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Α
ρκετοί δήµοι στη χώρα
µας έχουν κάνει βήµα-
τα προς µια τέτοια

κατεύθυνση, προσφέροντας
από έξυπνες θέσεις στάθµευ-
σης µέχρι έξυπνα παγκάκια για
τη φόρτιση φορητών ηλεκτρ-
ονικών συσκευών µέσω χρή-
σης ηλιακής ενέργειας.

Οι καινοτοµίες αυτές
στηρίζονται στην σύγχρονη
ψηφιακή τεχνολογία και ειδικά
στην τεχνολογία Narrow-Band
Internet of Things (NB-IoT)
που επιτρέπει στις συσκευές
µε τη βοήθεια αισθητήρων- να
συνδέονται απευθείας µέσω
του δικτύου κινητής τηλεφ-
ωνίας µε τις αντίστοιχες
έξυπνες εφαρµογές, χωρίς την ανάγκη δηµιουργίας νέων
ασύρµατων ή ενσύρµατων δικτύων, αναφέρει σε
δηµοσίευσή του ο Στέλιος Ράλλης, Γενικός Γραµµατέας
Ψηφιακής Πολιτικής. 

Για το λόγο αυτό, στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχεδιάζει ένα έργο
που στο επόµενο διάστηµα θα εφαρµοστεί πιλοτικά σε
επιλεγµένους ∆ήµους και η πλήρης εφαρµογή του θα
γίνει σε συνεργασία µε τις Περιφέρειες, αξιοποιώντας την
τεχνολογία Internet of things. 

Η χρηµατοδότησή του θα καλυφθεί τόσο από πόρους
του Εθνικού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, όσο
και από κοινοτικούς.

Οι έξυπνες πόλεις δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή
και ανάγκη. ∆ίνουν λύσεις στο πρόβληµα της ραγδαίας
περιβαλλοντικής υποβάθµισης, της αύξησης της κίνησης
στους δρόµους και των περιορισµένων πόρων. Οι πόλεις
µας γίνονται περισσότερο βιώσιµες και φιλικές στον
πολίτη. Αυτές τις πόλεις θέλουµε να αναδείξουµε µέσα
από το πιλοτικό έργο που σχεδιάζουµε. 

Με την παρέµβαση του Υπουργείου, οι σχεδιαζόµενες
δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν, θα αποτελέσουν 

πρότυπο και για άλλες πόλεις και περιοχές, ώστε να
µπει συνολικά η χώρα στον κύκλο των ευρωπαϊκών
κρατών που επενδύουν συστηµατικά στη βιώσιµη αστι-
κή ανάπτυξη µέσω της τεχνολογίας και των εφαρµογών
Internet of Things (ioT).

Κατά προτεραιότητα, το έργο θα υλοποιηθεί στη Μάν-
δρα και στις γύρω περιοχές που επλήγησαν στα µέσα του
περασµένου Νοεµβρίου από καταστροφικές πληµµύρες.
Πέρα από τις πρωτοβουλίες για αποκατάσταση των
υλικών ζηµιών από τα αρµόδια Υπουργεία, το Υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
προχωρά στην ψηφιακή αναβάθµιση της πληγείσας περ-
ιοχής, ώστε για να γίνει η Μάνδρα µια ‘’έξυπνη’’ πόλη.

Στόχος µας είναι η ψηφιακή ανάπτυξη των πόλεων να
είναι δίκαιη, χωρίς αποκλεισµούς και αγκυλώσεις. ∆ιαφο-
ρετικά, η τεχνολογία µπορεί να αποτελέσει αιτία γένεσης
νέων κρίσεων και ανισοτήτων. ∆ίκαιη ανάπτυξη και
δίκαιη ψηφιακή ανάπτυξη πάνε µαζί, σύµφωνα µε τον κ
Ράλλη.

συνεχίζεται στη σελ. 9
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Ελευσίνα 
Παππά Ιωάν ν α Κ. 

Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

Μάνδρα
Ρούτης Κων σταν τίν ος Χ. 

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά   

Η θερµοκρασία από 10 έως 19
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χρύσανθος, Χρυσανθίς, Χρυσάνθη

∆αρεία, ∆άρα, ∆άρω

«Έξυπνες πόλεις» µε ψηφιακή αναβάθµιση το 2018
Προτεραιότητα θα δοθεί στη Μάνδρα και τις γύρω περιοχές 

που επλήγησαν από τις καταστροφικές πληµµύρες. 

Για άλλη µια φορά, ο
∆ήµος Ασπροπύργου
βρίσκεται στην ευχάρι-

στη θέση να συγχαρεί τους
αθλητές του Αθλητικού
Συλλόγου «ΒΥΒΩΝ» Ασπρ-
οπύργου για τις διακρίσεις
που κατέκτησαν µε την
συµµετοχή τους σε Πανελ-
λήνια Πρωταθλήµατα.  
Πλήθος µεταλλίων έλαβαν
στους Προκριµατικούς
Αγώνες Άρσης Βαρών για
το Πανελλήνιο Πρωτάθλ-
ηµα στο Ο.Α.Κ.Α. οι παρα-
κάτω αθλητές συµµετέχον-
τας σε διάφορες κατηγο-
ρίες: 
Σουλάτσου Ελένη: Τέσσερα
(4) χρυσά µετάλλια
Παπαδόπουλος Αλέξανδρ-

ος: Ένα (1) χρυσό µετάλλιο
Παπαδόπουλος Γεώργιος:  Τέσσερα (4) χρυσά µετάλλια
Λαζαρίδης Γεώργιος: Ένα (1) χάλκινο µετάλλιο
Τζαφ Νίκος:  Τρία (3) ασηµένια,  ένα (1) χάλκινο 
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος: Ένα (1) χρυσό µετάλλιο

Ηλιόπουλος Παναγιώτης: Ένα (1) ασηµένιο µετάλλιο
Ευθυµιάδης: Ένα (1) χρυσό, δύο (2) ασηµένια και  ένα (1) χάλ-
κινο µετάλλιο.
Επίσης, ο Αθλητικός Σύλλογος «ΒΥΒΩΝ» Ασπροπύργου συµµε-
τείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Χειροπάλης (Bra De Fer),
που διοργανώθηκε στο Κλειστό Γυµναστήριο Καλλιθέας, στο
οποίο οι αθλητές µαζί µε τον προπονητή τους, κ. Παντελή
Φιλικίδη, κατέκτησαν σηµαντικές θέσεις. Συγκεκριµένα: 

Στην κατηγορία 60kg junior:
Χειµωνίδης Μιχάλης:  ∆ύο (2) χρυσά µετάλλια
Τζαφ Νίκος: ∆ύο (2) χρυσά µετάλλια
Στην κατηγορία 80kg junior:
Σοϊλεµεζίδης Μπάµπης: ∆ύο (2) ασηµένια µετάλλια
Στην κατηγορία 70kg Ανδρών:
Τσιλίδης Ευστάθιος: ∆ύο (2) χρυσά µετάλλια
Στην κατηγορία 75kg Ανδρών:
Ασλανίδης Χρήστος: ∆ύο (2) χρυσά µετάλλια
Στην κατηγορία 85kg Ανδρών:
Φιλικίδης ∆ηµήτρης: ∆ύο (2) χρυσά µετάλλια
Στην κατηγορία 100kg Ανδρών:
Φυσατίδης Βασίλης: ∆ύο (2) χρυσά µετάλλια
Στην κατηγορία 110kg Ανδρών:
Συµεωνίδης Στάθης: ∆ύο (2) χρυσά µετάλλια

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Η ΠΟΛΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ 
ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΤΩΝ

ΣΣπποουυδδααίίεεςς  δδιιαακκρρίίσσεειιςς    γγιιαα  ττοονν  ΑΑθθλληηττιικκόό  
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2255ηη  ΜΜααρρττίίοουυ  σσττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ΑΑκκρρόόπποολληηςς
Ελεύθερη είσοδος για όλους τόσο στη µόνιµη έκθεση του Μουσείου
όσο και στην περιοδική έκθεση «Ελευσίνα. Τα µεγάλα µυστήρια».

