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Η θερµοκρασία έως 19

βαθµούς Κελσίου 
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1,5,9,13,17,21,25,29
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Φιλοµίλα, Φιλοµίλη, Φίλη

∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας:
Τα τελευταία 18 χρόνια 
συνεχώς µειώνονται οι µισθοί 

Το διάστηµα 2000-2017 οι
µισθοί µειώνονταν 3,5% τον
χρόνο κατά µέσο όρο σύµφ-
ωνα µε έρευνα του ∆ιεθνούς
Γραφείου Εργασίας (ILO). Η
κυρία αιτία της µείωσης
µισθών στην χώρα µας είναι
η κυριαρχία των ελαστικών
µορφών εργασίας.

Στην έκθεσή του το ILO δίνεται έµφαση στο πρόβληµα της
ανισότητας των αµοιβών µεταξύ ανδρών και γυναικών. Το
χάσµα στις αµοιβές µεταξύ των δύο φύλων ανέρχεται παγκο-
σµίως στο 20%.

Στις πλούσιες χώρες το χάσµα στις αµοιβές µεταξύ ανδρών
και γυναικών είναι µεγαλύτερο για τους υψηλόµισθους, ενώ στις
χώρες µε χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα το χάσµα είναι
µεγαλύτερο για τους πιο χαµηλόµισθους εργαζοµένους.

Στην Ελλάδα το χάσµα στις αµοιβές (µέσο ωροµίσθιο)
ανδρών και γυναικών ανέρχεται (µέσος όρος) στο 12,5% εις
βάρος των γυναικών, στην Κύπρο στο 12,6%, στη Γερµανία στο
21,5%, στην Εσθονία στο 23,8% και στη Σλοβενία στο 4,5%.

Μειώσεις µισθών βεβαίως σηµειώθηκαν και σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες είτε δοκιµάστηκαν από τα µνηµόνια είτε όχι. Ωστό-
σο οι απώλειες είναι συγκριτικά πολλαπλάσιες στην χώρα µας.
Ενδεικτικά:

-ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής των πραγµατικών (δηλα-
δή όταν υπολογίζεται η επίπτωση του πληθωρισµού) µισθών
στην Ελλάδα είναι σχεδόν πέντε φορές χειρότερος από της
Ιταλίας (-0,6%).

-Στη Βρετανία , ο πραγµατικός µισθός τους µειωνόταν 0,5%
κατά µέσον όρο τον χρόνο. Στην Ισπανία ο µέσος πραγµατικός
µισθός µειωνόταν τη δεκαετία 2008-2017 κατά 0,3% τον χρόνο.

-Στην Κύπρο αυξήθηκε οριακά µόλις κατά 0,2% τον χρόνο.
-Στην Ιρλανδία καταγράφεται επίσης οριακή αύξηση 0,3% και

στην Πορτογαλία αύξηση 0,4%.
Σύµφωνα µε τη µελέτη οι µισθοί έµειναν παγωµένοι το 2017

στην Ευρώπη ενώ είχαν αυξηθεί κατά 1,3% το 2016 και κατά
1,6% το 2015. Η αρνητική εξέλιξη αποδίδεται από το ILO στην
επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης των πραγµατικών µισθών σε
Γερµανία (0,9%).

Α
ν ακοίν ωση στήριξης στον  υποψήφιο δήµαρχ ο
Ελευσίν ας κο Αργύρη Οικον όµου εξέδωσε  ο
συν δυασµός Ελευσίν α – Μαγούλα «Πρώτη

Πόλη»
Όπως είχ αµε αν αφέρει σε προηγούµεν ο δηµοσίευµά

µας, χ αρακτηριστικό της εν  λόγω υποψηφιότητας είν αι
η συσπείρωση δυν άµεων  απο διαφορετικούς πολιτι-
κούς χ ώρους. Αυτό έρχ εται ν α επιβεβαιώσει η επιστο-
λή του Συν δυασµού «Πρώτη Πόλη» µε τίτλο «Ο Αργύρ-
ης Οικον όµου ΕΝΩΝΕΙ όλες τις δηµιουργικές δυν άµεις
της Ελευσίν ας και της Μαγούλας δηµιουργών τας την
Ελπίδα της Νίκης.»

Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση του συν δυασµού

Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι,

Πέρασε καιρός από τότε που συµπαραταχ θήκαµε,
εν ώσαµε τις προσπάθειες µας και πορευτήκαµε µε την
∆ηµοτική Αυτοδιοικητική Παράταξη «Πρώτη Πόλη»,
είτε ως υποψήφιοι Σύµβουλοι είτε ως απλά µέλη και
φίλοι, στις ∆ηµοτικές Εκλογές του 2010.

Μαζί δώσαµε έν αν  έν τιµο και αξιοπρεπή αγών α,
χ ωρίς υποσχ έσεις και µακριά από λογικές «δούν αι και
λαβείν », µε αρχ ές και αξίες.

Σήµερα οχ τώ χ ρόν ια µετά τις εκλογές του 2010 και
τέσσερα µετά τις εκλογές του 2014, βλέπουµε ότι οι
προσδοκίες των  Συµπολιτών  µας έχ ουν  διαψευστεί.
Το συν ον θύλευµα που κέρδισε τις ∆ηµοτικές Εκλογές
το 2014 βρίσκεται σε σύγχ υση και καµία επικοιν ων ια-
κή «φαν φάρα» του κ. Τσουκαλά στα µέσα κοιν ων ικής
δικτύωσης δεν  µπορεί ν α κρύψει την  καθηµεριν ή τρα-
γική πραγµατικότητα.

Εµείς, από την  πλευρά µας, επιλέξαµε το δρόµο της
θετικής αν τιµετώπισης των  δηµοτικών  θεµάτων , µε
κατάθεση προτάσεων  για την  επίλυση τους, απο-
ρρίπτον τας την  στείρα κριτική και την  πολιτική «του
όχ ι σε όλα».

Προσπαθήσαµε όλο αυτό το καιρό µε τους εκλεγµέ-
ν ους µας ∆ηµοτικούς Συµβούλους, Ηλιόπουλο Γιώργο
και Τζαφέρη Κλέαρχ ο, καθώς και τους Τοπικούς
Συµβούλους Γιαν ν ίκο Γιάν ν η και Στάµου Σοφία, ν α

αν αδείξουµε όλα τα προβλήµατα της Ελευσίν ας και της
Μαγούλας, κυρίως τα προβλήµατα της καθηµεριν ότ-
ητας, που αφορούν  όλους τους Συµπολίτες µας.

Αν αδείξαµε ζητήµατα χ ρηστής διαχ είρισης και διαφ-
άν ειας, κάν ον τας γν ωστή την  ύπαρξη κρυφού λογαρ-
ιασµού, για τον  οποίο τώρα θα αποφαν θούν  τα ελεγ-
κτικά όργαν α ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

Αποκαλύψαµε αρκετές φορές την  σχ έση εξάρτησης
της ∆ηµοτικής Αρχ ής µε τα µεγάλα συµφέρον τα της
πόλης, όπως επίσης και τις κρυφές υπογραφές του κ.
Τσουκαλά για µια σειρά από ζητήµατα.

Υποστηρίξαµε δίκαια αιτήµατα πολιτών  και φορέων
που είχ αν  ν α κάν ουν  µε την  ποιότητα ζωής στην
Πόλη µας.
▶ Αυτό θα συν εχ ίσουµε ν α πράττουµε µέχ ρι και την

λήξη της δηµοτικής µας θητείας.
▶ Θα υπερασπιζόµαστε τα συµφέρον τα των

πολιτών  χ ωρίς άγον ες αν τιπαραθέσεις.

Αγαπητή Φίλη, Αγαπητέ Φίλε,

Τώρα έφτασε η ώρα της µεγάλης απόφασης.
Συµµετέχ ουµε σε µια καιν ούρια προσπάθεια.
Συν εργαζόµαστε µε ίσους όρους και προγραµµατικές

συµφων ίες µε άλλες Αυτοδιοικητικές ∆υν άµεις, όπως
αποφασίστηκε από την  Γεν ική Συν έλευση της ∆ηµοτι-
κής µας Παράταξης.

Συµµετέχ ουµε στον  αν εξάρτητο αυτοδιοικητικό
συν δυασµό που δηµιουργείται στην  πόλη µας, από
Πολίτες που µόν ο µέληµα τους είν αι η προσφορά.

Συν εργαζόµαστε και υποστηρίζουµε τον  δηµοτικό
συν δυασµό Συµφων ία Πολιτών  και τον  υποψήφιο
∆ήµαρχ ο Αργύρη Οικον όµου.

Ο Αργύρης Οικον όµου ΕΝΩΝΕΙ όλες τις δηµιουργικές
δυν άµεις της Ελευσίν ας και της Μαγούλας δηµιο-
υργών τας την  Ελπίδα της Νίκης.

Σε αυτήν  την  προσπάθεια δεν  περισσεύει καν είς.
∆ύν αµη µας είστε εσείς και µόν ο, οι κάτοικοι της

Ελευσίν ας και της Μαγούλας.

Σας θέλουµε δίπλα µας

ΕΛΕΥΣΙΝΑ : Στήριξη στον Αργύρη Οικονόµου 
από τον συνδυασµό «Πρώτη Πόλη»
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Η βουλευτής Άννα 
Καραµανλή 

στα Άνω Λιόσια 
Οµιλήτρια σε πολιτική εκδήλωση

που πραγµατοποίησε η ∆ηµοτική
Τοπική Οργάνωση της Ν∆ στην 

αίθουσα του ∆ηµαρχείου Άνω
Λιοσίων ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ. 

Τ ην Βουλευτή Β’ Αθηνών και αναπληρώτρια
Τοµεάρχη Αθλητισµού – Πολιτισµού της Ν∆,
Άννα Καραµανλή υποδέχθηκε στο Γραφείο του

το πρωί της Κυριακής 25 Νοεµβρίου 2018 ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς.

Η Άννα Καραµανλή βρέθηκε στα Άνω Λιόσια για να
µιλήσει σε πολιτική εκδήλωση που πραγµατοποίησε η
∆ηµοτική Τοπική Οργάνωση της Ν∆ στην αίθουσα του
∆ηµαρχείου Άνω Λιοσίων ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ. 

