
ΧΑΜΗΛΟ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Αυτοί οι δήµοι στην Αττική είναι «πρωταθλητές» στο φυσικό αέριο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΥΛΗΣ
Το Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισµού είναι γεγονός!

Έρευνα: Αδύνατη η αποταµίευση
για το 86% των Ελλήνων

ΞΞεεκκίίννηησσεε  ηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη
λλααµµππττήήρρωωνν  LLEEDD  
σσττοο  ∆∆ήήµµοο  ΦΦυυλλήήςς

- Μεγάλες διαφορές στο φωτισµό
στη Ζωφριά κατά τις βραδινές ώρες.
Πιό άνετη η κυκλοφορία των πεζών
και π ιο εύκολη η πρόσβαση στους

κοινόχρηστους χώρους 

Τοποθέτηση εργαστηριακών σταθµών 
παρακολούθησης της ποιότητας 

της ατµόσφαιρας στον ∆ήµο Ελευσίνας 
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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΕΛΕΚΟΥ

‘’Γιατί δεν ήρθε το ΜΕΤΡΟ
στο Χαϊδάρι;

Οι τεράστιες ευθύνες του κ.
Ντηνιακού’’

Στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ελευσίνας Στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ελευσίνας 

«Mελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέµατος Σαρανταπόταµου 
σε µη οριοθετηµένα τµήµατα ∆.Ε. Μαγούλας»

σσεελλ..    55

σσεελλ..    88

σσεελλ..    44

σσεελλ..    1166

Νέο Οργανόγραµµα ΕΦΚΑ 
Ένταξη του Ασπροπύργου στη Β’ ∆ιεύθυνση 
∆υτικής Αττικής στα Άνω Λιόσια.

Γιατί όχι στην Ελευσίνα, µε την οποία
ενώνεται λειτουργικά; 

Απαντήσεις από την Έφη Αχτσιόγλου
ζητεί ο βουλευτής Θ. Μπούρας 
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Ελευσίνα: 15χρονος 
καταγγέλλει πως 

παρενοχλήθηκε σεξουαλικά
από οδηγό λεωφορείου

Η αστυνοµία εξετάζει µε µεγάλη
προσοχή την καταγγελία.
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ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ Γ. ΚΑΣΣΑΒΟΥ

Επανένταξη του ∆ηµοτικού Συµβούλου
κ. Αναστάσιου Χίου

- ∆ιαγραφή του ∆ηµοτικού Συµβούλου
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιές νεφώσεις . Η

θερµοκρασία έως 11 βαθµους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νίνας, Νίνα

Αγίας Νίνας Ισαποστόλου

Ασπρόπυργος
Λιόσης Αν αστάσιος Κ. Ειρήν ης 2 & Αγίου

∆ηµητρίου, 2105580218

Ελευσίνα 

Ρόκα Μαρία Π. Αδελφών Κυπραίου 54, 2105546916

Μάνδρα
Πέππας Ιωάννης Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκκα

Νικολάου, 2105555236(08:00 -23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου 61,

2102484258 (08:00 -22:00)

Αχαρνές 

Μπουντζάν Ρουσλάν Μ. 
Αγίου ∆ιονυσίου 82,  2102444771

Χαϊδάρι 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Επαύλεως 2
& Καραϊσκάκη, 2105983427

Ο
πρώην  ∆ήµαρχ ος, κ. Κυριάκος Ντην ιακός, µε
µια πολυσέλιδη επιστολή του προσπαθεί ν α
δικαιολογηθεί για τις τεράστιες ευθύν ες που

έχ ει, σχ ετικά µε την  άρν ησή του ν α δεχ θεί σταθµούς
ΜΕΤΡΟ στο Χαϊδάρι, µε συν έπεια την  ακύρωσή τους.

Έτσι το Χαϊδάρι είν αι πλέον  ο µον αδικός ∆ήµος της
∆υτικής Αθήν ας, που είτε δεν  έχ ει σταθµό ΜΕΤΡΟ,
είτε  δεν  περιλαµβάν εται στις άµεσες επεκτάσεις του,
µε όλες τις αρν ητικές συν έπειες που έχ ει αυτό για τους
κατοίκους, που ταλαιπωρούν ται καθηµεριν ά, τους
επισκέπτες, τα καταστήµατα, τα Νοσοκοµεία και
γεν ικότερα για την  αν άπτυξη, την  αν αβάθµιση και την
ποιότητα ζωής της πόλης µας.

Ο κ. Ντην ιακός ήταν  ∆ήµαρχ ος για 20 σχ εδόν  χ ρό-
ν ια και στο εν διάµεσο της θητείας του ήταν  Πρόεδρος
του Οργαν ισµού Ρυθµιστικού Σχ εδίου και Προστασίας
Περιβάλλον τος» γν ωστού ως Οργαν ισµού Αθήν ας,
Γεν ικός Γραµµατέας στο Υπουργείο Αν άπτυξης και
υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Όταν  λοιπόν  σχ εδιάζον ταν  και υλοποιούν ταν  οι
Σταθµοί του ΜΕΤΡΟ,  ο κ. Ντην ιακός είχ ε τέτοιες
υπεύθυν ες θέσεις και τέτοια πολιτική επιρροή, που θα
µπορούσε ν α έχ ει επηρεάσει την  απόφαση για επέκ-
ταση του ΜΕΤΡΟ στο Χαϊδάρι.

Όµως εκ του αποτελέσµατος αποδεικν ύεται, ότι ο κ.
Ντην ιακός δεν  ήθελε ν α έρθει το ΜΕΤΡΟ στο Χαϊδάρι,
κάτι που γν ωρίζουν  όσοι συµµετείχ αν  παλιότερα στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο, πολλοί Χαϊδαριώτες, αλλά βεβαίως
και οι Πρόεδροι της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»,  που
γίν ον ταν  οι αποδέκτες αυτής της άρν ησης.

Βέβαια,  ο κ. Ντην ιακός αν αφέρεται στο κείµεν ό του,
στο σταθµό ΜΕΤΡΟ «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ»,  για τον  οποίο
έγιν ε προσπάθεια ν α «βαπτιστεί» «Σταθµός Χαϊδάρι»,
για ν α φαν εί ότι το ΜΕΤΡΟ έφτασε στην  πόλη µας!

Όµως δυστυχ ώς δεν  έγιν ε καµία προσπάθεια για
την  επέκταση του προς το Χαϊδάρι, παρότι υπήρχ αν
προτάσεις ν α φτάσει µέχ ρι το Σκαραµαγκά.

Ποιος ήταν  τότε Πρόεδρος του Οργαν ισµού Αθήν ας
που καθόριζε τις επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ; 

Ο κ. Ντην ιακός φυσικά!
Ποιος ήταν  ο επόµεν ος ∆ήµαρχ ος από το 1999

µέχ ρι το 2006 που δεν  έκαν ε καµία εν έργεια για ν α
έρθει το ΜΕΤΡΟ στο Χαϊδάρι; 

Ο κ. Ντην ιακός φυσικά!
Ας δούµε όµως τι έγιν ε και ακυρώθηκε, ακόµα και η

προγραµµατισµέν η επέκταση του ΜΕΤΡΟ στο Χαϊ-
δάρι@

Το γεγον ός είν αι ότι υπήρχ ε σχ εδιασµός ν α έρθει το
ΜΕΤΡΟ στο Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» και από εκεί ν α
συν δεθεί µε την  «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» µε εν διάµεση στάση
στο Κεν τρικό Χαϊδάρι.

Προς πιστοποίηση αυτής της πραγµατικότητας
παραθέτω τα εξής:

1. Χάρτη,  που είν αι ακόµα αν αρτηµέν ος στα γραφ-
εία της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»,  ο οποίος δείχ ν ει τον
αρχ ικό σχ εδιασµό µε στάση ΜΕΤΡΟ στο Νοσοκοµείο
(«ΑΤΤΙΚΟΝ»).

2. ∆ελτίο Τύπου µε ηµεροµην ία 4/7/1998 της
«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» που αν αφέρεται σε Σταθµό στο

χ ώρο του Νοσοκοµείου ∆υτικής Αθήν ας (Νοσοκοµείο
«ΑΤΤΙΚΟΝ»)

3. Φωτοτυπία Πρακτικού,  από τοποθέτηση του
∆ηµάρχ ου κ. Ντην ιακού στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο (10η
Έκτακτη, 28-9-1999) όπου φαίν εται ότι το ΜΕΤΡΟ θα
έρθει στο Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», αλλά «δυστυχ ώς
θα έρθει και θα είν αι οδυν ηρό»@. !!! 

4. Σε µία από τις επισκέψεις  αν τιπροσωπείας του
∆ήµου στην  «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ», συν αν τηθήκαµε µε
τον  τότε Πρόεδρο και ∆ιευθύν ον τα Σύµβουλο, ο
οποίος µας δήλωσε ότι δύο (2) ∆ήµαρχ οι στην  Αττική
διαφών ησαν  (χ ρησιµοποίησε την  λέξη «εγκληµάτ-
ησαν ») µε την  επέκταση του ΜΕΤΡΟ στην  πόλη τους. 

Ο έν ας εξ αυτών  ήταν  ο κ. Ντην ιακός.
Αυτό,  το µετέφερα και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά

τη συν άν τηση και το έχ ω επαν αλάβει και άλλες φορές.
5. «Ξεχ ν άει» ο κ. Ντην ιακός την  αν τίθεσή του στην

κατασκευή υπόγειου πάρκιν γκ 500 θέσεων , στο προ-
αύλιο του Νοσοκοµείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», στα πλαίσια των
έργων  για τους Ολυµπιακούς Αγών ες, που θα κατασ-
κευάζον ταν  στα σηµεία που είχ αν  χ ωροθετηθεί σταθ-
µοί ΜΕΤΡΟ.

Αυτά και πολλά άλλα, αποδεικν ύουν  ότι ο κ.
Ντην ιακός όχ ι µόν ο δεν  ήθελε αλλά στην  πραγµα-
τικότητα µεθόδευσε την  ακύρωση επέκτασης της
Γραµµής 2 προς το Χαϊδάρι (Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»).

Η γραµµή µετά από αυτό, άλλαξε κατεύθυν ση και
πήγε προς τους ∆ήµους Ιλίου και Πετρούπολης.

Ο κ. Ντην ιακός στο πολυσέλιδο κείµεν ό του δεν
βρήκε ν α πει ούτε µία λέξη για την  ακύρωση της Γραµ-
µής 2 προς το Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ». Γιατί άραγε;

Οι συµπολίτες µας ας βγάλουν  τα συµπεράσµατά
τους.

Σαν  ∆ηµοτική Αρχ ή είχ αµε το χ ρέος ν α παρουσιά-
σουµε τα γεγον ότα και τις ευθύν ες που υπήρξαν  και
οδήγησαν  στην  ακύρωση δηµιουργίας ΜΕΤΡΟ στο Χαϊ-
δάρι.

Παράλληλα, όµως, µ’ επαν αλαµβαν όµεν ες επαφές,
απαιτήσαµε και διεκδικούµε από την  “ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ”
την  υλοποίηση σχ εδιασµού για την  επέκταση του
ΜΕΤΡΟ στην  πόλη µας.