Τ
ην Κυρι ακή 25 Μαρτί ου 2018, το Μουσεί ο της Ακρό-
πολης θα γι ορτάσει  την Εθνι κή Επέτει ο µε ελεύθερη
εί σοδο γι α όλους τους επι σκέπτες τόσο στη µόνι µη

έκθεση του Μουσεί ου όσο και  στην περι οδι κή έκθεση «Ελευ-
σί να. Τα µεγάλα µυστήρι α». Οι  εκθεσι ακοί  χώροι  του Μου-
σεί ου θα παραµεί νουν ανοι χτοί  από τι ς 9 το πρωί  ως τι ς 8
το βράδυ.

Οι  επι σκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθή-
σουν και  άλλες παράλληλες δράσει ς στο ι σόγει ο του Μου-
σεί ου όπως την παρουσί αση πι νάκων ζωγραφι κής µε θέµα
τους Έλληνες του 1821 και  τα αρχαί α µνηµεί α, της συλλογής
Μι χάλη & ∆ήµητρας Βαρκαράκη και  την παρουσί αση ζωγρ-
αφι κής και  καλλι γραφί ας από Κι νέζους καλλι τέχνες του
Μουσεί ου της Σαγκάης.

Την ηµέρα αυτή το εστι ατόρι ο του Μουσεί ου στο δεύτερο
όροφο θα σερβί ρει  «ελληνι κό παραδοσι ακό πι άτο».

«Οι  Έλληνες του 1821 και  τα αρχαί α µνηµεί α»
Παρουσί αση πι νάκων ζωγραφι κής της συλλογής Μι χάλη

& ∆ήµητρας Βαρβαράκη

22 Μαρτί ου – 7 Απρι λί ου 2018
Από την Πέµπτη 22 Μαρτί ου έως και  το Μεγάλο Σάββατο

7 Απρι λί ου 2018, οι  επι σκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν σε οθόνη στο ι σόγει ο του Μουσεί ου µι α
ει δι κή προβολή µε πί νακες ζωγραφι κής µε θέµα τους
Έλληνες του 1821 και  τα αρχαί α µνηµεί α, της συλλογής του
Μι χάλη και  της ∆ήµητρας Βαρκαράκη. 

Στον ί δι ο χώρο θα έχουν επί σης την ευκαι ρί α να θαυµά-
σουν από κοντά την εξαι ρετι κή ελαι ογραφί α «Άποψη της
Αθήνας από τον Ιλι σσό» του ζωγράφου J.J. Frey (1813-1865).
Γι α την εί σοδο των επι σκεπτών στο χώρο δεν απαι τεί ται
ει σι τήρι ο.

Παρουσί αση ζωγραφι κής και  καλλι γραφί ας από το Μου-
σεί ο της Σαγκάης

22 Μαρτί ου – 25 Μαρτί ου 2018
Στο πλαί σι ο της εκθεσι ακής δράσης του Μουσεί ου της

Ακρόπολης «Θησαυροί  από το Μουσεί ο της Σαγκάης», από
την Πέµπτη 22 Μαρτί ου έως και  την Κυρι ακή 25 Μαρτί ου
2018, τι ς ώρες 10 π.µ. έως 12 το µεσηµέρι  και  1 µ.µ. έως 3
µ.µ., οι  επι σκέπτες θα έχουν την ευκαι ρί α να παρακολουθ-
ήσουν δύο Κι νέζους καλλι τέχνες από το Μουσεί ο της Σαγκά-
ης, οι  οποί οι  θα ζωγραφί ζουν έργα µε την παραδοσι ακή
κι νεζι κή τεχνι κή και  θα γράφουν µε την περί φηµη κι νεζι κή
καλλι γραφί α. 

Γι α την εί σοδο των επι σκεπτών στο χώρο δεν απαι τεί ται
ει σι τήρι ο.

Επι µελητές Μουσεί ου Σαγκάης: 
Yan Xiaojun, assistant curator of painting and calligraphy,

Shanghai Museum
Yuan Qiming, associate curator of the exhibition design

department, Shanghai Museum
Zhou Xuwen, assistant of cultural exchange office, Shanghai

Museum

Τέλος στη δράση 
σπείρας που διέπραττε 
κλοπές περιπτέρων 
στην Ελευσίνα
Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν , στη Νέα Φιλα-

δέλφεια και στην Ελευσίνα Αττικής, δυο µέλη της εγκληµα-
τικής οργάνωσης, ένας 36χρονος ηµεδαπός και ένας
16χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας,

Σε βάρος τους σχηµατίστηκε δικογραφία, κακουργηµα-
τικού χαρακτήρα, για τα κατά περίπτωση αδικήµατα της
ένταξης και συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της
διάπραξης διακεκριµένων κλοπών, της αποδοχής και διάθ-
εσης προϊόντων εγκλήµατος και των νόµων περί όπλων και
περί ασυρµάτων.

Επίσης, αναζητούνται εννέα ακόµα συνεργοί των
συλληφθέντων από τους οποίους έχουν ταυτοποιηθεί τα
πλήρη στοιχεία των έξι, (τέσσερις αλλοδαποί, υπήκοοι
Αλβανίας, ηλικίας 26, 27, 28 και 30 ετών, καθώς και δυο
ηµεδαποί άνδρες, ηλικίας 43 και 24 ετών).

Πιο συγκεκριµένα, µετά από την επισταµένη έρευνα των
αστυνοµικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών,
προέκυψε ότι, οι δράστες είχαν συστήσει εγκληµατική
οργάνωση, τουλάχιστον το τελευταίο εξάµηνο, µε σκοπό
τη διάπραξη κλοπών σε περίπτερα και καταστήµατα
ψιλικών και καπνικών προϊόντων, από τα οποία αφαιρ-
ούσαν τσιγάρα, χρήµατα και κάρτες κινητής τηλεφωνίας,
τα οποία στη συνέχεια µεταπωλούσαν σε περίπτερα και
καταστήµατα στην Αττική.

συνεχίζεται στη σελ. 13

Σ
υνεδριάζει την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα
20:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  Ελευσίνας ώστε  να
συζητήσει  και να αποφασίσει για τα παρακάτω

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί της

ψηφισθείσης αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµι-
κού έτους 2018 του Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού – Αθλητισµού
Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου
Ελευσίνας.

2. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί της
ψηφισθείσης αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµι-
κού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Ελευσίνας.

3. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί της
ψηφισθείσης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράµµατος
∆ράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας.

4. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί χρηµα-
τοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευ-
σίνας από τον ∆ήµο µας µηνός Φεβρουαρίου 2018 του
Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης.

5. Επί αιτήµατος Συλλόγου ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Α.Ο. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.

6. Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 83/18 απόφασης

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
7. Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 62/18 απόφασης

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
8. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση της µελέτης

που αφορά την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση
Πλαστικού Τάπητα Βοηθητικού Γηπέδου στο Ο.Τ. 258».

9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του
έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Κάτω Ελευσίνας»,
προϋπολογισµού δαπάνης 600.000,00 €. 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Χάρτας
Εθελοντισµού του ∆ήµου Ελευσίνας.

11. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης
χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»
στον άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές
υποδοµές και δραστηριότητες των ∆ήµων» µε τίτλο:
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων
χώρων και λοιπές δράσεις ∆ήµου Ελευσίνας». 

12. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
προµήθειας ανταλλακτικών και αναλωσίµων για τον
εξοπλισµό του σταθµού µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπαν-
σης.

13. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
εργασίας απολύµανσης –απεντόµωσης – κουνοποκτονίας 

των κτιρίων και των κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου
και απολύµανσης – απεντόµωσης των κτιρίων».

14. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
προµήθειας Αναλωσίµων Εκτυπωτών – Πολυµηχανηµά-
των.

15. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας των
συνδροµών σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά
µέσα.

16. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
Προµήθειας Φαξ, Φωτοτυπικών, Αριθµοµηχανών,
Μηχανών Γραφείου κ.λ.π.

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών
κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών αφανών εργα-
σιών του έργου: «Κατασκευή Εξωτερικών ∆ιακλαδώσεων
Αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίνα» 

Συνεχίζεται στη σελ. 12

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
‘Ενταξη στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» επιστροφές 
ποσών σε δηµότες και έγκριση της Χάρτας Εθελοντισµού 



4-θριάσιο ∆ευτέρα 19 Μαρτίου 2018 

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Απευθυνόµενος στη ∆ιοίκηση και
τους Αθλητές του Συλλόγου «ΒΥΒΩΝ»
Ασπροπύργου, ο ∆ήµαρχος της
πόλης και µέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε.,
κ. Νικόλαος Μελετίου, έκανε την ακό-
λουθη δήλωση:«Φαίνεται πως ήρθε η
στιγµή, για την «Παντοκρατορία» του
Ασπροπύργου στα αγωνίσµατα των
δυνατών. Μετά τους Συλλόγους «Μέγας
Αλέξανδρος» και «Αναγέννηση» Ασπρ-

οπύργου στα αγωνίσµατα της Πάλης, η εµφάνιση του Σωµατείου «ΒΥΒΩΝ»
στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα της Χειροπάλης και της Άρσης Βαρών συνιστά
δικαίωση για όλους µας. 

Με πρόγραµµα, σκληρή δουλειά και αντιµετώπιση όλων των ζητηµάτων προ-
ετοιµασίας, Προπονητές, Αθλητές, ∆ιοικήσεις και ∆ήµος, είµαστε στην ευχάρι-
στη θέση να πανηγυρίζουµε πλήθος µεταλλίων και διακρίσεις µοναδικές.
Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια σ’ όλους τους συντελεστές τέτοιων εµφανίσεων,
που προοιωνίζονται την απόλυτη κυριαρχία των Συλλόγων µας, για πολλά χρό-
νια. 

Είµαστε περήφανοι γι’ αυτούς και θα συνεχίζουµε να τους παρέχουµε τη
στήριξή µας, σε όλα τα ζητήµατα που αφορούν στις δράσεις τους, που κατα-
ξιώνονται στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και σε επίπεδο Τοπικής Κοι-
νωνίας». 

Στην επόµενη Συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Ελευσίνας 

Εγκρίσεις δαπανών και αιτήµατα προς 
τη  ∆/νση Καθαριότητας & Πρασίνου

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα  8:30  στο ∆ηµοτικό Κατά-
στηµα Ελευσίνας, θα συνεδριάσει η αρµόδια  Οικονοµική Επιτρο-
πή του δήµου για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της

ηµερήσιας διάταξης:      
1.Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρο-
νικού διαγωνισµού (σε οριστικό ανάδοχο) µε τίτλο: « Προµήθεια κατανα-
λωτικών αγαθών (σακούλες απορριµµάτων), προµήθεια ειδών καθαριότ-
ητας & ευπρεπισµού του ∆ήµου, προµήθεια ειδών υγιεινής & καθαριότ-
ητας του ΝΠ∆∆, Π.Α.Κ.Π.Π.Α., προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής & καθ-
αριότητας του Ν.Π.Ι.∆., Κ.Ε.∆.Ε.».
2.Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρ-
υξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την « Προµήθεια αναλώσιµων
εκτυπωτών – πολυµηχανηµάτων» προϋπολογισµού δαπάνης 38.983,96
€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
3.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρ-
υξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την « ∆απάνη βιντεοσκόπησης
∆ηµοτικών Συµβουλίων» , προϋπολογισµού δαπάνης 51.039,78 €
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
4.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρ-
υξης του συνοπτικού διαγωνισµού για « Ασφάλιστρα των οχηµάτων
µηχανηµάτων έργου», προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € ( συµπε-
ριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
5.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρ-
υξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την « Προµήθεια γραφ-
ικής ύλης & µικροαντικειµένων γραφείου» , προϋπολογισµού δαπάνης
95.354,51 € ( συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
6.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρ-
υξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την « Απολύµανση –
απεντόµωση – κουνουποκτονία κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων του
∆ήµου & απολύµανση – απεντόµωση κτιρίων», προϋπολογισµού
δαπάνης 38.898,80 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
7.Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµήµατος ∆ιαφάνειας, Προγραµµατι-
σµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για την υποβολή αιτήµατος προς την

Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης για
την προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών – πολυµηχανηµάτων καθώς και
την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 38.983,96 €.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Καθαριότητας, Περι-
βάλλοντος, Ανακύκλωσης & Πρασίνου για την υποβολή αιτήµατος προς
την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάν-
ης για την εργασία απολύµανσης – απεντόµωσης – κουνουποκτονίας
των κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου & απολύµανσης –
απεντόµωσης των κτιρίων καθώς και την έγκριση δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € και αντίστοιχα ποσού 14.098,80 €.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Καθαριότητας, Περι-
βάλλοντος, Ανακύκλωσης & Πρασίνου  για την υποβολή αιτήµατος προς
την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάν-
ης για την προµήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίµων για τον εξοπλισµό
του Σταθµού Μέτρησης Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης καθώς και την έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.053,17 €.
10. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών ( Τµήµα
Προµηθειών) για την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης για συνδροµές σε
εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα καθώς και την έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 372,00 €.
11. 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 δαπάνης για την αµοιβή ∆ικηγόρου ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ (υπόθεση ΕΥ∆ΑΠ) καθώς και την έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 992,00 €.

