
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Καταβολή Προνοιακών
Επιδοµάτων στον ∆ήµο

Ασπροπύργου
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ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΕΕ  ΤΤΟΟ
ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟ

ΕΕΡΡΓΓΟΟ  ΥΥΠΠΟΟ∆∆ΟΟΜΜΗΗΣΣ
ΣΣΤΤΟΟ  ΧΧΑΑΪΪ∆∆ΑΑΡΡΙΙ    

Γίνεται πραγµατικότητα τοΓίνεται πραγµατικότητα το
αντιπληµµυρικό έργο τηςαντιπληµµυρικό έργο της

Λεωφόρου Αθηνών!Λεωφόρου Αθηνών!

Στο 21ο ∆ηµοτικό Σχολείο ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΚΤΥΠ ΑΕ

Η διαδικασία για λύση στο επιτακτικό κτιριακό πρόβληµα του ∆ηµοτικού,
εκκρεµεί εδώ και σχεδόν 18 χρόνια, σύµφωνα µε τον Γ. Κασσαβό

ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΑΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
Μεγάλη συµµετοχή στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από την Αντιπεριφέρεια . 
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σσεελλ..  88  

σσεελλ..    22--44
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Σαρωτικές αλλαγές µε απλή αναλογική 
στις δηµοτικές εκλογές

Παραδόθηκε το Νοµοσχέδιο – Τι προβλέπει και τι καταργεί
σσεελλ..    99

σσεελλ..    55

σσεελλ..  22--1111  



Να αρχίσουν άµεσα τα αντιπληµµυρικά έργα
στη Μάνδρα.

Να αρχίσει άµεσα η ανακατασκευή της
ΠΕΟΑΘ

Να µην επιτραπεί η λειτουργία ιχθυοκαλλιερ-
γειών στο Πόρτο Γερµενό. 

Αυτά ήταν τα αιτήµατα που βροντοφώναξαν οι
κάτοικοι του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας στην
συγκέντρωση διαµαρτυρίας που πραγµατοποιήθη-
κε από το  ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας την Τρίτη 6
Μαρτίου 2018 στις 11 το πρωί έξω από τα γραφεία
της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής.

Η ∆ήµαρχος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα να 

προχωρήσουν άµεσα τα αντιπληµµυρικά έργα
ώστε οι κάτοικοι να µην ζήσουν άλλο έναν χειµώνα
µε τον φόβο και την ανασφάλεια. Το ίδιο αναγκαία
είναι η ανακατασκευή της ΠΕΟΑΘ, η καταστροφή
της οποίας έχει κόψει τον ∆ήµο στα δύο καθώς είναι
δύσκολη η διέλευση οχηµάτων προς τις Ενότητες
Οινόης, Βιλίων, Ερυθρών ενώ παράλληλα προκα-
λούν οικονοµική καταστροφή τόσο στις τοπικές κοι-
νωνίες όσο και στους ελεύθερους επαγγελµατίες. 

Τέλος η κ. Κριεκούκη αναφέρθηκε στην πάγια
θέση του ∆ήµου να µην επιτραπεί η λειτουργία
µονάδας ιχθυοκαλλιεργειών στο Πόρτο Γερµενό,
γεγονός που θα οδηγήσει σε οικολογική καταστρο-
φή για τον τόπο.  

συνεχίζεται στη σελ. 11
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Ασπρόπυργος
Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. 

Περικλέους 1, 2105575600

Ελευσίνα 
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ. Εθν ικής Αν τιστάσεως 98 &

Περσεφόν ης, 2105547900

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια

Μοσχογιάν ν η Σπυριδούλα Σ. 
∆ηµαρχείου 15, 2102475470

Αχαρν ές
Παπαν ικολάου Γεώργιος ∆. Θρακοµακεδόν ων

117, Αχαρν ές, 13672, ΑΤΤΙΚΗΣ2102430204

Χαϊδάρι

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 
Καραϊσκάκη 84, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια

Η θερµοκρασία από 12 έως 23
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευγένιος, Ευγένης, Αγίου Ευγενίου

του Ιεροµάρτυρος

Ξεκίνησαν οι εργασίες για το µεγάλο αντιπ-
ληµµυρικό έργο της Λεωφόρου Αθηνών, έναν
αγωγό οµβρίων υδάτων που θα λύσει τα

προβλήµατα απορροής από το Ποικίλο Όρος και που
θα συνδεθεί µε το υπόλοιπο δίκτυο της Αττικής. 

Πρόκειται για ένα έργο που έρχεται να αντιµετωπίσει
πληµµυρικά φαινόµενα που δυστυχώς επαναλαµβάνον-
ται κάθε χρόνο, στα οποία κινδυνεύουν ανθρώπινες
ζωές, σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ µεγάλες ζηµιές υπό-
κεινται και δοµές του ∆ήµου.

Ο αγωγός, µήκους 1,5 χιλιοµέτρου, ξεκινάει από την 

Ηρακλείτου και καταλήγει στην οδό Πύλου. Αποτελεί
συνέχεια έργου που είχε σταµατήσει στο ύψος του Κάµ-
πινγκ το 2006.

Το έργο, που είναι χρηµατοδοτούµενο από την Περ-
ιφέρεια µε προϋπολογισµό 3,5 εκατ. ευρώ, γίνεται
πραγµατικότητα µετά από πολλές πιέσεις και αποφά-
σεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αλλά κυρίως µετά από
την λαϊκή απαίτηση, τις κινητοποιήσεις και τις παρεµβά-
σεις που έκανε η ∆ηµοτική Αρχή σε συνεργασία µε τους
πολίτες.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΕΕ  ΤΤΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ
ΥΥΠΠΟΟ∆∆ΟΟΜΜΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΧΧΑΑΪΪ∆∆ΑΑΡΡΙΙ    

Γίνεται πραγµατικότητα το αντιπληµµυρικό
έργο της λεωφόρου Αθηνών!

ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΑΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Μεγάλη συµµετοχή στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από την Αντιπεριφέρεια . 
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∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: Συγκίνηση, ελπίδα και άνθρωποι µε 
µεγαλείο ψυχής στην εκδήλωση της Κοινωνικής Πρόνοιας

ΤΤοονν  ΠΠρρέέσσββηη  ττοουυ  ΚΚααζζαακκσσττάάνν  --  γγιιαα  ττιιςς  σσυυννττάάξξεειιςς  ττωωνν  
εεκκααττοοννττάάδδωωνν  οοµµοογγεεννώώνν  πποουυ  δδιιααµµέέννοουυνν  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  --

σσυυννάάννττηησσεε  οο  δδήήµµααρρχχοοςς  ΓΓ..  ΚΚαασσσσααββόόςς  

Προγραµµατισµέν η συν άν τηση µε
τον  Πρέσβη της ∆ηµοκρατίας του

Καζακστάν  στην  Ελλην ική ∆ηµοκρατία,
Αλεξέi Βολκόβ πραγµατοποίησε ο ∆ήµα-
ρχ ος Αχ αρν ών  Γιάν ν ης Κασσαβός στα
πλαίσια εν ηµέρωσης για θέµατα που αφο-
ρούν  τους Έλλην ες Οµογεν είς από το
Καζακστάν . 

Η συν άν τηση πραγµατοποιήθηκε µε
πρωτοβουλία του ∆ηµάρχ ου Αχ αρν ών  µε
σκοπό την  αν τιµετώπιση του προβλήµα-
τος συν ταξιοδότησης εκατον τάδων  οµο-
γεν ών  από το Καζακστάν , δηµοτών  του
∆ήµου Αχ αρν ών . 

Κατά τη συν άν τηση του ∆ηµάρχ ου
Αχ αρν ών  µε τον  πρέσβη έγιν ε εκτεν ή
αν αφορά στον  τρόπο µε τον  οποίο ο
∆ήµος Αχ αρν ών  θα προχ ωρήσει στη
σύσταση Ειδικής Επιτροπής στην  οποία
θα συµµετέχ ει εκπρόσωπος της Πρε-
σβείας του Καζακστάν , ο ∆ήµαρχ ος και η
οποία θα µεταφέρει το πρόβληµα στο
αρµόδιο Υπουργείο του Καζακστάν  ώστε ν α δοθεί
άµεσα λύση. 

Έν α ακόµη θέµα που συζητήθηκε είν αι η δηµιουργία
Ελλην ο-Καζακικής Στέγης στις Αχ αρν ές µε αφορµή το
µεγάλο πλήθος των  προερχ όµεν ων  από το µακριν ό
Καζακστάν  οµογεν ών . 

Ο Πρέσβης κ. Βολκόβ αποδέχ τηκε την  πρόταση και
δεσµεύτηκε ν α στηρίξει µε κάθε µέσο την  ίδρυση της
Στέγης φιλίας των  δύο κρατών  µε έδρα τις Αχ αρν ές. 

Τέλος, η συζήτηση έκλεισε µε την  πρόταση του κ.
Βολκόβ ν α πραγµατοποιηθεί στον  ∆ήµο Αχ αρν ών  µία
µεγάλη συν αυλία από την  Κρατική Ορχ ήστρα Καζακ-

στάν , ώστε τα δύο κράτη ν α εν ωθούν  και σε επίπεδο
πολιτισµού. 

"Η αδελφοποίηση µας µε τον  ∆ήµο Τσιµκέν τ του
Καζακστάν  αλλά και οι άριστες σχ έσεις που διατηρούµε
τα τελευταία χ ρόν ια µε την  Πρεσβεία και προσωπικά µε
τον  Πρέσβη κ. Βολκόβ αποδίδουν  καρπούς τόσο για
τον  ∆ήµο Αχ αρν ών  όσο και για τους δηµότες. ∆εν  είν αι
επιφαν ειακές ή απλά δηµόσιες σχ έσεις, αλλά σχ έσεις
ουσίας." δήλωσε ο ∆ήµαρχ ος Αχαρν ών  κ. Κασσαβός. 

Στην  συν άν τηση που διεξήχ θη σε άκρως φιλικό
κλίµα παρευρέθηκε η Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών  Υπηρ-
εσιών  κ. Λουίζα Κοσµίδου και ο πρώην  ∆ηµοτικός
Σύµβουλος κ. Παν τελής Ελευθεριάδης.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 9 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Καταβολή Προνοιακών
Επιδοµάτων στον ∆ήµο

Ασπροπύργου
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του
∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου,
ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους ότι, η
αρµόδια ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,
που εδρεύει στο ∆ηµοτικό Κτίριο της
συνοικίας «Γερµανικά», του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και
την Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018, θα πραγ-
µατοποιηθεί η καταβολή των Προνοιακών
Επιδοµάτων, στους λογαριασµούς των δικαι-
ούχων ∆ηµοτών του Ασπρόπυργου. 

Μία εκδήλωση – ύµνος στην ανθρώπινη
δύναµη, µε σηµαντικούς οµιλητές που
συγκίνησαν και καθήλωσαν το κοινό µε τον

άµεσο και ζεστό τους λόγο, διοργάνωσε µε µεγάλη επιτ-
υχία το βράδυ της ∆ευτέρας  5 Μαρτίου η Κοινωνική
Πρόνοια του ∆ήµου Φυλής, µε κεντρικό σύνθηµα «Γιο-
ρτάζουµε την ανθρώπινη δύναµη».

