
ΈΈκκτταακκττηη  ηη  σσηημμεερριιννήή  
σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  

ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς
δδήήμμοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς              

Εκπέουν προθεσμίες και πρέπει να
πληρωθούν επείγουσες δαπάνες

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  σσήήμμεερραα  
ηη  δδίίκκηη  ττωωνν  77  αασσττυυννοομμιικκώώνν

πποουυ  κατηγορήθηκαν 
για ρατσιστική 

συμπεριφορά και άσκηση
βίας από 43χρονο Ρομά

Χρήστος Παππούς:
““ΠΠρροοχχωωρράάμμεε  δδυυννααττάά  

τταα  ααννθθρρωωππιισσττιικκάά  
ππρροογγρράάμμμμαατταα  κκιι  όόπποοιιοοςς  
θθέέλλεειι  ααςς  μμηηνν  τταα  ψψηηφφίίζζεειι””

««ΛΛοουυκκέέττοο»»  έέββααλλαανν  
55..666699  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσττοο
ππρρώώττοο  δδίίμμηηννοο  ττοουυ  22001177

ΟΟΑΑΕΕΔΔ::  ΞΞεεκκιιννάάεειι  ττηη  ΔΔεευυττέέρραα  
ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  εερργγοοδδοοττώώνν  γγιιαα
ττηηνν  ααππαασσχχόόλληησσηη  1100..000000  ααττόόμμωωνν

Συνάντηση εργασίας με αιρετούς της Πρωτοβάθμιας Διοίκησης,
μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος Ασπροπύργου Ν. Μελετίου

ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς::  ««ΘΘαα  κκααττααρργγήήσσοουυμμεε  
εεάάνν  εεφφααρρμμοοσσττεείί  ττηηνν  ααππλλήή  ααννααλλοογγιικκήή  

σσττιιςς  ΔΔηημμοοττιικκέέςς  ΕΕκκλλοογγέέςς»»

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΔΔ..  ΑΑχχααρρννώώνν::  ΔΔιιααννοομμήή  εειιδδώώνν  ππρρώώττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  
σσεε  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππόό  22..000000  οοιικκοογγέέννεειιεεςς
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΑΘ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΑννααββάάθθμμιισσηη  σσττοουυςς  ππααιιδδιικκοούύςς
σσττααθθμμοούύςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Αχαρνών 
Μ. Βρεττός για την υπογειοποίηση 

των γραμμών του ΟΣΕ

Θα ξαναφέρει το θέμα σε επόμενο Δημοτικό
συμβούλιο μαζί με τις προτάσεις του, 

έτσι ώστε άμεσα να βρεθεί λύση.
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Ασπρόπυργος
Βλαζάκη Σμαραγδή Ε. 17ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών -
Κορίνθου, Διασταύρωση Ασπροπύργου, 2105575911

Ελευσίνα
ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Κοντούλη 79,

2105544250

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος 

Στρατηγού Ν. Ρόκα  84, 2105556375

Aχαρνές
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ

Αριστοτέλους 132, 2102462255

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

Χαϊδάρι
Μανίκαρος Ιωάννης Δ

Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος η θερμοκρασία θα
φτάσει  στους 24 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης

Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,
Ιερομάρτυρος Αρτέμονος επισκόπου Σελευ-

κείας της Πισιδίας

ΟΠρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριά-
κος Μητσοτάκης είχε την  Τετάρτη 22
Μαρτίου 2017, συνάντηση εργασίας με

αιρετούς της Πρωτοβάθμιας Διοίκησης, με επικεφα-
λής τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλη, στα κεντρ-
ικά γραφεία του Κόμματος.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τα προβλήμα-
τα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επανέλαβε τη
βούλησή του να στηρίξει την ενίσχυση αυτού του
θεσμού, που έχει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική
συνοχή.

Η Νέα Δημοκρατία επεξεργάζεται, σε συνεργασία
με στελέχη της Αυτοδιοίκησης, τις προτάσεις της για
την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Αυτο-
διοίκησης και τις απαραίτητες αλλαγές προς όφελος
των πολιτών.

Οι αιρετοί της Τ.Α. Πρώτου βαθμού εξέφρασαν
την έντονη αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο εφαρμο-
γής από την σημερινή Κυβέρνηση του συστήματος
της απλής αναλογικής στην Αυτοδιοίκηση.

Κάτι τέτοιο, όπως τόνισαν, ανατρέπει τη σταθερ-
ότητα διοίκησης και αποδυναμώνει τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΝΔ υπο-
γράμμισε ότι, είναι απολύτως αντίθετος στην καθι

έρωση της απλής αναλογικής και στην Αυτο-
διοίκηση. Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι, εάν η
σημερινή Κυβέρνηση προχωρήσει στην αλλαγή του
εκλογικού νόμου, μόλις η Νέα Δημοκρατία αναλάβει
τη διακυβέρνηση του τόπου, θα αλλάξει αμέσως μια
τέτοια ρύθμιση, «που αποτελεί χτύπημα στη λειτο-
υργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

Στη συνάντηση εργασίας, εκτός του Προέδρου
της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλη, και μεταξύ άλλων αιρετών
Δήμων, συμμετείχαν οι Δ. Καφαντάρης Δήμαρχος
Πύλου - Νέστορος (Α' Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ), Ι. Καρ-
αγιάννης Δήμαρχος Λαγκαδά (Β' Αντιπρόεδρος
ΚΕΔΕ), Ι. Μουράτογλου Δ.Σ. Έδεσσας (Γενικός
Γραμματέας ΚΕΔΕ), Ν. Μελετίου Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου (Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ), Μ. Αγγελόπουλος
Δήμαρχος Σάμου (Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ), E. Μπαρμ-
πάκος Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας (Μέλος
Δ.Σ. ΚΕΔΕ), Κ. Τζανακούλης Δημοτικός Σύμβουλος
Λαρισαίων (Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου
ΚΕΔΕ), Δ. Κουπτσίδης Δημοτικός Σύμβουλος Γρε-
βενών (Αντιπρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου
ΚΕΔΕ), Β. Σιώμος Δημοτικός Σύμβουλος Πεντέλης
(Γραμματέας Εποπτικού Συμβουλίου ΚΕΔΕ) και Θ.
Παπαθανάσης Δημοτικός Σύμβουλος Ναυπακτίας
(Μέλος Εποπτικού Συμβουλίου ΚΕΔΕ).

Συνάντηση εργασίας με αιρετούς της Πρωτοβάθμιας Διοίκησης,
μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος Ασπροπύργου Ν. Μελετίου

ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς::  ««ΘΘαα  κκααττααρργγήήσσοουυμμεε  
εεάάνν  εεφφααρρμμοοσσττεείί  ττηηνν  ααππλλήή  ααννααλλοογγιικκήή  

σσττιιςς  ΔΔηημμοοττιικκέέςς  ΕΕκκλλοογγέέςς»»

Ο  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Αχαρνών 
Μ. Βρεττός για την υπογειοποίηση 

των γραμμών του ΟΣΕ

Θα ξαναφέρει το θέμα σε επόμενο Δημοτικό
συμβούλιο μαζί με τις προτάσεις του, 

έτσι ώστε άμεσα να βρεθεί λύση.

Οι σιδηροδρομικές γραμμές του ΟΣΕ , οι οποίες διαπερνούν τις  Αχαρνές εδώ και πολλά χρόνια, έχουν κόψει
στην κυριολεξία την πόλη στα δύο. Εκτός αυτού, είναι επικίνδυνες για πρόκληση θανατηφόρων ατυχημάτων
σε σημεία που υπάρχουν διαβάσεις πεζών και αυτοκινήτων.  Ο κ. Μιχάλης Βρεττός προτείνει την υπογειο-

ποίηση όλου του μήκους των γραμμών (λιγότερο από 3 χιλιόμετρα) με παράλληλα έργα αναβάθμισης όπως αυτά του
Δήμου Αγ. Αναργύρων.  Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βρεττός, σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέν-
τευξη  στην εκπομπή ΕΝ ΔΗΜΩ ΑΧΑΡΝΩΝ δήλωσε: Είναι απαράδεκτο οι γραμμές του τρένου να κόβουν την πόλη
στα δύο. Ζητούμε άμεση υπογειοποίηση των γραμμών με παράλληλα έργα ανάπτυξης που θα βοηθήσουν στην καλ-
υτέρευση της ποιότητας ζωής.Παράλληλα, δεσμεύτηκε να ξαναφέρει το θέμα σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με
τις προτάσεις του, έτσι ώστε άμεσα να βρεθεί λύση.
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Συνεχίζεται σήμερα - έπειτα από ανα-
βολή που δόθηκε στις 21 Μαρτίου - η
δίκη των 7 αστυνομικών από υπηρ-

εσίες της Δυτικής Αττικής , που  κατηγορήθη-
καν για ρατσιστική συμπεριφορά και άσκηση
βίας από 43χρονο Ρομά.

Η διαδικασία ξεκίνησε την Τρίτη το  πρωί, με
τον ενάγων να καταθέτει και να πέφτει σε
αντιφάσεις, που πολλές φορές ανάγκασαν
ακόμα και τον εισαγγελέα να απορήσει. 

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του πολίτη
με τον οποίο ενεπλάκη ο 42χρονος πριν τη
σύλληψή του, ο τελευταίος με φωνές και
συνεχείς παρεμβάσεις ανάγκασε τον δικαστή
να τον απειλήσει ότι θα τον διώξει από την
αίθουσα, λέγοντάς του «πρόσεξε διότι όλο
αυτό μπορεί να γυρίσει εις βάρος σου…».