12. 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 δαπάνης για την αµοιβή ∆ικηγόρου ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ (ΣτΕ υπόθεση ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.). καθώς και την
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.976,00 €.
13. 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 δαπάνης για την αµοιβή ∆ικηγόρου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (σύµφωνα µε ΓΑΚ 22669/2018) καθώς και την έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 744,00 €.
14.Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για
την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης για
την πραγµατοποίηση δαπάνης για δικαστικά έξοδα βάσει της 306/2017
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και την έγκρι-
ση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 450,00 €.
15.Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
(Τµήµα Προµηθειών) για την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξη ανάλ-
ηψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης για την προµήθεια
fax – φωτοτυπικού- αριθµοµηχανών- µηχανών γραφείου κλπ. καθώς και
την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00 €.
16.Λήψη απόφασης επί της 15ης/3/2018 γνωµοδότησης του Νοµικού
κου. Μηνά Αναστασάκη αναφορικά µε την υπόθεση του κου. Σταύρου
Τερζόπουλου.
17.Έγκριση παράτασης προθεσµίας του συνολικού χρόνου της σύµβα-
σης και του καθαρού χρόνου της σύµβασης « Μελέτης βελτίωσης της
Αστικής Κινητικότητας µέσω Μικρής Κλίµακας Εργων στην ∆.Ε.
Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας».
18.Λήψη απόφασης για τον ορισµό υπολόγου καθώς και έγκριση έκδο-
σης εντάλµατος προπληρωµής για την συµµετοχή των υπαλλήλων του
∆ήµου στην 2η συνάντηση εργασιών των εταίρων στο Barcelos της Πορ-
τογαλίας από τις 14/4/2018 έως 20/4/2018 στο πλαίσιο του προγράµµα-
τος ERASMUS +  µε τίτλο « Michelangelo: Εnsuring School Success and
Reducing Early Leaving through Fine Arts».
19.Καταλογισµός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά
επιδόµατα.
20.Απόδοση υπολόγου ∆Ε∆∆ΗΕ και απαλλαγή αυτής. 
21.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

Α
πεβίωσε σε ηλικία 87 ετών  ο
Ταξίαρχ ος ε.α. Γεώργιος Παπαµε-
λετίου, ο γν ωστός Παπαµελέτης

που ήταν  ο ∆ιοικητής της Α’ Μοίρας
Καταδροµών  το 1974 και ηγήθηκε της
Ελλην ικής αποστολής «Νίκη» κατά την
εισβολή του Αττίλα.

Ο Γεωργος Παπαµελετίου δέν  ηταν
εν ας ταγµατάρχ ης αλλά εκείν ος ο
Ελλην ας αξιωµατικός που µαζί µε αλλους
κρατησαν  εν α µέρος της Λευκωσίας ελε-
υθερη µετά τον  πρώτο Αττιλα χ άρη
στην  αποφασιστική τους στάση -
συχ ν ά ερήµην  διαταγών  η σε αν τίθεση
µε αυτές - κατά την  διάρκεια του Αττίλα
Ι, δηλαδή της πρώτης φάσης της τουρκι-
κής επιχ είρησης εν αν τίον  της Κυπρια-
κής ∆ηµοκρατίας απο τις 20 εως τις 24
Ιουλίου του 1974.

Ο Παπαµελετίου είχ ε ξεκιν ήσει αµέ-
σως µετά τον  Αττίλα τη ν ύχ τα της 20ης
Ιουλίου 1974 µαζί µε τους αν δρες του
απο το Μάλεµε εξω απο τα Χαν ιά πρός
την  Κύπρο σε µια επιχ είρηση που το

ελλην ικό κράτος κρατούσε επί 10ετίες
µυστική , την  επιχ είρηση ΝΙΚΗ. Οταν
εφθασαν  οι «Ντακότες» στην  Κύπρο
29 ατοµα σκοτώθηκαν  και 9 τρα-
υµατίσθηκαν   απο φίλια πυρά µέσα στη
ν ύχ τα καθώς δέν  είχ αν  εν ηµερωθεί οι
υπερασπιστές του αεροδροµίου της Λευ-
κωσίας.Την  αλλη µερα οι αν δρες του
Παπαµελετίου αν απτύχ θηκαν  γύρω και
µέσα στο αεροδρόµιο και ό ίδιος
αρν ήθηκε ν α το εφαρµόσει την  διαδι-
κασία παραδοσης που του υπεδείχ θει
απο την  Αθήν α για ν α διασφαλίσει οτι
απο τις ελλην ικές δυν άµεις θα περ-
ν ούσε στα χ έρια του ΟΗΕ και οχ ι των
Τούρκων .Να πώς περιγράφει εκείν η την
22α Ιουλίου ο συµπολεµιστής του Πλά-
των  Κολοκοτρών ης:«Οι Τούρκοι είχ αν
αρχ ίσει απο το πρωί της 22ας Ιουλίου
επιθέσεις κατά των  δυν άµεων  του αερ-
οδροµίου .Ο Παπαµελετίου που ερχ ό-
ταν  µε το τζίπ δέχ θηκε πυρά αποτις
τουρκικές θέσεις. Ο οδηγός του τρα-
υµατίσθηκε και ο ίδιος ηρθε ερπον τας
απο το χ αν τάκι στο κτίριο του αεροδρ-

οµίου».Μετά απο εν α διωρο ακαρπων
επιθέσεων  οταν  οι Τούρκοι είδαν  ότι
δεν  µπορούσαν  ν α καταλάβουν  το αερ-
οδρόµιο, άρχ ισαν  τις διαπραγµατεύσεις.
«Όταν  είδαν  οι επικεφαλής των  δυν ά-
µεων  του ΟΗΕ ότι δεν  µπορεί ν α
καταληφθεί το αεροδρόµιο από τους
Τούρκους, ήρθαν  εποχ ούµεν οι και πρό-
τειν αν  κατάπαυση του πυρός.Ο Πεπε-
µελετίου το δέχ θηκε.Στη συν έχ εια ζητή-
σαν ε απο τον  Πεπεµελετίου ν α πάρει
τη µοίρα και ν α αποχ ωρήσουµε απο το
αεροδρόµιο. Αλλά αυτός επέµεν ε παρα-
λάβει επίσηµα το αεροδρόµιο ο ΟΗΕ,
προκειµέν ου ν α διασφαλίσει ότι δεν  θα
επεφτε χ ωρίς µάχ η στα χ έρια των
Τούρκων .