«Έχω διδαχθεί από τη ζωή ότι ο άνθρωπος το πρώτο
που χρειάζεται είναι η δύναµη ψυχής»,  υπογράµµισε ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, στο σύντοµο χαι-
ρετισµό του. «Ένα τέτοιο φωτεινό παράδειγµα αποτελεί
ο Ολυµπιονίκης της Ολυµπιάδας Κωφών, συντοπίτης
µας, Αλέξανδρος Παπαδάτος, που είναι σήµερα µαζί
µας και στη δύναµη ψυχής του οποίου “υποκλίνοµαι”»,
τόνισε ο ∆ήµαρχος καταχειροκροτούµενος από το πλήθ-
ος κόσµου που κατέκλυσε την αίθουσα «Μελίνα Μερ-
κούρη» του ∆ηµαρχείου Φυλής στα Άνω Λιόσια.

Τον ∆ήµαρχο Φυλής, που της ανέθεσε και της εµπι-
στεύτηκε τον τοµέα της Πρόνοιας, ευχαρίστησε η Αναπ-
ληρώτρια ∆ήµαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και οικοδέ-
σποινα της εκδήλωσης, Τζένη Μπάρα, η οποία ευχα

ρίστησε επίσης τους συναδέλφους της στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για τη στήριξη της εκδήλωσης. Καλωσο-
ρίζοντας εξάλλου τις οµιλήτριες η κα Μπάρα τις ευχα-
ρίστησε για την παρουσία τους, τονίζοντας: «Με την
παρουσία σας ο ∆ήµος µας σήµερα γίνεται πλουσιότερ-
ος».

Μεγαλείο ψυχής, ελπίδα, αισιοδοξία και ένα ολόκληρο
παζλ συναισθηµάτων που πηγάζει από το επιστηµονικό
και προσωπικό τους µονοπάτι ζωής ξεδίπλωσαν οι οµιλ-
ητές. 

«Μπορεί να αντιµετωπίσει κανείς τα πάντα µε σταθε-
ρή καρδιά και ανοικτό µυαλό», υπογράµµισε η γνωστή
ψυχολόγος Τένια Μακρή µιλώντας για τη δύναµη που
έχει µέσα του κάθε άνθρωπος και πώς µπορεί να έχει
εσωτερική αρµονία ανεξαρτήτως της έκβασης κάθε
γεγονότος στη ζωή του.Για τη δύναµη που µπορούν να
µεταδώσουν οι γονείς, και ιδιαίτερα η µητέρα, στα παι-
διά, από τη γέννησή τους ακόµη, αλλά και τη σπουδαι-
ότητα του θηλασµού στην προστασία και ανάπτυξη,
σωµατική και πνευµατική, των παιδιών και την ψυχική
υγεία των µητέρων, µίλησε η παιδίατρος µε εξειδίκευση
στην εντατικολογία παίδων, Κατερίνα Μπαµπανέλου.

Για τη δύναµη της αγάπης µίλησε µέσα από µια
διαδραστική οµιλία µε το κοινό η ηθοποιός και
εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπ-
ληγικών, Νένα Χρονοπούλου – Μητροπούλου.

Με συγκίνηση µίλησε για τη µεγάλη αλλαγή που
έφερε στη ζωή της η γέννηση του παιδιού της Χρήστου
και τη δύναµη που της δίνει η ιδιαιτερότητά του και περ-
ιγράφοντας προσωπικά της βιώµατα, έστειλε σε όλους
το µήνυµα της αισιοδοξίας.

Για τη δύναµη ψυχής τους που οδήγησε στην κατάκ-
τηση της ανώτερης αθλητικής διάκρισης, ενός Ολυµπια-
κού µεταλλείου, βραβεύθηκαν κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης οι Ολυµπιονίκες Λευτέρης Πετρούνιας
(στους κρίκους) και Βασιλική Μιλλούση (ενόργανη
γυµναστική), η οποία παρέλαβε και τα δύο βραβεία
αφού ο κ. Πετρούνιας απουσίαζε λόγω ανειληµµένων
υποχρεώσεων. Επίσης, βραβεύθηκαν η Ολυµπιονίκης
Ρυθµικής και νυν προπονήτρια Εύα Χριστοδούλου και
τα µέλη της Εθνικής Οµάδας Ανσάµπλ Γυναικών 2017-
2018, µε τις Μαριάννα Μανδέλλου και Μυρτώ Αθανα-
σουλάκη να παραλαµβάνουν τα βραβεία. 

συνεχίζεται στη σελ. 10
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Η συνέχεια από τη σελ. 2

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου και η Τεχνική Υπηρεσία έχουν
προσπαθήσει, σε συνεργασία και µε τον εργολάβο
αλλά και µε τον άλλο εµπλεκόµενο ∆ήµο, του Περι-
στερίου, να διευκολύνουν τη διαδικασία ενεργο-
ποίησης και εκτέλεσης του έργου. Έχουν ήδη κλείσει
δύο από τις τέσσερις λωρίδες της Λεωφόρου Αθηνών
στο ύψος της Πατριάρχου Σεργίου, ενώ, µε απόφαση
και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο ∆ήµος Χαϊδαρίου
έχει προχωρήσει στην παραχώρηση χώρου για την
εγκατάσταση εργοταξίου στην οδό Κιλκίς.

Τονίζεται πως έχει ήδη ξεκινήσει η ενηµέρωση
των πολίτων και των καταστηµαταρχών στους
οποίος θα έχει επίπτωση η πρώτη φάση του

έργου, οι οποίοι και κατανοούν την αναγκαιότητα
του. Ο συνολικός χρόνος που αναµένεται πως θα

χρειαστεί για την ολοκλήρωση του είναι 18
µήνες, ενώ υπογραµµίζεται πως δεν θα υπάρξει
διακοπή της κυκλοφορίας σε όλο το µήκος του

δρόµου, αλλά θα κλείνουν κοµµάτια 200-300
µέτρων, ανάλογα και µε τις τεχνικές δυσκολίες

που θα συναντάει ο εργολάβος.

Ο ∆ήµος καλεί τους κατοίκους και τους καταστηµα-
τάρχες να δείξουν κατανόηση και υποµονή, γιατί τα
πλεονεκτήµατα από την πραγµατοποίηση του έργου
και την αντιπληµµυρική θωράκιση της περιοχής θα
µας σώσουν από καταστάσεις που δε θα ήθελε κανέ-
νας να ξαναζήσει. ∆εν µπορεί να ξεχαστούν οι κατα-
στροφές που έχουν βιώσει πολλοί συµπολίτες µας
από τις πληµµύρες προηγούµενων ετών.

Για την ολοκληρωµένη αντιπληµµυρική προστασία
ολόκληρης της πόλης η ∆ηµοτική Αρχή έχει εκπονήσει
και καταθέσει 3 ακόµα µελέτες που αφορούν αντιπ-
ληµµυρικά έργα στο Βορειοδυτικό ∆άσος, στην περ-
ιοχή Αφαία- Σκαραµαγκά και στο Στρατόπεδο. Γι’
αυτές τις µελέτες έχουν ήδη εξασφαλιστεί τα απαρ-
αίτητα κονδύλια.

Επίσης, έχει πραγµατοποιηθεί αντιπληµµυρικό
έργο από το ∆ήµο µας στη συµβολή των οδών Ρίµινι
και Ιερού Λόχου, ενώ, αυτές τις ηµέρες ξεκινά
αντίστοιχο νέο έργο στην οδό Ελ Αλαµέιν στην περ-
ιοχή της Αστυθέας.

Όλες αυτές οι παρεµβάσεις σε συνδυασµό µε το
µεθοδικό και συνεχές καθαρισµό των φρεατίων θα
δώσει οριστική λύση στο χρόνιο πρόβληµα των
πληµµυρών που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι της
πόλης µας.

Τέλος, ο ∆ήµος µας πιέζει και απαιτεί από την Περ-
ιφέρεια ώστε να ολοκληρωθεί η µελέτη ανάσχεσης
των οµβρίων υδάτων στις παρυφές του Ποικίλου
όρους.

ΑΝΑΒΟΛΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ

Η εκδήλωση του
ΚΑΠΗ Ζεφυρίου,

που είχε
προγραµµατιστεί

για αύριο Τετάρτη
7 Μαρτίου, 

µε αφορµή την
Παγκόσµια Ηµέρα

της Γυναίκας, 
αναβάλλεται για την

Παρασκευή 9
Μαρτίου και ώρα
10.30 µ.µ. λόγω

των εγκαινίων του
νέου κτιρίου των

Αστυνοµικών
Υπηρεσιών
(Ο.Π.Κ.Ε)

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394

email: amalia.liaskou@yahoo.gr

Θανάσιµο τροχαίο για 68χρονο
στα Μέγαρα
Έν ας 68χ ρον ος έχ ασε τη ζωή του σε τροχ αίο που σηµειώθηκε ς

το βράδυ της ∆ευτέρας (5/3), στην  περιοχ ή των  Μεγάρων . Ειδικό-
τερα, το αυτοκίν ητο που οδηγούσε ο 68χ ρον ος, στις 21:40 το
βράδυ, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέν δρο, µε
αποτέλεσµα το θαν άσιµο τραυµατισµό του.
Για το τροχ αίο διεν εργείται προαν άκριση από την  Τροχ αία Αττι-

κής, ώστε ν α διερευν ηθούν  τα αίτια και οι συν θήκες του δυστυχ ή-
µατος.

 Ν∆: Καταγγέλλει πρόσληψη υιού υπουργού µε αποδοχές 56.000 ευρώ

Μ
ια σκληρή αν ακοίν ωση, εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας
∆ηµοκρατίας, µε αφορµή πρόσληψη υιού αν απληρωτή υπουρ-
γού, στα ΕΛΠΕ και σηµειών ει:«Την  ώρα που χ ιλιάδες ν έοι επι-

στήµον ες αν αγκάζον ται ν α µεταν αστεύσουν , καθώς αδυν ατούν  ν α
βρουν  εργασία στην  Ελλάδα, και η πλειοψηφία των  εργαζοµέν ων
συν τηρούν  τις οικογέν ειές τους µε πεν ιχ ρούς µισθούς, η Κυβέρν ηση
προχ ωρά σε αθρόες προσλήψεις συγγεν ών  και φίλων .

Τελευταίο κρούσµα, η πρόσληψη του υιού του αν απληρωτή Υπουρ-
γού ∆ικαιοσύν ης, κ. Παπαγγελόπουλου στη ν οµική υπηρεσία των
ΕΛΠΕ και µάλιστα µε αποδοχ ές 56 χ ιλιάδες ευρώ ετησίως.

Οι ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, που ήρθαν  στην  εξουσία δεσµευόµεν οι δήθεν
ν α αποκαταστήσουν  την  αξιοκρατία, έχ ουν  στήσει έν α αν αίσχ υν το
πελατειακό πάρτι, στέλν ον τας το λογαριασµό στους πολίτες».
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ΟΤοµεάρχης Υγείας
της Νέας ∆ηµοκρ-
ατίας, βουλευτής,

Επικρατείας, κ. Βασίλης
Οικονόµου, έκανε την ακό-
λουθη δήλωση:

«∆ύο νέα τραγικά περι-
στατικά έρχονται να επιβε-
βαιώσουν, για άλλη µια
φορά, την ανευθυνότητα
και την εγκληµατική αδια-
φορία της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Το Υπουρ-
γείο Υγείας οφείλει να
κάνει ένα διάλειµµα από τις
κοµµατικές φιέστες και να
ασχοληθεί µε τα πραγµατι-
κά προβλήµατα της Πρω-
τοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας και των δοµών
Ψυχικής Υγείας».

