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σελ. 2

Απαγχονισµός 53χρονου στη Μαγούλα Τρίµηνη παράταση και
Μετά την καταγγελία της συζύγου του ότι ασέλγησε
σε βάρος της θετής του κόρης

σελ. 3

σελ. 2

ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ
ΛΙΜΑΝΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ασπρόπυργος:

Πετροπόλεµος και επεισόδια
µεταξύ Ροµά και αστυνοµικών
στη Λεωφόρο Νάτο

Χάθηκαν 33.249 θέσεις εργασίας
τον Νοέµβριο
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Συστήµατος «Εργάνη»

«βαρύ µαχαίρι»
στον Νόµο Κατσέλη

σελ. 7

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Εγκρίσεις µελετών για ενεργειακή αναβάθµιση οδοφωτισµού
και προστασία πρανών έναντι βροχοπτώσεων στη Μαγούλα
σελ. 8

Προσφορά πετρελαίου θέρµανσης σε 30
Σχολεία της Περιφέρειας ∆. Μακεδονίας,
από τον Όµιλο ΕΛΠΕ και την ΕΚΟ

σελ. 11

σελ. 2

Τα βρήκαν στο θέµα της αµοιβής για
τα Σαββατοκύριακα στα
περιφερειακά λιµάνια της χώρας

σελ. 5

Καµπάνια
στήριξης της
τοπικής αγοράς
στις Αχαρνές
σελ. 3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ σελ. 12
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Λ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ
Τηλέφωνο : 210-5575614
Ελευσίνα

ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. - ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΤΖ.Ο.Ε.
ΠΑΓΚΑΛΟΥ 81
Τηλέφωνο : 210-5547602
Μάνδρα
ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡ.ΡΟΚΚΑ 56,
Τηλέφωνο : 210-5555550
Άνω Λιόσια
ΑΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 32, 210 2470189
Αχαρνές
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 86, 210-2468746

Χαιδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου
- ∆άσος, 2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27,31

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Βελτιωµένος µε αραιή συννεφιά
Η θερµοκρασία έως 16
βαθµούς Κελσίου

Απαγχονισµός 53χρονου στη Μαγούλα
Μετά την καταγγελία της συζύγου του ότι ασέλγησε σε
βάρος της θετής του κόρης

Άλλο ένα οικογενειακό
δράµα ήρθε να προστεθεί
στα δεκάδες που καταγράφονται τον τελευταίο καιρό
όχι µόνο στη χώρα µας,
αλλά και στην περιοχή του
Θριασίου Πεδίου.
Πιο συγκεκριµένα εχθές
το πρωί ένας 53χρονος
βρέθηκε απαγχονισµένος
σε ένα εγκαταλελειµµένο
κτήριο κοντά στο Θριάσιο
Νοσοκοµείο.
Μετά την τραγική είδηση
της αυτοκτονίας αποκαλύφθηκε µία σοκαριστική υπόθεση.
Ο άνδρας ήταν παντρεµένος µε µία 35χρονη, η οποία
είχε αποκτήσει από τον πρώτο της γάµο ένα κοριτσάκι
που είναι σήµερα 10 ετών, ενώ µαζί µε τον 53χρονο
έκανε και δεύτερο παιδί - επίσης κορίτσι-ηλικίας
περίπου 3 ετών. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η
µητέρα της 10χρονης ανακάλυψε ότι ο σύζυγός της
ασέλγησε πριν από λίγες ηµέρες σε βάρος της κόρης
της.
Όπως είπε στην Αστυνοµία η γυναίκα είχε καταλάβει
ότι κάτι συνέβαινε. Τα δύο της παιδιά, παρόλο το νεαρό
της ηλικίας τους, αποκάλυψαν στη µητέρα τους τη φρίκη.
Στη συνέχεια, η µητέρα, είπε στο σύζυγό της ότι γνωρίζει
τι ακριβώς συνέβη.
«Εάν µε καταγγείλεις στην Αστυνοµία θα αυτοκτονήσω»
Ο άνδρας ζήτησε συγγνώµη από τη σύζυγό του και την

παρακάλεσε να µην τον καταγγείλει στην Αστυνοµία,
λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «Εάν µε καταγγείλεις στην
Αστυνοµία, θα αυτοκτονήσω.
Ωστόσο, η µητέρα πήγε το βράδυ του Σαββάτου
(15/12) στο Αστυνοµικό Τµήµα της Ελευσίνας και κατήγγειλε την ασέλγεια σε βάρος της κόρης της.
Από εκείνη την ώρα τα ίχνη του 53χρονου χάθηκαν.
Ωστόσο, εχθές το πρωί έστειλε ένα µήνυµα στο κινητό
τηλέφωνο της συζύγου της, στο οποίο έγραφε:
«Σου ζητώ συγγνώµη για όσα έκανα. Ξέρω ότι µε
κατήγγειλες στην Αστυνοµία», της είπε, προειδοποιώντας την ότι θα βάλει τέλος στη ζωή του.
Στις 09:50 το πρωί της Κυριακής περαστικοί τον βρήκαν νεκρό σε εγκαταλελειµµένο κτήριο. Αµέσως ενηµέρωσαν την Αστυνοµία. Λίγη ώρα αργότερα αποκαλύφθηκε το οικογενειακό δράµα. Την υπόθεση χειρίζεται η Υποδιεύθυνση Ανηλίκων.
Η ανήλικη αναµένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Ασπρόπυργος: Πετροπόλεµος και επεισόδια µεταξύ
Ροµά και αστυνοµικών στη Λεωφόρο Νάτο

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

∆ανιήλ, ∆ανιήλος ∆ιονύσιος, ∆ιονύσης,
Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, ∆ιονυσία

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Σε πετροπόλεµο εξελίχθηκε η απόπειρα αστυνοµικών να ελέγξουν έναν άνδρα, κοντά σε καταυλισµό
ροµά στον Ασπρόπυργο, το µεσηµέρι της Παρασκευής.
Ο άνδρας αρνήθηκε τον έλεγχο, προσπάθησε να πάει προς τον καταυλισµό και οι αστυνοµικοί τον συνέλαβαν. Τότε όµως, µια µεγάλη οµάδα ροµά βγήκε από τον καταυλισµό και άρχισε να πετάει πέτρες εναντίον των αστυνοµικών, ενώ άλλοι, σχεδον ταυτόχρονα άρχισαν να ανάβουν φωτιές στη λεωφόρο ΝΑΤΟ.
Στη διάρκεια των επεισοδίων που κράτησαν αρκετή ώρα, τραυµατίσθηκε ελαφρά ένας αστυνοµικός.
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Το αύριο της Τοπικής αυτοδιοίκησης

Τρίµηνη παράταση και «βαρύ
µαχαίρι» στον Νόµο Κατσέλη

Άρθρο του Γιάννη Σωτηρίου, Προέδρου της ΟΝΝΕ∆ ∆υτικής Αττικής

Ε

ίν αι αλήθεια πως κατά τη
διάρκεια της οικον οµικής
κρίσης οι ν έοι άν θρωποι
«γύρισαν » την πλάτη τους στην
πολιτική αλλά και στην τοπική
αυτοδιοίκηση γιατί σύµφων α µε
τους περισσότερους ν έους η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είν αι τίποτα
περισσότερο από την προέκταση
της πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.
Ο λόγος για τον οποίο οι ν έοι γύρισαν την πλάτη τους στην τοπική
αυτοδιοίκηση έχ ει ν α κάν ει µε την
επ ικράτηση της αν τίληψης ότι
«τίποτα δεν πρόκειται ν α αλλάξει»
καθώς και µε την ιδέα ότι το
σύστηµα είν αι ξεπερασµέν ο και
«γερασµέν ο» συν επώς οι ίδιοι δεν
έχ ουν θέση σε αυτό.¨

Παρά το γεγον ός ότι η τοπική
αυτοδιοίκηση ασχ ολείται µε έν α
ευρύ φάσµα θεµάτων που επηρεάζουν την καθηµεριν ότητα όλων
των πολιτών οι ν έοι και οι ν έες δεν
δείχ ν ουν διατεθειµέν οι ν α θέλουν
ν α ασχ οληθούν µε τα κοιν ά. Η
οικον οµική κρίση σε συν δυασµό
µε την κρίση αξιών , την κρίση
θεσµών αλλά και την απουσία ιδαν ικών που υπάρχ ει οδήγησε στην
περαιτέρω απαξίωση της πολιτικής
αλλά και της τοπ ικής αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά δείχ ν ουν ν α
συµβάλουν στους λόγους για τους
οποίους οι ν έοι δεν θέλουν ν α

ασχ οληθούν εν εργά µε την πρωτοβάθµια αλλά και τη δευτεροβάθµια
τοπική αυτοδιοίκηση.

Η απ ουσία ν έων αν θρώπ ων
απ ό την τοπ ική αυτοδιοίκηση
οδηγεί σε έν αν φαύλο κύκλο εσωστρέφειας και απ αξίωσης. Αν
πραγµατικά όµως θέλουµε ν α δούµε
µία αλλαγή στην τοπ ική αυτοδιοίκηση αλλά και την εξάλειψη
παλαιών και ξεπερασµέν ων πρακτικών πρέπει ν α ξέρουµε πως αυτό
δεν πρόκειται ν α συµβεί χ ωρίς την
εν εργή και µαζική συµµετοχ ή των
ν έων . Αν και είν αι γεγον ός πως η
τοπική αυτοδιοίκηση περν άει µία
από τις χ ειρότερες µέρες της οι ν έοι
µπορούν ν α φέρουν καν ούργιες
και πρωτότυπες ιδέες ώστε ν α την

βοηθήσουν ν α βγεί από το τέλµα
στο οποίο έχ ει περιέλθει.
Λίγους µήν ες πριν τις δηµοτικές
και π εριφερειακές εκλογές του
Μαΐ ου οι ν έοι σε όλη την επικράτεια καλούν ται ν α πάρουν µία
µεγάλη απόφαση και ν α επιλέξουν
αν θέλουν ν α συµετέχ ουν εν εργά
στα κοιν ά ώστε ν α βοηθήσουν στο
ν α δούµε επιτέλους την αλλαγή
που όλοι θέλουµε στην τοπική
αυτοδιοίκηση η οποία χ ρειάζεται
όραµα, ελπίδα και καιν οτόµες ιδέες,
για αυτό και πρέπει ν α γίν ει υπόθεση των ν έων αν θρώπων .
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο.Ν.ΝΕ.∆.
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Καµπάνια στήριξης της Τοπικής Αγοράς

Μ

ε κεντρικό σύνθηµα "Ζω
στις ΑχαρνέςJ αγοράζω
και στηρίζω" ο ∆ήµος Αχαρνών καλεί τους δηµότες και
κατοίκους του ∆ήµου Αχαρνών να
προτιµήσουν τα τοπικά καταστήµατα της περιοχής τους για τις εορταστικές αγορές των Χριστουγέννων.
Πρόκειται για πρωτοβουλία του
∆ηµάρχου Αχαρνών, µε σκοπό την
τόνωση της τοπικής αγοράς κατά
την εορταστική περίοδο.
Όπως ανάφερε σε σχετική δήλωση του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός: "Στόχος µας είναι
να προτρέψουµε και να παρακινήσουµε τους δηµότες και κατοίκους
του ∆ήµου Αχαρνών, να επιλέξουν
τα καταστήµατα της πόλης µας.
Και αυτό όχι µόνο λόγο της
εγγύτητας, αλλά γιατί η τοπική
επιχειρηµατικότητα στον ∆ήµο Αχαρνών προφέρει, αξιόπιστες υπηρεσίες και προϊόντα, καλύπτει ένα
ευρύ φάσµα καταναλωτικών αναγκών και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική.
Οι καταστηµατάρχες της πόλης
µας είναι παράλληλα και γείτονες, φίλοι ή συγγενείς και µαζί τους µας ενώνουν πολύ περισσότερα από µια συναλλαγή, η οποία ωστόσο είναι ιδιαίτερα επωφελής για τη βιωσιµότητα τους".