Η δίκη διεξάγεται  στο Αυτόφωρο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Αθηνών Κτήριο 7 (Πρώην
Σχολή Ευελπίδων) .

Η Ένωση Δυτικής Αττικής δίπλα στους 7
Αστυνομικούς στο Δικαστήριο

Κάλεσμα συμπαράστασης στους επτά
αστυνομικούς, που δικάζονται έβγαλε η
Ένωση Δυτικής Αττικής: 

  Καλούμε τους συναδέλφους που μπορούν
αύριο στο Δικαστήριο προκειμένου να
συμπαρασταθούμε όλοι μαζί στους συναδέ-
λφους οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς διαθ-
εσιμότητας.

   Η  Ένωση Αστυνομικών Δυτικής Αττικής
όπως από την πρώτη στιγμή βρέθηκε κοντά
στους συναδέλφους έτσι και αύριο θα είναι
δίπλα τους έχοντας εμπιστοσύνη στην
Ελληνική Δικαιοσύνη προκειμένου να λάμψει
η αλήθεια.

Σκληρή απάντηση
στον πρώην Δήμαρχο
Φυλής Δημήτρη Μπο-

υραΐμη ο οποίος δεν ψήφισε
θέμα του Δημοτικού Συμβου-
λίου σχετικά με το επισιτιστικό
πρόγραμμα (ΤΕΒΑ) Δυτικής
Αττικής με τον ισχυρισμό ότι
ήρθε ως έκτακτο, αλλά ούτε

και την οικονομική ενίσχυση απόρων Δημοτών, έδωσε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το βράδυ της Παρασκευής
17 Μαρτίου.  Ο Δήμαρχος επεσήμανε, πως το γεγονός ότι ο Δήμος Φυλής είναι Leader

(επικεφαλής) στο επισιτιστικό Πρόγραμμα για οικονομικά αδύναμους πολίτες  της Δυτι-
κής Αττικής, τον έχει δικαιώσει απόλυτα, με χαρακτηριστικό γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό
κλιμάκιο που έλεγξε πρόσφατα την πορεία του Προγράμματος, με άριστα το 10,  βαθ-
μολόγησε τον Δήμο Φυλής, με 12! 

“Προχωράμε δυνατά τα ανθρωπιστικά προγράμματα.  Στόχος και Σκοπός της Κοινω-
νικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής είναι: “Κανείς μόνος του στην κρίση” κι όποιος δεν
θέλει ας μην ψηφίζει, τόνισε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Παππούς καυτηριάζοντας τη
συνολική στάση του πρώην Δημάρχου στα ευαίσθητα αυτά κοινωνικά θέματα. 

Αξίζει να σημειωθεί πως τα  θέματα εισηγήθηκαν οι Αναπληρωτές Δήμαρχοι  Κοινω-
νικής Υπηρεσίας και Πρόνοιας, Γιώργος Αντωνόπουλος και Τζένη Μπάρα, οι οποίοι
αντιμετώπισαν έκπληκτοι τον πρώην Δήμαρχο Φυλής, Δημήτρη Μπουραΐμη, να τους
διακόπτει κατά κόρον , προκειμένου να εκφράσει την άρνησή του. 

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  σσήήμμεερραα  ηη  δδίίκκηη  
ττωωνν  77  αασσττυυννοομμιικκώώνν  πποουυ  κατηγορήθηκαν

για ρατσιστική συμπεριφορά 
και άσκηση βίας από 43χρονο Ρομά

ΈΈκκτταακκττηη  ηη  σσηημμεερριιννήή  
σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  

ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς    ΕΕππιιττρροοππήήςς
δδήήμμοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς                

Εκπέουν προθεσμίες 
και πρέπει να πληρωθούν

επείγουσες δαπάνες

Έκτακτη είναι η σημερινή συνεδρίαση της αρμόδιας
Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ελευσίνας, η οποία
έχει προγραμματισθεί για τις 8:00  στο Δημοτικό Κατά-

στημα Ελευσίνας.
Η Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για τα  παρακάτω θέματα
της ημερήσιας διάταξης, τα οποία έχουν κατεπείγοντα χαρακ-
τήρα καθώς ότι τα τρία (2) πρώτα θέματα αφορούν στην έγκρ-
ιση της Παγίας Προκαταβολής οικ. Έτους 2017 προκειμένου
να πληρωθούν επείγουσες μικρές δαπάνες και το τέταρτο
επειδή έχει καταληκτική προθεσμία. 

1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου για υποβολή αιτήματος προς την Προϊ-
σταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση 1ου
μέρους δαπανών Παγίας Προκαταβολής οικ. έτους 2017-
έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.300,00 €. 
2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου για υποβολή αιτήματος προς την Προϊ-
σταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση 2ου
μέρους δαπανών Παγίας Προκαταβολής οικ. έτους 2017-
έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 11.400,00 €. 
3. Λήψη απόφασης επί της από την 22-3-2017 γνω-
μοδότησης Νομικού για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά
των με αριθμ. 5060 – 5062 – 5072 – 5073 – 5074 – 5075/16
αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορ-
ούν στις προσφυγές της Ιλισσός Α.Ε. 

ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠααπππποούύςς::  ““ΠΠρροοχχωωρράάμμεε  δδυυννααττάά  
τταα  ααννθθρρωωππιισσττιικκάά  ππρροογγρράάμμμμαατταα  κκιι  όόπποοιιοοςς  

θθέέλλεειι  ααςς  μμηηνν  τταα  ψψηηφφίίζζεειι  ””
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Ανάμεσα στους σαράντα τραυματίες από τη
προχθεσινή επίθαιματηρή επίθεση στο Λονδίνο
είναι και δύο Ελληνες, σύμφωνα με τις νέες
λεπτομέρειες που αποκάλυψε στη βρετανική
Βουλή η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

Όπως τόνισε η κυρία Μέι, υπάρχει όριο στην
ενημέρωση που μπορεί να κάνει για τις επιθέ-
σεις, καθώς η έρευνα της αστυνομίας είναι σε
εξέλιξη. Ωστόσο εξήγησε ότι μπορεί να αναφέρ-
ει τα βασικά δεδομένα. Σύμφωνα με αυτά, ο
δράστης οδήγησε το αυτοκίνητό του προς τους
πεζούς που βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα του
Ουεστμίνστερ. Ανάμεσα στους τραυματίες
βρίσκονται: 12 Βρετανοί, 3 Γάλλοι, 2 Ρουμάνοι,
4 Νοτιοκορεάτες, 1 Γερμανός, 1 Κινέζος, 1
Ιρλανδός, 1 Ιταλός και 2 Έλληνες. Στη συνέχεια
ο δράστης προσπάθησε να μπει στο Κοινο-
βούλιο, αλλά τον εμπόδισε ο αστυνομικός Κιθ
Πάλμερ χάνοντας τη ζωή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των τραυμα-
τιών βρίσκονται τρεις μαθητές του γαλλικού
λυκείου Saint-Joseph του Κονκαρνό που είχαν
πάει εκδρομή στη βρετανική πρωτεύουσα.
Όσον αφορά στους Νοτιοκορεάτες τραυματίες,
πρόκειται για τουρίστες οι οποίοι τραυματίσθη-
καν κατά τον πανικό που κατέλαβε το πλήθος
μετά την επίθεση με το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, από τους
40 τραυματίες, 2 βρίσκονται σε σοβαρή κατά-
σταση, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Νεκρή 43χρονη που πήγαινε να πάρει τα
παιδιά της από το σχολείο

Μία γυναίκα 40 περίπου ετών περιλαμβάνε-
ται στους νεκρούς , σύμφωνα με τον διοικητή
της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Σκότλαντ
Γιαρντ Μάρκ Ρόουλι.

Σκοτώθηκε στη γέφυρα του Ουεστμίνστερ,
όπου ο δράστης της επίθεσης έριξε το
αυτοκίνητό του επάνω στο πλήθος. 

Από ισπανική διπλωματική πηγή έγινε γνω-
στό ότι «πρόκειται για μία γυναίκα βρετανικής
υπηκοότητας, η μητέρα της οποίας είναι Ισπα-
νή». «Δεν έχει την ισπανική υπηκοότητα, αλλά ο
γενικός πρόξενος ήλθε σε επαφή με τα μέλη της
οικογενείας της στην Ισπανία για να τους προ-
σφέρει τη βοήθεια του προξενείου. Η οικογένειά
της βρίσκεται στη Γκαλίθια, σύμφωνα με την ίδια
πηγή.

Σύμφωνα με την τοπική ισπανική εφημερίδα
Voz de Galizia, πρόκειται για την Αΐσα Φρέιντ,
43 ετών, εκπαιδευτικό που ζούσε στο Λονδίνο
με τα δύο της παιδιά 7 και 9 ετών, σύμφωνα με
τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

50χρονος άνδρας το τρίτο θύμα

Το δεύτερο θύμα, που επίσης χτυπήθηκε
επάνω στη γέφυρα του Ουέστμινστερ, είναι
ένας 50χρονος άνδρας. Δεν υπάρχει άλλο
στοιχείο γί αυτόν.