ΠΛΗΡΗΣ ∆ΗΛΩΣΗ
«∆ύο νέοι άνθρωποι µε

νοητικά και ψυχικά προβ

λήµατα έχασαν τη ζωή
τους, σε διάστηµα λίγων
ηµερών, σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. Υπήρξαν
θύµατα της ανεπάρκειας
του αποσαθρωµένου κρα-
τικού µηχανισµού, ο
οποίος είχε αναλάβει τη
φροντίδα  και την προ-
στασία τους. 

Οι δύο νέοι άνθρωποι
φιλοξενούνταν σε τριτοκο-
σµικές δοµές χρονίως
πασχόντων και είχαν ως
µόνη στήριξη συγγενείς
και ορισµένους γιατρούς
που προσπαθούσαν -µε
αυτοθυσία πολλές φορές-
να κάνουν τη δουλειά
τους.

Η Νέα ∆ηµοκρατία, βλέ-
ποντας τις διαστάσεις του
προβλήµατος, έφερε το
θέµα στη Βουλή τρεις
φορές. 

Συνάντησε, όµως, την
πλήρη έλλειψη βούλησης
για την επίλυσή του.
Πλέον, η Κυβέρνηση και τα
συναρµόδια Υπουργεία
οφείλουν να αναλάβουν
άµεσα τις ευθύνες τους. 

Ειδικά το Υπουργείο
Υγείας οφείλει να κάνει ένα
διάλειµµα από τις κοµµατι-
κές φιέστες και να ασχολ-
ηθεί µε τα πραγµατικά
προβλήµατα της Πρωτο-
βάθµιας Φροντίδας Υγείας
και των δοµών Ψυχικής
Υγείας.

Η κατάσταση αυτή δεν
µπορεί να συνεχιστεί.
Απαιτούµε ουσιαστική
φροντίδα και προστασία
για τους ασθενείς και
πρωτίστως για τους νέους
ανθρώπους µε νοητικά και
ψυχικά προβλήµατα».

Η ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας του
∆ήµου Ελευσίνας    πραγµατοποίησε εχθές
6 Μαρτίου 2018  δενδροφύτευση  στην
πλατεία επί της Αθανασίου ∆ιάκου στο Τσα-
κάλι. Στην προσπάθεια αυτή, πολύτιµη ήταν
η συνδροµή του Συλλόγου Γυναικών
Μαγούλας  που µε αίσθηµα προσφοράς
ανταποκρίθηκε άµεσα .

Η µέρα ήταν ανοιξιάτικη και αρωγός
στις εργασίες της δενδροφύτευσης . 

Οι γυναίκες της Μαγούλας ήταν ακούρα

στες και εντυπωσίασαν µε το κέφι τους
και την χαρούµενή τους  διάθεση.

Φυτεύθηκαν αειθαλή και φυλλοβόλα
δένδρα (όπως  προύνοι, βραχυχίτωνες,
εσπεριδοειδή, χαρουπιά, λιγούστρα, καλλι-
στήµονες, πικροδάφνες  κα.).

Στην συνέχεια θα πραγµατοποιηθούν και
άλλες δράσεις δενδροφύτευσης και εµπλου-

τισµού φυτικού υλικού σε γειτονιές της
πόλης µας . Η  ζωή και η φύση, µας αντα-
µείβουν για την συµπεριφορά µας .

Τοµεάρχης Υγείας της Νέας ∆ηµοκρατίας, Βασίλης Οικονόµου

«Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να κάνει ένα 
διάλειµµα από τις κοµµατικές φιέστες 

και να ασχοληθεί µε τα πραγµατικά προβλήµατα
των δοµών Ψυχικής Υγείας».

ΜΑΓΟΥΛΑ: ∆ενδροφύτευση στην πλατεία
επί της Αθανασίου ∆ιάκου στο Τσακάλι

Η τοπική οργάνωση της Νέας ∆ηµοκρατίας Ελευσίνας, διοργανώνει στις 19/3 – µε
αφορµή την Παγκόσµια ηµέρα της Γυναίκας – εκδήλωση µε τίτλο «Γυναίκες και Πολι-
τική». Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας και κεντρική οµι-
λήτρια θα είναι η Σοφία Βούλτεψη, Βουλευτής Β’ Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Γυναίκες και πολιτική»: 
Εκδήλωση της ∆ΗΜ.Τ.Ο. Νέας

∆ηµοκρατίας Ελευσίνας

Σ
υνεδρι άζει  σήµερα 7  Μαρτί ου και
ώρα 19:00 µ.µ., το ∆ηµοτι κό
Συµβούλι ο Ασπροπύργου , του έτους

2018, που θα λάβει  χώρα την Τετάρτη γι α τη
συζήτηση και  λήψη αποφάσεων, σχετι κά µε
τα θέµατα της  ηµερήσι ας δι άταξης, :

Θέµα 1ο : Έγκρι ση 1ης κατανοµής
Κ.Α.Π. έτους 2018 γι α τι ς λει τουργι κές δαπά-
νες των σχολεί ων και  δι άθεση πί στωσης.

Ει σηγητής: Ο ∆ι ευθυντής Οι κονοµι κής
Υπηρεσί ας, κ. Φί λι ππος Πάνος.

Θέµα 2ο :Λήψη απόφασης γι α τη
συγχώνευση του παραρτήµατος ΚΕΠ.

Ει σηγητής: Ο Αντι δήµαρχος ∆ι οι κητι κών &
Οι κονοµι κών Υπηρεσι ών, κ. Ισί δωρος
Τσί γκος.

Θέµα 3ο :Επανάληψη δηµοπρασί ας µε
τί τλο: «Μί σθωση ακι νήτου γι α τη στέγαση του
Κέντρου Κοι νότητας, του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου».

Ει σηγητής: Ο ∆ι ευθυντής Οι κονοµι κής
Υπηρεσί ας, κ. Φί λι ππος Πάνος.

Θέµα 4ο :Έγκρι ση δι ενέργει ας δαπανών
και  δι άθεση πί στωσης σύµφωνα µε την υπ`
αρι θµ. 149/ΟΙΚ.ΥΠ./23-02-2018 ει σήγηση του
∆ι ευθυντή Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας.

Ει σηγητής: Ο ∆ι ευθυντής Οι κονοµι κής
Υπηρεσί ας, κ. Φί λι ππος Πάνος.

Θέµα 5ο :Έγκρι ση Κανονι σµού Λει το-
υργί ας ∆ηµοτι κών Παι δι κών και  Βρεφον-
ηπι ακών Σταθµών του ∆ήµου Ασπροπύργου.

Ει σηγητής: Ο ∆ι ευθυντής Παι δεί ας, Πολι τι -
σµού και  Νεολαί ας, κ. Κωνσταντί νος
Βρούβας.

Θέµα 6ο :Έγκρι ση ρύθµι σης της οφει λής, 

του κ. Μπράµπη Αθανάσι ου, του Γεωργί ου,
µε δι αγραφή του σχετι κού Χ.Κ. και  επαναβε-
βαί ωση του ποσού σε σαράντα µηνι αί ες
δόσει ς, σύµφωνα µε την υπ` αρι θµ. 41/2018
απόφαση της Οι κονοµι κής Επι τροπής.

Ει σηγητής: Ο Αντι δήµαρχος ∆ι οι κητι κών &
Οι κονοµι κών Υπηρεσι ών, κ. Ισί δωρος
Τσί γκος. 

Θέµα 7ο :Έγκρι ση ρύθµι σης της οφει λής,
του κ. Ηλί α ∆ηµήτρι ου, του Αθανασί ου, µε
δι αγραφή του σχετι κού Χ.Κ. και  επαναβε-
βαί ωση του ποσού σε τρι άντα δύο µηνι αί ες
δόσει ς, σύµφωνα µε την υπ` αρι θµ. 75.Β/2018
απόφαση της Οι κονοµι κής Επι τροπής.

Ει σηγητής: Ο Αντι δήµαρχος ∆ι οι κητι κών &
Οι κονοµι κών Υπηρεσι ών, κ. Ισί δωρος
Τσί γκος.

Θέµα 8ο :Ορθή Επανάληψη της υπ` αρι θµ.
23/2018 απόφασης του ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου
µε τί τλο: «Συζήτηση επί  της Έκθεσης ∆ι αχει -
ρι στι κού Ελέγχου της Εκκαθαρι σθεί σας
∆ηµοτι κής Επι χεί ρησης Ανάπτυξης ∆ήµου
Ασπροπύργου (∆.Ε.Α.∆.Α.)».

Ει σηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτι κού
Συµβουλί ου, κ. Αντώνι ος Καραµπούλας.

Θέµα 9ο :Λήψη απόφασης γι α την αναγκαι -
ότητα εκτέλεσης και  δι ενέργει ας του δι αγωνι -
σµού, του έργου µε τί τλο: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ &
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)».

Ει σηγητής: Ο Αντι δήµαρχος Πολεοδοµί ας
και  Τ.Υ., κ. Αναστάσι ος Παπαδόπουλος.

Συνεχίζεται στη σελ. 13Συνεχίζεται στη σελ. 13

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  

Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση 
του παραρτήµατος ΚΕΠ και τη δηµιουργία 
αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ο.Τ. 206.



Σήµερα 7 Μαρτίου 2018, ώρα 6:00
µ.µ. στο «Στέκι» του ΠΑΚΠΠΑ, στην
Έκτη Θεµατική ενότητα : Βιωµατικό
Θέατρο και ψυχοθεραπεία- Αναζ-
ητώντας τον εαυτό µας-1η ∆ηµιουργι-
κή γραφή και Αυτογνωσία, θα δώσει
διάλεξη η κα. ∆ήµητρα Αναστασιάδου
µε θέµα  : «Το ζήτηµα του εαυτού στην
λογοτεχνία: ∆ηµιουργικές αναγνώσεις
µε άξονα τον εαυτό µας». Είναι το 16ο
µάθηµα του Λαϊκού Πανεπιστηµίου,
του Ακαδηµαϊκού έτους 2017-2018,
που συνεχίζει για 3η συνεχή χρονιά
και που αποτελεί τον επιτυχηµένο
θεσµό του Τµήµατος Πολιτισµού του
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου
Ελευσίνας.

Βιογραφικό Σηµείωµα ∆ήµητρας
Αναστασιάδου :  

ΣΠΟΥ∆ΕΣ
•1991-1999: ∆ιδάκτωρ Παντείου

Πανεπιστηµίου, τµήµα Επικοινωνίας,
Μέσων και Πολιτισµού. Γνωστικό αντι-
κείµενο: Πολιτιστική διαχείριση.
Τίτλος: Η διαχρονική πορεία της
Μήδειας του Ευριπίδη. Βαθµός: άρι-
στα. (http://phdtheses.ekt) 

•1982-1987: Πτυχίο Κοινωνιο-
λογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο.
Βαθµός Πολύ καλά.

ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑ
•1991-1997: Εργάστηκα ως Επι-

στηµονικός Συνεργάτης και Έµµισθη
µεταπτυχιακή υπότροφος (ΕΜΥ) στο
Πάντειο Πανεπιστήµιο τµήµα Επικοι-
νωνίας Μέσων και Πολιτισµού.