Ο ∆ήµαρχος παρακολούθησε  την οµιλία της και µετά
το τέλος, της χάρισε το βιβλίο του ∆ηµήτρη Γιώτα “ΤΑ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ”.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ∆ήµαρχος, στο πλαίσιο της
τακτικής του πολιτικής επικοινωνίας µε Πολιτειακούς
παράγοντες και πολιτικά κόµµατα, έχει υποδεχθεί στο
∆ηµαρχείο τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, τον Πρωθυ-
πουργό, Υπουργούς, Βουλευτές, πολιτευτές και πολιτικά
στελέχη των κοµµάτων. 

Τέλη κυκλοφορίας 2019 εκτύπωση:
Χωρίς κωδικούς taxisnet και απευθείας
πληρωµή µε κάρτα 

Τέλη κυκλοφορίας 2019: Όταν είναι να πληρώσεις όλα
είναι εύκολα, αφού χωρίς καν να χρειάζονται κωδικοί
TAXISnet µπορεί µέσω του συστήµατος του gsis.gr να
κάνεις την εκτύπωση του ειδοποιητηρίου ενώ µέσω χρεω-
στικής ή πιστωτικής κάρτας µπορείς πλέον να κάνει απε-
υθείας την πληρωµή χωρίς το web banking της τράπεζας
σου. Στο gsis.gr (taxisnet) αναρτήθηκε η «λυπητερή» για τα
τέλη κυκλοφορίας 2019 - Τα dikaiologitika news παρουσιά-
ζουν έναν γρήγορο οδηγό βήµα - βήµα για την εκτύπωση και
χωρίς κωδικούς, µόνο µε την πινακίδα και το ΑΦΜ. Για την
εκτύπωση του ειδοποιητηρίου για τα τέλη κυκλοφορίας 2019
δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε του κωδικούς πρόσβα-
σης µέσω του gsis.gr. Η προθεσµία για την αποπληρωµή
των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31/12/2018. ∆είτε βήµα
βήµα την εκτύπωση και την απευθείας πληρωµή µέσω
TAXISnet

Θα πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήµατα:
- Στην Υπηρεσία προς τους Πολίτες επιλέξτε την έν δειξη

Οχ ήµατα

Τ
ρεις επικίν δυν οι
έν οπλοι κακοποιοί
συν ελήφθησαν  τις

προηγούµεν ες ηµέρες,
µετά από αν ταλλαγή πυρο-
βολισµών  µε αστυν οµι-
κούς, σε δυο περιστατικά
ληστειών , στα Βριλήσσια
και στα Βίλια Αττικής.

Στην  πρώτη περίπτωση,
το βράδυ της 26ης Νοεµ-
βρίου 2018, δυο ηµεδαποί
δράστες µε κλεµµέν ο
όχ ηµα, στο οποίο είχ αν
τοποθετήσει πλαστές
πιν ακίδες κυκλοφορίας, έχ ον τας καλυµµέν α τα χ αρακ-
τηριστικά τους εισήλθαν  σε σούπερ µάρκετ, στην  περ-
ιοχ ή των  Βριλησσίων , όπου µε την  απειλή πιστολιών
αφαίρεσαν  χ ρηµατικό ποσό.

Αστυν οµικοί της Οµάδας ∆Ι.ΑΣ προσέτρεξαν  άµεσα
στο σηµείο και επιχ είρησαν  ν α ακιν ητοποιήσουν  τους
δράστες, από τους οποίους ο έν ας διέφυγε αρχ ικά
προς την  πλαϊν ή πλευρά του καταστήµατος, εν ώ ο
δεύτερος πυροβόλησε σε βάρος των  αστυν οµικών , οι
οποίοι αν ταπέδωσαν , µε αποτέλεσµα τον  τραυµατι-
σµό του.

Στην   κατοχ ή του βρέθηκε
χ ειροβοµβίδα αµυν τικού
τύπου, εν ώ δεύτερη ίδιου
τύπου, βρέθηκε στο όχ ηµα
των  δραστών . Ο δεύτερος
δράστης εν τοπίστηκε
κρυµµέν ος σε εξωτερικές
σκάλες διπλαν ής µον οκα-
τοικίας, όπου και συν ελήφθη,
µετά από σθεν αρή αν τίστα-
ση, έχ ον τας στην  κατοχ ή
του πιστόλι.

Στη δεύτερη περίπτωση, το
πρωί της 27ης Νοέµβριου
2018, στα Βίλια Αττικής, δύο

άτοµα, έχ ον τας καλυµµέν α τα χ αρακτηριστικά τους,
εισήλθαν  σε τοπικό κατάστηµα των  ΕΛ.ΤΑ και µε την
απειλή όπλου ακιν ητοποίησαν  τον  υπάλληλο και
αφαίρεσαν  χ ρηµατικό ποσό.

Ειδικός Φρουρός, που υπηρετεί στον τοπικό
Αστυνοµικό Σταθµό Βιλίων προσέτρεξε άµεσα στο
κατάστηµα και τους κάλεσε να παραδοθούν, πλην
όµως οι δράστες δεν ανταποκρίθηκαν και πυρ-
οβόλησαν εναντίον του µε ανθρωποκτόνο πρόθε-
ση.

συν εχ ίζεται στη σελ. 12

Με ιδιαίτερη επιτυχία η έναρξη εργασιών
της Σχολής Γονέων Ασπροπύργου 

Με ιδιαίτερα έν τον ο εν διαφέρον  εκπρόσω-
ποι του ∆ήµου, των  Συλλόγων  Γον έων  και
Κηδεµόν ων , ∆ιευθυν τές σχ ολικών  µον ά-

δων  της ευρύτερης περιοχ ής της ∆υτικής
Αττικής,γον είς και εν εργοί πολίτες, αλλά και µέλη
και φίλοι της ΄Έν ωσης Επιστηµόν ων  Αττικής, έδω-
σαν  το παρόν  στην  εν αρκτήρια τελετή παρακολο-
υθών τας τις εν διαφέρουσες εισηγήσεις των  οµιλ-
ητών .

Στην  έν αρξη της εκδήλωσης, η Πρόεδρος της
Έν ωσης Επιστηµόν ων  Αττικής Χριστίν α Νικηταρά
– Κρεµµύδα, καλωσόρισε τους παριστάµεν ους που
αν ταποκρίθηκαν  – παρά το γεγον ός ότι ήταν
ηµέρα γιορτής – στην  πρόσκληση της ΕΝΕΠΑ και

ευχ αρίστησε εκ µέρους του ∆.Σ. τον  ∆ήµο Ασπροπύργου για την  πολλαπλή βοήθειά του στην  πραγµατοποίηση
της εκδήλωσης αυτής.

Εκ µέρους του ∆ήµου ο αν τιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου κ. Αν τών ης Κον αξής, συν εχ άρη τους αρµόδιους για την  πρωτοβουλία αυτή και διαβεβαίωσε ότι ο
∆ήµος εν θαρρύν ει και εν ισχ ύει τέτοιες πρωτοβουλίες οι οποίες συµβάλλουν  στην  βελτίωση της ποιότητας της
εκπαίδευσης στην  περιοχ ή. Εκ µέρους της Περιφέρειας Αττικής, χ αιρέτησε την  εκδήλωση, ο Περιφερειακός
Σύµβουλος Εν τεταλµέν ος Αγροτικής Οικον οµίας και Κτην ιατρικής Πολιτικής κ. Ταξιάρχ ης Φαρµάκης, ο οποίος
µε την  σειρά του εξήρε την  προσπάθεια της ΄Έν ωσης και υποσχ έθηκε πιθαν ή βοήθεια από την  Περιφέρεια.

Στην  ευρεία συζήτηση που ακολούθησε των  εισηγήσεων  και διήρκεσε µέχ ρι αργά το βράδυ, τοποθετήθηκαν
επί του θέµατος αρκετοί ∆ιευθυν τές Σχ ολικών  Μον άδων , εκπρόσωποι φορέων , αλλά και απλοί εν εργοί πολίτες,
γον είς και κηδεµόν ες της ευρύτερης περιοχ ής.

ΑΑΝΝΤΤΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΗΗ  ΠΠΥΥΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΑΑΣΣΤΤΥΥΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ

Επικίνδυνοι κακοποιοί οι τρεις συλληφθέντες για 
τις ληστείες σε Βίλια και Βριλήσσια 
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Τ
ο ηρωικό ολοκαύτωµα της Μον ής Αρκαδίου (9
Νοεµβρίου 1866) τίµησε ο Σύλλογος Κρητών
Φυλής η «Μεγαλόν ησος» το πρωί της Κυριακής

25 Νοεµβρίου. 
Η λαµπρή επετειακή εκδήλωση ξεκίν ησε από τον

Ιερό Ναό των  Αγίων  Κων σταν τίν ου κι Ελέν ης όπου
τελέστηκε ∆οξολογία για τα µαρτυρικά θύµατα του Ολο-
καυτώµατος. 

Εν  συν εχ εία µε µπροστάρη τη Φιλαρµον ική και τους
σηµαιοφόρους του Συλλόγου Κρητών  και παιδιών  των
χ ορευτικών  Τµηµάτων  που τους συν όδεψαν  µε παρα-
δοσιακές φορεσιές,  παρουσία του ∆ηµάρχ ου Φυλής
Χρήστου Παππού, το πλήθος κιν ήθηκε στην  Πλατεία
Ηρώων  όπου και τελέστηκε επιµν ηµόσυν η δέηση στο
µν ηµείο Πεσόν των  αγων ιστών .  

Στεφάν ια κατέθεσαν  ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος
Παππούς, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών  Φυλής

Βασίλης Στεφαν ουδάκης και µέλη αν τιπροσωπειών
Κρητικών  Συλλόγων . 

Ακολούθησε µια ξεχ ωριστή πολιτιστική επετειακή
εκδήλωση στη Στέγη των  Κρητών  µε απαγγελίες ποι-
ηµάτων , αφηγήσεις, προβολή ν τοκουµέν των , κρητικά
µουσικά ακούσµατα κι έν δοξα ιστορικά ριζίτικα υπό
την  επιµέλεια του χ οροδιδασκάλου του Συλλόγου Κρη-
τών  Φυλής Γιάν ν η Μεγαλακάκη. 