ΜΕΤΡΟ, που είν αι απαραίτητο για τις αν άγκες
µετακίν ησης καθηµεριν ά χ ιλιάδων  συν αν θρώπων
µας, που κάποιοι τους στέρησαν  αυτή τη δυν ατότητα
µε τις λάθος επιλογές που έκαν αν  τα προηγούµεν α
χ ρόν ια.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ  ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΕΛΕΚΟΥ

‘’Γιατί δεν ήρθε το ΜΕΤΡΟ στο Χαϊδάρι;
Οι τεράστιες ευθύνες του κ. Ντηνιακού’’

Ελευσίνα: 15χρονος καταγγέλλει πως παρενοχλήθηκε σεξουαλικά
από οδηγό λεωφορείου

Έν ας 15χ ρον ος καταγγέλλει πως έπεσε θύµα σεξουαλικής παρ-
εν όχ λησης από οδηγό λεωφορείου.
Σύµφων α µε την  καταγγελία που έκαν ε η µητέρα του αν ήλικου στο
Αστυν οµικό Τµήµα της Ελευσίν ας, ο οδηγός του λεωφορείου
κάποια στιγµή κατά τη διάρκεια της διαδροµής παρεν όχ λησε τον
γιο της και εκείν ος άρχ ισε ν α φων άζει.
Τότε, σύµφων α πάν τα µε την  καταγγελία, ο οδηγός άν οιξε την

πόρτα και ο 15χ ρον ος κατέβηκε από το λεωφορείο.
Η αστυν οµία εξετάζει µε µεγάλη προσοχ ή την  καταγγελία.
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Λ
όγω της, κατά καιρούς, συχ ν ής εµφάν ισης
έν τον ης δυσοσµίας σε περιοχ ές της Ελευσίν ας
και του Πειραιά, η Περιφέρεια Αττικής προέβη

στην  σύν αψη προγραµµατικής σύµβασης µε το Εθν ικό
Κέν τρο Έρευν ας Φυσικών  Επιστηµών
«∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για την  παρακολούθηση της ποιότ-
ητας της ατµόσφαιρας µε εκπόν ηση εξειδικευµέν ων
χ ηµικών  αν αλύσεων .

Η χ ρηµατοδότηση, αν έρχ εται στα 315.952,00 ευρώ
και περιλαµβάν ει την  τοποθέτηση τριών  σταθερών
δειγµατοληπτικών  σταθµών  (3ο ∆ηµοτικό σχ ολείο
Μάν δρας, 4ο ∆ηµοτικό σχ ολείο Ελευσίν ας και στο 7ο
∆ηµοτικό σχ ολείο Ελευσίν ας) και εν ός κιν ητού. 

Σκοπός του προγράµµατος είν αι η ολοκληρωµέν η
εκπόν ηση ερευν ητικού σχ εδίου µελέτης και παρακο-
λούθησης της ατµοσφαιρικής ποιότητας, συν δυάζον -
τας εξειδικευµέν ες χ ηµικές αν αλύσεις µε την  χ ρήση
υπολογιστικών  µον τέλων  για τον  εν τοπισµό των  πιθ-
αν ών  πηγών  προέλευσης των  οσµηρών  χ ηµικών
παραγόν των . 

Η Περιφέρεια Αττικής, από τις πρώτες στιγµές εκδή-
λωσης του φαιν οµέν ου, προέβλεπε στην  επιστηµον ι-
κή τεκµηρίωση του µακριά από εικασίες και υποθέσεις
και αυτή ακριβώς την  δέσµευση της υλοποιεί µε το
συγκεκριµέν ο πρόγραµµα.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης, και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα
Έφη Αχτσιόγλου

Περιήλθε σε γνώση µου το νέο
Οργανόγραµµα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). 

Με βάση αυτό η Περιφερειακή Ενότητα
∆υτικής Αττικής χωρίζεται σε δύο ∆ιε-
υθύνσεις, τη Α’  ∆υτικής Αττικής  µε έδρα το
∆ήµο Ελευσίνας και τη Β’  ∆υτικής Αττικής µε
έδρα το ∆ήµο Φυλής.

Οµολογώ ότι εξεπλάγην όταν πληροφορήθηκα
ότι ένας τόσο σηµαντικό ∆ήµος όπως ο ∆ήµος Ασπρ-
οπύργου εντάσσεται στη Β’  ∆ιεύθυνση στα Άνω Λιόσια.
Πράγµα το οποίο είναι αδόκιµο καθώς ο Ασπρόπυργος
δεν συνδέεται συγκοινωνιακά µε το ∆ήµο Φυλής. 

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου είναι ο µεγαλύτερος σε έκτα-
ση και πληθυσµό δήµος σε όλη τη ∆υτική Αττική. Επιπ-
λέον φιλοξενεί το 40% της βαριάς εθνικής βιοµηχανίας
(διυλιστήρια, χαλυβουργίες, χηµικές βιοµηχανίες κ.λ.π.). 

Ας µην ξεχνάτε το γεγονός ότι στην περιοχή κατοι-
κούν άνθρωποι που η οικονοµική κρίση τους έχει πλή-
ξει περισσότερο σε πολλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια.
Έχουν χάσει τη δουλειά τους, έχουν χάσει εισοδήµατα,
δεν έχουν πόρους και δυσκολεύονται να µετακινηθούν,
καθώς δεν διαθέτουν ίδια µέσα µεταφοράς, είναι ηλι-
κιωµένοι και όπως προανέφερα δεν υπάρχει συγκοι-
νωνιακή σύνδεση µε τα Άνω Λιόσια.

Αµέσως µόλις πληροφορήθηκα το παραπάνω
θέµα, επικοινώνησα τόσο µε τη ∆ιοίκηση όσο και µε στε-
λέχη του ΕΦΚΑ, οι οποίοι και µου επιβεβαίωσαν τις

πληροφορίες για την ένταξη του Ασπροπύργου στη Β’
∆ιεύθυνση ∆υτικής Αττικής στα Άνω Λιόσια.

Με αφορµή αυτό, έστειλα την από 28/12/2018
επιστολή προς το ∆ιοικητή του ΕΦΚΑ εκφράζοντάς του
την ανησυχία για τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθ-
ούν από αυτή την απόφαση. Στα ίδια πλαίσια και ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου έστειλε τη µε αρ. πρωτ.
33021/31-12-2018 επιστολή προς τον ∆ιοικητή του
ΕΦΚΑ, επισηµαίνοντας ότι θα ήταν προτιµότερο να
δηµιουργηθεί Αποκεντρωµένο Τµήµα Κοινωνικής Ασφ-
άλισης στον Ασπρόπυργο. (Επισυνάπτονται)

Μετά από τα παραπάνω ερωτάται η κ. Υπουργός:

Με βάση το γεγονός ότι η απόφαση για το νέο
Οργανόγραµµα βρίσκεται ακόµα σε εκκρεµότητα στο
Υπουργείο σας για περαιτέρω διορθώσεις, προτίθεστε
να δηµιουργήσετε ∆ιεύθυνση Γ’  ∆υτικής Αττικής µε έδρα
τον Ασπρόπυργο;

Εάν δεν είναι αυτό εφικτό, προτίθεστε τουλάχιστον να
εντάξετε τον Ασπρόπυργο µε δικό του Αποκεντρωµένο 

Τµήµα Κοινωνικής Ασφάλισης στη ∆ιεύθυνση Α’  ∆υτι-
κής Αττικής µε έδρα την Ελευσίνα, όπως αντίστοιχα
έχετε πράξει µε τα Μέγαρα;

Αθήνα, 10-01-2019
Ο ερωτών Βουλευτής, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Νέο Οργανόγραµµα ΕΦΚΑ 
Ένταξη του Ασπροπύργου στη Β’ ∆ιεύθυνση 
∆υτικής Αττικής στα Άνω Λιόσια.
Γιατί όχι στην Ελευσίνα, µε την οποία ενώνεται λειτουργικά; 
Απαντήσεις από την Έφη Αχτσιόγλου ζητεί ο βουλευτής Θ. Μπούρας 

Τοποθέτηση εργαστηριακών σταθµών 
παρακολούθησης της ποιότητας της 
ατµόσφαιρας στον ∆ήµο Ελευσίνας 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήν α, 28-12-2018Αθήν α, 28-12-2018
ΠΡΟΣ: Τον  ∆ιοικητή του ΕΦΚΑΠΡΟΣ: Τον  ∆ιοικητή του ΕΦΚΑ
κ. Σέµπο Λάµπροκ. Σέµπο Λάµπρο

Κε ∆ιοικητά,
Μετά από σχετικό ερώτηµα που µου ετέθη από το

vouliwatch και αναζήτησης απαντήσεων, περιήλθε σε
γνώση µου το τελικό κείµενο του νέου Οργανογράµµα-
τος του ΕΦΚΑ από το οποίο προκύπτουν τα εξής σε
ό,τι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής
(επισυνάπτεται):

O ∆ήµος Ασπροπύργου, ο οποίος εξυπηρετείται
από την τοπική ∆ιεύθυνση ΕΦΚΑ µε έδρα την Ελευ-
σίνα, πρόκειται να ενταχθεί µε το νέο οργανόγραµµα
στην τοπική ∆ιεύθυνση Β’ ∆υτικής Αττικής µε έδρα τα
Άνω Λιόσια. Αυτό είναι λειτουργικά ανέφικτο και θα
δηµιουργήσει προβλήµατα, αδιέξοδα και αναταραχή
στους κατοίκους του ∆ήµου Ασπροπύργου, ο οποίος
γεωγραφικά και λειτουργικά ενώνεται µε την Ελευσίνα.
Γι’ αυτό προτείνεται να παραµείνει ο Ασπρόπυργος
στην Τοπική ∆ιεύθυνση Α’ ∆υτικής Αττικής µε έδρα την
Ελευσίνα και ακόµα πιο λειτουργικό θα ήταν να δηµιο-
υργηθεί Αποκεντρωµένο Τµήµα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης Ασπροπύργου, το οποίο θα εντάσσεται στη ∆/νση
Α’ ∆υτικής Αττικής.

Το Θριάσιο Πεδίο και ειδικότερα ο Ασπρόπυργος
φιλοξενεί τη βαριά βιοµηχανική παραγωγή της χώρας
και κατοικείται από ανθρώπους που δυσκολεύονται
πολύ στην καθηµερινότητά τους λόγω της οικονοµι-
κής κρίσης. 

Γι’ αυτό, κ. ∆ιοικητά, περιµένω την άµεση παρέµβα-
σή  σας πριν δηµιουργηθούν τετελεσµένα που θα ανα-
στατώσουν τη ζωή των κατοίκων του Ασπροπύργου.

Με εκτίµηση, 
Θανάσης Μπούρας

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ Γ. ΚΑΣΣΑΒΟΥ

Επανένταξη του ∆ηµοτικού
Συµβούλου κ. Αναστάσιου Χίου

- ∆ιαγραφή του ∆ηµοτικού Συµβούλου
Γιώργου ∆ασκαλάκη

Από το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου Αχαρνών, την
Πέµπτη 10-01-2019, έγινε γνωστό ότι, η ∆ηµοτι-
κή Οµάδα της παράταξης του ∆ηµάρχου Γιάννη
Κασσαβού διέγραψε από την παράταξη ΑχαρΝΑΙ-
Ενεργοί Πολίτες το Γιώργο ∆ασκαλάκη και επα-
νένταξε τον Αναστάσιο Χίο. 
Το πλήρες κείµενο της ανακοίνωσης του Γραφ-
είου Τύπου έχει ως εξής: 
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός και
Επικεφαλής της παράταξης ΑχαρΝαι - Ενεργοί
Πολίτες προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 
«Η ∆ηµοτική Οµάδα ΑχαρΝαι - Ενεργοί Πολίτες
σε ειδική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε
την Πέµπτη 10/01/2019 οµόφωνα αποφάσισε
την επανένταξη στους κόλπους της του ∆ηµοτι-
κού Συµβούλου κ. Αναστάσιου Χίου.
Οµοίως την διαγραφή του ∆ηµοτικού
Συµβούλου κ. Γιώργου ∆ασκαλάκη.»