•1992-1993: Ολοκλήρωσα  πρακτι-
κή άσκηση - Stage  στο Εθνικό Οπτικό
ακουστικό κέντρο στο Παρίσι µε υπο-
τροφία  από την Γαλλική πρεσβεία,
υπηρεσία πολιτισµού. 

•2003-2005: ∆ίδαξα ως επιστηµο-
νικός συνεργάτης  στη βαθµίδα του
Λέκτορα (407) στο  Πάντειο Πανεπι-
στήµιο (τµ. Επικοινωνίας και Πολιτι-
σµού)  και το Πανεπιστήµιο Πατρών
(τµ. Θεατρικών Σπουδών).

•1994- 2014 ∆ιδάσκουσα ως 

Λέκτορας σε Ιδιωτικό Όµιλο
Εκπαίδευσης, (ΚΕΜΕ Ν.Υ) 

•2014: ∆ιδάσκω στα προγράµµατα
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. (Προ-
γράµµατα δια βίου µάθησης για Ενήλι-
κες,  Ακαδηµία Πλάτωνος, 7ος και 8ος
κύκλος, στην ενότητα: Ο πολιτισµός
ως δηµιουργία, το µάθηµα: Μύθος,
Λογοτεχνία Αισθητική 

•2015- Σήµερα ∆ιδάσκω στα προ-
γράµµατα δια βίου µάθησης  για Ενή-
λικες του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Κωστής Παλαµάς, στην ενότητα Πολι-
τισµός, το Μάθηµα: Πολιτισµός και
Αφήγηση.

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

•Ζητήµατα πολιτιστικής διαχείρισης
και συγκριτικής δραµατολογίας µε
έµφαση την ανθρωπολογία του
αρχαίου δράµατος και τη ψυχανάλ-
υση.

•Αυτή τη περίοδο εργάζοµαι ερευ-
νητικά στις σχέσεις του ελληνικού διη-
γήµατος  µε τη αρχαία ελληνική τρα-
γωδία µε άξονα το έργο του Γ.
Βιζυηνού και του Αλ. Παπαδιαµάντη.

• Αντικείµενο:  Πολιτισµός και Αφήγ-
ηση

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
•2015- Σήµερα: ∆ιδάσκουσα στα

Προγράµµατα δια βίου µάθησης του
Πανεπιστηµίου της Αθήνας,  Κωστής
Παλαµάς για το µάθηµα: Πολιτισµός
και Αφήγηση.

•2014-2015: ∆ιδάσκουσα στα Προ-
γράµµατα δια βίου µάθησης στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών,  Ακαδηµία
Πλάτωνος, το µάθηµα: Μύθος, Λογο-
τεχνία, Αισθητική. 

•1994-2015: Λέκτορας σε  όµιλο
ιδιωτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης
New York College  σε προπτυχιακό
και µεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών
για τα µαθήµατα: Πολιτιστική διαχείρι-

ση, Επικοινωνιακή ανάλυση, Ηθική
της Επικοινωνίας, Κοινωνιολογία.

•Χειµερινό Εξάµηνο 2004-2005,
Επιστηµονικός συνεργάτης 407, στη
βαθµίδα του Λέκτορα. Πάντειο Πανε-
πιστήµιο, τµήµα Επικοινωνίας, µέσων
και πολιτισµού. Μάθηµα: «∆ηµιουργι-
κή γραφή και ανάγνωση».

•Εαρινό Εξάµηνο 2003-2004, Επι-
στηµονικός συνεργάτης, 407. Πανεπι-
στήµιο Πατρών, τµήµα Θεατρικών
σπουδών. Μάθηµα: «Το θεατρικό
γεγονός στον έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο».

•1993-2003: Καθηγήτρια σε δηµό-
σια και ιδιωτικά ΙΕΚ: ∆έλτα, ∆οµή, Αγ.
∆ηµητρίου, Πειραιά, Ηλιούπολη, Κερ-
ατσινίου, Κορυδαλλού για τα µαθήµα-
τα της Επικοινωνίας και της Κοινωνι-
κής Ψυχολογίας.

•1987-1992: Καθηγήτρια σε φροντι-
στήρια µέσης Εκπαίδευσης για το
µάθηµα της Κοινωνιολογίας.

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
2Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ στο  31ο

διαγωνισµό για το  έτος 2012  της
Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών
µε το έργο: «Ο Άλλος ως Εαυτός» στο
έργο του Γ. Βιζυηνού,  Ποιος ήτο ο
φονεύς του Αδελφού µου.

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1.Κραυγή Ιάσονος ξανά (∆ιήγηµα)

Φρέαρ, Απρίλιος 2014, (http://frear.gr) 
2.Με λυγµό (∆ιήγηµα).  Σοδειά.

Έντυπη περιοδική έκδοση, τεύχος 19,
Μάρτιος 2014, σ. 34-35. Και σε e-
book (19), (http://sodeia.net)

3.Με φωνάζουν Σκιά (∆ιήγηµα).
Περιοδικό Σοδειά. Τρίµηνη συγκοµιδή
γραµµάτων και τεχνών, Νοέµβριος
2013,  (http://sodeia.net)

4.Μελίσσα, (∆ιήγηµα), Περιοδικό
Σοδειά.  Τρίµηνη συγκοµιδή γραµµά-
των και τεχνών,  Οκτώβριος 2013,
(http://sodeia.net ).

5. Ποιήµατα, Περιοδικό Κου-
κούτσι, Εξαµηνιαίο περιοδικό Περι-
ποίησις, τεύχος 9, Χειµώνας 2013-
Άνοιξη 2014, σ. 156.

6-θριάσιο Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 

Βιωµατικό Θέατρο και ψυχοθεραπεία στο 16ο Μάθηµα Λαϊκού Πανεπιστηµίου Ελευσίνας 

ΣΣήήµµεερραα  ηη    δδιιάάλλεεξξηη  ττηηςς  ∆∆ήήµµηηττρρααςς  ΑΑνναασστταασσιιάάδδοουυ  µµεε  θθέέµµαα  ::
««ΤΤοο  ζζήήττηηµµαα  ττοουυ  εεααυυττοούύ  σσττηηνν  λλοογγοοττεεχχννίίαα::  

∆∆ηηµµιιοουυρργγιικκέέςς  ααννααγγννώώσσεειιςς  µµεε  άάξξοονναα  ττοονν  εεααυυττόό  µµααςς»»..  

ΚΑΘΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 3ΟΥ 
ΑΓΩΝΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ 
ΜΕΓΑΡΩΝ - Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 

Την  Τρίτη 27 Φεβρουαρίου  πραγµατοποιήθηκε η
1η  Συν εδρίαση της Οργαν ωτικής Επιτροπής
του Αγών α ∆ρόµου Λιµέν ων  Μεγάρων  - Ν.

Περάµου.  Κατά τη διαδικασία του καθορισµού των
λεπτοµερειών  του αγών α, που θα διεξαχ θεί την  Κυρ-
ιακή 6 Μαΐου 2018,  ζητήθηκε από τους  εµπλεκόµε-
ν ους φορείς  ν α καταγράψουν  τη διαθεσιµότητα αν θ-
ρώπιν ου δυν αµικού καθώς και οχ ηµάτων  που θα
συν δράµουν  στην  διεξαγωγή του αγών α. 

Μεταξύ άλλων , έγιν ε καταγραφή των  προβληµάτων
που προέκυψαν  κατά τη διάρκεια του περσιν ού
αγών α και  αν ακοιν ώθηκαν  οι καιν ούργιες χ ορηγίες,
που θα δηµοσιοποιηθούν  σύν τοµα µαζί µα την  προ-
κήρυξη του αγών α.  

Με υπερηφάν εια αν ακοιν ών ουµε ότι  από φέτος,
στα µέλη της οργαν ωτικής επιτροπής συµπεριλαµβά-
ν εται και ο βετεράν ος Μαραθων οδρόµος και
συµπολίτης µας, Νίκος Βαρδάλας. 

Ο κ. Βαρδάλας µάλιστα, δηλώθηκε, µετά από πρό-
ταση του Ηλία Μουσταΐρα και συγκατάθεση του
∆ηµάρχ ου κ. Γρηγόρη Σταµούλη, τεχ ν ικός διευθυν τής
της διοργάν ωσης, στην  αίτηση που στάλθηκε για
έγκριση στον  ΣΕΓΑΣ, µε σκοπό ν α τελεί επισήµως
υπό την  αιγίδα του ο αγών ας. 

Παρόν τες στη συν εδρίαση που έλαβε χ ώρα στο
δηµαρχ είο Μεγάρων  ήταν  οι εξής:

Μουσταΐρας Ηλίας (Πρόεδρος Τοπικού Συµβουλίου
Μεγάρων  και Πρόεδρος της Οργαν ωτικής Επιτροπής),
Λιώτας ∆ηµοσθέν ης (Πρόεδρος Τοπικού Συµβουλίου
Ν. Περάµου – µέλος οργ. επιτρ), Αιγιν ίτης
Σπύρος (Τοπικός σ/λος Μεγάρων  – µέλος οργ. επιτρ.),
Βόρδος ∆ηµήτρης (Τοπικός σ/λος Μεγάρων  - µέλος
οργ. επιτρ.), Καλοζούµης Σπύρος (Πρόεδρος ΑΟΜ-
ΣΤΙΒΟΣ και έφορος  ∆.Σ. ΣΕΓΑΣ), Σταµατάκης Ιωάν -
ν ης (Εκπρόσωπος ΛΕΜΜ), Ψυκάκος Μιχ αήλ (∆ιοικ-
ητής Γ' Λιµεν ικού Τµήµατος Μεγάρων  - εκπρόσωπος
Κεν τρικού Λιµεν αρχ είου Ελευσίν ας), Ρήγας Μελέτ-
ης (Πρόεδρος εθελον τικής οµάδας ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ,
εκπρόσωπος Σώµατος Προσκόπων  Μεγάρων ),
Κιτσαή Μαρία, Κουτσουβάν ος Κώστας, Κουτουλίδης
∆αν ιήλ (Εκπρόσωποι ν εοσύστατης Οµάδας Εθελον -
τών  Μεγαριτών  ΟΕΜ), Βαρδάλας Νίκος (Μέλος οργα-
ν ωτικής επιτρ. - βετεράν ος Μαραθων οδρόµος).

Με εκτί µηση, 
Η Οργανωτι κή Επι τροπή
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ΚΚύύκκλλωωµµαα  ννααρρκκωωττιικκώώνν,,  
πποουυ  δδρροούύσσεε  σσεε  ππεερριιοοχχέέςς  

ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑθθήήννααςς    
εξαρθρώθηκε από την 

Υπο/νση ∆ίωξης Ναρκωτικών 
της Ασφάλειας Αττικής.

Κ
ύκλωµα ν αρκωτικών , που δρούσε σε διάφορες
περιοχ ές της ∆υτικής Αθήν ας  αλλά και της
υπόλοιπης ηπειρωτικής και ν ησιωτικής Ελλά-

δας, εξαρθρώθηκε, από την  Υποδιεύθυν ση ∆ίωξης
Ναρκωτικών  της Ασφάλειας Αττικής.

Ειδικότερα, συν ελήφθησαν , έπειτα από οργαν ω-
µέν η αστυν οµική επιχ είρηση, σε Περιστέρι, Πετρ-
ούπολη,  Ιλιον  και Ταύρο,  τέσσερα µέλη της σπείρας,
εκ των  οποίων  τρεις Αλβαν οί, 24, 33 και 36 ετών ,
καθώς και έν ας 61χ ρον ος Ελλην ας.

