
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:
Οφειλή ΕΥ∆ΑΠ
1.658€ σε@
λάθος υπόχρεο

Τουλάχιστον 80.000 φέτοςΤουλάχιστον 80.000 φέτος
οι ωφελούµενοι από 5 νέαοι ωφελούµενοι από 5 νέα

προγράµµατα του ΟΑΕ∆προγράµµατα του ΟΑΕ∆
Θα επιχορηγηθούν επιχειρήσεις

που θα µετατρέπουν θέσεις µερικής
σε πλήρους απασχόλησης

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Οι ζώνες προστασίας έναντι
του χειµάρου Σαρανταπόταµου

Θριασίου Πεδίου, στο πλαίσιο της
Αναθεώρησης του ισχύοντος
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου

Πρόγραµµα γιαΠρόγραµµα για
κατ΄οίκον φροντίδακατ΄οίκον φροντίδα
σε άτοµα µε άνοιασε άτοµα µε άνοια
ξεκινά η Κοινωνικήξεκινά η Κοινωνική

Υπηρεσία ΦυλήςΥπηρεσία Φυλής

ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΘΘΑΑ
ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΕΕΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΑΑΝΝΩΩ

ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ--ΖΖΕΕΦΦΥΥΡΡΙΙ
Σε εξέλιξη τα έργα για

το φυσικό αέριο 
στον ∆ήµο Φυλής
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∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 
««ΆΆννθθρραακκεεςς  οο  

θθηησσααυυρρόόςς  γγιιαα  ττοο  
ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο

∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς..
Πρόκειται απλά για 

συγχώνευση και µετονοµασία
δύο ΤΕΙ, διαψεύδοντας 

τις προσδοκίες των ∆ήµων»

ΘΑ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΤοο  ππρρώώηηνν  σσττρρααττόόππεεδδοο  ΛΛιιόόσσηη
ααπποοκκττάά  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς

Η «άµεση ανακούφιση» της Βουλής, 
δεν έφτασε ακόµη στους πληγέντες της Μάνδρας 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ,,  ΚΚΟΟΜΜΜΜΩΩΤΤΡΡΙΙΕΕΣΣ,,

ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΣΣ ΚΚΑΑΘΘΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΣΣ
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΙΙΛΛ

σσεελλ..    88

σσεελλ..  1155

σσεελλ..  33  

σσεελλ..    33

σσεελλ..  55

σσεελλ..    77
σσεελλ..    22

ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ
σε πλήθος σχολικών
µονάδων στον ∆ήµο 

Ασπρόπυργο  σσεελλ..    22

σσεελλ..    33
σσεελλ..  33



Με αµείωτους ρυθ-
µούς συνεχίζονται
οι εργασίες

συντήρησης, αποκατάστα-
σης και ευπρεπισµού, σε
όλες τις Σχολικές Μονάδες
του ∆ήµου Ασπροπύργου.  

Με κύριο στόχο την ανα-
βάθµιση των σχολικών
µονάδων, εξειδικευµένα
συνεργεία προχώρησαν σε
επεµβάσεις επισκευής και
συντήρησης σε πλήθος
σχολικών µονάδων. 

Συγκεκριµένα, στο 1ο, 4ο
8ο, 9ο, 11ο Νηπιαγωγείο

καθώς και στο 10ο και 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ασπρ-
οπύργου, πραγµατοποιήθηκαν εργασίες που αφορ-
ούσαν στον ελαιοχρωµατισµό εσωτερικών και εξω-
τερικών χώρων, στη δηµιουργία κατασκευών σκία-
σης και στην τοποθέτηση οργάνων αναψυχής και
τάπητες ασφαλείας για τους µικρούς µαθητές. 

Παράλληλα, τα αντίστοιχα συνεργεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Ασπροπύργου, πραγµατο-
ποίησαν εργασίες όπως δηµιουργία ξύλινων κατασ-
κευών, επιδιορθώσεις πλακιδίων και πλεγµάτων
περίφραξης καθώς και τοποθέτηση χωρισµάτων σε
αίθουσες.   

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: 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

∆ιεύθυνση 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

���������

2-θριάσιο ∆ευτέρα 5 Μαρτίου 2018  

Ασπρόπυργος
Γκαραγκούν η Ευαγγελία Σ. Ρόδου 6 & Θριασίου,

2105576086

Ελευσίνα 
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Ηρώων  Πολυτεχν είου 63, 2105546250

Μάνδρα
Αθαν ασοπούλου Χρυσάν θη Χ. 

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Αχαρν ών  36, 2102472215

Αχαρν ές
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 328
Τηλέφων ο  : 210-2316792

Χαϊδάρι

ΜΑΓΟΥΛΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 14

Τηλέφωνο  : 210-5821855

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος µε ελάχιστη συννεφιά 

κυρίως  το πρωί
Η θερµοκρασία από 11 έως 21βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρχέλαος, Ευλόγιος, Ευλογής,
Ευλογία, Ευλογούλα, Κόνων

«Ολοκληρώνεται σύντοµα η πρώτη
φάση της κατασκευής του δικτύου φυσι-
κού αερίου στο ∆ήµο Φυλής. Ήδη τα
έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και περιλαµ-
βάνουν σύνδεση µε το δίκτυο φυσικού
αερίου του Κολυµβητηρίου, του σχολι-
κού συγκροτήµατος Αγίου Νικολάου,
δηλαδή των τεσσάρων σχολείων και του
κλειστού Γυµναστηρίου, του ∆ηµοτικού
κτιρίου στην παλιά Εφορία και του
∆ηµαρχείου Άνω Λιοσίων. 

Επίσης βρίσκεται στη φάση της
σύνταξης, από την Εταιρία ∆ιανοµής
Αερίου Αττικής, η µελέτη της δεύτερης
φάσης του έργου , που περιλαµβάνει τη
σύνδεση µε δίκτυο φυσικού αερίου
µήκους 37 χιλιοµέτρων των 112 δηµοτικών κτιρίων. 

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου, κάθε σπίτι των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου θα
έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί µε το φυσικό αέριο. Αυτό σηµαίνει οικονοµία για τις επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά του ∆ήµου και µείωση των ατµοσφαιρικών ρύπων. Ο ∆ήµος φέρνει το φυσικό αέριο για να
βελτιώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωµα της περιοχής και για να αναβαθµίσει το επίπεδο ζωής των
δηµοτών.» 

Τα παραπάνω ανέφερε ενηµερώνοντας το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής
2 Μαρτίου 2018 ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΘΘΑΑ  ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΕΕΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ--ΖΖΕΕΦΦΥΥΡΡΙΙ
Σε εξέλιξη τα έργα για το φυσικό αέριο στον ∆ήµο Φυλής

ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ
σε πλήθος σχολικών µονάδων στον Ασπρόπυργο  
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Ασπρόπυργος: Οφειλή ΕΥ∆ΑΠ 
1.658€ σεK λάθος υπόχρεο

Πολίτης ζήτησε τη µεσολάβηση του Συνηγόρου του
Πολίτη, για να διαγραφεί βεβαιωµένη οφειλή
ύψους 1.658€ πλέον προσαυξήσεων από την

ΕΥ∆ΑΠ.
Η οφειλή αφορούσε την υδροδότηση αγροτεµαχίου στον

Ασπρόπυργο, σε περιοχή εκτός πολεοδοµικού σχεδίου,
χωρίς αρίθµηση των οδών.

Σύµφωνα µε τον πολίτη, η ΕΥ∆ΑΠ του καταλόγιζε οφει-
λή για αγροτεµάχιο που δεν του ανήκει. Ο ίδιος είναι ιδιοκ-
τήτης αγροτεµαχίου στην εν λόγω περιοχή, αλλά σε διαφ-
ορετική διεύθυνση. Επιπλέον το αγροτεµάχιό του δεν έχει
υδροδοτηθεί ποτέ στο παρελθόν, καθώς δεν είναι συνδε-
δεµένο µε το δίκτυο ύδρευσης. Παρά την ενηµέρωση της
ΕΥ∆ΑΠ και την προσκόµιση τίτλου ιδιοκτησίας, η εταιρεία
αρνούνταν να διαγράψει την οφειλή, καθώς ισχυριζόταν
ότι είχε διασταυρώσει τα στοιχεία της εν λόγω ιδιοκτησίας
µε το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από την ΕΥ∆ΑΠ τον
επανέλεγχο των στοιχείων της ιδιοκτησίας, τον εντοπισµό
του πραγµατικού υπόχρεου και τη διαγραφή της οφειλής.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, η ΕΥ∆ΑΠ ζήτησε
από τον πολίτη να προσκοµίσει τοπογραφικά διαγράµµα-
τα του αγροτεµαχίου ιδιοκτησίας του και ακολούθως
προέβη σε νέο έλεγχο στο υποθηκοφυλακείο. 

Κατά τον νέο έλεγχο βρέθηκε ο ιδιοκτήτης του επίµαχου
αγροτεµαχίου και η οφειλή µεταφέρθηκε στον πραγµατικό
υπόχρεο.

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Οι ζώνες προστασίας έναντι του χειµάρου Σαρανταπόταµου
Θριασίου Πεδίου, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του 

ισχύοντος Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)

Αύριο  Τρίτη 6 Μαρτίου
2018 και ώρα  20:30 θα
συνεδριάσει το ∆ηµο-

τικό Συµβούλιο ο Ελευσίνας  για
τη λήψη αποφάσεων στα παρα-
κάτω θέµατα της ηµερήσιας διά-
ταξης:

1. Λήψη απόφασης για
την αναδιάταξη των κοινόχρη-
στων χώρων πρασίνου και
ζωνών προστασίας, τµήµατος
του χειµάρου Σαρανταπόταµου
Θριασίου Πεδίου στην θέση
«Καλυµπάκι» (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ)
δήµου Ελευσίνας στην ευρύτερη
περιοχή ιδιοκτησιών της
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε., στο πλαίσιο της Αναθεώρησης
του ισχύοντος Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της
∆ηµοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

2. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί της
ψηφισθείσης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ο.ε. 2018
της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας.

3. Έγκριση µελέτης και τρόπος εκτέλεσης του
έργου: «Κατασκευή σταµπωτών δαπέδων τεσσάρων
οδών στην Άνω Ελευσίνα» (Αθ. ∆ιάκου, Ραιδεστού,
Σινασσού, Α.Παναγούλη).

4. Λήψη απόφασης για την ανάκληση εν µέρει της
υπ’ αριθ. 157/17 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

5. Λήψη απόφασης για την κοπή ή µη δένδρων σε
κοινόχρηστους χώρους της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευ-
σίνας & Μαγούλας (κατόπιν αιτηµάτων δηµοτών). 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρω-
τοκόλλων παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή
των αντικειµένων των συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.

7. ∆ιαγραφή οφειλών από πρόστιµα τελών καθαρ-
ιότητας και Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων
Χώρων, βάσει εκδιδόµενων δικαστικών αποφάσεων για
την εταιρεία «Κατασκευαστική ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.».

8. ∆ιαγραφή οφειλών τέλους ύδρευσης ∆.Ε.
Μαγούλας.  