∆υναµικό “παρών” στη συνεστίαση του
Συλλόγου Κρητών, που πραγµατοποι-
ήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 12-01-
2019, σε κρητικό κέντρο διασκέδασης,
έδωσαν µέλη και φίλοι των Κρητών
καθώς κι  η διοίκηση του ∆ήµου Φυλής, 

Ο ∆ήµαρχος, Χρήστος Παππούς αξιο-
ποίησε την εκδήλωση για να ανταλλάξει
ευχές µε τα µέλη του Συλλόγου που
γέµισαν ασφυκτικά το κέντρο.

Εν συνεχεία χειροκρότησε τα χορευτικά, που
έκαναν, όπως πάντα, εξαιρετική εµφάνιση.  

Ο ∆ήµαρχος και τα µέλη της διοίκησης ανανέω-
σαν το ραντεβού µε το Σύλλογο για τις 2 Φεβρο-
υαρίου 2019, που έχει προγραµµατιστεί η κοπή
της πίτας του. 

Την εκδήλωση σκίασε η απουσία του Προέδρ-
ου Βασίλη Στεφανουδάκη, λόγω έκτακτης
νοσηλείας του στο νοσοκοµείο. Τον συνόδευσαν
οι ευχές όλων για ταχεία ανάρρωση και γρήγορη
επιστροφή του στα καθήκοντά του. 

4-θριάσιο ∆ευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Εικοσαετής είναι η παραγραφή
των προστίµων Κ.Ο.Κ. για τους
∆ήµους, σύµφωνα µε απάντηση
που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερ-
ικών. 

Οι αξιώσεις των δήµων από πρό-
στιµα ΚΟΚ εµπίπτουν στην
περίπτωση του πρώτου εδαφίου του
αρ. 76 του β.δ. 24-9/20.10.1958,
όπως αντικαταστάθηκε µε το αρ. 6
του α.ν. 344/1968, υπόκεινται
δηλαδή σε εικοσαετή παραγραφή
«από της λήξεως του οικονοµικού
έτους εντός του οποίου εβεβαιώθη-
σαν αύται οριστικώς».

∆είτε τι αναφέρει ο Προϊστάµενος
∆/νσης. Οικονοµικών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κ. Ν. Χατζηεργάτης:

«Σύµφωνα µε απάντηση που
έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών,
για τα έσοδα των Ο.Τ.Α. ισχύει
αποσβεστική προθεσµία, σύµφωνα
µε την παρ.1 του αρ. 2 του α.ν.
344/1968, όπως τροποποιήθηκε µε
την αντικατάσταση του 2ου εδαφίου
από τη παρ. 2, άρ 61 παρ.2 του Ν.
1416/1984 και εφαρµόζεται για τα
έσοδα που ρητά αναφέρονται σε
αυτή.

Επί της εφαρµοζόµενης αυτής
προθεσµίας άλλωστε, σχετικά πρό-
σφατα, µε το αρ. 32 του ν.
4304/2014, παρατάθηκε το δικαίω-
µα των δήµων να βεβαιώνουν τις
αξιώσεις τους από φόρους, τέλη,
δικαιώµατα και εισφορές, στις περι-
πτώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο.

Παράλληλα, οι αξιώσεις των
δήµων από πρόστιµα ΚΟΚ
εµπίπτουν στην περίπτωση του
πρώτου εδαφίου του αρ. 76 του β.δ.
24-9/20.10.1958, όπως αντικατα-
στάθηκε µε το αρ. 6 του α.ν.
344/1968, υπόκεινται δηλαδή σε
εικοσαετή παραγραφή «από της 

λήξεως του οικονοµικού έτους
εντός του οποίου εβεβαιώθησαν
αύται οριστικώς». Η αναφορά δε
στο έτος βεβαίωσης του εσόδου, ως
έναρξη του χρόνου παραγραφής σε
αντιδιαστολή µε τον προσδιορισµό
αυτής σύµφωνα µε το αρ. 251 του
Α.Κ. (από τη γέννηση της αξίωσης
και τη δυνατότητα της δικαστικής της
επιδίωξης), συναρτάται µε τη διαδι-
κασία της είσπραξης που ισχύει για
τα δηµόσια έσοδα (ΚΕ∆Ε και όχι
«δικαστική επιδίωξη») και όχι µε το
δικαίωµα των δήµων να αξιώσουν
την είσπραξη των διοικητικών
κυρώσεων, που τους έχει ανατεθ-
εί».

Τι ισχύει για την παραγραφή
των προστίµων Κ.Ο.Κ. για τους ∆ήµους

Ασφυκτικά γεµάτη απο µέλη και
φίλους η συνεστίαση 

του Συλλόγου Κρητών στην Φυλή 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΥΛΗΣ 
Το Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισµού είναι
γεγονός! 
Καθηµερινά πραγµατοποιούνται µαθήµατα: Ισπα-
νικών Αγγλικών Παραδοσιακών Χορών Χειρο-
τεχνίας-Εικαστικών (ζωγραφική, πηλό κτλ) Φωτο-
γραφίας Σεµινάρια Dj Θεάτρου Φωνητικής Αγιογρ-
αφίας Πληροφορικής Γυµναστικής Φιλαναγνωσίας
Για πληροφορίες µπορείτε να καλείτε στο
6979387914 Εµµανουήλ Ξάνθου και Μιχαήλ
Βόδα (πίσω από το ΙΚΑ Άνω Λιοσίων)
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ΞΞεεκκίίννηησσεε  ηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  λλααµµππττήήρρωωνν  LLEEDD  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  ΦΦυυλλήήςς
- Μεγάλες διαφορές στο φωτισµό στη Ζωφριά κατά τις βραδινές ώρες.

Πιό άνετη η κυκλοφορία των πεζών και πιο εύκολη η πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους 

Μ
ε εν τατικούς ρυθµούς
προχ ωρά το µεγάλο εν εργει-
ακό έργο που αφορά στον

εκσυγχ ρον ισµό του ηλεκτροφωτισµού
σε Άν ω Λιόσια και Ζεφύρι, µε «έξυπν ο-
υς» λαµπτήρες LED. Το έργο ξεκίν ησε
την  Παρασκευή 4 Ιαν ουαρίου από τη
Ζωφριά και ήδη στις γειτον ιές στις
οποίες έχ ουν  αν τικατασταθεί οι λαµ-
πτήρες τα αποτελέσµατα είν αι θεαµατι-
κά, αφού τις ν υχ τεριν ές ώρες κάθε
γων ιά πληµµυρίζει µε άπλετο φως.  

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς, παρακολουθεί στεν ά το έργο.
Στο πλαίσιο αυτό, συν οδεία του αρµό-
διου Αν τιδηµάρχ ου Τεχ ν ικών  Έργων
Θαν άση Σχ ίζα,   έκαν ε αυτοψία την
πρώτη ηµέρα των  εργασιών  προκειµέ-
ν ου ν α εν ηµερωθεί για την  πρόοδό
τους, εν ώ επισκέφθηκε την  περιοχ ή
και τις απογευµατιν ές ώρες της ίδιας
µέρας, και διαπίστωσε τις µεγάλες διαφ-
ορές στο φωτισµό.

«Είν αι η σηµαν τικότερη παρέµβαση
αν αβάθµισης του φωτισµού και εξοι-
κον όµησης εν έργειας, που έχ ει γίν ει
ποτέ στο  ∆ήµο µας. Βελτιών ουµε θεα-
µατικά την  ποιότητα φωτισµού σε δρό-

µους και κοιν όχ ρηστους χ ώρους, και
αν αβαθµίζουµε την  καθηµεριν ότητα
του δηµότη. ∆ηµιουργούµε  έν α σύγχ ρ-
ον ο και λειτουργικό δίκτυο οδοφωτι-
σµού. Παράλληλα εξοικον οµούµε πόρο-
υς και εν έργεια. Χτίζουµε βήµα βήµα
τον  «Πράσιν ο» ∆ήµο που οραµατιστή-
καµε και έχ ουµε σχ εδιάσει µε κάθε
λεπτοµέρεια» υπογραµµίζει ο ∆ήµαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς. 

«Αν αβαθµίζουµε το σύν ολο και όχ ι
έν α τµήµα του οδοφωτισµού στο ∆ήµο
µας και αυτό είν αι πρωτοποριακό.
Σύµφων α µε τη µελέτη της Τεχ ν ικής
Υπηρεσίας η εξοικον όµηση εν έργειας
ξεκιν ά άµεσα, µε την  έν αρξη του
έργου, και θα αγγίξει το 65% όταν  ολοκ-
ληρωθεί η τοποθέτηση των  ν έων  λαµ-
πτήρων » υπογραµµίζει ο Αν τιδήµαρχ ος
Τεχ ν ικών  Έργων  Θαν άσης Σχ ίζας. 

Ήδη τα συν εργεία έχ ουν  τοποθετή-
σει 200 φωτιστικά σώµατα σε όλους
τους κάθετους και παράλληλους δρόµο-
υς στη Ζωφριά I, έχ ουν  προσεγγίσει
τον  Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου και
συν εχ ίζουν  µε εν τατικό ρυθµό .

Αµέσως µετά την  ολοκλήρωση
τοποθέτησης των  φωτιστικών  σωµά-

των  στις κολών ες της ∆ΕΗ θα γίν ει
αν τικατάσταση και θα τοποθετηθούν
λαµπτήρες LED και στα υπάρχ ον τα
σώµατα χ αµηλού φωτισµού που έχ ει
τοποθετήσει ο ∆ήµος.   

«Με ν έα φωτιστικά σώµατα και τους
ν έους λαµπτήρες LED θα έχ ουµε ραγ-
δαία µείωση του ετήσιου κόστους
συν τήρησης του ∆ηµοτικού φωτισµού,
αφού η συγκεκριµέν η τεχ ν ολογία φωτι-
στικών  σωµάτων  έχ ει πολυετή διάρκεια
ζωής. Παράλληλα θα έχ ουµε µείωση
των  βλαβών » σηµειών ει ο Αν απληρω-
τής ∆ήµαρχ ος Ύδρευσης και Ηλεκτροφ-
ωτισµού Μαρίν ος Σαρλάς. 

Στο πλαίσιο της σύµβασης η εργολή-

πτρια εταιρία θα τοποθετήσει συν ολικά
5.297 φωτιστικά σώµατα και 3.069 λαµ-
πτήρες LED στους δρόµους και στους
κοιν όχ ρηστους χ ώρους και 20 προβο-
λείς στα δηµοτικά κτίρια των  Άν ω
Λιοσίων  και του Ζεφυρίου. 