Ακολούθησε παραδοσιακό Κρητικό κέρασµα µε τον
κόσµο ν α συγχ αίρει τον  Πρόεδρο Βασίλη Στεφαν ου-
δάκη, τον  χ οροδιδάσκαλο  αλλά και τα µέλη του Συλλό-
γου Κρητών  Φυλής για την  αξιέπαιν η πρωτοβουλία
τους, ν α µν ηµον εύσουν  µια από τις ιστορικότερες
στιγµές  της Μεγαλον ήσου εν άν τια στον  Τούρκο
κατακτητή, που γράφτηκε µε χ ρυσά γράµµατα,  στις
σελίδες της Ελλην ικής Ιστορίας. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΦΥΛΗΣ «Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

Σε ένα όµορφο σκηνικό που αρµόζει στο εορταστικό
κλίµα των Χριστουγέννων, πραγµατοποιήσαµε και
φέτος την Χριστουγεννιάτικη Γιορτή στα γραφεία

του Συλλόγου µας. Εν όψει και της επικείµενης έναρξης
του Ιερού ∆ωδεκαηµέρου, θελήσαµε µε συµπαραστάτες
τα µέλη και τους φίλους µας να περάσουµε στιγµές
πολύτιµες και να δηµιουργήσουµε αναµνήσεις που θα µας
συντροφεύουν χρόνια.

Όλα κινούνταν σε γιορτινούς ρυθµούς που αποτυπώθηκαν στην λιτή διακόσµηση της αίθουσας, τον στολισµό του
δέντρου από τους µικρούς µας φίλους, τη µουσική που έδενε αρµονικά, τα παραδοσιακά εδέσµατα που έντυναν το
χριστουγεννιάτικο τραπέζι και µε τελικό προορισµό την προβολή παιδικής ταινίας, µε απώτερο σκοπό ένα ταξίδι στο
µαγικό χώρο της φαντασίας… Ευχαριστούµε όσους έδωσαν το παρών και φέτος σ’ αυτή τη γιορτή και ελπίζουµε τις
τρεις και πλέον ώρες που διήρκεσε, να πέρασαν όλοι ξέγνοιαστες στιγµές…

Τα γραφεία του Συλλόγου µας βρίσκονται στα Άνω Λιόσια του ∆ήµου Φυλής (∆ελφών & Αµφίκλειας - περιοχή ∆ρο-
σούπολη, «κόκκινη πλατεία») και τα χορευτικά µας τµήµατα λειτουργούν, το µεγάλο τµήµα κάθε Σάββατο 5 µε 7 µ.µ.
και το µικρό τµήµα κάθε Κυριακή 11 µε 12 π.µ.  

Σε διαβούλευση οι προδιαγραφές για
προµήθεια Αστικών Λεωφορείων

Το Υπουργείο Υποδοµών  και Μεταφορών  έθεσε σε
δηµόσια διαβούλευση, τις τεχ ν ικές προδιαγραφές για
την  προµήθεια αστικών  λεωφορείων .

Οι τεχ ν ικές προδιαγραφές αφορούν  σε λεωφορεία
12 m Ηλεκτροκίν ητα, 12 m µε κιν ητήρα Συµπιεσµέ-
ν ου Φυσικού Αερίου και 18 m πετρελαιοκίν ητα Euro
VΙ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει µέχ ρι τις 17 ∆εκεµβρίου
2018, ώστε µετά την  αξιολόγηση των  παρατηρήσεων
που θα υποβληθούν , ν α προχ ωρήσει η δηµοπράτ-
ηση του Έργου της Προµήθειας των  Αστικών  Λεωφο-
ρείων  για τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα της Αττικής
και της Θεσσαλον ίκης.

Παράλληλα βρίσκον ται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για
την  χ ρηµατοδότηση του Έργου µέσα από Κοιν οτι-
κούς και Εθν ικούς πόρους

Ο εκσυγχ ρον ισµός του στόλου µε σύγχ ρον α, χ αµ-
ηλών  ρύπων  λεωφορεία, έχ ει σαν  στόχ ο ν α αποκτή-
σει η Αττική και η Θεσσαλον ίκη έν α καλύτερο επίπε-
δο εξυπηρέτησης για τους επιβάτες, µε βελτιωµέν ο
περιβαλλον τικό αποτύπωµα, στο πλαίσιο της µετάβα-
σης σε µία οικον οµία χ αµηλών  εκποµπών  διοξειδίου
του Άν θρακα.

Το ηρωικό Ολοκαύτωµα της Μονής Αρκαδίου 
τίµησε ο Σύλλογος Κρητών Φυλής 
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Στο πλαίσιο της προετοιµασίας που έχει
ήδη ξεκινήσει ο ∆ήµος Φυλής για τον  επι-
κείµενο εορτασµό το έτος 2021 της επε-
τείου των  διακοσίων  χρόνων από την
Εθνεγερσία του 1821, ο ∆ήµαρχος Φυλής
κ. Χρήστος Παππούς προσκάλεσε στο
γραφείο του στο ∆ηµαρχείο Φυλής την
Τρίτη 27 Νοεµβρίου 2018 το συµπολίτη µας
και Τακτικό Μέλος της Εταιρείας Πελοπον-
νησιακών  Σπουδών κ. Γιώργο Πραχαλιά,
προκειµένου να συνδράµει εθελοντικά µε
την  τεχνογνωσία του στην  όλη προσπάθ-
εια του ∆ήµου Φυλής.

Αναλυτικότερα, ο ∆ήµαρχος κ. Χρήστος
Παππούς πρότεινε στον  κ. Γιώργο Πραχα-
λιά να εν ισχύσει και να υποστηρίξει επι-
στηµον ικά το ∆ήµο Φυλής στην  προσπάθ-
εια για άρτια προετοιµασία της πόλης ενόψει
της σηµαντικής επετείου των  διακοσίων
χρόνων από το 1821, µεταφέροντας τις
γνώσεις και την  εµπειρία του από την  ενε-
ργό συµµετοχή του επί σειρά ετών  στην
αν τίστοιχη προετοιµασία της ιδιαίτερης
πατρίδας του της Αρκαδίας.

Ο κ. Γιώργος Πραχαλιάς αποδέχθηκε τη
θεσµική αυτή πρόσκληση του ∆ηµάρχου
Φυλής, δηλώνοντας ότι θα συµµετέχει αφι-
λοκερδώς στην  όλη προσπάθεια, συµβάλ-
λοντας επιστηµον ικά στην  εκπόνηση και
υλοποίηση ενός γεν ικότερου επιχειρησια-
κού σχεδίου για την  άρτια προετοιµασία της
πόλης ενόψει της επετείου του 2021.

Το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο θα φέρει
συµβολικά τον  τίτλο «Φυλή 2021», θα τελεί
υπό την  άµεση και προσωπική επίβλεψη
του ιδίου του ∆ηµάρχου Φυλής κ. Χρήστου 

Παππού συνεπικουρούµενου από τους
καθ’ύλην  αρµοδίους αν τιδηµάρχους και
Προέδρους ΝΠ∆∆, ενώ συµφωνήθηκε να
µην  περιοριστεί απλώς στην  προετοιµασία
των  επετειακών  εκδηλώσεων  που θα
πραγµατοποιηθούν  το έτος 2021 στη
Φυλή, αλλά να περιλαµβάνει ένα συνεκτικό
πλέγµα ευρύτερων δηµοσίων  πολιτικών ,
που θα εξελιχθεί σε ένα στρατηγικό σχε-
διασµό αναµόρφωσης της ταυτότητας της
πόλης για τις επόµενες δεκαετίες.

Ο σχεδιασµός αυτός, ο οποίος θα έχει ως
ενδιάµεσο επιχειρησιακό στόχο την  πλήρη
ετοιµότητα της πόλης για την  επέτειο του
2021 και ως τελικό στόχο τη ριζική αναµόρ-
φωση της πόλης µέχρι το έτος 2023, θα
περιλαµβάνει συνεκτικές οικονοµικές, κοι-
νων ικές, χωρικές, αρχιτεκτον ικές, περιβαλ-
λοντικές, τεχνολογικές, πολιτισµικές και
εκπαιδευτικές δηµόσιες πολιτικές, καθώς 

και µια ολιστική πολιτική δηµόσιας ασφά-
λειας, που θα καταστήσουν  το ∆ήµο Φυλής
µια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη.

Ο ∆ήµαρχος Φυλής κ. Χρήστος Παπ-
πούς και ο κ. Γιώργος Πραχαλιάς διαπίστω-
σαν  τη δυνατότητα άµεσης κατάθεσης και
έν αρξης υλοποίησης του εν διάµεσου
επιχειρησιακού σχεδίου «Φυλή 2021» που
θα ολοκληρωθεί το έτος 2021, καθώς και του
ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασµού
αναµόρφωσης της πόλης που θα ολοκληρ-
ωθεί το έτος 2023.

Ο ∆ήµαρχος Φυλής κ. Χρήστος Παπ-
πούς θα προβεί σε όλες τις προβλεπόµενες
ενέργειες για την  υλοποίηση του ενδιάµε-
σου επιχειρησιακού σχεδίου «Φυλή 2021»
και του ευρύτερου στρατηγικού σχεδια-
σµού, ενηµερώνοντας αρµοδίως το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο και τους κατοίκους της
πόλης.

Επιχειρησιακό σχέδιο «Φυλή 2021». Συναντήσεις Χρ. Παππού 
Ποιοι θα συνδράµουν εθελοντικά µε την τεχνογνωσία τους στη νέα προσπάθεια του ∆ήµου Φυλής

Νέο αυτοκινούµενο σάρωθρο, 
στο ∆ήµο Ασπροπύργου

Παρουσία του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαου Μελετίου παραδόθηκε την Τρίτη

27 Νοεµβρίου το νέο αυτοκινούµενο σάρωθρο
(σκούπα), που προµηθεύτηκε η ∆ιεύθυνση Καθ-
αριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, ώστε να
αναβαθµιστούν οι προσφερόµενες λειτουργίες
καθαριότητας της πόλης του Ασπρόπυργου. Το
καινούριο όχηµα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα
µε τις οδηγίες της Ε.Ε., φέρει σήµανση CE και
έχει  χωρητικότητα κάδων σαρωµάτων τριών
κυβικών µέτρων. 

