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40 εκ. ευρώ η «λεία» δύο πολυμελών εγκληματικών οργανώσεων
που διέπρατταν ληστείες σε σπίτια, εταιρείες και ΑΤΜ
Óåλ. 8
ΟΠΚΕ-ΔΙΩΞΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ο Δήμος Φυλής θα τηρήσει τις
δεσμεύσεις του για την πάταξη
της παραβατικότητας και περιμένει
από την Πολιτεία να κάνει το ίδιο,
δήλωσε ο Χρ. Παππούς

Με την συμμετοχή πέντε υπουργείων πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο ΥΠΕΣ,
με ατζέντα την εγκληματικότητα στην Δυτική Αττική.

Μενίδι: Ολοήμερο σχολείο Ρομά,
διαμεσολαβητές που θα
επικοινωνούν καθημερινά με
τις οικογένειες των μαθητών
και αναθεώρηση του
θεσμικού πλαισίου που
αφορά την οπλοφορία

ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Óåë. 3-4

Η ίδρυση του Μουσικού Σχολείου
στην πόλη είναι πλέον γεγονός !
Πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε
πριν 2 χρόνια, με πολλαπλές δράσεις για την
υλοποίηση αυτού του πολυετούς οράματος !

Óåë. 9

Ο Δήμος Μάνδρας
-Ειδυλλίας παραχωρεί
δημοτικούς χώρους
για τον πολιτισμό

Óåλ. 2

Πρόγραμμα ανακύκλωσης
με ανταποδοτικά οφέλη
για τους Δημότες θα εφαρμόσει
ο Δήμος Φυλής
... για γυαλί – χαρτί και πλαστικό
σε πρώτη φάση

Óåë. 7

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:

Επτά συλλήψεις για
τα επεισόδια στην
αντιρατσιστική
πορεία του Σαββάτου

Óåλ. 8

Η παραχώρηση χρήσης
αιγιαλού, τα τέλη
ύδρευσης, η κατάργηση
λειτουργίας κεραίας
κινητής τηλεφωνίας και
πολλά άλλα
Στη σημερινή συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου
Μάνδρας - Ειδυλλίας

2η Ενημερωτική
Συνάντηση
για την Κοινωνική και
Αλληλέγγυα Οικονομία
στα Άνω Λιόσια Óåλ. 5

Óåë. 3-11

Óåë. 2

Η εξάλειψη της γκετοποίησης και
η εξελισσόμενη αναβάθμιση της
αστυνόμευσης στην συνάντηση
Γ. Βασιλείου - Ν. Τόσκα

Óåλ. 7

Την Τρίτη 20 Ιουνίου παρουσία του
Υπουργού Yποδομών και Μεταφορών
Χρ. Σπίρτζη

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ 3ΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ Óåλ. 5

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Χατζή Μαρία Ι. Θεμιστοκλέους 49, 2105575331
Ελευσίνα
Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

Μάνδρα
Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον Γρηγόρης Μικρογεύματα, 2105550309

Σ

Ασπρόπυργος: Επτά συλλήψεις για τα
επεισόδια στην πορεία του Σαββάτου

τη σύλληψη επτά ατόμων προχώρησε η αστυνομία για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου
στον Ασπρόπυργο κατά τη διάρκεια αντιφασιστικής πορείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, την ώρα της πορείας
πενήντα άτομα περίπου επιτέθηκαν στους συγκεντρωμένους και στις αστυνομικές δυνάμεις με βόμβες μολότοφ
και πέτρες, ενώ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο πρόσωπο και διακομίστηκε
στο Τζάνειο.
Οι συμμετέχοντες στην αντιρατσιστική συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο ζήτησαν το σταμάτημα των επιθέσεων εναντίον μεταναστών και την τιμωρία των δραστών. Μετά τις ομιλίες των διοργανωτών, οι συμμετέχοντες στην πορεία
βάδισαν προς το ΑΤ Ασπρόπυργου .

Aχαρνές

ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΟΕ
Αγίας Τριάδας 1, 2102440487
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
Δημαρχείου 15, 2102475470
Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος, Παπανδρέου Γεωργίου 4,
- Δάσος Χαϊδαρίου ,2105813912

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιές νεφώσεις
Η θερμοκρασία θα φτάσει στους
26 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παΐσιος, Παΐσης, Παϊσία *
Ζώσιμος, Ζώσης, Ζήσιμος, Ζήσης,
Ζωσιμαίος, Ζώσα, Ζωσιμαία

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

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 Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

To «γκέτο» του Ασπρόπυργου
διώχνει τις επιχειρήσεις

Αποκαλυπτικό ήταν το πρόσφατο ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 για τον
οικισμό της Νέας Ζωής ο οποίος έχει μετατραπεί σε «γκέτο» προκαλώντας αγανάκτηση σε κατοίκους και επιχειρηματίες.
Ο οικισμός της «Νέας Ζωής» είναι η μεγαλύτερη κρυψώνα όπλων και ναρκωτικών από όπου θα προμηθευτούν
εμπόρευμα οι διακινητές σύμφωνα με τις αλυσιδωτές καταγγελίες των κατοίκων.
«Έρχεται συνεχεία ένα όχημα με αλβανικές πινακίδες που ξεφορτώνει όπλα και ναρκωτικά και στη συνέχεια φεύγει»
αναφέρει κάτοικος της περιοχής ο οποίος αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις σχέσεις ανομίας που έχουν αναπτυχθεί
Την ίδια ώρα συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπρόπυργου κ. Αντώνη
Καράμπουλα ο οποίος αναφέρει ότι οι διακινητές φτάνουν στο σημείο να χρησιμοποιήσουν ως βαποράκια ακόμη και
ανήλικα παιδιά. Την ίδια ώρα το παραεμπόριο καλά κρατεί, ενώ πάνω από 120 μετακόμισαν για να αποφύγουν τη
λεηλασία των εμπορευμάτων τους.

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας παραχωρεί
δημοτικούς χώρους για τον πολιτισμό

Ο

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας στα πλαίσια της προσπάθειας και ανάπτυξης του Πολιτισμού υποστηρίζει και ενθαρρύνει τις δράσεις και πρωτοβουλίες πολιτισμού συλλόγων του Δήμου. Υποβοηθά τον
ρόλο τους και παραχωρεί δωρεάν τη χρήση δημοτικών
χώρων και αιθουσών για κοινωφελείς δραστηριότητες και
την προαγωγή τοπικών συμφερόντων.
Για το λόγο αυτό πρόσφατα προσπάθησε το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση των δημοτικών
χώρων και αιθουσών για την εξυπηρέτηση αυτών των
σκοπών. Πιο συγκεκριμένα:
1. Παραχώρησε δωρεάν την αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου Βιλίων στον Εκπολιτιστικό, Εξωραϊστικό & Λαογραφικό Σύλλογο Βιλίων στις 3/6/2017 για την πραγματοποίηση της ομιλίας με την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου
κα Μερόπη Σπυροπούλου
2. Παραχωρεί δωρεάν το θερινό κινηματογράφο «ΑΣΤΡΟΝ» στο Πολιτιστικό Σωματείο «ΒΑΛΑΡΙΑ» στις 12/6/2017
και 14/6/2017 για πρόβες του χορευτικού τμήματος και στις 15/6/2017 για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης παραδοσιακών χορών.
3. Παραχωρεί δωρεάν το θέατρο «ΜΕΛΙΝΑ φωτό αρχείου
ΜΕΡΚΟΥΡΗ» στο Προοδευτικό & Μορφωτικό Σύλλογο
«ΤΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ» στις 23/6/2017 για την πραγματοποίηση της παιδικής θεατρικής παράστασης
«ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ» με συμμετοχή παιδιών της πόλης μας
και από 10/6/2017 έως 23/6/2017 από τις 17:00 έως τις
20:00 για τις πρόβες
4. Παραχωρεί δωρεάν την αίθουσα εκδηλώσεων του
Γυμνασίου & Λ.Τ. Βιλίων του Πνευματικού Κέντρου
Βιλίων στον Εκπολιτιστικό, Εξωραϊστικό & Λαογραφικό
Σύλλογο Βιλίων στις 3/6/2017 για χρήση από τις θεατρικές και χορευτικές ομάδες του συλλόγου για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο από την Πέμπτη έως την Κυριακή και από τις
14:30 έως 20:00 και κάθε Σάββατο από τις 12:00 έως 20:00 και για τους μήνες Ιούλιο έως και Αύγουστου από Δευτέρα έως Κυριακή από τις 11:00 μέχρι τις 23:00.
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Με την συμμετοχή πέντε υπουργείων πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο ΥΠΕΣ, με ατζέντα την εγκληματικότητα στην Δυτική Αττική

Μενίδι: Ολοήμερο σχολείο Ρομά, διαμεσολαβητές που θα επικοινωνούν
καθημερινά με τις οικογένειες των μαθητών και αναθεώρηση του θεσμικού
πλαισίου που αφορά την οπλοφορία

Σ

ειρά παρεμβάσεων για την κοινωνική ένταξη των Ρομά του
Μενιδίου (και όχι μόνο) και την
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην
περιοχή, με αφορμή και τα πρόσφατα
γεγονότα, ανακοίνωσαν δύο υπουργοί,
τρεις αναπληρωτές υπουργοί και ένας
υφυπουργός, σε κοινή συνέντευξη Τύπου
στο υπουργείο Εσωτερικών, παρουσία
εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής και
του Δήμου Αχαρνών.
Στα μέτρα που ανακοίνωσαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης και
Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, οι αναπληρωτές υπουργοί Προστασίας του
Πολίτη, Νίκος Τόσκας, Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου και Υγείας,
Παύλος Πολάκης και ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, περιλαμβάνονται δράσεις που ευνοούν την πρόσβαση των Ρομά στην εκπαίδευση, στη
εργασία, τις κοινωνικές παροχές, την υγεία
και τον αθλητισμό, ενώ προαναγγέλθηκε η
αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που
αφορά την οπλοφορία.
Όπως σημείωσε ο κ. Σκουρλέτης,
«υπάρχει ανάγκη, ανεξαρτήτως του πρόσφατου τραγικού γεγονότος (θάνατος
11χρονου από αδέσποτη σφαίρα), να αναλάβουμε πρωτοβουλίες κατά της παρά-

νομης οπλοφορίας και αυτό δεν αφορά
μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν μπορεί κανένας να παίρνει τον νόμο στα χέρια
του, ούτε όταν έρχεται στο τσακίρ κέφι να
παίρνει το κουμπούρι του και να το αδειάζει στον αέρα».
Ο κ. Γαβρόγλου ανακοίνωσε ότι στα
σχολεία όπου φοιτούν Ρομά θα τοποθετηθεί, πιθανόν από το προσεχές σχολικό
έτος, κοινωνικός λειτουργός με ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στο σχολείο και την
οικογένεια, ώστε οι γονείς να πειστούν για
την αναγκαιότητα παραμονής του παιδιού
στην εκπαίδευση. Στα ίδια σχολεία θα μειωθεί ο αριθμός μαθητών ανά τάξη από 25
σε 15, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η
παρακολούθηση του ολοήμερου σχολείου.
Επιπλέον, σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μελετάται η
δυνατότητα, απόφοιτοι λυκείου να εισάγονται χωρίς εξετάσεις σε συγκεκριμένα
τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
όπως παιδαγωγικά, κοινωνικών λειτουργών ή σχολές της αστυνομίας. Το θέμα
έχει νομικές δυσκολίες, αλλά ο κ. Γαβρόγλου διαβεβαίωσε ότι «θα κάνουμε το παν
για να τις ξεπεράσουμε».
Από την πλευρά της, η κ. Φωτίου προανήγγειλε τη σταδιακή μετεγκατάσταση