ΘΑ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το πρώην στρατόπεδο Λιόση
αποκτά ο ∆ήµος Φυλής

Τ
ην πρόθεση απόκτησης, από το Ταµείο
Εθνικής Άµυνας (ΤΕΘΑ), έκτασης 62
στρεµµάτων του πρώην στρατοπέδου

Λιόση, ανακοίνωσε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Ο ∆ήµαρχος ανέφερε ότι ο ∆ήµος βρίσκεται
κοντά σε συµφωνία για να αποκτήσει το ακίνητο,
έναντι συµφέροντος τιµήµατος.

«Σε περίπτωση που φτάσουµε σε συµφωνία,
η έκταση θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή
αθλητικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων,
σύµφωνα µε µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας»,
κατέληξε ο Χρήστος Παππούς.  

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 
««ΆΆννθθρραακκεεςς  οο  θθηησσααυυρρόόςς  γγιιαα  ττοο  
ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς..

Πρόκειται απλά για συγχώνευση και µετονοµασία δύο 
 ΤΕΙ, διαψεύδοντας τις προσδοκίες των ∆ήµων»

«Άν θρακες ο θησαυρός» για το Παν επιστήµιο ∆υτικής
Αττικής. Πρόκειται απλά για συγχ ών ευση και µετον ο-
µασία δύο ΤΕΙ,  διαψεύδον τας τις προσδοκίες των
∆ήµων ,επισηµαίν ει σε αν ακοίν ωσή της η δηµοτική αρχ ή
Μάν δρας - Ειδυλλίας και προσθέτει : Τόσο ο ∆ήµος µας
όσο και οι άλλοι ∆ήµοι της ∆υτικής Αττικής πλαν ήθηκαν
από τις µεγαλόστοµες υποσχ έσεις. Εν  τέλει µετά την
ψήφιση του εν  λόγω ν οµοσχ εδίου διαπιστώθηκε ότι πρό-
κειται για έν α Παν επιστήµιο «∆υτικής Αθήν ας» (!) και όχ ι
∆υτικής Αττικής (!) αφού αφορά στην  συγχ ών ευση και
µετον οµασία δύο ΤΕΙ, του Αιγάλεω και του Πειραιά, µε
έδρα εν  τέλει το Αιγάλεω.

Οι όποιες προσπάθειες των  ∆ήµων  της ∆υτικής Αττικής
έπεσαν  στο κεν ό και ακυρώθηκαν  οι προσδοκίες τους.

Αν τιπολιτευτικές κραυγές, ωστόσο, µέµφον ται τον  ∆ήµο
που θέλησε ν α αδράξει µία ευκαιρία για το καλό του τόπου. Υπερφίαλα και αν εύθυν α «ιδρύουν » σχ ολές «εγκαι-
ν ιάζουν » παν επιστηµιακά τµήµατα σε κάθε γων ιά του ∆ήµου!!! Πέρα και έξω από κάθε ρεαλιστική προσέγγιση,
όπως θα ήταν  ν α διαβάσουν  απλώς το ΦΕΚ ίδρυσης του εν  λόγω Παν επιστηµίου, παραποιούν  την  πραγµα-
τικότητα κατασκευάζον τας βολικές και αν τιπολιτευτικές φήµες αν άλογα µε τα συµφέρον τά τους.

Ο ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας και η ∆ηµοτική Αρχ ή δεν  εξαπατά τους πολίτες µε λεον ταρισµούς και ιδεαλιστι-
κές κεν ολογίες. Παλεύει ν α εξασφαλίσει οτιδήποτε θεωρεί καλό και ωφέλιµο, στο πλαίσιο του εφικτού, για το
σύν ολο του ∆ήµου και των  πολιτών . ∆εν  ακολουθεί συµφερον τολόγες πολιτικές για ν α χ αϊδέψει τα αυτιά ορι-
σµέν ων  αδιαφορών τας για το κοιν ό καλό. Ο ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας αγων ίζεται και θα αγων ίζεται πάν τα
διεκδικών τας το καλύτερο για όλους τους δηµότες του. Στο πλαίσιο αυτό ο ∆ήµος θα συν εχ ίσει τον  αγών α ν α
αν αζητά εφικτές λύσεις µε σοβαρές προτάσεις για όλες τις εν ότητες του ∆ήµου µας, παρά το γεγον ός ότι το
ν οµοσχ έδιο αγν όησε όλους τους ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής’’, καταλήγει η αν ακοίν ωση .
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ΠΠααρροουυσσιιάάσσθθηηκκεε  σσττηηνν  ΠΠΕΕ∆∆ΑΑ  
ηη  µµεελλέέττηη  κκααττηηγγοορριιοοπποοίίηησσηηςς  
ττωωνν  ∆∆ήήµµωωνν  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς

Τη Μελέτη της Κατηγοριοποίησης των ∆ήµων Αττικής, έδωσε στη
δηµοσιότητα η Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Αττικής (Π.Ε.∆.Α.), µε
την επισήµανση ότι, πρόκειται για  ρόταση της, προκειµένου να

αρχίσει ένας πρώτος διάλογος επί ενός θέµατος  που αν και απασχολεί τα
τελευταία χρόνια όλες τις βαθµίδες της Αυτοδιοίκησης, δεν υπήρξε έως
σήµερα οποιαδήποτε σχηµατοποιηµένη προσπάθεια.

Η Μελέτη συντάχθηκε για την Π.Ε.∆.Α. από επιστηµονική οµάδα υπό την
ευθύνη δύο έγκριτων καθηγητών. Του κ. Νίκου Χλέπα, καθηγητή Πολιτικής
Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο πανεπιστήµιο Αθήνας και του κ.
Ιωάννη Ψυχάρη, καθηγητή οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο
Πάντειο πανεπιστήµιο.

Η Μελέτη παρουσιάστηκε και συζητήθηκε την Πέµπτη, 1 Μαρτίου 2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε.∆.Α. µε πρωτοβουλία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, µε τη
συµµετοχή µεγάλου αριθµού αυτοδιοικητικών από το λεκανοπέδιο και 6 Προέδρων Περιφερειακών Ενώσεων της χώρας, παρόντων, του υπουργού Εσωτερικών, κ. Π. Σκουρλέτη
και του Προέδρου της ΚΕ∆Ε, κ. Γ. Πατούλη.

Παραδίνοντας τη Μελέτη Κατηγοριοποίησης των ∆ήµων στον υπουργό Εσωτερικών, κ. Πάνο Σκουρλέτη, ο πρόεδρος της Π.Ε.∆.Α. κ. Γιώργος Ιωακειµίδης εξέφρασε την ευχή
«να αρχίσει σύντοµα ένας εποικοδοµητικός διάλογος µε βασικό ζητούµενο την σύνθεση ενός συναινετικού, παραγωγικού και ρηξικέλευθου πλαισίου που θα δίνει ρεαλιστικές
λύσεις δίχως όµως να δηµιουργεί προβλήµατα στη λειτουργία των ∆ήµων».

Απαντώντας, ο κ. υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης στον Πρόεδρο της Π.Ε.∆.Α., είπε µεταξύ άλλων:«Θέλουµε να προχωρήσουµε, όσο είναι ώριµο, στο θέµα της κατ-
ηγοριοποίησης των δήµων. Προφανώς επειδή δεν ζούµε σε έναν κόσµο όπου είναι άπειροι οι πόροι και τα µέσα, το αντίθετο µάλιστα, αυτή η συζήτησή µας διευκολύνει να
εντοπίσουµε εκείνους τους τοµείς δράσης, παρέµβασης και παροχής υπηρεσιών των δήµων - που διαφέρουν, ως προς τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες για κάθε δήµο, ανά-
λογα µε το αν αυτός είναι αστικός, αγροτικός ή ορεινός - αλλά και να δούµε, πια, και σε εκείνες τις περιπτώσεις που έχουµε «µειονεκτικές» καταστάσεις, πώς θα µπορέσουµε µε
συνέργειες να απαντήσουµε. 

Τα µοντέλα που µέχρι τώρα υπήρξαν ήταν αναποτελεσµατικά. Το µοντέλο της διοικητικής υποστήριξης, παραδείγµατος χάριν, στα θέµατα των Πολεοδοµιών. ∆εν λειτούργησε,
κατ’ οµολογία δική σας, περισσότερο. Έχοντας πάντοτε ως στόχο κάθε διοικητική µονάδα, κάθε δήµος να έχει µία αυτάρκεια όσο το δυνατό µεγαλύτερη, πώς θα µπορέσουµε
µέχρι να φτάσουµε εκεί, να κάνουµε επέµβαση «bypass» για αυτές τις αδυναµίες; Προφανώς µε την καλύτερη αξιοποίηση των µέσων που διαθέτουµε και µέσα από συνέργειες.
Αυτά τα θέµατα θέλουµε µε έναν θεσµικό τρόπο, κι επαναλαµβάνω όσο το δυνατόν καλύτερα επεξεργασµένο, να τα αγγίξουµε  στο επερχόµενο νοµοσχέδιο».

Την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 και ώρα  8:30 θα
συνεδριάσει  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Ελευσίνας, η αρµόδια Οικονοµική Επιτρο-

πή του ∆ήµου ώστε να συζητήσει και να αποφ-
ασίσει για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης:      

1. Κατάρτιση των όρων της
διακήρυξης του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού
για την εκτέλεση του έργου: «
Aσφαλτοστρώσεις 2017» , προϋπο-
λογισµού δαπάνης 337.950,64 €.

2. Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ. 2/26-2-18
πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνι-
σµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών που
αφορά την διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού  « ∆απάνη για Υπηρεσίες Φύλαξης
∆ηµοτικών Κτιρίων και Λοιπών ∆ηµοτικών Εγκατα-
στάσεων ∆.Ε. Μαγούλας», προϋπολογισµού
δαπάνης 24.775,20 €.

3. Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ. 1/23-2-18
πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων Έργων που αφορά την διενέργεια
δηµοπρασίας για την ανάδειξη ( προσωρινού
αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου « Κατασκε-
υή Πεζοδροµίων στη ∆.Ε. Ελευσίνας) », προϋπο-
λογισµού δαπάνης 250.000,00 €.

4. Ανάκληση εν µέρει της υπ.αριθµ. 163/17
προηγούµενης απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής
που αφορά καταλογισµό αχρεωστήτως καταβληθ-
έντων ποσών από προνοιακά επιδόµατα.   

5. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης

Περιβάλλοντος ( Τµήµατος Συντήρησης
Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Λοιπών Υπο-
δοµών)  για την υποβολή αιτήµατος προς

την Προϊσταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου

µας για την
έκδο-

σ η
π ρ ά ξ η

α ν ά λ η ψ η ς
υποχρέωσης για

την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την προµήθ-

εια οστεοθυρίδων για το
Νεκροταφείο καθώς και την – έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 9.876,60 €-.     

6. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
∆ιοικητικών Υπηρεσιών  για την υποβολή αιτήµα-
τος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξη ανάλ-
ηψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση  πολ-
υετούς δαπάνης για την δαπάνη βιντεοσκόπησης
δηµοτικών συµβουλίων 2018 καθώς και την – έγκρ-
ιση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
51.039,78 €-.

7. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
∆ιοικητικών Υπηρεσιών  για την υποβολή αιτήµα-
τος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξη ανάλ-
ηψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση  της

δαπάνης για την εκτέλεση της υπ.αριθµ. 4899/2011
απόφασης Πρωτοδικείου Αθηνών & της υπ.αριθµ.
1408/17 απόφασης Αρείου Πάγου καθώς και την –
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
4.961,42 €-.     

8. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Νοµικής
Υπηρεσίας  για την υποβολή αιτήµατος προς την
Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση  της δαπάν-
ης για αµοιβή Νοµικού κας. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ  καθώς και την – έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης ποσού 1.736,00 €-.   

9. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Οικονοµικών  για την υποβολή αιτήµατος προς την
Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση  της δαπάν-
ης για την χρηµατοδότηση της ΚΕ∆Ε για χρηµα-
τοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για
τον µήνα Νοέµβριο 2017 καθώς και την – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 78.192,73
€-.

10. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Οικονοµικών  για την υποβολή αιτήµατος προς την
Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση  της δαπάν-
ης για την χρηµατοδότηση της ΚΕ∆Ε για χρηµα-
τοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για
τον µήνα ∆εκέµβριο 2017 καθώς και την – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 141.436,51
€-.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΟΟιι  δδααππάάννεεςς  ββιιννττεεοοσσκκόόππηησσηηςς  ττωωνν  δδηηµµοοττιικκώώνν  σσυυµµββοουυλλίίωωνν  22001188  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς
ΦΦύύλλααξξηηςς  ∆∆ηηµµοοττιικκώώνν  ΚΚττιιρρίίωωνν  κκααιι  ΛΛοοιιππώώνν  ∆∆ηηµµοοττιικκώώνν  ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  ∆∆..ΕΕ..  ΜΜααγγοούύλλααςς
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ

ΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΗΗΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

ΗΗ  ππρροοσσωωρριιννήή  ΣΣυυννττοοννιισσττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή
ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΗΗΣΣ  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς,,
σσααςς  κκααλλεείί  σσεε  εεκκδδήήλλωωσσηη,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ππρρααγγ--
µµααττοοπποοιιηηθθεείί  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  ππρροοσσυυννεεδδρρ--
ιιαακκοούύ  δδιιααλλόόγγοουυ,,  ττηηνν  ∆∆εευυττέέρραα  55//33//22001188  κκααιι
ώώρραα  1188::3300  σσττοο  ΕΕρργγααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΕΕλλεευυ--
σσίίννααςς..

ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΜΜΙΙΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ::
ΚΚΑΑΤΤΕΕΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΜΜΠΠΑΑΤΤΖΖΕΕΛΛΗΗ  ((ΠΠΑΑ..ΣΣΟΟ..ΚΚ..))
ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΗΗΣΣ  ΨΨΑΑΡΡΙΙΑΑΝΝΟΟΣΣ  ((ΠΠΟΟΤΤΑΑΜΜΙΙ))
ΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΡΡΙΙΝΝΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ
((ΚΚΙΙ..∆∆ΗΗ..ΣΣΟΟ..))

Εκ µέρους της Επιτροπής
ΜΗΝΑΣ Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

Μέλος προσωρινής Συντονιστικής Επιτροπής
Κινήµατος Αλλαγής ∆υτικής Αττικής

Μέλος Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής
Συνεδρίου Κινήµατος Αλλαγής

Στροφή στην ενίσχυση επαγγελµατικών κλάδων
που πλήττονται βαριά από την ανεργία και την
υποαπασχόληση, αλλά και επιχειρήσεων του ιδιω-

τικού τοµέα που δυσκολεύονται να σταθούν ανταγωνι-
στικά στην αγορά, επιχειρεί µε 5 νέα προγράµµατα επιχο-
ρήγησης απασχολούµενων εντός του 2018 ο ΟΑΕ∆.

Ένα από αυτά αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων
προκειµένου αυτές να µετατρέψουν θέσεις µερικής
απασχόλησης  εργαζοµένων σε πλήρους απασχόλησης
.Με το πρόγραµµα αυτό ο Οργανισµός επιδιώκει να περ-
ιορίσει στο µέτρο του εφικτού την ραγδαία εξάπλωση
των ευέλικτων µορφών εργασίας που ξεπερνούν πλέον
το 50% των νέων δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας
στον ιδιωτικό τοµέα. 

Παράλληλα µε άλλο πρόγραµµα επιχειρείται να µπει
"φρένο" στην αιµορραγία που έχει προκαλέσει ,τα χρόνια
της κρίσης στη χώρα µας, η µαζική µετανάστευση εκα-
τοντάδων χιλιάδων νέων µε υψηλά τυπικά προσόντα
(πτυχία,µεταπτυχιακά,διδακτορικά )προς αναζήτηση
εργασίας στο εξωτερικό.

Ειδικότερα φέτος ο Οργανισµός πρόκειται να εγκρίνει
η ήδη "τρέχουν" 5 µεγάλα προγράµµατα ενίσχυσης της
απασχόλησης από τα οποία, όπως εκτιµάται, θα ωφεληθ-
ούν αποκτώντας και εργασιακή κατάρτιση περίπου
80.000 άνεργοι.

Τα πέντε κύρια προγράµµατα του ΟΑΕ∆ για την
ενίσχυση της απασχόλησης το 2018

1) Πρόγραµµα µετατροπής της µερικής σε πλήρη
απασχόληση µε ωφελούµενους έως 5.000 εργαζόµενους
σε επιχειρήσεις. Όσες επιχειρήσεις µπουν στο πρόγραµµα
θα επιχορηγηθούν οι εργοδοτικές τους εισφορές για 12
µήνες απασχόλησης των εργαζοµένων τους εφόσον
µετατρέψουν τις συµβάσεις τους από µερικής σε πλήρο-
υς απασχόλησης.

Οι εργοδότες θα έχουν όµως την υποχρέωση να διατ-
ηρήσουν τους ίδιους όρους εργασίας για τους εργαζόµε-
νους για επιπλέον 6 µήνες µε δικούς τους πόρους.

2) Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την
πρόσληψη και απασχόληση για 15 τουλάχιστον µήνες
15.000 εγγεγραµµένων στον ΟΑΕ∆ ανέργων µε έµφαση
σε πτυχιούχους ηλικίας από 18 έως 29 ετών.

Οι πτυχιούχοι των οποίων θα εγκριθεί η πρόσληψη σε
επιχορηγούµενες από τον ΟΑΕ∆ ιδιωτικές η κοινωνικού
χαρακτήρα επιχειρήσεις θα απασχοληθούν σε θέσεις
πλήρους απασχόλησης και θα αµοίβονται µε 500 ευρώ το
µήνα εάν είναι ηλικίας άνω των 25 ετών και 400 ευρώ εάν
είναι κάτω των 25 ετών.

Οι επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραµµα θα
επιχορηγηθούν για το 50% του µισθολογικού και µη
κόστους των προσλαµβανόµενων ανέργων.

Ωφελούµενοι του προγράµµατος απασχόλησης των
15.000 ανέργων του ΟΑΕ∆ θα είναι όσοι πτυχιούχοι είναι
εγγεγραµµένοι στα µητρώα του Οργανισµού για τουλάχι-
στον τρεις µήνες, οι µακροχρόνια άνεργοι και οι άνεργοι
που λαµβάνουν Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης.

Ειδικά για τους τελευταίους θα προβλεφθεί ο χρόνος
της επιδοτούµενης απασχόλησης να υπερβαίνει τους 15
µήνες.

3) Πρόγραµµα "∆εύτερη ευκαιρία". Αφορά αυτοα-
πασχολούµενους και επιχειρηµατίες που έβαλαν λουκέτο
στην επιχείρησή τους αλλά καθόλη τη διάρκεια λειτο-
υργίας των επιχειρήσεων τους κατέβαλαν την εισφορά
των 10 ευρώ µηνιαίως υπέρ του ΟΑΕ∆.

Το ποσό των χρηµάτων που συγκεντρώθηκε θα χορη-
γηθεί, µέσω προγράµµατος, σε 10.000 από αυτούς προ-
κειµένου να ξανανοίξουν επιχείρηση κάθε εταιρικής µορ-
φής.

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα λειτουργήσει µεν ως
πιλοτικό, αλλά θα είναι µονίµως ανοιχτό και για επιπλέον
ενδιαφερόµενους.

4) Προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας για 45.000
ωφελούµενους. Αρκετά βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορ-
ούν απασχόληση 8 µηνών µε πλήρη ασφαλιστικά
δικαιώµατα σε δηµόσιο, δήµους, νοσοκοµεία, πανεπιστή-
µια κλπ.

5) Πρόγραµµα παρέµβασης για νέους 18-29 ετών µε
απολυτήριο Γυµνασίου ή Λυκείου. Οι ωφελούµενοι υπο-
λογίζονται σε 4.500-5.000 και θα απασχοληθούν για ένα
χρόνο , µε υποχρέωση παράτασης 6 µηνών για κατάρτι-
ση ,σε 10 επαγγελµατικούς κλάδους στους οποίους δεν
απαιτείται πτυχίο. Πρόκειται για απασχόληση σε τεχνικές
εργασίες η παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεων του ιδιωτι-
κού τοµέα.

Προγραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο την υλο-
ποίηση του έργου µε τίτλο «Συντήρηση παραλια-
κής οδού Αλεποχωρίου (Ακτή Ποσειδώνος) στο

εντός σχεδίου τµήµα από το Ο.Τ. 12 µέχρι το Ο.Τ. 33»
υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και η
∆ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας, Ιωάννα Κριεκούκη. Το
έργο, προϋπολογισµού 600.000 ευρώ µε ΦΠΑ, χρηµατο-
δοτείται από πόρους της Περιφέρειας.

Το έργο αφορά στην επισκευή και συντήρηση
τµήµατος, συνολικού µήκους 720 µέτρων, της οδού
Ακτής Ποσειδώνος της περιοχής Αλεποχωρίου, της
∆ηµοτικής Ενότητας Βιλίων του ∆ήµου Μάνδρας -
Ειδυλλίας.

Το συγκεκριµένο τµήµα της οδού (Ο.Τ. 12 µέχρι το Ο.Τ.
33) παρουσιάζει καθίζηση µέσου πλάτους 2,5 µέτρων προς
την πλευρά της θάλασσας µε συνέπεια να έχει καταστρα

φεί ο ασφαλτοτάπητας του δρόµου. 
Οι καθιζήσεις προέρχονται από ακαταλληλότητα υπόβα-

σης της οδού, η οποία κυρίως αποτελείται από µπαζώµα-
τα. Στόχος είναι η άµεση αποκατάσταση του εν λόγω τµή-
µατος καθώς αποτελεί δρόµο από τον οποίο διέρχονται
οχήµατα όλων των τύπων και είναι µεγάλης και συχνής
κυκλοφορίας.

Παράλληλα το έργο θα συµβάλει στην ασφαλή διέλευ-
ση των πεζών και θα διευθετηθεί η ροή των οµβρίων υδά-
των προς τη θάλασσα.