Κάποια στιγµή απο το Γεν ικό Επιτε-
λείο Στρατού στην  Αθήν α επι-
κοιν ών ησαν  µαζί του και του ζήτησαν ε
ν α αποχ ωρήσει απο το αεροδρόµιο .Και
σε αυτή την  περίπτωση αρν ήθηκε
λέγον τας µάλιστα «δεν  φεύγω αν  δεν
παραδώσω το αεροδρόµιο καν ον ικά
στις δυν άµεις του ΟΗΕ». Αφού είχ αν

εξαν τληθεί όλοι οι τρόποι παρακαλέσα-
ν ε  τον  διοικητή των  δυν άµεων  κατα-
δροµών  της Κύπρου, τον  Κον τόκη, ν α
πάρει τηλέφων ο τον  διοικητή µου για
ν α τον  πείσει ν α φύγει. Εκείν ος
αρν ήθηκε και πάλια. Το επόµεν ο τηλε-
φών ηµα ηρθε απο τον  Ελλην α πρέσβυ
στην  Κύπρο Λαγάκο Έλλην ας πρέσβης
στην  Κύπρο. Και αυτός ζήτησε ν α
φύγουµε.Ο Παπαµελετίου και πάλι
αρν ήθηκε .Όταν  απελπίσθηκαν  διαπι-
στών ον τας οτι είν αι αµετακίν ητος οτι η
µοίρα δεν  φεύγει αν  δεν  παραδώσει
κατευθείαν  στις δυν άµεις του ΟΗΕ,
υποχ ρεωθήκαν ε οι επικεφαλής της ειρη-
ν ευτικής δύν αµης τις απογευµατιν ές
ώρες ν α παραλάβουν  το αεροδρόµιο. Ο
Παπαµελετίου τους προέτρεψε µάλιστα
«βάλε µου τον  επικεφαλής, βάλε µου
έν α τζιπ µπροστά, έν α τζιπ στο τέλος
κι αν  θέλεις τώρα παράδωσέ το στους
Τούρκους το αεροδρόµιο».

Ο Γεωργος Παπαµελετίου αποστρα-
τεύθηκε µε τον  βαθµό του ταγµατάρχ η.
Η κηδεία του θα γίν ει την  Τρίτη.

Πέθανε ο ήρωας της Κύπρου Γιώργος Παπαµελετίου
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Έµπρακτη στήριξη από την εταιρεία 
«KOSMOCAR A.E. ABEE» προς τον

∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας 

Παραχώρηση αυτοκινήτου 
για τις ανάγκες των κοινωνικών

και άλλων υπηρεσιών. 

Μ
ετά τις επαφές της ∆ηµάρχου, Γιάννας Κριε-
κούκη µε τους υπεύθυνους της εταιρείας
«KOSMOCAR A.E. ABEE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ &

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας βρήκε
ακόµα έναν πολύτιµο αρωγό στις µεγάλη προσπάθεια
που καταβάλλει µετά τη θεοµηνία της 15ης Νοεµβρίου.

Η ευαισθησία τους σε συνδυασµό µε την αποφασι-
στικότητά τους έφεραν ένα σηµαντικό αποτέλεσµα
καθώς παραχώρησαν στο ∆ήµο, για έξι (6) µήνες,  την
χρήση ενός οχήµατος VW Caddy. Η παράδοση πραγ-
µατοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 και το
όχηµα εντάχθηκε στον µηχανοκίνητο στόλο του ∆ήµου
αναλαµβάνοντας αµέσως υπηρεσία λόγω των αυξηµέ-
νων αναγκών.

Μετά την παράδοση η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη,
τόνισε: «Ευχαριστώ θερµά την εταιρεία και τους ανθ-
ρώπους της «KOSMOCAR A.E. ABEE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» για την έµπρακτη υποστήριξη. Στην
παρούσα φάση ο ∆ήµος µας έχει ανάγκη κάθε δυνατή
βοήθεια που µπορεί να λάβει και είναι σηµαντικό για
εµάς να βρίσκουµε πολύτιµους αρωγούς των προσπαθ-
ειών µας». 

Ο
ι παλαίµαχ οι
∆ ά φ ν η ς
∆άσους Χαϊ-

δαρίου στα πλαίσια
των  κοιν ων ικών
δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ων
τους, αγων ίζον ται τη
∆ευτέρα 19/03/2018
και ώρα 20:00 στο
γήπεδο Τ. Χαραλαµ-
πίδης µε την  οµάδα
των  παλαιµάχ ων  του
Παν αθην αϊκού.

Ο αγών ας διεξάγε-
ται για την  οικον οµι-
κή εν ίσχ υση του Χρι-
στοδούλειου Ορφα-
ν οτροφείου που
εδράζεται στην  Αγ. Γρηγορούσα Χαϊδαρίου. 

Παράλληλα επί τη ευκαιρία του µεγάλου αγών α θα τιµ-
ηθεί ο εκλιπών  ποδοσφαιριστής µας, ∆ηµήτριος Γελα-
δάρης, την  τιµητική πλακέτα του οποίου θα παραλά-

βουν  συγγεν είς του, εν ώ θα τιµηθεί και ο Γεώργιος Γον ι-
ός, µεγάλη ποδοσφαιρική δόξα του Παν αθην αϊκού και
έν ας από τους πρωταγων ιστές του Wembley . 

Έχ ουν  προσκληθεί όλοι οι πολιτικοί φορείς της πόλης

µας, εν ώ την  πρωτοβουλία µας στηρίζουν  και οι ακαδ-
ηµίες της ∆άφν ης ∆άσους Χαϊδαρίου, τα παιδιά της
οποίας θα συν οδεύσουν  τους άσσους του παρελθόν -
τος στην  έξοδο τους για τον  αγών α.

Προσκαλούµε τους Χαϊδαριώτες συµπολίτες µας στον
αγών α για ν α απολαύσουν  ιν δάλµατα του παρελθόν τος
και παράλληλα ν α εν ισχ ύσουν  το κοιν ων ικό έργο του
Χριστοδούλειου Ιδρύµατος.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ∆ΑΦΝΗΣ ∆ΑΣΟΥΣ ΧΑΙ∆ΑΡΪΟΥ
VS ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΕΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

Κ
αθυστέρησε 18 µήν ες και κόστισε 150 εκατοµ-
µύρια ευρώ το έργο της ηλεκτρικής διασύν δεσης
των  µικρών  Κυκλάδων  στη Σύρο που εγκαιν ιά-

ζει τη ∆ευτέρα ο Αλέξης Τίπρας.
Με προϋπολογισµό 240 εκατοµµυρίων  ευρώ και

χ ρηµατοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν -
δύσεων , έπρεπε ν α έχ ει παραδοθεί τον  Ιούλιο του
2016, εν ώ το έργο προκηρύχ θηκε τον  Ιούλιο του
2014.

Ποιος πληρώνει το κόστος;
Τη «λυπητερή» την  έχ ουν  επωµιστεί οι έλλην ες

καταν αλωτές µέσω των  λογαριασµών  της ∆ΕΗ, για ν α
λειτουργούν  οι κοστοβόρες µον άδες πετρελαίου των
ν ησιών .

Όπως καταγγέλλει η αν τιπολίτευση, η κυβέρν ηση
προσπάθησε µε διαρκείς καθυστερήσεις και
«παιχ ν ίδια» µε αν αδόχ ους και επιβλέπον τες ν α κάν ει
το έργο «φιλικότερο» προς σε αυτή.

Από την  ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη ο Γιάν ν ης
Μαν ιάτης κατηγορεί για απρέπεια τον  Αλέξη Τσίπρα
που «δε θα ζητήσει συγγν ώµη ούτε για την  καθυ-
στέρηση 1,5 έτους, ούτε για τα 150 εκατ. ευρώ που
πλήρωσαν  άδικα οι Έλλην ες πολίτες, ούτε προφαν ώς
θα θυµηθεί ότι το έργο αυτό δεν  είν αι έργο της
κυβέρν ησής του».