στους δήμους όσων Ρομά ζουν στους
συνολικά 325 καταυλισμούς σε όλη τη
χώρα, ενώ ανέφερε ότι επιταχύνονται οι
διαδικασίες για ίδρυση Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά στο Μενίδι.
Ο κ. Τόσκας υπενθύμισε τα μέτρα εντατικοποίησης της αστυνόμευσης στο
Μενίδι, που ανακοινώθηκαν πρόσφατα,
ενώ επισήμανε ότι τις επόμενες ημέρες θα
υπάρξει εκτεταμένη αστυνομική επέμβαση
σε περιοχές με πρόβλημα διακίνησης ναρκωτικών.
Παρεμβάσεις για εμβολιασμό του τοπικού πληθυσμού Ρομά και ειδική μέριμνα
για τους χρήστες θα προωθήσει το υπο-

Η εξάλειψη της γκετοποίησης και η εξελισσόμενη
αναβάθμιση της αστυνόμευσης
στην συνάντηση Γ. Βασιλείου - Ν. Τόσκα

Ο

Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου,
συνοδευόμενος από
τον ειδικό συνεργάτη
του, κ. Δ. Μπουρίκο,
συνάντησε τον Αν.
Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, κ. Ν.
Τόσκα, την Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017
στο Υπουργείο. Η
συνάντηση ξεπέρασε τις δύο ώρες και ήταν ουσιαστική και
παραγωγική προς την κατεύθυνση αναβάθμισης της αστυνόμευσης σε συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής Αττικής,
καθώς και την προώθηση νέων δράσεων στο πεδίο της κοινωνικής πρόληψης της παραβατικότητας.
Αναλυτικότερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ.
Βασιλείου, ενημέρωσε τον Αν. Υπουργό για τα ζητήματα που
θίγουν 800 και πλέον κάτοικοι του Δήμου Φυλής με πρόσφατη
επιστολή τους αλλά και κατόπιν συνάντησης που είχε με
ομάδα πολιτών, αναφορικά με την διάσπαση της κοινωνικής
συνοχής σε συγκεκριμένες περιοχές και την πολυποίκιλη παραβατικότητα. Επίσης, έγινε εκτενής παρουσίαση για την προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής προς ανάδειξη του ζητήματος της γκετοποίησης και της ανάγκης σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης στη βάση κοινωνικών ερευνών-απογραφών. Σε αυτό το
πλαίσιο, θεσμοί όπως η κοινωνική διαμεσολάβηση, η αναβάθμιση και χρήση εγκαταλελειμμένων αθλητικών χώρων, η
πολιτιστική και ευρύτερη κοινωνική στήριξη σε συνδυασμό με
την εμπέδωση της τοπικής ασφάλειας, μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων στα Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι. Ειδική αναφορά έγινε
στις περιοχές Αμαξοστασίου Άνω Λιοσίων, Άη-Γιάννη Άνω
Λιοσίων, Λίμνης Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου και Αυλίζας Ζεφυρίου,

Νέας Ζωής Ασπροπύργου,
Νεοκτίστων Ασπροπύργου και Βλυχού
Μεγάρων καθώς και
στην ανάγκη αντιμετώπισης φαινομένων, όπως η καύση
καλωδίων και άλλων
υλικών σε περιοχές
της Δυτικής Αττικής.
Εκ μέρους του Αν.
Υπουργού, κ. Ν. Τόσκα, επισημάνθηκε η προτεραιότητα που
δίνεται στην Δυτική Αττική, η εξελισσόμενη αναβάθμιση της
αστυνόμευσης με άμεσα αποτελέσματα, καθώς και η στήριξη
του Υπουργείου στις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που θα
αγγίζουν και το ουσιαστικό πεδίο της κοινωνικής ασφάλειας
και της κοινοτικής πρόληψης.
Τέλος, ο Αν. Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη
ψύχραιμης εξέτασης των ζητημάτων, τη σημασία επικράτησης λογικών που στηρίζονται στο νομικό μας πολιτισμό και
τις αρχές της ευνομούμενης πολιτείας αλλά και την προσπάθεια ανάταξης της Δυτικής Αττικής μετά από πολλά χρόνια
εγκατάλειψης και περιθωριοποίησης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με όλες τις δημόσιες αρχές για τα θέματα των Ρομά και της παραβατικότητας.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Αν. Υπουργό, κ. Ν. Τόσκα, για την
προτεραιότητα που έχει δώσει στην περιοχή και τον χρόνο
που επενδύει αλλά και για την ευρεία αντίληψη με την οποία
προσεγγίζει ένα εξαιρετικά σύνθετο και βεβαρημένο θέμα που
ταλαιπωρεί τους πολίτες της περιοχής μας.
Η ολοκληρωμένη παρέμβαση, τμήμα της οποίας είναι και η
αναβάθμιση και αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης, με
τελικό σκοπό την αντιμετώπιση των συνθηκών γκετοποίησης,
είναι η μόνη πολιτική που μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση».

υργείο Υγείας, ενώ θα υπάρξει διαρκής
παρουσία δύο κινητών μονάδων στην
περιοχή, μία του ΚΕΕΛΠΝΟ και μία του
ΟΚΑΝΑ. Ο κ. Πολάκης σημείωσε ότι σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής θα
υπάρξει καθαρισμός του ρέματος Εσχατιάς και άλλων εστιών μόλυνσης στο
Μενίδι.
Αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού, δημιουργία αθλητικού κέντρου στην περιοχή και
παρεμβάσεις σε αθλητικές υποδομές στις
κοινότητες Ρομά ανακοίνωσε, από τη πλευρά του, ο κ. Βασιλειάδης.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Η ίδρυση του Μουσικού Σχολείου
στην πόλη είναι πλέον γεγονός !

Δ

ημοσιεύθηκε στης Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για ίδρυση Μουσικού
Γυμνασίου στην Ελευσίνα.
Η παραπάνω εξέλιξη είναι εξαιρετικά σημαντική για για
τους μαθητές που αναγκάζονται να φοιτούν σε μουσικά
σχολεία μακριά απο την περιοχή μας. Γενικότερα όμως
δίνει τεράστια αναβάθμιση στην παιδεία της Ελευσίνας
και της Δυτικής Αττικής.
Πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, με πολλαπλές δράσεις για την υλοποίηση αυτού του πολυετούς οράματος !
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στόχος του Δήμου
Ελευσίνας είναι να αρχίσει η λειτουργία του μέσα στο 2017. Το
μουσικό γυμνάσιο θα στεγαστεί στο συγκρότημα του πρώην
8ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας στη συμβολή των οδών
Ιάκχου και Παναγιωτίδου.
συνέχεια στη σελ. 11

4-θριάσιο

Απολογισμός και ευχαριστήριο
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από τον Σύλλογο Αγίας Τριάδας Μεγάρων

Πανηγυρική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Φορέαγια την
ανακήρυξη του υγροβιότοπου Βουρκάρι σε Περιφερειακό Πάρκο

Ο

Πολιτιστικός Σύλλογος «Αγία Τριάδα» ευχαριστεί όσους βοήθησαν για την πραγματοποίηση
των εκδηλώσεων, ενώ κάνει και έναν μικρό
απολογισμό.

Αγαπητοί συμπολίτες
Ο Σύλλογος μας πραγματοποίησε και φέτος με εξαιρετική επιτυχία τις καθιερωμένες πλέον εορταστικές του
εκδηλώσεις κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος από
τις 03 έως 05 Ιουνίου.
Το Σάββατο, πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με τον
Φορέα για την προστασία του υγροβιότοπου του Βουρκαρίου (μέλος του οποίου είναι και ο σύλλογος μας), την
Πανηγυρική εκδήλωση για την ανακήρυξη του υγροβιότοπου σε Περιφερειακό Πάρκο, με αφορμή την δημοσίευση σε ΦΕΚ του Προεδρικού Διατάγματος.
Ένας πολυετής αγώνας έληξε με τα καλύτερα αποτελέσματα. Την Κυριακή, τον Πανηγυρικό Εσπερινό της
εκκλησίας της Αγίας Τριάδας για την εορτή του Αγίου
Πνεύματος και κατόπιν την καθιερωμένη μουσικοχορευτική βραδιά με παραδοσιακούς χορούς της Περάμου
Μικράς Ασίας από τον Σύλλογο Περαμίων και Κυζικηνών
της Νέας Περάμου, αρχικά και ζωντανή μουσική και χορό
στη συνέχεια. Την Δευτέρα οι εκδηλώσεις έκλεισαν με τον
Όρθρο και την Πανηγυρική θεία λειτουργία.
Για την άψογη και καλά οργανωμένη πραγματοποίηση
των εκδηλώσεων μας ζητήσαμε και λάβαμε πρόθυμα και
με χαρά την βοήθεια από φορείς και μεμονωμένα άτομα

τους οποίους και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε.
Από τον Δήμο Μεγαρέων, τον Δήμαρχο Μεγαρέων κ.
Γρηγόρη Σταμούλη ο οποίος πάντα στέκει αρωγός στον
σύλλογο μας και από την πρώτη στιγμή έθεσε τον μηχανισμό του Δήμου στη διάθεση μας για την άψογή οργάνωση των εκδηλώσεων.
Τον Αντιδήμαρχο καθαριότητας κ. Κωνσταντίνο Φυλακτό ο οποίος σήκωσε το κύριο βάρος από πλευράς Δήμου
και ήμασταν σε συνεχή επαφή για την επίλυση κάθε
προβλήματος.
Τον Πρόεδρο της Δημοτικής κοινότητας Μεγάρων κ.
Ηλία Μουστάϊρα για την πολύτιμη βοήθεια τους κατά την
διάρκεια της προετοιμασίας, καθώς επίσης την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ελένη Ρήγα, τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης κ. Παπαπανούση, τον Αντιδήμαρχο
Νέας Περάμου κ. Κοσμόπουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο
κ. Δημήτρη Παπανίκο, που μας τίμησαν με την παρουσία
τους.
Από τον Σύλλογο Περαμίων και Κυζικηνών την Πρόεδρο του κ. Ελπίδα Χονδρίδου για την άμεση αποδοχή
της πρόσκλησης και την παρουσίαση της ιστορίας της
Περάμου Μικράς Ασίας και του Συλλόγου της Νέας
Περάμου.
Τους κ. Ιωάννη Κεχαγιά υπεύθυνο χορευτικών ομάδων
του Συλλόγου και τον κ. Αντώνη Λάγιο χοροδιδάσκαλο
για την άψογη παρουσία των χορευτικών ομάδων. Τα
παιδιά των χορευτικών ομάδων που με μεράκι για τον
τόπο τους και την ιστορία του, δίνουν την ψυχή τους σε

κάθε εκδήλωση.
Από την ορνιθολογική εταιρεία Ελλάδος την ορνιθολόγο κ. Ρούλα Τρίγκου, από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Περιφέρειας την
εκπαιδευτικό κ. Αλεξάνδρα Τσίγκου, για την συμμετοχή
τους στην εκδήλωση για την ανακήρυξη του υγροβιότοπου του Βουρκαρίου σε Περιφερειακό Πάρκο.