Στην τουλάχιστον τρίµην η παράταση του ν όµου Κατσέλη,
µε εκ ν έου ν οµοθέτηση, αλλά µεJ βαθύ µαχαίρι στο ύψος της
αξίας της πρώτης κατοικίας προσαν ατολίζον ται κυβέρν ηση,
θεσµοί και τράπεζες, καθώς 15 ηµέρες πριν από τη λήξη της
ισχύος του δεν έχει βρεθεί η ν έα φόρµουλα, βάσει της οποίας
η δόση του δαν είου θα επιδοτείται από το ∆ηµόσιο, όπως
συµβαίν ει στην Κύπρο.
Σύµφων α µε την κυριακάτικη RealNews, η χρον ική περίοδος της παράτασης -συζητείται και το εξάµην ο, ωστόσο
«σκον τάφτει» στους θεσµούς- και οι αλλαγές αν αµέν εται ν α
κλειδώσουν εν τός της εβδοµάδας, στο µπαράζ συσκέψεων
τόσο σε κυβερν ητικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της
Ελλην ικής Έν ωσης Τραπεζών . Η συζήτηση γίν εται βάση της
πρότασης που έχουν καταθέσει στην κυβέρν ηση οι τράπεζες (καθώς η τρόικα αν τιδρά αρν ητικά σε οποιαδήποτε άλλη
πρόταση µε µεγαλύτερα δηλαδή όρια προστασίας), η οποία
προβλέπει δύο δοµικές αλλαγές:
Η πρώτη κατοικία θα προστατεύεται µε βάση την εµπορική
(παρούσα) αξία και όχι την αν τικειµεν ική.
Για τον άγαµο ο πήχυς της αξίας του ακιν ήτου που θα προστατεύεται από τον πλειστηριασµό τοποθετείται έως τα
75.000 ευρώ και στα 100.000 ευρώ για οικογέν εια µε τρία παιδιά. Σήµερα αν τίστοιχα φτάν ει τα 180.000 και 280.000 ευρώ.
Η κυβέρν ηση θα επιδιώξει την αύξηση της αξίας της πρώτης
κατοικίας, στα όρια όµως που έχουν θέσει οι τράπεζες, οι
οποίες υποστηρίζουν ότι το εύρος της αύξησης που θα µπορούσε ν α συζητηθεί είν αι της τάξεως των 5.000 ευρώ για τον
άγαµο (ν α φτάν ει δηλαδή έως 80.000 ευρώ) και έως 10.000
ευρώ για οικογέν εια µε τρία παιδιά (δηλαδή στα 110.000 ευρώ).

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου προχωρά σε
εγκατάσταση & επέκταση WIFI
στα βασικά σηµεία της πόλης

και επέκτασης WIFI στα βασικά σηµεία της πόλης.
Ο
Με το συγκεκριµέν ο πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί το επό-

∆ήµος Χαϊδαρίου προχ ωράει σε πρόγραµµα εγκατάστασης

µεν ο διάστηµα επέκταση και εγκατάσταση εξοπλισµού Wi-Fi σε
δηµόσιους χ ώρους εν τός των ορίων του δήµου, οι οποίοι µέσω
της έν ταξης σε χ ρηµατοδοτούµεν ο πρόγραµµα θα παρέχ ουν
δωρεάν ασύρµατη σύν δεση σε όλους τους ∆ηµότες.
Η πρωτοβουλία του ∆ήµου προωθεί την ελεύθερη πρόσβαση
των πολιτών σε συν δεσιµότητα Wi-Fi σε δηµόσιους χ ώρους
τόσο µε την επισκευή του υφιστάµεν ου δικτύου αλλά και µε την
εγκατάσταση και επέκταση σε ν έες περιοχ ές.
Αµέσως µετά την περάτωση του έργου καθέν ας που επιθυµεί
ν α χ ρησιµοποιήσει το διαδίκτυο σε κοιν όχ ρηστους χ ώρους θα
έχ ει αυτή τη δυν ατότητα, για άµεση επικοιν ων ία και πληροφόρηση δίχ ως καν έν α κόστος.

4-θριάσιο
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Γ.Ν.Ε.ΘΡΙΑΣΙΟ

Ελευσίν α: 13/12/2018
Αρ. Πρωτ.: 84

ΤΡΙΤΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Συλλαλητήριο στις 6:30 µ.µ.
στην ΟΜΟΝΟΙΑ
Προσυγκέντρωση Σωµατείου:
Πλ. Κάνιγγος στις 6.15 µ.µ.
Πούλµαν από ∆ηµ. Πάρκινγκ
Ελευσίνας στις 5.15 µ.µ.

√ επαναφορά του 13ου και 14ου µι σθού, µε
άµεση καταβολή του «∆ώρου» Χρι στουγέννων. Ουσι αστι κές αυξήσει ς σε µι σθούς και
συντάξει ς
√ κατάργηση της ει σφοράς αλληλεγγύης,
του ΕΝΦΙΑ στι ς λαϊ κές κατοι κί ες, του Ει δι κού
Φόρου Κατανάλωσης στα καύσι µα και του
ΦΠΑ στα εί δη λαϊ κής κατανάλωσης
√ πλήρης και επαρκή κρατι κή χρηµατοδότηση των δηµόσι ων µονάδων υγεί ας και
πρόνοι ας. Μαζι κές προσλήψει ς µόνι µου και
µονι µοποί ηση των εργαζοµένων µε ελαστι κές εργασι ακές σχέσει ς (επι κουρι κοί , µέσω
ΟΑΕ∆ - ΚΕΕΛΠΝΟ, εργολαβι κοί )
√ κατάργηση φοροαπαλλαγών και επι δοτήσεων στους επι χει ρηµατι κούς οµί λους
Παί ρνουν 10 από εµάς και δί νουν 9 στο
κεφάλαι ο
και 1 στους φτωχότερους από εµάς
Ο πρώτος «µεταµνηµονι ακός» κρατι κός
προϋπολογι σµός, όχι µόνο ενσωµατώνει τα
προηγούµενα µνηµονι ακά µέτρα αλλά προσθέτει και νέα αντι λαϊ κά µέτρα σε βάρος
µας.
Αυξάνουν τη φοροληστεί α των λαϊ κών οι κογενει ών κατά 1 δι ς ευρώ, τον ΦΠΑ κατά 177
εκατ. ευρώ, τους Ει δι κούς Φόρους Κατανάλωσης κατά 89 εκατ. ευρώ και τα δηµοτι κά τέλη
και φόρους κατά 194 εκατ. ευρώ, ενώ
µει ώνουν τον συντελεστή φορολόγησης των
επι χει ρηµατι κών κερδών (µε ετήσι ο όφελος
γι α τους επι χει ρηµατι κούς οµί λους και
αντί στοι χη απώλει α κρατι κών εσόδων που
θα φτάσει τα 460 εκατ. ευρώ) καθώς τον
συντελεστή φορολογί ας επί των δι ανεµόµενων κερδών (των µεγαλοµετόχων) από το 15%
στο 10% (ο φορολογι κός συντελεστής γι α
µι σθωτούς εί ναι 22%.).
Στηνπρόσφατη (∆ευτέρα 10/12) συνάντηση,
ο υπουργός Υγεί ας απέρρι ψε το αί τηµα γι α
επαναφορά του 13ου και 14ου µι σθού και
ουσι αστι κές αυξήσει ς στους µι σθούς µας, µε
τη δι και ολογί α ότι δεν επαρκεί ο "δηµοσι ονοµι κός χώρος" (που επαρκεί και παρα...επαρκεί , βέβαι α, γι α τα 2 δι ς ευρώ, που εί ναι η
πρώτη δόση της επι δότησης τωνεπι χει ρηµατι κών οµί λων µε τον πρόσφατο «Αναπτυξι ακό
Νόµο», και τα 4 δι ς ευρώ πληρώνουµε κάθε
χρόνο γι α ΝΑΤΟϊ κούς εξοπλι σµούς και

συµµετοχή σε ΝΑΤΟϊ κές στρατι ωτι κές
επεµβάσει ς).
Μει ώνουν τη χρηµατοδότηση γι α συντάξει ς
και επι δόµατα ανεργί ας
και µοιράζουν νέες επι δοτήσει ς στους επι χει ρηµατι κούς οµί λους
Μει ώνουν την κρατι κή χρηµατοδότηση στα
ασφαλι στι κά ταµεί α κατά 935 εκατ. ευρώ και
το συνολι κό κονδύλι γι α τι ς συντάξει ς κατά 275
εκατ. ευρώ αλλά δι ατηρούν το χαράτσι της
«ει σφοράς αλληλεγγύης» που φτάνει στα 648
εκατ. ευρώ.
Μει ώνουντο κονδύλι γι α τα επι δόµατα ανεργί ας κατά 63 εκατ. ευρώ, παρόλο που µόνο
το 10% των ανέργων παί ρνει επί δοµα ανεργί ας, ενώ αυξάνουν τα προγράµµατα
επι δότησης των επι χει ρηµατι ών και
ανακύκλωσης της ανεργί ας κατά 191 εκατ.
ευρώ.
Αύξησαν τι ς ασφαλι στι κές ει σφορές
συνταξι ούχων γι α υγει ονοµι κή περί θαλψη
κατά 770 εκατ. ευρώ ετησί ως, ενώ «χαρί ζουν»
άλλα 51 εκατ. ευρώ στους µεγαλοεπι χει ρηµατί ες (από την πληρωµή από το κράτος
των ασφαλι στι κών ει σφορών των εργοδοτών
γι α νέους εργαζόµενους).
Μει ώνουν τη κρατι κή χρηµατοδότηση και
προωθούν τη λει τουργί α των δηµόσι ων µονάδων υγεί ας µε επι χει ρηµατι κά κρι τήρι α
Η κρατι κή χρηµατοδότηση γι α τα δηµόσι α
νοσοκοµεί α µει ώνεται , γι α άλλη µι α χρονι ά,
κατά 65 εκατ. ευρώ ενώ αυξάνουν τι ς πληρωµές από τον ΕΟΠΥΥ, δηλαδή από τι ς ει σφορές µας.
Αντι µέτωποι µε απόλυση βρί σκονται
χι λι άδες συνάδελφοι , µε ελαστι κές εργασι ακές σχέσει ς, που καλύπτουνµέρος τωνµεγάλων ελλεί ψεων, ενώ παρά τι ς κυβερνητι κές
δι ακηρύξει ς µέχρι σήµερα, ολόκληρο το
2018, δεν έχει προκηρυχθεί ούτε µί α θέση
µόνι µου προσωπι κού.
Χαρακτηρι στι κό εί ναι ότι ακόµη και αν
υλοποι ηθεί η κυβερνητι κή δέσµευση γι α 1
πρόσληψη γι α κάθε 1 αποχώρηση, αυτό
πρακτι κά σηµαί νει δι αι ώνι ση της σηµερι νής
απαράδεκτης κατάστασης µε τι ς ελλεί ψει ς,
την εντατι κοποί ηση, τα χρωστούµενα ρεπό
και µέρες κανονι κής άδει ας, τι ς συνεχεί ς
βάρδι ες και εφηµερί ες, την ταλαι πωρί α γι α
τους ασθενεί ς.
Ταυτόχρονα, παρά τι ς κυβερνητι κούς πανηγυρι σµούς γι α «εκδί ωξη τωνεργολάβων», οι
εργολαβι κές εται ρεί ες συνεχί ζουν, σε δεκάδες δηµόσι ες µονάδες, να θησαυρί ζουν εκµεταλλευόµενες χι λι άδες εργολαβι κούς
εργαζόµενους. Ενώ και όπου έχει προχωρήσει η δι αδι κασί α µε προσλήψει ς ορι σµένου
χρόνου στι ς υπηρεσί ες καθαρι ότητας, σί τι σης, φύλαξης κλπ, οι εργαζόµενοι βρί σκονται συχνά αντι µέτωποι µε την απόλυση λόγω
λήξης των συµβάσεων τους.
Αντί στοι χα γι α τους εργαζόµενους µέσω
ΟΑΕ∆, η παράταση της σύµβασης, κάτω και
από την πί εση των αγωνι στι κών κι νητοποι ήσεων, δεν εξασφαλί ζει στους εργαζόµενους
πλήρη δι και ώµατα (π.χ. επί δοµα τέκνων και
µι σθολογι κή εξέλι ξη) ούτε βέβαι α µόνι µη και
σταθερή σχέση εργασί ας.