«Τσουχτερός» λογαριασµός 150 εκατ. και 2 χρόνια καθυστέρηση
για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων



Νέα δωρεάν Σπιροµέτρηση 
στο Χαϊδάρι

Π
ραγµατοποιήθηκε µε επιτυχ ία η δωρεάν  εξέτα-
ση  σπιροµέτρησης στο Γραφείο Γ’ Ηλικίας κέν -
τρου µε την  συν δροµή του εθελον τή Πν ευµο-

ν ολόγου Κου Βιολάτου Γ. σε συν εργασία µε την
Ελλην ική Πν ευµον ολογική Εταιρεία. Προγραµµατίζεται
η ίδια εξέταση και σε άλλα σηµεία της πόλης του Χαϊ-
δαρίου. Επόµεν ος προγραµµατισµός είν αι στο γραφείο
Γ΄Ηλικίας Πλατεία Σιν ασσού- Γρηγορούσα την   24
Απριλίου 2018.

Τηλέφων ο επικοιν ων ίας: 2105815608. 
Ώρα: 9.00π.µ.-1.00µ.µ. µε ραν τεβού. 
Αν τεν δείξεις για την  εξέταση:
1.πρόσφατη επέµβαση καρδιάς, οφθαλµών , πν ευµό-

ν ων  
2.αποκόλληση αµφιβληστροειδούς 
3. Κύηση 
4.υπερήλικες .

Ο Αν τιδήµαρχ ος
Ναουάφ  ∆αουάχ ερ

6-θριάσιο ∆ευτέρα 19 Μαρτίου 2018 

Τη νέα ∆ιοικητή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας Ταξία-
ρχο κα Αθανασία Κορκοντζέλου υποδέχθηκε στο
∆ηµαρχείο, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-

σαβός. 
Η Ταξίαρχος κα Αθανασία Κορκοντζέλου υπηρετεί στην

ΕΛ.ΑΣ. για πάνω από 30 έτη και ανάλαβε εδώ και λίγες
ηµέρες τη ∆ιοίκηση της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, ύστερα
από τις πρόσφατες κρίσεις των Αξιωµατικών της ΕΛ.ΑΣ. 

Η Αστυνοµική Ακαδηµία, που βρίσκεται στην περιοχή της
Αµυγδαλέζας του ∆ήµου Αχαρνών, περιλαµβάνει τις Σχο-
λές: Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας, Αστυφυλάκων
Ελληνικής Αστυνοµίας, Μετεκπαίδευσης - Επιµόρφωσης
Ελληνικής Αστυνοµίας και Εθνικής Ασφάλειας. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ευχήθηκε
στην Ταξίαρχο κα Κορκοντζέλου καλή επιτυχία στην νέα
επιτελική θέση που αναλαµβάνει και δήλωσε: 

"Η Αστυνοµική Ακαδηµία, µια Εκπαιδευτική δοµή Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελληνικής Αστυνοµίας, λειτουργεί
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Αχαρνών και συγκαταλέγεται στα κορυφαία Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας
µας. Είµαι βέβαιος ότι η νέα ∆ιοικητής θα υπηρετήσει τους σκοπούς της Σχολής σχετικά µε την εκπαίδευση, µετεκ-
παίδευση, επιµόρφωση και εξειδίκευση όλων των κατηγοριών και βαθµών των στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Ο ∆ήµος Αχαρνών προσβλέπει στη συνεργασία και την ανάπτυξη σχέσεων µε την Αστυνοµική Ακαδηµία και σε αυτή
την "οδό" καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια."

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν  µµεε  ττηηνν
ννέέαα  ∆∆ιιοοιικκηηττήή  ττηηςς  ΑΑσσττυυννοοµµιικκήήςς  ΑΑκκααδδηηµµίίααςς

Στα Λιόσια και τη Χασιά η Εικόνα της Μονής Κλειστών
Στις 24 Μαρτίου 2018 και ώρα 16:30 θα παραληφθεί από τη Μονή
Κλειστών η εφέστιος εικόνα της Παναγίας µε προορισµό τον Ιερό
Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Άνω Λιοσίων. Αντίστοιχα, η εικόνα θα
παραληφθεί το πρωί του Σαββάτου του Λαζάρου, 31 Μαρτίου 2018
και ώρα 10:00 από τη Μονή µε κατεύθυνση τον Ιερό Ναό Κοιµή-
σεως Θεοτόκου Φυλής.

Τετραήµερο τροποποιούµενου αποκλεισµού νότια της
παλαιάς εθνικής οδού ανακοίνωσε η Ολυµπία Οδός

∆υσκολίες στην πρόσβαση προς 
Πάχη από 19 έως 21 Μαρτίου

Ο αποκλεισµός θα περιλαµβάν ει και την  πρόσβαση στην  Ολυµπία Οδό είτε προς
Κόριν θο είτε προς Αθήν α.
Οι εν  λόγω κυκλοφοριακές τροποποιήσεις  αφορούν  στην  κατασκευή συµπληρω-

µατικών  έργων  στον  κόµβο της Πάχ ης και την  ν έα διαµόρφωση η οποία θα επι-
τρέπει πλέον  την  πρόσβαση στο ν ότιο παράδροµο του αυτοκιν ητοδρόµου και σε
όλες τις περιοχ ές της Βαρέας και του Βασιλικού.
Κατά το τριήµερο η πρόσβαση στην  Πάχ η θα γίν εται από τον  περιφερειακό του

αεροδροµίου.  Θα γίν εται επίσης χ ρήση της παραλιακής οδού Βαρέας και των  παρ-
αδρόµων  της Ολυµπίας Οδού.
Κατά διαστήµατα για τους εισερχ όµεν ους στα Μέγαρα και την  Πάχ η είτε από την

Αθήν α είτε από την  Κόριν θο θα πρέπει ν α βγουν  είτε από τον  κόµβο του Καρδα-
τά είτε από τον  κόµβο της Κιν έτας.
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Στην τελετή Παράδοσης – Παραλαβής της ∆ιοίκησης
της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδοµών (206 ΠΑΥ),
που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Μαρτίου
2018, παρέστη ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Ο ∆ήµαρχος Φυλής αντάλλαξε χειραψία µε τον ∆ιοικητή
της ∆ιοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (∆ΑΥ) Υποπτέρ-
αρχο (I) Θεµιστοκλή Μπουρολιά και συνεχάρη τον Ταξία-
ρχο (M) Γεώργιο ∆ρόσο, για την ανάληψη της ∆ιοίκησης
της 206 ΠΑΥ που εδρεύει στη συνοικία της Ζωφριάς Άνω
Λιοσίων. (πρώην ΜΑΚ). Θερµή ολιγόλεπτη συνοµιλία είχε
και µε τον απερχόµενο ∆ιοικητή, Υποπτέραρχο (Μ) Γεώρ-
γιο Μπελδέκο.

Ο Χρήστος Παππούς, ο οποίος συνοδευόταν από τον

Αντιδήµαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας Θανάση Σχίζα, παρακο-
λούθησε την τελετή η οποία ξεκίνησε µε ∆οξολογία. Ακο-
λούθως έγινε η ανάγνωση της Ηµερήσιας ∆ιαταγής του
παραδίδοντος ∆ιοικητή και η υποστολή και επίδοση του
λαβάρου της Πτέρυγας στον απερχόµενο ∆ιοικητή, ενώ
ολοκληρώθηκε µε την ανάγνωση της Ηµερήσιας ∆ιαταγής
του νέου ∆ιοικητή και την έπαρση του λαβάρου της
Πτέρυγας.