Η αστυν οµία εν τόπισε ειδικά διαµορφωµέν η
κρύπτη στα καθίσµατα οδηγού και συν οδηγού αυτοκι-
ν ήτου, που χ ρησιµοποιούσε το κύκλωµα για τη µετα-
φορά των  ν αρκωτικών . Παράλληλα, βρέθηκαν  χ ρηµα-
τικά ποσά τοποθετηµέν α σε διαµορφωµέν η κρύπτη
εν τός επιτραπέζιου ηλεκτρον ικού υπολογιστή, καθώς
και µέσα σε ν τουλάπα.

Όπως εξακριβώθηκε ακόµη από την  έρευν α, η
σπείρα έστελν ε ποσότητες ν αρκωτικών  στην  ηπειρ-
ωτική και ν ησιωτική χ ώρα µέσω ταχ υµεταφορών .

Επειτα από έρευν ες που διεν εργήθηκαν  σε οικίες,
χ ώρους και οχ ήµατα, βρέθηκαν  και κατασχέθηκαν
συν ολικά: Ποσότητα κοκαΐν ης βάρους 3.902,3 γραµ-
µαρίων , ακατέργαστη κάν ν αβη βάρους 64 γραµµα-
ρίων , το χ ρηµατικό ποσό των  144.530 ευρώ, τέσσε-
ρα Ι.Χ αυτοκίν ητα, δύο µοτοσυκλέτες, δύο ζυγαριές
ακριβείας, δέκα κιν ητά τηλέφων α και πλήθος συσκε-
υασιών  για τυποποίηση ν αρκωτικών .

Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στον  εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών  Αθην ών , ο οποίος τους παρέπεµψε
σε τακτικό αν ακριτή.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε γονείς µε παιδιά ηλικίας έως 6 ετών

Οµάδες Συζήτησης Γονέων στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήµου Ιλίου

ΟΟµάδες Συζήτησης Γον έων  δηµιουργεί η Κοιν ων ική Υπηρεσία δήµου Ιλίου, µε στόχ ο την  εν ηµέρωση και την
καθοδήγησή τους, προκειµέν ου ν α αν ταποκριθούν  µε επιτυχ ία στον  γον ικό τους ρόλο.

Η πρωτοβουλία απευθύν εται σε γον είς µε παιδιά ηλικίας έως 6 ετών  και οι θεµατικές εν ότητες αφορούν  ζητή-
µατα όπως, η επιθετικότητα, οι σχ έσεις µε τους συν οµηλίκους και τα αδέλφια, η συν εργασία µεταξύ εκπαιδευτι-
κού, γον έα και παιδιού, τα όρια στη συµπεριφορά των  παιδιών , η διαχ είριση του ελεύθερου χ ρόν ου, η προσαρ-
µογή του παιδιού στο σχ ολείου κ.ά.

Η έν αρξη των  Οµάδων  Συζήτησης Γον έων  προγραµµατίζεται εν τός του Μάρτιου 2018 και οι συν αν τήσεις θα
πραγµατοποιούν ται σε χ ώρο της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας, πρωί και απόγευµα, µε διάρκεια µιάµισης ώρας.

Η υποβολή των  αιτήσεων  συµµετοχ ής θα διαρκέσει έως και την  Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 και για περισσό-
τερες πληροφορίες οι εν διαφερόµεν οι γον είς µπορούν  ν α απευθύν ον ται στην  Κοιν ων ική Υπηρεσία δήµου Ιλίου
(Νέστορος 101, 1ος όροφος) στο τηλέφων ο 2132030007, ώρες 8:00 έως 15:00.

ΑΑΑΑΝΝΝΝΑΑΑΑΚΚΚΚΟΟΟΟΙΙΙΙΝΝΝΝΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ
ΟΟΟΟ    ∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοοςςςς    ΦΦΦΦυυυυλλλλήήήήςςςς    αααανννναααακκκκοοοοιιιιννννώώώώννννεεεειιιι     όόόόττττιιιι

οοοοιιιι     υυυυππππηηηηρρρρεεεεσσσσίίίίεεεεςςςς    ττττοοοουυυυ    ∆∆∆∆ηηηηµµµµααααρρρρχχχχεεεείίίίοοοουυυυ    
ΆΆΆΆννννωωωω    ΛΛΛΛιιιιοοοοσσσσίίίίωωωωνννν,,,,     ααααύύύύρρρριιιιοοοο    ΤΤΤΤεεεεττττάάάάρρρρττττηηηη    7777
ΜΜΜΜααααρρρρττττίίίίοοοουυυυ    2222000011118888,,,,     θθθθαααα    εεεεξξξξυυυυππππηηηηρρρρεεεεττττοοοούύύύνννν    

ττττοοοο    κκκκοοοοιιιιννννόόόό    µµµµεεεεττττάάάά    ττττιιιι ςςςς    11111111::::33330000....

Με την  υπ’ αρ. 104/2018 ∆ια-
ταγή του Ειρην οδικείου Αθη-
ν ών  αν αγν ωρίσθηκε η ίδρυση
του µη κερδοσκοπικού σωµα-
τείου µε την  επων υµία «Σκακι-
στικός Όµιλος ΦΛΟΓΑ Ασπρ-
οπύργου». που εδρεύει στον
∆ήµο Ασπροπύργου και
εγκρίθηκε το από 18/10/2017
καταστατικό του, υπογεγραµµέ-
ν ο από είκοσι οκτώ (28) ιδρυτι-
κά µέλη και αποτελούµεν ο από
δέκα έξι (16) άρθρα, µε σκο-
πούς τους αν αφ ερόµεν ους
στο άρθρο (2) αυτού, ήτοι την

καλλιέργεια, αν άπτυξη, διάδοση
και οργάν ωση του αθλήµατος
του σκακιού και άλλες συν αφ -
είς δραστηριότητες, όπως
αυτοί αν αλύον ται στο καταστα-
τικό και διατάχθηκε η εγγραφ ή
του σωµατείου στα οικεία βιβ-
λία του Πρωτοδικείου Αθην ών .

Αθήν α, 1η Μαρτίου 2018
Ο Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΡΩΝΗΣ
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟΥΥ
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ΚΚ
οµβικό ρόλο στην έρευνα και αξιοποίηση των
κοιτασµάτων υδρογονανθράκων σε Κρήτη και
Ιόνιο αναλαµβάνουν τα ΕΛΠΕ, συµπράττοντας

µε ισχυρούς «παίκτες» της παγκόσµιας πετρελαϊκής
σκηνής!

Τα «Ελληνικά Πετρέλαια» φιγουράρουν και στα 2
επενδυτικά σχήµατα που κατέθεσαν  προχθες προσφο-
ρές για τα προς παραχώρηση θαλάσσια οικόπεδα νότια
και νοτιοδυτικά της Κρήτης και στο Ιόνιο, στο πλαίσιο
του διεθνούς διαγωνισµού που προκήρυξε  το ΥΠΕΚΑ.

Πρόκειται, ειδικότερα, για την κοινοπραξία Total -
ExxonMobil - ΕΛΠΕ που κατέθεσε προσφορά για τα δύο
οικόπεδα, ∆υτικά και Νοτιοδυτικά Κρήτης και την κοινο-
πραξία Repsol-ΕΛΠΕ για το οικόπεδο του Ιονίου.

Για το νησί µας ειδικά, η πολύ ισχυρή επενδυτική κοι-
νοπραξία των ΕΛΠΕ µε τους κολοσσούς της Αµερικανι-
κής  Exxonmobil και της Γαλλικής Total αποτελεί  µια
ισχυρή  παρακαταθήκη για το ιδιαίτερα απαιτητικό σε
κόστος και τεχνογνωσία εγχείρηµα του εντοπισµού και
εν συνέχεια της εξόρυξης των υδρογονανθράκων. Οι
Αµερικανοί της Exxonmobil και οι Γάλλοι της Total έχουν
ήδη άλλωστε «κατέβει» για τα κοιτάσµατα στην ΑΟΖ
της γειτονικής µας Κύπρου.

Ικανοποίηση για τη πετυχηµένη έκβαση του διαγωνι-
σµού εκφράζει  το υπουργείο Ενέργειας-Περιβάλλοντος
και η Ελληνική ∆ιαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων
ενώ από το διαγωνισµό δεν έλλειψε και το στοιχείο της
έκπληξης. Κι αυτό γιατί στη περίπτωση του Ιονίου δεν
κατέθεσε προσφορά µαζί µε τα ΕΛΠΑ η εταιρεία
Energean που είχε αιτηθεί το διαγωνισµό αλλά αντιθέ-
τως εµφανίστηκε η Ισπανική Repsol...

Στην ανακοίνωση της η Ε∆ΕΥ αναφέρει:

Η Ε∆ΕΥ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι

σήµερα 5 Μαρτίου 2018 στις 17:00 ώρα έληξε αισίως η
προθεσµία για τους διαγωνισµούς:

Α. «Προκήρυξη ∆ιεθνούς διαγωνισµού για παραχώρη-
ση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονα-
νθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «∆υτικά Κρήτης» και
«Νοτιοδυτικά Κρήτης»», ΦΕΚ Β’ 2848/11-08-2017 και,

Β. «Προκήρυξη ∆ιεθνούς διαγωνισµού για παραχώρη-
ση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονα-
νθράκων σε θαλάσσια περιοχή στη ∆υτική Ελλάδα
«Ιόνιο», ΦΕΚ Β’ 2849/11-08-2017, µε την κατάθεση των
κάτωθι προσφορών:

Α. Κοινοπραξία Total - ExxonMobil - ΕΛΠΕ για ∆υτικά
και Νοτιοδυτικά Κρήτης και

Β. Κοινοπραξία Repsol - ΕΛΠΕ για το Ιόνιο.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών κύλησε οµαλά, 
τηρουµένων όλων των νόµιµων προϋποθέσεων. Η

Ε∆ΕΥ θα προχωρήσει µε γοργό ρυθµό στην αξιολόγηση
των υποβληθεισών προσφορών, µε σκοπό την εισήγησή
της προς τον Υπουργό ΠΕΝ για την ανάδειξη του Επιλε-
γέντος Αιτούντος των προς παραχώρηση περιοχών».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα, της κατάθεσης προ-
σφορών για τα κοιτάσµατα σε Κρήτη και Ιόνιο ο υπο-
υργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης,
δήλωσε:

«Το ενδιαφέρον σηµαντικών οµίλων για έρευνες υδρ-
ογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές της χώρας απο-
τελεί ψήφο εµπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας και το ρόλο της χώρας ως παράγοντα σταθ-
ερότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσο-
γείου».

Κοµβικό ρόλο στην έρευνα και αξιοποίηση των κοιτασµάτων 
υδρογονανθράκων σε Κρήτη και Ιόνιο αναλαµβάνουν τα ΕΛΠΕ 

Συµπράττοντας µε ισχυρούς «παίκτες» της παγκόσµιας πετρελαϊκής σκηνής!

Τ
ο 21ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών επισ-
κέφθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάν-
νης Κασσαβός, µαζί µε τον ∆ιευθύνον-

τα Σύµβουλο της Κτιριακές Υποδοµές ΑΕ
(ΚτΥπ ΑΕ) κ. Βασίλη Καραγιάννη και τον
Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Αχαρνών κ.
Θανάση Κατσιγιάννη. 