Αποτελείται από πλαίσιο, καµπίνα χειριστού,
κάδο, σύστηµα σάρωσης (βούρτσες) και πρόσθε-
το εξοπλισµό,  ενώ διαθέτει σύστηµα απαγωγής
της σκόνης κατά τη σάρωση.    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΞΑΝΑ ΣΤΟ
ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ

∆.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 

∆ιαπιστώθηκε για δεύτερη 
φορά έλλειψη απαρτίας

Ύ
στερα από τις µε αριθµ. πρωτ. 49853/16-11-
2018 και 50935/22-11-2018 προσκλήσεις για
σύγκλιση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τις 20-

11-2018 ηµέρα Tρίτη και ώρα 19:00 (20η Τακτική
∆ηµόσια Συν εδρίαση) και 26-11-2018 ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 13:30 (21η Τακτική ∆ηµόσια Συν εδρίαση)
αν τίστοιχ α, όπου και στις δύο συν εδριάσεις διαπι-
στώθηκε από τον  Πρόεδρο του ∆.Σ. Κο Κων σταν τίν ο
Ρούσσα  έλλειψη απαρτίας, σας προσκαλούµε ν α
παραβρεθείτε στην  ΤΑΚΤΙΚΗ (22η) ∆ηµόσια συν ε-
δρίαση του  Σώµατος σύµφων α µε τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καθώς και όσα ορίζον ται
στο άρθρο 96 Παρ. 3 του Κ.∆.Κ. Ν.3463/2006 που θα
γίν ει στην  αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (2ος
όροφος ∆ηµαρχ ιακού Μεγάρου) στις 30/11/2018
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:00  για ν α πάρουµε
αποφάσεις στα παρακάτω θέµατα 
:Α.       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β.       ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
30ης/11/2018.

Ελεύθερη η καθαρίστρια 
που πλαστογράφησε 
το απολυτήριο ∆ηµοτικού 

-Αναστολή ποινής 
αποφάσισε το δικαστήριο

Τ
ην αναστολή εκτέλεσης της ποι νής
10ετούς κάθει ρξης που έχει  επι β-
ληθεί  στην καθαρί στρι α από τον

Βόλο ως «καταχραστής του ∆ηµοσί ου»
επει δή παραποί ησε απολυτήρι ο ∆ηµοτι -
κού γι α να βρει  δουλει ά στην υπηρεσί α
καθαρι ότητας σχολεί ου αποφάσι σε το
Πενταµελές Εφετεί ο Κακουργηµάτων της
Λάρι σας σύµφωνα µε τι ς τελευταί ες
πληροφορί ες.

Η καθαρί στρι α εί ναι  ελεύθερη µέχρι  την
εκδί καση της υπόθεσης από τον Άρει ο
Πάγο. Η ανακοί νωση της απόφασης έγι νε
δεκτή µε χει ροκροτήµατα.

Σύµφωνα µε το larissanet.gr, η γυναί κα
θα αποφυλακι στεί  γι α λόγους υγεί ας,
µέχρι  την εκδί καση της υπόθεσης στον
Άρει ο Πάγο.

Την περασµένη εβδοµάδα η ει σαγγε-
λέας του Αρεί ου Πάγου, Ξένη ∆ηµητρί ου,
ζήτησε να δι αβι βαστεί  σε εκεί νη η απόφα-
ση του δευτεροβάθµι ου δι καστηρί ου προ-
κει µένου να τη µελετήσει  γι α να κι νηθούν οι
δι αδι κασί ες της αναί ρεσης, ενώ και  οι
συνήγοροι  της γυναί κας κατέθεσαν αί τηση
αναί ρεσης.

Η 53χρονη κρατεί ται  στι ς γυναι κεί ες
φυλακές του Ελαι ώνα Θηβών.
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Σ
ε έν τον ο θρησκευτικό κλίµα και
βαθιά συγκίν ηση τελέστηκε
φέτος ο εορτασµός του Ιερού

Ναού της Αγίας Αικατερίν ης στη Μάν -
δρα. 

Η
∆ηµοτική Αρχ ή παραβρέθηκε
µαζί µε πλήθος κόσµου στον
παν ηγυρικό εσπεριν ό εκφρά-

ζον τας την  βαθιά τους πίστη στην
προστάτρια Αγία της Μάν δρας, δίν ον -

τας παράλληλα έν α ισχ υρό µήν υµα πως
η πόλη αρχ ίζει ν α ξεπερν ά την  σκληρή
δοκιµασία της πληµµύρας. 

Το κλίµα ήταν  ξεχ ωριστά συγκιν ητικό
κατά τη διάρκεια της περιφοράς της
Ιερής Εικόν ας της Αγίας Αικατερίν ης
καθώς διήλθε από τους δρόµους οι
οποίοι είχ αν  πληγεί µε σφοδρότητα
κατά τη διάρκεια της θεοµην ίας και οι
οποίοι τώρα αποκαθίσταν ται αφού
προχ ωρούν  µε εν τατικούς ρυθµούς οι
εργασίες επισκευής τους. 

«Η πόλη της Μάν δρας πέρασε µία
σκληρή και πρωτόγν ωρη δοκιµασία.
Απόψε εδώ, µε αφορµή τον  εορτασµό
της Αγίας Αικατερίν ης, εκφράζουµε την
βαθιά µας πίστη και δηλών ουµε πως µε
τη βοήθεια του Θεού και τη δική µας
συν εχ ή και εν ταν τική προσπάθεια θα
κάν ουµε τον  τόπο µας καλύτερο. 

Χρόν ια πολλά σε όλους τους
συµπολίτες µου. Με πίστη, υποµον ή,
συν εργασία και αισιοδοξία θα καταφέρ-
ουµε ν α ξεπεράσουµε όλα µας τα προβ-
λήµατα.» δήλωσε η ∆ήµαρχ ος, κ. Γιάν -
ν α Κριεκούκη.    

Περιφορά της ιερής εικόνας στην Αγία Αικατερίνη Μάνδρας
Χοροστατούντος του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη κ.κ. Κωνσταντίνου 

ο εορτασµός του Ι. Ν., ο οποίος τόνωσε µε την παρουσία τους πιστούς ένα
χρόνο µετά  τη θεοµηνία της 15ης Νοεµβρίου 2017.

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών σας προσκαλεί στην
παρουσίαση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

και του έργου του Ηπειρώτη Γλύπτη Θεόδωρ-
ου Παπαγιάννη, το Σάββατο 1 ∆εκεµβρίου στις 7
µµ στο ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου (Αίθουσα
Εκδηλώσεων)

Υπό την Αιγίδα του ∆ήµου Χαϊδαρίου
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ ΓΛΥΠΤΗ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Σάββατο 1 ∆εκεµβρίου στις 7 µµΣάββατο 1 ∆εκεµβρίου στις 7 µµ

στο ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου στο ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου Τ
ο τµήµα Πολιτισµού του
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
∆ήµου Ελευσίνας, ανα-

κοινώνει την έναρξη της προε-
τοιµασίας της Θεατρικής
Σκηνής ∆ήµου Ελευσίνας για
την περίοδο 2018 – 2019, που
για 13η συνεχή χρονιά µε
συστηµατική δουλειά και θεατρ-
ική αγωγή, υπηρετώντας το
θέατρο και τον πολιτισµό, έχει
καταξιωθεί µε τη δραστηριότ-
ητά της στους κατοίκους της
πόλης και πολλούς δήµους
της Αττικής καθώς και σε άλλο-
υς νοµούς της χώρας.

Η Ελευσίνα – πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης το
2021 – γενέτειρα του
Αισχύλου, απολαµβάνει  µια
µοναδική θέση στην ιστορία
της εθνικής µας τέχνης, του
θεάτρου, αναπόσπαστου
στοιχείου της πολιτιστικής της
κληρονοµιάς και η λειτουργία 

της Θεατρικής Σκηνής είναι
µεγάλη ευθύνη για το Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α του ∆ήµου.

Καλούµε τους δηµότες µας να
στηρίξουν και φέτος το σπου-
δαίο αυτό θεσµό µε τη συµµε-
τοχή τους στη δραστηριότητα
της Θεατρικής Σκηνής.

«Το Θέατρο βελτίους ποιείν
τους  πολίτες» – Αριστοτέλης

Πληροφορίες και εγγραφές
στο Τµήµα Πολιτισµού του

Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α: τηλ.:
210-5565614.

Για περισσότερες διευκρινή-
σεις:

κ. ∆ηµήτρης Θεοδώρου,
τηλ.:697/2297567.

Υπεύθυνος Θεατρικής
Σκηνής:

κ. ∆ηµήτρης Ανδρώνης, τηλ.:
697/2072522.

Ο Πρόεδρος
του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α

Βασίλης Κ. Αγριµάκης

Θεατρική Σκηνή ΕλευσίναςΘεατρική Σκηνή Ελευσίνας
13 Χρόνια Παραγωγή Πολιτισµού



Πέµπτη 29  Νοεµβρίου 2018  θριάσιο-7

ΓΓΓΓΙΙΙΙΑΑΑΑ    2222ΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΥΥΥΥΝΝΝΝΕΕΕΕΧΧΧΧΗΗΗΗ    ΧΧΧΧΡΡΡΡΟΟΟΟΝΝΝΝΙΙΙΙΑΑΑΑ    
Ο ∆ήµος Ασπροπύργου στήριξε τον 4ο Αυθεντικό Φειδιππίδειο ∆ρόµο

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο ∆ήµος Ασπρ-
οπύργου έδωσε το παρόν στον 4ο Αυθεν-
τικό Φειδιππίδειο ∆ρόµο, Αθήνα – Σπάρτη

– Αθήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Αθλητικού
Πολιτιστικού Συλλόγου «Αθηναίοι ∆ροµείς». Από
τις 16 έως τις 20 Νοεµβρίου 2018, εθελοντές από
τον Ασπρόπυργο, βρίσκονταν σε τέσσερις (4)
σταθµούς επί της εθνικής οδού Αθηνών –
Κορίνθου εφοδιάζοντας τους δροµείς µε νερό,
φρούτα και άλλα είδη και εµψυχώνοντάς τους να
συνεχίσουν την προσπάθειά τους. 

Στους σταθµούς εφοδιασµού, συµµετείχαν εθελοντικά  το προσωπικό και
µέλη του ∆.Σ. του Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας του ∆ήµου Ασπροπύργου καθώς και τοπικοί Σύλλογοι της
πόλης, όπως οι Α.Ο. «ΘΡΙΑ» Ασπροπύργου, Α.Σ.Ο.∆. Ασπροπύργου,
Α.Γ.Σ. Πυρρίχιος και ο Εθελοντικός Σύλλογος Ασπροπύργου «Η Φωλιά
του Αετού».

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου συγχαίρει τους
δώδεκα πρωταγωνιστές – υπεραθλητές, που κατάφεραν να τερµατίσουν
αλλά και όλους όσους προσπάθησαν. Επίσης, ευχαριστεί θερµά όλους
τους εθελοντές της πόλης που συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή του 4ου
Αυθεντικού Φειδιππίδειου ∆ρόµου καθώς και τον υπεύθυνο των εθελον-
τών και εποπτών, κ. Ηλία Μπέλλο και τον κ. Γεώργιο ∆ιαµαντή, Πρόεδρο
του ∆.Σ. του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Αθηναίοι ∆ροµείς», οι
οποίοι βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία µε το ∆ήµο
Ασπροπύργου.   