Η δι αι ώνι ση τωνµεγάλωνελλεί ψεωνπροσωπι κού, η επέκταση των ελαστι κών εργασι ακών σχέσεων, η µεί ωση της κρατι κής
χρηµατοδότησης και η συνέχι ση της λι τότητας
στους µι σθούς µας εντάσσονται στο σχεδι ασµό γι α λει τουργί α των δηµόσι ων µονάδων
ως «αυτοτελεί ς επι χει ρηµατι κές µονάδες»
που θα καλύπτουν ολοένα µεγαλύτερο µέρος
του κόστους λει τουργί ας, συµπερι λαµβανοµένης και της µι σθοδοσί ας, από την
«πώληση» υπηρεσι ών υγεί ας σε ασθενεί ς
και ασφαλι στι κά ταµεί α.
Γι α να µπορούν να «ανταπεξέλθουν» τα
νοσοκοµεί α, χρει άζονται εργαζόµενους µε
λι γότερα δι και ώµατα, µε µι κρότερο «µι σθολογι κό κόστος».
Στην κατεύθυνση αυτή, αναθέτουν στο
ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΚΑΙ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε (όπως ονοµάστηκε η ΕΣΑΝ
Α..Ε)., να αναπτύξει το ελληνι κό σύστηµα
DRG που θα εφαρµοστεί πι λοτι κά σε 18
δηµόσι α νοσοκοµεί α.
Πολύτι µες υπηρεσί ες στους κυβερνητι κούς σχεδι ασµούς προσφέρουν οι παρατάξει ς του παλι ού και νέου κυβερνητι κού συνδι καλι σµού. Χαρακτηρι στι κό παράδει γµα
εί ναι και η στάση της πλει οψηφί ας της
ΠΟΕ∆ΗΝ, όπου, από κοι νού, ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ
και παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ «δι απι στώνουν»
θετι κές πλευρές στι ς κυβερνητι κές
ρυθµί σει ς γι α τους συναδέλφους µε ελαστι κές εργασι ακές σχέσει ς, ανκαι αναγνώρι ζαν
ότι πολλοί από αυτούς θα µεί νουν χωρί ς δουλει ά.
Οργανώνουµε τον αγώνα – Μπροστά οι
δι κές µας ανάγκες
Κανένας «σωτήρας» δεν θα µας λύσει τα
προβλήµατα που έχουνδηµι ουργήσει οι αντι λαϊ κές πολι τι κές των κυβερνήσεων. Σήµερα
όµως έχουµε πεί ρα. Ξέρουµε τι πρέπει να
κάνουµε.
Μόνο µε τον οργανωµένο αγώνα µας, µε
κρι τήρι ο την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών
µας, µπορούµε να απαλλαγούµε από τα
προβλήµατα και τι ς αι τί ες που τα γεννούν. Ο
αγώνας αυτός θα εί ναι σκληρός. ∆εν εί ναι
"µι α και έξω". Χρει άζεται µαζι κή συµµετοχή, γι α να έχουµε αποτελέσµατα.
Γι α να έχει προοπτι κή ο αγώνας µας,
χρει άζεται να συµβάλλει στην κοι νή δράση
των υγει ονοµι κών µε τους υπόλοι πους
εργαζόµενους ενάντι α στον κοι νό µας εχθρό:
τους επι χει ρηµατι κούς οµί λους, το κράτος
τους, την Ε.Ε.–∆ΝΤ που τους στηρί ζουν. Να
δι εκδι κεί την αξι οποί ηση των παραγωγι κών
δυνατοτήτωντης χώρας και τωνεπι τευγµάτων
της επι στήµης γι α τη δηµι ουργί α ενός αποκλει στι κά δηµόσι ου, δωρεάν συστήµατος
υγεί ας, που θα καλύπτει τι ς λαϊ κές ανάγκες
και θα εξασφαλί ζει µόνι µη εργασί α µε
πλήρη δι και ώµατα σε όλους τους εργαζόµενους
Γι α το ∆ι οι κητι κό Συµβούλι ο
Ο Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
Βαρδαβάκης
Ιωαννί δης
Μανώλης
Παναγι ώτης

∆ώρο Χριστουγέννων 2018: Πώς υπολογίζεται - Πόσα χρήµατα θα πάρετε

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το ∆ώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η
Μαϊου µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, όλοι οι µισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου, πλήρους ή
µερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται ∆ώρα Εορτών.
Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέν ν ων
Για τον υπολογισµό του ποσού των ∆ώρων λαµβάνεται υπόψη ο τρόπος αµοιβής των
µισθωτών δηλαδή αν αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή µε µισθό.
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το ∆ώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η
Μαϊου µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους.

Ένταξη του
"Βοήθεια στο
Σπίτι" στις
οργανικές
µονάδες των
Ο.Τ.Α.

Μ

ε το άρθρο 91 του ψηφι σθέντος νοµοσχεδί ου
µε τί τλο «Κατάργηση
των δι ατάξεων περί µεί ωσης
των συντάξεων, ενσωµάτωση
στην Ελληνι κή Νοµοθεσί α της
Οδηγί ας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊ κού Κοι νοβουλί ου και του
Συµβουλί ου της 20ής Ιανουαρί ου 2016 σχετι κά µε τη δι ανοµή ασφαλι στι κών προϊ όντων
και άλλες δι ατάξει ς.» δί νεται
η δυνατότητα ένταξης των
υπηρεσι ών του Προγράµµατος “Βοήθει α στο Σπί τι ” στι ς
µόνι µες κοι νωνι κές δοµές των
δήµωνπου συµµετεί χαν µέχρι
τώρα στο Πρόγραµµα.
Η δυνατότητα αυτή δί νεται
στους δήµους ΟΤΑ εί τε άµεσα
εί τε µέσω νοµι κών τους
προσώπων συµβλήθηκαν, το
έτος 2011, µε την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
και οι οποί ι κατά την έναρξη
ι σχύος του νόµου, απασχολούν
προσωπι κό µε
ενεργές
συµβάσει ς
Οι ∆ήµοι πρέπει να υποβάλουν µέχρι τι ς 31.1.2019 αι τήσει ς, στι ς οι κεί ες Αποκεντρωµένες ∆ι οι κήσει ς, αποφάσει ς τροποποί ησης των Οργανι σµών Εσωτερι κής Υπηρεσί ας τους, και σύστασης
οργανι κών θέσεων µόνι µου
προσωπι κού των ι δί ων κλάδων και κατηγορι ών και του
ί δι ου αρι θµού, µε τι ς θέσει ς
του
προσωπι κού
που
απασχολεί ται στον οι κεί ο
Ο.Τ.Α. ή σε νοµι κό πρόσωπο
αυτού, κατά την έναρξη ι σχύος
του νόµου, στο πλαί σι ο του
Προγράµµατος «Βοήθει α στο
Σπί τι ».
Πλέον των οργανι κών θέσεων
µπορούν να συσταθούν και
οργανι κές θέσει ς µόνι µου
προσωπι κού, αρι θµού ί σου
µε το 7% αυτών.
∆εν απαι τεί ται γνώµη του
οι κεί ου Υπηρεσι ακού Συµβουλί ου.
Ο Συντονι στής της οι κεί ας

Αποκεντρωµένης ∆ι οί κησης
εγκρί νει εντός µηνός από την
υποβολή τους.
Εντός δέκα (10) ηµερών από τη
δηµοσί ευση των αποφάσεων
της παραγράφου 1, οι ενδι αφερόµενοι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν
αί τηµα γι α την πρόσληψη τακτι κού προσωπι κού, προς κάλυψη των νέων οργανι κών
θέσεων.
Β. Μορι οδότηση- προσόντα
δι ορι σµού (παρ.3)
Ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτι κού προσωπι κού που πραγµατοποι ούνται
µε την ει δι κή δι αδι κασί α του
παρόντος, η εµπει ρί α στο
αντι κεί µενο της θέσης, εφόσον
έχει δι ανυθεί χωρί ς δι ακοπή
µέχρι την έναρξη ι σχύος του
νόµου, σε αντί στοι χες θέσει ς
παροχής υπηρεσι ών κατ’
οί κον φροντί δας ή κατ’ οί κον
νοσηλεί ας ηλι κι ωµένων ανασφάλι στων, ΑµεΑ και οι κονοµι κά αδύναµων πολι τών,
στους οι κεί ους Ο.Τ.Α. ή σε
νοµι κά πρόσωπα των οι κεί ων
Ο.Τ.Α., βαθµολογεί ται µε
δεκαεπτά (17) µονάδες ανά
µήνα και γι α συνολι κή εµπει ρί α µέχρι ογδόντα τέσσερι ς
(84) µήνες.
∆εν υπάρχει κρι τήρι ο εντοπι ότητας
Όσοι δι ορί ζονται στι ς θέσει ς
που συνι στώνται , δεσµεύονται
να υπηρετήσουν στη θέση δι ορι σµού τους επί τουλάχι στον
δέκα (10) έτη από το δι ορι σµό
τους και , µέχρι τη συµπλήρωση του δι αστήµατος αυτού, δεν
αναλαµβάνουν καθήκοντα άλλα
από εκεί να που αφορούν στην
παροχή των υπηρεσι ών του
Προγράµµατος «Βοήθει α στο
Σπί τι » και δεν µετακι νούνται ,
αποσπώνται ή µετατάσσονται
σε άλλες θέσει ς.
Μέχρι τη δηµοσί ευση των
ορι στι κών πι νάκων δι ορι στέων στι ς οργανι κές θέσει ς
που συνι στώνται σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, οι υπηρεσί ες του Προγράµµατος
«Βοήθει α στο Σπί τι » παρέχονται από τους απασχολούµενους µε συµβάσει ς εξαρτηµένης
εργασί ας ορι σµένου χρόνου,
Το κόστος µι σθοδοσί ας των
υπαλλήλων που θα παρέχουν
τι ς υπηρεσί ες του προγράµµατος “Βοήθει α στο Σπί τι ”
καλύπτεται από τον κρατι κό
προϋπολογι σµό.
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ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τα βρήκαν στο θέµα της αµοιβής για τα
Σαββατοκύριακα στα περιφερειακά λιµάνια της χώρας

Σε συµφων ία, µε την οποία δίν εται λύση στο θέµα της αµοιβής των εργαζοµέν ων
για τα Σαββατοκύριακα στα περιφερειακά λιµάν ια της χ ώρας, που αν ήκουν στον
ΤΑΙΠΕ∆, κατέληξε η κυβέρν ηση µε τους εργαζόµεν ους (λιµάν ια Αλεξαν δρούπολης,
Βόλου, Ελευσίν ας, Ηγουµεν ίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας, Ραφήν ας και Εύβοιας).
Σύµφων α µε χ θεσιν η αν ακοίν ωση της Οµοσπον δίας Υ παλλήλων Λιµαν ιών Ελλάδας (ΟΜΥ ΛΕ), «µετά από µια συν εχ ή διαπραγµάτευση, µέσω εν ός διαλόγου, έγιν ε
κατορθωτό ν α υπάρξει µια συµφων ία που δίν ει διέξοδο στο ζήτηµα και ικαν οποιεί
τους εργαζοµέν ους».
Η ΟΜΥ ΛΕ και τα πρωτοβάθµια σωµατεία των περιφερειακών λιµαν ιών , αποφάσισαν , µετά απ ό τη
συµφων ία, «ν α σταµατήσουν τις προγραµµατισµέν ες κιν ητοποιήσεις τους,
ν α αν ασταλεί η ορισµέν η
για
την
Παρασκευή
14/12/2018 24ωρη απεργία
και ν α περιµέν ουν άµεσα
από την κυβέρν ηση την
υλοποίηση των συµφων ηθέν των ».
Σηµειών εται ότι οι εργαζόµεν οι των περιφερειακών λιµαν ιών είχ αν προχ ωρήσει
εδώ και καιρό σε κιν ητοποιήσεις τα Σαββατοκύριακα ζητών τας την άµεση υπογραφή συλλογικής σύµβασης εργασίας για το 2018 που έχ ει συµφων ηθεί µε τις διοικήσεις των Οργαν ισµών , αλλά και κάλυψη των υπερωριών και των ωρών του Σαββατοκύριακου.
Σύµφων α µε πληροφορίες από το υπουργείο Ναυτιλίας, αν αµέν εται σύν τοµα στη
Βουλή η τροπολογία η οποία θα εν τάσσει τους εργαζόµεν ους των περιφερειακών
λιµαν ιών σε ειδικό καθεστώς για την εργασία του Σαββατοκύριακου και το οποίο
ισχ ύει ήδη για σειρά µια άλλης κατηγορίας επαγγελµάτων όπως οι τελων ειακοί, οι
φύλακες των φυλακών , οι αρχ αιοφύλακες κ.λπ.