Ο ήρωας αστυνομικός που δολοφόνησε
ο δράστης

Ο τρίτος νεκρός είναι ο αστυνομικός Κιθ
Πάλμερ, 48 ετών. Βρισκόταν μπροστά σε μία
από τις πύλες του Κοινοβουλίου τη στιγμή που
ο δράστης της επίθεσης, που είχε εγκαταλείψει
το αυτοκίνητό του στη μεταλλική περίφραξη του
κτιρίου, προσπάθησε να εισέλθει. Ο άνδρας,
οπλισμένος με μαχαίρι, τον χτύπησε επανειλ-
ημμένως, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρ-
ες.Ο βουλευτής Τομπάιας Ελγουντ προσπάθη-
σε να τον επαναφέρει, ματαίως.

«Προσπάθησα να σταματήσω την αιμορρ-
αγία και του έκανα τεχνητή αναπνοή περιμένον-
τας τους γιατρούς, αλλά νομίζω ότι είχε ήδη
χάσει πολύ αίμα», δήλωσε ο βουλευτής που
έχει φωτογραφηθεί στην αγωνιώδη προσπάθ-
ειά του με ματωμένο πρόσωπο και ρούχα.

Μέσα Μαΐου ξεκινά η διαδικασία για τον
εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων

Στα μέσα Μαΐου θα ξεκινήσει
η διαδικασία για τον
εντοπισμό των

ανασφάλιστων οχημάτων, όπως
ανέφερε στον πρόεδρο του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθήνας, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, ο
διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής.

Σε δηλώσεις του μετά από την
συνάντηση με τον διοικητή, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ζήτησε να δοθεί τέλος, το
συντομότερο, στο φαινόμενο των ανεντόπιστων ανασφάλιστων οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για
τον εντοπισμό των ανασφάλιστων τοποθετείται στα μέσα Μαΐου και όπως εξήγησε ο
διοικητής, εξετάζονται τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας, ώστε να εντοπιστούν οι
περιπτώσεις που δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας και παράλληλα ποιοι από
αυτούς δεν έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Τα ευρήματα θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, ώστε να ενημερωθούν πρώτα αυτοί που
έχουν εντοπιστεί και να προβούν σε ανάλογες ενέργειες πιστοποίησης του ευρήματος ή
διαφωνίας και εν συνεχεία, αφού προκύψουν αποτελέσματα, θα γίνει το δεύτερο βήμα
που είναι η ειδοποίηση, η επιβολή προστίμων και η υποχρέωση αυτών των
περιπτώσεων να ασφαλιστούν.

Δύο Έλληνες ανάμεσα στους τραυματίες 
από την αιματηρή επίθεση στο Λονδίνο

Πρωτοβουλία του Αγίου Νεκταρίου Άνω Λιοσίων 
Τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ Πεντέλης 

χρειάζονται τη βοήθειά μας!
ANAKANAKΟΙΝΩΣΗ ΟΙΝΩΣΗ 

Ας δείξουμε έμπρακτα την αγάπη
μας, δωρίζοντας είδη ρουχισμού,

παιχνίδια, είδη πρώτης ανάγκης και
ό,τι άλλο κρίνουμε εύχρηστο σε
βρέφη και παιδάκια (ηλικίας 04

μηνών - 12 ετών) που τα
χρειάζονται.. Μπορείτε να φέρνετε
τις ευγενικές δωρεές σας έως την

Κυριακή 2 Απριλίου (ν.ημ.) 
στον Ιερό μας Ναό.

.. Έχε το νου σου στο παιδί... Γιατί,
αν γλυτώσει το παιδί, υπάρχει

ΕΛΠΙΔΑ!!"

ΜΕΧΡΙ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 οι εκλογές των Τριτέκνων Φυλής

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 θα πραγ-
ματοποιηθούν οι εκλογές για την ανέδειξη
των μελών του νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου του Συλλόγου Τριτέκνων του Δήμου
Φυλής. 
Υποψηφιότητες κατατίθενται, καθημερινά
(10-11 το πρωί και 6-7 το απόγευμα),
μέχρι και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017
στο γραφείο του Συλλόγου.
Η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26
Μαρτίου 2017.
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Θερμός χαιρετισμός του Δημάρχου της Ρουμανικής 
πόλης Πλοϊέστι, προς τον Δήμαρχο και τους Πολίτες 
του Ασπρόπυργου για την 25η Μαρτίου
• Ασπρόπυργος και Πλοϊέστι, αδελφοποιήθηκαν τον παρελθόντα Νοέμβριο.

Τις πιο θερμές ευχές του,
προς τον Δήμαρχο Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαο

Μελετίου και τους Δημότες της
πόλης, απηύθυνε με επιστολή
του, ο Δήμαρχος της Ρουμανικής
πόλης Πλοϊέστι, κ. Αντριάν Φλο-
ρίν Ντόμπρε (Adrian Florin
Dobre), επ΄ ευκαιρία του Εθνικού
Εορτασμού, για τα 196 χρόνια,
από την έναρξη του απελευθερ-
ωτικού αγώνα των Ελλήνων, για
την αποτίναξη του τουρκικού
ζυγού. 

Συγκεκριμένα, στην επιστολή
του, ο Δήμαρχος της, αδελφοποι-

ημένης με τον Ασπρόπυργο, ρουμανικής πόλης Πλοϊέστι, αναφέρει τα εξής:
«Κύριε Δήμαρχε,  με την ευκαιρία της 25ης Μαρτίου και του εορτασμού της

Ημέρας της Ανεξαρτησίας σας, έχω τη χαρά να συγχαρώ εσάς και τους Πολίτες
του Ασπρόπυργου, εκφράζοντας, προσωπικά αλλά και για λογαριασμό όλων
των Πολιτών του Πλοϊέστι, τις πιο θερμές ευχές, προς όλους σας, για ευημερία
και υγεία.

Με δεδομένη τη Συμφωνία Αδελφοποίησης των πόλεών μας, που πρόσφατα
υπογράψαμε, τον περασμένο χρόνο, είμαι βέβαιος ότι, οι διμερείς σχέσεις μας,
στο πλαίσιο που πρόκειται να θέσουμε, σε διάφορους τομείς, θα αναπτυχθούν
περαιτέρω, για το αμοιβαίο συμφέρον και όφελος του Πλοϊέστι και του Ασπρ-
όπυργου. Προσβλέποντας σε μια πιο στενή συνεργασία, σας απευθύνουμε τις
καλύτερες ευχές μας».

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Αντριάν Φλορίν Ντόμπρε

Στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος “Επισιτιστικής και Βασι-
κής Υλικής Συνδρομής” του

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
Άπορους (TEBA/FEAD), η Διεύθυνση
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχα-
ρνών πραγματοποίησε διανομή τρο-
φίμων, ειδών προσωπικής υγιεινής
και προϊόντων καθαρισμού σε 2.193
ωφελούμενες οικογένειες στις 16 και
17 Μαρτίου 2017 στο Κοινωνικό Παν-
τοπωλείο του Δήμου Αχαρνών.

Η διανομή πραγματοποιήθηκε από
το προσωπικό της Διεύθυνσης Κοινω-
νικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών

και απασχολούμενους του προγράμματος Κοινωφε-
λούς Εργασίας, παρουσία του Αντιδημάρχου Κοινωνι-
κής Πολιτικής κ. Γιώργου Σταύρου, ο οποίος ανάφερε
ότι, η συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στο πρόγραμμα
“Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής” δίνει μια
ανάσα στους συμπολίτες μας που έχουν επηρεαστεί
σημαντικά από την παρατεταμένη οικονομική κρίση της
χώρας μας.

Κατά τη 2μερη διανομή οι εξυπηρετούμενοι του προ-
γράμματος έλαβαν φρούτα και λαχανικά καθώς και
προϊόντα μακράς διάρκειας: λάδι, όσπρια, μακαρόνια,
πελτέ ντομάτας, ζάχαρη αλλά και προϊόντα, βρεφικής
περιποίησης, οικιακού καθαρισμού και προσωπικής
υγιεινής.

Με αφορμή τη διανομή του προγράμματος “Επισιτι

στικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής” ο Δήμαρχος
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: “Τα ανυπέρβ-
λητα προβλήματα διαβίωσης των συμπολιτών μας,
επιβάλλουν να συμμετέχουμε και να αξιοποιήσουμε
κάθε διαθέσιμο “εργαλείο” που θα δώσει λύση στις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού του Δήμου Αχαρνών.

Μέσα από τις κοινωνικές μας δράσεις, σκοπός μας
είναι να είμαστε αλληλέγγυοι στους συμπολίτες μας
που έχουν ανάγκη και να περιορίσουμε ή να εξαλείψο-
υμε το αίσθημα εγκατάλειψης και κοινωνικής απομό-
νωσης όσων δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ

ΔΔΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ

Ο Σ.Ε.Ε.Λ.Φ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΠΕΡΙΞ διοργανώνει επίκαιρο
σεμινάριο με θέμα:" ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ -

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 "

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , 
Φορολογικός Σύμβουλος - Συγγραφέας , Πρόεδρος του Ινστιτούτου

Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών.

Η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα γίνει την Δευτέρα  27 Μαρτίου 2017
και ώρα 17:00 στο ξενοδοχείο ELEFSINA HOTEL , 

Δήμητρος και Ρήγα Φεραίου , Ελευσίνα. 
Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται στα 40,00 ευρώ.
Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου το κόστος
συμμετοχής ανέρχεται στα 20,00 ευρώ , καθώς και για τους 

υπαλλήλους των γραφείων τους στα 15,00 ευρώ. Παρακαλούμε η
δήλωση συμμετοχής να αποσταλεί έως την Παρασκευή 24/03/2017.

*ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ Ο κ.ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ.