8-θριάσιο Πέµπτη 29 Νοεµβρίου 2018

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για µας τις γυναίκες, να µαθ-
αίνουµε ότι δροµολογείται µείωση των υφιστάµενων υπο-
στηρικτικών δοµών - ξενώνων φιλοξεν ίας - όπου µπορεί να
καταφύγει µια γυναίκα ή κορίτσι που υφίσταται βία τη στιγµή
που οι υφιστάµενες δεν επαρκούν λόγω της συχνότητας του
φαινοµένου.

Ευελπιστούµε οι υπεύθυνοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και η Γεν ική Γραµµατεία Ισότητας να σταθούν µε σοβαρότητα
και υπευθυνότητα στο ύψος των περιστάσεων, υπο-
στηρίζοντας τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Για τη ∆ιοικούσα Επιτροπή
του Παραρτήµατος Αχαρνών

της ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ. 

Η πρόεδρος                          Η Γεν ική Γραµµατέας
Λίτσα Αλεξάνδρου 
- Πανά                               

Αναστασία Παµουκτσόγλου

ΨΗΦΙΣΜΑ της ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Τον τελευταίο καιρό παρουσιάζονται έντονα φαινόµενα
βίας κατά πολιτών. Η  βία σε όλο τον πλανήτη αποτελεί σοβα-
ρή παραβίαση της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωµά-
των και  απειλή απέναντι στη σωµατική και ψυχική ακεραι-
ότητα όλων, ιδιαίτερα των γυναικών, των παιδιών και των
µεταναστών.

Η βία, σε οποιαδήποτε µορφή της, παραµένει βία κι έχει ως
αποτέλεσµα να προκαλεί περισσότερους θανάτους ή αναπ-
ηρίες από ότι οι ασθένειες και τα τροχαία ατυχήµατα µαζί.

Η  κινητοποίηση της παγκόσµιας κοινότητας ενάντια σε
αυτό το κοινωνικό φαινόµενο αναδεικνύει το µέγεθος του
προβλήµατος και την αναγκαιότητα λήψης αποτελεσµατικών

µέτρων.
Στην Ελλάδα, οι έρευνες, δείχνουν ότι  η έκταση του προβ-

λήµατος είναι εξαιρετικά µεγάλη. Τα περιστατικά βίας έχουν
αυξηθεί δραµατικά, αφού η οικονοµική κρίση λειτουργεί ως
ένας επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας, γιατί  η φτώχεια
και η περιθωριοποίηση τροφοδοτούν τη βία.

Όσον αφορά την βία κατά των γυναικών, που αποτελεί
την πιο διαδεδοµένη και πιο αποσιωπηµένη µορφή βίας σε
όλον τον πλανήτη, παρόλο που έχει ψηφιστεί νόµος για την
ενδοοικογενειακή βία µε σκοπό την  προστασία των
γυναικών και παιδιών-θυµάτων βίας, έχει αποδειχθεί ανεπα-
ρκής για την καταπολέµηση της .

Η βία κατά των Γυναικών και παιδιών αποτελεί ζήτηµα
αιχµής για την ΕΓΕ.

Ως γυναίκες - µέλη της  Ένωσης Γυναικών Ελλάδας εκφρά-
ζουµε την ανησυχία µας, διότι οι υφιστάµενες  υποστηρικτι-
κές δοµές και υπηρεσίες στις οποίες µπορεί να καταφύγει  µια
γυναίκα ή κορίτσι που υφίσταται  βία δεν επαρκούν λόγω της
συχνότητας  του φαινοµένου.

Είναι  επίσης χαρακτηριστικό ότι όσες γυναίκες «σπάσουν
τη σιωπή» και βρουν τη δύναµη να ζητήσουν τη λήψη ασφ-
αλιστικών µέτρων, κινδυνεύουν µέχρι την έκδοση της απόφ-
ασης, λόγω έλλειψης κοινωνικών χώρων φύλαξης.

Θεωρούµε ότι η Αξιοπρέπεια, η Ελευθερία, η Αλληλεγγύη, η
∆ικαιοσύνη, το Κράτος ∆ικαίου, η ∆ηµοκρατία αποτελούν
θεµελιώδεις αρχές  για τη ζωή.

Γι αυτό ζητάµε:
*  τον σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την ουσια-

στική και πλήρη ισότητα
* την σχεδιασµένη πολιτική πρόληψης και αντιµετώπισης

της ενδοοικογενειακής και άλλων µορφών βίας
*την διατήρηση και εν ίσχυση των δοµών κοινωνικής πρό-

νοιας και όλων των υποστηρικτικών δοµών υπέρ των
γυναικών,  των  µονογονεϊκών  οικογενειών, των νέων ζευ-
γαριών για απόκτηση οικογένειας, των  ατόµων µε αναπηρία

* ουσιαστική πολλαπλή βοήθεια,  στήριξη και προστασία
των πολιτών που υφίστανται βία οποιασδήποτε µορφής
ώστε  να ξεφύγουν από τον  τροµερό κλοιό της. .

Η 25η Νοεµβρίου, ως ∆ιεθνής Ηµέρα για την Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών- που καθιερώθηκε από τη  Γεν ική
Συνέλευση του ΟΗΕ,  µόλις στις 17 ∆εκεµβρίου 1999- µας
υπενθυµίζει τη  µεγάλη εκκρεµότητα την οποία έχει η πολι-
τεία, την οποία  έχουµε ως κοινωνία, ως Γυναικεία Οργάνω-
ση : αυτή που συνδέεται µε το θέµα της ενδο-οικογενειακής
βίας και της βίας κατά των γυναικών .

Γι’ αυτό το λόγο, η σηµερινή ηµέρα, ας λειτουργήσει
κυρίως σαν  αρχή   για την  ανάληψης των ευθυνών όλων
µας  µπροστά  σε  µια νοσηρή κατάσταση, σε αυτό το εξαιρ-
ετικά σοβαρό αλλά και εξαιρετικά αφανές πρόβληµα, µε δια-
στάσεις πολύ µεγαλύτερες από αυτές που θεωρητικά υπο-
λογίζουµε.      

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Σ
το µι κροσκόπι ο του Σ∆ΟΕ µπήκαν τα πρατήρι α υγρών
καυσί µων και  υγραερί ων κί νησης µε στοχευµένους
ελέγχους.Η παραβατι κότητα ήταν σε πολύ υψηλά

επί πεδα, πάνω από το 62% µε παραβάσει ς γι α λαθρεµπορί α
και  φοροδι αφυγή.

Εντοπί στηκαν και  παράνοµες υπόγει ες δεξαµενές χωρη-
τι κότητας 7.000 λί τρων. Eι δι κότερα:

∆ι ενεργήθηκαν έλεγχοι  σε 11 πρατήρι α γι α τη δι άθεση υγρ-
αερί ου κί νησης και  δι απι στώθηκαν, µε απολογι στι κή µέθοδο εκ
των υστέρων ελέγχου, παραβάσει ς σε 7 εξ αυτών, ήτοι  παρα-
βατι κότητα πλέον του 63%. 

Οι  σηµαντι κότερες παραβάσει ς αφορούσαν σε λαθρεµπο-
ρί α, γι α ποσότητες που ξεπερνούν το 1.665.000 λί τρα υγραε-
ρί ου, µε τον κύρι ο όγκο να αφορά σε ένα πρατήρι ο. Σε 5 εξ
αυτών δι απι στώθηκε και  µη έκδοση µεγάλου αρι θµού φορολο-
γι κών στοι χεί ων (φοροδι αφυγή).

∆ι ενεργήθηκαν έλεγχοι  σε 5 πρατήρι α υγρών καυσί µων και
δι απι στώθηκαν παραβάσει ς σε 3 εξ αυτών, ήτοι  παραβατι κότ-
ητα 60%. ∆ι απι στώθηκαν, µε απολογι στι κή µέθοδο εκ των
υστέρων ελέγχου, παραβάσει ς λαθρεµπορί ας γι α ποσότητες
27.000 λί τρων βενζί νης αµόλυβδης και  41.000 λί τρων πετρε-
λαί ου κί νησης.

Επί σης δι απι στώθηκε νοθεί α υγρών καυσί µων, µε χηµι κούς
δι αλύτες, ελαφρά λάδι α κ.λ.π., σε ποσότητες 6.000 λί τρων βεν-
ζί νης αµόλυβδης, 3.500 λί τρων πετρελαί ου κί νησης και  1.700
λί τρων πετρελαί ου θέρµανσης.Μεγάλου ενδι αφέροντος ήταν ο
έλεγχος, συντονί στηκε από το Σ.Ε.Κ. και  συµµετεί χαν πολλές εκ
των συναρµόδι ων υπηρεσι ών, που πραγµατοποι ήθηκε σε ένα
εκ των ανωτέρω πρατηρί ων υγρών καυσί µων, όπου
εντοπί στηκαν εγκατεστηµένες δύο παράνοµες υπόγει ες δεξα-
µενές. 

Η µί α από αυτές, χωρητι κότητας περί που 7.000 λί τρων, δι έθ-
ετε αγωγούς πλήρωσης και  απάντλησης απευθεί ας από και
προς βυτι οφόρα οχήµατα, ενώ η δεύτερη, συνολι κής χωρητι κότ-
ητας περί που 14.000 λί τρων σε δύο δι αµερί σµατα, συνδέονταν
µε πλήρες δί κτυο σωληνώσεων και  βαλβί δων και  µε αντλί α
υγρών καυσί µων. 

Η µηχανολογι κή εγκατάσταση, οι  δεξαµενές, οι  οδεύσει ς από
τους αγωγούς πλήρωσης και  αυτές προς την αντλί α υγρών καυ-
σί µων ήταν πλήρως καλυµµένες µε βι οµηχανι κό σκυρόδεµα
ενώ και  οι  αγωγοί  απάντλησης ήταν καλυµµένοι  µε πρόχει ρο
τσι µεντοκονί αµα. 