Στην τελετή παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες Αξιωµα-
τικών της Πολεµικής Αεροπορίας (ΠΑ), διατελέσαντες
∆ιοικητές της Μονάδας Αεροπορικών Κατασκευών και της
206 ΠΑΥ, απόστρατοι Αξιωµατικοί της ΠΑ, καθώς και
εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 
ΤΟΥ ΠΑΜΕ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΗ 6.30ΜΜ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

‘’Ο αγώνας ενάντια στην  εµπλοκή της Ελλάδας στους ιµπε-
ριαλιστικούς σχεδιασµούς και πολέµους είναι οργαν ικά
δεµένος µε τον  αγώνα των  εργαζοµένων  κόντρα στην
πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που τσακίζει
συστηµατικά µισθούς-ηµεροµίσθια-συν τάξεις-εργατικά
δικαιώµατα µε τον  ίδιο ζήλο που προωθεί τη «γεωστρατηγι-
κή αναβάθµιση» για να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα της
πλουτοκρατίας.
Η Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας, απορρίπτει τους κίβδηλο-
υς κυβερνητικούς – και όχ ι µόνο – ισχυρισµούς, για επι-
στροφή στην  «κανον ικότητα», «δίκαιη ανάπτυξη» κλπ.
Όλα αυτά καµία σχέση δεν  έχουν  µε τα λαϊκά συµφέρον -
τα , µε τις λαϊκές ανάγκες όπως επίσης και όσα προβάλει
για δήθεν  οφέλη από τη µετατροπή της Ελλάδας σε ενερ-
γειακό – διαµετακοµιστικό κόµβο και την  εξυπηρέτηση των
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ µε τη µετατροπή της χώρας σε ένα τερά-
στιο ιµπεριαλιστικό ορµητήριο ενάντια στους λαούς. 
Η φτώχεια στην  αν τιµετώπιση επιτακτικών  λαϊκών  αναγ-
κών , η έλλειψη πόρων  για τους άνεργους και τους τοµείς
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ κλπ. δεν  είναι καθό-
λου άσχετες µε την  κυβερνητική γαλαντοµία σε ΝΑΤΟϊκές
δαπάνες, στη διάθεση τεράστιων  ποσών  στον  εκσυγχρο-
ν ισµό των  F-16 των  αεροσκαφών  ναυτικής συνεργασίας
P3 κλπ και το ορατό ενδεχόµενο αγοράς και ν έων
οπλικών  συστηµάτων .
Προχωράµε λοιπόν  µπροστά, µε εµπιστοσύνη στις αστείρ-
ευτες λαϊκές δυνάµεις, παρά τους αρνητικούς συσχετι-
σµούς σήµερα και συµβάλουµε κι εµείς στον  αγώνα για ΣΣΕ
µε αυξήσεις, για επαναφορά της ΕΓΣΣΕ και του κατώτερου
µισθού στα 751 ευρώ, για την  κατάργηση όλων  των  αντε-
ργατικών  νόµων  που υπονοµεύουν  τις ΣΣΕ.

Όλες και όλοι στο συλλαλητήριο
ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΗ

6.30µµ πλ. Ηρώων  Ελευσίν ας’’

∆ωρεά κλιµατιστικών
στο Γυµνάσιο -Λ.Τ.

Βιλίων

Ο σύλλογος των καθηγητών, οι γονείς
και η µαθητική κοινότητα επ ιθυµούµε να

ευχαριστήσουµε θερµά τον κύριο Κορωναίο
Πάρη, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου ΒΕΡΟΡΙ στα

Βίλια, για την προσφορά και εγκατάσταση δύο
κλιµατιστικών σε αίθουσες του σχολείου µας.

Βίλια,16/03/2018

Στην τελετή αλλαγής ∆ιοίκησης της 206 ΠΑΥ
(πρώην ΜΑΚ) ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
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Σ
υν ελήφθησαν  δύο αλλοδαποί,
µέλη οργαν ωµέν ης εγκληµατικής
οµάδας, η οποία εν έχ εται στη

διάπραξη σωρείας κλοπών  µετασχ ηµατι-
στών  της ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε., σε διάφορες
περιοχ ές στη Βοιωτία, στην  Εύβοια και
στις Ερυθρές Αττικής

Οι συλλήψεις τους πραγµατοποιήθη-
καν  προχ θές το βράδυ στον  Ελαιών α
Βοιωτίας και είν αι αποτέλεσµα εφαρµο-
γής ειδικού σχ εδιασµού και επιχ ειρη-
σιακών  δράσεων , για την  πρόληψη και
καταστολή διάπραξης κλοπών
µετασχ ηµατιστών

Στο πλαίσιο της εν δελεχ ούς έρευν ας,
εξιχ ν ιάστηκαν  συν ολικά (146) κλοπές
µετασχ ηµατιστών , µε τη συν ολική ζηµιά
που υπέστη ο Οργαν ισµός ν α εκτιµάται
στις (500.000) ευρώ

Κατασχ έθηκαν  πληθώρα διαρρη-
κτικών  εργαλείων , πρόσφορα για την
συστηµατική και εξακολουθητική δράση
της σπείρας, καθώς και έν α Ι.Χ.Ε.
αυτοκίν ητο

Συν ελήφθησαν , στις 13-03-2018 το
βράδυ στον  Ελαιών α Βοιωτίας, δύο µέλη
οργαν ωµέν ης εγκληµατικής οµάδας, η
οποία εν έχ εται στη διάπραξη σωρείας
κλοπών  µετασχ ηµατιστών  της

∆.Ε.∆.∆.Η.Ε., σε διάφορες περιοχ ές
στη Βοιωτία, στην  Εύβοια και στις
Ερυθρές Αττικής.

Πρόκειται για δύο (2) υπηκόους Πακι-
στάν , ηλικίας 27 και 25 ετών , σε βάρος
των  οποίων , καθώς και εν ός ακόµη
32χ ρον ου οµοεθν ούς συν εργού τους
που ταυτοποιήθηκε, σχ ηµατίσθηκε
δικογραφία για σύσταση και συµµετοχ ή
σε εγκληµατική οργάν ωση, διάπραξη
διακεκριµέν ων  περιπτώσεων  κλοπών
και φθορών  και παρακώλυση της λειτο-
υργίας κοιν ωφελών  εγκαταστάσεων .
Οι συλλήψεις τους πραγµατοποιήθη-

καν  από αστυν οµικούς της Β’ Οµάδας
Ελέγχ ου και Πρόληψης Τροχ αίων
Ατυχ ηµάτων  (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), της ∆ιεύθυ-
ν σης Αστυν οµίας Βοιωτίας και είν αι
αποτέλεσµα εφαρµογής ειδικού σχ εδια-
σµού και επιχ ειρησιακών  δράσεων , µε
στόχ ο την  πρόληψη και καταστολή
διάπραξης κλοπών  µετασχ ηµατιστών  σε
περιοχ ές της Βοιωτίας.