Για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε με τα ΤΗΛ : 210.5549191
ή στο FAX : 210.5580000 ή στο ΕMAIL : mouzacas@otenet.gr

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  

ΔΔ..  ΑΑχχααρρννώώνν::  ΔΔιιααννοομμήή  ττρροοφφίίμμωωνν  κκααιι  εειιδδώώνν  
κκααθθααρριισσμμοούύ  σσεε  ππάάννωω  ααππόό  22..000000  οοιικκοογγέέννεειιεεςς
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ΤΗ  ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΒΒιιββλλιιοοππααρροουυσσίίαασσηη  
από τον Εθνολόγο - Ανθρωπολόγο,

Δημήτρη Ευαγγελίδη

ΟΔ ή μ α ρ χ ο ς
Ασπροπύρ-
γου και

Μέλος του Δ.Σ. της
Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Ε), κ. Νικόλαος
Μελετίου και οι Εκδό-
σεις ‘’Ινφογνώμων’’,
σας προσκαλούν
στην παρουσίαση του
Βιβλίου, που συνέγρ-
αψε     ο Εθνολόγος-
Ανθρωπολόγος,       κ.
Δημήτρης Ευαγ-

γελίδης,  υπό τον τίτλο, «Η Καταγωγή των Αλβανών και
οι Αρβανιτόφωνοι Έλληνες». Η παρουσίαση θα γίνει τη
Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017, στις 19:30, στην Αίθουσα
Τελετών του Πνευματικού Κέντρου    του Δήμου Ασπρ-
οπύργου (¨Δημ. Καλλιέρης¨).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν, ο Συγγραφέας, κ. Δημήτρ-
ης Ευαγγελίδης,            ο κ. Γεώργιος Τσούτσος, Συνε-
ργάτης της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου της
Εκκλησίας της Ελλάδος, ο κ. Νικόλαος Ταμουρίδης,
Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιμος Α’ Υπαρχηγός του Γενι-
κού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και ο Εκδότης, κ. Σάβ-
βας Καλεντερίδης. 

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
και Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε), κ. Νικόλαος Μελετίου.

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 4-5/3
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ -

ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ - ΕΔΕΣΑ
διαμονή στην Ναουσα ,

πρωινό , δείπνο, μεταφορά
Ώρα αναχώρησης 7.00
τιμή συμμετοχής 80€

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/3
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΑΚΡΑΤΑ -

ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ-
ΖΑΡΟΥΧΛΑ

καφέ στην Ακράτα , λίμνη
Τσιβλού , φαγητό

στην Ζαρούχλα
Ώρα αναχώρησης 8.00
τιμή συμμετοχής 13€

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3
απογευματινό προσκύνημα 

στον ΟΣΙΟ ΕΦΡΑΙΜ
και καφέ στην Νέα Μάκρη
Ώρα αναχώρησης  16.00   

τιμή συμμετοχής 6€

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/3 
 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ
Ώρα αναχώρησης 9.00  
τιμή συμμετοχής 10€

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ
ΑΡΑΧΩΒΑ 1-2/4

διαμονή στους 
Δελφους, 

πρωινό, δείπνο, 
μεταφορά

Ώρα αναχώρησης 8.00
τιμή συμμετοχής 60€

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/3
ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ

ΟΥΡΑΝΟΥ - ΠΙΤΣΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
με μενού 4 πιάτων , 

μεταφορά
Ώρα αναχώρησης

13.00  
τιμή συμμετοχής 40€

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΑΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55 ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ MAC

ARTHOUR GLEN . ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 16.30 ΤΙΜΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5€ . 

ΧΧααρριισσττιικκόό  ΠΠααζζάάρριι  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  2266  ΜΜααρρττίίοουυ  σσττοο
ΜΜεεννίίδδιι  ααππόό  ττοο  ΚΚοοιιννωωννιικκόό  έέρργγοο  ««ΠΠρροοσσφφέέρρωω»»

Το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'' μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης, διοργανώνει
χαριστικό παζάρι στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε ρουχισμό, παιχνίδια και υποδήματα.
Σας περιμένουμε την Κυριακή 26/3/2017 απο τις 3:00μμ εώς 6:00μμ για να μας γνωρίσετε απο

κοντά και να σας βοηθήσουμε να πάρετε ΔΩΡΕΑΝ ότι χρειαστείτε για εσάς.
Θα παρακαλούσαμε όσοι έρθουν την Κυριακή 26/3/2017 στο χαριστικό παζάρι να φέρουν μαζί τους

και σακούλες μεγάλες, για τα πράγματα που θα  παραλάβουν. 
Εκείνη την ημέρα θα δεχόμαστε μόνο πασχαλινά είδη για το ΠΑΖΑΡ που θα διοργανώσουμε.
ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 8 ΑΧΑΡΝΑΙ ΜΕΝΙΔΙ
Αν γνωρίζετε κάποια οικογένεια που έχει πραγματική ανάγκη σε ρουχισμό και υποδήματα, ενημε-

ρώστε τους ώστε να έρθουν να πάρουν ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ: 6937191968 - 6971724357 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ

Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 19/04/2017
Δημόσια διαβούλευση «Βιώσιμης Αστικής

Ανάπτυξης» της δυτικής Αθήνας

ΟΑΣΔΑ ενεργώντας ως Αστική Αρχή στο
πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό
ΑΤΤ050 της ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής

2014�2020 ανακοινώνει την έναρξη της διαδι-
κασίας δημόσιας διαβούλευσης επί του Σχεδίου
«Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης/Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης» με στόχο την κατάρτιση της
τελικής πρότασης που θα υποβάλει.

Η συμμετοχή στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευ-
σης θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη, διότι μέσω
αυτής αναδεικνύονται οι απόψεις των πολιτών, επι-
σημαίνονται τα προβλήματα και οι ανάγκες της Δυτι

κής Αθήνας αλλά και εμπλουτίζεται το περιεχόμε-
νο της τελικής πρότασης που θα υποβληθεί από
τον ΑΣΔΑ.

Καλούμε κάθε κοινωνικό και επαγγελματικό φορέα
αλλά και κάθε μεμονωμένο πολίτη να

ανταποκριθεί στο κάλεσμα μας είτε μέσω φυσικής
παρουσίας είτε μέσω ηλεκτρονικής συμμετοχής
στην ιστοσελίδα του φορέα (home.asda.gr/oxega-
lop) αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διαδικασία δημόσια διαβούλευσης θα διαρκέσει
έως τις 19/04/2017.
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Η αρχή έγινε από την θέση ‘’Ράχη’’ 
όπου ήταν επιβεβλημένη η παρέμβαση 

στον περιβάλλοντα χώρο λόγω της Άνοιξης

ΕΕκκσσττρρααττεείίαα  κκααλλλλωωππιισσμμοούύ
κκααιι  κκηηπποουυρριικκώώνν  εερργγαασσιιώώνν

σσεε  κκοοιιννόόχχρρηησσττοουυςς  
χχώώρροουυςς  ττηηςς  ΜΜάάννδδρρααςς

Τα συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου και καθαρ-
ιότητας του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας έχουν
ξεκινήσει μεγάλη εκστρατεία καλλωπισμού και

κηπουρικών εργασιών σε πλατείες, κεντρικές οδούς,
σχολικά συγκροτήματα και κοινόχρηστους χώρους.

Η αρχή έγινε από την θέση ‘’Ράχη’’ όπου κλαδεύτηκαν
και καθαρίστηκαν δέντρα, θάμνοι και ο περιβάλλοντας
χώρος.

Ανάλογες παρεμβάσεις έχουν γίνει σε κήπους, προ-
αύλια και περιβάλλοντες χώρους σχολικών συγκροτημά-
των. Έχουν επίσης ξεκινήσει τα κλαδέματα δέντρων και
οι καλλωπισμοί θάμνων στην οδό Στρ. Νικολάου Ρόκα.

Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν σε όλες τις πλατείες και
τις κεντρικές οδούς.

Προσλήψεις 39 ατόμων στη Δηµοτική
Κατασκήνωση στο Αλεποχώρι

O Δ. Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την στελέχωση της
∆ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής, µε

την πρόσληψη Οµαδαρχών και Κοινοταρχών, οι
οποίοι θα απασχοληθούν για τέσσερις (4)

κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών (13)
ηµερών για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών

(3) µηνών, σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνακα.
Έξι (6) Κοινοτάρχες, για καθεµία από τις τρεις (3)

πρώτες περιόδους
Τρεις (3) Κοινοτάρχες, για την 4η περίοδο

Τριάντα (30) Οµαδάρχες, για κάθε µία από τις τρεις
(3) πρώτες περιόδους

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΑΘ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΑννααββάάθθμμιισσηη  σσττοουυςς  
ππααιιδδιικκοούύςς  σσττααθθμμοούύςς

ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν

Σε ουσιαστικές παρεμβάσεις προχώρησε η διοίκηση
του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων ώστε να

ενισχυθούν και να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας των
παιδιών στους αύλειους χώρους των παιδικών σταθμών.
Εκτός από το σύγχρονο εξοπλισμό και τις παιχνιδοκατασκε-
υές που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε όλους τους παιδικούς

σταθμούς, οι αύλειοι χώροι διαμορφώθηκαν κατάλληλα
με την προσθήκη νέων υψηλών προδιαγραφών δαπέ-
δων ασφαλείας και χλοοτάπητα.