Ειδικότερα, το έργο περιλαµβάνει χωµατουργικές
εργασίες - εκσκαφές, τεχνικές εργασίες, οδοστρωσία, ασφ-
αλτικές εργασίες καθώς και διαγραµµίσεις του οδοστρώµα-
τος.Τη δηµοπράτηση, την υπογραφή σύµβασης µε τον
ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την
παραλαβή του αναλαµβάνει ο ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Τουλάχιστον 80.000 φέτος οι ωφελούµενοιΤουλάχιστον 80.000 φέτος οι ωφελούµενοι
από 5 νέα προγράµµατα του ΟΑΕ∆από 5 νέα προγράµµατα του ΟΑΕ∆

Θα επιχορηγηθούν επιχειρήσεις που θα µετατρέπουν θέσεις 
µερικής σε πλήρους απασχόλησης

Επισκευή 
τµήµατος της

Ακτής Ποσειδώνος
στο Αλεποχώρι για

την ασφάλεια 
των πολιτών



Με ∆ύο Ηλεκτροκίνητα
Οχήµατα Στη ∆ιεθνή
Έκθεση «VERDE.TEC
2018» ο ∆ήµος Ιλίου

Ο ∆ήµος Ιλίου συµµετείχε στη 2η
∆ιεθνή Έκθεση «VERDE.TEC
2018», που πραγµατοποιήθηκε στο
Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο
(M.E.C.), στην Παιανία Αττικής, από
τις 2 έως τις 4 Μαρτίου 2018, µε δικό
του περίπτερο (Stand ∆9). Εκεί είχε
την ευκαιρία να προβάλλει τις δρά-
σεις, τις καλές πρακτικές και τις πρω-
τοβουλίες που έχει αναλάβει για την
προστασία του Περιβάλλοντος.

6-θριάσιο ∆ευτέρα 5 Μαρτίου 2018 

Τ
η ∆ευτέρα 26
Φεβρουαρίου
το απόγευµα

στο εντευκτήριο του
συλλόγου, πραγµατο-
ποιήθηκε η παράδοση
της Benelli M2 comfort
στον µεγάλο τυχερό
της λαχειοφόρου αγο-
ράς.

Το όπλο παρέδωσε στον νεαρό
κυνηγό και µέλος µας από την
Φυλή Γιάννη Στάµου, ο Κοσµήτο

ρας του συλλόγου Κώστας
∆αµάσκος παρουσία του Προέδρ-

ου Θανάση Σωτηρίου και
του καλού µας φίλου και
µέλους, οπλουργού Βαγ-
γέλη ∆ίελλα.

Ευχόµαστε στον Γιάννη
όµορφες κυνηγετικές εξο-
ρµήσεις µε υγεία και
καλές τουφεκιές.  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-        
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ
Παράδοση δώρου σε νεαρό κυνηγό 

Το αποκαλούν σχολείο φάντασµα κι όχι άδικα –
Στις αίθουσες του δεν µπήκαν ποτέ µαθητές , το
κουδούνι δεν χτύπησε ποτέ

Το µόνο που θα αντικρύσεις είναι ένα απέραντο βοµβα-
ρδισµένο τοπίο και ανθρώπινα ναυάγια να βυθίζονται
στις γωνίες του κτιρίου για να πάρουν τη δόση τους.

Το κτίριο ή αλλιώς η σηµερινή υγειονοµική βόµβα της
περιοχής κόστισε 2 εκατοµµύρια και η κατασκευή του
ολοκληρώθηκε το 2007. Υποτίθεται ότι θα στέγαζε το 10ο
γυµνάσιο Αυλίζας κάτι όµως που δεν έγινε ποτέ.

«Το σχολείο δεν λειτούργησε ποτέ γιατί δεν βρέθηκε ο
απαιτούµενος αριθµός µαθητών για να στελεχωθεί
.Φοβόντουσαν οι γονείς να στείλουν τα παιδιά τους σε
αυτή την περιοχή» δηλώνει ο γενικός γραµµατέας του
δήµου Αχαρνών σε ρεπορτάζ του STAR.

Στη συνέχεια έγιναν προσπάθειες να µετατραπεί σε ΙΕΚ
όµως και πάλι το σχέδιο πήγε στράφι αφού για να φτάσει
κανείς στο σχολείο πρέπει να µέσα από το «γκέτο» του
Μενιδίου. Σήµερα γίνονται προσπάθειες να µεταφερθεί
στο κτίριο το αστυνοµικό τµήµα της περιοχής .Όµως οι
ζηµίες που έχει υποστεί ξεπερνούν τις 600.000 ευρώ.

Αποτέλεσµα; 2 εκατοµµύρια στα σκουπίδια κυριολεκτι-
κά αφού η εικόνα του χώρου θυµίζει απέραντη χωµατερή
µε τους πλιατσικολόγους να έχουν απογυµνώσει τα
παράθυρα , τις οροφές ενώ οι τοξικοµανείς το έχουν
µετατρέψει σε κέντρο διακίνησης ναρκωτικών.

Όπου ανοίγει ένα σχολείο κλείνει µια φυλακή λένε. Στη
συγκεκριµένη περίπτωση όµως συµβαίνει το αντίθετο
αφού το κτήριο έχει φυλακίσει τους κατοίκους και έχει
γίνει η «βάση» των παραβατικών στοιχείων.

ΑΑΥΥΛΛΙΙΖΖΑΑ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ::  TToo  σσχχοολλεείίοο  
««φφάάνντταασσµµαα»»  πποουυ  δδεενν  λλεειιττοούύρργγηησσεε  πποοττέέ

Αγώνες Τραµπολίνο στα 
Μέγαρα 10-11 Μαρτίου 2018

Το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Μαρτίου θα διεξαχ θούν
ο Περιφερειακός Αγών ας Τραµπολίν ο 1-4 Επιπέδων
και ο Προκριµατικός Αγών ας Συλλόγων  & Ατοµικού
Α’-Β’-Γ’-∆’ Κατηγοριών , Α’ Περιφέρειας, στο Κλειστό
Γυµν αστήριο Μεγάρων  του 8ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ 
ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ∆ΙΚΗ
ΜΑΖΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΝΑΤΟΪΚΗ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΗ στις 5 µ.µ. έγινε κιν-
ητοποίηση ενάντια στην εκδήλωση των
ΝΑΤΟικών µακελάρηδων, στο υπουργείο Ψηφια-

κής Πολιτικής.
Η Ελληνική Επιτροπή για τη ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη

(ΕΕ∆ΥΕ), καταγγέλλει και καταδικάζει την επίσηµη
επίσκεψη της Αναπληρώτριας Γενικής Γραµµατέως του
ΝΑΤΟ Rose Gottemoeller και την εκδήλωση µε θέµα «Το
ΝΑΤΟ που µπορεί να µην ξέρετε - Ασφάλεια και άµυνα
πέρα από τις παλιές βασικές έννοιες» στο υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης.

Χαιρετίζουµε την πρωτοβουλία των ταξικών συνδικα-
λιστικών οργανώσεων, λαϊκών φορέων για αγωνιστική
κινητοποίηση ενάντια στη ΝΑΤΟική εκδήλωση ενώ οι
Επιτροπές Ειρήνης έδωσαν το δικό τους µαζικό αντιιµ-
περιαλιστικό παρών για να καταδικάσουν τη ΝΑΤΟική
παρουσία που σχετίζεται µε το όλο πλέγµα των ιµπερια-
λιστικών σχεδίων για την ενίσχυση των ευρωατλαντικών
θέσεων στην περιοχή ενάντια στους βασικούς ανταγω-
νιστές Ρωσία – Κίνα.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ συνεχίζει την αντιλαϊκή
πολιτική των κυβερνήσεων Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, υπηρετεί τα
συµφέροντα της αστικής τάξης και µε την πολιτική της
ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των µονοπωλιακών
οµίλων, τη µετατροπή της χώρας σε κόµβο Ενέργειας
και Μεταφορών προς όφελος του µεγάλου κεφαλαίου,
χρησιµοποιώντας ως αιχµή την αποκαλούµενη «Γεωστρ-
ατηγική Αναβάθµιση». 

Καταγγέλλουµε και καταδικάζουµε την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, για την παρουσία και δράση της ως
ατζέντη των ΝΑΤΟ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ στους δύο
ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς ενάντια στα συµφέροντα
του ελληνικού λαού και των λαών της περιοχής. Στην
κατεύθυνση αυτή, άλλωστε, εντάσσονται και οι συζητή-
σεις και η προετοιµασία για την εγκατάσταση µη επαν-
δρωµένων αµερικάνικων αεροσκαφών στη Λάρισα τις
τελευταίες µέρες. 

Εκφράζουµε την ανησυχία µας για τις εξελίξεις του
τελευταίου διαστήµατος στα ∆υτικά Βαλκάνια, στο
Αιγαίο, στην Κύπρο και συνολικότερα στην περιοχή της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου, που αποκαλύπτουν µε τον
πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι ΝΑΤΟ - ΕΕ και ιµπεριαλι-
στικοί οργανισµοί, σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να
εγγυηθούν την ασφάλεια, την άµυνα και τη σταθερότ-
ητα στην περιοχή, όπως πλασάρει η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, µε τη στήριξη και των υπόλοιπων
αστικών κοµµάτων. Απεναντίας, τέτοιου τύπου
εκδηλώσεις και σεµινάρια από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ στο
µόνο που στοχεύουν είναι στο να "ξεπλύνουν" στη λαϊκή
συνείδηση τις ευθύνες των ιµπεριαλιστικών οργανισµών
ΝΑΤΟ και ΕΕ που αιµατοκυλούν τους λαούς.

Απαιτούµε :
•Απεµπλοκή της Ελλάδας από τους ιµπεριαλιστικούς

σχεδιασµούς και πολέµους – Καµιά αλλαγή συνόρων και
των συνθηκών που τα καθορίζουν

•Να κλείσει η Βάση της Σούδας και όλες οι Ευρωατ-
λαντικές Βάσεις και στρατηγεία που υπάρχουν στην
Ελλάδα

•Να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές δυνάµεις που
συµµετέχουν σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο
εξωτερικό

•Να καταργηθούν όλα τα πυρηνικά όπλα – Να απαγο-
ρευτούν οι πυρηνικές δοκιµές.

•Αποδέσµευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ µε το λαό νοι-
κοκύρη στον τόπο του.

Πρόγραµµα για κατ΄οίκον φροντίδα σε άτοµα µεΠρόγραµµα για κατ΄οίκον φροντίδα σε άτοµα µε
άνοια ξεκινά η Κοινωνική Υπηρεσία Φυλής άνοια ξεκινά η Κοινωνική Υπηρεσία Φυλής 

Η
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας
και Πολιτισµού του ∆ήµου Φυλής σε συνερ-
γασία µε την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

πρόκειται να υλοποιήσουν  ένα καινοτόµο πρόγρ-
αµµα Φροντίδας Κατ́  οίκον, το οποίο εστιάζει στην
εκπαίδευση και υποστήριξη των οικογενειακών
φροντιστών ατόµων µε άνοια. Απευθύνεται σε
άτοµα τα οποία λόγω βαρύτητας της άνοιας, η
άλλων προβληµάτων των ίδιων ή των φροντιστών
τους αδυνατούν να µετακινηθούν.

Σκοπός είναι η εκπαίδευση των φροντιστών
έτσι ώστε να διαχειρίζονται και να οργανώνουν
αποτελεσµατικά τα προβλήµατα της καθηµερινότητας τους, τα οποία συνδέονται µε την  άνοια.