Τους χορηγούς των δώρων που κληρώσαμε.
Την καλλιτέχνη κα. Μαριάννα Λιόγρη για την Θαλασσογραφία , ελαιογραφία σε μάρμαρο.
Την εταιρεία BODY ACTION για την δωροεπιταγή.

Το μέλος του συλλόγου μας κ. Παναγιώτη Καμπουρίδη, για τα γλυκά που έφτιαξε δωρεάν και κεράσαμε
τους χορευτές του Συλλόγου Περαμίων και Κυζικηνών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του
συλλόγου μας που δούλεψαν για την άρτια και φέτος
πραγματοποίηση των εκδηλώσεων μας.

Επίσης, ξεχωριστά να ευχαριστήσω όλες και όλους
εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.

Κρατάμε την ελπίδα ότι ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες σας και δίνουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε
να πραγματοποιούμε δράσεις και εκδηλώσεις με στόχο
την αναβάθμιση της περιοχής και για εμάς τους κατοίκους αλλά και για όλους τους επισκέπτες της.

Μελετάται το νομικό καθεστώς ως προς την δυνατότητα όποιοι μαθητές Ρομά παίρνουν απολυτήριο Λυκείου
να μπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις σε ορισμένα Τμήματα των ΤΕΙ.

Συνεχίζεται από σελ. 3

Συγκεκριμένα, ο κ. Γαβρόγλου επισήμανε:
«Υπάρχει, δυστυχώς, μια αίσθηση ότι μόνο τα
βραχυπρόθεσμα μέτρα φέρνουν αλλαγές, όμως ειδικά για
τα θέματα εκπαίδευσης θα πρέπει όλοι μαζί να πείσουμε
και την τοπική κοινωνία ότι χρειάζονται ενίσχυση και αποδοχή γιατί μακροπρόθεσμα η έκβαση αυτών των μέτρων
θα είναι πολύ θετική. Μέτρα των οποίων την εφαρμογή θα
επιταχύνουμε κυρίως μετά και τις χθεσινοβραδινές θετικές εξελίξεις με τις διαπραγματεύσεις. Τα μέτρα που θα
σας πω είναι μεν ενταγμένα στον τριετή προγραμματισμό
μας, αλλά προφανώς έχουν ένα κόστος, όχι τεράστιο,
αλλά ένα σχετικό κόστος.
Πρώτον, στα σχολεία όπου φοιτούν μαθητές Ρομά, θα
μειωθεί ο αριθμός των μαθητών από 25 σε 15.
Το δεύτερο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα σχολεία
στα οποία φοιτούν μαθητές Ρομά και ελπίζουμε να το
αρχίσουμε στη διάρκεια του επόμενου σχολικού έτους και
να το ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος του σχολικού έτους:
θα τοποθετηθεί ένας κοινωνικός λειτουργός που, όμως, ο
αποκλειστικός ρόλος του εκπαιδευτικού θα είναι η διαμεσολάβηση ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Η
μεγάλη μας αδυναμία στο θέμα της εκπαίδευσης, μέχρι
τώρα, ήταν η εμπλοκή των οικογενειών. Άρα θα υπάρχει
ένας διαμεσολαβητής ο οποίος θα επικοινωνεί καθημερινά με τις οικογένειες των μαθητών Ρομά.
Τρίτον, στα σχολεία που φοιτούν μαθητές Ρομά θα
πρέπει να είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του ολοήμερου σχολείου. Έχουμε ένα πρόβλημα πλημμελούς
παρακολούθησης από τους μαθητές Ρομά. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, αλλά νομίζουμε ότι το να
συνεχίζουν οι μαθητές μετά τη 1:15 έως τις 4 το απόγευμα, όπου υπάρχουν πολύμορφες δραστηριότητες στα
σχολεία, θα παίξει επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό
ρόλο.
Το τέταρτο το έχουμε μελετήσει και θα το αρχίσουμε
πειραματικά από φέτος. Στα σχολεία όπου φοιτούν μαθητές Ρομά θα θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική λειτουργία Σχολής Γονέων. Σύνθετο το εγχείρημα, αλλά υπάρχει ευρωπαϊκή εμπειρία και θα το αρχίσουμε πειραματικά από
φέτος.

Μαζί με τον κ. Τόσκα μελετάμε το νομικό καθεστώς ως
προς την δυνατότητα όποιοι μαθητές Ρομά παίρνουν
απολυτήριο Λυκείου να μπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις σε ορισμένα Τμήματα των ΤΕΙ. Παραδείγματος
χάριν, τμήματα ΤΕΙ Κοινωνικών Λειτουργών και παιδαγωγικά τμήματα, ώστε να ενισχυθεί ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών ανάμεσα στους Ρομά. Θα μας πει και ο κ. Τόσκας για την αντίστοιχη δυνατότητα που υπάρχει στις Σχολές της Αστυνομίας. Υπάρχουν ορισμένες νομικές
δυσκολίες, αλλά θα κάνουμε το παν να τις ξεπεράσουμε.
Νομίζουμε ότι αυτό είναι ένα πακέτο μέτρων που μακροπρόθεσμα θα μας πάει σίγουρα πολλά βήματα μπροστά
και καλούμε και την τοπική κοινωνία να τα ενισχύσει προφανώς, να τα υπερασπιστεί και να τα υιοθετήσει.
Εμείς εντός του μήνα προγραμματίζουμε και συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς της περιοχής, ώστε να τους
αναλύσουμε αυτά τα μέτρα και προφανώς να ακούσουμε
και τις απόψεις τους».
Μέτρα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Εν τω μεταξύ το Υπουργείο Προστάσίας του Πολίτη,
εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναφέρεται στα μέτρα
που θα ληφθούν ευρύτερα στην Δυτική Αττική για την
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.
Πιο αναλυτικα επισημαίνονται:

Ονομαστικοποίηση αστυνομικών και δράσεων
Αλληλοενημέρωση, σε καθημερινή βάση, αρμοδίων για
ζητήματα τάξης και ασφάλειας, για γεγονότα, αδικήματα
και ιδιαιτερότητες.
Καθημερινές, «ειδικές δράσεις» των δυνάμεων Τάξης
(περιπολίες ομάδων ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, ΤΡΟΧΑΙΑΣ), σε συγκεκριμένα σημεία και συγκεκριμένες ώρες, ύστερα από
αξιολόγηση εγκληματολογικών δεδομένων,
Στοχευμένες – συντονισμένες Δράσεις της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής.
Καθημερινές επαφές των επικεφαλής των Υπηρεσιών
της Δυτικής Αττικής με Δημάρχους και τοπικούς Φορείς.

Παράλληλα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
έδωσε στην δημοσιότητα κάρτες με στατιστικά στοιχεία,
θέλοντας να αποκρούσει τις κατηγορίες περί ελλιπούς
αστυνόμευσης και περιορισμένης δράσης στην περιοχή.
Αναλυτικά: (αφορούν συλλήψεις αποκλειστικά στο
πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Αστυνόμευσης Περιοχών της
Δυτικής Αττικής και όχι τις συνολικές συλλήψεις που
έχουν πραγματοποιηθεί από τις αστυνομικές υπηρεσίες)
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Παράταση υποβολής της μελέτης: «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής
της περιοχής Χονδρεμπορίου» και διερεύνηση Επάρκειας και Βιωσιμότητας Υποδομών
για τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού 2021

Σ

υνεδριάζει αύριο 20 Ιουνίου 2017
και ώρα 20:30 στην αίθουσα
Συνεδριάσεων
το Δημοτικό
Συμβούλιο Ελευσίνας υλίου για να
συζητήσει τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
1.
Λήψη απόφασης για την οριστική
παραλαβή της μελέτης του ερευνητικού
προγράμματος με τίτλο: «Διερεύνηση
Επάρκειας και Βιωσιμότητας Υποδομών
και Σχεδιασμός της Έρευνας της
Αξιολόγησης των Επιπτώσεων για τη
Διοργάνωση
Ελευσίνα
Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσα Πολιτισμού 2021.
2.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη
διενέργειας
της
διαδικασίας
με
διαπραγμάτευση
του διαγωνισμού
«Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων της
Υπηρεσίας και συγκεκριμένα της Ομάδας
Α3 με τίτλο «Συντήρηση ταχογράφων».
3.
Έγκριση της μελέτης και
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της με
τίτλο:
«Επικαιροποίηση
μελέτης
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ΔΕ
Μαγούλας»
4.
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του
1ου
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
του
έργου:
«Διαμόρφωση Αθλητικών υποδομών
μπροστά στον ελεύθερο χώρο του 1ου &
3ου Γυμνασίου»
5.
Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 176/17
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

(εξαιτίας
κήρυξης
άγονου
του
διαγωνισμού και επαναπροκήρυξής του
με αλλαγή των όρων διακήρυξης)
6.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη
διενέργειας της δαπάνης για τα
ασφάλιστρα
των
οχημάτων
της
υπηρεσίας.
7.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη
συνδιοργάνωσης διήμερης εκδήλωσης με
το Σύλλογο Ποντίων Ελευσίνας «ΝΕΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ» για την παρουσίαση
του θεάτρου σκιών και των μουσικών
οργάνων της περιοχής του Πόντου.
8.
Λήψη απόφασης για επιστροφή
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
υπαλλήλων του Δήμου Ελευσίνας.
9.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
158/17 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
10. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
248/16 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
11. Λήψη απόφαση για την ανάγκη
διενέργειας της ετήσιας συντήρησης του
Λογισμικού Λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας
(Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία) του
Δήμου Ελευσίνας και της προμήθειας
προγράμματος αποστολής ηλεκτρονικών
μηνυμάτων πακέτου 1000 sms.
12. Λήψη απόφασης για την ανάγκη
προμήθειας νέου φωτοαντιγραφικού
μηχανήματος με απόσυρση λόγω

παλαιότητας και τέλος ορίου ζωής
τύπου Konica Minolta dialta Di
3010».
13. Καθορισμός αμοιβής της
δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου
για τον χειρισμό έξι (6) προσφυγών
της εταιρείας «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ
Α.Ε.» που αφορούν την επιβολή
δημοτικών φόρων και τελών για
τους
μήνες
Ιούνιο,
Ιούλιο,
Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο &
Δεκέμβριο 2015.
14. Λήψη απόφασης για την
κατανομή Β’ Δόσης 2017 στις Σχολικές
επιτροπές
Α/θμιας
&
Β/θμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας.
15. Επί αιτήματος ομάδας της
Ελευσίνας 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης για παραχώρηση χώρων.
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση
των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών
προμηθειών
&
παραλαβή
των
αντικειμένων των συμβάσεων γενικών
υπηρεσιών.
17. Λήψη απόφασης για την
παράταση της σύμβασης με τίτλο:
«Υπηρεσίες Ενημέρωσης & Προώθησης
της Ανακύκλωσης DOOR το DOOR»
18. Λήψη απόφασης για την
παράταση της προθεσμίας υποβολής της
μελέτης: «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής

Την Τρίτη 20 Ιουνίου παρουσία του Υπουργού Yποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Π

ανηγυρικά θα είναι τα εγκαίνια
του νέου υπερσύγχρονου
κτιρίου για το “3ο Εργαστηριακό
Κέντρο Δυτικής Αττικής”, που θα γίνουν
στα Μέγαρα, την ΤΡΙΤΗ 2Οη Ιουνίου ώρα
7 μ.μ., στο Κουρκούρι, παρουσία του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ.
Χρήστου Σπίρτζη.
Τα εγκαίνια ως γνωστόν είχαν προσδιοριστεί για την Δευτέρα 29η Μαϊου και είχαν
αναβληθεί λόγω εκτάκτου κωλύματος του
Υπουργού.
Πρόκειται λοιπόν για ένα Σχολείο, αληθινό κόσμημα, που κατασκευάστηκε στα
Μέγαρα, για την εξυπηρέτηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου και των
Ι.Ε.Κ Μεγάρων και κόστισε περίπου πέντε
(5) εκατομμύρια ευρώ.
Κτίστηκε σε χρονικό διάστημα περίπου
δύο ετών και ήδη λειτουργεί.
Καλύπτει συνολικά επιφάνεια πεντέμισυ χιλιάδων (5.500) τ.μ. (Υπόγειο, Ισόγειο
και Α’ όροφος) και στον αύλειο χώρο διαθέτει ανοιχτό κέντρο αθλοπαιδειών.
Αυτό το εκπαιδευτήριο διαθέτει δέκα

οκτώ (18) Εργαστήρια και πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας.
Επιπλέον διαθέτει δύο αίθουσες Πολλαπλών χρήσεων μία μεγάλη και μία μικρότερη, Ιατρείο, Γραφεία για το διδακτικό
προσωπικό, που σήμερα αριθμεί είκοσι
δύο (22) Καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, Γραφείο Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων, Αποδυτήρια, χώρους για το
προσωπικό της Συντήρησης και της
Φύλαξης.
Τα εργαστήρια που υπάρχουν και ήδη
λειτουργούν είναι:
- Κλιματισμού και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
- Οπτικοακουστικών Συστημάτων
- Υπολογιστών Συστημάτων και Δικτύων
- Επιχειρηματικής Γεωργίας
- Τεχνολογίας τροφίμων
- Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων
- Βρεφοκομίας και Παιδοκομίας
- Νοσηλευτικής
- Ηλεκτρονικών Μετρήσεων

- Γεωπονικών Εφαρμογών
- Εργαλειομηχανών
- Μηχανικών Αυτοκινήτων
- Μηχανικών Κατασκευών
- Εργαστήριο CNC
Στα Εγκαίνια, θα παραστούν εκτός του
Υπουργού και Βουλευτές της Περιφέρειας
Αττικής, Δήμαρχοι των γύρω πόλεων,
εκπαιδευτικοί, Μαθητές, Γονείς και
κηδεμόνες ενώ τον Αγιασμό θα τελέσει ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεγάρων
και Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνος.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα της εκδήλωσης μετά τον Αγιασμό και το “κόψιμο
της σχετικής κορδέλας” και την ξενάγηση
στους χώρους του Σχολείου, χαιρετισμό
θα απευθύνει ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ.
Γρηγόρης Σταμούλης, ο Υπουργός, ο Διευθυντής και θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό
Πρόγραμμα, από τα μέλη της Ορχήστρας
“MUSIC ART” της Σχολής του Σπύρου
Παπανικόλα και της Παιδικής νεανικής
Χορωδίας “GRUPPETTO” υπό την
διεύθυνση της Κας Ιωάννας Μουρτζούκου.

περιοχής Χονδρεμπορίου Δήμου Ελευσίνας»
19. Λήψη απόφασης για την αδειοδότηση της εμποροπανήγυρης των
Δώδεκα Αποστόλων.
20. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης σχολικού χώρου του
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας στην Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» για την
πραγματοποίηση του Προγράμματος
«Αυτό το καλοκαίρι είναι δικό μας».

21. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης σχολικού χώρου του
4ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας στην
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΛΙΞ
– Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας»
για την πραγματοποίηση του Προγράμματος «Διακοπές στο Σχολείο».

2η Ενημερωτική Συνάντηση
για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία στα Άνω Λιόσια

Η

Περιφέρεια Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής στηρίζει την 2η ενημερωτική συνάντηση για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Τριτέκνων
Φυλής, την Τρίτη 20 Ιουνίου, στις 6.30μμ στα Άνω Λιόσια
(Λ. Φυλής & Πύλου 6, αίθουσα του Συλλόγου Ηπειρωτών
Άνω Λιοσίων).
Η 2η ενημερωτική συνάντηση είναι αφιερωμένη στις
πολυμελείς οικογένειες και τις δυνατότητες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας να εξυπηρετήσει ανάγκες τους αλλά και να αποτελέσει πεδίο συνεργατικής και
βιώσιμης απασχόλησης.

6-θριάσιο

Συμμετοχή των τμημάτων
ποδοσφαίρου της ΔΗΦΑ
σε Διαδημοτικό Τουρνουά

Μ

ε μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε την
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017, το Διαδημοτικό
Τουρνουά Ποδοσφαίρου που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Στο τουρνουά συμμετείχαν τα τμήματα ποδοσφαίρου του Προγράμματος «Άθλησης για Όλους»
της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών με εξαιρετική
εμφάνιση των παιδιών, τόσο του τμήματος Αγίου
Πέτρου με προπονητή τον Δημήτρη Λαμπρογεώργο, όσο και των τμημάτων που αθλούνται στους
χώρους των ακαδημιών PARADISE και ΜΠΑΤΙΣΤΑ
με προπονητή τον Γιώργο Ζαχαρόπουλο.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ.
Γιώργος Δασκαλάκης, ευχαρίστησε τον Δήμο
Αγίων Αναργύρων-Καματερού για την πρόσκληση
συμμετοχής στην επιτυχημένη διοργάνωση και
συνεχάρη παιδιά και προπονητές των τμημάτων
ποδοσφαίρου της ΔΗΦΑ για την αγωνιστική τους
παρουσία στο διαδημοτικό τουρνουά.
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΕΙ ΠΟΤΕ
Βρέθηκε στην Αρχαία Γέφυρα Ελευσινιακού Κηφισού
στην είσοδο της πόλεως, για να καθαρίσει όπως κάθε
χρόνο από χόρτα και σκουπίδια τον συγκεκριμένο χώρο!

Τ

ο Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 ο
Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου
Πεδίου, βρέθηκε στην Αρχαία Γέφυρα Ελευσινιακού Κηφισού στην είσοδο της
πόλεως, για να καθαρίσει όπως κάθε
χρόνο από χόρτα και σκουπίδια τον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο!!!
Ο Πρόεδρος Εθελοντών κ Καλυμνάκης
Γιάννης αναφέρει στο μήνυμα του:
« Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 ο Σύλλογος
Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, βρέθηκε στην
Αρχαία Γέφυρα Ελευσινιακού Κηφισού
στην είσοδο της πόλεως, για να καθαρίσει
όπως κάθε χρόνο από χόρτα και σκουπίδια
τον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο!!!
Ευχαριστούμε τον Εθελοντή μας και Διευθυντή του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ελευσίνας
Ανδρέα Σαμοθράκη, τον υπεύθυνο περιβάλλοντος του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ελευσίνας και τον
εργολάβο τους Αντώνη Ταμπακάκη, για την βοήθεια τους
με ότι χρειαζόμασταν για αυτό τον σκοπό!!!
Ευχαριστούμε τον υπεύθυνο καθαριότητας του Δήμου
Ελευσίνας και Εθελοντή μας Δημήτρη Τσάτση για την
βοήθεια του σε ότι και να του ζητήσαμε… όπως πάντα,
καθώς και τον Αντιδήμαρχο και Εθελοντή μας Θανάση

Μαυρογιάννη για την προσωπική του βοήθεια μαζί με
όλους τους Εθελοντές!!!
Εγώ να ευχαριστήσω την κ. Καλλιόπη Παπαγγελή
Αρχαιολόγο, Επιμελήτρια Υπεύθυνη για τον Αρχαιολο-

γικό Χώρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας, για
την αγάπη της και την εμπιστοσύνη της στον Σύλλογο
μας, μας τιμά ιδιαίτερα και μας κάνει υπερήφανους, αφού
μας εμπιστεύεται για καθαρισμούς… όλους αυτούς τους
Αρχαιολογικούς Θησαυρούς, φυσικά και εμείς με την
σειρά μας κάνουμε τα πάντα, για να μην προδώσουμε
την εμπιστοσύνη της!!!
Και τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Εθελοντές μας και Εθελόντριες μας για την σημερινή τους
βοήθεια στον καθαρισμό του συγκεκριμένου Αρχαιολογικού μας χώρου!!! »

μεσα σε αυτά που εντυπωσίασαν τα παιδιά ήταν και η
επίδειξη των δελφινιών, αυτών των πανέξυπνων και
ιδιαίτερα φιλικών προς τον άνθρωπο θαλάσσιων θηλαστικών.
Από την εκπαιδευτική εκδρομή δεν έλειψε φυσικά και
η ψυχαγωγία, αφού μετά την επίσκεψη στους χώρους
φιλοξενίας των ζώων, τα παιδιά έπαιξαν στην παιδική
χαρά του Ζωολογικού Πάρκου και οι μεγάλοι είχαν την

ευκαιρία να χαλαρώσουν. Οι γονείς ευχαρίστησαν
θερμά τον Βαγγέλη Σταματάκο και γι’ αυτή την πρωτοβουλία του, ενώ τα παιδιά έδειξαν με τον ενθουσιασμό
τους πόσο υπέροχα πέρασαν. Σημειώνεται ότι ο Βαγγέλης Σταματάκος, έχει εξασφαλίσει στη διάρκεια της
θητείας δύο δωρεάν επισκέψεις στο Αττικό Ζωολογικό
Πάρκο, ενώ ο Παιδικός σταθμός Φυλής έχει επισκεφθεί
μία φορά και το «Ράντζο» στην Κόρινθο.