Οι  παράνοµες δεξαµενές ελέγχονταν, ως προς το περι εχό-
µενό τους, από ηλεκτρονι κά λι τρόµετρα και  ανάλογη εφαρµογή
ηλεκτρονι κού υπολογι στή.Τα δεί γµατα που ελήφθησαν από τι ς
νόµι µες αλλά και  παράνοµες δεξαµενές ήταν όλα, εκτός από
ένα, µη κανονι κά. Κατασχέθηκε και  µί α αντλί α υγρών καυσί µων
προκει µένου, εκτός των άλλων, να µελετηθούν οι  παρεµβάσει ς
που εί χαν υπάρξει  σε αυτή. Η όλη εγκατάσταση ήταν µηχανολο-
γι κά άρτι α, γεγονός που παραπέµπει  σε έµπει ρο κατασκευα-
στή και  θέτει  προβληµατι σµό γι α την έκταση του φαι νοµένου
στην αγορά των πρατηρί ων υγρών καυσί µων.

Σύµφωνα µε ανακοί νωση του Σ∆ΟΕ, η σηµαντι κή τεχνογνωσί α
που αποκτήθηκε, από τη δι ερεύνηση της εν λόγω υπόθεσης, θα
αποτελέσει  οδηγό γι α τη δι ενέργει α και  άλλων τέτοι ων
ελέγχων. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Σ∆ΕΟΕ δι ερευνά την
αγορά συσκευών που θα βοηθήσουν τον ευχερέστερο εντοπι σµό
αδήλωτων – παράνοµων δεξαµενών.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Παράρτηµα Αχαρνών)
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σ∆ΟΕ: Στο στόχαστρο πρατήρια υγρών καυσίµων
- Άνω του 62% η παραβατικότητα
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Ο
λοκληρώθηκαν  µε επιτυχ ία οι
εργασίες της 3ης εκπαιδευτικής
συν άν τησης, οι οποίες πραγµα-

τοποιήθηκαν  από τις 18 έως τις 24 Νοεµ-
βρίου 2018 στην  πόλη Barcelos της Πορ-
τογαλίας στο πλαίσιο του προγράµµατος
Erasmus Michelangelo. Το Σχ έδιο
“Michelangelo: Ensuring School Success
and Reducing Early  School leav ing
through Fine Arts”, αφορά µια Στρατηγική
Σύµπραξη, η οποία εστιάζει στη Σχ ολική
Εκπαίδευση και στην  οποία συµµε-
τέχ ουν  τρεις οργαν ισµοί από τρεις Ευρω-
παϊκές χ ώρες. Ειδικότερα, οι εταίροι της
σύµπραξης από την  Ελλάδα είν αι ο
∆ήµος Ελευσίν ας, ο οποίος είν αι και ο
Συν τον ιστής του αν ωτέρω προγράµµα-
τος, το 3º Γυµν άσιο Ελευσίν ας  και οι
Athens Makerspace. Από την  Ιταλία, ο
∆ήµος Comune di Siderno, το Liceo
Artistico "M.Preti/A. Frangipane" και η
Associazione Darsana Terangα. Τέλος,
από την  Πορτογαλία, συµµετέχ ουν  ο ∆ήµος Município de Barcelos, το Agrupamento
De Escolas De Barcelos  και η Associação Intercultural Amigos da Mobilidade.

Στόχ ος του παραπάν ω Προγράµµατος είν αι ν α µελετήσει και ν α προτείν ει τρό-
πους µέσα από τους οποίους η Τέχ ν η µπορεί ν α χ ρησιµοποιηθεί ως «εργαλείο»
αν τιµετώπισης της σχ ολικής διαρροής και εν δυν άµωσης της σχ ολικής επιτυχ ίας.

Κατά τη διάρκεια της πεν θήµερης συν άν τησης πραγµατοποιήθηκαν  ποικίλες δρά-
σεις, όπως συν αν τήσεις εργασίας την  πρώτη ηµέρα στο ∆ηµαρχ είο της πόλης του
Siderno, όπου έγιν ε και το καλωσόρισµα των  εθν ικών  αν τιπροσωπειών  από την
Αν τιδήµαρχ ο κα Armadina Saleiro, επισκέψεις σε σχ ολεία της πρωτοβάθµιας, δευ-
τεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά Workshops εστιασµέν α

στη σχ ολική διαρροή και στο πως αυτή µπορεί ν α καταπολεµηθεί µέσα από τις
Καλές Τέχ ν ες. Τέλος, έγιν ε αν ταλλαγή καλών  πρακτικών  και τεχ ν ογν ωσίας από τους
συµµετέχ ον τες και προγραµµατίστηκε η επόµεν η συν άν τηση για τον  Απρίλιο του
2019.

Κλείν ον τας, πρέπει ν α αν αφερθεί πως αν τίστοιχ η συν άν τηση εργασίας είχ ε
πραγµατοποιηθεί και τον  Οκτώβριο του 2018 από τις 21 έως τις 27 στην  πόλη
Reggio της Ιταλίας στο πλαίσιο του προαν αφερθέν τος προγράµµατος. Στη συν άν -
τηση συµµετείχ αν  από την  ελλην ική αν τιπροσωπεία τέσσερις υπάλληλοι του ∆ήµου
Ελευσίν ας, τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 3ο Γυµν άσιο Ελευσίν ας και τέσσερις
συν εργάτες της ΜΚΟ Athens Makerspace. 

Πρόγραµµα Erasmus “Michelangelo: Ensuring School Success and
Reducing Early School leaving through Fine Arts”

Αντιπροσωπεία του ∆ήµου Ελευσίνας και εκπαιδευτικών από το 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας στην Πορτογαλία



«Το Χαµόγελο του Παιδιού»,
ενόψει Χριστουγέννων, συγκεντρώνει 

τρόφιµα & είδη πρώτης ανάγκης 
για τα παιδιά και τις οικογένειές τους στην Ελλάδα

που ζουν στο όριο της φτώχειας

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» εκπροσωπών τας τα χ ιλιάδες παιδιά και
τις οικογέν ειές τους που βρίσκον ται στην  Ελλάδα και ζουν  στο όριο
της φτώχ ειας, απευθύν εται σε κάθε πολίτη και φορέα ζητών τας υπο-
στήριξη προκειµέν ου ν α συγκεν τρωθούν  τα απαραίτητα τρόφιµα και
είδη πρώτης αν άγκης και ν α καλυφτούν  οι βασικές τους αν άγκες.
«Το Χαµόγελο του Παιδιού» παρά τις δυσκολίες, συν εχ ίζει σταθερά το

έργο του, κι εν όψει των  Χριστουγέν ν ων , καλεί όλους ν α στηρίξουν
την  πρωτοβουλία αυτή µε δεδοµέν ο ότι ο αριθµός των  οικογεν ειών ,
που δεν  µπορούν  ν α καλύψουν  ούτε τα στοιχ ειώδη για τα παιδιά
τους, αυξάν εται δραµατικά.

Η συγκέν τρωση των  ειδών  πραγµατοποιείται στα Κέν τρα Στήριξης
Παιδιού και Οικογέν ειας του οργαν ισµού, σε πολλές περιοχ ές στην
Ελλάδα:
● Κέν τρο Στήριξης Παιδιού & Οικογέν ειας στο Μαρούσι

∆ιεύθυν ση: Στουν τίου & Γκλιάτη 2, Μαρούσι, Τ.Κ. 15126
Τηλ: 210 6095844 - E-mail: socialserv icesmarousi@hamogelo.gr
● Κέν τρο Στήριξης Παιδιού & Οικογέν ειας στο Ίλιον

∆ιεύθυν ση: Αγίας Ελέν ης & Πλήθων ος Γεµιστού, Παλατιαν ή Ίλιον ,
Τ.Κ. 13121
Τηλ: 210 5781060 - E-mail: socialserv icesilion@hamogelo.gr
● Κέν τρο Στήριξης Παιδιού & Οικογέν ειας στη Νέα Μάκρη

∆ιεύθυν ση: 31ο χ λµ Λεωφ. Μαραθών ος, Νέα Μάκρη, Τ.Κ. 15302
Τηλ: 22940 96711 – E-mail: socialserv icesnmakri@hamogelo.gr
● Κέν τρο Στήριξης Παιδιού & Οικογέν ειας στην  Κόριν θο
∆ιεύθυν ση: Ερµού 14, Κόριν θος, Τ.Κ. 20100
Τηλ: 27410 71211 - E-mail: socialserv iceskorinthos@hamogelo.gr
● Κέν τρο Στήριξης Παιδιού & Οικογέν ειας στην  Χαλκίδα

∆ιεύθυν ση: Φαβιέρου 41, Χαλκίδα, Τ.Κ.34100
Τηλ: 22210 79788 - E-mail: socialserv iceshalkida@hamogelo.gr

10-θριάσιο Πέµπτη 29 Νοεµβρίου 2018   

ΜΕ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
X-RAY
Σκύλος εντόπισε 
12.500.000 
λαθραία τσιγάρα
στο τελωνείο 
Πειραιά

Μία σηµαντική
ποσότητα λαθραίων
τσιγάρων εντόπισε το
Τµήµα ∆ίωξης Λαθρεµ-
πορίου στο Γ΄ Τελωνείο
Πειραιά µε τη συνδρο-
µή του συστήµατος X-
RAY και του ειδικού
σκύλου ανίχνευσης
καπνικών DIABLO.

Συγκεκριµένα, όπως
ανακοινώθηκε, πρόκει-
ται για ένα εµπορευµα-
τοκιβώτιο που περιείχε
12.500.000 τεµάχια τσι-
γάρα ενώ στα φορτωτι-
κά έγγραφα το φορτίο
είχε δηλωθεί ως
«Πάτωµα laminate».

Οι αναλογούντες
δασµοί και φόροι του
φορτίου, που προορ-
ιζόταν για µεταφόρτω-
ση σε άλλο ελληνικό
λιµάνι, ανέρχονται στα
2,6 εκατοµµύρια ευρώ.

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

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

Ο Ειδικός Φρουρός αν ταπέδωσε τα πυρά, µε αποτέλεσµα ν α τραυµατιστούν  οι δράστες, οι οποίοι στη συν έχ εια επιβιβάστηκαν  σε κλεµµέ-
ν ο όχ ηµα, στο οποίο τους αν έµεν ε γυν αίκα συν εργός τους και επιχ είρησαν  ν α διαφύγουν .

Σε κον τιν ή απόσταση το όχ ηµα ακιν ητοποιήθηκε λόγω σύγκρουσης και δυο δράστες (άν δρας και γυν αίκα) διέφυγαν  πεζή, εν ώ ο τρίτος
(αλλοδαπός) συν ελήφθη από τον  Ειδικό Φρουρό. Στο αυτοκίν ητο των  δραστών  βρέθηκε περίστροφο µε έξι πυροδοτηµέν ους κάλυκες στο
βυκίο του.