Ο ∆ήµος Φυλής καλεί τους δηµότες  που επιθυµούν να λάβουν µέρος στο πρόγραµµα, να επι-
κοινωνήσουν µε την Κοινωνική Υπηρεσία του δήµου (Αθηνών 18  Άνω Λιόσια, 2102487686 -
2114115224). 

Προτεραιότητα δίνεται σε οικογένειες µεσαίου και χαµηλού εισοδήµατος, που έχουν αναλάβει την
φροντίδα ατόµου µε άνοια και αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη φροντίδα του. 

∆/ΝΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                     ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ∆/ΝΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                     ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                               ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                               ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
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Σ
την ελληνική γραφειοκρατία αποδίδουν κοι-
νοβουλευτικές πηγές τη µεγάλη καθυστέρη-
ση που παρατηρείται στην εκταµίευση και

απόδοση στους πληγέντες από τις πληµµύρες στη
∆υτική Αττική ποσού ύψους ενός εκατοµµυρίου
ευρώ
Αυτό, είχε εισηγηθεί σχετικώς ο πρόεδρος της

Βουλής και εγκρίνει η Ολοµέλεια, σύµφωνα µε
πληροφορίες απο την εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
Εχουν περάσει έκτοτε περισσότερο από τρεις

µήνες και η «άµεση ανακούφιση», για την οποία
είχε δεσµευθεί η εθνική αντιπροσωπεία, δεν έχει
υλοποιηθεί.
Υπενθυµίζεται ότι στη ∆υτική Αττική είχε προκ-

ληθεί από τα πολύ άσχηµα καιρικά φαινόµενα, στα
µέσα του περασµένου Νοεµβρίου, καταστροφή η
οποία είχε χαρακτηριστεί βιβλική. 
Σε ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας, στις 17 

Νοεµβρίου, ο κ. Ν. Βούτσης εισηγείτο την έκτακ-
τη άµεση βοήθεια από τον προϋπολογισµό της
Βουλής. 
Αµέσως τότε, ο προεδρεύων στη Βουλή κ. Γεωρ-

γιάδης ανέφερε: «Θα ήθελα να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι µε απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος της Βουλής ώστε να
καταβληθεί από τα διαθέσιµα της Βουλής ποσό 1
εκατοµµυρίου ευρώ υπέρ των πληµµυροπαθών της
∆υτικής Αττικής».
Λίγο περισσότερο από έναν µήνα αργότερα, στις

21 ∆εκεµβρίου, καταγραφόταν το πρώτο «πλήγ-
µα» στην επισήµανση του κ. Βούτση για «άµεση»
χορήγηση του ποσού στους πληγέντες. Σε ανα-
κοίνωση της Βουλής σηµειώνονταν απλώς το ακό-
λουθα γενικόλογα: «Ο πρόεδρος της Βουλής κ.
Νικόλαος Βούτσης, µετά την οµόφωνη απόφαση
που έλαβε στις 17 Νοεµβρίου 2017 η Ολοµέλεια 

της Βουλής, ενέκρινε σήµερα Πέµπτη 21 ∆εκεµ-
βρίου 2017 τη µεταφορά του ποσού του ενός εκα-
τοµµυρίου ευρώ για την ενίσχυση των πληµµυρο-
παθών της ∆υτικής Αττικής. Η χρηµατική ενίσχυση
για τους πληµµυροπαθείς θα µεταφερθεί από τον
προϋπολογισµό της Βουλής στην Υπηρεσία ∆ιάθε-
σης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων, ώστε
στην αρχή του χρόνου να πιστωθούν στο αρµόδιο
υπουργείο».
Ηδη βρισκόµαστε όχι µόνο στην αρχή του χρό-

νου, αλλά στην αρχή της άνοιξης, δηλαδή 3,5
µήνες µετά τις καταστροφές, και τα χρήµατα «λιµ-
νάζουν» ακόµα στην προαναφερθείσα υπηρεσία
του Κοινοβουλίου, αναµένοντας την ολοκλήρωση
συζητήσεων και συνεννοήσεων «µε τα συναρµόδια
υπουργεία», προκειµένου τα χρήµατα να αξιοποι-
ηθούν µε όλες τις νόµιµες διαδικασίες για τον
σκοπό που έχουν δεσµευθεί.

Η «άµεση ανακούφιση» της Βουλής,
δεν έφτασε ακόµη στους πληγέντες της Μάνδρας 

1111//33  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΤΤΣΣΙΙΒΒΛΛΟΟΥΥ  --  ΖΖΑΑΡΡΟΟΥΥΧΧΛΛΑΑ
Μον οήµερη -  ώρα αν αχώρησης 8.00

τιµή 15€

1188//33  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  --  ΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΛΛΑΑΥΥΡΡΑΑ
--  ΜΜΕΕΓΓΑΑ  ΣΣΠΠΗΗΛΛΑΑΙΙΟΟ

Μον οήµερη,  επίσκεψη στην  Αγία Λαυρα,
µετά Καλάβρυτα για καφέ, φαγητό στο GRAND CHALLET 

(δεν  συµπεριλαµβάν εται ) και επίσκεψη
στο Μέγα Σπήλαιο

-  ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 15€
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Σ
το πλαίσιο της ευρωπαϊκής
πρωτοβουλίας για την
“Κοινωνία του Gigabit, 2025” η

Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία µε
τα Κράτη-Μέλη, προωθεί µέσω του
προγράµµατος WiFi for Europe
(WiFi4EU) την ανάπτυξη δικτύων
WiFi που θα παρέχουν στους πολίτες
δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε
πολυσύχναστους δηµόσιους χώρους
(π.χ. Πλατείες, πάρκα, δηµόσια κτίρια
κλπ.). Η δράση αναµένεται να
ξεκινήσει εντός του πρώτου τριµήνου
του τρέχοντος έτους και να διαρκέσει
έως το 2020. Ο συνολικός
προϋπολογισµός ανέρχεται σε 120
εκ. € και αναµένεται να
χρηµατοδοτηθούν 6.000 – 8.000
δίκτυα WiFi σε όλη την Ευρώπη. Η
χρηµατοδότηση των δικαιούχων
γίνεται µε τη χορήγηση δελτίου
(voucher) το οποίο εξαργυρώνεται
από την ΕΕ, µετά την εγκατάσταση
και λειτουργία του δικτύου.

∆ικαιούχοι είναι οι δήµοι της
χώρας 

Κάθε δήµος µπορεί να λάβει ένα
µόνο δελτίο για όλη τη διάρκεια της
δράσης, δηλαδή δήµοι που έχουν
επιλεγεί να λάβουν δελτίο στο
πλαίσιο συγκεκριµένης πρόσκλησης
δεν έχουν δικαίωµα να υποβάλουν
αίτηση σε τυχόν µεταγενέστερες
προσκλήσεις (δήµοι που υπέβαλαν
αίτηση αλλά δεν έλαβαν δελτίο,
µπορούν να ξαναδοκιµάσουν σε
περίπτωση επόµενης πρόσκλησης).
Για το τρέχον έτος η αξία του δελτίου

είναι 15.000 € και καλύπτει το κόστος 

εξοπλισµού και εγκατάστασης. Ο
δικαιούχος αναλαµβάνει τα
λειτουργικά έξοδα του δικτύου
(µηνιαία συνδροµή σε
τηλεπικοινωνιακό πάροχο και
συντήρηση εξοπλισµού). Οι
δικαιούχοι µπορούν να
χρησιµοποιούν το δελτίο WiFi4EU για
τη µερική χρηµατοδότηση έργου
µεγαλύτερης αξίας· συνεπώς,
οποιεσδήποτε δαπάνες εξοπλισµού
και εγκατάστασης πέραν της αξίας
του δελτίου θα καλύπτονται από
άλλους πόρους που θα εξασφαλίζει ο
δήµος και θα αποδίδονται στον
προµηθευτή. Το κάθε δελτίο θα
πρέπει να εξαργυρωθεί εντός 18
µηνών από την απόκτησή του.

Εντός του Μαρτίου αναµένεται να
τεθεί σε λειτουργία σχετική δικτυακή
πύλη, όπου ο κάθε ενδιαφερόµενος
θα πρέπει να εγγραφεί προκειµένου
να έχει δικαίωµα συµµετοχής στη
δράση. Για τη χρήση της δικτυακής
πύλης ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει
να διαθέτει λογαριασµό EU Login.
Κατά την εγγραφή στη δικτυακή
πύλη της δράσης οι ενδιαφερόµενοι
θα παρέχουν βασικές πληροφορίες
που τους αφορούν και τα στοιχεία
επικοινωνίας του νόµιµου
εκπροσώπου τους. 

Η διαδικασία εγγραφής θα είναι
απλή, ώστε κάθε δήµος να µπορεί να
υποβάλει αίτηση στη γλώσσα της
επιλογής του, χωρίς να χρειάζεται τη
µεσολάβηση τρίτου. Στην ίδια
πλατφόρµα θα εγγραφούν και οι

εταιρείες που επιθυµούν να
συµµετέχουν παρέχοντας εξοπλισµό 

και υπηρεσίες εγκατάστασης,
δηλώνοντας και τις περιοχές της
χώρας όπου δύνανται να παρέχουν
υπηρεσίες.

Η διαδικασία των εγγραφών
αναµένεται να διαρκέσει 6-8
εβδοµάδες και στο επόµενο στάδιο
θα αρχίσει η διάθεση των δελτίων.
Σηµειώνεται ότι η διάθεση των
δελτίων θα γίνει µε σειρά
προτεραιότητας, µε βάση την
ηµεροµηνία και ώρα υποβολής του
ηλεκτρονικού αιτήµατος (και όχι της
εγγραφής στη δικτυακή πύλη) και για
το λόγο αυτό είναι πολύ σηµαντική η
έγκαιρη προετοιµασία των
ενδιαφεροµένων, καθώς είναι πολύ
πιθανό τα διαθέσιµα δελτία να
εξαντληθούν εντός των πρώτων
ωρών από την έναρξη της
διαδικασίας διάθεσης. Προκειµένου
να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο
επίπεδο ισορροπίας στην κατανοµή
των πόρων του προγράµµατος, στο
πλαίσιο της πρόσκλησης για το έτος
2018 θα κατανεµηθούν τουλάχιστον
15 δελτία ανά χώρα, ενώ η συνολική
αξία των δελτίων ανά χώρα δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το 8 % του
προϋπολογισµού της πρώτης
πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων.
Σηµειώνεται ότι κατά την υποβολή
των αιτηµάτων δεν υποβάλλονται
τεχνικές λεπτοµέρειες για την
υλοποίηση του δικτύου. Τα στοιχεία
αυτά περιλαµβάνονται σε ειδική
συµφωνία που υπογράφεται µε τον

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ 

∆ωρεάν WiFi σε πολίτες

Μούφα το τηλεφώνηµα για
βόµβα στο Μετρό του Αιγάλεω

Άγν ωστοι τηλεφών ησαν  σε ιστοσελίδα και προει-
δοποίησαν  πως είχ ε τοποθετηθεί εκρηκτικός µηχ α-
ν ισµός στο σταθµό του Μετρό στο Αιγάλεω.
Αποδείχ τηκε ότι το τηλεφών ηµα ήταν  φάρσα εν ώ οι
αρχ ές βρίσκον ται ακόµα στο σηµείο.
Σηµειών εται πως και στο παρελθόν  έχ ουν  τηλεφω-

ν ήσει για τοποθέτηση βόµβας στο συγκεκριµέν ο
σταθµό του Μετρό.