φωτό από Παύλο Καλυμνάκη

Συναρπαστική η βόλτα στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο
για παιδιά και γονείς του Παιδικού Σταθμού Φυλής

Μ

ία συναρπαστική μέρα πέρασαν τα παιδιά του
Παιδικού Σταθμού Φυλής στο Αττικό Ζωολογικό
Πάρκο, το οποίο επισκέφθηκαν δωρεάν για δεύτερη
φορά, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Παιδικού
Σταθμού, Βαγγέλη Σταματάκου, τη Δευτέρα 12 Ιουνίου.
Τα παιδιά με έναν συνοδό το καθένα (ένας γονέας ανά
παιδί), συνοδεία των παιδαγωγών και του Προέδρου του
Παιδικού Σταθμού, Βάγγελη Σταματάκου, μεταφέρθηκαν
δωρεάν με τρία πούλμαν στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.
Εκεί, ξεναγήθηκαν από τους υπεύθυνους στους χώρους φιλοξενίας των ζώων και ενημερώθηκαν για τα είδη
(θηλαστικά, θαλάσσια θηλαστικά, ερπετά και πτηνά) και
τις συνήθειές τους. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν αντικρίζοντας ζώα από όλα τα μέρη της γης, τα οποία είχαν
την ευκαιρία να περιεργαστούν και να δουν σε χώρους
που προσομοιάζουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Ανά
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ΚΕΔΕ: Σιγά μην ιδρώσει το
αφτί του κ. Σκουρλέτη

«Χρειάστηκαν μόλις λίγες ώρες για να διαπιστώσουμε για
μια ακόμη φορά ότι ο κ. Σκουρλέτης δεν διαθέτει ούτε τσίπα,
ούτε φιλότιμο», σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με αφορμή ανακοίνωση
του υπουργείου Εσωτερικών για τη δημοσιοποίηση των
πρακτικών της απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που κρίνει αντισυνταγματική την παράταση των
οκτάμηνων συμβάσεων στην καθαριότητα των δήμων.
«Αν ήταν άλλος υπουργός στη θέση του, θα είχε ήδη παραιτηθεί», υπογραμμίζει η ΚΕΔΕ και συμπληρώνει: «Το αφτί
όμως του κ. Σκουρλέτη δεν ιδρώνει, γιατί προφανώς ο ίδιος
έχει λύσει το βιοποριστικό του ζήτημα».
Κατά την ΚΕΔΕ, «δεν μπορεί ο αριστερός μόνο στα λόγια,
"χορτάτος" υπουργός, να αντιληφθεί την αγωνία επιβίωσης
χιλιάδων συμβασιούχων, που σήμερα βρίσκεται η ζωή τους
κυριολεκτικά στον αέρα».
«Θα συνιστούσαμε λιγότερη αλαζονεία στον κ. Σκουρλέτη. Δεν έχουμε ως ΚΕΔΕ ανάγκη τις συμβουλές και τη
συνδρομή του για να αντιμετωπίσουμε τις έκτακτες καταστάσεις που δημιουργεί η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο ίδιος χρειάζεται περισσότερο τις συμβουλές αυτές, για να
βρει διέξοδο στα αδιέξοδα που δημιούργησε ο ερασιτεχνισμός και οι ιδεολογικές του εμμονές», συνεχίζει η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας. Εκφράζει δε την επιθυμία της για
«πλήρη και σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους
στους ΟΤΑ». «Με δεδομένο ότι οι δήμοι είναι εκείνοι που
τους απασχολούν και καλύπτουν τη μισθοδοσία τους, αυτοί
θα πρέπει να είναι και οι μόνοι αρμόδιοι για να αποφασίζουν
το πόσοι θα απασχοληθούν και σε ποιες ειδικότητες πάντοτε μέσω ΑΣΕΠ», συμπληρώνει η ΚΕΔΕ, σύμφωνα με την
οποία είναι «αδιανόητο ο υπουργός Εσωτερικών να αποφασίζει για το πώς θα λειτουργούν οι 325 δήμοι, κάτι που δεν
ισχύει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης».
«Σε κάθε περίπτωση στηρίζουμε τους συμβασιούχους και
θα παραμείνουμε στο πλευρό τους», καταλήγει η ΚΕΔΕ.
Νωρίτερα, με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών
στάθηκε στην ανάγκη αναζήτησης μιας συνολικής λύσης για
τις συμβάσεις εργασίας στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ, ενώ
αναφερόμενο στην ΚΕΔΕ, επεσήμανε ότι «η σπουδή της να
συνδέσει τη συγκεκριμένη κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
με την ακύρωση της όποιας οριστικής και συνολικής λύσης
στο ζήτημα των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ, ελπίζουμε να μην αποτυπώνει την πραγματική στάση της απέναντι στους εργαζόμενους».

θριάσιο-7

«Η ασφάλεια των πολιτών και η πρόληψη της
εγκληματικότητας είναι υψίστης σημασίας και πρέπει να
είναι άμεση προτεραιότητα κάθε οργανωμένης πολιτείας»
Tόνισε η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Γιάννα Κριεκούκη σε τηλεοπτική εκπομπή

Κ

αλεσμένη στην τηλεοπτική εκπομπή «Αστυνομία και Κοινωνία» του καναλιού Blue Sky ήταν η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, κ. Γιάννα Κριεκούκη την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017. Θέμα της εκπομπής ήταν η ασφάλεια των
πολιτών της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής καθώς και μέτρα αντιμετώπισης των αυξανόμενων φαινομένων εγκληματικότητας. Η πρόσφατη επικαιρότητα με το δυστυχές περιστατικό του θανάτου ενός παιδιού στο
Μενίδι που συγκλόνισε όλη την κοινωνία ανέδειξε για άλλη μία φορά το γεγονός ότι συχνά οι πολίτες νιώθουν απροστάτευτοι απέναντι στο έγκλημα.
Η κ. Κριεκούκη συνομίλησε με τους καλεσμένους, την Εγκληματολόγο κ. Σβουρδάκου Δέσποινα, τον Αντιδήμαρχο
Ασπροπύργου, κ. Τάσο Παπαδόπουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Αχαρνών, κ. Παναγιώτη Κοσμίδη και τον δημοσιογράφο κ. Γιώργο Καραϊβάζ για θέματα που αφορούν την έξαρση της εγκληματικότητας αλλά και για τους τρόπους
αντιμετώπισης και πρόληψης τέτοιων φαινομένων.
Η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας αναφέρθηκε εκτεταμένα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και ενώ υπογράμμισε την εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι Αστυνομικές Αρχές και την άριστη συνεργασία που έχει ο Δήμος μαζί
τους, εντούτοις αναφέρθηκε παράλληλα και στις ελλείψεις που παρατηρούνται από την υποστελέχωση, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, πολλών Αστυνομικών Τμημάτων.
«Σαν οργανωμένη πολιτεία οφείλουμε να δούμε το ζήτημα συνολικά. Δεν θα ήταν ωφέλιμο να σταθούμε μόνο στις
περιπτώσεις των γκετοποιημένων περιοχών και των «αβάτων» εγκληματικότητας. Άλλωστε για τον καθένα από εμάς
το σπίτι μας αποτελεί το δικό μας «άβατο» ασφάλειας. Έχουμε υποχρέωση να αφουγκραστούμε την ανασφάλεια και
τον φόβο που νιώθουν οι πολίτες…. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν τους αστυνομικούς ως φίλους. Θέλουν να τους βλέπουν δίπλα τους. Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων τους κάνει να νιώθουν περισσότερο ασφαλείς και σε πολλές περιπτώσεις και μόνο η αστυνομική επιτήρηση έχει προληπτικά αποτελέσματα εγκληματικών φαινομένων» τόνισε η κ. Γιάννα Κριεκούκη.

Κεραυνός προκάλεσε φωτιά στη θέση
Μεγάλο Χωράφι του δήμου Φυλής

Την πρώτη πυρκαγιά της φετινής αντιπυρικής περιόδου προκάλεσε κεραυνός στη θέση Μεγάλο Χωράφι, όμως η βροχή και
η ταχύτατη παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψαν την εξάπλωσή της.
Επί τόπου έσπευσαν ο Αντιδήμαρχος Φυλής Σπύρος Μπρέμπος, ο Δασάρχης Πάρνηθας Γιώργος Ζαρίφης και το μέλος του
ΔΣ του ΣΥΝΠΑ Βασίλης Λαζάρου.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης με ανταποδοτικά οφέλη
για τους Δημότες θα εφαρμόσει ο Δήμος Φυλής

... για γυαλί – χαρτί και πλαστικό σε πρώτη φάση

Σ

υνάντηση με εκπροσώπους της
“Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
Α.Ε.” είχε το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Ιουνίου ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς στο γραφείο του.
Στόχος της συνάντησης ήταν η τοποθέτηση ενός “Σπιτιού Ανακύκλωσης”στην
Πλατεία Ηρώων σε πρώτη φάση κι εν
συνεχεία στις Δημοτικές Ενότητες Ζεφυρίου και Φυλής καθώς κι ένα τέταρτο στη
συνοικία της Ζωφριάς στο οποίο οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακυκλώνουν γυαλί, χαρτί και πλαστικό, αποκομίζοντας ανταποδοτικό όφελος.
Στον προγραμματισμένο μηχανισμό του

“Σπιτιού Ανακύκλωσης”
για την ακρίβεια, θα
υπάρχουν δύο επιλογές:
Στην πρώτη οι Δημότες
που ανακυκλώνουν θα λαμβάνουν αποδείξεις με τις οποίες θα κερδίζουν κουπόνια για αγορές σε συγκεκριμένα Super
Market με τα οποία είναι συμβεβλημένη η
“Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.” ενώ θα
υπάρχει και η επιλογή το ποσό που τους
αναλογεί να πηγαίνει στην Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής προς όφελος
των αναξιοπαθούντων συνδημοτών μας.
Κάθε τρεις μήνες θα γίνεται ο απολογισμός των ανακυκλωμένων υλικών και οι
μετέχοντες θα λαμβάνουν το συνολικό
ανταποδοτικό όφελος, το οποίο και θα
μπορούν να αξιοποιήσουν, έχοντας
παράλληλα ενεργή συμμετοχή στην προ-

στασία του περιβάλλοντος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την τοποθέτηση
του πρώτου “Σπιτιού Ανακύκλωσης” αλλά
και των επόμενων που θα ακολουθήσουν
θα συνοδέψουν ενημερωτικά, εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα και
events, με στόχο, πρωτίστως τα παιδιά,
οι μαθητές και οι νέοι της πόλης, αλλά και
όλοι οι Δημότες να ενημερωθούν για τα

σημαντικά οφέλη της ανακύκλωσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα events
περιλαμβάνουν και επισκέψεις στο 1ο
Περιβαλλοντικό Πάρκο Ανακύκλωσης
στον γειτονικό Δήμο Αγίων Αναργύρων, το
οποίο κι εγκαινίασε τον Φεβρουάριο του
2017, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος.
Στην συνάντηση του Δημάρχου Φυλής
με τους εκπροσώπους της “Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Α.Ε.”, έλαβαν μέρος οι
Αντιδήμαρχοι Περιβάλλοντος και Καθημερινότητας Μιχάλης Οικονομάκης και
Τεχνικών Έργων Θανάσης Σχίζας, ο
Αναπληρωτής Δήμαρχος Κοινωνικής
Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος, η
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωή
Αρβανιτάκη και η Πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου της Δημ Ενότητας Φυλής,
Ελένη Λιάκου.
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Η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, τα τέλη ύδρευσης,
η κατάργηση λειτουργίας κεραίας κινητής τηλεφωνίας και πολλά άλλα
Στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Κ

αλείται σήμερα στις 20:00 σε συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Μάνδρας - Ειδυλλίας για
συζήτηση και λήψη απόφασηςστα παρακάτω

θέματα:
1. Συμπλήρωση της με αριθμ. 190/28-11-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών
ύδρευσης για το έτος 2017.
2. Καθορισμός των χώρων για την παραχώρηση
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, κατόπιν δημοπρασίας στην περιοχή «Ψάθα» της Τοπικής Κοινότητας
Βιλίων.
3. Έγκριση κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.
4. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης για όριο
ταχύτητας και για κίνδυνο λόγω διάβασης πεζών στην
οδό Ελ. Βενιζέλου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας
5. Έγκριση της ανάρτησης του Β΄ Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης της «Αναθεώρησης Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης Δήμου Βιλίων»
6. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την κατάργηση
της άδειας λειτουργίας της κεραίας κινητής τηλεφωνίας
σταθμού ξηράς στη θέση MANDROK επί της οδού Στρ.
Ν. Ρόκα
7. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του
ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Πολιτισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.
8. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ακινήτων ή εκμίσθωση ακινή-