Αξίζει να υπενθυμιστεί, πως τα νέα δάπεδα που
τοποθετήθηκαν στο σύνολο των παιδικών σταθμών
αποτέλεσαν μία σημαντική δωρεά του εφοπλιστή, Αθα-
νάσιου Μαρτίνου κατόπιν παρέμβασης της Προέδρου
του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» κας Γιάννας Ρήγα.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κος Γρηγόριος Σταμούλης
δήλωσε ότι: "Παραδίδουμε στους Δημότες μας  σύγχρ-
ονους Παιδικούς Σταθμούς και βοηθάμε έμπρακτα και
ουσιαστικά τη μητέρα, το παιδί, την νέα οικογένεια. 

Συγχαρητήρια στους εργαζόμενους των Παιδικών
Σταθμών για το σημαντικό έργο που επιτελούν καθημε-
ρινά και να είναι σίγουροι ότι ως Δημοτική Αρχή θα τους
διαθέτουμε όλα τα μέσα για να ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες".



««ΛΛοουυκκέέττοο»»  έέββααλλαανν  55..666699  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς
σσττοο  ππρρώώττοο  δδίίμμηηννοο  ττοουυ  22001177

Στο δίμηνο Ιανουα-
ρίου – Φεβρουα-
ρίου 2017 έκλει-

σαν 5.669 επιχειρήσεις,
ενώ αυτές που άνοιξαν
ήταν 4.396, σύμφωνα με
στοιχεία για το ισοζύγιο
εγγραφών – διαγραφών
του Γενικού Εμπορικού
Μητρώου που είναι στη
διάθεση του ΕΒΕΑ.

Πρόσφατα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπον-
δίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας δείχνουν ότι οι επενδύσεις παρουσιάζουν
μείωση κατά 65% και επέστρεψαν στα επίπεδα του 1996 και στα 20,1 δισ. ευρώ.
Οι αμοιβές των εργαζομένων μειώθηκαν από τα 82,9 δισ. ευρώ το 2008 σε 58,7
δισ. ευρώ το 2016, με απώλειες 24 δισ. ευρώ. 

Την ίδια στιγμή η κατανάλωση βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση στα 119,6 δισ.
ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση κατά 25% και απώλειες 39,9 δισ. ευρώ στο διά-
στημα 2008-2016.

Η συρρίκνωση της πραγματικής οικονομίας έχει οδηγήσει σε εξάντληση τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυξάνοντας τα λουκέτα στην αγορά. Εμπορικοί δρόμοι
σε όλη τη χώρα που άλλοτε έσφυζαν από ζωή έχουν ερημώσει, οι μικρές αλλά και
μεγαλύτερες βιοτεχνίες και βιομηχανίες κλείνουν και, όπως λένε οι επιχειρηματίες,
το μέλλον δεν προοιωνίζεται ευοίωνο.

Φόροι, χαμηλό καταναλωτικό ενδιαφέρον, παντελής έλλειψη χρηματοδότησης
δημιουργούν μια θηλιά στον λαιμό των μικρομεσαίων επιχειρηματιών που βλέ-
πουν τις υποχρεώσεις τους να αυξάνονται εν αντιθέσει με τα έσοδά τους.

Το σύνολο των επιχειρήσεων έχει μπει σε έναν φαύλο κύκλο καθώς η καθυ-
στέρηση στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης έχει δημιουργήσει ανασφάλεια
στους καταναλωτές αλλά και στους ίδιους, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ελληνική
οικονομία.

Μετά από μια μαραθώνια αλλά διαφωτιστι-
κή συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευ-
σίνας αποφάσισε και εξέλεξε με ευρεία πλει-
οψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ανωνύμου Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας- 2021.

Η ομάδα αυτή αποτελεί ένα κράμα από
ικανούς, τολμηρούς και αποφασισμένους
πολίτες , που θα δοκιμάσουν ενωμένοι  τις
δυνάμεις τους στο ταξίδι προς την ΕΥφορία.

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου : Λάζος
Χρήστος

Αντιπρόεδρος Διοικητικού 
Συμβουλίου: Καμπάνης Γαβριήλ

Μέλη:
1. Μαυρολέων Αννα
2. Κυριακίδης Ευάγγελος
3. Δημοπούλου Ελένη
4. Καραντινός Θεόδωρος
5. Παπαδόπουλος Δημήτριος
6. Παραδείση Κυριακή (Κούλα)
7. Λινάρδου Σοφία
8. Τροχόπουλος Ιωάννης
9. Μίλησης Θανάσης
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Οι αγορές των ΗΠΑ και της Αιγύπτου
έδωσαν μεγάλη ώθηση στα κέρδη της
τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν. Ο ενοποι-

ημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.509 εκατ.,
παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σύγκριση με το
2015. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 28,7% και ανή-
λθαν σε €278,6 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη
μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη
για φόρους ανήλθαν σε €127,4 εκατ., σε σύγκριση
με κέρδη €33,8 εκατ. το 2015. 

Στα αποτελέσματα του 2016 περιλαμβάνεται η αναγνώριση πρόσθετων φορολο-
γικών απαιτήσεων από ζημίες παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε
τα κέρδη κατά €89,6 εκατ.

Το 4ο τρίμηνο του 2016 διατηρήθηκε η δυναμική που παρουσίασε ο Όμιλος καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους, η οποία προήλθε κυρίως από τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ και
τα βελτιωμένα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων στην Αίγυπτο. 

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,5% και ανήλθε σε €384,9 εκατ., τα λειτουργικά

κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθη-
καν κατά 43,6% φθάνοντας τα €73,6 εκατ. Τα καθαρά
κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβ-
λεψη για φόρους ανήλθαν σε €5,5 εκατ., έναντι
ζημιών €2,4 εκατ. το 4ο τρίμηνο του 2015.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2016, τα οποία
ενσωματώνουν τα έκτακτα φορολογικά αποτελέσματα
από τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτι-
κές για το 2017, επιτρέπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο
να προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την

12.5.2017, τη διανομή μερίσματος €0,10 ανά μετοχή καθώς και την επιστροφή κεφα-
λαίου €1,00 ανά μετοχή.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του νόμου 2190/1920, τα τελικά ποσά που
θα διανεμηθούν ανά μετοχή θα προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες
μετοχές που κατέχει η Εταιρία. Η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 12 Μαΐου 2017. Η αποκοπή μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου θα
πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017 
Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2017 διαγράφον-

ται θετικές, παρά τις σημαντικές αβεβαιότητες και
προκλήσεις που διαγράφονται διεθνώς. Στην παρ-
ούσα συγκυρία, η αγορά των ΗΠΑ παραμένει η
ισχυρότερη πηγή ανάπτυξης και κερδοφορίας του
Τιτάνα.   

Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ
εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, καθώς οι μεσοπρόθε-
σμες τάσεις εμφανίζονται θετικές. Η Ένωση Τσιμεν-
τοβιομηχανιών (PCA) των ΗΠΑ εκτιμά ότι η ζήτηση
τσιμέντου θα αυξηθεί κατά 3,6% κατά μέσο όρο το
2017 και υψηλότερα στις ανατολικές πολιτείες όπου
δραστηριοποιείται ο Όμιλος, αναμένοντας αύξηση
και από τις τρεις κύριες πηγές ζήτησης, οικιστικά
ακίνητα, ακίνητα εμπορικού χαρακτήρα και δημόσια
έργα. Η άνοδος της ζήτησης σε συνδυασμό με τα
οφέλη από το πρόγραμμα επενδύσεων που έχει πρό-
σφατα υλοποιήσει ο Όμιλος, ισχυροποιούν τη θέση
του Τιτάνα στην αγορά  και επιτρέπουν αισιόδοξες
εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των δραστηριοτήτων.   

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση θα κυμανθεί σε
επίπεδα αντίστοιχα ή κάπως χαμηλότερα του 2016.
Τα σχεδιαζόμενα έργα υποδομών δε φαίνονται ικανά 

να αναπληρώσουν μέσα στο 2017 το κενό που
αφήνει η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων.
Όσον αφορά στην ιδιωτική οικοδομή, η οποία παρα-
δοσιακά αποτελούσε την κύρια πηγή ζήτησης, οι
προσδοκίες είναι πολύ χαμηλές. Κατά συνέπεια, η
παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα και το 2017 ανα-
μένεται να συνεχιστεί να διοχετεύεται κατά το
μεγαλύτερο μέρος σε εξαγωγικούς προορισμούς,
παρά την εντεινόμενη ανισορροπία προσφοράς/ζήτ-
ησης.   

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου έχει παρουσία ο
Όμιλος εκτιμάται ότι γενικά θα κινηθεί σε επίπεδα
ανάλογα του 2016. Η ευρύτερη περιοχή εξακολουθεί
να επηρεάζεται από πολιτική αστάθεια και οικονομι-
κή δυσπραγία. Αν και η κατασκευαστική δραστηρι-
ότητα έχει σημειώσει άνοδο σε ορισμένες χώρες της
περιοχής, γενικότερα στερείται δυναμικής.  

Η υιοθέτηση από την Αίγυπτο ενός εκτενούς προ-
γράμματος εξυγίανσης και μεταρρυθμίσεων, παράλ-
ληλα με την υποτίμηση του νομίσματος κατά  πάνω
από 50%, δημιουργεί βραχυχρόνια ανισορροπίες και
δυσκολίες. 