Ανοιχτή πρόσκληση ορκωτών
λογιστών για την Ελευσίνα 2021

ΗΗ
∆ηµοτική Αν ών υµη Εταιρία Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 πρόκειται
ν α προβεί στην  παροχ ή υπηρεσίας « ∆ιε-

ν έργεια τακτικού ελέγχ ου οικον οµικών  καταστά-
σεων  της διαχ εριστικής χ ρήσης 2018 απο ορκωτό
ελεγκτή λογιστή

Η παροχ ή θα γίν ει µε τη διαδικασία της απευθείας
αν άθεσης σύµφων α µε τις διατάξεις του άρθρου 118
του Ν.4412/16. Κριτήριο αν άθεσης της αν ωτέρω
υπηρεσίας είν αι η πλέον  συµφέρουσα από οικον ο-
µική άποψη προσφορά βάσει τιµής.

Παρακαλούµε ν α µας υποβάλλετε την  οικον οµική
προσφορά σας για την  εκτέλεση της εν  λόγω παρ-
οχ ής υπηρεσίας σύµφων α µε τις τεχ ν ικές προδια-
γραφές που εγκρίθηκαν  µε σχ ετική απόφαση της
∆ιευθύν ουσας Συµβούλου, είτε εγγράφως στο
πρωτόκολλο της «ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 Α.Ε.» Χατζηδάκη
41, Τ.Κ. 19200, Ελευσίν α είτε µέσω e-mail στο
inf o@eleusis2021.eu µέχ ρι την  Παρασκευή
28/3/2018 και ώρα 15:00.

Η εκτιµώµεν η αξία της σύµβασης αν έρχ εται στο
ποσό των  δέκα χ ιλιάδων  (10.000) ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. 24% δηλαδή δύο χ ιλιάδων  τετρακοσίων
(2.400) ευρώ, ήτοι συν ολικής προϋπολογιζόµεν ης
δαπάν ης δώδεκα χ ιλιάδων  τετρακοσίων  (12.400)
ευρώ.

Επισηµαίν εται ότι µαζί µε την  προσφορά σας
πρέπει ν α προσκοµισθούν  υποχ ρεωτικά τα αν αφε-
ρόµεν α δικαιολογητικά που προβλέπον ται στα έγγρ-
αφα της σύµβασης
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ΗΗΗΗ Ελλάδα αποτελεί  προπύργιο ασφά-
λειας και  την πιο σταθερή χώρα στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής

Μεσογείου όπου συντελούνται  σηµαντικές γεωπολι-
τικές εξελί ξεις. Αναµφίβολα, πληροί  όλες τι ς
προϋποθέσεις προκειµένου να καταστεί  στρατ-
ηγικός κόµβος -ενεργειακός, διαµετακοµιστικός
και  αποθηκευτικός- στη ΝΑ Ευρώπη, εξαιτίας της
στρατηγικής θέσης που κατέχει  γεωγραφικά, αλλά
και  των σηµαντικών υποδοµών που έχει  αναπτύξει»,
υποστήριξε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την
οµιλία του στο 3ο Οικονοµικό Φόρουµ των ∆ελφών,
µε αντικείµενο την «Γεωπολιτική του Ενεργειακού
τοµέα».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο CEO της ΕΛΠΕ,
οι  πρόσφατες ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή
µας καθιστούν την ελληνική αγορά ακόµη πιο
σηµαντική, γεγονός που αποτυπώνεται  και  από το
µεγάλο ενδιαφέρον σε έργα που είναι  υπό κατασ-
κευή, ή υπό εξέταση, όπως:

Οι αγωγοί Φυσικού Αερίου ΤΑΡ, ΙGI, Poseidon,
EastMed, η αναβάθµιση της Ρεβυθούσας, καθώς
και η δηµιουργία του πλωτού τέρµιναλ LNG
στην Αλεξανδρούπολη, γνωστού ως FSRU.

Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις Κρήτης - Ηπειρω-
τικής Ελλάδας και EuroAsia interconnector, έργο
που θα καλύψει τρεις χώρες – Ισραήλ, Κύπρο &
Ελλάδα.

Η περαιτέρω ανάπτυξη 1200-1600 MW σε
Φωτοβολταϊκά και Αιολικά πάρκα στη χώρα µας,
µέσα στην επόµενη 3ετία.

Την  ίδια ώρα, οι  πρόσφατες ανακαλύψεις
εκµεταλλεύσιµων κοιτασµάτων Υδρογονανθράκων
στη Λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και  η
βούληση της Ελληνικής Κυβέρνησης να προχωρή-
σει  µε ταχύτερα βήµατα στην ουσιαστική έρευνα
και  αξιοποίηση του πιθανού δυναµικού σε πετρέ-
λαιο και  φυσικό αέριο στη χώρα µας, διαµορ-
φώνουν µια νέα πραγµατικότητα στην οποία τα
ΕΛΠΕ φιλοδοξούν να διαδραµατίσουν πρωταγωνι-
στικό ρόλο. Ήδη, έχουν αποκτήσει  - µέσω διεθνών
διαγωνισµών - τα δικαιώµατα έρευνας στις περ-
ιοχές, του Πατραϊκού κόλπου ως διαχειριστής κοι -
νοπραξίας µε την Edison, της ∆. Κέρκυρας σε κοινο-
πραξία µε τη Γαλλική Total & την Ιταλική Edison,
καθώς και  στις χερσαίες περιοχές Άρτας-Πρέβε-
ζας και  Β∆ Πελοποννήσου, ενώ στις 5 Μαρτίου
ολοκληρώνεται  η διαγωνιστική διαδικασία που
ξεκίνησε ύστερα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος
από την Κοινοπραξία ΕΛΠΕ, Total και  ExxonMobil
για τις δύο θαλάσσιες περιοχές, δυτικά και  νοτιοδ-
υτικά της Κρήτης.

Επικαλούµενος τις προβλέψεις διεθνών οίκων
και  αναλυτών, ο κ. Στεργιούλης επανέλαβε ότι  η
παγκόσµια ζήτηση πετρελαίου θα βαίνει  αυξανό-
µενη µέχρι  το έτος 2030, κυρίως λόγω της ανάγκης
κάλυψης των αναγκών στις χώρες της ΝΑ Ασίας
και , σε µικρότερο βαθµό, της Αφρικής. Αντίστοιχες
δε, είναι  οι  εκτιµήσεις για τη ζήτηση πρωτογενούς
ενέργειας, η οποία αναµένεται  να αυξηθεί  κατά
περίπου 30% σε παγκόσµιο επίπεδο µέχρι  το
2040, αν και  θα καταγράψει  υποχώρηση κατά 10%
στις χώρες της Ε.Ε. και  περίπου 20% στην Ελλάδα.
Ακόµη πιο σηµαντικές αναµένεται  όµως να είναι  οι
εξελίξεις στο θέµα του ενεργειακού µείγµατος,
καθώς επηρεάζονται  -µεταξύ άλλων- και  από την
προσπάθεια για µείωση των εκποµπών ρύπων,
προκαλώντας έτσι  σταδιακή αποµάκρυνση των
Λιγνιτικών µονάδων από το µείγµα, αύξηση της
διείσδυσης των Ανανεώσιµων Πηγών, αλλά και  δια-
τήρηση του Πετρελαίου ως τη βασικότερη πηγή
ενέργειας.

Σύµφωνα µε τον ∆ι ευθύνοντα Σύµβουλο της
ΕΛΠΕ, κυρίαρχο χαρακτηριστικό της Παγκοσµιο-
ποίησης είναι  η έντονη αλληλεξάρτηση µεταξύ των
κρατών, λόγω της άρσης των περιορισµών στη
διακίνηση αγαθών και  υπηρεσιών, κεφαλαίου και
πληροφορίας, µια εξέλιξη που έχει  επηρεάσει
καταλυτικά και  την αγορά Ενέργειας, επιτρέπον-
τας πλέον τη µεταφορά και  κατανάλωσή της µακρ-
ιά από τον τόπο παραγωγής της.   «Ο χάρτης της
Ενέργειας για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και  ηλεκ-
τρισµό στην Ελλάδα για το 2017, είναι  απολύτως
ενδεικτικός» τόνισε ο κ. Στεργιούλης και  εξήγησε
πως οι  προµήθειες αργού της ΕΛΠΕ περιελάµβα-
ναν συναλλαγές µε περισσότερα από 10 κράτη, µε
τις αναγκαίες ποσότητες να διασφαλίζονται  σε
ποσοστό 57% από χώρες της Μέσης Ανατολής
(Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ), κατά 16% από το
Καζακστάν, 15% από τη Βόρεια Αφρική (Λιβύη,
Αίγυπτος, Αλγερία) και  11% από τη Ρωσία.
Αντίστοιχη διασπορά παρουσίασε και  η διάθεση
των προϊόντων διύλισης, µε το 53% να κατευθύνεται
σε εξαγωγές (θυγατρικές εξωτερικού και  διεθνές
εµπόριο) και  το 13% να οδεύει  στην αδασµολόγητη
αγορά (καύσιµα ναυτιλίας & αεροπλοΐας). 

Παράλληλα, η συνολική προµήθεια 4.7 bcm
Φυσικού Αερίου για την Ελλάδα καλύφθηκε κατά
57% από τη Ρωσία, κατά 20% από την Αλγερία και
κατά 13% από το Αζερµπαϊτζάν. Τέλος, σηµαντι -
κές ήταν οι  διασυνοριακές συναλλαγές Ηλεκτρικής
Ενέργειας µε Ιταλία, Αλβανία, ΠΓ∆Μ, Βουλγαρία
και  Τουρκία, µε καθαρές συνολικές εισαγωγές
6229 GWh, που αντιστοιχούν στο 12% της ετήσιας
ζήτησης στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα.

Ολοκληρώνοντας την οµιλία του στο “DELPHI
ECONOMIC FORUM III” ο CEO της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εξέφρασε την βεβαιότητα ότι  ο τοµέας
της Ενέργειας, συνολικά στην κάθε µορφή της, µπο-
ρεί  και  πρέπει  να αποτελέσει  την ατµοµηχανή και
τον βασικό πυλώνα για την Αναπτυξιακή πορεία
της χώρας και  βάση συνεργασίας για τους λαούς
της περιοχής, προσφέροντας προστιθέµενη αξία,

σηµαντικές ευκαιρίες για απασχόληση, γεωπολι-
τική σταθερότητα, αλλά και  συµβάλλοντας αποφα-
σιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού της Ε.Ε. «Η
στρατηγική θέση της Ελλάδας, της δίνει  τη δυνατότ-
ητα να διαδραµατίσει  ένα σηµαντικό ρόλο στις
ροές ενεργειακών προϊόντων και  εναλλακτικές
οδεύσεις προς την Ευρώπη» είπε χαρακτηριστικά
και  πρόσθεσε ότι  η καθαρή έξοδος από τα Μνηµό-
νια, η βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος και  η
αίσθηση της πολιτικής σταθερότητας, θα αποτιµ-
ηθούν θετικά σε µια αγορά όπου το κόστος χρήµα-
τος είναι  σηµαντικός παράγοντας. Επεσήµανε
ωστόσο, ότι  απαιτεί ται  µεγαλύτερη ταχύτητα και
αποφασιστικότητα στις διαδικασίες που αφορούν
το θεσµικό πλαίσιο (αδειοδοτήσεις, προκηρύξεις,
νοµοθετήσεις) στον Ενεργειακό κλάδο.