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενηµέρωση
του ∆ιευθυντή του Σχολείου, των εκπαιδευ-
τικών και των εκπροσώπων του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σχετικά
µε την προσωρινή µετεγκατάσταση του 21ου
∆ηµοτικού Σχολείου και 24ου Νηπιαγωγείου
Αχαρνών, καθώς και την ανέγερση νέου σχο-
λείου στη θέση του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Αχαρνών. 

Όπως ανάφερε ο ∆ιευθύνοντας Σύµβουλος
της εταιρείας Κτιριακές Υποδοµές ΑΕ (ΚτΥπ
ΑΕ) κ. Βασίλης Καραγιάννης, ο Ανοιχτός ∆ια-
γωνισµός της ΚτΥπ ΑΕγια την ανάθεση του έργου: "Προ-
σωρινή µετεγκατάσταση του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου
και 24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών σε οικόπεδο στο ∆ήµο
Αχαρνών" προϋπολογισµού 1.190.000 ευρώ ολοκ-
ληρώθηκε στις 15/12/2017 (ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών) και ήδη έχει
ανακηρυχθεί ο προσωρινός ανάδοχος του έργου. 

Με αυτά τα δεδοµένα και αν δεν υπάρχουν ενστάσεις
για το έργο, οι εργασίες για τη διαµόρφωση του χώρου

µετεγκατάστασης του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου και
24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών θα ξεκινήσουν αρχές Απρ-
ιλίου. 

Στόχος είναι, το έργο να ολοκληρωθεί στις αρχές της
επόµενης σχολικής χρονιάς, οπότε και θα είναι εφικτή η
µετεγκατάσταση των µαθητών των σχολείων σε, νέο,
ασφαλή και πλήρως λειτουργικό χώρο. 

Παράλληλα θα δροµολογηθεί και η δηµοπράτηση για
την ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου στο χώρο του 21ου

∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών. 
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός

εξέφρασε τη συγκρατηµένη του αισιοδοξία
για την εξέλιξη των έργων και δήλωσε: "Αυτή
τη στιγµή καλούµαστε να υποστηρίξουµε µια
δεδοµένη και συγκεκριµένη διαδικασία που
δίνει λύση στο επιτακτικό κτιριακό πρόβληµα
του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών, η
οποία εκκρεµεί εδώ και σχεδόν 18 χρόνια. 

Σε αυτή την προσπάθεια θα είµαστε δίπλα
και θα την υποστηρίξουµε µε κάθε τρόπο. Τη
δεδοµένη στιγµή δεν θα πρέπει να ασχοληθ-
ούµε µε παραλείψεις και αστοχίες του παρε-
λθόντος, αλλά να δούµε πώς θα γίνουµε
µέρος της λύσης του προβλήµατος. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών πέρα από τις πιέσεις προς
κάθε φορέα ή οργανισµό της Πολιτείας για
την ολοκλήρωση του έργου µετεγκατάστα-
σης και ανέγερσης νέου σχολείου, θα αντα-

ποκριθεί πλήρως σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια που
αφορά τόσο τις παρεµβάσεις στις υπάρχουσες υποδο-
µές, όσο και στη διαδικασία µετεγκατάστασης του σχο-
λείου. 

Στόχος είναι η απόλυτα δικαιολογηµένη αγανάκτηση
γονιών και εκπαιδευτικών να µετατραπεί σε προσδοκία
ότι σύντοµα οι µαθητές του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου
και 24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών θα φοιτούν σε ασφα-
λείς και λειτουργικές εγκαταστάσεις."

Στο 21ο ∆ηµοτικό Σχολείο ο ∆ήµαρχος Αχαρνών µε τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΚΤΥΠ ΑΕ

Η διαδικασία για λύση στο επιτακτικό κτιριακό πρόβληµα
του 21ου ∆ηµοτικού, εκκρεµεί εδώ και σχεδόν 18 χρόνια.
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Μ
ετά από έναν χρόνο και εξαντλητική συζήτηση, τόσο µε
τα θεσµικά όργανα της αυτοδιοίκησης, όσο και µε τους
αυτοδιοικητικούς και τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα,

έρχεται το πρώτο νοµοσχέδιο για τη µεταρρύθµιση της τοπικής
αυτοδιοίκησης.

Ο Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Που-
λάκης

• Με δεδοµένο ότι το εκλογικό σύστηµα είναι ο βασικός µηχανι-
σµός εξασφάλισης της δηµοκρατικής αντιπροσώπευσης, καθώς και
το ότι ο χώρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξ ορισµού, προσφέρ-
εται για την καλλιέργεια κουλτούρας διαλόγου και αναζήτησης
συναινέσεων, καθιερώνεται ως σύστηµα εκλογής των δηµοτικών
και περιφερειακών συµβούλων η απλή αναλογική.

Στην κατεύθυνση της εσωτερικής ουσιαστικής ενοποίησης των
∆ήµων και των Περιφερειών, εισάγονται εκλογικές διαδικασίες που
να επιτρέπουν τη σταδιακή υπέρβαση των παλιών διοικητικών
ορίων, χωρίς να φαλκιδεύεται η εκπροσώπηση του συνόλου των
περιοχών κάθε ∆ήµου και κάθε Περιφέρειας.

• Στη βάση της απλής αναλογικής για την εκλογή των δηµοτικών
και περιφερειακών συµβουλίων, θα πρέπει να εξεταστούν τα διαφ-
ορετικά σενάρια ως προς τον τρόπο εκλογής του ∆ηµάρχου και του
Περιφερειάρχη και τις επιπτώσεις στον τρόπο συγκρότησης και λει-
τουργίας, καθώς και στο ρόλο και στις αρµοδιότητες κάθε οργά-
νου.

Θέσπιση µορφών άµεσης δηµοκρατίας και συµµετοχής,
λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου

• Θα πρέπει να αναβαθµιστεί ο ρόλος των τοπικών λαϊκών συνε-
λεύσεων µε, υπό προϋποθέσεις, αποφασιστικό χαρακτήρα.

• Θα πρέπει να καθιερωθεί και να ενδυναµωθεί ο θεσµός των
τοπικών δηµοψηφισµάτων και µε λαϊκή πρωτοβουλία.

• Θα εισαχθούν νέοι θεσµοί δηµοκρατικής συµµετοχής (π.χ. ειδι-
κά συµβούλια για µεγάλα θέµατα κάθε περιοχής, υποχρέωση
∆ηµοτικού ή Περιφερειακού Συµβουλίου να συζητήσει ένα θέµα,
αν ζητηθεί από ορισµένο αριθµό δηµοτών/πολιτών κ.λπ.).  Θα
θεσπιστούν διαδικασίες πλατιάς κοινωνικής διαβούλευσης για την
υλοποίηση µεγάλων τοπικών έργων / επενδύσεων (π.χ. Mall) µε
παράλληλη θέσπιση ∆ιερευνητικών Επιτροπών (Commission of
Enquiry) που θα εξασφαλίζουν την άρτια και τεχνικά τεκµηριωµένη
ενηµέρωση των δηµοτών. Η διαβούλευση θα µπορεί να καταλήγει
και σε δηµοψήφισµα.

• Θα εισαχθούν διαδικασίες πραγµατικής δηµόσιας λογοδοσίας
και κοινωνικού ελέγχου, µε υποχρεωτικό για τους αιρετούς χαρακ-
τήρα και µε συγκεκριµένες, υπό προϋποθέσεις, συνέπειες και εξε-
τάζεται το ενδεχόµενο της ανακλητότητας των αιρετών, υπό
συγκεκριµένες (αυστηρές) προϋποθέσεις.

• Νέα εσωτερική, οργανωτική και λειτουργική θέσµιση της Τ.Α.
Κατεύθυνση της Επιτροπής είναι η µετάβαση σε ένα καθεστώς

περισσότερο δηµοκρατικής και συλλογικής λειτουργίας των ΟΤΑ :
Στο πλαίσιο αυτό : 
• Προωθείται η αναδιοργάνωση και ο λειτουργικός εκσυγχρονι-

σµός του συστήµατος διοίκησης και η ενίσχυση της δηµοκρατικής
λειτουργίας των οργάνων της µέσα από ένα νέο πλαίσιο µε κύριο-
υς στόχους τον περιορισµό των δηµαρχοκεντρικών – περιφερεια-
ρχοκεντρικών χαρακτηριστικών του συστήµατος. 

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η δηµοκρατική λειτουργία των
δοµών και οργάνων της Τ.Α. και κατοχυρώνεται το συλλογικό µον-
τέλο διοίκησης.

• Ενισχύονται τα δικαιώµατα και ο θεσµικός ρόλος της µειοψ-
ηφίας του δηµοτικού και περιφερειακού συµβουλίου.

• Θεσµοθετείται η συµµετοχή των εργαζοµένων στη λήψη των
αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία του ∆ήµου ή της Περιφ-
έρειας

Χρόνος διεξαγωγής εκλογών 

Οι δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές προτείνεται να απο-
συνδεθούν από τις ευρωεκλογές. Προτείνεται να διεξάγονται κάθε
τέσσερα (4) – ή κάθε πέντε (5), αν επιλεγεί αυτή η λύση – χρόνια
στο τέλος Οκτωβρίου ή αρχές Νοεµβρίου, όπως στο προηγούµενο
καθεστώς (προ «Καλλικράτη»), και οι νέες δηµοτικές και περιφερ-
ειακές αρχές θα αναλαµβάνουν καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου του
επόµενου της διεξαγωγής των εκλογών έτους. Το όριο εκλογικής
ενηλικότητας προτείνεται να µειωθεί στα 17 έτη και για τις αυτοδι-
οικητικές εκλογές, σε εναρµόνιση προς τη ρύθµιση που υιοθε-
τήθηκε πρόσφατα και για τις εθνικές εκλογές, µε το ν. 4406/2016.

Προτείνεται η πλήρης κατάργηση της εσωτερικής διαίρεσης των
∆ήµων σε εκλογικές περιφέρειες και ενιαία εκλογή των δηµοτικών
συµβούλων σε όλη την έκταση του ∆ήµου.

Για τις δηµοτικές εκλογές προτείνεται :

Κατάρτιση ενιαίου ψηφοδελτίου για όλο το ∆ήµο για κάθε
συνδυασµό, χωρίς προϋποθέσεις υποψηφίων κ.λπ. ανά ∆ηµοτική
Ενότητα

Καθιέρωση ελάχιστου αριθµού υποψηφίων ∆ηµοτικών
Συµβούλων ίσου µε τον αριθµό των εδρών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και µέγιστου αριθµού ίσου µε τον αριθµό των εδρών
+10%.

Αποσύνδεση των συνδυασµών
που µετέχουν στις εκλογές για το
(κεντρικό) ∆ηµοτικό Συµβούλιο
από τους συνδυασµούς που κατα-
ρτίζονται σε κάθε ∆ηµοτική Ενότ-
ητα για το οικείο Συµβούλιο. Αυτό-
νοµη κατάρτιση συνδυασµών για
κάθε Συµβούλιο ∆ηµοτικής Ενότ-
ητας.