Ωστόσο, θέτει τις βάσεις για διατηρήσιμη μακροχρ-
όνια ανάπτυξη. Παρά τις αβεβαιότητες και τις άμεσες 

προκλήσεις, η ζήτηση δομικών  υλικών το πιθανό-
τερο είναι να επιδείξει ανθεκτικότητα , λόγω των
αναγκών του συνεχούς αυξανόμενου πληθυσμού, τις
τάσεις αστικοποίησης, καθώς και την πραγματο-
ποίηση μεγαλόπνοων δημόσιων έργων. Ο Όμιλος
ΤΙΤΑΝ έχοντας ολοκληρώσει τα έργα για τη λειτο-
υργία των γραμμών παραγωγής με στερεά καύσιμα
εξασφάλισε ενεργειακή επάρκεια, βελτιώνοντας τα
κοστολόγια παραγωγής και τις επιδόσεις των εργο-
στασίων του. 

Με στόχο τον περαιτέρω περιορισμό του κόστους
και τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώμα-
τος, προχωρά σε επενδύσεις και για τη χρήση εναλ-
λακτικών καυσίμων.   

Στην Τουρκία, έπειτα από χρόνια συνεχούς οικονο-
μικής ανάπτυξης και παράλληλης ανόδου του κλάδου
κατασκευών, εκτιμάται ότι  οι προκλήσεις που αντι-
μετωπίζει η χώρα σε συνδυασμό με το υφιστάμενο
υπερβάλλον παραγωγικό δυναμικό, θα επηρεάσουν
αρνητικά τον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας.   

Στη Βραζιλία, η πολιτική και οικονομική κρίση είναι
ακόμη αισθητή.

Μετά από μείωση πάνω από 10% το 2016, εκτιμά-
ται ότι η ζήτηση τσιμέντου θα αρχίσει να σταθερο-
ποιείται εντός του 2017.   

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 1,10 ΕΥΡΩΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 1,10 ΕΥΡΩ
ΜΜεεγγάάλληη  ώώθθηησσηη  σστταα  κκέέρρδδηη  ττηηςς  ββιιοομμηηχχααννίίααςς  ΤΤιιττάάνν  ττοο  22001166

ΕΕξξεελλέέγγηη  μμεε  εευυρρεείίαα  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  
ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΑΑννωωννύύμμοουυ

ΕΕττααιιρρεείίααςς  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήήςς  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσααςς--22002211
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Ξεκινάει τη ∆ευτέρα 27 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 πμ η
υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την

απασχόληση σε θέσεις πλήρους απασχόλησης και κατάρτιση
10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»
του ΟΑΕ∆.

∆ικαιούχοι της επιταγής επανένταξης είναι οι άνεργοι τακτικής
επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων,
οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφόσον απο-
φασίσουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή
επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες ιδιωτικές επιχειρήσεις,
συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
(Κοιν.Σ.Επ.), Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης
Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
που απασχολούν έως 10 άτομα σε πλήρη απασχόληση και ενδια-
φέρονται να προσλάβουν δικαιούχους της «επιταγής επανένταξ-
ης».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο
πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού
της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης χρηματοδότησης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι επιδοτούμενοι
άνεργοι στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της τακτι-
κής επιδότησης ανεργίας, είτε αρχικής είτε συνέχισής της. Η εγκρ-
ιθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχισης) πρέπει να είναι
τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας. Επίσης, μπορούν να συμμε-
τέχουν οι επιδοτούμενοι μακροχρόνια άνεργοι για τους οποίους
υπολείπονται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότησης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα δύο ακόλουθα
στάδια:

Το πρώτο στάδιο διαρκεί όσο και το υπολειπόμενο διάστημα
τακτικής επιδότησης του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην

αγορά εργασίας». Σε αυτό το στάδιο ως μηνιαίο ποσό επιχορήγ-
ησης για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών ορίζεται το
μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην
αγορά εργασίας» του δικαιούχου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε
φορά. Για τους επιχορηγούμενους δικαιούχους της «επιταγής επα-
νένταξης στην αγορά εργασίας» λόγω μακροχρόνιας ανεργίας
ορίζεται το επίδομα μακροχρονίων ανέργων, ύψους 200 ευρώ
μηνιαίως και επιπλέον ημερήσιο ποσό επιχορήγησης ύψους 8
ευρώ .

Το δεύτερο στάδιο ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του πρώτου
σταδίου και διαρκεί 12μήνες. Ως ποσό επιχορήγησης για το β’ στά-
διο του προγράμματος ορίζεται το ποσό των 360 ευρώ για κάθε
μήνα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημερομίσθια το μήνα,
για τους επιχορηγούμενους.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στo πρόγραμμα
υποβάλουν ηλεκτρονικά την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
Οργανισμού (www.oaed.gr ) αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλω-
ση που εμπεριέχει την εντολή κενής θέσης, (εφόσον υπάρχουν
κενές θέσεις), με την προϋπόθεση ότι έχουν παραλάβει κλειδάριθ-
μο από τα ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής τους, με τον οποίο έχουν
πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (eservices).

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται
με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2),
όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν.
Η σύσταση γίνεται σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που
έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία
της εξατομικευμένης προσέγγισης. Οι άνεργοι που υποδεικνύονται
από το ΚΠΑ2 καλούνται, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν
στο πρόγραμμα μετατρέποντας το επίδομα ανεργίας σε επιταγή
επανένταξης.

Αναλυτικότερα, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο ανω-
τέρω πρόγραμμα αναγράφονται στις σχετικές Δημόσιες Προσκλή-
σεις που είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr).

ΟΟΑΑΕΕΔΔ::  ΞΞεεκκιιννάάεειι  ττηη  ΔΔεευυττέέρραα  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα
εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  εερργγοοδδοοττώώνν  γγιιαα

ττηηνν  ααππαασσχχόόλληησσηη  1100..000000  δδιικκααιιοούύχχωωνν

ΥΥΠΠΕΕΣΣ::  ΑΑξξιιοολλοογγεείίττααιι  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα
ττωωνν  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννωωνν  

ΔΔιιοοιικκήήσσεεωωνν  χχωωρρίίςς  νναα  θθιιγγοούύνν
θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  κκααιι  δδιικκααιιώώμμαατταα

Με αφορμή σχόλια και επισημάνσεις σχε-
τικά με τοποθετήσεις του υπουργού
Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, περί

κατάργησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
κύκλοι του υπουργείου επισημαίνουν τα ακόλο-
υθα:

Ο υπουργός Εσωτερικών δεν έχει τοποθετηθεί
ακόμη επίσημα επί του θέματος, όπως και για
άλλα παρόμοια σοβαρά ζητήματα που άπτονται
του «Καλλικράτη», καθώς χρήζουν περαιτέρω
επεξεργασίας και διαλόγου.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης του
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, είναι επόμενο, αλλά και ευρύτερα γνω-
στό, ότι αξιολογείται επίσης, η λειτουργία των Απο-
κεντρωμένων Διοικήσεων.

Η αποτίμηση σχετίζεται τόσο με αυτή καθαυτή
την συγκρότησή τους, με ζητήματα οργάνωσης και
λειτουργίας, όσο και σε σχέση με την  αποκεντρω-
τική οργάνωση των υπηρεσιών του κράτους.

Από την καταγραφή των πεπραγμένων, μέχρι
την εξαγωγή συμπερασμάτων και την τελική
απόφαση για τον τρόπο που θα συνεχίσει η κεν-
τρική διοίκηση να ασκεί τις αρμοδιότητές της στην
περιφέρεια, μεσολαβεί ένα ικανό διάστημα επεξε-
ργασίας συγκεκριμένων θέσεων και μιας εξαν-
τλητικής διαδικασίας διαλόγου με τους φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αιρετούς και εργαζόμενο-
υς, όπως και με κάθε άλλο εμπλεκόμενο.

Το δεδομένο είναι ότι δεν θα υπάρξουν αιφνιδια-
σμοί, αλλά, πολύ περισσότερο, δεν θα υπάρξει το
παραμικρό περιθώριο να θιγούν θέσεις εργασίας
και εργασιακά δικαιώματα.
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ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα    ((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ΛΛααμμίίααςς))..  ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη

θθάάλλαασσσσαα  ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ    ((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..
ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό    κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα    ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100

μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα  σσττοο  χχωωρριιόό..ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..

ΕΕΔΔΩΩ!!!!!!  ΠΠωωλλοούύννττααιι  οοιικκόόππεεδδαα  άάρρττιιαα  κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  εεννόόςς  κκααιι  δδυυοο  σσττρρεεμμμμάάττωωνν  μμεε  άάδδεειιαα  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  κκααττααππλληηκκττιικκέέςς  ττιιμμέέςς
μμεε  55..000000€€    ττοο  σσττρρέέμμμμαα  χχωωρρίίςς  ππρροοκκααττααββοολλήή    μμεε  άάττοοκκεεςς  δδόόσσεειιςς  110000  εευυρρώώ//μμήήνναα..  ΠΠωωλλοούύννττααιι  44  σσττρρέέμμμμαατταα  άάρρττιιαα    κκααιι  οοιικκοοδδοο--

μμήήσσιιμμαα  χχττίίζζεειι  220000ττ..μμ..  μμεε  φφώώςς  κκααιι  ννεερρόό  μμέέσσαα  σσττοο  οοιικκόόππεεδδοο  μμόόννοο  33..000000€€//σσττρρέέμμμμαα..  
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΔΕΥΤ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ
Πρωί  9 με 1
Απόγευμα 5 με 8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εταιρεία Security στην Ελευσίνα
ζητά άνδρες – φύλακες ασφαλείας

για εργασία στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου 
(Ελευσίνα, Μάνδρα, 

Μαγούλα, Ασπρόπυργος). 
Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή

άδειας εργασίας. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5542141, 

αποστολή βιογραφικών στο :
mail@harris-security.com . 