Στόχ ος είν αι το έργο ν α ολοκληρωθ-
εί µέσα στο πρώτο εξάµην ο του έτους. 

Το έργο µε τίτλο «Εν εργειακή αν αβά-
θµιση αστικού ηλεκτροφωτισµού και
ηλεκτροφωτισµού δηµοτικών  κτιρίων
της ∆.Ε. Άν ω Λιοσίων  και της ∆.Ε. Ζεφ-
υρίου του ∆ήµου Φυλής» είν αι προϋπο-
λογισµού 2.935.337 ευρώ µε ΦΠΑ και
χ ρηµατοδοτείται από την  Περιφέρεια
Αττικής.

Ξεκίνησαν στις 9/1 οι εργασίες αποκατάστα-
σης στο πεζοδρόµιο επί της Ηρώων Πολ-
υτεχνείου στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο. 

Οι εργασίες πραγµατοποιούνται από το τµήµα
αυτεπιστασίας του ∆ήµου και θα ολοκληρωθούν
εντός λίγων ηµερών.

Επιπλέον  προβλέπεται ν α γίν ει διαγράµµι-
ση επί της οδού Ηρώων  Πολυτεχν είου µε
σκοπό την  ασφαλή διέλευση των  πεζών .

Παράλληλα, η υπηρεσία Πρασίνου προχώρησε
σε εκτεταµένες εργασίες  συντήρησης του περίβο-
λου του κτιρίου.

Συνεχίζονται και το επόµενο διάστηµα δεκάδες
παρεµβάσεις σε όλη την έκταση της πόλης.

Αποκατάσταση πεζοδροµίου στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου



Επιµνηµόσυνη δέηση για τον δωτηρή 
Ελευσίνιο Μητροπολίτη ∆ρυϊνουπόλεως, 

Παγωνιανής και Κονίτσης Χριστόφορο Χατζή

Τη  ∆ευτέρα 14 Ιαν ουαρίου 2019 και ώρα 16:45,
το τµήµα Κοιν ων ικής Πολιτικής του ΝΠ∆∆
ΠΑΚΠΠΑ,   σε συν εργασία µε την  Συν τον ιστι-

κή Επιτροπή, θέλον τας ν α τιµήσουν  τον  Ελευσίν ιο
Μητροπολίτη ∆ρυϊν ουπόλεως, Παγων ιαν ής και
Κον ίτσης Χριστόφορο Χατζή, ο οποίος εκοιµήθη τον
Ιαν ουάριο του 1973, τελεί επιµν ηµόσυν η δέηση
στο  Β’ ΚΑΠΗ Ελευσίν ας.

Ο Ελευσίν ιος Μητροπολίτης µετά τον  θάν ατο του,
δώρισε στον  ∆ήµο Ελευσίν ας το κτίριο επί της Οδού
Ιάκχ ου & Μιαούλη, το οποίο χ ρησιµοποιείται για την
στέγαση του Β’ ΚΑΠΗ, προσφέρον τας αγάπη και
δηµιουργικές στιγµές στην  Τρίτη Ηλικία.   

Η Συν τον ιστική Επιτροπή                                

Για το Ν.Π.∆.∆  Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Ο Πρόεδρος

Αγριµάκης Κ. Βασίλης
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Κοπή της Βασιλόπιτας στην Αντικαρκινική
Αχαρνών – Φυλής 

Έκοψε την  Βασιλόπιτα σε µια λιτή
εκδήλωση  η Αν τικαρκιν ική Αχ α-
ρν ών  – Φυλήςτο πρωί της Κυριακής

13 Ιαν ουαρίου. Αξίζει ν α σηµειωθεί πως φέτος
η Βασιλόπιτα της Αν τικαρκιν ικής κόπηκε
συµβολικά, προκειµέν ου ν α αν αδειχ θούν   οι
δράσεις και το έργο που γίν εται, στις δοµές
του Κέν τρου Συµβουλευτικής και Ψυχ ολογικής
Υποστήριξης η “Γαλήν η” που εδρεύει στην
οδό Γ. Παπαν ίκα 43-45 στις Αχ αρν ές και
απευθύν εται εν τελώς δωρεάν  σε αν θρώπους
και οικογέν ειες που χ ρήζουν  ψυχ ολογικής και
κοιν ων ικής στήριξης.

(Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετικά µε
το έργο του Κέν τρου Συµβουλευτικής  µπείτε στον  παρακάτω σύν δεσµο
http://promitheasamke.gr/%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B7-%CE%B1/. 

Τηλ 210-2478830) 
Στην  εκδήλωση βρέθηκε κι ο Αν τιδήµαρχ ος Φυλής Σπύρος

Μπρέµπος, ο οποίος   από το βήµα της εκδήλωσης επεσήµαν ε
πως ο εθελον τισµός είν αι η ύψιστη πράξη αγάπης προς τον
συν άν θρωπο αλλά και µια µεγάλη ευχ αριστία απέν αν τι στο Θεό.
Ο Αν τιδήµαρχ ος συν εχ άρη επίσης µε θερµά λόγια τον  Πρόεδρο
της Αν τικαρκιν ικής Αχ αρν ών  Φυλής Παν αγιώτη Καζαν ά και τα
µέλη της για το πολύτιµο και άοκν ο έργο τους κι αφιέρωσε το κοµ-
µάτι του στις οικογέν ειες των  καρκιν οπαθών  µε την  ευχ ή “Να
έχ ουν  ψυχ ικό σθέν ος και δύν αµη ν α αν τιµετωπίζουν  τις
δυσκολίες που βιών ουν . 

Κλειστή η λεωφόρος Πάρνηθος
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από χθες λόγω της χιονόπτωσης

Κλειστή παρέµεινε εχθές η
λεωφόρος Πάρνηθος, από το
ύψος του τελεφερίκ, στο ρεύµα
προς το καζίνο, λόγω καιρού.
Η κυκλοφορία διακόπηκε από
χθες λόγω χ ιονόπτωσης,
σύµφωνα µε την ενηµέρωση
της Αστυνοµίας.

Για τους δρόµους σε όλη τη
χώρα, που είναι κλειστοί λόγω
καιρού, ή η κυκλοφορία διεξάγε-
ται µόνο µε αντιολισθητικές
αλυσίδες, διαβάστε την πλήρη
ενηµέρωση της Αστυνοµίας εδώ. Σύµφωνα µε την πρόγνωση του καιρού, η νέα εβδοµάδα
θα ξεκινήσει µε λίγες νεφώσεις που βαθµιαία θα αυξηθούν στα βορειοανατολικά. Στην υπό-
λοιπη χώρα αύριο ∆ευτέρα αναµένονται νεφώσεις παροδικά αυξηµένες µε τοπικές βροχές και
βαθµιαία σποραδικές καταιγίδες πιθανώς ισχυρές κυρίως στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσ-
σια τµήµατα. Χιόν ια στα ηπειρωτικά ορεινά.
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Πρόσκληση σε  συνεδρίαση της Οικονοµικής
Επιτροπής» ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75
του Ν. 3852/10  όπως αυτό αντικαθίσταται  µε το
άρθρο 77 του Ν. 4555/18 καλείστε σε συνεδρίαση
την  Τρίτη 15 Ιανουαρίου  2019 και ώρα  8:30  στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, προκειµένου ως
αρµόδια Επιτροπή να πάρουµε απόφαση στα
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:    

1. Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της
διαδικασίας διαπραγµάτευσης για την εκτέλεση της
µελέτης: « Mελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης
ρέµατος Σαρανταπόταµου σε µη οριοθετηµένα
τµήµατα ∆.Ε. Μαγούλας».

2. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή σε ρύθ-
µιση της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε.
(κωδικός οφειλέτη 16897).

3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επι-
τροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού
∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών για το έτος
2019 βάσει του Ν. 4412/2016.

4. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επι-
τροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών
για την σύναψη ∆ηµοσίων Συµβάσεων Παροχής
Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν.
4412/2016.

5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επι-
τροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης Ενστάσεων &
Προσφυγών ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών
και Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του
Ν. 4412/2016.

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχα-
ρνών (www.acharnes.gr) από το τµήµα Πολιτικής
Προστασίας του ∆ήµου Αχαρνών, η Βεβαίωση
καιρικών συνθηκών, που επικράτησαν στον ∆ήµο
Αχαρνών κατά τις ηµεροµηνίες, 7/1/2019,
8/1/2019 και 9/1/2019.

Όπως ανέφερε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάν-
νης Κασσαβός, η συγκεκριµένη διαδικασία που
εφαρµόζεται από τον Οκτώβριο του 2017 στον
∆ήµο Αχαρνών έχει σαν σκοπό να διευκολύνει
τους δηµότες και κατοίκους του ∆ήµου Αχαρνών,
οι οποίοι θα έχουν διαθέσιµη τη σχετική βεβαίω-
ση χωρίς να απαιτείται η κατάθεση σχετικής
αίτησης. 

Μέσω της διαδικασίας ανάρτησης της γενικής
Βεβαίωσης καιρικών συνθηκών στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου Αχαρνών και όχι τη διάθεση ατοµικών
βεβαιώσεων κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµέ-
νων, αποφεύγεται η ταλαιπωρία των δηµοτών και
κατοίκων του ∆ήµου Αχαρνών και επιτυγχάνεται η
καλύτερη εξυπηρέτησή τους. 

Η Βεβαίωση καιρικών συνθηκών περιλαµβάνει
πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων 

από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
καθώς και:

● Γενική περιγραφή του φαινοµένου που
έπληξε την περιοχή του ∆ήµου Αχαρνών

● Ποιες περιοχές του ∆ήµου Αχαρνών επηρέα-
σε περισσότερο και πώς

● Τις συνθήκες κυκλοφορίας πεζών και οχηµά-
των

● Τις συνθήκες κυκλοφορίας των Μέσων Μαζι-
κής Μεταφοράς 

Σηµειώνεται δε ότι ατοµικές βεβαιώσεις - κατό-
πιν σχετικής αίτησης - θα εκδίδονται µόνο σε
ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως ατυχήµατα, αξίωση
ασφαλιστικών αποζηµιώσεων κλπ. 

Η Βεβαίωση καιρικών συνθηκών του ∆ήµου
Αχαρνών είναι διαθέσιµη στο ακόλουθο σύνδεσµο
(link): 

http://www.acharnes.gr/content/section-3595

Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχαρνών 
διαθέσιµη η Βεβαίωση καιρικών συνθηκών

Νέα λεωφορειακή γραµµή για την
εξυπηρέτηση των εργαζοµένων
στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά

Η
νέα λεωφορειακή γραµµή 890 Σταθµός Αγ.
Μαρίνας – Ναυπηγεία Σκαραµαγκά άρχισε
να λειτουργεί , µετά από αίτηµα των εργαζό-

µενων στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά.
Η γραµµή θα είναι express (αν και δεν αναφέρεται
στο όνοµα) και θα ενώνει το σταθµό του Μετρό
Αγία Μαρίνα µε τα Ναυπηγεία µέσω της Ιεράς
Οδού, ενώ θα υπάρχει και ανταπόκριση µε τη
γραµµή 845.
Καθηµερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, θα
πραγµατοποιούνται  δύο δροµολόγια, ένα
πρωινό, που θα βρίσκεται στα Ναυπηγεία Σκαρα-
µαγκά στις 06:50 και ένα µεσηµεριανό, που θα
ξεκινά από τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά στις 15:15.
Καθώς δεν θα πραγµατοποιούνται ενδιάµεσες
στάσεις και το τέρµα θα είναι εντός των Ναυ-
πηγείων, η γραµµή θα απευθύνεται µόνο σε
εργαζόµενους των Ναυπηγείων.

Στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ελευσίνας Στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ελευσίνας 

«Mελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέµατος Σαρανταπόταµου 
σε µη οριοθετηµένα τµήµατα ∆.Ε. Μαγούλας»
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Πρώτη πληρωµή των προνοιακών επιδοµάτων από τον ΟΠΕΚΑ
Πότε θα καταβληθούν - Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Οργανισµού

«Καθώς διαν ύουµε τις πρώτες ηµέρες µίας µεταβατι-
κής περιόδου, οι δήµοι παραδίδουν , όπως προβλέπει
η ΚΥΑ, σταδιακά στον  ΟΠΕΚΑ τα ηλεκτρον ικά αρχ εία
τους, όπως αυτά διαµορφώθηκαν  στην  τελευταία
πληρωµή του Νοεµβρίου 2018, συµπεριλαµβάν ον τας
και τους δικαιούχ ους των  οποίων  οι αιτήσεις υποβ-
λήθηκαν , µετά την  τελευταία πληρωµή του Νοεµβρίου

και διεκπεραιώθηκαν  από τους δήµους, µέχ ρι τις 31
∆εκεµβρίου 2018. Τα ηλεκτρον ικά αρχ εία πρέπει ν α
παραδοθούν , µέχ ρι τις 15 Ιαν ουαρίου 2019» διευκρ-
ιν ίζει ο ΟΠΕΚΑ.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η πρώτη πληρ-
ωµή από τον  ΟΠΕΚΑ που αφορά τους µήν ες Νοέµ-
βριο–∆εκέµβριο 2018 (για τους δικαιούχ ους διατροφ-
ικών  επιδοµάτων  αφορά τον  ∆εκέµβριο 2018), θα
πραγµατοποιηθεί για όλους τους δικαιούχ ους την  ίδια
ηµέρα και εν τός του διαστήµατος από τις 18 έως τις 25
Ιαν ουαρίου 2019 το αργότερο. Η αµέσως επόµεν η
πληρωµή των  προν οιακών  διατροφικών  επιδοµάτων
θα γίν ει τον  Φεβρουάριο και θα αφορά τον  Ιαν ουάριο
2019. Τον  Μάρτιο, θα πληρωθούν  τα προν οιακά
αν απηρικά επιδόµατα για το δίµην ο
Ιαν ουάριος–Φεβρουάριος 2019. Με το πέρας του
πρώτου τριµήν ου του 2019, τα προν οιακά αν απηρικά
επιδόµατα θα καταβάλλον ται κάθε µήν α, σε σταθερή
ηµεροµην ία-κοιν ή για όλη την  Ελλάδα.

Σύµφων α µε τον  ΟΠΕΚΑ, «σήµερα, λαµβάν ουν
προν οιακά αν απηρικά και διατροφικά επιδόµατα
περίπου 160.000 πολίτες. Όλοι θα συν εχ ίσουν  ν α
εισπράττουν  ακριβώς τα ίδια ποσά. Οι πολίτες που
έχ ουν  γν ωµατεύσεις εφ’ όρου ζωής εν τάσσον ται εφ’
όρου ζωής στις καταστάσεις καταβολής προν οιακών
επιδοµάτων  του ΟΠΕΚΑ. Οι δικαιούχ οι που έχ ουν  σε
ισχ ύ γν ωµάτευση από Κέν τρα Πιστοποίησης Αν απ-
ηρίας (ΚΕΠΑ) ορισµέν ης διάρκειας, εν τάσσον ται στις
καταστάσεις καταβολών  του ΟΠΕΚΑ και θα επαν εξε-
ταστούν  από ΚΕΠΑ, όταν  λήξει η ισχ ύς της γν ωµά-
τευσής τους, όπως συν έβαιν ε και το 2018. Στο
πλαίσιο της ν έας διαδικασίας, θα κληθούν  εγκαίρως
από τον  ΟΠΕΚΑ ν α υποβάλουν  ηλεκτρον ική αίτηση
επαν εξέτασης».

«Συν επώς, αυτό που αλλάζει είν αι ότι δηµιουργείται
µία εν ιαία, κεν τρική αρχ ή πληρωµών , απλουστεύον -
ται οι διαδικασίες για τα άτοµα µε αν απηρία και διαµο-
ρφών εται για όλους σταθερή µην ιαία καταβολή των
επιδοµάτων » εξηγεί ο ΟΠΕΚΑ.

Π
έντε δήµοι των βορείων προα-
στίων της Αττικής (Φιλοθέη-
Ψυχικό, Κηφισιά, Παπάγου -

Χολαργός, Μαρούσι και Λυκόβρυση -
Πεύκη) διαθέτουν το πυκνότερο δίκτυο
διανοµής φυσικού αερίου σε αναλογία µε
τον πληθυσµό τους, ενώ το πιο αραιό
δίκτυο εντοπίζεται είτε σε αποµακρυσµέ-
νους ∆ήµους, είτε σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής.

Ως προς το ενδιαφέρον των κατανα-
λωτών για σύνδεση µε το φυσικό αέριο,
µε κριτήριο το µήκος του δικτύου ανά
µετρητή, «πρωταθλητής» στην Αττική
αναδεικνύεται η Αγία Παρασκευή ενώ
στο τέλος της κατάταξης βρίσκεται η
Φυλή.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την
Άδεια ∆ιαχείρισης του δικτύου διανοµής
φυσικού αερίου της Αττικής που εγκρίθη-
κε πρόσφατα από τη ΡΑΕ και συνθέτουν
τον "χάρτη" της λιανικής αγοράς φυσικού
αερίου στο λεκανοπέδιο, σε περίοδο
σηµαντικών ανακατατάξεων: πρόσφατα
όπως είναι γνωστό η ∆ΕΠΑ απέκτησε το
σύνολο των µετοχών της εταιρίας «∆ια-
νοµή Αερίου Αττικής» και δήλωσε την
πρόθεσή της να επενδύσει στην εξάπλω-

ση της χρήσης του φυσικού αερίου στην
περιοχή. 

Παράλληλα είναι σε διαδικασία οριστι-
κοποίησης το σχέδιο για την αποκρατι-
κοποίηση της ίδιας της ∆ΕΠΑ, η οποία
θα διαχωριστεί σε εταιρία δικτύων, (όπου
θα ενταχθεί και το δίκτυο της Αττικής και
η οποία θα παραµείνει υπό δηµόσιο
έλεγχο) και εταιρία εµπορίας στην οποία
το ∆ηµόσιο θα διατηρήσει µειοψηφική
συµµετοχή. 

Το σχετικό νοµοσχέδιο αναµένεται να
κατατεθεί τις επόµενες ηµέρες στη Βουλή,
όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που
προκύπτουν από την Άδεια ∆ιαχείρισης
του δικτύου της Αττικής, ο ∆ήµος µε το
µεγαλύτερο µήκος δικτύου διανοµής µετά
την Αθήνα (766 χιλιόµετρα) είναι η Κηφ-
ισιά µε 172 χιλιόµετρα.

Σηµειώνεται ότι το Εθνικό Σχέδιο για
την Ενέργεια και το Κλίµα που καλύπτει
την περίοδο ως το 2030 περιλαµβάνει ως
προτεραιότητες την ανάπτυξη των αναγ-
καίων υποδοµών µεταφοράς και διανο-
µής, ώστε να δοθεί η δυνατότητα πρό-
σβασης στη χρήση φυσικού αερίου σε

µεγαλύτερα ποσοστά τελικών κατανα-
λωτών στον κτιριακό τοµέα, καθώς και
την περαιτέρω αύξηση της χρήσης του
στη βιοµηχανία και στις µεταφορές.

Ως ποσοτικός στόχος για αυτήν την
προτεραιότητα τίθεται η αύξηση της άµε-
σης χρήσης φυσικού αερίου στους τελι-
κούς τοµείς κατανάλωσης τουλάχιστον
κατά 50% σε σχέση µε το έτος 2016.

Σε αυτό το πλαίσιο για την επόµενη
πενταετία προγραµµατίζονται επενδύσεις
άνω των 200 εκατ. ευρώ σε δίκτυα δια-
νοµής ανά την Ελλάδα για την πύκνωση
των υποδοµών στις περιοχές όπου ήδη
υπάρχει δίκτυο (Αττική, Θεσσαλονίκη,

Θεσσαλία) και την επέκτασή τους σε νέες
περιοχές.

Η ΡΑΕ ενέκρινε πρόσφατα και το πρό-
γραµµα ανάπτυξης του δικτύου διανοµής
στην Αττική για την περίοδο 2018 - 2022,
που δίνει έµφαση στην προσέλκυση
νέων πελατών οι οποίοι βρίσκονται σε
περιοχές µε ενεργό δίκτυο και δευτερ-
ευόντως στην επέκτασή του.

Σύµφωνα µε τα σχετικά στοιχεία, µε το
δίκτυο φυσικού αερίου έχουν συνδεθεί
περίπου 1 στα 3 κτίρια που έχουν πρό-
σβαση σε αγωγό και στόχος είναι να
αυξηθεί η αναλογία αυτή. Ως προς την
επέκταση των δικτύων το πρόγραµµα
προβλέπει την κατασκευή περίπου 20
χιλιοµέτρων το χρόνο (92 χλµ. χαµηλής
και µέσης πίεσης συνολικά στην πεντα-
ετία 2018-2022). Συγκριτικά το υφιστάµε-
νο δίκτυο σε 52 ∆ήµους του λεκανο-
πεδίου είναι 3.400 χιλιόµετρα.

Σηµειώνεται τέλος ότι η «∆ιανοµή
Αερίου Αττικής» προβλέπει στο πρόγρ-
αµµα ανάπτυξης ότι η αυτόνοµη θέρµαν-
ση θα αποτελεί τη µερίδα του λέοντος στις
νέες συνδέσεις πελατών µε πρόβλεψη
για υπογραφή 17.604 συµβάσεων αυτο-
νοµίας, αριθµός που είναι δεκαπλάσιος
σε σχέση µε τις 1.746 συµβάσεις κεντρι-
κής θέρµανσης που προβλέπεται να
υπογραφούν ως το 2022.

ΧΑΜΗΛΟ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
Αυτοί οι δήµοι στην Αττική είναι «πρωταθλητές» στο φυσικό αέριο
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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 µαθη-

τών.
Συµµετοχή των γονέων των µαθητών µας κατά προτεραιότητα στη Σχολή

Γονέων Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την Ένωση Επιστηµόνων Αττι-
κής. 

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. 

ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Περικλέους 10, Ασπρόπυργος

Τηλ. 6981462299 
Ε-mail:

ekmegreece@gmail.com

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Εκδήλωση για την Παιδική κακοποίηση 
Στις 23 Ιανουαρίου στο Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων

Έρχονται κίνητρα βαθµολογικής 
εξέλιξης  για ∆.Ε. δηµοσίους και
δηµοτικούς υπαλλήλους (διάταξη)

Θεσπίζεται το Πιστοποιητικό ∆ιοικητικής Επάρκει-
ας για δηµοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ∆Ε, µε το
νοµοσχέδιο του υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρ-
ότησης για την Ενδυνάµωση του ΑΣΕΠ. 