των και κινητών πραγμάτων των ΟΤΑ καθώς και την
αγορά ή μίσθωση που ανήκουν σε τρίτους, εκ μέρους
των Δήμων.
9. Δέσμευση πίστωσης για επιχορήγηση αθλητικού
συλλόγου
10. Kαθορισμός τρόπου συνέχισης του διαγωνισμού
«Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας
και του ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΠΜΕ»
11. Παραχώρηση δημοτικών χώρων για διοργάνωση
εκδηλώσεων
12. Αποδοχή διοργάνωσης του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης «Διακοπές στο σχολείο»
13. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Προ-

μήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ασφαλή
επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης
των παραλιακών περιοχών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας» με κωδικό ΟΠΣ 500399 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020
14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ΜάνδραςΕιδυλλίας
15. Συναίνεση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για
κυκλοφοριακή σύνδεση εισόδου- εξόδου οχημάτων της
επιχείρησης ΑΚ GROUP ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ –ΑΝΤΩΝΙΟΥ
16. Συναίνεση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για
κυκλοφοριακή σύνδεση εισόδου- εξόδου οχημάτων της
εταιρείας ΣΕΛΚΟ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ με παρακείμενο δημοτικόδρόμο

17. Συναίνεση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για
κυκλοφοριακή σύνδεση εισόδου- εξόδου οχημάτων της
εταιρείας ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε με παρακείμενο δημοτικό
δρόμο
18. Συναίνεση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για
κυκλοφοριακή σύνδεση εισόδου- εξόδου οχημάτων της
εταιρείας ΑΝΟΔΟΣ-LOGISTICS ΕΠΕ με παρακείμενο
δημοτικό δρόμο
19. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικούς
καταλόγους τέλους ύδρευσης.
20. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Αττικής για συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων
ΔΜΕ.

ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΑΝ ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

40 εκ. ευρώ η «λεία» δύο πολυμελών εγκληματικών οργανώσεων
που διέπρατταν ληστείες σε σπίτια, εταιρείες και ΑΤΜ

Ξ

επερνά το ποσό των 40 εκατ. ευρώ η παράνομη
δράση των δύο πολυμελών εγκληματικών
οργανώσεων που διέπρατταν ληστείες και κλοπές από
σπίτια, εταιρείες και ΑΤΜ τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια, οι οποίες εξαρθρώθηκαν από την Αστυνομία, όπως τόνισε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υποστράτηγος Χρήστος Παπαζαφείρης κατά τη σημερινή παρουσίαση της
πολύκροτης αυτής υπόθεσης, αλλά και της εξάρθρωσης τριών
ακόμη εγκληματικών οργανώσεων ναρκωτικών.
Όσον αφορά στην υπόθεση των δύο εγκληματικών
οργανώσεων, οι οποίες είχαν εξαρθρωθεί στις 2 Νοεμβρίου
2016, η Αστυνομία συνέλαβε προχθες δύο ακόμη μέλη της, έναν
43χρονο και μία 40χρονη, οι οποίοι διατηρούσαν ενεχυροδανειστήρια, τα δύο από αυτά στο Μενίδι, οι οποίοι κατείχαν και ρευστοποιούσαν στην αγορά κοσμήματα, ρολόγια και λοιπά τιμαλφή. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κατά τη χθεσινή
σύλληψη του 43χρονου βρέθηκε στο αυτοκίνητό του ρολόι αξίας
πάνω από 150.000 ευρώ, το οποίο είναι το μοναδικό που κυκλοφορεί στην Ελλάδα.
Όσον αφορά στην εξάρθρωση τριών εγκληματικών
οργανώσεων ναρκωτικών, η μία εκ των οποίων διακινούσε και
παράτυπους μετανάστες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ
άλλων, κοκαΐνη συνολικού βάρους 21,480 κιλών και 316 κιλά
ακατέργαστης κάνναβης.
Κατά την έρευνα σε οικίες και καταστήματα που διατηρούσαν
τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκαν:
– δύο πλάκες χρυσού, βάρους περίπου 1 κιλού και αξίας
25.000 ευρώ,
– ασημένια εικόνα (αγαλματίδιο) της Παναγίας βάρος περίπου
τριών κιλών, αξίας 3.000 ευρώ,
– πλάκα ασημιού βάρους περίπου 300 γραμμαρίων,
– πλήθος κοσμημάτων και ρολογιών,
– 4 ειδικά φουρνάκια, στα οποία έλιωναν τα χρυσά κοσμήματα,
– πλήρης μονάδα φασματογράφου, με την οποία μετρούσαν
την καθαρότητα λιωμένου χρυσού,
– δύο καλούπια μορφοποίησης λιωμένου χρυσού,
– το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ καθώς και διάφορα άλλα
τιμαλφή και αντικείμενα.

– Η συνολική αξία των κατασχεθέντων, από τις παραπάνω
έρευνες, υπολογίζεται πως ξεπερνά τα 500.000 ευρώ.
Όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, από την
περαιτέρω έρευνα ταυτοποιήθηκαν άλλα επτά μέλη των ίδιων
εγκληματικών οργανώσεων, για τα οποία έχει εκδοθεί ένταλμα
και αναζητούνται, καθώς και τα στοιχεία ενός 52χρονο Τούρκου,
για τον οποίο ωστόσο, δεν υπάρχει εξακρίβωση.
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, εξιχνιάστηκαν 84 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων σε διάφορες οικίες και εταιρείες, οι οποίες διαπράχθηκαν μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου 2016.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, η λεία των παραπάνω υποθέσεων υπερβαίνει τα 6 εκατ. ευρώ.
Οι κλοπές και οι διαρρήξεις εξαπλώνονταν σχεδόν σε όλο το
Λεκανοπέδιο της Αττικής και συγκεκριμένα στις περιοχές:
Κυψέλη, Ηλιούπολη, Γλυφάδα, Πόρτο Ράφτη, Μαρκόπουλο,
Κορωπί, Βάρη, Κερατέα, Σταμάτα, Γέρακας, Αγία Παρασκευή,
Άγιος Στέφανος, Λυκόβρυση, Νέα Ιωνία, Νέο Ηράκλειο, Ψυχικό,
Κηφισιά, Εκάλη, Νέα Φιλαδέλφεια, Πικέρμι, Σπάτα, Άνοιξη,
Ασπρόπυργος, Αιγάλεω, Περιστέρι, Πετρούπολη, Ελευσίνα,
Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Ίλιον, Κερατσίνι, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,

αλλά και στη Θεσσαλονίκη.
Επίσης, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών, βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν ακόμη τρία πολυτελή αυτοκίνητα, εκ των
οποίων ένα κλεμμένο και ένα ατελώνιστο, τα οποία χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της οργάνωσης για τη μεταφορά κλοπιμαίων σε ειδικές κρύπτες, που είχαν διαμορφωθεί σε αυτά. Υπενθυμίζεται ότι κατά την αρχική αστυνομική επιχείρηση για την
εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων είχαν εντοπιστεί
περισσότερα από 60 οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως
«επιχειρησιακά» στις κλοπές που διέπρατταν.
Αρχές Φεβρουαρίου, μετά από παραγγελία του αρμόδιου
Ανακριτή, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για το άνοιγμα συγκεκριμένων θυρίδων
σε τραπεζικά καταστήματα, κατά την οποία βρέθηκε σε υποκατάστημα τράπεζας στην Ελευσίνα, θυρίδα μέλους της οργάνωσης, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 120.010 ευρώ, το
οποίο κατασχέθηκε και απεστάλη στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων.
Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε μια από τις
μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών,
στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1.000 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες και 37 δικαστικοί λειτουργοί.
Αποτέλεσμα της επιχείρησης ήταν η σύλληψη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές 41 μελών του εγκληματικού δικτύου, ενώ περισσότερες από τριακόσιες 300 συνολικά υποθέσεις είχαν συνδεθεί προανακριτικά με τη δράση των εγκληματικών αυτών οργανώσεων. Επιπλέον σε περισσότερες από 60
έρευνες κατασχέθηκαν πάνω 600.000 ευρώ σε μετρητά, 120
κιλά ασημιού σε ράβδους, φύλλα χρυσού, χρυσές λίρες και
πλήθος χρυσαφικών – κοσμημάτων μεγάλης αξίας. Ακολούθησαν οι συλλήψεις των τριών αρχηγικών μελών και συγκεκριμένα, στις 9-12-2016 στην Μάνδρα ενός 46χρονου Έλληνα, στις
11-1-2017 στον Πειραιά ενός 36χρονου Έλληνα και στις 17-12017 στο Καματερό ενός 34χρονου Έλληνα.
Σε έρευνες που επακολούθησαν τότε σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους, και τραπεζικές θυρίδες, είχαν βρεθεί πλήθος
κοσμημάτων, των οποίων η αξία υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ,
το χρηματικό ποσό των 76.070 ευρώ, 700 χρυσές λίρες και
πολλά πολυτελή ρολόγια.
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ΟΠΚΕ-ΔΙΩΞΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Ο Δήμος Φυλής θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του για την πάταξη της παραβατικότητας
και περιμένει από την Πολιτεία να κάνει το ίδιο, δήλωσε ο Χρ. Παππούς

Ο

Δήμος έχει ιεραρχήσει ως υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα την παραβατικότητα και
για το λόγο αυτό προχώρησε στην υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με την
Ελληνική Αστυνομία, τόνισε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπούς, μιλώντας
στη συγκέντρωση κατά της παραβατικότητας που οργάνωσαν, το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιουνίου 2017 κάτοικοι της περιοχής.
«Γνωρίζω το πρόβλημα, γιατί μένω στην οδό 28ης Οκτωβρίου 5 δίπλα στον κορμό
των λεωφορείων και ενοχλούμαι κι εγώ από τη συμπεριφορά ορισμένων», υπογράμμισε.
Ο Δήμαρχος πρόσθεσε ότι με την υπογραφή του συμφώνου ο Δήμος επιδιώκει την
αύξηση της αστυνομικής δύναμης στην περιοχή και κυρίως την ποιοτική της αναβάθμιση με επίλεκτες μονάδες όπως οι ΟΠΚΕ, η Δίωξη Ναρκωτικών και η Υποδιεύθυνση
Ασφαλείας Δυτικής Αττικής.
Στο πλαίσιο του συμφώνου ο Δήμος έχει παραχωρήσει το κτίριο της Πολεοδομίας για
τη στέγασή τους και ολοκληρώνει την αγορά 8 περιπολικών 4Χ4 για τις ανάγκες της
Αστυνομίας. Έχει επίσης παραχωρήσει δωρεάν το δημοτικό κτίριο του Ζεφυρίου για τη
στέγαση του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, με αποτέλεσμα ο Δήμος Φυλής να είναι ο
μοναδικός καλλικρατικός Δήμος που διαθέτει στα διοικητικά του όρια δύο Αστυνομικά
Τμήματα.
Αναφερόμενος στο ζήτημα των αυθαίρετων παραπηγμάτων ο Δήμαρχος τόνισε ότι
έχουν εκδοθεί 120 πρωτόκολλα κατεδάφισης από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του
Δήμου, αλλά ότι έχει απαγορεύσει την εφαρμογή τους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Τέλος απηύθυνε κάλεσμα να παραστεί ο κόσμος στη συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής, τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, στη διάρκεια της οποία θα ψηφιστούν η
πίστωση και οι όροι διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο διαμόρφωσης του κτιρίου της
Πολεοδομίας που θα στεγάσει τις νέες αστυνομικές υπηρεσίες, στο Πάρκο Πόλης.
«Ο Δήμος έχει αναλάβει υποχρεώσεις απέναντι στην Πολιτεία και θα τις εκπληρώσει,
ώστε μετά το καλοκαίρι να εφαρμοσθεί η συμφωνία και να μεταφερθούν οι αστυνομικές
δυνάμεις στην περιοχή. Μέχρι τότε τρέχουμε.