Μεγάλη ανταπόκριση στη σχολική κοινότητα
σηµειώνει το πρόγραµµα του ∆ήµου Αχαρνών

Συνεχίζεται αδιάκοπα η ενηµέρωση µαθητών για τα
δεσποζόµενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Μεγάλη ανταπόκριση στη σχολική κοινότητα σηµειώνει το Πρόγραµµα
Ενηµέρωσης του ∆ήµου Αχαρνών σχετικά µε την φιλοξενία και φροντίδα
δεσποζόµενων ζώων, καθώς και τον χειρισµό των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Οι εργαζόµενοι της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του
∆ήµου Αχανών επισκέφτηκαν αυτή τη φορά το 8ο Γυµνάσιο Αχαρνών και το
6ο Γυµνάσιο, όπου ενηµέρωσαν µαθητές και εκπαιδευτικούς για τους
κανόνες που πρέπει να τηρούνται, κατά τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τον
περίπατο των δεσποζόµενων ζώων, καθώς και για τις ενέργειες που µπορούν να κάνουν και σε ποιους φορείς θα πρέπει να απευθυνθούν, σε
περίπτωση που κληθούν να διαχειριστούν περίπτωση αδέσποτου ζώου.
Τέλος ενηµέρωσαν τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς για το Πρόγραµµα Υιοθεσιών αδέσποτων ζώων που υλοποιεί ο ∆ήµος Αχαρνών σε
συνεργασία µε το ∆ιαδηµοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων
(∆Ι.ΚΕ.Π.Α.Ζ), διευκρινίζοντας ότι µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου Αχαρνών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δουν βασικές πληροφορίες και
φωτογραφίες από τα διαθέσιµα για υιοθεσία αδέσποτα ζώα, τα οποία έχουν
λάβει πλήρη Κτηνιατρική φροντίδα ιατρική.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ενηµέρωση καταστηµάτων για την Ανακύκλωση
Γυαλιού ενόψει εορταστικής περιόδου

Σ

ε µια ακόµη εν ηµέρωση για την Αν ακύκλωση Γυάλιν ων συσκευασιών στα των τοπικών καταστηµαταρχών και των υπαλλήλων καταστηµάτων προχώρησε ο ∆ήµος Αχαρν ών σε συν εργασία
µε την Ελλην ική Εταιρεία Αξιοποίησης Αν ακύκλωσης.
Η εν ηµέρωση από εκπροσώπους της ∆ιεύθυν σης Καθαριότητας και Αν ακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρν ών
και της Ελλην ικής Εταιρείας Αξιοποίησης Αν ακύκλωσης, λίγο πριν την έν αρξη της εορταστικής περιόδου,
είχε σαν σκοπό ν α ευαισθητοποιήσει καταστηµατάρχες και εργαζόµεν ους σε καταστήµατα – ιδιαίτερα
στο χώρο της εστίασης – σχετικά µε τις δυν ατότητες και τα οφέλη της αν ακύκλωσης γυάλιν ων συσκευασιών και ν α τους παροτρύν ει ν α κάν ουν χρήση των ειδικών κάδων αν ακύκλωσης γυαλιού, ειδικότερα
κατά την εορταστική περίοδο, όπου παρατηρείται αυξηµέν η κίν ηση στα καταστήµατα και κατά συν έπεια
αυξηµέν η χρήση γυάλιν ων συσκευασιών .
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6-θριάσιο

ΟΙ ΠΙΟ ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΚΑΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ!

Το 1ο ΚΑΠΗ του ∆ήµου Χαϊδαρίου πληµµύρισε από χαρά
και ζωντάνια τις γιορτινές ηµέρες των Χριστουγέννων

Στις 6 ∆εκεµβρίου, ηλικιωµέν οι συµπολίτες µας
µαζί µε το προσωπικό
του Γραφείου Τρίτης
Ηλικίας και του Γραφείου
Μν ήµης "ΝόΟς" έφτιαξαν
τα
αγαπ ηµέν α
γλυκά των Χριστουγέν ν ων , τραγούδησαν τα
κάλαν τα, κατασκεύασαν
κάρτες και στόλισαν το
χ ριστουγεν ν ιάτικο δέν τρο, σε µια ζεστή γιορτή
που διοργαν ώθηκε από
το 1ο ΚΑΠΗ του ∆ήµου
Χαϊδαρίου.

∆ωρεάν CAROUSEL
για όλα τα παιδιά στη
∆ηµοτική Ενότητα Φυλής
Τα περήφαν α γηρατειά έστειλαν µήν υµα ελπίδας,
χ αράς και δηµιουργίας για το ν έο έτος µε τις πιο
ζεστές ευχ ές για όλο τον κόσµο.
Στην όµορφη αυτή εκδήλωση παρευρέθησαν ο
∆ήµαρχ ος Χαϊδαρίου Μιχ άλης Σελέκος και ο Αν τιδήµαρχ ος Κοιν ων ικών Υ πηρεσιών Ναουάφ ∆αουάχ ερ, οι οποίοι ευχ ήθηκαν Χρόν ια Πολλά και
Καλή Χρον ιά µε υγεία, σε όλους τους παρευρισκοµέν ους.
Ως ∆ήµος, δεν ξεχ ν άµε στιγµή τους ηλικιωµέν ους συν αν θρώπους µας. Με ευθύν η η πολιτεία θα
πρέπει ν α φρον τίζει όσους δεν έχ ουν τη δυν ατότητα, αλλά και ν α παρέχ ει αξιόλογες κοιν ων ικές
υπηρεσίες όπως αυτές των ΚΑΠΗ µε το ειδικό
προσωπικό που διαθέτουν .
Χρόν ια Πολλά Καλά Χριστούγεν ν α και καλή Πρωτοχ ρον ιά!

ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Ο

∆ήµος Χαϊδαρίου υποδέχθηκε εχθές Κυριακή
16/12, στις 18:30 στο Ισόγειο του ∆ηµαρχείου
Χαϊδαρίου, µικρούς και µεγάλους στην Έναρξη
των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
Έγινε η φωταγώγηση του ∆έντρου της πόλης , µε τη
συνοδεία από υπέροχες Χριστουγεννιάτικες µελωδίες µε
τις Χορωδίες Παιδική και Ενηλίκων, µε τη συνοδεία Πιάνου και Κιθάρας των Πολιτιστικών Τµηµάτων του ∆ήµου
µας.
Επίσης υπήρχαν ωραία Κεράσµατα µε Παραδοσιακά
γλυκίσµατα για όλο τον κόσµο!

Τ

ο CAROUSEL στήθηκε στην κεν τρική πλατεία
της ∆ηµοτικής Εν ότητας Φυλής και το άν αµµα
του Χριστουγεν ν ιάτικου ∆έν τρου στην κεν τρική πλατεία της ∆ηµοτικής Εν ότητας Φυλής, που έγιν ε
το βράδυ της Παρασκευής 14 ∆εκεµβρίου, σηµατοδότησε την έν αρξη της λειτουργίας του.
Το βεν ετσιάν ικο CAROUSEL που κοσµεί την Χριστουγεν ν ιάτικη πλατεία είν αι δωρεάν για όλα τα παιδιά του ∆ήµου Φυλής και τους επισκέπτες του και θα
παραµείν ει εκεί, ως την Κυριακή της ν έας χ ρον ιάς 6
Ιαν ουαρίου.
Το CAROUSEL θα µαςJ στριφογυρίζει στη χ αρά,
το παιχ ν ίδι και την ξεγν οιασιά που όλοι αποζητούµε,
από ∆ευτέρα ως Παρασκευή 5.00µ.µ. -9.00µ.µ - Σάββατο και Κυριακή από 10:00 π.µ έως 2:00µ.µ. και
5.00µ.µ.- 9.00µ.µ
Τα παιδιά και τους µεγάλους θα περιµέν ουν , Εργαστήρια, ξωτικά, φουσκωτές σφαίρες, εκπλήξεις, δώρα
και κεράσµατα!

Πέντε Ευρωπαϊκά
προγράµµατα Erasmus+
παρουσιάζει το 1ο γυµνάσιο
Αχαρνών
Το 1ο Γυµνάσιο Αχαρνών την Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.µ. διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης των πέντε ευρωπαϊκών προγραµµάτων Erasmus+ στα οποία συµµετέχει ως
εταίρος και υλοποιεί από το 2016 έως το 2020.
Θα επιδοθούν οι βεβαιώσεις κινητικότητας,
Europass, στους συµµετέχοντες µαθητές. Στο σχολικό χώρο έχει οργανωθεί χριστουγεννιάτικο
bazaar τα έσοδα του οποίου θα δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.
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Χάθηκαν 33.249 θέσεις
εργασίας τον Νοέµβριο

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πληροφοριακού
Συστήµατος «Εργάνη»

Α

ρν ητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχ ωρήσεων
κατά 33.249 π ροκύπ τει σύµφων α µε τα
στοιχ εία του Πληροφοριακού Συστήµατος
"Εργάν η" κατά το µήν α Νοέµβριο.
Συγκεκριµέν α, οι αν αγγελίες πρόσληψης αν ήλθαν σε
196.106, εν ώ οι αποχ ωρήσεις σε 229.355. Από τις
229.355 συν ολικά αποχ ωρήσεις, οι 70.225 προήλθαν
από οικειοθελείς αποχ ωρήσεις και οι 159.130 από
καταγγελίες συµβάσεων αορίστου χ ρόν ου ή λήξεις
συµβάσεων ορισµέν ου χ ρόν ου.
Αθροιστικά για την περίοδο Ιαν ουάριος – Νοέµβριος
2018, οι αν αγγελίες π ροσλήψεων αν ήλθαν στις
2.483.982 θέσεις εργασίας και οι αποχ ωρήσεις έφτα-

θριάσιο-7
σαν τις 2.348.949, εκ των
οποίων οι 1.437.556 ήταν
απ οτέλεσµα
καταγγελιών
συµβάσεων αορίστου χ ρόν ου
ή λήξεων συµβάσεων ορισµέν ου χ ρόν ου και οι 911.393
οικειοθελείς αποχ ωρήσεις.
Σύµφων α µε την αν ακοίν ωση του υπουργείου Εργασίας
πρόκειται για την υψηλότερη
επίδοση εν δεκάµην ου έτους
από το 2001 έως σήµερα,
καθώς το ισοζύγιο των ροών
µισθωτής απασχ όλησης στον
ιδιωτικό τοµέα για το διάστηµα
Ιαν ουάριος - Νοέµβριος 2018
είν αι θετικό και διαµορφών εται στις 135.033 ν έες θέσεις
εργασίας.