Προβλέπεται ότι για τους κατόχους αυτού του
πιστοποιητικού ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθ-
µολογική εξέλιξη µειώνεται συνολικά κατά ένα έτος,
ενώ η κατοχή του µοριοδοτείται µε 30 µόρια κατά τις
διαδικασίες επιλογής τµηµαταρχών.
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ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕ∆

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

(14/1/2019 Σύσκεψη - 23/1/2019
Κινητοποίηση)

30.000 εργαζόµενοι στα προγράµµατα Κοινωφε-
λούς Εργασίας του ΟΑΕ∆ δουλεύουµε ήδη ένα
τρίµηνο στους ∆ήµους όλης της χώρας, ενώ πολ-
λοί περισσότεροι σχεδιάζει η κυβέρνηση να
απασχοληθούν το 2019.

Είµαστε εργαζόµενοι και όχι ωφελούµενοι όπως
µας αποκαλούν για να καταπατούν τα εργασιακά και
µισθολογικά µας δικαιώµατα. 

Χωρίς να εφαρµόζεται η Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας και το Ενιαίο Μισθολόγιο των εργαζο-
µένων στους ΟΤΑ, δουλεύουµε για 495,25 ευρώ
οι µεγαλύτεροι και 431,75 ευρώ αν είµαστε κάτω
των 25 ετών, παρά του ότι προσφέρουµε την ίδια
εργασία µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους και
καλύπτουµε ανάγκες των υπηρεσιών των ∆ήµων.

Οι αγώνες και οι διεκδικήσεις των εργαζοµένων
στα προηγούµενα προγράµµατα «κοινωφελούς
εργασίας», µαζί µε τους εργαζόµενους στους
ΟΤΑ και τα Σωµατεία τους, ανάγκασαν την κυβέρν-
ηση να βελτιώσει κάποιους από τους όρους
εργασίας (ασφαλιστική κάλυψη ΒΑΕ, άδειες, 

χορήγηση Μέσων Ατοµικής Προστασίας) χωρίς
όµως να αποκαταστήσει τις µισθολογικές και
εργασιακές αδικίες.

Σήµερα όµως είναι ανάγκη να πάµε ένα ακόµα
βήµα παραπέρα.

Ανατρέποντας τις συµβάσεις εκµετάλλευσης και
οµηρίας, σε συντονισµό και κοινή δράση µε τα
Σωµατεία στους ΟΤΑ να απαιτήσουµε ενιαίους
όρους αµοιβής και εργασίας µε ίσα δικαιώµατα για
όλους ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας.   

∆ιεκδικούµε άµεση εφαρµογή των ΣΣΕ και
ενιαίων όρων αµοιβής και εργασίας.

Παλεύουµε για ίσες αµοιβές και ίδια δικαιώµατα
για την ίδια εργασία.

Για το λόγο αυτό καλούµε όλους τους εργαζόµε-
νους στα προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας σε
κινητοποίηση την Τετάρτη 23 Γενάρη, ώρα
12,30µµ, στα Υπουργεία Εσωτερικών και
Εργασίας (Σταδίου 27-29).

Για να οργανώσουµε καλύτερα την κινητο-
ποίηση, αλλά και για συντονίσουµε τη δράση µας,
καλούµε τα σωµατεία των εργαζοµένων στους
ΟΤΑ, τις επιτροπές εργαζοµένων και όλους τους
εργαζόµενους στα προγράµµατα Κοινωφελούς
Εργασίας, σε σύσκεψη «Συντονισµού και Αγωνι-
στικής ∆ράσης», τη ∆ευτέρα 14 Γενάρη, 6µµ στα
γρ. της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, 3ος ορ., Πλατεία
Καραϊσκάκη, στάση "Μεταξουργείο" του µετρό.

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΖΩΗ ΜΕ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Ε Λ Λ ΗΝΙ ΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                          

∆ Η Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

∆ήµος Ελευσίν ας,
10-01-2019  

Α.Π. οικ. 563

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Ξ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.)(Σ)»
προϋπολογισµού 124.400,00€
συµπεριλαµβαν οµέν ου ΦΠΑ
24%

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ενδεικτικού προϋπολογισµού
124.400,00€ συµπεριλαµβανοµέ-
νου του Φ.Π.Α. για την υλο-
ποίηση της υπηρεσίας  «Εν αλ-
λακτική ∆ιαχείριση Αποβλήτων
Εκσκαφ ών  Κατασκευών  και
Κατεδαφ ίσεων  (Α.Ε.Κ.Κ.) (Σ)»
µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονο-
µική άποψη προσφορά µόνο
βάσει της τιµής ( χαµηλότερη τιµή
) όπως προδιαγράφεται στη µε
αρ. 36/2018 τεχνική περιγραφή
του ∆ήµου Ελευσίνας, που συνέ-
ταξε ,   και αποτελεί αναπόσπα-
στο µέρος της παρούσης. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατο-
ποιηθεί µε χρήση της πλατφόρ-
µας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων ( Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος.  

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης
υποβολής των  προσφ ορών
31/ 01  / 2019  και ώρα: 07:00 

Καταληκτική ηµεροµην ία και
ώρα υποβολής των  προσφ ο-
ρών  06 / 02  / 2019  και
ώρα:15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται σε  (24) µήν ες µε
δικαίωµα παράτασης εφ όσον
δεν  έχει καλυφ θεί το ποσό της
σύµβασης.  

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

Η Εγγύηση συµµετοχής
ορίζεται στο ποσοστό 1% της
προϋπολογισµένης δαπάνης
χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 1.003,23€.

Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ & στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στην διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκ-
τρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) .  

Το πλήρες κείµενο της ∆ια-
κήρυξης µε τα συνηµµένα µέρη
της (σε ηλεκτρονική µορφή)
διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα
του δήµου στο l ink :http://
www.eleusina.gr/diag_diak.aspx
?sflang=el. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  

Ενηµερωτική εκδήλωση για τη 
συµβουλευτική υποστήριξη εργαζοµένων και

ανέργων πολιτών διοργανώνουν
ο ∆ήµος Ιλίου και το Ινστιτούτο Εργασίας

της ΓΣΕΕ. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί,
παρουσία του προέδρου της ΓΣΕΕ 

Γιάννη Παναγόπουλου, την Τετάρτη 
16 Ιανουαρίου στις 5 και µισή 

το απόγευµα, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του δηµαρχείου Ιλίου.

Στα πλαίσια των  ∆ράσεων  του Οργαν ισµού
Άθλησης & Φρον τίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας
∆ήµου Ασπροπύργου, εκατόν  τριάν τα µέλη

είχαν  την  ευκαιρία ν α παρακολουθήσουν  τις
αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις ''Η Νεράιδα

και το Παληκάρι'' και ''Μάγισσες της Σµύρν ης''.



∆ευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 θριάσιο-11

Στην “Γέφυρα Ζωής” ο υποψήφιος 
∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Γιάννης Κέντρης 

Τ ην “Γέφυρα Ζωής” επέλεξε ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Γιάννης Κέντρης ως
πρώτο σταθµό για να ξεκινήσει τις περιοδείες του στο Χαϊδάρι. Συγκεκριµένα, την Πέµ-
πτη 10 Ιανουαρίου 2019 , συνοδευόµενος από οµάδα συνεργατών του , αποτελούµενη

από την κ. ∆ήµητρα Πέππα , κοινωνική λειτουργό που υπηρέτησε για 35 χρόνια στην κοινωνική
υπηρεσία του ∆ήµου Χαϊδαρίου, τον κ. Αντώνη Αντωνόπουλο , τέως Γενικό επόπτη των Ελληνικών
διυλιστηρίων και τον οικονοµολόγο Λεωνίδα Πάντο , πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στον πολ-
υχώρο “Γέφυρα Ζωής”.

Στη συνάντηση µε τον Πρόεδρο της εθελοντικής αυτής κοινωνικής δοµής κ. ∆ιονύσιο Γουράνιο
και µέλη της διοίκησης αναπτύχθηκε ένας γόνιµος διάλογος για τα θέµατα κοινωνικής πολιτικής ,
ενώ ο υποψήφιος ∆ήµαρχος και οι συνεργάτες του ενηµερώθηκαν για το πλούσιο και δηµιουργικό
έργο που παρέχει η κοινωνική δοµή στα ωφελούµενα παιδιά που συµµετέχουν σε µια σειρά από
προγράµµατα που πραγµατοποιούνται καθηµερινά στην “Γέφυρα Ζωής”.

Στη συνέχεια περιηγήθηκαν στους χώρους , συνοµίλησαν µε τα παιδιά και τους εκπαιδευτές
και φωτογραφήθηκαν µαζί τους.

“Η Γέφυρα Ζωής αποτελεί µια αληθινή κυψέλη επικοινωνίας και ζωντανής έκφρασης για όλα
εκείνα τα παιδιά που συµµετέχουν στα προγράµµατα που µε πολύ αγάπη , επιστηµονική αρτιότ-
ητα και κυρίως µέσα από την εθελοντική δράση των µελών και των εκπαιδευτών της συγκεκρι-
µένης δοµής , υλοποιούνται µε στόχο την κοινωνικοποίηση των παιδιών.”, σηµείωσε ο υποψήφιος
∆ήµαρχος Γιάννης Κέντρης , για να συνεχίσει τονίζοντας την ανάγκη στήριξης της Γέφυρας
Ζωής ,µε κάθε πρόσφορο µέσο .

“Αξίζουν συγχαρητήρια στον Πρόεδρο κ. ∆ιονύσιο Γουράνιο , που µε την υπερδραστηριότητα
που έχει αναπτύξει και συµµάχους τους γονείς των παιδιών , έχει κατορθώσει να δηµιουργηθεί
ένα πραγµατικό έργο ζωής. Μια τέτοια δοµή πρέπει να τύχει της στήριξης όλων µας , υλικής και
ηθικής. Αν και εφόσον οι Χαϊδαριώτες µας επιλέξουν ως την επόµενη δηµοτική αρχή , όπως τόνι-
σα και στον Πρόεδρο, η εν λόγω δοµή αλλά και γενικότερα τα ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής θα
βρεθούν στο επίκεντρο της προσοχής µας. Θεωρώ βεβαίως δεδοµένη την πιο στενή συνεργασία
µας , για να κατακτήσουµε το καλύτερο αποτέλεσµα για όλους τους συµπολίτες µας που χρήζουν
της ιδιαίτερης φροντίδας µας” , κατέληξε ο κ. Γιάννης Κέντρης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -
ΠΕΡΙΟ∆ΕΥΟΝ ΚΛΑΣΗ

2022 - 2001
Σας γνωστοποιούµε ότι όλοι οι στρα-
τεύσιµοι που γεννήθηκαν το έτος
2001 και είναι γραµµένοι στα µητρώα
αρρένων του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας ή διαµένουν στο ∆ήµο Μάνδρ-
ας Ειδυλλίας υποχρεούνται να καταθ-
έσουν ∆ελτίο Απογραφής στη Στρατο-
λογική Υπηρεσία ∆υτικής Αττικής
(Στρατόπεδο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, οδός
Πέτρου Ράλλη 2 , ΡΟΥΦ )

Αναλυτικά οι ηµεροµηνίες κατάθεσης
δελτίων απογραφής για τις κοινότ-
ητες του ∆ήµου µας ορίζονται ως
εξής:

1.Για όσους είναι εγγεγραµµένοι στα
Μητρώα Αρρένων της ∆ηµοτικής
Ενότητας Μάνδρας ή διαµένουν σε
αυτήν και στις Ενότητες Οινόης -
Βιλίων - Ερυθρών .