Και στις δυο περιπτώσεις, σε βάρος των  δραστών , οι οποίοι έχ ουν  απασχολήσει στο παρελθόν  για παρόµοια αδικήµατα σχ ηµατίστηκε ποι-
ν ική δικογραφία κακουργηµατικού χ αρακτήρα.

Ο Αρχ ηγός της Ελλην ικής Αστυν οµίας, Αν τιστράτηγος Αριστείδης Αν δρικόπουλος συν εχ άρη αυτοπροσώπως τους αστυν οµικούς στις έδρες
των  Υπηρεσιών  τους.

Συγκεκριµέν α αργά το βράδυ της 26ης Νοέµβριου µετέβη στη Γεν ική Αστυν οµική ∆ιεύθυν ση Αττικής, όπου είν αι η έδρα της Άµεσης ∆ράσης
και το πρωί της εποµέν ης (27η Νοεµβρίου) στον  Αστυν οµικό Σταθµό Βιλίων  Αττικής, όπου εν ηµερώθηκε από τους ίδιους τους αστυν οµικούς
και εξέφρασε την  ευαρέσκεια του για την  επιχ ειρησιακή τους αν ταπόκριση.

Με αφορµή τα περιστατικά αυτά ο κ. Αρχ ηγός δήλωσε:«Θέλω ν α συγχ αρώ και δηµόσια τους αστυν οµικούς, οι οποίοι σε έν α ιδιαίτερα δύσκο-
λο περιβάλλον  διακιν δύν ευσης της ζωής και της σωµατικής τους ακεραιότητας, κατάφεραν  ν α συλλάβουν  έν οπλους επικίν δυν ους κακοποι-
ούς, επιδεικν ύον τας υψηλή επιχ ειρησιακή επάρκεια και επαγγελµατισµό. Το προσωπικό µας, το έµψυχ ο δυν αµικό της Ελλην ικής Αστυν οµίας,
είν αι το δυν ατό µας όπλο στην  προσπάθεια που έχ ουµε ξεκιν ήσει για την  περαιτέρω εν ίσχ υση του περιβάλλον τος ασφάλειας της χ ώρας µας,
προς όφελος των  πολιτών  ».
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H Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου
Ελευσίνας διοργανώνει ηµερίδα
ενηµέρωσης για το ευρωπαϊκό
έργο “STEPS” (Erasmus+ Youth
Programme).

Την Πέµπτη 29/11/2018 στις 18:30 στην
αίθουσα «∆ήµητρα», ξενοδοχείο «Elefsina
Hotel» (∆ήµητρος 55, Ελευσίνα)

Χρησιµοποιώντας την ταχύτατα
αναπτυσσόµενη τεχνολογία, η Κοινωφελής
Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας επιθυµεί να
δηµιουργήσει ένα Κέντρο Εκπαίδευσης επί
των ευρωπαϊκών θεµάτων και πολιτικών
που προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέσω του Κέντρου θα δοθεί στους
εκπαιδευόµενους η ευκαιρία να λάβουν
πολύτιµες γνώσεις µέσω εκπαιδεύσεων µη
τυπικής µάθησης και της e-learning
πλατφόρµας CEREBRUM Online System
που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Έρευνας
& Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεµάτων.

Η εκπαίδευση θα ξεπερνά τα στενά όρια
της τάξης διδασκαλίας, αλλά και τα εµπόδια
που ανακύπτουν για τις ευπαθέστερες
οµάδες. Η πλατφόρµα θα λειτουργήσει ως
εξ αποστάσεως ακαδηµία, χώρος
συζήτησης και προβληµατισµού των
χρηστών για τα τεκταινόµενα στην
Ευρώπη, µε ιδιαίτερη βαρύτητα σε
ορισµένες πολιτικές της Ε.Ε.

Στην ηµερίδα µπορούν να συµµετέχουν
δωρεάν:

Άνεργοι, νέοι

Εκπαιδευτικοί Β’θµιας Εκπαίδευσης,
ΑµεΑ
∆ηµοτικοί υπάλληλοι στον τοµέα της

νεολαίας
και θα γίνει εκτενής παρουσίαση από τον

διαχειριστή του έργου «Ινστιτούτο Έρευνας
& Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεµάτων».

Οι θεµατικές ενότητες εκπαίδευσης
αφορούν:

τα δικαιώµατα πολιτών της Ε.Ε.
τη δηµιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων
σύγχρονες µεθόδους εκπαίδευσης
δυνατότητες χρηµατοδότησης

επιχειρηµατικότητας και σχολικών
µονάδων

τη βιώσιµη λειτουργία του Κέντρου Νέων
“Έξυπνες” πόλεις και Πράσινη

Επιχειρηµατικότητα
Η σηµασία του έργου είναι µεγάλη όχι

µόνο για τη νεολαία της περιοχής αλλά
φιλοδοξεί να επιφέρει πολλαπλό και
πολυεπίπεδο αντίκτυπο στα όρια του
δήµου.

Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας θα υπάρξει
coffee break και θα δοθούν βεβαιώσεις
συµµετοχής.

Για δηλώσεις συµµετοχής στο
2105565621 και στo kedelefsinas.gr .

Λόγω περιορισµένων θέσεων, θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.

Με εκτίµηση,
Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε.

Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας
ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΑΑ  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  ΈΈρργγοο  ““SSTTEEPPSS””  ––  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ΚΚέέννττρροουυ
ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς

Πέµπτη 29/11/2018, 18:30, Elefsina Hotel

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                      

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ-AIRBNB"

Υπό την αι γί δα του Επαγγελµατι κού Επι µελητηρί ου Πει ρ-
αι ά, δι οργανώνεται  από τον Εκπαι δευτι κό Οργανι σµό “dp
studies” επί και ρο Ηµερήσι ο Σεµι νάρι ο µε θέµα “

Βραχυχρόνι ες Μι σθώσει ς Ακι νήτων – Airbnb”.
Το σεµι νάρι ο θα πραγµατοποι ηθεί  το Σάββατο 08-12-2018 &

από τι ς 09:00 έως 17:00 στην αί θουσα συνεδρι άσεων του ∆.Σ. του
Επι µελητηρί ου που εδρεύει  στην οδό Αγ. Κων/νου 3, Πει ραι άς
(2ος όροφος).

Απευθύνεται  σε ι δι οκτήτες και  δι αχει ρι στές κατοι κι ών που
αναζητούν εναλλακτι κούς τρόπους αύξησης του ει σοδήµατός
τους µέσω της βραχυχρόνι ας µί σθωσης σε δι αδι κτυακές πλα-
τφόρµες (π.χ Airbnb, Homeaway, κ.α), µε στόχο την ενηµέρωσή
τους γι α το φορολογι κό, νοµι κό και  ασφαλι στι κό πλαί σι ο, που
θα τους προστατεύσει  από πι θανά λάθη και  πρόστι µα, αλλά
συγχρόνως θα βελτι στοποι ήσει  την οι κονοµι κή απόδοσή τους.

-  Εισηγητές & Θεµατολογία Σεµιναρίου 

Καµµή Νατάσα-Τουρι στι κή Επι χει ρηµατί ας µε σπουδές Πληρ-
οφορι κής
Θέµα: “Ευκαι ρί ες, τεχνι κές, νέα εργαλεί α, ψηφι ακή στρατηγι κή
στι ς βραχυχρόνι ες µι σθώσει ς ακι νήτων και  αναλυτι κή παρου-
σί αση της πλατφόρµας Airbnb”.

Καλαµαράς Νι κόλαος: Λογι στής-Φοροτεχνι κός
Θέµα: “Φορολογι κό και  Νοµι κό πλαί σι ο βραχυπρόθεσµων
µι σθώσεων ακι νήτων”.

Παντελάρου Αλεξάνδρα: Οι κονοµολόγος-Ασφαλι στι κή Σύµβου-
λος
Θέµα: “Ασφαλι στι κό πλαί σι ο βραχυπρόθεσµων µι σθώσεων
ακι νήτων”.

Επι προσθέτως, θα πραγµατοποι ηθεί  ει σήγηση από τον Πρόε-
δρο του Επαγγελµατι κού Επι µελητηρί ου Πει ραι ά κ. Ιωάννη Βου-
τσι νά, σχετι κά µε το Φορολογι κό και  Νοµι κό πλαί σι ο των
βραχυπρόθεσµων µι σθώσεων ακι νήτων, π.χ έκδοση ηλεκτρονι -
κού µι σθωτηρί ου-µητρώο βραχυχρόνι ων µι σθώσεων κλπ.,
καθώς άπτεται  άµεσα του γνωστι κού του αντι κει µένου, ως Οι κο-
νοµολόγου MBA µε εξει δί κευση στο Tourism Management,
Συµβούλου Επι χει ρήσεων, Φοροτεχνι κού. 

Από το αρχι κό κόστος του σεµι ναρί ου ύψους 200 €, εξασφ-
αλί στηκε η τι µή των 130 €, ενώ ει δι κά γι α:

Μέλη του Ε.Ε.Π.: 95 € (µε την επί δει ξη αποδει κτι κού µέλους Επι -
µελητηρί ου)
Φοι τητές & Ανέργους: 95 € (µε την επί δει ξη της κάρτας ανεργί ας
ή της φοι τητι κής ταυτότητας)

Γι α τι ς Επι χει ρήσει ς: Χρηµατοδότηση έως και  100% από το
ΛΑΕΚ

Γι α περι σσότερες πληροφορί ες και  δηλώσει ς συµµετοχής
παρακαλούµε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του οργανι σµού
“dp studies”: 2810-240024, 2810-285627, επί σης στα τηλέφωνα του
Επαγγελµατι κού Επι µελητηρί ου Πει ραι ά: 210-4121503, 210-
4126917, 210-4179065 καθώς και  στον σύνδεσµο:
https://bit.ly/2OPiYXs
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιε-
θνών Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιη-
τικό Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
αποθήκη κατάψυξης
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

5 ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

3 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απα-
ραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

10  ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

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

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

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ελευσίνας - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
- Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου 2018

 Το χαµόγελο της γουρουνίτσας της Κατερίνας Παπουτσή
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                        
∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  28/11/2018
Αριθ. Πρωτ.:  44390

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για  την   αν άδειξη  αν αδόχου

για την  «Προµήθεια και
τοποθέτηση φ ωτοβολταϊκών

συστηµάτων  στο σχολικό
συγκρότηµα Αγίου Νικολάου και

λοιπά δηµοτικά κτίρια» 
Α.Μ.:216/2018, προϋπολογισµού

74.102,40€ (συµπ/ν ου Φ.Π.Α.)