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr
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ΠΠοοίίηησσηη  κκααιι  ΠΠρροοσσφφυυγγιιάά
--ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  ααππόό  ττοονν  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣ  σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι

Εκδήλωση διοργανώνει ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου, 
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 26 Μαρτίου 19.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων

«Στέγη Πολιτισμού» του Δήμου Χαϊδαρίου – Κολοκοτρώνη 36, πρώην ΝΕΛΕ.
Το θέμα της ποιητικής μουσικής εκδήλωσης είναι: «Ποίηση και Προσφυγιά – Κανένας δεν αφήνει

την πατρίδα του, εκτός αν πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία». Η φετινή εκδήλωση γίνεται
στο πλαίσιο της  Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης (21 Μαρτίου).

Παρουσίαση πεπραγμένων
και προγραμματισμού έργων και δράσεων
της Περιφέρειας Αττικής στον Δήμο Φυλής

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Γιάννης Βασιλείου και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της
Δύναμης Ζωής στην περιοχή,  σας προσκαλούν την

Δευτέρα,  27 Μαρτίου και ώρα 11.00πμ 
στην παρουσίαση πεπραγμένων και 

προγραμματισμού έργων και δράσεων της Περιφέρειας
Αττικής στον Δήμο Φυλής.

Η Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ». 

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
ΟΟ  ΝΝΕΕΡΡΒΒΙΙΝΝ  ΜΜΠΠΡΡΕΕΓΓΚΚΑΑΣΣΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΤΤΝΝΟΟΡΡ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΡΡΙΙΕΕ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΛΛΟΟΥΥΛΛΑΑΪΪ

ΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΘΘΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΣΣΑΑΚΚΡΡΑΑΝΝ,,  ΦΦΙΙΕΕΡΡ  ΑΑΛΛΒΒΑΑΝΝΙΙΑΑΣΣ
ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ
ΝΝΤΤΟΟΥΥΚΚΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΖΖΕΕΛΛΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΦΦΩΩΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ

ΚΚΡΡΙΙΣΣΤΤΑΑΓΓΗΗ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΝΝΤΤΟΟΥΥΚΚΑΑ  ΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΘΘΕΕΙΙΣΣΑΑ
ΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΡΡΣΣΕΕΚΚΑΑ,,  ΚΚΟΟΛΛΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΑΑΛΛΒΒΑΑΝΝΙΙΑΑΣΣ

ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΝΝΑΑ
ΕΕΛΛΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΑΑΜΜΟΟ  ΠΠΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ

ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟ  ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ
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ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377
ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((11--11,,55σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ    ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΉΉ  ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

((22--44σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  
σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα  μμόόννιιμμηη

ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευ-
σίνα, για εργασία σε ηλεκτρομηχανολογικό
τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως 30

ετών για πλήρης απασχόληση (10:30-19:30),
με ελάχιστη πρακτική γνώση σε οποιονδήπο-

τε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή
οχημάτων ή υδραυλικά). Απαραίτητες προϋ-

ποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού ηλ. υπο-
λογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής

γλώσσας, δίπλωμα οδήγησης αυτοκίνητου,
δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνε-
ργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία.
Αποστολή βιογραφικού στο stavros@heavy-

forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με
μήνυμα  τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό

ημερομίσθιο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα Υγείας
ΠΕΔΥ Ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309
(ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  

ΟΟ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
""ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΟΟΥΥΜΜΕΕΛΛΑΑ""  ΣΣΑΑΣΣ

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΝΝΕΕΙΙ  ΟΟΤΤΙΙ  ΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ
ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΑΑΗΗ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΧΧΟΟΡΡΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ
ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΝΝΗΗΛΛΙΙΚΚΕΕΣΣ
ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΟΟΥΥΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΤΤΟΟ  ΩΩΡΡΑΑ
1166::0000  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΩΩΡΡΑΑ  1133::0000..

ΣΣΑΑΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ!!
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

66993311009922998899  wwiinndd
66997744990055559988  vvooddaaffoonnee
66998888222299441166  wwhhaattssuupp

ΤΤΟΟ  ΔΔΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ

ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 
1 υ/δ, κατασκευή ́ 78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα

βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, 
κήπος 2.000τ.μ. ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ́ 12.

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ

ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855  ΤΤ..ΜΜ..  
ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ

ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ
((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΔΔΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ

ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 38

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
10 ΕΤΩΝ ΣΕ

ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3
ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ.

ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ 

210 5575860-1

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο 

Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος

γωνία. 6974792931, 2105571963

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
Ζητείται βοηθός λογιστή σε
εμπορική/τεχνικήεταιρεία.

Απόφοιτος οικονομικής σχολής 
5έτη προϋπηρεσίας.

Γνώση λογιστικών προγραμμάτων. 
Περιοχή Ασπρόπυργος . 
Αποστολή βιογραφικών 

στο e-mail:lampathakisb@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ
130€/ΤΟΝΟΣ,

ΕΛΙΑ
160€/ΤΟΝΟΣ,

ΔΑΔΙ 3
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/

10€. ΤΗΛ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

6982155684 
& 6943424342
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚH ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άνω Λιόσια : .....20-3-2017....
Αρ. Πρωτ. :    ........14587.......

Για τον Δήμο Φυλής 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του Έργου

1.Ο Δήμος Φυλής, προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθε-
ση του έργου : 

“ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΛΙΜΝΗ, ΖΩΦΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ”

π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ
5.000.000,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  -
Κωδικός Πίστωσης : Κ.Α.Ε. :
9781.06.005 

2. Η Διακήρυξη καθώς και τα
τεύχη και έγγραφα της σύμβασης
βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκ-
τρονική διεύθυνση του Δήμου
www.fyli.gr.

Το έντυπο οικονομικής προσφο-
ράς, που θα συμπληρωθεί από
τους διαγωνιζόμενους διατίθεται
από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Φυλής, Κ. Παλαμά 23 & Α.
Καρκαβίτσα, Πλατεία Μουσών,
13341 Άνω Λιόσια, μέχρι και την
Δευτέρα 17 Απριλίου 2017 κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο
210/2482233, FAX επικοινωνίας

210/2486196, αρμόδιος υπάλ-
ληλος για επικοινωνία κ. Βουτσινά
Β. ή κ. Καραμπίνη Ε.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
την 20η Απριλίου 2017 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10.00 π. μ. (ώρα
λήξης παραλαβής προσφορών),
από την αρμόδια Επιτροπή στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Φυλής (Μελίνα
Μερκούρη), Πλατεία Ηρώων,
13341 Άνω Λιόσια.

4.Η επιλογή του αναδόχου θα
γίνει με την «ανοικτή διαδικασία»
του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016.

Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και
θα υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2β
του Ν.4412/16.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
υποβάλει μόνο μία οικονομική
προσφορά.

Κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης (άρθρο 14 της Διακήρ-
υξης) είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη
τιμή).

5.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται
να συμμετάσχουν :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-
ούνται σε υδραυλικά έργα και
έργα οδοποιίας (για προσφέρον-
τες εγκατεστημένους στην Ελλάδα
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., και να
ανήκουν στην 3η τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
και 1η  τάξη και άνω για έργα

κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ) και είναι
εγκατεστημένοι :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρω-

παϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από
τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικές σημειώσεις του σχετι-
κού με την Ένωση Προσαρτήμα-
τος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέμα-
τα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρ-
ου 76  του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκρ-
ιμένη νομική μορφή για την υπο-
βολή προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος
η νομική της μορφή πρέπει να
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορο-
λογικού μητρώου για την ένωση
(π.χ. Κοινοπραξία).

6. Για την έγκυρη συμμετοχή
στον διαγωνισμό απαιτείται από
τους διαγωνιζόμενους, κατάθεση
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
κατά τους όρους του άρθρου 72 Ν.
4412/2016 (άρθρο 15 της Διακήρ-

υξης), που ανέρχονται σε ποσοστό
2% επί του προϋπολογισμού της
υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο
ποσό των 80.645,16 ΕΥΡΩ.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμε-
τοχής δεν γίνονται δεκτές, αν
έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των
30 ημερών πλέον του χρόνου
ισχύος της προσφοράς όπως
ορίζεται στη Διακήρυξη, ήτοι (12)
μηνών και 30 ημερών, από την
ημερομηνία δημοπράτησης
(άρθρο - 72 Ν.4412/2016), δηλαδή
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχι-
στον μέχρι 20η Μαΐου 2018.

7.Το έργο χρηματοδοτείται από
την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ -
Κωδικός Πίστωσης: Κ.Α.Ε.:
9781.06.005.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρ-
ασίας θα εγκριθεί από την Προϊ-
σταμένη Αρχή.

9.Η Διακήρυξη αυτή θα δημοσιε-
υθεί σύμφωνα με την παράγραφο
1 του άρθρου 120 και την παράγρ-
αφο 5 του άρθρου 376 στο
ΚΗΜΔΗΣ. 

Η Περίληψη της Διακήρυξης
αυτής θα δημοσιευθεί κατά την
παρ. 4 του άρθρου 376 του Ν.
4412/2016 στο τεύχος Διακ-
ηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα
με τα εδάφια 2 και 3 της περίπτω-
σης 31 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016. 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 20-3-2017

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΝΤΟΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΥΛΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΘΑΛΕΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η
ΚΑΡΔΑΡΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΝΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άνω Λιόσια : .......20-3-2017....
Αρ. Πρωτ. :  ….......14584......