Οι ηµεροµηνίες θα είναι 13-02-2019
14-02-2019 και 15-02-2019.

Η συµπλήρωση και κατάθεση του
δελτίου απογραφής για όλους τους
στρατεύσιµους που γεννήθηκαν το
έτος 2001 είναι δυνατόν να πραγµα-
τοποιείται και στα Κέντρα Εξυπηρέτ-
ησης Πολιτών (ΚΕΠ ) κατά τις εργά-
σιµες µέρες από 02-01-2019 µέχρι 01-
4-2019

Κατά την παρουσίασή τους πρέπει
να έχουν µαζί τους :

1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της
αστυνοµικής ταυτότητας.

2. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ η οποία
εκδίδεται από την αρµόδια ∆ΟΥ.

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

4 .Ιατρική Γνωµάτευση ή Βεβαίωση,
εφόσον πάσχουν από σοβαρά προβ-
λήµατα υγείας και στην οποία θα
περιγράφεται µε σαφήνεια η πάθηση.
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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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΠΕΥΚΟ

120€/ΤΟΝΟΣ
Τηλέφωνο 6982155684 

& 2105540267

ΕΕθθεελλοοννττιικκήή  ΑΑιιµµοοδδοοσσίίαα  µµεε  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττοουυ
∆∆έέννττρροουυ  ΖΖωωήήςς  σσττιιςς  1144  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  

σσττοο  2277οο  --  3300οο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο  ΑΑχχααρρννώώνν

Ενοικιάζεται διαµέρισµα τριάρι (90 τ.µ) 
στον κέντρικο δρόµο του Ασπρόπυργου

(πλησίον ∆ηµαρχείου). 6937168062 

ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ 
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28
Ασπρόπυργος

Ζητείται άτοµο για εξωτερική
εργασία µε δίπλωµα 

µηχανής, η οποία παρέχεται
από την εταιρεία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 
210 5579069

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΚΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ.
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Αντιπολίτευση για διαζύγιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: 

Ο Καµµένος δανείζει βουλευτές
στον Τσίπρα . Εκλογές τώρα

Τσίπρας: Ζητώ αν αν έωση της εµπιστοσύν ης 
από τη Βουλή – Νέος υπουργός Άµυν ας ο Α/ΓΕΕΘΑ
Ευ. Αποστολάκης

Τ
ο διαζύγιο ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ είν αι γεγον ός
µετά από συν άν τηση που είχαν  στο Μέγαρο
Μαξίµου ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και

ο Πάν ος Καµµέν ος.
Η διάσταση απόψεων  των  κυβερν ητικών  εταίρων

στη Συµφων ία των  Πρεσπών  οδήγησε τελικά σε ρήξη
µε αποχ ώρηση των  ΑΝΕΛ από την  κυβέρν ηση.

Το «διαζύγιο» των  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προκάλεσε αν τι-
δράσεις από τα κόµµατα της αν τιπολίτευσης που
σχ ολιάζουν  µε αιχ µηρό τρόπο τις πολιτικές εξελίξεις.

Η Νέα ∆ηµοκρατία τον ίζει πως «Το θλιβερό δίδυµο
Τσίπρα-Καµέν ου παρουσίασε σήµερα, σε εθν ική
µετάδοση, το σκην οθετηµέν ο «διαζύγιό» του: Μία
παράσταση που αποβλέπει στην  κύρωση της Συµφ-
ων ίας των  Πρεσπών , την  παραµον ή του ΣΥΡΙΖΑ
στην  εξουσία και την  διατήρηση του κ. Καµµέν ου και
των  βουλευτών  του για λίγο ακόµη στις καρέκλες
τους».

Η αξιωµατική αν τιπολίτευση σχ ολιάζει πως
«Γι΄αυτό, άλλωστε και ο κ. Καµέν ος δαν είζει δύο βου-
λευτές του στον  κ. Τσίπρα ώστε ν α του δώσουν  ψήφο
εµπιστοσύν ης, χ ωρίς ν α τους διαγράψει από την  ΚΟ
των  ΑΝΕΛ».

«Η αυλαία αυτής της κακόγουστης και επιζήµιας
παράστασης πρέπει ν α πέσει. Στην  επικείµεν η ψήφο
εµπιστοσύν ης όποιος βουλευτής στηρίξει τον  κ.
Τσίπρα, αν αλαµβάν ει την  ευθύν η του απέν αν τι στην
Ιστορία», καταλήγει η Νέα ∆ηµοκρατία.

Το Ποτάµι, διά του επικεφαλής του Σταύρου Θεο-
δωράκη, ξεκαθαρίζει πως δεν  δίν ει ψήφο εµπι-
στοσύν ης στον  κ. Τσίπρα.

«Το Ποτάµι που ποτέ δεν  κρύφτηκε, έχ ει από
καιρό ξεκαθαρίσει: δεν  δίν ει ψήφο εµπιστοσύν ης
στον  κ.Τσίπρα. Οι ιδεοληψίες, η αν αποτελεσµατικότ-
ητα, ο λαϊκισµός, το κοµµατικό κράτος δεν  µπορεί ν α
επιβραβεύον ται. Τα υπόλοιπα από το βήµα της Βου-
λής», σχ ολίασε.

Την  διεξαγωγή εκλογών  τώρα ζήτησε η πρόεδρος
του Κιν ήµατος Αλλαγής Φώφη Γεν ν ηµατά. Σε αν α-
κοίν ωσή της η κα. Γεν ν ηµατά αν αφέρει µεταξύ άλλων
ότι «διαλύθηκε ο συν εταιρισµός που έκαν ε µεγάλη
ζηµιά στη χ ώρα» και πρόσθεσε «∆εν  υπάρχ ει λαϊκή
και ουσιαστική εµπιστοσύν η στον  κ.Τσίπρα και στον
ετερόκλητο Κυβερν ητικό θίασό του. Εκλογές τώρα».

«Τυχ όν  Κυβερν ητική συν έχ εια µε υπολείµµατα και
γυρολόγους της πολιτικής, ακόµα και αν  εξασφαλίσει
την  τυπική ψήφο εµπιστοσύν ης, µόν ο σε ν έα αδιέξο-
δα θα οδηγήσει», προσθέτει η κα Γεν ν ηµατά.

Από την  άλλη το ΚΚΕ διά του γεν ικού γραµµατέα
του κόµµατος, ∆ηµήτρη Κουτσούµπα, σχ ολιάζει πως
«Το παζάρι των  τελευταίων  ηµερών  αν άµεσα στον  κ.
Τσίπρα και τον  κ. Καµµέν ο κατέληξε σήµερα στην
αν αζήτηση ψήφου εµπιστοσύν ης».

«Αν εξάρτητα από το τι θα γίν ει στη βουλή µεθαύρ-
ιο, αν εξάρτητα απ’ τους πιθαν ούς συν οδοιπόρους 

του κ. Τσίπρα και τα παζάρια που θα εξακολουθή-
σουν  ν α γίν ον ται αυτές τις ηµέρες, ο ελλην ικός λαός
είν αι αυτός που δεν  πρέπει ν α δώσει ψήφο εµπι-
στοσύν ης. Ο ελλην ικός λαός πρέπει ν α καταδικάσει
µια κυβέρν ηση που ακολούθησε και ακολουθεί αν τι-
λαϊκή – µν ηµον ιακή πολιτική, εν ταγµέν η στους ευρ-
ωΝΑΤΟϊκούς επικίν δυν ους σχ εδιασµούς», σηµειών ει
ο ΓΓ του ΚΚΕ.

«Ο κ. Καµµέν ος δέχ τηκε τα πυρά αχ αριστίας του
κ. Τσίπρα, ο οποίος τώρα τον  πέταξε ως λεµον όκου-
πα. Έπρεπε πριν  πάρει το στυλό της µειοδοσίας, ο
Κοτζιάς και ο Τσίπρας ν α είχ ε φύγει ο Καµµέν ος. Τώρα
είν αι αργά και η µειοδοσία συν ετελέσθη», σηµειών ει η
Έν ωση Κεν τρώων .

Αν  προσπαθεί ν α µαζέψει "δεξιούς πατριώτες" βου-
λευτές του είν αι αν ώφελο. Μόν ο η Έν ωση Κεν τρώων
έχ ει ψηλά την  πατρίδα και την  δηµοκρατία. Μόν ο η
"πατρίδα" δεν  φτιάχ ν ει κόµµα παρά µόν ο απόκοµ-
µα», καταλήγει η Έν ωση Κεν τρώων .

Αναβλήθηκαν όλες οι σηµερινές συνεδριάσεις
στη Βουλή

Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις από την  αποχ ώρηση του
Πάν ου Καµµέν ου από την  συγκυβέρν ηση, αν αβλήθη-
καν  όλες οι αυριαν ές προγραµµατισµέν ες συν εδρία-
σεις στο κοιν οβούλιο.

Σύµφων α µε τον  αρχ ικό προγραµµατισµό του κοι-
ν οβουλίου  µεταξύ άλλων  τη ∆ευτέρα  θα συν εδρίαζε
επιτροπή εξοπλιστικών  προγραµµάτων  υπό τον
Πάν ο Καµµέν ο για την  τροπολογία µε τα αν τισταθµι-
στικά οφέλη των  F 16.

Υπό τα ν έα δεδοµέν α της αποχ ώρησης των  ΑΝΕΛ
από την  κυβέρν ηση, αύριο αν αµέν εται ν α ακυρωθεί
όλο το κοιν οβουλευτικό έργο προκειµέν ου η Βουλη ν α
«προετοιµαστεί» για την  τριήµερη συζήτηση της
ψήφου εµπιστοσύν ης που θα ζητήσει ο Αλέξης Τσι-
πρας. Η κοιν οβουλευτική διαδικασία για την  τριήµερη
συζήτηση της ψήφου εµπιστοσύν ης αν αµέν εται ν α
ξεκιν ήσει την  Τρίτη και ν α ολοκληρωθεί τα µεσάν υχ τα
της Πέµπτης µε ον οµαστική ψηφοφορία.

Λήστεψαν πρατήριο καυσίµων και
πυρπόλησαν το όχηµα διαφυγής στο Μενίδι.
Επίθεση από άγν ωστα άτοµα δέχ τηκε στις 23:55 το βράδυ του Σαββάτου, έν ας

υπάλληλος πρατηρίου υγρών  καυσίµων  στο Μαρούσι.
Οι δράστες αιφν ιδίασαν  τον  υπάλληλο της επιχ είρησης που βρίσκεται στην  Λεω-

φόρο Κύµης και αφού τον  χ τύπησαν , αφαίρεσαν  άγν ωστο χ ρηµατικό ποσό.
Οι δράστες πυρπόλησαν  το όχηµα διαφυγής προκειµέν ου ν α καλύψουν  τα ίχ ν η

τους, στις 00:30 στο Μεν ίδι. Στις 06:20 το πρωί έν α άτοµο µε την  απειλή µαχ αιρ-
ιού εισέβαλε σε ταχ υφαγείο επί της Λεωφόρου Κηφισίας και άρπαξε άγν ωστο
χ ρηµατικό ποσό.