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει
Συνοπτικό  ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα
µε  τις  διατάξεις  του  Ν. 4412 /
2016  και  µε  κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσας από οικονοµική
άποψη προσφορά, βάσει
κριτηρίων,  που συµφωνούν µε τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της διακήρυξης, προς
ανάδειξη  αναδόχου  για  την
«Προµήθεια και τοποθέτηση
φ ωτοβολταϊκών  συστηµάτων
στο σχολικό συγκρότηµα Αγίου
Νικολάου και λοιπά δηµοτικά
κτίρια» για τις αν άγκες του
∆ήµου. Η εκτιµώµεν η αξία της
σύµβασης αν έρχεται στο ποσό
των  74.102,40 €
συµπεριλαµβαν οµέν ου ΦΠΑ 24
%  (προϋπολογισµός χωρίς
ΦΠΑ: € 59.760,00€ και ΦΠΑ
14.342,40 €).
Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο των αιτούµενων ειδών,
περιλαµβανοµένων των
περιγραφόµενων υπηρεσιών.
Οικονοµικοί φορείς που
υποβάλλουν προσφορά για µέρος
της σύµβασης απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η καταληκτική ηµεροµην ία
παραλαβής των  προσφ ορών

είν αι η 12 /12/2018 ηµέρα Τρίτη
και ώρα 11:00 π.µ. [ ύστερα από
προθεσµία τουλάχιστον δώδεκα
(12) ηµερών, από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της προκήρυξης της
σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ]
Ο διαγων ισµός θα
πραγµατοποιηθεί στο ∆ηµαρχείο
Φυλής (Πλατεία Ηρώων , Άν ω
Λιόσια), την  12/12/2018 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ.  Ώρα
έν αρξης παραλαβής
προσφ ορών  ορίζεται η 10:00
π.µ. και ώρα λήξης η 11:00 π.µ. 
Οι υποψήφιοι δύνανται να
υποβάλλουν τις προσφορές τους
αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου
στην επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού, η οποία θα τις
αποσφραγίσει. Επίσης, οι
προσφορές µε όλα τα απαραίτητα
στοιχεία δύναται να σταλούν
ταχυδροµικά ή µε άλλον τρόπο
στο ∆ήµο στη ∆ιεύθυνση: Πλατεία
Ηρώων, Άνω Λιόσια, Τ.Κ. 13341. 
Όσες προσφορές κατατεθούν µετά
την παρέλευση της καταληκτικής
ηµεροµηνίας και ώρας,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες,
δεν αποσφραγίζονται και
επιστρέφονται στους
συµµετέχοντες.
∆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 Προσαρτήµατος I
της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση γ  ́της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων,

συµπεριλαµβανοµένων και των
προσωρινών συµπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριµένη νοµική µορφή για
την υποβολή προσφοράς. Η
ένωση ή η σύµπραξη υποχρεούται
να περιβληθεί σε συγκεκριµένη
νοµική µορφή, εάν τους ανατεθεί η
σύµβαση, εφ’ όσον η περιβολή της
συγκεκριµένης νοµικής µορφής
είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της
σύµβασης. 
Στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από ένωση
οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη
της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύµβασης στην
ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί µέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύµβασης. (παρ. 4
άρθρο 19 του ν. 4412/2016).
Εγγύηση συµµετοχής δεν
απαιτείται. 
Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική
διακήρυξη. 
Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τµήµα Προµηθειών του
∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 213 2042714 Οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
µπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του
διαγωνισµού επισκεπτόµενοι την
ιστοσελίδα του ∆ήµου Φυλής
http://www.fyli.gr. 
Η περίληψη της ∆ιακήρυξης,
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
και ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δηµοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε
το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της
διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του
διαγωνισµού, αρχικού και τυχόν
επαναληπτικού, που
προβλέπονται από το ισχύον
νοµοθετικό πλαίσιο, βαρύνουν τον
Ανάδοχο.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                        

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  28/11/2018
Αριθ. Πρωτ.:  44389

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για  την   αν άδειξη  αν αδόχου

για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» 
Α.Μ.:154/2018, προϋπολογισµού
68.405,06 € (συµπ/ν ου Φ.Π.Α.)

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει
Συνοπτικό  ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα
µε  τις  διατάξεις  του  Ν. 4412 /
2016  και µε  κριτήριο  κατακύρ-
ωσης  την  πλέον  συµφ έρουσα
από  οικον οµική  άποψη  προ-
σφ ορά, βάσει τιµής, για το σύνο-
λο των προς προµήθεια ειδών,
που συµφωνούν µε τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης, προς  ανάδειξη
αναδόχου  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ» συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισµού 55.165,37€
χωρίς Φ. Π. Α. 24%  (68.405,06€ 

µε Φ.Π.Α.24%) για τις ανάγκες του
∆ήµου.
Οι προσφορές κατατίθενται στην
έδρα της αναθέτουσας αρχής
(∆ήµος Φυλής), µε  καταληκτική
ηµεροµηνία 12/12/2018 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 12:00 µ.µ. 
Ώρα έν αρξης παραλαβής προ-
σφ ορών  ορίζεται η 11:00 π.µ.
και ώρα λήξης η 12:00 µ.µ. 
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλ-
λουν τις προσφορές τους αυτοπρ-
οσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιο-
δοτηµένου εκπροσώπου στην επι-
τροπή διενέργειας του διαγωνι-
σµού, η οποία θα τις αποσφρ-
αγίσει. Επίσης, οι προσφορές µε
όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύνα-
ται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε
άλλον τρόπο στο ∆ήµο στη
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, Άνω
Λιόσια, Τ.Κ. 13341. Προσφορές
που κατατίθενται µετά την παρα-
πάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
Στο ∆ιαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν τα κατωτέρω φυσι-
κά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς
ή σε σύµπραξη ή σε κοινοπραξία ή
σε ένωση, η οποία έχει συσταθεί ή
πρόκειται να συσταθεί σε περίπτω-
ση ανάθεσης του περιεχοµένου
του παρόντος ∆ιαγωνισµού σε
αυτήν:
1. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα
κράτη – µέλη της Συµφωνίας για
τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο
ή στα κράτη – µέλη που έχουν
υπογράψει την Συµφωνία περί
∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπο-
ρίου, η οποία κυρώθηκε από την
Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ
139/ Α’/ 1997), σύµφωνα µε τα
αναλυτικά αναφερόµενα στο
άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 .

2. Κοινοπραξίες – Συµπράξεις -
Ενώσεις µέλη των οποίων είναι τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του
παρόντος άρθρου.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική δια-
κήρυξη. 
Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τµήµα Προµηθειών του
∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 213 2042714 Οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
µπορούν να έχουν πλήρη πρό-
σβαση στα τεύχη του διαγωνισµού
επισκεπτόµενοι την ιστοσελίδα του
∆ήµου Φυλής http://www.fyli.gr. 
Η περίληψη της ∆ιακήρυξης, ανα-
ρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστό-
τοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δηµοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε
το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της δια-
κήρυξης και τα λοιπά έξοδα του
διαγωνισµού, αρχικού και τυχόν
επαναληπτικού, που προβλέπον-
ται από το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            
NOMΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ
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, 26-11-2018  
Α.Π. ։։ 16266                                                                                                                                                 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

« Προµήθεια εξοπλισµού προς
αποκατάσταση και δηµιουργία
πυροσβεστικού δικτύου κατα-
στολής περιστατικών  στους
χώρους εργοταξίων  των  ∆Ε

Ελευσίν ας & Μαγούλας»
Προϋπολογισµού  δαπάν ης

74.387,60 € συµπεριλαµβαν όµε-
ν ου και ΦΠΑ 24%   
ΚΑΕ 20.7135.0005

Ο  ∆ήµαρχος  Ελευσίνας  προκ-
ηρύσσει διαγωνισµό µε Συνοπτική
∆ιαδικασία , µε σφραγισµένες προ-
σφορές για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΎ
∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ∆Ε
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΜΑΓΟΥΛΑΣ»,
προϋπολογισµού δαπάνης
74.387,60 € σύµφωνα µε την µε
αρ. 106/2018 τεχνική περιγραφή
της ∆/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και
Πρασίνου του ∆ήµου Ελευσίνας,
που αποτελεί αναπόσπαστο
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.
Τυχόν αποκλίσεις προσφοράς
από τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα
οδηγούν σε αυτόµατο αποκλει-
σµό της.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
σε δώδεκα  µήνες, µε δικαίωµα
παράτασης, έξι (6) µήνες έως ότου
απορροφηθούν όλα τα ποσά  των
προϋπολογισµών προσφοράς
του αναδόχου, µετά από απόφα-
ση των θεσµοθετηµένων οργάνων
και εφόσον υπάρχει 

υπόλοιπο στο προϋπολογισµό. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί  την
13/12 / 2018 ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10։00 π.µ. (ώρα λήξης παρά-
δοσης των προσφορών) στο
∆ηµαρχείο  Ελευσίνας  - 2ο
Όροφο , που   βρίσκεται   στην
διεύθυνση  Χατζηδάκη 41 και
∆ήµητρος , ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής διενέργειας  διαγωνι-
σµών  ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Προµηθειών .
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 δια-
κήρυξη θα παραλαµβάνονται
ηλεκτρονικά από το  site του
∆ήµου και συγκεκριµένα από το
l ink :
http://www.elefsina.gr/diag_diak.
aspx?sflang=el όπου θα
παρέχονται ελεύθερα , άµεσα και
δωρεάν.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο  κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 

6947264784 και 6985066463>>



14-θριάσιο Πέµπτη 29 Νοεµβρίου 2018  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

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

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 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 προϊόν-
των σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας από 20

έως 35 ετών. 
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1 µ.µ. 

κος Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88
304 –email: ifonitonamea@gmail.com  

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγε-

λµατικός χώρος 
(1ος όροφος) 160τ.µ. 

για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
-  Περιοχή  Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για
γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας,
στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε θέα την  Εθνική

Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε θέση πάρκινγκ. 
Ενοίκιο 300 ευρώ. τηλέφωνο επικοινωνίας:

2105574070 & 6974668763

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ,

ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ

∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ,

ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2105561050, 6945913999

ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝ
ΤΑΣ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ.
6995524143 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Η ΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 15/12/2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6944475939 (ΩΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18:00-20:00µµ)
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 
6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,

Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ

6979578032 

48
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