Στο «3ο Οικονοµικό Φόρουµ των ∆ελφών», οι
εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται  αύριο Κυρια-
κή, συµµετέχουν περισσότερες από 250 σηµαντι -
κές προσωπικότητες από τουλάχιστον 18 χώρες,
που εκπροσωπούν κάθε κλάδο της Οικονοµίας, της
Πολιτικής και  του Ακαδηµαϊκού χώρου. Τις από-
ψεις τους καταθέτουν και  οι  µεγαλύτερες «δεξαµε-
νές σκέψης» του κόσµου που λαµβάνουν µέρος µε
υψηλόβαθµους εκπροσώπους, ενώ διεθνείς οργα-
νισµοί  όπως η Παγκόσµια Τράπεζα παρίστανται
από εφέτος ως σύµβουλοι  προγράµµατος. Κατά τη
διάρκεια του Συνεδρίου αναλύονται  οι  διεθνείς
τάσεις στην πολιτική, την οικονοµία και  την επιχει -
ρηµατικότητα, αξιολογούνται  οι   επιπτώσεις τους
και  γί νεται  η σκιαγράφηση ενός ρεαλιστι κού
πλαισίου στόχων και  δράσεων για την Ευρώπη και
την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Από τις θεµατικές δεν απουσιάζουν και  καθαρά
εθνικά θέµατα, όπως η ανάγκη για δοµικές µετα-
ρρυθµίσεις και  για την ανάπτυξη στρατηγικών που
θα οδηγήσουν σε ένα βιώσιµο, κοινωνικά δίκαιο
µοντέλο διακυβέρνησης.
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ΟΟµµιιλλίίαα  ττοουυ  CCEEOO  ττηηςς  ΕΕΛΛΠΠΕΕ  ΓΓρρηηγγόόρρηη  ΣΣττεερργγιιοούύλληη
σσττοο  33οο  ΟΟιικκοοννοοµµιικκόό  ΦΦόόρροουυµµ  ττωωνν  ∆∆εελλφφώώνν,,  µµεε  θθέέµµαα::  ««ΗΗ  ννέέαα

ΠΠααγγκκοοσσµµιιοοπποοίίηησσηη  κκααιι  οοιι  ΑΑννααππττυυξξιιαακκέέςς  ππρροοκκλλήήσσεειιςς»»  
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

Με αφορµή τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής όπου συζητήθηκε το θέµα της
κατασκευής του ΧΥΤΥ στο Γραµµατικό και µε αφορµή
τις δηλώσεις της κας ∆ούρου όπου έγινε αποδέκτης δια-
ρκών και έντονων αποδοκιµασιών από κατοίκους της
περιοχής ο Γ. Σγουρός δήλωσε :

«Οι χθεσινές δηλώσεις της κας ∆ούρου υπέρ της
κατασκευής του έργου στο Γραµµατικό προκαλούν τη
νοηµοσύνη των πολιτών και το κοινό αίσθηµα. 

Πλέον όµως ό,τι δηλώσεις και να κάνει, όση προπα-

γάνδα κι αν επιστρατεύσει, δεν µπορεί να σβήσει από τη
συλλογική συνείδηση τον εµπαιγµό και την ανεπανάλ-
ηπτη κοροϊδία που επεφύλαξε σε βάρος των κατοίκων,
από τους οποίους δεν είχε την παρρησία να ζητήσει ούτε
µία συγγνώµη.

Οι πολίτες έχουν µνήµη και κρίση. ∆εν ξεχνούν και δεν
συγχωρούν. 

Η πολιτική της κας ∆ούρου στη διαχείριση των απορρ-
ιµµάτων είναι συνώνυµο του ψέµατος και της αποτ-
υχίας». 

Γ. Σγουρός : Συνώνυµο του ψέµατος και της αποτυχίας η πολιτική
της ∆ούρου για την κατασκευή του ΧΥΤΥ στο Γραµµατικό

Από λοίµωξη του αναπνευστικού
απεβίωσε ένα από τα άτοµα που
νοσηλεύονταν κάτω από άθλιες
συνθήκες στο θεραπευτήριο Σκαρα-
µαγκά, πρώην Λοιµωδών και µεταφ-
έρθηκαν σε άλλες ακατάλληλες
δοµές.

Το άτοµο µε αυτισµό είχε µεταφερ-
θεί στο Αττικό νοσοκοµείο, όπου και
εξέπνευσε.

Πληροφορίες  του  συλλόγου
«Οικογένεια» των Γονέων και

Κηδεµόνων Παιδιών µε Χρόνιες
Παθήσεις του Θεραπευτηρίου Σκαρ-
αµαγκά, ο άνθρωπος αυτός έδειχνε
να υποφέρει ένα 24ωρο νωρίτερα,
καθώς έκλαιγε συνεχώς από την
Τετάρτη.

Να θυµίσουµε πως υπήρχαν
καταγγελίες για την απαξίωση του
θεραπευτηρίου και τις άθλιες συνθή-
κες διαβίωσης των ατόµων που
φιλοξενούνταν εκεί, οι οποίοι δένον-
ταν στα κρεβάτια τους.

Aποστολή e-mail στους γονείς για τις απουσίες των µαθητών

Τ
ο Υπουργείο Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµάτων  και το Πληροφοριακό
Σύστηµα my school, στο πλαίσιο της λειτουργικής αν αβάθµισης των
υπηρεσιών  ηλεκτρον ικής διακυβέρν ησης και της µείωσης του λειτουργικού

κόστους των  σχ ολικών  µον άδων , προχ ωρά στην  υλοποίηση της ηλεκτρον ικής
αποστολής των  ειδοποιητηρίων  απουσιών  των  µαθητών  στους γον είς/κηδεµόν ες
αυτών . Η συγκεκριµέν η λειτουργία είν αι καθαρά προαιρετική, αξιοποιήσιµη από
τους ∆ιευθυν τές των  Σχ ολικών  Μον άδων  της χ ώρας, οι οποίοι είν αι οι
αποκλειστικοί υπεύθυν οι για τη συλλογή των  ηλεκτρον ικών  διευθύν σεων
επικοιν ων ίας των  γον έων /κηδεµόν ων  των  µαθητών  τους, κατόπιν  συν αίν εσης
αυτών .

Σηµειών εται ότι µε τον  τρόπο αυτό εξοικοµείται έν α σηµαν τικό ποσό που
δαπαν ούσε το δηµόσιο για την  αποστολή επιστολών  προς τους γον είς
ταχ υδροµικά, για γραφική ύλη, ταχ υδροµικά τέλη και φυσικά εξοικον οµούν ται
πολλές εργατοώρες εκπαιδευτικών  που ήταν  επιφορτισµέν οι για την  όλη
διαδικασία.

Πληρώνονται τα διατροφικά επιδόµατα Φεβρουαρίου 2018

Κ
αταν οµή ποσού ύψους 6.418.306,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους
Κεν τρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 προς καταβολή του διατροφικού
επιδόµατος στους κατά ν όµο δικαιούχ ους, για τον  µήν α Φεβρουάριο

τρέχ ον τος έτους.
Το ΥΠΕΣ καταν εµει, από τον  λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών  που
τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών  και ∆αν είων  µε τον  τίτλο «Κεν τρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των  Περιφερειών », συν ολικό ποσό 6.418.306,00€ στις
Περιφέρειες της χ ώρας, αποκλειστικά και µόν ο προς καταβολή του διατροφικού
επιδόµατος στους κατά ν όµο δικαιούχ ους ν εφροπαθείς, στους µεταµοσχ ευµέν ους
ν εφροπαθείς, στους µεταµοσχ ευµέν ους καρδιάς, ήπατος, πν ευµόν ων  και µυελού
των  οστών  καθώς και σε αλλοδαπούς και οµογεν είς ν εφροπαθείς, για το µήν α
Φεβρουάριο έτους 2018
Από το αν ωτέρω συν ολικό ποσό, αυτό που αφορά σε κάθε δικαιούχ ο Περιφέρεια,

αποδίδεται στον  οικείο λογαριασµό της έδρας της, µε χ ρηµατική εν τολή του
Υπουργείου µας προς το Ταµείο Παρακαταθηκών  και ∆αν είων .

Επισηµαίν εται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόµεν ες µε την  παρούσα Απόφαση
πιστώσεις, αφορούν  στην  καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά ν όµο
δικαιούχ ους για τον  µήν α Φεβρουάριο τρέχ ον τος έτους και για όσο χ ρον ικό
διάστηµα καθίσταν ται δικαιούχ οι λήψης αυτού.
Οι Περιφέρειες, στις οποίες κοιν οποιείται η Απόφαση αυτή, ν α µας γν ωρίσουν

έως τις 30.03.2018, τον  αριθµό των  δικαιούχων  καθώς και τα ποσά που
απαιτούν ται για την  κάλυψη του εν  λόγω επιδόµατος µην ός Μαρτίου έτους 2018,

Απεβίωσε άτοµο µε αυτισµό που έδεναν
στο θεραπευτήριο Σκαραµαγκά

Το άτοµο µε αυτισµό είχε µεταφερθεί στο Αττικό
νοσοκοµείο, όπου και εξέπνευσε.
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ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ

ΑΑΠΠΟΟ  112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ    

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 
Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον του

super market Σκλαβενίτης. 
Επικοινωνία : 6946369359

Ενοικιάζεται ισόγειος
επαγγελµατικός χώρος  (160τµ)
το κέντρο του Ασπροπύργου

(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).
∆ιαµορφωµένος χώρος
µε αυτόνοµη θέρµανση, 

µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. 
Τηλ. 6973823418

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ) ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο ιδιώτη µονοκατοικία στον Ασπρόπυργο, οδός Ποσειδώνος 4, σε Α’
ζώνη ∆όµησης. Εµβαδόν 466 τ.µ., µε κτίσµατα 100τ.µ. κύρια κατοικία και 2 αποθήκες
των 30 και 40τ.µ. αντίστοιχα. ∆υνατότητα κατάτµησης οικοπέδου σε 300τ.µ. + 166τ.µ.

αντίστοιχα. Τιµή διαπραγµατεύσιµη 6980733454

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, κ. Βασιλείου Γιάννης, 
παραχωρεί συνέντευξη Τύπου µε θέµα:

Η δράση της Περιφέρειας Αττικής στις πληµµύρες της 15ης  Νοεµβρίου:
Πεπραγµένα και προγραµµατισµός έργων.