Χειροπέδες σε δύο 19χρονους κι έναν
ανήλικο για κλοπές στην Κορινθία
Χειροπέδες σε δύο 19χ ρον ους κι έν αν αν ήλικο για
κλοπές στην Κοριν θία
Εξιχ ν ιάστηκαν , ύστερα από
µεθοδική έρευν α του Τµήµατος Ασφαλείας Κορίν θου, έξι
(6) περιπτώσεις κλοπών και
αποπειρών κλοπών , στην
Κοριν θία.
Για τις υπ οθέσεις αυτές,
συν ελήφθησαν
π ροχ θές
(14.12.2018) το απόγευµα, στην Κόριν θο Κοριν θίας, από αστυν οµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Κορίν θου και της Οµάδας ∆ίκυκλης Αστυν όµευσης (∆Ι.ΑΣ.) Κοριν θίας, δύο (2) αλλοδαποί, 19χ ρον ος και αν ήλικος και έν ας (1) 19χ ρον ος Έλλην ας,
σε βάρος των οποίων σχ ηµατίσθηκε δικογραφία για διακεκριµέν ες περιπτώσεις
κλοπής.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εµπεριστατωµέν ης αστυν οµικής διερεύν ησης που διεξήχ θη από το Τµήµα Ασφαλείας Κορίν θου και µετά από κατάλληλη αξιολόγηση και
αξιοποίηση στοιχ είων , προέκυψε ότι οι δύο (2) 19χ ρον οι και ο αν ήλικος, κατά το
χ ρον ικό διάστηµα από την 9.12.2018 έως και την 14.12.2018, στην Κόριν θο Κοριν θίας, είχ αν διαπράξει συν ολικά τρεις (3) περιπτώσεις διαρρήξεων - κλοπών σε
καταστήµατα, µία (1) περίπτωση κλοπής σε οικία, από όπου αφαίρεσαν χ ρήµατα,
ηλεκτρον ικές συσκευές και χ ρυσαφικά, καθώς και δύο (2) περιπτώσεις αποπειρών
κλοπών σε καταστήµατα.
Οι αν ωτέρω οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίν θου. Η αστυν οµική έρευν α και το προαν ακριτικό έργο, συν εχ ίζον ται από το Τµήµα Ασφαλείας
Κορίν θου, για την εξακρίβωση της τυχ όν συµµετοχ ής τους, σε διάπραξη παρόµοιων αδικηµάτων .

Αυτός είναι ο 35χρονος από το Ίλιον που
εξαπατούσε ηλικιωµένους

Σ

τη
δηµοσιότητα
δόθηκαν , µετά από
σχ ετική διάταξη της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθην ών , τα στοιχ εία του
35χ ρον ου άν δρα από το
Ίλιον ο οποίος εξαπατούσε ηλικιωµέν ους χ ρησιµοπ οιών τας
ως
πρόσχ ηµα την επιστροφή χ ρηµάτων .
Συγκεκριµέν α, πρόκειται για τον Κων σταν τίν ο ∆ηµόπουλο, του Ιωάν ν η και της
Ευαγγελίας, ο οποίος γεν ν ήθηκε στις 19-11-1983 στην Αθήν α. Ο 35χ ρον ος έπεσε
στα χ έρια των αστυν οµικών του τµήµατος ασφάλειας Παιαν ίας στo Ίλιον , στις 2
Νοεµβρίου.Υ πεν θυµίζεται ότι ο άν δρας είχ ε ξεκιν ήσει την δράση του από τον περασµέν ο Μάρτιο. Ειδικότερα, εν τόπιζε ηλικιωµέν ους στην περιοχ ή της Παιαν ίας και
λέγον τάς τους ότι σε κάποιο στεν ό συγγεν ικό τους πρόσωπο θα επιστρέφον ταν
χ ρήµατα από την εφορία, τους εξαπατούσε καταφέρν ον τας ν α τους αποσπά χ ρήµατα και κοσµήµατα.
Από τις έρευν ες που έχ ουν πραγµατοποιηθεί µέχ ρι στιγµής, έχ ουν διαπιστωθεί
οκτώ περιπτώσεις εξαπάτησης. Επίσης, σύµφων α µε πληροφορίες, η δράση του
35χ ρον ου δεν περιοριζόταν µόν ο σε αυτό τον τοµέα. Όπως έγιν ε γν ωστό, είχ ε
κατηγορηθεί στο παρελθόν ως µέλος συµµορίας που διέπραττε απάτες και κλοπές
εν ώ του είχ αν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθην ών , ο οποίος τον παρέπεµψε στον αν ακριτή.
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8-θριάσιο

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Εγκρίσεις µελετών για ενεργειακή αναβάθµιση οδοφωτισµού και
προστασία πρανών έναντι βροχοπτώσεων στη Μαγούλα

Σ

υν εδριάζει σήµερα ∆ευτέρα
17 ∆εκεµβρίου
2018 και ώρα 19:30 το
∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ελευσίν ας για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή – Ορισµός αντιπροσώπου του ∆ήµου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση
της ∆ηµοτικής Ανώνυµης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
Ελευσίνας µε διακριτικό τίτλο:
«ELEUSIS 2021»
2. Έγκριση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου περί χρηµατοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Ελευσίνας από το ∆ήµο µας µηνός Νοεµβρίου
2018 του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης.
3. Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης του ∆ήµου έτους 2019.
4. Έγκριση Τ αµειακού Απολογισµού του
∆ήµου έτους 2017.
5. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί
της ψηφισθείσης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ο.ε 2018 του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία:
«Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτισµού – Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής &
Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Ελευσίνας».
6. Έγκριση µελέτης και τρόπου εκτέλεσης
της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθµισης ∆ηµοτικών Κτιρίων»
7. Έγκριση µελέτης και τρόπου εκτέλεσης
της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθµισης Οδοφωτισµού του ∆ήµου».
8. Έγκριση µελέτης και τρόπου εκτέλεσης
του έργου: «Προστασία Πρανών έναντι βροχοπτώσεων στην ∆.Ε. Μαγούλας».

9. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆.Ε. Ελευσίνας 2017».
10. Λήψη απόφασης για την παράταση της
σύµβασης που αφορά την δαπάνη για προµήθεια
ανταλλακτικών µηχανηµάτων Κ∆ΑΥ.
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «∆ιαµόρφωση αθλητικών υποδοµών µπροστά στον ελεύθερο χώρο του 1ου
και 3ου Γυµνασίου».
12. Τ ροποποίηση της υπ’ αριθµ. 626/17
απόφασης του ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου που
αφορά σε καταλογισθέν ποσό ως αχρεωστήτως
καταβληθέν από προνοϊακά επιδόµατα.
13. Λήψη απόφασης γι α την εξει δί κευση
πίστωσης ποσού 7.030,80 € για την πραγµατοποίηση της δαπάνης προµήθειας επάθλων για
την τιµητική εκδήλωση της βράβευσης αθλητών
της πόλης.
14. Λήψη απόφασης γι α την εξει δί κευση
πίστωσης ποσού 620,00 € για την πραγµατοποίηση της δαπάνης αµοιβής δικηγόρου αναφο

ρικά µε το χειρισµό της ΑΚ568/273-2018 αίτησης ακύρωσης την οποία
άσκησε ο ∆ηµήτριος Τρυφώνης κατά
του ∆ήµου Ελευσίνας.
15.
Λήψη απόφασης για την
εξει δί κευση
πί στωσης
ποσού
620,00 € για την πραγµατοποίηση
της δαπάνης αµοιβής δικηγόρου αναφορικά µε το χειρισµό του µε Α.Β.Μ:
ΕΓ74-2015/137 – ΙΓ14-11793)
Κλητήριου Θεσπίσµατος το οποίο
εστάλη στο ∆ήµαρχο Ελευσί νας
Γεώργιο Τσουκαλά.
16.
Λήψη απόφασης για την
εξει δί κευση
πί στωσης
ποσού
620,00 € για την πραγµατοποίηση
της δαπάνης αµοιβής δικηγόρου αναφορικά µε το χειρισµό της ΠΡ2510/64-2015 προσφυγής την οποία άσκησε ο Ιωάννης
Πείδης κατά του ∆ήµου Ελευσίνας.
17. Λήψη απόφασης γι α την εξει δί κευση
πίστωσης ποσού 372,00 € για την πραγµατοποίηση της δαπάνης αµοιβής δικηγόρου αναφορικά µε το χειρισµό της ΑΝΚ1444/7-3-2014 ανακοπής την οποία άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις
Ελευσίνας Α.Ε κατά του ∆ήµου Ελευσίνας.
18. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων σε
κοινόχρηστους χώρους της πόλης κατόπιν αιτήµατος.
19. ∆ιαγραφές βεβαιωµένων τελών φόρων &
δικαιωµάτων.
20. Απαλλαγή από προσαυξήσεις (κωδ. οφειλέτη 39106)
21. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος
ποσού.
22. Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής
υλικών προµηθειών & παραλαβή των αντικειµένων των συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.

∆ιεθνής διάκριση της Ολυµπίας Οδού

- Σηµαντικό το κοινωνικό αποτύπωµα του νέου αυτοκινητόδροµου

Η

αν ακοίν ωση ότι η Ολυµπία Οδός, ο ν έος αυτοκιν ητόδροµος Ελευσίν α- Κόριν θος- Πάτρα, είν αι µεταξύ των πέν τε φιν αλίστ για το Μέγα Βραβείο «εξεχ όν των επιτευγµάτων έργων Πολιτικού Μηχ αν ικού» (OCEA), που απον έµει κάθε
χ ρόν ο η Αµερικαν ική Εταιρεία Πολιτικών Μηχ αν ικών (American Society of Civ il
Engineers -ASCE), αποτελεί από µόν η της διεθν ή διάκριση για το ν έο αυτοκιν ητόδροµο.
Η διάκριση αυτή, σηµαν τική τόσο για τους συν τελεστές του Έργου όσο και για τη
χ ώρα, εκτός των άλλων αν αγν ωρίζει τις τροµακτικές προκλήσεις που αν τιµετώπισε το
Έργο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, αλλά και το σηµαν τικό κοιν ων ικό
αποτύπωµα του ν έου αυτοκιν ητόδροµου.
Το πρώτο χ ειροπιαστό όφελος από τη λειτουργία του ν έου αυτοκιν ητόδροµου είν αι
η δυν ατότητα για ταχ ύτερες και ασφαλέστερες µετακιν ήσεις. Η Ολυµπία Οδός φέρν ει
την Αθήν α πιο κον τά στην Πάτρα, µειών ον τας αισθητά το χ ρόν ο µετακίν ησης,
παρέχ ον τας µεγαλύτερη άν εση και αν αβαθµίζον τας αισθητά την εµπειρία της οδήγησης.
Η Ολυµπία Οδός όµως είν αι κάτι παραπάν ω από µια σηµαν τική υποδοµή. Είν αι
έν ας δρόµος που αλλάζει προς το καλύτερο αν θρώπιν ες ζωές και προοπτικές.
«Η Ολυµπία Οδός είν αι και οφείλει ν α λειτουργεί ως ουσιαστικός στρατηγικός σύµµαχ ος στην οικον οµική και κοιν ων ική αν άπτυξη των περιοχ ών τις οποίες συν δέει,
αλλά και της χ ώρας µας ευρύτερα. Ως οργαν ισµός, έχ ουµε δεσµευθεί ν α συµβάλουµε ουσιαστικά σε αυτό το στόχ ο, µέσα από τη στρατηγική και τις δράσεις µας στο πεδίο
της Βιώσιµης Αν άπτυξης». λέει χ αρακτηριστικά ο ∆ιευθύν ων Σύµβουλος της Ολυµπίας Οδού, Παν αγιώτης Παπαν ικόλας
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ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Περικλέους 10, Ασπρόπυργος
Τηλ. 6981462299
Ε-mail:
ekmegreece@gmail.com

Η αγάπη µας για τα παιδιά και η παιδαγωγική µας εµπειρία, µας οδήγησαν
να οργανώσουµε την Πρωτώ, το Κέντρο Μελέτης και Aπασχόλησης στον
Ασπρόπυργο.
Υποστήριξη στην καθηµερινή µελέτη των σχολικών µαθηµάτων όλων των
τάξεωνδηµοτικού και γυµνασίου.
Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γραπτού και προφορικού λόγου).
Υποστήριξη ξενόγλωσσων µαθηµάτων του σχολείου µε φυσικούς οµιλητές.
Αναπλήρωση κενών στις απαιτούµενες γνώσεις σε κάθε τάξη.
Εβδοµαδιαία ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη γονέων και µαθητών.
Συµµετοχή των γονέων των µαθητών µας κατά προτεραιότητα στη Σχολή
Γονέων Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την Ένωση Επιστηµόνων Αττικής.
Ελάτε ν α προχωρήσουµε µαζί πέρα από τα όρια που µας επιβάλλει
η ρουτίν α και η κρίση των καθηµεριν ών σχέσεων .
Για ν α γν ωρίσετε µια άλλη ποιοτική προσέγγιση στην επιδίωξη της
προόδου για το παιδί σας.