Σκληρή κόντρα Καμμένου
– ΝΔ για το Noor 1:

Έ

Αν όμως ο Δήμος ανταποκριθεί και η Πολιτεία δεν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της
τότε θα συγκρουστούμε», προειδοποίησε καταχειροκροτούμενος ο Δήμαρχος Φυλής.
Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση του Δημάρχου με τους παρευρεθέντες,
στη διάρκεια της οποίας έδωσε εξηγήσεις και απάντησε σε ερωτήσεις παραθέτοντας
σχετικά έγγραφα και στοιχεία.
κοίνωσή της η ΝΔ: «Μετά την απάντηση του
κ. Καμμένου στην ανακοίνωση της Νέας
Δημοκρατίας τα ερωτήματα όχι απλά παραμένουν αλλά ενισχύονται, καθώς ο κ. Καμμένος παραδέχεται την άμεση εμπλοκή του
στην υπόθεση που ανέδειξε το χθεσινό
δημοσίευμα.

«Θα δούμε ποιος θα πάει πρώτος μέσα»

ντονη αντιπαράθεση μεταξύ της ΝΔ και υπουργού
Εθνικής Άμυνας προκάλεσε δημοσίευμα της εφημερίδας «Καρφί» σύμφωνα με το οποίο ο Πάνος Καμμένος είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον καταδικασμένο σε
ισόβια κάθειρξη Μάκη Γιαννουσάκη για την υπόθεση του
«Noor 1».
To γεγονός προκάλεσε την αντιδραση της ΝΔ η οποία σε
αανκοίνωσή της κάνει λόγο για «εκκωφαντική σιωπή των δύο
υπουργών (σ.σ. Καμμένο και Κοντωνή)», τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Πέρασαν 24 ώρες από το δημοσίευμα της
Εφημερίδας “Καρφί” που εμπλέκει τον Υπουργό Εθνικής
Άμυνας κ. Π. Καμμένο και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Στ. Κοντονή σε μια
άκρως σκοτεινή υπόθεση.
Η σιωπή των δύο Υπουργών και της Κυβέρνησης συνολικά
είναι εκκωφαντική. Ο κ. Καμμένος είναι υποχρεωμένος να
απαντήσει με σαφήνεια: συνομίλησε ή όχι με τον κρατούμενο
ισοβίτη κ. Γιαννουσάκη;
Ο κ. Κοντονής πρέπει, επίσης, να απαντήσει: έχει ή όχι
οποιαδήποτε σχέση με τους εκβιαστικούς διαλόγους που
περιγράφει το δημοσίευμα; Οι πολίτες απαιτούν απαντήσεις
τώρα».
Καμμένος: «Θα δούμε ποιος θα πάει πρώτος μέσα…»

Στην ανακοίνωση της ΝΔ απάντησε ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας με δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίζοντας ότι «ο κρατούμενος Γιαννουσάκης ζήτησε δια του δημοσιογράφου
Μάκη Τριανταφυλλόπουλου δικαστική προστασία για να
καταθέσει στοιχεία για την υπόθεση του «Noor 1». Ως όφειλα, ενημέρωσα αμέσως την Εισαγγελία και τον αρμόδιο υπουργό».
Προσθέτει, δε, πως «πέρασαν 24 ώρες από την έρευνα
στις επιχειρήσεις του σπόνσορα της Νέας Δημοκρατίας, και
ομοτράπεζου του Κυριάκου Μητσοτάκη, για στοιχεία που
αφορούν εμπορία ναρκωτικών και διακίνηση μαύρου χρήματος και η σιωπή τους ήταν όντως εκκωφαντική, έως το
δημοσίευμα της εφημερίδας «Καρφί», το οποίο, αφού απορρίφθηκε από δύο εφημερίδες έναντι αντιτίμου, δημοσιεύτηκε

στον καταδικασμένο για συκοφαντική δυσφήμιση όμιλο σε
περισσότερα από έξι χρόνια φυλάκιση». «Θα δούμε ποιος θα
πάει πρώτος μέσα…», καταλήγει ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας.
ΝΔ: Παραμένουν τα ερωτήματα για τον κ. Καμμένο

Στη δήλωση του κ. Καμμένου απάντησε εκ νέου με νέα ανα-

Ερώτημα 1ο: Επικοινώνησε με οποιονδήποτε τρόπο ο κ. Καμμένος με τον ισοβίτη κ.
Γιαννουσάκη;

Ερώτημα 2ο: Γιατί αγωνιά ο κ. Υπουργός για το ποιος τελικά θα πάει πρώτος μέσα; Γνωρίζει μήπως κάτι που αγνοούν
όλοι οι υπόλοιποι;
Ο κ. Καμμένος και συνολικά η Κυβέρνηση οφείλουν να
δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις», καταλήγει η ανακοίνωση
της ΝΔ.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αναγνωρισμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη Γερμανία

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ/ΜΑΝΔΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 (ΒΑΣΙΛΙΚΗ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ"
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€
- ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τμ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ).
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η΄ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6985821192
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Η συνέχεια από σελ. 3

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσουν συντέλεσαν στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας και ιδιαίτερα στον αντιδήμαρχο Ελευσίνας κο Γρηγόρη Κοροπούλη. Δεν μπορούμε
να παραλείψουμε και τον αείμνηστο κο Αργύρη Αργυρίου
που είχε συντελέσει ως Διευθυντής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής.
Μέλη της διαδημοτικής επιτροπής :
Κοροπούλης Γρηγόρης, Μαρούγκα-Τσάκαλου Κωνσταντίνα,
Ρήγα Ελένη, Σκληρού Φανή
Μίχας Μενέλαος, Παπακωνσταντής Μελέτης,
Δούκας Αναστάσιος, Φαρμάκη-Ρήγα Αφροδίτη
Ζαφείρη Λύδα, Σακκά Αθηνά
Αρωγοί της προσπάθειας ο Δήμαρχος Ελευσίνας κος
Τσουκαλάς Γιώργος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
κος Βασιλείου Γιάννης, καθώς και ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Πάνος Σκουρολιάκος
Τι ανέφερε στην εισήγησή του για αυτήν την πρωτοβουλία ο
πρόεδρος της ΔΕΠ Ελευσίνας, Γρ. Κοροπούλης

Κύτταρο δημιουργίας η ίδρυση δημόσιου
μουσικού γυμνασίου και Λυκείου
για τα παιδιά του Θριάσιου πεδίου

Κύτταρο δημιουργίας με αλυσιδωτές θετικές επιδράσεις
στα πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής μπορεί
να αποτελέσει η δημιουργία υποδομών γυμνασιακής και
λυκειακής μουσικής εκπαίδευσης στην Ελευσίνα, τόνισε στην
εισήγησή του ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Γρηγόρης Κοροπούλης, κατά τη συνεδρίαση της 30ης
Απριλίου 2015. Στόχος του Δήμου είναι όχι μόνο η ποιοτική
λειτουργία των σχολικών μονάδων σε ό,τι αφορά την υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και η
διεύρυνση των οριζόντων τους σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας εκπαίδευσης, με την αναζήτηση νέων ποιοτικών
στοιχείων και υποδομών εμπλουτισμού του διδακτικού έργου,
σε τομείς όπως η αθλητική εκπαίδευση και οι μουσικές σπου-

θριάσιο-11
δές. Παραθέτουμε την εισήγηση του προέδρου προς τα
μέλη και συνεργάτες της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας τους γονείς και εκπρόσωπους
των
σχολικών
φορέων.
Αγαπητοί συνεργάτες .

Ο δήμος μας, με διαχρονικές συλλογικές προσπάθειες
των δημοτικών αρχών σε
στενή συνεργασία με τη
θεσμική εκπροσώπηση της
σχολικής κοινότητας, έχει
καλύψει ποσοτικά και ποιοτικά το μεγαλύτερο μέρος των
εκπαιδευτικών αναγκών των
μαθητών της πόλης μας στις βαθμίδες της προσχολικής,
Α΄βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης. Από τις πλέον σημαντικές, οι υποδομές της ειδικής εκπαίδευσης, και το νεότευκτο
σχολικό συγκρότημα των ΕΕΕΕΚ που για την πόλη μας αποτελεί σημείο αναφοράς και πολιτισμού. Αυτό δε σημαίνει ότι
γονείς, δημοτική αρχή, εκπαιδευτικοί και σχολικοί φορείς εφησυχάζουμε ικανοποιημένοι.

Στόχος μας είναι όχι μόνο η ποιοτική λειτουργία των σχολικών μας μονάδων σε ότι αφορά την υλικοτεχνική υποδομή
και το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και η διεύρυνση των οριζόντων τους σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας εκπαίδευσης, με
την αναζήτηση νέων ποιοτικών στοιχείων και υποδομών
εμπλουτισμού του διδακτικού έργου, σε τομείς όπως η αθλητική εκπαίδευση και οι μουσικές σπουδές. Είναι γνωστό σε
όλους μας, ότι η οικονομική κρίση έφερε ανατροπές που αναστάτωσαν τη σχολική κοινότητα όπως η κατάργηση του αθλητικού σχολείου. Αντίστοιχα, μια περιοχή όπως το Θριάσιο
πεδίο, στο οποίο λειτουργικά συμπεριλαμβάνεται και η Μεγαρίδα, στερούνται των δημόσιων υποδομών γυμνασιακής και
λυκειακής μουσικής εκπαίδευσης. Αξιολογώντας την λειτουργία μιας τέτοιας σχολικής μονάδας στη περιοχή μας, μόνο
θετικά στοιχεία και επιπτώσεις μπορούμε να καταγράψουμε.
Με βασικό στοιχείο το άνοιγμα των επαγγελματικών οριζόν-

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου

των σε κάθε ταλαντούχο ή ενδιαφερόμενο νέο, η όσμωση των
μαθητών και των δασκάλων μιας τέτοιας μονάδας με τα μουσικά πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής μας, μπορεί ν αποτελέσει κύτταρο δημιουργίας με αλυσιδωτές θετικές επιδράσεις
στα πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία της. Με αυτογνωσία
των κρίσιμων εθνικών στιγμών και των οικονομικών αναγκών
που έχουν πλήξει και την παιδεία, καλούμαστε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες ανασύνταξης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων για την στήριξη, αναβάθμιση
και επέκταση του εκπαιδευτικού έργου, με νέες υποδομές και
την απαραίτητη στελέχωσή τους. Η ανάγκη τεκμηρίωσης κι
επιτυχίας μιας τέτοιας πρωτοβουλίας και ενός θεωρητικά
μεγαλόπνοου στόχου, όσο κι αν είναι αυτονόητο, για να ευοδωθεί απαιτεί την συνεργασία και συσπείρωση όλων μας, με
επιμονή και σωστό προγραμματισμό.