Για τον Δήμο Φυλής 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για την επιλογή αναδόχου

κατασκευής του Έργου

1.Ο Δήμος Φυλής, προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθε-
ση του έργου : 
“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α Ν Τ Ι Π Λ Η Μ Μ Υ Ρ Ι Κ Η Σ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ  ΑΠΟ  ΤΙΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ  ΤΗΣ  22ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2015  ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ”
προϋπολογισμού 5.000.000,00
ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α). 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  -
Κωδικός Πίστωσης : Κ.Α.Ε. :
9775.06.014.01

2. Η Διακήρυξη καθώς
και τα τεύχη και έγγραφα της
σύμβασης βρίσκονται αναρτημένα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήμου www.fyli.gr.
Το έντυπο οικονομικής προσφο-
ράς, που θα συμπληρωθεί από
τους διαγωνιζόμενους διατίθεται
από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Φυλής, Κ. Παλαμά 23 & Α.
Καρκαβίτσα, Πλατεία Μουσών,
13341 Άνω Λιόσια, μέχρι και την
Πέμπτη 13η Απριλίου 2017 κατά

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
210/2482233, FAX επικοινωνίας
210/2486196, αρμόδιος υπάλ-
ληλος για επικοινωνία κ. Βουτσινά
Β. ή κ. Καραμπίνη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
18η Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π. μ. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών), από την
αρμόδια Επιτροπή στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Φυλής (Μελίνα Μερκούρη),
Πλατεία Ηρώων, 13341 Άνω Λιό-
σια.

4.Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει
με την «ανοικτή διαδικασία» του
άρθρου 27, του Ν. 4412/2016.
Η οικονομική προσφορά των δια-
γωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα
υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 95 παρ.2β του
Ν.4412/16.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
υποβάλει μόνο μία οικονομική
προσφορά.
Κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης (άρθρο 14 της Διακήρ-
υξης) είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη
τιμή).

5.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται
να συμμετάσχουν :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσι-
κά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
υδραυλικά έργα και έργα οδο-
ποιίας (για προσφέροντες εγκατε-
στημένους στην Ελλάδα πρέπει να
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., και να
ανήκουν στην 3η τάξη και άνω

για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
και Α2 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ.) και είναι
εγκατεστημένοι :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέμα-
τα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρ-
ου 76  του Ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκρ-
ιμένη νομική μορφή για την υπο-
βολή προσφοράς. 
Σε περίπτωση που η ένωση ανα-
δειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός
και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (π.χ. κοι-
νοπραξία).

6. Για την έγκυρη συμμετοχή στον
διαγωνισμό απαιτείται από τους
διαγωνιζόμενους, κατάθεση
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
κατά τους όρους του άρθρου 72 Ν.
4412/2016 (άρθρο 15 της Διακήρ-

υξης), που ανέρχονται σε ποσοστό
2% επί του προϋπολογισμού της
υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο
ποσό των 80.645,16 ΕΥΡΩ.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμε-
τοχής δεν γίνονται δεκτές, αν
έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των
30 ημερών πλέον του χρόνου
ισχύος της προσφοράς όπως
ορίζεται στη Διακήρυξη, ήτοι (12)
μηνών και 30 ημερών, από την
ημερομηνία δημοπράτησης
(άρθρο - 72 Ν.4412/2016), δηλαδή
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχι-
στον μέχρι 18 Μαΐου 2018.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από
την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ -
Κωδικός Πίστωσης: Κ.Α.Ε.:
9775.06.014.01

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρ-
ασίας θα εγκριθεί από την Προϊ-
σταμένη Αρχή.

9.Η Διακήρυξη αυτή θα δημοσιευθ-
εί σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 120 και την παράγρα-
φο 5 του άρθρου 376 στο
ΚΗΜΔΗΣ. 

Η Περίληψη της Διακήρυξης
αυτής θα δημοσιευθεί κατά την
παρ. 4 του άρθρου 376 του Ν.
4412/2016 στο τεύχος Διακ-
ηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα
με τα εδάφια 2 και 3 της περίπτω-
σης 31 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016. 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 20-3-2017

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον χώρο της
φύλαξης και διαχείρισης αρχείου, επιθυμεί να εντάξει
άμεσα στο δυναμικό της, για πλήρη απασχόληση:

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρακο-
λούθησης και υλοποίησης, σωστά και έγκαιρα όλων των
αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί καθημερινά σε
άμεση συνεργασία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
της εταιρείας. Αναφέρεται στον Διευθυντή Λειτουργιών.

Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων εντός
αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που
αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
την ασφάλεια της πληροφορίας.

Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια
και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:
•Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
•Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εμπειρία σε picking, θα θεωρ-

ηθεί πρόσθετο προσόν)
•Ηλικία 25-35
•Καλή γνώση Η/Υ
•Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
•Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης σε ιδ.

ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
•Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν στον

Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περιοχές.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν το

βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογρα-
φία και αναγραφή στο θέμα τον κωδικό της θέσης, στο e-
mail: hr@archeiothiki.grή fax : 210 5599076.



14-θριάσιο Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή 35.000€
6986257643

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

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

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκε-
υασμενο, μεταφέρεται
στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - -
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Ενοικιάζεται στο Ρουπά-
κι, νεόδμητη οικία 65
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, πολ-
υτελούς κατασκευής '13,
μπάνιο, κεντρική θέρ-
μανση, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, θέα βουνό,
αποθήκη,  θερμομόνω-
ση, ημιεπιπλωμένη, και

αυλή στην  τιμή 250€
6951230203, 10:00-
21:00
(2.3. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελματικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586. (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται ή πωλείται
περιφραγμένο οικόπεδο
130 μέτρα για οποιαδή-
ποτε χρήση στην οδό Κα-
ραϊσκάκη στον Ασπρόπ-
υργο . Τηλ. επικοινωνίας
6936678467
(2.2. 17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ Ι Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-

σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπε-
ρής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόρι-
στη θέα, ελεύθερη, καλή κα-
τάσταση, κοντά στον Σκλα-
βενίτη, με θερμοσίφωνα
χωρίς θέρμανση, 2 ενοίκια
μπροστά, άμεσα διαθέσιμο,
τιμή 200€ , 6944915800,
10:00-19:00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, μπάνιο, α-
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.μ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως ε-
πιπλωμένο οροφοδιαμέρι-
σμα 90 τμ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλα-
τείας, σε διώροφη οικοδο-
μή, επί οικοπέδου 500 τμ,
με κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583
(3.3.16)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκ-
τασης 500 μέτρων . Τηλ.

6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.μ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο-
γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 180 τ.μ., αυ-
τόνομη θέρμανση, ελεύθερη,
ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιμή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματι-
σμός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, μεσίτες
δεκτοί, τιμή 57.000€, συζητή-
σιμητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ε-
νιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τι-
μή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ: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
τηλ:6945466284

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της Δυτι-
κής Αττικής με χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθμό. Επίσης αναλαμ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών έως
5 ετών. Τηλ.: 6936678467
(10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμ-
πειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6980702259 κος Πανα-
γιώτης (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 

(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια-
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμ-
βανει φυλαξη παιδιων στην
περιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ
στα Γερμανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα ή μονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίμηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικό-
πεδο στον Περιφερειακό
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν αυ-
τοκίνητο μοντέλο 90 και άνω
μικρομεσαίου κυβισμού, δι-
ότι υπάρχει πρόβλημα
υγείας. Δίνεται αμοιβή 300
ευρώ. Τηλ: 6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο

ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  2255..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  

ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

ΕΕννοοιικκιιάάζζοοννττααιι  
σστταα  ΓΓεερρμμααννιικκάά  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

22  δδιιααμμεερρίίσσμμαατταα,,
22ααρριι  &&  33ααρριι..

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::
66994444338888449911,,
22110055557700990033

ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ

Η  εταιρία ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο,
που δραστηριοποιείται  στον χώρο της εφοδιαστι-

κής αλυσίδας (logistics) του φαρμάκου ,  
ζητά να προσλάβει  υπάλληλο αποθήκης με σχετι-

κή εργασιακή εμπειρία για πενθήμερη εργασία.
Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως 

αποστείλετε το Βιογραφικό σας στην διεύθυνση
info@alfaomega.gr ή με fax στο 210/5597634.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  22  WWCC,,

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200  ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210 5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210 5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210 5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210 5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577

ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20 47
254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47 344 

Δ/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 ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364 ,
213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 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 ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΙΙΒΒΙΙΣΣΚΚΟΟΣΣ
ΣΣττοο  κκααττάάσσττηημμάά  μμααςς  θθαα  ββρρεείίττεε::
αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς
όόππωωςς  κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρρ--
ιικκώώνν  γγιιαα  ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι
γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι  δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι
ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρεεςς
ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,
κκλλππ  κκααιι  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοονν--
ττόόκκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε
φφυυττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη
μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,  ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς
κκααιι  ττοουυςς  εεοορρττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς
ρραακκίί,,  ττσσίίπποουυρροο,,  μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμααρρ--
ιικκώώνν  κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά  υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς  κκααιι
πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλααγγεείίττεε
ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα
ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς
μμεεγγάάλλεεςς  δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς
μμέέσσαα  ααππόό  τταα  φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνν--
τταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  

221100--55557799880011
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