Καταργούνται οι χωρικοί
αντιπεριφερειάρχες 

Αντίστοιχα, για τις περιφερειακές
εκλογές, προτείνεται :

Κατάργηση του θεσµού των
άµεσα εκλεγόµενων χωρικών Αντι-
περιφερειαρχών  Καθιέρωση ελάχι-
στου αριθµού υποψήφιων Περιφε-
ρειακών Συµβούλων ίσου µε τον
αριθµό των εδρών που αντι-
στοιχούν στην οικεία Περιφερειακή
Ενότητα και µέγιστου αριθµού ίσου
µε τον αριθµό των εδρών +10%

Προτείνεται η κατανοµή του συνόλου των εδρών του ∆ηµοτι-
κού/Περιφερειακού Συµβουλίου από τον πρώτο γύρο µε το
σύστηµα της απλής αναλογικής µεταξύ των συνδυασµών, µε βάση
την «κλασική» µέθοδο της αναλογικής των υπολοίπων, όπως
συµβαίνει σήµερα για τον 1ο γύρο.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που κανένας συνδυασµός δεν
συγκεντρώσει

50%+1 των ψήφων κατά τον 1ο γύρο (οπότε ο επικεφαλής του
αναδεικνύεται, αντίστοιχα, ∆ήµαρχος ή Περιφερειάρχης), θα πραγ-
µατοποιείται επαναληπτική εκλογή σε 2ο γύρο µεταξύ των δύο
πρώτων συνδυασµών, οπότε ∆ήµαρχος/Περιφερειάρχης θα είναι ο
επικεφαλής του πλειοψηφήσαντος στο γύρο αυτό συνδυασµού,
χωρίς ωστόσο αυτό να επιδρά στην κατανοµή των εδρών που έχει
ολοκληρωθεί από τον 1ο γύρο.

Σηµειώνεται ότι το πρόσωπο του ∆ηµάρχου/ Περιφερειάρχη
διαθέτει παγιωµένη θέση στη συνείδηση των πολιτών, γι’ αυτό και
η προτεινόµενη ρύθµιση δεν ανατρέπει ριζικά τις µέχρι σήµερα δια-
δικασίες µε τις οποίες είναι εξοικειωµένοι οι αιρετοί και οι πολίτες.
Με την επιλογή αυτή ενισχύεται θεσµικά και συµβολικά η θέση και
ο ρόλος του ∆ηµάρχου/ Περιφερειάρχη. 

Υπάρχει  αποσύνδεση της εκλογής των οργάνων της ∆ηµοτικής
Ενότητας από την εκλογή του δηµοτικού συµβουλίου, τόσο ως
προς την κατάρτιση των συνδυασµών (δηλ. ένας συνδυασµός να
µπορεί να κατέλθει έγκυρα µόνο στο «κεντρικό» ∆ηµοτικό
Συµβούλιο ή µόνο σε µία ∆.Ε.), όσο και ως προς την ανάδειξη των
επιτυχόντων (δηλ. δεν θα υπάρχει εξάρτηση των τοπικά επιτυχόν-
των από τον κεντρικά επιτυχόντα συνδυασµό)

Η καθιέρωση µόνο συλλογικών οργάνων και κατανοµή των
εδρών τους µε απλή αναλογική µεταξύ των συνδυασµών, µε βάση
τα αποτελέσµατα κάθε ∆ηµοτικής Ενότητας

Η έµµεση εκλογή του Προέδρου του συλλογικού οργάνου.

Για την πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση, προτείνεται :

1ον. Η κατάργηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τη
µεταβίβαση τωναρµοδιοτήτων της στα Συµβούλια των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων

2ον. Η κατάργηση της Οικονοµικής Επιτροπής και τη µεταβίβαση
των αρµοδιοτήτων της είτε στα Συµβούλια των ∆ηµοτικών Ενοτή-
των είτε (όπουαυτό δεν είναι δυνατό) στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή
στην Εκτελεστική Επιτροπή,ανάλογα και µε το ειδικότερο περιεχό-
µενο εκάστης αρµοδιότητας.

3ον. Η διάκριση των πολιτικών και των εκτελεστικών αρµοδιοτή-
των καιτη µεταφορά τους στα αντίστοιχου χαρακτήρα όργανα.

4ον. Η αναβάθµιση του ρόλου του Γενικού Γραµµατέα του
∆ήµου, ώστενα αποφορτιστεί ο ∆ήµαρχος και οι Αντιδήµαρχοι από
τις αµιγώςδιεκπεραιωτικές και διαχειριστικές αρµοδιότητες και να
είναι σε θέση ναεπιτελούν τον πολιτικό και επιτελικό τους ρόλο,
παραµένοντας ωστόσο οΓενικός Γραµµατέας πολιτικό στέλεχος
του ∆ήµου (µετακλητός).

5ον. Η ενίσχυση της υπηρεσιακής δοµής των ΟΤΑ α’ βαθµού, µε
τηνκαθιέρωση µεταξύ άλλων ενός minimum θέσεων και οργανικών
µονάδων σεκάθε κατηγορία ΟΤΑ α’ βαθµού, ανάλογα µε τις
δυνατότητες και τις ανάγκεςτους, που θα διασφαλίζει τη συνέχεια
και τη θεσµική µνήµη των υπηρεσιών,ανεξαρτήτως της εναλλαγής
των ∆ηµοτικών Αρχών, και θα ενισχύει τηνεπιχειρησιακή τους
ικανότητα.

6ον Η συµµετοχή εκπροσώπου των εργαζοµένων του ∆ήµου
στιςσυνεδριάσεις είτε της Εκτελεστικής Επιτροπής είτε του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου είτε και των δύο αυτών οργάνων, µε δικαίωµα
λόγου, σε όλα τα θέµατα που αφορούν τον τρόπο διοίκησης, το
προσωπικό και τα οικονοµικά του ∆ήµου.

7ον . Η δηµιουργία ενός τετραµερούς συστήµατος διοίκησης των
Ο.Τ.Α. µε τα βασικά όργανα που απεικονίζονται στον ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθµια Αυτοδιοίκηση, προτείνε-
ται :

1ον . Η κατάργηση της άµεσης εκλογής των χωρικών
Αντιπεριφερειαρχών και την ενιαία αντιµετώπιση του θεσµού των

Αντιπεριφερειαρχών µε τρόπο ανάλογο µε αυτόν που ισχύει για
τους Αντιδηµάρχους.

2ον . Η κατάργηση της Οικονοµικής Επιτροπής και τη µεταβίβα
ση των αρµοδιοτήτων της είτε στο Περιφερειακό Συµβούλιο είτε

στην Εκτελεστική Επιτροπή, ανάλογα και µε το ειδικότερο περ-
ιεχόµενο εκάστης αρµοδιότητας.

3ον . Η διάκριση των πολιτικών και των εκτελεστικών αρµοδιο-
τήτων και τη µεταφορά τους στα αντίστοιχου χαρακτήρα όργανα.

4ον . Η αντιστοίχηση του θεσµού του Εκτελεστικού Γραµµατέα
(Περιφέρειας) προς αυτόν του Γενικού Γραµµατέα (∆ήµου), ώστε

να αντιµετωπίζεται ενιαία, και την αναβάθµιση του ρόλου του,
ώστε να αποφορτιστεί ο Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφερειάρχες
από τις αµιγώς διεκπεραιωτικές και διαχειριστικές αρµοδιότητες και
να είναι σε θέση να επιτελούν τον πολιτικό και επιτελικό τους ρόλο,
χωρίς ωστόσο ο Γενικός (Εκτελεστικός) Γραµµατέας να χάνει τον
πολιτικό του ρόλο (µετακλητός).

5ον . Η αναβάθµιση του ρόλου και της επιχειρησιακής ικανότητας
των υπηρεσιών των Περιφερειών, µέσω µεταξύ άλλων και της καθ-
ιέρωσης ενός minimum περιεχοµένου των οργανισµών τους, ως
προς τις οργανικές µονάδες αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η
συνέχεια και η θεσµική µνήµη, ανεξαρτήτως της εναλλαγής των
Περιφερειακών Αρχών.

6ον . Η συµµετοχή εκπροσώπου των εργαζοµένων της Περιφέρ-
ειας στις συνεδριάσεις είτε της Εκτελεστικής Επιτροπής είτε του
Περιφερειακού Συµβουλίου είτε και των δύο αυτών οργάνων, µε
δικαίωµα λόγου, σε όλα τα θέµατα που αφορούν τον τρόπο
διοίκησης, το προσωπικό και τα οικονοµικά της Περιφέρειας.

7ον .  Η δηµιουργία ενός τετραµερούς συστήµατος διοίκησης των
Περιφερειών, κατ’ αναλογία µε τα ισχύοντα στους ∆ήµους, ως

προς τα βασικά όργανα (βλ. παραπάνω).
8ον.. Η ριζική αναµόρφωση των δευτερευόντων οργάνων, και
συγκεκριµένα :
Η κατάργηση των ειδικών επιτροπών µε περιορισµένο, εκ του

νόµου, αντικείµενο και την καθιέρωση, γενικώς, της ελευθερίας
των Περιφερειακών[96] Συµβουλίων να συγκροτούν επιτροπές,
είτε µόνο από µέλη τους, κατ’ αναλογία της δύναµης κάθε παρά-
ταξης (που θα µπορούν να έχουν και αποφασιστικές αρµοδιότητες)
είτε και µε τη συµµετοχή εργαζοµένων της Περιφέρειας, άλλων
φορέων και ιδιωτών (οπότε, υποχρεωτικά, θα έχουν µόνο γνωµο-
δοτικό χαρακτήρα).

Η αντικατάσταση της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, από ένα Περιφ-
ερειακό Κοινωνικό και Οικονοµικό Συµβούλιο, στο οποίο θα
µετέχουν οι εκπρόσωποι όλων των βασικών φορέων της περιοχής
και το οποίο θα συνεδριάζει υποχρεωτικά σε τακτά και σύντοµα
χρονικά διαστήµατα, εκφράζοντας γνώµη επί όλων των θεµάτων
που απασχολούν την τοπική κοινωνία και την Περιφέρεια, είτε
αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήµατος της Περιφέρειας. Σε συγκε-
κριµένες σηµαντικές αποφάσεις (π.χ. κατάρτιση προϋπολογισµού,
επιχειρησιακού προγράµµατος κ.λπ.) το Συµβούλιο θα παίζει καθο-
ριστικό ρόλο ως ο κεντρικός φορέας της διαβούλευσης στο περιφ-
ερειακό επίπεδο.

Τέλος, ενόψει της πρότασης για ριζική αναµόρφωση του θεσµού
της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, όπου συµµετείχαν και πολίτες κατό-
πιν κλήρωσης, θα µπορούσε να επανεξεταστεί σε άλλη βάση το
θέµα των κληρωτών εκπροσώπων, µε την έννοια ότι – εάν προκρ-
ιθεί η ανάδειξη και κληρωτών εκπροσώπων των πολιτών – αυτή
δεν θα πρέπει να είναι στο επίπεδο της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης,
ο ρόλος της οποίας υποβαθµίστηκε συστηµατικά στις περισσότερ-
ες περιπτώσεις ή διολίσθησε σε τεχνοκρατικού χαρακτήρα συζητή-
σεις, αλλά στο επίπεδο του ∆ηµοτικού/Περιφερειακού Συµβουλίου,
µε την ανάδειξη και ενός κληρωτού ∆ηµότη.