Για τους δύσπιστους και απαισιόδοξους, επιτρέψτε μου μια
σύντομη αναφορά και υπενθύμιση στην εξέλιξη των υποδομών της ειδικής εκπαίδευσης που ξεκίνησε με τον προβληματισμό και την αγωνία μιας μητέρας μέλους μας στη συνεδρίαση του ΔΣ της ένωσης γονέων την περίοδο των σεισμών
του Σεπτεμβρίου του 1999 και κατέληξε στη σημερινή εικόνα.
Μια εικόνα που 16 χρόνια μετά ξεπερνάει και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις και αποτελεί ασφαλή εκπαιδευτική διέξοδο
και στήριγμα για τα παιδιά και της οικογένειες τους. Στα
πλαίσια αυτά υποβάλλουμε σήμερα την πρόταση ανάληψης
πρωτοβουλιών για την διερεύνηση των αναγκών, των προθέσεων, και των δυνατοτήτων υλοποίησης του στόχου που
είναι «Η ίδρυση δημόσιου μουσικού γυμνασίου και Λυκείου»
για τα παιδιά του Θριάσιου πεδίου ώστε άλλο ένα κύτταρο
πνευματικής και πολιτιστικής αναβάθμισης της περιοχής να
προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες σχολικές μονάδες. Για το
σκοπό αυτό προτείνω τη συγκρότηση ομάδας πρωτοβουλίας
αποτελούμενη από τα μέλη της ΔΕΠ, συνεπικουρούμενα κατά
περίπτωση από την αρμόδια/ο αντιδήμαρχο, τους προέδρους των σχολικών επιτροπών, και εκπροσώπους των γονέων
που με τη θέληση ή την εξειδικευμένη γνώση τους επιθυμούν
να συμμετέχουν ενεργά στην όλη οργανωτική προσπάθεια,
τις ενέργειες και τις υποστηριχτικές δράσεις μας. Κάθε άλλη
σκέψη ή πρόταση, που θα κατατεθεί, θα συζητηθεί συλλογικά, με την προϋπόθεση ότι πρώτοι εμείς ενστερνιζόμαστε κι
έχουμε την θέληση και την αντοχή να στηρίξουμε την όλη
προσπάθεια.

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου
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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)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ

Το ευρωπαϊκό χωριό βρίσκεται 80 χλμ από την Αθήνα
(Εθνική Οδός Λαμίας). Είναι 10 λεπτά από την πεντακάθαρη θάλασσα
Λουκισίων & 5 λεπτά απο τη λίμνη Μουρίκιου (ιδανική για ψάρεμα).

ΜΕΣΑ ΣΕ 500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Φτιάξαμε έναν πρότυπο οικισμό κατοικημένο με ωραία ΣΠΙΤΙΑ - ΒΙΛΛΕΣ
δρόμοι 8 & 10 μέτρων, μεγάλη πλατεία & εκκλησία μέσα στο χωριό.
Με φως και νερό δικής μας γεώτρησης.

Ζητείται τεχνίτης σε μηχανολογικό τομέα για μόνιμη απασχόληση

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκτρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε
οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού
ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνεργάσιμος 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.

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.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 10 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ,
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000
ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛ: 6977426279

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγειος
επαγγελματικός χώρος 67τμ πλησίον
2ου Δημοτικού σχολείου.
Διαθέτει πατάρι, αποθήκη και θέση στάθμευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή mini
market.
Τιμή συζητήσιμη. 6977982173
"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
EIMAIL:HR@MAVELEC.GR,
FAX : 2105556953."

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
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

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 ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
"ΛΑΙΜΟΣ-ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ" ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (400m-1στρ).
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (1-1,5στρ). ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
"ΛΑΙΜΟΣ-ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ" Ή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(2-4στρ). ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6946971237

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 παρακολούθησης 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
θεωρηθεί 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 φωτογραφία και αναγραφή στο θέμα τον
κωδικό της θέσης, στο e-mail: hr@archeiothiki.gr ή
fax : 210 5599076.
(5.4.17)
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Στηρίζουμε τις επιλογές
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
καθώς και της ΑντιπερΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ
ιφέρειας Δυτικής Αττικής προκειμένου η
Το τμήμα Τοπικής Αυτο- περιοχή να επανέλθει το
διοίκησης των Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ συντομότερο δυνατό σε καθεΆνω Λιοσίων – Ζεφυρίου - στώς ηρεμίας και ασφάλειας,
Φυλής εκφράζει τα ειλικρινή να απαλλαχθεί από την
του συλλυπητήρια στην οικο- εγκληματικότητα και να διαμογένεια του 11χρονου μαθητή ρφωθούν πολιτικές κοινωνιπου με τόσο τραγικό τρόπο κής ένταξης και άρσης αποκλεισμού των μειονοτήτων.
έχασε τη ζωή του.
Θέση μας είναι ότι η παραβαΤο αποτρόπαιο αυτό περι- τικότητα πρέπει να ελεγχθεί
στατικό που συγκλόνισε ολόκ- απ’ όπου κι αν προέρχεται,
ληρη την Ελληνική κοινωνία μία κατάσταση γνωστή στους
έφερε στο προσκήνιο όλα τα εκλεγμένους της τοπικής κοιπροβλήματα παραβατικότ- νωνίας οι οποίοι επί σειρά
ητας που αντιμετωπίζει ο ετών προσεγγίζουν τις μειΔήμος μας, αλλά και μια ονότητες για πελατειακές σχέσειρά περιοχές της Δυτικής σεις με μόνο στόχο τη διαφθορά.
Αττικής, εδώ και δεκαετίες.
Γραφείο Τύπου
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ

Ε.ΣΕ. Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2 1 3 1 6 0 3 4 2 0
ΤΗΛ:
&2131603468
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 816
ΦΥΛΗ 16/06 /2017

Περίληψη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για τις μσθώσεις
των κυλικείων
του 1ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ,
του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Ε. ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ,του 2ου ΓΕΛ Δ.Ε. ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ, του 3ου ΓΕΛ Δ.Ε. ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Βάσει των αποφάσεων 36/1506-2017 και 37/15-06-2017 του

Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε
Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Φυλής, προκηρύσσονται Πλειοδοτικοί Διαγωνισμοί για την μίσθωση
των κυλικείων των κάτωθι σχολείων:

1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Ε ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Ε. ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
2ου ΓΕΛ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ του
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
3ου ΓΕΛ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ του
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Οι Διαγωνισμοί θα διεξαχθούν
την Τρίτη 27/06/2017 στις
αντίστοιχες ώρες 09:30π.μ, 10.00
π.μ, 10.30 π.μ, 11.00 π.μ για κάθε
σχολείο.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές
από την ημέρα δημοσίευσης της
παρούσης,
ήτοι
από
τις
19/06/2017 έως τις 27/06/2017

μισή ώρα πριν την έναρξη του
κάθε διαγωνισμού.
Τα έντυπα της προκήρυξης,
της αίτησης και της οικονομικής
προσφοράς θα παραλαμβάνονται
το
Γραφείο
Β΄/θμιας
από
Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής, οδός
Κρητικού Πελάγους 13 , Άνω Λιόσια.
Για οποιαδήποτε πληροφορία
σχετικά με δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό και την παραλαβή αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
τηλ:2131603420
Φυλής,
&2131603468.
Ο Πρόεδρος
της Ε.Σ.Ε Β/θμιας
Εκπαίδευσης
Δήμου Φυλής

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ
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14-θριάσιο
ς: 6975328309

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '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., ενιαιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανακαινισμένη, ανακαίνιση
'10,
τιμή
30.000€,
συζητήσιμη
,
210/5764121

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
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 ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - 6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελματικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται εστιατόριο

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο της Μάνδρας (Κοροπούλη 6). 180τμ κτίριο και
250τμ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστημα (Οδός Παγκάλου) 300τμ + 100τμ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
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 ΡΑ
(36TM)
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπερής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόριστη θέα, ελεύθερη, καλή κατάσταση, κοντά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ 65 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ
25.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6977676099 Κος ΔΗΜΗΤΡΗΣ

στον Σκλαβενίτη, με θερμοσίφωνα χωρίς θέρμανση,
2 ενοίκια μπροστά, άμεσα
διαθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου 500 τμ,
με κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583
(3.3.16)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτασης 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 10:0013:00 ) (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
115 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ
ΡΟΥΠΑΚΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΚΗΠΟ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 520
Τ.Μ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ:
6947144257

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 master), κατασκευή '01,
2 μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη 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 ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο διαμέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιμή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφοδιαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κατάλληλο και για ιατρείο, πωλείται , 6980/860940

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ενιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τιμή 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
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.

Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.
ΤΗΛ
6945376503
Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής Αττικής με χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Επίσης αναλαμβάνει 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 εμπειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιάσεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)
Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών
(βρεφονηπιοκόμος).
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποιαδήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας

698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμβανει φυλαξη παιδιων στην
περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042.
Fax:
2105576988
ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι Γ Ι Α Α Γ Ο ΡΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ
στα Γερμανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαμέρισμα ή μονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίμηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237

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

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν παπάκι - μηχανάκι (ας είναι παλιό διότι αναλαμβάνω προσωπκά το service) για μετακινήσεις λόγω προβλήματος αναπηρίας.
Τηλ:
6932851913.

Χαρίζονται 5 γατάκια είναι 11/2 μηνός
(αρσενικά και θηλυκά) και θα δοθούν
σε υπεύθυνα άτομα που αγαπούν τα ζώα
Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε στο 6948683400.

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 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
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΥΤΙΚΗΣ

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 55466745546285
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 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

θριάσιο-15

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

ΓΑΜΟΣ

Ο Κωνσταντίνος Ιλβανίδης του Ελευθέριου και της
Δέσποινας το γένος Κάντα, που κατοικεί στην Πέρδικα
Θεσπρωτίας, Δήμος Ηγουμενίτσας και η
Φωτεινή Παπαγεωργίου, του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας
το γένος Καμπόλη, που κατοικεί στα Άνω Λιόσια Δήμου
Φυλής , θα τελέσουν γάμο που θα πραγματοποιηθεί
στην Πέρδικα Θεσπρωτίας

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 09:50-10:00
σημειώθηκε τροχαίο με σταθμευμένο όχημα έξω
απο το 2ο ΚΑΠΗ Ελευσίνας (Ιάκχου και
Μιαούλη). Συγκεκριμένα άγνωστος προκάλεσε υλικές ζημιές στο σταθμευμένο όχημα
(γκρι ΚΙΑ RIΟ) χωρίς να αφήσει τα στοιχεία του.
Παρακαλούμε όπως γνωρίζει
κάτι να επικοινωνήσει 6971969530.

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

16-θριάσιο

8-9/7 ΠΗΛΙΟ - ΒΟΛΟΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ANAMAR 4* ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ
ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 7.30 ,
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΥ

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 65€

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685
KATSOURIS TOURS