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο Ρεύµατος:
Ποια είν αι τα κριτήρια έν ταξης
- 250.000 νοικοκυριά «πετάχτηκαν εκτός»

Λ

όγω
των
αυστηρών κρι τηρί ων
που
θέσπισε από πέρυσι η
κυβέρνηση, ένα στα
τρί α
νοι κοκυρι ά
βρέθηκαν «εκτός» κοινωνικού οικιακού τιµολογίου ρεύµατος.
Σύµφωνα µε πληροφορίες των «Νέων» από
τα
στοι χεί α
που
βρίσκονται στη διάθεση των αρµοδί ων
υπηρεσιών δικαιούχοι
πι α του ΚΟΤ εί ναι
περί τους 450.000,
όταν στο τέλος του
2017, σύµφωνα µε τη
ΡΑΕ, ήταν 693,487
οικιακοί καταναλωτές.

Πηγές αναφέρουν ότι
περίπου 240.000 µε
250.000 νοι κοκυρι ά
δεν εµφανίζονται στο
ΚΟΤ , πράγµα που
σηµαίνει ότι υπέβαλαν

τι ς σχετι κές αι τήσει ς
και το σύστηµα τους
απέρρι ψε λόγω µη
εκπλήρωσης
των
ει σοδηµατι κών
και
άλλων περιουσιακών
κριτηρίων.

Σηµει ώνεται ότι µε
βάση τα κριτήρια που
θεσπίστηκαν, το ΚΟΤ
διακρίνεται σε δύο κατηγορίες.

Στην πρώτη εντάσσονται όσοι πληρούν τις
προϋποθέσεις χορήγησης του Εισοδήµατος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στη δεύτερη
εκεί νοι που έχουν
συγκεκρι µένα
όρι α
ετήσι ου
συνολι κού
πραγµατικού ή τεκµαρτού εισοδήµατος.
Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι ένα µονοπρόσωπο νοικοκυριό θα πρέ-

πει να έχει εισόδηµα
ύψους έως 9.000
ευρώ.

Νοι κοκυρι ό
αποτελούµενο από δύο ενήλικα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια µε ένα
ανήλικο µέλος δεν θα
πρέπει να ξεπερνά
ετησί ως τα 13.500
ευρώ.
Νοι κοκυρι ό
αποτελούµενο από δύο ενήλικα µέλη και ένα ανήλικο ή µονογονεϊκή µε
δύο ανήλικα µέλη θα
πρέπει να έχει εισόδηµα έως 15.750 ευρώ.

Νοι κοκυρι ό
αποτελούµενο από τρία ενήλικα µέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα ή
µονογονεϊ κή οι κογένεια µε τρία ανήλικα
µέλη να έχει εισόδηµα
έως 18.000 ευρώ.
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Προσφορά πετρελαίου θέρµανσης σε 30 Σχολεία της Περιφέρειας
∆. Μακεδονίας, από τον Όµιλο ΕΛΠΕ και την ΕΚΟ

O Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης λαµβάνει την “EKO Card” από τον
∆ιευθυντή Εταιρικών Σχέσεων ΕΛΠΕ κ. Γ. Κορωναίο και το “EKO Control System” από τον ∆ιευθυντή
Marketing Εµπορίας κ. Σ. Αναστασιάδη.

Α

πό τις µεγαλύτερες συν εισφορές του Οµίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοιν ων ικής Ευθύν ης που υλοποιεί, είν αι η προσφορά πετρελαίου θέρµαν σης ΕΚΟ
σε ευάλωτες κοιν ων ικές οµάδες. Μέσω της δράσης
αυτής, τα τελευταία 10 χ ρόν ια διαν εµήθηκαν συν ολικά περισσότερα από τρία εκατοµµύρια λίτρα πετρελαίου, σε σχ ολεία, φορείς και ιδρύµατα των τοπικών
κοιν ων ιών στις οποίες ο Όµιλος ασκεί τις δραστηριότητές του, αλλά και σε αποµακρυσµέν ες περιοχ ές της
Ελλάδας, σε µια προσπάθεια ν α παρέχ εται βοήθεια
προς το σύν ολο της ελλην ικής κοιν ων ίας.
Είν αι εν δεικτικό ότι, µόν ο το 2018 η ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχ ει διαθέσει ήδη περισσότερα από
700.000 λίτρα πετρελαίου θέρµαν σης στις τοπικές κοιν ων ίες, σε περιοχ ές που αν τιµετωπίζουν ιδιαίτερες
συν θήκες, καθώς και στα Ιόν ια Νησιά, εν ώ το 2017 η
Εταιρία είχ ε εν ισχ ύσει και την Περιφέρεια ∆ωδεκαν ήσων . Το πρόγραµµα παροχ ής πετρελαίου θέρµαν σης
θα συν εχ ιστεί και για το 2019, περιλαµβάν ον τας και
άλλα µέρη της χ ώρας.
Σήµερα το πρωί, αν ακοιν ώθηκαν οι δράσεις του
Προγράµµατος στην ∆υτική Μακεδον ία, κατά τη διάρκεια συν έν τευξης Τύπου που συν διοργάν ωσαν ο

Επιστολή Γ. Σγουρού σε Ευκλ.
Τσακαλώτο και Αλ. Χαρίτση:

«Η Περιφέρεια Αττικής οδηγείται σε
τραγικό οικονοµικό αδιέξοδο»

Επι στολή – έκκληση προς τους Υπουργούς Οι κονοµι κών κ. Ευκλεί δη Τσακαλώτο και Εσωτερι κών κ.
Αλέξη Χαρί τση, απέστει λε ο Υποψήφι ος Περι φερει άρχης και επι κεφαλής του Συνδυασµού «Αττι κή»
Γι άννης Σγουρός, προει δοποι ώντας γι α το τραγι κό
οι κονοµι κό αδι έξοδο, στο οποί ο οδηγεί ται µε βεβαι ότητα η Περι φέρει α Αττι κής.
Ο Γι άννης Σγουρός απευθύνει έκκληση προς τους
δύο Υπουργούς, προκει µένου όπως αναφέρει , «να
ληφθούνόλα τα αναγκαί α µέτρα, που θα προλάβουν
ένα οι κονοµι κό έγκληµα σε βάρος των πολι τών, που
θα κληθούν να πληρώσουν το µάρµαρο της χρεοκοπί ας, στην οποί α οδηγεί ται η Περι φέρει α».
Ακολουθεί η επι στολή
Κύρι ε Υπουργέ,

Μπορεί το καλοκαί ρι που πέρασε η χώρα µας να
άφησε πί σω τα Μνηµόνι α που συνυπέγραψε µε
τους θεσµούς και τους εταί ρους της στην Ε.Ε., ωστόσο εί ναι απολύτως βέβαι ο ότι η ζωή τωνΕλλήνωνθα
κάνει πολλά χρόνι α να επανέλθει σε φυσι ολογι κά
επί πεδα.
Το τί µηµα υπήρξε βαρύ ι δί ως γι α τη µέση ελληνι κή οι κογένει α που ήλθε αντι µέτωπη µε συνεχεί ς
περι κοπές σε µι σθούς και συντάξει ς, µε συνεχεί ς
αυξήσει ς στηνέµµεση και άµεση φορολογί α. Η ανεργί α δι ογκώθηκε, η αι µορραγί α των νέων στο εξωτερι κό έλαβε πρωτοφανεί ς δι αστάσει ς, αφού τα

Όµιλος ΕΛΠΕ και η Περιφέρεια, στο Αµφιθέατρο "Κ.
Καραµαν λής" στην πόλη της Κοζάν ης.
Η παρουσίαση του προγράµµατος, έγιν ε από τον
∆ιευθυν τή Εταιρικών Σχ έσεων του Οµίλου κ. Γιάν ν η Κορων αίο, και τον ∆/ν τή Marketing Εµπορίας κ.
Σωτήρη Αν αστασιάδη. Στην εκδήλωση παρέστη και
απηύθυν ε χ αιρετισµό, ο Περιφερειάρχ ης ∆. Μακεδον ίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης.
Ο ∆ιευθυν τής Εταιρικών Σχ έσεων Οµίλου ΕΛΠΕ κ.
Γιάν ν ης Κορων αίος, δήλωσε: «Είµαστε πολύ χ αρούµεν οι που σήµερα βρισκόµαστε στη ∆. Μακεδον ία
προκειµέν ου ν α αν ακοιν ώσουµε τη συν έχ εια του
προγράµµατος προσφοράς πετρελαίου θέρµαν σης
ΕΚΟ, συν ολικής ποσότητας 32.400 λίτρων , που παραδίδον ται ήδη σε 30 σχ ολικά συγκροτήµατα που αν ήκουν στην Περιφέρεια.
Πραγµατοπ οιήθηκε π αράδοση στο ΚΕΚ ΑΜΕΑ
Ειδικό Εργαστήρι Πτολεµαΐ δας. Η προσφορά πετρελαίου θέρµαν σης στην περιοχ ή αποτελούσε µέριµν ά
µας και τα προηγούµεν α χ ρόν ια, σε µια προσπάθεια
ν α αν ακουφιστούν οι αν άγκες περιοχ ών που αν τιµετωπίζουν ιδιαίτερα χ αµηλές θερµοκρασίες τους χ ειµεριν ούς µήν ες. Μόν ο κατά την τελευταία πεν ταετία
διατέθηκαν 208.000 λίτρα πετρελαίου θέρµαν σης

χρόνι α που πέρασανεκµηδενί στηκανοι
προοπτι κές επαγγελµατι κής αποκατάστασης.
Αλλά και το µέλλον,
παρά την τυπι κή
έξοδο από τα Μνηµόνι α, προδι αγράφεται
δύσκολο εξαι τί ας των
δεσµεύσεων
που
έχουν αναληφθεί γι α την επί τευξη υψηλών πλεονασµάτων.
Ωστόσο, αν µη τι άλλο, θα περί µενε κανεί ς µετά
από τη σαρωτι κή λαί λαπα των µνηµονί ων οι δι οι κούντες δηµόσι ους οργανι σµούς και δι αχει ρι ζόµενοι δηµόσι ο χρήµα να εί ναι ι δι αί τερα προσεκτι κοί ,
δι δασκόµενοι από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος. ∆υστυχώς όµως κάποι οι αποδει κνύεται ότι
δεν έβαλαν µυαλό, παρά τα όσα µύρι α πέρασε ο
λαός µας.
Η δι οί κηση της Περι φέρει ας Αττι κής αποτελεί ένα
τέτοι ο αρνητι κό παράδει γµα. Συγκεκρι µένα, όπως
επι βεβαι ώθηκε και κατά την ψήφι ση του προϋπολογι σµού του έτους 2019, οι δεσµεύσει ς πόρων γι α
δι άφορα έργα και υποχρεώσει ς υπερβαί νουνκατά
πολύ τι ς οι κονοµι κές δυνατότητες του φορέα µε αποτέλεσµα λί ανσυντόµως να εί ναι βέβαι ο ότι θα έλθει
αντι µέτωπος µε τραγι κά οι κονοµι κά αδι έξοδα.
Ει δι κότερα :
Αυτή τη στι γµή υλοποι ούνται έργα των οποί ων το
συµβατι κό αντι κεί µενο ανέρχεται στο ποσό των 357
εκ. € (357.042.407,62€). Σύµφωνα µε τον πί νακα
εκτελεστέων έργων, το ανεξόφλητο συµβατι κό υπόλοι πο γι α αυτά τα έργα ανερχόταν την 31.12.2017 σε
285,5 εκ. € (285.490.705,49€) και θα πρέπει να