Ξεπερνούν τα 4 εκατοµµύρια τα χάπια των τζιχαντιστών
που βρέθηκαν στο Πειραιά - 13 εκατ. ευρώ η αξία τους

Στη Μέση Αν ατολή θα κατέληγαν  τα «χ άπια των  τζιχ αν τιστών » που κατασχ έθη-
καν  στον  Πειραιά. Έν α από τα µεγαλύτερα φορτία χ απιών  captagon η αλλιώς
του ν αρκωτικού των  Τζιχ αν τιστών  εν τοπίστηκε όπως προκύπτει µέσα σε

εµπορευµατοκιβώτιο στο Πειραιά. Σύµφων α µε την  επίσηµη καταµέτρηση, οι 544
ράβδοι µολύβδου περιείχ αν  4,4 εκατοµµύρια χ άπια captagon.
Η συν ολική αξία του παράν οµου φορτίου, εκτιµάται στα 13 εκατοµµύρια ευρώ.

Το φορτίο είχ ε ξεκιν ήσει από την  Λατακεια και είχ ε προορισµό την  Κροατία µε

εν διάµεσο το λιµάν ι του Πειραιά.  Τελικός προορισµός ήταν  σύµφων α µε αστυν οµι-
κές πηγές, η Μέση Αν ατολή.

Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: 
Πότε θα χιονίσει ξανά στην Αττική

Ε
πιδείν ωση του καιρού από το απόγευµα της ∆ευτέρας (14-01-2019) και από τα
βορειοδυτικά µέχ ρι τις πρωιν ές ώρες της Τετάρτης  (16-01-2019), µε κυρία χ αρ-
ακτηριστικά :

Α. Τις κατά περιόδους πυκν ές χ ιον οπτώσεις:
1.  ∆ευτέρα (14-01-2019) από τις απογευµατιν ές ώρες, σε Περιοχ ές της Ηπείρου,
της δυτικής Στερεάς (εν δεικτικό υψόµετρο 400 Μέτρα) της δυτικής και µέχ ρι το βράδυ
της κεν τρικής Μακεδον ίας, της
Θεσσαλίας, της κεν τρικής Στερεάς (εν δεικτικό υψόµετρο στα βόρεια 200 και στα
ν οτιότερα 400 µέτρα) και της Πελοπον ν ήσου (εν δεικτικό υψόµετρο 600 µέτρα).
2. Την  Τρίτη (15-01-2019) σε περιοχ ές της Ηπείρου, στη δυτική και Κεν τρική Μακε-
δον ία (τις πρωιν ές ώρες), τη Θεσσαλία και τα ν ησιά του Βορειοαν ατολικού Αιγαίου
µέχ ρι το µεσηµέρι, την  Εύβοια, τη Στερεά
(συµπεριλαµβαν οµέν ης της Αττικής κυρίως στα βόρεια, εν δεικτικό Υψόµετρο 500
µέτρα), την  Πελοπόν ν ησο (εν δεικτικό υψόµετρο 600 µέτρα) Και την  Κρήτη, µε εξα-
σθέν ηση από τις βραδιν ές ώρες στα ηπειρωτικά.
3. Την  Τετάρτη (16-01-2019) µέχ ρι το απόγευµα στα ν ησιά του
Αιγαίου και την  Κρήτη.
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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

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

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ. 6995524143 

<<Ενοικιάζεται
ισόγειο  κατάστηµα

63µ² επί της 
οδού Φυλής 8Α.
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 
6947264784 και
6985066463>>

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  6987708872

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

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  

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279
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 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

48

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
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Πολλά καταστήµατα µετά τις
γιορτές των Χριστουγέννων
είχαν ξεκινήσει τις προσφο-

ρές, αλλά πλέον από σήµερα  ∆ευ-
τέρα «ανοίγει» και επίσηµα η περίο-
δος των χειµερινών εκπτώσεων. 

Για την Κυριακή 20 Ιανουαρίου
(πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων), ο
Εµπορικός Σύλλογος Αθηνών έχει
προτείνει τα καταστήµατα να
ανοίξουν από τις 11 το πρωί έως τις
6 το απόγευµα, ενώ προτείνει την
επόµενη ηµέρα (21/1) να λειτουργή-
σουν από τις 12:00 έως τις 18:00, µε
το επιχείρηµα ότι µετά τς ανοιχτές
Κυριακές παρατηρείται µηδενική
προσέλευση καταναλωτών.

Παράλληλα ο Εµπορικός Σύλλο-
γος Αθηνών επισηµαίνει και τι θα
πρέπει να προσέξουν οι καταναλω-
τές. Κατά τη διενέργεια των
εκπτώσεων, εκτός από την αναγρα-
φή της παλαιάς και της νέας µειω-
µένης τιµής των αγαθών και υπηρε-
σιών που πωλούνται µε έκπτωση, 

επιτρέπεται και η
αναγραφή και η
εµπορική επικοινωνία
του ποσοστού
έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται
µειωµένη τιµή σε
περισσότερα από το
60% του συνόλου
των πωλούµενων
ειδών, θα πρέπει να
αναγράφεται στην
προθήκη του κατα-
στήµατος και σε οποι-
αδήποτε άλλη εµπορ-
ική επικοινωνία, το
παρεχόµενο ποσο-
στό έκπτωσης, ενώ
στην περίπτωση που
υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά
έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόν-
των, θα πρέπει να αναγράφεται το
εύρος του παρεχόµενου ποσοστού
(«από @. % έως @. %»). 

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ανα-
γράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν
επιλεγµένα είδη µε αναφορά στο

αντίστοιχο ποσοστό.
Επιπλέον, ο Ε.Σ.Α εφιστά την προ-

σοχή στους ιδιοκτήτες καταστηµά-
των, υπογραµµίζοντας ότι οι
κυρώσεις είναι αυστηρές και στους
παραβάτες των διατάξεων επιβάλλε-
ται πρόστιµο ποσού ίσου µε το 0,5%
του ετήσιου κύκλου εργασιών και

πάντως όχι κατώτερο των 5.000
ευρώ. 

Σε περίπτωση που επιβληθεί για
δεύτερη φορά πρόστιµο για την ίδια
παράβαση µέσα σε διάστηµα 5
ετών, το πρόστιµο αυξάνεται στο 3%
του ετήσιου κύκλου εργασιών της
συγκεκριµένης επιχείρησης.
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Έρευνα: Αδύνατη η 
αποταµίευση για το 86%
των Ελλήνων

Α
δυνατούν να προχωρήσουν σε αποταµίευση το
86% των Ελλήνων για το 2019, όπως κατέδειξε έρευ-
να του ΙΟΒΕ. Σύµφωνα µε την έρευνα, η οποία

πραγµατοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 1.500
καταναλωτών, ακόµη πιο απαισιόδοξα για τη δυνατότητά
τους να αποταµιεύσουν έγιναν τον ∆εκέµβριο τα ελλην ικά
νοικοκυριά.

Επιπλέον , το ποσοστό των  καταναλωτών  που
δηλώνουν ότι «µόλις τα βγάζουν πέρα» αυξήθηκε στο 60%,
από 57% τον Νοέµβριο, όπως προκύπτει από την έρευνα

οικονοµικού κλίµατος του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµ-
ηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τον τελευταίο µήνα του 2018.

Αγορές
Επιπλέον, µόλις 7% των καταναλωτών δηλώνουν πρόθ-

εση για λίγο περισσότερες µείζονες αγορές (επίπλων, ηλεκ-
τρικών συσκευών κλπ). Η πλειοψηφία, το 48%, δηλώνει ότι
οι προοπτικές για µείζονες αγορές θα παραµείνουν σχεδόν
αµετάβλητες. Πολύ λιγότερες αγορές προτίθεται να κάνει το
24% και ελαφρώς λιγότερες το 19%.

Καταναλωτική εµπιστοσύνη
Βάσει της έρευνας του ΙΟΒΕ, ο δείκτης καταναλωτικής

εµπιστοσύνης διαµορφώθηκε τον ∆εκέµβριο στις -35 µονά-
δες (από -35,8 µονάδες τον Νοέµβριο), που είναι το υψηλό-
τερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2015.

«Η νέα, µικρή οριακή άνοδος εκπορεύεται από την καλ-
υτέρευση των προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικο-
νοµική κατάσταση της χώρας, µε τις προβλέψεις για τη δική
τους οικονοµική κατάσταση και για την ανεργία ουσιαστικά
να µη µεταβάλλονται», διαπιστώνουν οι αναλυτές του ΙΟΒΕ
και προσθέτουν: «Μετά από πέντε µήνες εκτός προγράµ-
µατος, φαίνεται ότι εµπεδώνεται σταδιακά η δυνατότητα της
ελλην ικής οικονοµίας να λειτουργήσει οµαλά και, σε κάποιο
βαθµό, αυτόνοµα. Από την άλλη πλευρά, δεν έχουν σηµει-
ωθεί στην πρόσφατη περίοδο κάποιες οικονοµικές εξελίξεις
οι οποίες να υποδεικνύουν µια σαφή µεσοπρόθεσµη προο-
πτική, π.χ. η ανάκαµψη κάποιων δραστηριοτήτων, η ένα-

ρξη µιας σηµαντικής (ξένης) επένδυσης. Τους προηγούµε-
νους µήνες, η κάµψη της απαισιοδοξίας για τους υπόλοιπο-
υς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το συνολικό δείκτη
προήλθε κυρίως από τη διαφαινόµενη µη εφαρµογή προγρ-
αµµατισµένων για το 2019 µέτρων και την υλοποίηση φορο-
ελαφρύνσεων».

Σύµφωνα µε την έρευνα, τον ∆εκέµβριο του 2018:
– Το ποσοστό των νοικοκυριών που περιµένουν ελαφρά

ή αισθητή επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασής τους
παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητο στο 44% (από 45% τον
Νοέµβριο), ενώ µικρή βελτίωση προσδοκά το 12%, έναντι
10% τον Νοέµβριο.

– Το 46% (από 50% τον Νοέµβριο) προβλέπει ελαφρά ή
αισθητή επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης της χώρας,
έναντι του 29% το οποίο αναµένει σταθερότητα (το
αντίστοιχο ποσοστό του Νοεµβρίου ήταν 25%).

– Το 43% των ερωτηθέντων προβλέπει µικρή ή αισθητή
άνοδο της ανεργίας. Το ποσοστό παρέµεινε αµετάβλητο
τους τελευταίους τρεις µήνες του 2018. Μικρή µείωση της ανε-
ργίας προβλέπει το 24% (όσο και τον Νοέµβριο).

– Συνεχίστηκε η ανησυχία των νοικοκυριών για την
αύξηση του πληθωρισµού. Άνοδο τιµών, µε τον ίδιο ή
ταχύτερο ρυθµό, προβλέπει το 39% (τον Νοέµβριο το
ποσοστό είχε φθάσει το 42%), ενώ σταθερότητα προβλέ-
πει το 32% (από 33% τον Νοέµβριο).