Σαρωτικές αλλαγές µε απλή αναλογική στις δηµοτικές εκλογές
Παραδόθηκε το Νοµοσχέδιο – Τι προβλέπει και τι καταργεί
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«∆εν σταµατάµε ποτέ να ελπίζουµε
αλλά προσπαθούµε, όχι µόνο για τη
χώρα αλλά κυρίως για τον ίδιο µας τον
εαυτό», ανέφερε στον ευχαριστήριο λόγο
της η Εύα Χριστοδούλου. ‘

Ειδική µνεία έγινε στην αδικοχαµένη
ολυµπιονίκη της ρυθµικής γυµναστικής,
Άννα Πολλάτου, στην µνήµη της οποίας
αφιερώθηκε η εκδήλωση.

Βράβευση του Χρυσού
Ολυµπιονίκη Κωφών Αλέξανδρου
Παπαδάτου

Η συγκίνηση κορυφώθηκε κατά τη
διάρκεια της βράβευσης του Χρυσού
Ολυµπιονίκη Κωφών Αλέξανδρου Παπα-
δάτου και του Οµοσπονδιακού προπον-
ητή Νίκου Αποστόλου. 

«Είναι αγωνιστής στη ζωή και κατάφε-
ρε να σηκώσει ψηλά την ελληνική σηµαία
στην Τουρκία» είπε για τον Αλέξανδρο
Παπαδάτο ο προπονητής του κ. Αποστό-
λου .

Βαθιά συγκινηµένος από τα µηνύµατα
που έστειλε η εκδήλωση, ο κ. Αποστόλου
είπε βουρκωµένος «ότι συµβαίνει στην
κοινωνία µην θεωρείτε ότι δεν µπορεί να
γίνει και στο δικό µας σπίτι» και
συνεχάρη την κα Μπάρα για τη διοργά-
νωση της εκδήλωσης: «Πιστεύω ότι
σήµερα έγινα καλύτερος άνθρωπος και 

µακάρι να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις
γιατί συµβάλουν ώστε να γίνεται καλύτε-
ρος ο κόσµος», κατέληξε ο κ. Αποστό-
λου.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν µε ήχους
φλάουτου η Καθηγήτρια του ∆ηµοτικού
Ωδείου Φυλής, Μαρία Βασιλοπούλου και
η µαθήτριά της, πτυχιούχος φλάουτου,
Μαρία Γεωργοπούλου.

Συντονίστρια της εκδήλωση ήταν η
στενή συνεργάτης της Τζένη Μπάρα,
∆όξα Μιχάκη.

48

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€

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  33
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Στο τέλος της συγκέντρωσης δυναµικό παρόν
έδωσε ο σύλλογος ιδιοκτητών φορτηγών Ερυθρών
οι οποίοι κινήθηκαν µε δεκάδες οχήµατα µπροστά
από τα Γραφεία της Αντιπεριφερείας ∆υτικής Αττι-
κής οι οποίοι λόγω των προβληµάτων και της
απαγόρευσης της διέλευσης των επαγγελµατικών 

φορτηγών και οχηµάτων έχουν υποστεί σοβαρή
ζηµιά στις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες. 

Τέλος υποβλήθηκε ψήφισµα εκ µέρους όλων των
κατοίκων και του ∆ήµου προς τον Αντιπεριφερει-
άρχη ∆υτικής Αττικής µε τα αιτήµατα τους. 

ΥΥΥΥπππποοοοββββλλλλήήήήθθθθηηηηκκκκεεεε    ψψψψήήήήφφφφιιιισσσσµµµµαααα    εεεεκκκκ    µµµµέέέέρρρροοοουυυυςςςς    όόόόλλλλωωωωνννν    ττττωωωωνννν    κκκκααααττττοοοοίίίίκκκκωωωωνννν    κκκκααααιιιι    ττττοοοουυυυ    ∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοουυυυ
ππππρρρροοοοςςςς    ττττοοοονννν    ΑΑΑΑννννττττιιιιππππεεεερρρριιιιφφφφεεεερρρρεεεειιιιάάάάρρρρχχχχηηηη    ∆∆∆∆υυυυττττιιιικκκκήήήήςςςς    ΑΑΑΑττττττττιιιικκκκήήήήςςςς    µµµµεεεε    τττταααα    ααααιιιιττττήήήήµµµµαααατττταααα    ττττοοοουυυυςςςς....    
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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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 28ου ΑΤΤΙΚΟΥ RALLY

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2018

Το ∆.Σ. της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτων Α.Λ.Α. παρακολουθεί τα γεγονότα του Μηχ.
Αθλητισµού, το κλίµα έντασης που επ ικρατεί και τις συνεχείς αναβολές αγώνων όλων των
θεσµών. Προς ενηµέρωση των φίλων του αθλήµατος και των αθλητών ιδιαίτερα, η Αγωνιστική
Λέσχη Αυτοκινήτου Α.Λ.Α. θα ήθελε να επ ισηµάνει τα κάτωθι:

Στα πλαίσια της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, ναι µεν οι δηµοσιογράφοι είναι ελεύθεροι να
σχολιάζουν τα τεκταινόµενα του χώρου κατά βούληση, αλλά παράλληλα κάποιοι από  αυτούς
πλήττουν  το χώρο, όταν αδίκως δηµιουργούν αντιπαλότητα µεταξύ των αθλητικών σωµατείων.

Αξιοσηµείωτη και παραδειγµατική είναι και η οικιοθελής βοήθεια για την οργάνωση του
ΑΤΤΙΚΟΥ RALLY που µας παρείχαν από την πρώτη στιγµή τα σωµατεία ΕΛΛΑ∆Α, ΑΣΜΑ,
ΑΣΣΟΑ και STARTLINE. 

Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτων Α.Λ.Α. δηλώνει πως δεν συµµετείχε ποτέ στην δηµοσίευση
τέτοιων σχολίων, σεβόµενη τον µηχανοκίνητο αθλητισµό και τους αθλητές της.

Σας ευχαριστούµε πολύ.

Για την Α.Λ.Α.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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Συνεχίζεται από τη σελ. 5

Θέµα 10ο :Λήψη απόφασης για
την  αν αγκαιότητα εκτέλεσης και
διεν έργειας του διαγων ισµού, του
έργου µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ».

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος
Πολεοδοµίας και Τ.Υ., κ. Αν αστά-
σιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 11ο :Λήψη απόφασης για
την  αν αγκαιότητα εκτέλεσης και
διεν έργειας του διαγων ισµού, του
έργου µε τίτλο: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΩΝ».

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος
Πολεοδοµίας και Τ.Υ., κ. Αν αστά-
σιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 12ο :Λήψη απόφασης για
την  αν αγκαιότητα εκτέλεσης και 

διεν έργειας του διαγων ισµού, του
έργου µε τίτλο: «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο.Τ 206».

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος
Πολεοδοµίας και Τ.Υ., κ. Αν αστά-
σιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 13ο :Έγκριση δωρεάς εξό-
δων  κηδείας (αν όρυξης, εν ταφια-
σµού & τριετίας) για τον  θαν όν τα
ΣΕΡΜΠΑΤΣΕΝΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ,
µε ηµ. θαν άτου 08/01/2018.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικο-
ν οµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάν ος.

Θέµα 14ο :Παραχ ώρηση του υπ`
αριθµ. Θ-0008 οικογεν ειακού τάφου
στην  ΤΣΑΚΟΥΡΙ∆ΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ,
ΤΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος
∆ιοικητικών  & Οικον οµικών  Υπηρ-
εσιών , κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 15ο :Παραχ ώρηση του υπ` 

αριθµ. Ζ-0910 οικογεν ειακού
τάφου στην  ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑ∆Η ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος
∆ιοικητικών  & Οικον οµικών  Υπηρ-
εσιών , κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 16ο : Καθορισµός αµοι-
βής της δικηγορικής εταιρείας µε
την  επων υµία «ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικο-
ν οµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάν ος.

Θέµα 17ο : Έγκριση αιτηµά-
των  χ ορήγησης Οικον οµικών
Εν ισχ ύσεων  – Επιχ ορηγήσεων .

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος Καρ-
αµπούλας.

Θέµα 18ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ –
ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το παν ελλήν ιο πρωτάθληµα σκοποβολής, πραγµα-
τοποιείται την  Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10
Μαρτίου στο σκοπευτήριο της Ελευσίν ας.Συν ολικά θα
συµµετέχ ουν  33 αθλητές και αθλήτριες από εν ν έα
συλλόγους. Την  πρώτη ηµέρα οι αγών ες θα εκκιν ή-
σουν  στις 10:00 µε την  R5 α` σειρά αεροβόλο τουφέ-
κι πρην ηδόν  µεικτό SH2, εν ώ την  εποµέν η στις 9:30
µε το R3 αεροβόλο τουφέκι πρην ηδόν  µεικτό SH1.Το
πρόγραµµα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
10:00 R5 A ΣΕΙΡΑ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ

ΠΡΗΝΗ∆ΟΝ ΜΕΙΚΤΟ SH2
11:30 R5 B ΣΕΙΡΑ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ

ΠΡΗΝΗ∆ΟΝ ΜΕΙΚΤΟ SH2
13:00 P1 A ΣΕΙΡΑ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝ∆ΡΩΝ

SH1
13:00 P2 ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ SH1

14:45 P1 Β ΣΕΙΡΑ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝ∆ΡΩΝ
SH1

16:30 R5 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ
ΠΡΗΝΗ∆ΟΝ ΜΕΙΚΤΟ SH2

17:30 P1 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝ∆ΡΩΝ
SH1

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
9:30 R3 ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΠΡΗΝΗ∆ΟΝ

ΜΕΙΚΤΟ SH1
11:00 R4 Α ΣΕΙΡΑ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΜΕΙΚΤΟ

SH2
12:45 R4 Β ΣΕΙΡΑ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΜΕΙΚΤΟ

SH2
14:30 R1 ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΑΝ∆ΡΩΝ SH1
14:30 R2 ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ SH1
16:15 R4 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΜΕΙΚΤΟ

SH2

Βραδιά για γυναίκες µε αφορµή την 8η Μαρτίου διοργανώνει η ΦΥΛΑΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

Ο Παραδοσιακός πολιτιστικός σύλλογος Γυναικών Φυλής ΦΥΛΑΣΙΑ
διοργανώνει χοροεσπερίδα για την ηµέρα της Γυναίκας την Πέµπτη 8 Μαρτίου

2018 και ώρα 8:30 µ.µ. στην ταβέρνα «ΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», Λ. Φυλής 19 µε
πλούσιο µενού.Τιµή Πρόσκλησης : € 15,00 (στην τιµή συµπεριλαµβάνονται 

και τα ποτά). Για πληροφορίες και προσκλήσεις µπορείτε 
να απευθύνεστε στο 6977623752

Στην Ελευσίνα το πανελλήνιο πρωτάθληµα σκοποβολής
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ διαµέρισµα
τριάρι 90 τ.µ. επί της Λεωφ.
∆ηµοκρατίας . Τηλ.
6958391350

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 επικοι-
νωνίας 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

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΤΤΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΙΙ
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΕΕππιιθθυυµµηηττήή
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  TTIIGG  --  MMIIGG
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

    ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΣΣΤΤΕΕΣΣ  
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΕΕππιιθθυυµµηηττήή
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟΥΥ
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΕΕππιιθθυυµµηηττήή
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΕΕππιιθθυυµµηηττήή
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΑΑΝΝΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΥΥΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΩΩΝΝ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4455  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΕΕππιιθθυυµµηηττήή
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΥΥΣΣ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4455  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΕΕππιιθθυυµµηηττήή
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



16-θριάσιο Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 