στους ∆ήµους της Περιφέρειας ∆. Μακεδον ίας, εξυπηρετών τας αιτήµατα 148 σχ ολικών µον άδων και κοιν ων ικών υποδοµών ».
Η στάση υπευθυν ότητας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
και της ΕΚΟ δεν περιορίζεται µόν ο στις δράσεις για την
κοιν ων ία, αλλά περιλαµβάν ει επίσης τους καταν αλωτές
και το περιβάλλον . Κάθε δράση υλοποιείται µε γν ώµον α
τη δηµιουργία προστιθέµεν ης αξίας στους πελάτες της
Εταιρίας. Με βάση αυτή την αρχ ή, σχ εδιάζον ται τόσο
τα προϊόν τα όσο και οι υπηρεσίες της ΕΚΟ. Ειδικά σε
ότι αφορά στο Πετρέλαιο θέρµαν σης, η ΕΚΟ είν αι η
µον αδική εταιρία που παραδίδει το καύσιµο µε χ ρήση
του φορητού µετρητή “EKO Control Sy stem”, µέσω του
οποίου διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα και η ακριβής
ποσότητα του πετρελαίου θέρµαν σης που έχ ει παραγγελθεί από τους καταν αλωτές.
Όπως τόν ισε χ αρακτηριστικά ο ∆ιευθυν τής Marketing
Εµπορίας κ. Σωτήρης Αν αστασιάδης, «όλες οι παραδόσεις Πετρελαίου θέρµαν σης που γίν ον ται στα σχ ολεία
της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδον ίας, πραγµατοποιούν ται
µε χ ρήση του ΕΚΟ Control Sy stem προκειµέν ου ν α
εξασφαλιστεί το µέγιστο αποτέλεσµα της παροχ ής µε
την υπευθυν ότητα που διακρίν ει την EKO. Επιπλέον ,» - όπως αν ακοίν ωσε - «η Εταιρία θα προσφέρει,
ως δωρεά, φορητούς µετρητές στην Πρωτοβάθµια και
στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, αλλά και στην ίδια την
Περιφέρεια, προκειµέν ου όλα τα σχ ολεία, σε κάθε παραλαβή Πετρελαίου Θέρµαν σης από δω και στο εξής, ν α
είν αι σίγουρα για κάθε λίτρο!»

καταβληθεί στους αναδόχους των έργων ανάλογα
µε την πρόοδο των εργασι ών.
Περαι τέρω σύµφωνα µε τα στοι χεί α του Προγράµµατος ΕκτελεστέωνΈργωνέχουνδηµοπρατηθεί ή τελούν υπό δηµοπράτηση έργα συνολι κού αρχι κού προϋπολογι σµού 567,6 εκ. € (567.632.640,00€).
Εάν υποθέσουµε ότι και σε αυτά τα έργα οι
εκπτώσει ς θα εί ναι παρόµοι ες µε τα συµβασι οποι ηθέντα (ύψους περί που 40%) θα γεννηθούν νέες
υποχρεώσει ς εκτι µώµενου προϋπολογι σµού 340,5
εκ.€ (340.579.584 €).
Εάν αθροί σουµε τα δύο παραπάνω ποσά των
285,5 εκ. € και των 340,5 εκ. € τότε οι υποχρεώσει ς
της Περι φέρει ας Αττι κής το αµέσως επόµενο χρονι κό δι άστηµα (την επόµενη 5ετί α) εκτι µάται ότι θα
ανέλθουν στο ποσό των 626 εκ. €.
Σηµει ωτέον ότι πέραν των ανωτέρω, στον Προϋπολογι σµό της Περι φέρει ας Αττι κής εί ναι εγγεγραµµένα έργα χαµηλότερου βαθµού ωρι µότητας
συνολι κού αρχι κού προϋπολογι σµού 726 εκ. € τα
οποί α ωστόσο µε το πέρας του χρόνου θα ωρι µάζουν και αυτά.
Επί σης στα ανωτέρω ποσά δενέχουνυπολογι στεί
– και πως θα µπορούσε άλλωστε – τυχόν τροποποι ήσει ς συµβάσεων επί το µεί ζον και τυχόν
συµπληρωµατι κές συµβάσει ς, ούτε άλλες υποχρεώσει ς όπως π.χ. έξοδα γι α δι καστι κές αποφάσει ς, το κόστος εξαγοράς κτι ρί ου γι α τη στέγαση
των κεντρι κών υπηρεσι ών 20 εκ. € κλπ.
Από την άλλη τα έσοδα που έχει η Περι φέρει α
Αττι κής εί ναι το αποθεµατι κό των320 εκ. €, τα έσοδα
από τα τέλη κυκλοφορί ας, ύψους περί που 32 εκ. €,
και τα έσοδα από το Π∆Ε που τα τελευταί α έτη
βαί νει µει ούµενο.
Κύρι ε Υπουργέ,

Όπως αντι λαµβάνεστε από την παράθεση των
οι κονοµι κών στοι χεί ων, η Περι φέρει α Αττι κής
δηµι ουργεί οι κονοµι κές υποχρεώσει ς στι ς οποί ες
στο εγγύς µέλλον δεν θα µπορεί να ανταποκρι θεί .
Προει δοποι ήσαµε τη δι οί κηση του φορέα, στα
πλαί σι α του θεσµι κού µας ρόλου, ει ς µάτην όµως.
Μετά από οκτώ χρόνι α µνηµονί ου, υπάρχουν
ακόµη ορι σµένοι , που δεν φαί νεται να κατάλαβαν
τί ποτα και επαναλαµβάνουν πρακτι κές που µας
οδήγησαν στην καταστροφή. ∆εν καταλαβαί νουν ότι µε αυτή την πολι τι κή των πελατει ακών εξαρτήσεων, στέλνουν τον λογαρι ασµό
στους επόµενους, υπονοµεύοντας το µέλλον της
Περι φέρει ας.
Εµεί ς µέρος του δηµοσι ονοµι κού εκτροχι ασµού της Περι φέρει ας Αττι κής δεν θα γί νουµε.
∆εν θα φορτωθούµε στην πλάτη την χρεοκοπί α
της Περι φέρει ας Αττι κής. Ούτε θα καταστούµε
συνυπεύθυνοι και συνυπόλογοι σε όποι ες
ευθύνες αναζητηθούν εξαι τί ας αυτής της αλόγι στης πολι τι κής.
Γι α τον λόγο αυτό απευθυνόµαστε σε σας,
προκει µένου να ληφθούν όλα τα αναγκαί α
µέτρα που θα προλάβουν ένα οι κονοµι κό
έγκληµα σε βάρος του λαού µας που θα κληθεί και πάλι να πληρώσει το µάρµαρο των
οι κονοµι κών αδι εξόδων στα οποί α την οδηγεί η
δι οί κησή της.
Με τιµή,
Ο Επικεφαλής της Περιφερειακής
Παράταξης «Αττική» &
Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε.

Ιωάννης Σγουρός
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής

12-θριάσιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιεθνών Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιητικό Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
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. αυτοκινήτου
5
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
3
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
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3
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
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. αυτοκινήτου
10 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου

Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµα-

ρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή

Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ελευσίν α, 11-12-2018
Α.Π. οικ. 17227

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» (2 Απορριµµατοφόρων , 2 Φορτηγών , 1
Φορτηγού µε γεραν ό, γάν τζο &
αρπάγη, 2 λεωφορείων µε θέσεις
Α.Μ.Ε.Α, 2 Ηλεκτροκίν ητων φορτηγών , κάδο–πλυν τηρίου, αν αρροφητικού σαρώθρου, καλαθοφόρου
αν υψωτικού, ελαστικοφόρας τσάπας-φορτωτή & µικρού ελαστικοφόρου φορτωτή) προϋπολογισµού
1.945.000,00 € συµπεριλαµβαν οµέν ου ΦΠΑ 24% .

Ο
∆ήµος
Ελευσίνας
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.945.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την υλοποίηση της
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής (βαθµολόγηση) ανά οµάδα
ή υποοµάδα και όπως προδιαγράφεται στην µε αρ. 127/18 τεχνική περιγραφή της ∆/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος &
Πρασίνου του ∆ήµου Ελευσίνας και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί
µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων ( Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. )
µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.
Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών: 17/ 01 /2019
και ώρα: :07:00
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
υποβολής των προσφορών: 23 / 01
/2019 και ώρα: :15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
αν αλυτικά αν ά οµάδα στην µε αρ.
127/18 τεχν ική προδιαγραφή.

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή
αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω
φυσικών ή νοµικών προσώπων.

Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται
στο ποσοστό 2% της προϋπολογισµέν ης δαπάν ης χωρίς το Φ.Π.Α. ή
της κατηγορίας που επιθυµούν οι
οικον οµικοί φ ορείς ν α συµµετάσχουν .
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της ∆ιακήρυξης στην εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης µε
τα συνηµµένα µέρη της (σε ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα
του
δήµου
στη
δι εύ θ υ ν σ η: http: / /
www.eleusina.gr/diag_diak.aspx?sf
lang=el.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
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EΠΣ∆Α:Τα αποτελέσµατα και η
βαθµολογία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(11η αγωνιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ – ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ 1-1
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 3-0
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 4-1
ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 41
ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY 30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 0-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΒΥ ΖΑΣ 2-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 28
2. ΒΥ ΖΑΣ 27
3. ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 24
4. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 24
5. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 17
6. ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 16
7. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 15
8. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 14
9. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 14
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 12
11. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 9
12. ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 7
13. ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 7
14. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 2
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(10η αγωνιστική)

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΣ ∆Υ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
3-0
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3-4
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 1-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 2-1
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0-0
ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ 3-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 24
2. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 24
3. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 19
4. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 18
5. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 17
6. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 16
7. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 15
8. ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 10
9. ΑΣ ∆Υ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 10
10. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 8
11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 7
12. ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ 0

θριάσιο-13

Π

Ασπρόπυργος, 2-1 τον
Παναρκαδικό

αρουσία 300 φιλάθλων και σε έν α “βαρύ” αγων ιστικό χ ώρο, λόγω της έν τον ης βροχ όπτωσης
που προηγήθηκε, ο Ασπρόπυργος πήρε µία
σηµαν τική ν ίκη µε 2-1 κόν τρα στον Παν αρκαδικό.
Ασπρόπυργος: Κατσουλης, Τσουκαλάς (82′ λ.τ Σταγάκης), Πρίκας, Βασιλείου, Ζών ας, Νικολάου, ∆ουκάκης (46′ Νάκας), Σταύρου, Μίλιτς, Μπέλης (71′ Χαϊκάλης),
Vaz Mendes (60′ Λογοθέτης Φ.).
Παναρκαδικος: Καλογερόπουλος, Τσιώλης, Μπιν ιώρης
(53′ Σωτηροπουλος), Σεν τεµέν τες, Ganiaga, Σπίν τζος,
Στρέµπ ος, Κασάπ ης, Vignjev ic (76′ Μπ αλάσης),
Λυµπερόπουλος, Γεωργόπουλος (50′ Μουλιάτος).

Παναργειακός - Μανδραϊκός 1-0

Σ

την κυριολεξία όλος ο Παν αργειακός έπαιζε µε
αν τίπ αλο τον αν τίπ αλο τερµατοφύλακα, τον
Ιωσήπου, τον οποίο ν ίκησε τελικά ο Συρεγγέλας
στο 57’ κι έτσι η οµάδα του Άργους πήρε το πολύτιµο
τρίπον το σε βάρος του Μαν δραϊκού.
Συν θέσεις:
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ (Γ.Αν των όπουλος): Παλιγγίν ης- Κυριακόπουλος, Ροκάι, Παπαϊωάν ν ου- Παν αγιώτου (90’
Μαρίν ης), Καρούτης, Μουσταφάι (91’ Νώτης), Καδας,
Μπούτας- Συρεγγέλας, Γεωργιόπουλος (55’ Παιδάκης).
ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ (Σπάθας): Ιωσήπου Κων σταν τιν ίδης,
Τσακίρης (4’ λ.τρ.Κατσίκιας), Ντούµπερετ, Μαυρίδης,
Στρατάκης, Πασαλίδης, Μπούσης (60’ Πουλάκης),
Λελούδας (75΄Σπίλα), Ντούλιας (77’ Μελετίδης), Χαλκιάς.