∆ευτέρα 5 Μαρτίου και ώρα 11:00 π.µ, στο κτίριο της
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής στην Ελευσίνα, Ηρώων Πολ-

υτεχνείου 78, 1ος όροφος.
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Το πανόραµα των αποτελεσµάτων 
της Γ' Εθνικής

6ος όµιλος (18η αγων ιστική)
Κερατσίν ι - Ρόδος 1-1

Ασπρόπυργος - Λουτράκι 2-0
Πέλοπας Κιάτου - Ζευγολατιό 3-0

∆ιαγόρας - Ιων ικός 0-0
(3/3) Ιάλυσος - Προοδευτική 2-0

Ρεπό: Εθν ικός

Ο ΒΥΖΑΣ ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΑΗΤΤΗΤΟ ΤΟΥ
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΥ 1-0

ΟΒύζαν τας Μεγάρων  παίζον τας µε ψυχ ή και
δύν αµη και µε 10 παίκτες κατόρθωσε ν α σπά-
σει το αήττητο του Μαν δραικού επικρατών τας

µε 1-0.
∆ιαιτητής Σπύρος Σταθόπουλος. Βοηθοί: Φαρµάκης-

Κρέτσιµος.
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Αν δρέου, Μάλλης, Μουσκάι,

Μήτσος, Εµετόβ, Κουρκούτης, ∆ρίτσας, Καραγιάν ν ης,
Λάλας(73’Τζουµάκας), Κλων άρης, ∆έσκος.

ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ(προπον ητής Θεόφιλος Καλύβας):
Μπαλασάκης, Τοπτίδης,Θεοδωρόπουλος, Εβερετ, Στα-
υρόπουλος, Τύρπος, Βούκα(72’Μπούσης), Χόρβατ,
Μον έ(81’Κούστας), Τούσης, Γεωργιάδης(25’Ιβάν οβ).

Β’ Εθν ική (Νότος)
Τα αποτελέσµατα της 20ης αγων ιστικής:

Τρίτων ας  -Ιπποκράτης Κω 73-74 (3/3)
Κορωπί - Ν. Κηφισιά 99-85
∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων  - Παν ερυθραϊκός 78-72
ΕΦΑΟΖ - Πρωτέας Βούλας 79-77
Μάν δρα/Νικηφόρος - ΚΑΟΚ 87-81
Ηράκλειο - Παγκράτι 81-77
Ιων ικός Νικαίας - Παν ελευσιν ιακός 101-79
∆άφν η ∆αφν ίου - Ικαρος Ν. Σµύρν ης 79-66

ΓΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ΚΑΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 87-81

∆ιαιτητές : ∆αρλαµήτσος-Νάστος
∆εκάλεπτα : 28-22, 40-47, 63-60, 87-81
ΓΣ Μάνδρας Νικηφορος (Μπεκές) :Τζιβελέκας 6,

Κωτσόπουλος, Παπαπέτρος, Κούσουλας 21 (5), Καρ-
αµπάτσος 14 (3), Γκαιτάσοφ 11 (1), Βαφειάς 7, Ψυλέας
22 (1), Γεωργοπαπαδάκος 6 (2)

ΚΑΟ Κορίνθου (Νικητόπουλος) :Κατσαµάκης 11 (1),
Μακρής 16 (1), Κεφαλάς 23, Αν των όπουλος 2, Σκο-
ρδάς 2, Σακελλαράκης 12, Γιαν ν αλέτσος 10, Σταυρ-
ιαν όπουλος 2, Πράττης 3 (1), Γεωργούλης.

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 101-79
∆ιαιτητές :  Σπυρόπουλος Σπ.-Γρίβα
∆εκάλεπτα: 20-16, 45-33, 70-53, 101-79
Ιωνικός Νικαίας (Γούν αρης): Κον τραφούρης, Κου-

ν τουράς 4, Καράµπουλας 24, Βουγιούκας 9, Πετροδ-
ηµόπουλος 4, Παλαιοχ ωρίτης 3 (1), Μπατής 6 (2),
Βασιλόπουλος 18 , Καν ον ίδης 18 (1), Λεκάκης,
Παπαδόπουλος 3 (1), Κατούφας 12.

Πανελευσινιακός (Χούµπαυλης): Αβραµίδης 8 ,
Κελαΐδης 8 (1), Νικολακόπουλος 13 (1), Ζούµπος 9 (2),
∆ούκας 3 (1) Φωτόπουλος, Ηλιάδης, Μαν τζιώρης 13 (1)
, Τζιάλλας 2 , Στέφος 16, Ρόκας 3, Χόρτσας 2.

∆ΑΦΝΗ ∆ΑΦΝΙΟΥ – ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ 79-66

∆ιαιτητές : Χρηστίδης Ηλ.-Φραγκούλη
∆εκάλεπτα: 18-12, 44-29, 57-52, 79-66
∆άφνη ∆αφνίου (Σορώτος, Κων σταν τιν ίδης): Κορο-

βέσης 2, Κουφόπουλος 6 (2), Καπών ης 17 (1), Χρυσός
3 (1), Σωφρον άς 9, Γκίν ης 9 (2), Θεοδοσίου 9 (1),
Γκιουζέλης 19 (2), Τσιάκος 5. 

Ίκαρος Ν.Σ. (Καρακώστας, Μεγαγιάν ν ης): Γοργόν ης
7 (1), Μελισσουργός, Βελιζιώτης 5, Γραµµατικός 10,
Σπυρόπουλος 10 (2), Βούζας 8 (2), Λάβαρης, ∆ορκο-
φίκης 16, Μιχ αλόπουλος 1, ∆αρµογιάν ν ης 4, Ζούκας 5.

Βαθµολογία:
1. Ιων ικός Νικαίας 39 (19-1)
2. ∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων  35 (15-5)
2. Ιπποκράτης Κω 34 (14-6)
4. Παν ερυθραϊκός 32 (12-8)
5. ΓΣ Μάν δρας/Νικηφόρος 32 (11-8)
6. Τρίτων * 31 (12-7)
7. Ηράκλειο 30 (10-10)
8. ΚΑΟΚ 29 (9-11)
9. Πρωτέας Βούλας 28 (8-12)
10. Κορωπί 28 (8-12)
11. ΕΦΑΟΖ 28 (8-12)
12. Παγκράτι 27 (7-13)
11. Παν ελευσιν ιακός 27 (7-13)
14. ∆άφν η ∆αφν ίου 27 (7-13)
15. Κηφισιά* 25 (6-13)
16. Ίκαρος Νέας Σµύρν ης 25 (5-15)
(*) Έχ ουν  έν αν  αγών α λιγότερο

Η επόµενη 21η αγωνιστική (11/3)
Ιπποκράτης Κω-Κορωπί
Ν. Κηφισιά-∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων
Παν ερυθραϊκός-ΕΦΑΟΖ
Πρωτέας Βούλας-Μάν δρα/Νικηφόρος
ΚΑΟΚ-Ηράκλειο
Παν ελευσιν ιακός-Παγκράτι
Ίκαρος Νέας Σµύρν ης-Τρίτων ας
Ιων ικός Νίκαιας-∆άφν η ∆αφν ίου

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1-0 ΕΚΤΟΣ
ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ

Ο
Αστέρας Μαγούλας επικράτησε στο γήπεδο
Γιώργος Ρουµελιώτης των  Αγίων  Αν αργύρων  µε
1-0 και παραµέν ει στην  πρώτη θέση της βαθ-

µολογίας ξεφεύγον τας τρείς βαθµούς απο τους διώκτες
του Κριό και Αίαν τα Παραλίας.

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ: Μικρός, Χατζητσοµπάν ης(69’
Μεχ µέτι), Χαµηλάκης, Τσοµίδης, Αρν αουτάκης,
Πουρής, Κορφιάτης, Αν των άρας, Καλατζάκος(80’
Τυρλής), Παρίσης(80’ Ρούσσος), Θεοδωρίδης.

ΑΣΤΕΡΑΣ: Παπακων σταν τίν ου, Κατσαν έας, Λογοθ-
έτης Α., Βάσης Χ., Λογοθέτης Φ., Μπάλλα, Χαλβατζίου,
Χαραλαµπίδης(84’ Τσατίδης), Χαλκίδης(69’ Κουσιωρής),
Μεϊµαρίδης(91’ Ηλιόπουλος), Λογοθέτης Α.(75’
Βαγιαν ός).

ΕΠΣ∆Α: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ<ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>
(21η αγωνιστική)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-1
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 1-1
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 3-1
ΒΥΖΑΣ - ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 1-0
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 2-3
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 5-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 53 
2. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 48 
3. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 45 
4. ΒΥΖΑΣ 42 
5. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 38 
6. ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 33 
7. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 29 
8. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 24 
9. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 24 
10. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 20 
11. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 15 
12. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 15 
13. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 14 
14. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 11 
15. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 5

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 22η Αγωνιστική

ΒΥΖΑΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟ 
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
Ρεπό: Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>
(20η αγωνιστική)

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-1
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 
3-0
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 3-1
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ 6-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 0-4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 39 
2. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 36 
3. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 36 
4. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 32 
5. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 31 
6. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 30 
7. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 28 
8. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 18 
9. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 15 
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 9 
11. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 9

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 21η Αγωνιστική

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 
Ρεπό: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγε-

λµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
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, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 

κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
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, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία 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., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβά-
νει οικιακές εργασίες(καθαρ-
ιότητα -σίδερο) µε 5 ευρώ
την ώρα . Κα. Σοφία 
6997505700

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

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

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

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 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη παιδιων στην πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600

τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.
gr. Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105580781 /
6977456187 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ /
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας
Nissan Navara το οποίο
εκλάπη
Την Πέµπτη 18/1/18
εκλάπη έξω από το νοσο-
κοµείο "ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφο-
ρίας ΧΑΤ9437. Το
αυτοκίνητο ανήκει σε καρκι-
νοπαθή ο οποίος βρισκό-
ταν στο νοσοκοµείο για τη
χηµειοθεραπεία του.  ∆εδο-
µένου ότι ζει στην επαρχία,
η απώλεια του αυτοκινήτου
του καθιστά τη µετακίνηση
του στην Αθήνα για τις θερ-
απείες του απελπιστικά
δύσκολη. Οποιαδήποτε
πληροφορία που θα βοηθ-
ήσει στην εύρεσή του, θα
εκτιµηθεί ιδιαίτερα, ∆ίνεται
αµοιβή. Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας &
Ντίνα Καλουπη)
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

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

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΗΗΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΙΙΛΛ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4455  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044

EE--mmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ                                                                                                      
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΣΣ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4455  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044

EE--mmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΥΥΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::

ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  3355  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::
ΠΠττυυχχιιοούύχχοοιι  ΑΑΕΕΙΙ//ΤΤΕΕΙΙ

ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΞΞέέννεεςς  ΓΓλλώώσσσσεεςς  ::  ΑΑγγγγλλιικκάά
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ
ΆΆννττρρεεςς  --  ΓΓυυννααίίκκεεςς
ΑΑρριιθθµµόόςς  ΥΥπποοψψηηφφίίωωνν::3300
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::  ΑΑππόόφφοοιιττοοιι
ΓΓυυµµνναασσίίοουυ--ΑΑππόόφφοοιιττοοιι  ΛΛυυκκεείίοουυ
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΠΠρρόόσσθθεετταα  ΠΠρροοσσόόνντταα::  ΓΓννώώσσηη  PPiicckkiinngg
&&  SSccaannnneerr
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ



16-θριάσιο ∆ευτέρα 5 Μαρτίου 2018 