Aποτελέσµατα Γ' Εθνικής

6ος όµιλος (12η αγωνιστική)

Φοίβος Κρεµαστής - Αχ αρν αϊκός 1-1
Παν ηλειακός - Ιάλυσος 0-1
Θύελλα Ραφήν ας - ∆ιαγόρας Βραχ ν έικων 1-0
Παν µοβριακός - Νίκη Τραγαν ού 1-1
Αστέρας Αµαλιάδας - Παν αιγιάλειος 1-1
(15/12) Παλλην ιακός - ∆ιαγόρας 0-1
Ρεπό: ΠΑΟ Βάρδας
8ος όµιλος (12η αγωνιστική)

Α.Ο. Εικοσιµίας - Πάµισος Μεσσήν ης 0-2
Αµβρυσσέας - Αστέρας Βλαχ ιώτη 0-0
Ασπρόπυργος - Παν αρκαδικός 2-1
Παν αργειακός - Μαν δραϊκός 1-0
Α.Ο. Υ πάτου - Λέρν α 2-0
Καλαµάτα - Ερµιον ίδα 1-2
(15/12) Πέλλαν ας Καστορείου - Α.Ο. Κατασταρίου 0-0

Μήνυµα προεκλογικής κινητοποίησης από
Μητσοτάκη στο τέλος του συνεδρίου Ν∆

Σ

ε προεκλογικό βηµατισµό έθεσε την Νέα ∆ηµοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην οµιλία του
µε την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του
12ου συν εδρίου του κόµµατος, καλών τας τα στελέχ η
και τους υποστηρικτές του κόµµατος σε συστράτευση.
Εξέφρασε την πεποίθηση πως το 2019 θα είν αι
«πολύ καλό έτος» για την Νέα ∆ηµοκρατία και για την
Ελλάδα Επαν έλαβε, σηµειών ον τας πως το σύν θηµα
της παράταξης είν αι «λιγότεροι φόροι, έκρηξη επεν δύσεων και ν έες δουλειές».
Είπε πως ζητά την βοήθεια και την στήριξη όλων
ώστε το κόµµα ν α πετύχ ει τους στόχ ους του, εν ώ
παράλληλα υπογράµµισε πως η Ν∆ θέλει ν α αν οιχ τεί
στην κοιν ων ία.

Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε πως ο Ευάγγελος Μεϊµαράκης θα είν αι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου της
Ν∆ στις ευρωεκλογές του Μαΐ ου, εν ώ προαν ήγγειλε
πως στις 10 Ιαν ουαρίου θα αν ακοιν ωθούν τα ον όµατα
δεκάδων στελεχ ών που θα πολιτευτούν για πρώτη
φορά µε την παράταξη.
Όσον αφορά της κάλπες για την αυτοδιοίκηση, είπε
πως στόχ ος είν αι µην κερδίσει ούτε µία από τις 14
περιφέρειες ο ΣΥ ΡΙΖΑ, και η Ν∆ ν α επικρατήσει στις
περισσότερες.
Σηµείωσε πως το κόµµα βγαίν ει από µία δεκαετία
κρίσης έτοιµο ν α αγκαλιάσει την ελλην ική κοιν ων ία, µε
πυξίδα το εθν ικό συµφέρον και µε εν ωτικό χ αρακτήρα, παροµοιάζον τας το 2019 µε το 1974.

Β' Εθνική (Νότος)

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της
10ης αγωνιστικής:

∆ούκας – Πρωτέας Βούλας 69-71
Παν ελευσιν ιακός – Πεν τέλη 70-67
Έν ωση Ιλίου – Γλαύκος 65-66
Παγκράτι – ∆άφν η ∆αφν ίου 75-64
Παπάγου – Παν ερυθραϊκός 72-81
ΚΑΟ Κορίν θου – Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου 56-51
Οίαξ Ναυπλίου – Έσπερος 84-67
Μαν δραϊκός – Τρίτων 74-78

ΠΑΓΚΡΑΤΙ – ∆ΑΦΝΗ ∆ΑΦΝΙΟΥ 75-64

∆εκάλεπτα: 22-21, 40-30, 54-44, 75-64
∆ιαιτητές: Αποστολίδης-Καλογερόπουλος Φ.
Παγκράτι (Λιόγας): Τζιβελέκας 10 (2), Κούτρας 5 (1),
Κατωπόδης 5 (1), Λυτόπουλος 11, Φωτίου 9, ∆ερµιτζάκης 10, ∆όξας, Ροδοστόγλου 19 (1), Μπέν ος 6,
Αρµάος 2.
∆άφνη ∆αφνίου (Κων σταν τιν ίδης): Καν ν άς, Γκάτζο 5
(1), Κουφόπουλος, Γοργόν ης 1, Καραµπάτσος, Ψηµίτης
9 (1), Σαλέχ 15 (2), ∆οµπρογιάν ν ης 5 (1), Μουστόπουλος 6, Παπαδιον υσίου 16, Τάταρης 6, Αρν οκούρος
3.

ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ – ΤΡΙΤΩΝ 74-78

∆εκάλεπτα: 16-16, 36-39, 56-55, 74-78
∆ιαιτητές: Στρέµπας-Σκαλτσής
Μανδραϊκός (Κουστέν ης): Σιµιτζής 5 (1), Παπαν ικολάου, Κοπακάκης, Φωτόπουλος 6, Ρεκουν ιώτης 4 Γεωργοπαπαδάκος Σ. 14 (2), ∆έδες 11 (3), Γεωργοπαπαδάκος Ν. 3, Σεργιέν κο 2, Χάλαρης 16 (1), Βασιλόπουλος 13 (3)
Τρίτων (Μιχ ελάκος): Τσούτσος 3 (1), Ψαρόπουλος 2,
Καλατζής 16 (2), Σπυριδάκης, Ντιµπ 9 (2), Νικολακόπουλος 5 (1), Μαλτέσιος 33 Κουκουν ιάς 7, Βερτούδος
3.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΠΕΝΤΕΛΗ 70-67
∆εκάλεπτα: 22-20, 35-39, 56-52, 70-67
∆ιαιτητές: Ζακεστίδης-Ουσταµπασίδης

Πανελευσινιακός (Καλογήρου): Κυριακόπουλος 14 (2),
Ηλιάδης 10 (2), Καράµπελας 5 (1), Μουρατίδης 3 (1),
Βούλγαρης 3 (1), Σταθόπουλος 10 (1), Ιωάν ν ου 1,
∆ούκας 4, Ψαρόπουλος 20 (1).

Πεντέλη (Χαρτοµατσίδης): Μπούτρης 4, Γεωργακόπουλος, Λίτσος 3 (2), Αποστολόπουλος 3 (1), Κούσουλας
12 (2), Καρούζος 7 (1), Μπέλη 6, Μπίγγος 11, Σαλτουρίδης 2, Ταγάρης 11,

Στρέφον τας τα βέλη του στον
πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκης
χ αρακτήρισε «αν τισυγκέν τρωση»
την εκδήλωση του ΣΥ ΡΙΖΑ στην
Θεσσαλον ίκη την Παρασκευή,
όπου η οµιλία του Αλέξη Τσίπρα
συν έπεσε µε την έν αρξη των εργασιών στο συν έδριο της Ν∆.
Όπως είπε, από τη µία είχ αµε
έν α αν οιχ τό συν έδριο κι από την
άλλη µία αστυν οµοκρατούµεν η κλειστή εκδήλωση όπου οι έν στολοι ήταν περισσότεροι
από τους κοµµατικούς. Η κοιν ων ία ήταν απούσα από
τη συγκέν τρωση του κ. Τσίπρα, προσέθεσε.
Αν αφερόµεν ος στην συµφων ία των Πρεσπών , ο κ.
Μητσοτάκης επαν έλαβε ότι ο κ. Τσίπρας παραχ ώρησε
στην ΠΓ∆Μ αυτό που έξι προηγούµεν οι πρωθυπουργοί αρν ούν ταν , δηλαδή µακεδον ική γλώσσα και ταυτότητα.

14-θριάσιο

∆ευτέρα 17 ∆εκεµβρίου 2018

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

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

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

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος
επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει

πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market. Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
- Περιοχή Ασπρόπυργος

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 Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ

στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε θέα την Εθνική

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας,
Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε θέση πάρκινγκ.
Ενοίκιο 300 ευρώ. τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ
ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279

ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΤΗΛ. 6995524143

<<Ενοικιάζεται
ισόγειο κατάστηµα
63µ² επί της
οδού Φυλής 8Α.
Πληροφορίες στα
τηλέφωνα
6947264784 και
6985066463>>

σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Νεαρή νοσοκόµα ζητεί εργασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευσίνα. Κιν. 6979244790
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθήκες (υπάρχει προυπηρεσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6986712390

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.
Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6974394991
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ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ
ΕΩΣ
3
ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ) ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
Ζητούνται ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο, ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ. 6955242052
κα Μαρία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΕΡΙΒΟΛΙ
ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά
Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. Κατα προτίµηση τριάρι. Τηλ: 6946971237

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα στον
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού
Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο
χώρο. τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527
και 6972720417 κος Στέλιος

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

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608
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Ενοικιάζεται διαµέρισµα τριάρι (90 τ.µ)
στον κέντρικο δρόµο του Ασπρόπυργου.
(πλησίον ∆ηµαρχείου). 6937168062

16-θριάσιο

Ν.Π.∆.∆. ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Make A Wish (Κάνε – Μια – Ευχή Ελλάδος )

«Α σ τ έ ρ ι α Ζ ω ή ς» ! ! ! !

Μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση µε φιλανθρωπικό
χαρακτήρα στην πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια

Αγαπητοί γονείς/κηδεµόνες,
µέσα σε µια υπέροχη γιορτινή
ατµόσφαιρα, σας προσκαλούµε
την Τετάρτη 19 ∆εκεµβρίου
2018, στις 6 το απόγευµα,
στην Πλατεία Ηρώων Άνω
Λιοσίων (∆ηµαρχείο) σε µια
ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση µε φιλανθρωπικό
χαρακτήρα σε συνεργασία µε
το «Make A Wish» (Κάνε –
Μια – Ευχή Ελλάδος). Η γιορτή µας περιλαµβάνει :
«Μικρούς
τυµπανιστές,
Αγγέλους και Αστέρια» που θα
µας τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια µε την
ευγενική συµµετοχή της Φιλαρµονικής του ∆ήµου µας!!!
Φιλανθρωπικό Bazaar µε πανέµορφα «Στολίδια∆ηµιουργίες» των Παιδαγωγών µας!!!
Στολισµό του Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου του
«Make A Wish» µε Αστέρια Ζωής!!!
Φωτογράφηση µε τον Άγιο Βασίλη στον όµορφο
θρόνο του, γιορτινές µεγαλοφιγούρες, Face
Painting, Όµορφα Ξωτικά και καταπληκτικό Bubble
Show !!!
Κέρασµα νοστιµότατων
χριστουγεννιάτικων
γλυκών!!!
Την έναρξη του Bazaar θα κηρύξει µε τον δικό του

ξεχωριστό τρόπο ο αγαπηµένος µικρών και µεγάλων Μάρκος Σεφερλής !!!!!!
Σας περιµένουµε να µοιραστούµε την δύναµη των
ευχών µας !!!!!
Ο ∆ήµαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς

Ο Πρόεδρος Ν.Π.∆.∆.
Παιδικοί Σταθµοί Άνω Λιοσίων
Παναγιώτης Καµαρινόπουλος
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