Ειδικότερα, οι δράστες εν τοπίστηκαν
από τους αστυν οµικούς ν α επιβαίν ουν
σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίν ητο και ν α κιν ούν ται
στον  παράδροµο της ΠΑΘΕ (ρεύµα
κυκλοφορίας προς Λαµία), στο ύψος της
Ριτσών ας.

Αν τιλαµβαν όµεν οι την  παρουσία των
αστυν οµικών  και επιδιώκον τας ν α απο-
φύγουν  τον  επικείµεν ο έλεγχ ο αν έ-
πτυξαν  ταχ ύτητα µε σκοπό ν α δια-
φύγουν , πλην  όµως το όχ ηµά τους ακιν -
ητοποιήθηκε, µετά από καταδίωξη, στον
Ελαιών α Βοιωτίας και συν ελήφθησαν .

Στο πλαίσιο της εν δελεχ ούς και εµπε-
ριστατωµέν ης έρευν ας του Τµήµατος
Ασφαλείας Θηβών , προέκυψε ότι τα µέλη
της σπείρας, τουλάχ ιστον  από τις αρχ ές
του τρέχ ον τος έτους, είχ αν  συγκροτήσει
δοµηµέν η εγκληµατική οµάδα, µε διαρκή

δράση, σκοπός της οποίας ήταν  η
συστηµατική και εξακολουθητική διάπρ-
αξη κλοπών  µετασχ ηµατιστών  της
∆.Ε.∆.∆.Η.Ε..

Αν αλυτικότερα, διακριβώθηκε ότι οι
τρεις δράστες, µαζί µε άγν ωστο αριθµό
συν εργών  τους, εν έχ ον ται, το χ ρον ικό
διάστηµα από 01-01-2018 έως και 13-03-
2018, στη διάπραξη συν ολικά εκατόν
σαράν τα έξι (146) κλοπών  µετασχ ηµατι-
στών , στις περιοχ ές της Ταν άγρας,
Άρµατος, Ακραιφν ίου, Ασωπίας, Βαγίων ,
Ελαιών α, Ελλοπίας, Θεσπιών , Θήβας,
Καλλιθέας, Καπαρελλίου, Κάστρου, Κόκ-
κιν ου, Λουτουφίου, Μαυροµµατίου,
Μουρικίου, Νεοχ ωρακίου, Πλαταν ακίου
και Υπάτου Βοιωτίας, της Ριτσών ας
Ευβοίας καθώς και στις Ερυθρές Αττικής.

Όπως προέκυψε, τα µέλη της σπείρας,
µε την  ίδια ή διαφορετική σύν θεση, αν ά
περίπτωση, µετέβαιν αν  µε Ι.Χ.Ε.
αυτοκίν ητα από περιοχ ή της Αττικής
που χ ρησιµοποιούσαν  ως ορµητήριο, σε
αγροτικές περιοχ ές κυρίως της Βοιωτίας,
αλλά και της Εύβοιας, όπου µε εξειδικε-
υµέν η µεθοδολογία δράσης και ειδικό
εξοπλισµό, προέβαιν αν  στην  κοπή
µετασχ ηµατιστών  της ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.
Θηβών  και Χαλκίδας, αφαιρών τας από το
εσωτερικό τους τα χ άλκιν α πην ία, τα
οποία ακολούθως πωλούσαν  σε επιχ ει-
ρήσεις αν ακύκλωσης περιοχ ών  της Αττι-
κής.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συνολική
ζηµιά που έχει υποστεί ο Οργανι-
σµός ανέρχεται σε (500.000) ευρώ.

Από τους αστυν οµικούς κατασχ έθηκε
το αν ωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκίν ητο, εν τός
του οποίου βρέθηκαν  πληθώρα διαρρη-
κτικών  εργαλείων , πρόσφορα για την

συστηµατική και εξακολουθητική δράση
της σπείρας.

Συγκεκριµέν α, µεταξύ άλλων , βρέθη-
καν  και κατασχ έθηκαν :

µεταλλικός λοστός και µεγάλος µεταλ-
λικός κόφτης,

(2) µεταλλικά κον τάρια, µήκους (2)
περίπου µέτρων , εκ των  οποίων  το έν α
είχ ε στην  άκρη του προσαρµοσµέν η
µεταλλική βίδα,

ξύλιν ο κον τάρι, µήκους (1,5) περίπου
µέτρων  µε µόν ωση,

παλάγκο µε µέγιστο βάρος αν έλκυσης
(2) τόν ων ,

φορητός τροχ ός κοπής µετάλλων ,
(2) ζευγάρια γάν τια µε υπολείµµατα

λαδιού,
(2) ιµάν τες και (8) γερµαν οπολύγων α,

καθώς και
κατσαβίδι, «κάβουρας», µικρός κόφτης

και (2) µον ωτικές ταιν ίες.
Εν εργείται προαν άκριση από το

Τµήµα Ασφαλείας Θηβών , προκειµέν ου
ν α διακριβωθεί πλήρως η σύν θεση της
εγκληµατικής σπείρας, εν ώ εξετάζεται η
τυχ όν  συµµετοχ ή των  µελών  της και σε
άλλες συν αφείς αξιόποιν ες πράξεις.

Οι συλληφθέν τες, µε την  σε βάρος
τους σχ ηµατισθείσα δικογραφία, θα
οδηγηθούν  στον  κ. Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών  Θηβών .

Οι έρευν ες και οι επιχ ειρήσεις των
Υπηρεσιών  της ∆ιεύθυν σης Αστυν οµίας
Βοιωτίας, για την  καταπολέµηση της
εγκληµατικότητας και την  προστασία του
κοιν ων ικού συν όλου, θα συν εχ ιστούν
µε αµείωτη έν ταση και εν διαφέρον .

Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί για κλοπές 
µετασχηµατιστών της∆ΕΗ σε Ερυθρές και Βοιωτία

 Άγνωστος ο χρόνος της επιστροφής εισφορών σε χιλιάδες συνταξιούχους

Κ
αµία δεσµευση για το πότε θα επιστραφούν  τα ποσά που οφείλον ται σε χ ιλιάδες συν ταξιούχ ους δεν  έκαν ε
ο Τάσος Πετρόπουλος.Μιλών τας στον  ΑΝΤ1, ο υφυπουργός Κοιν ων ικής Ασφάλισης δεν  προσδιόρισε τον
χ ρόν ο επιστροφής των  οφειλοµέν ων . Υπεν θυµίζεται ότι δικαιούχ οι επιστροφής είν αι έως 200.000 συν τα-

ξιούχ οι στους οποίους βρέθηκε ότι έγιν ε λαν θασµέν η παρακράτηση στην  επικουρική τους σύν ταξη υπέρ Ασφα-
λιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγυης Γεν ν εών  (ΑΚΑΓΕ). Οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας έχ ουν  διαπιστώσει
ότι το συν ολικό ποσό της οφειλής αν έρχ εται σε 60 εκατ. ευρώ. όµως ο υφυπουργός δεν  δεσµεύτηκε πότε θα δοθ-
ούν  τα ποσά αυτά στους δικαιούχ ους.

Ξεκαθάρισε πάν τως ότι οι δικαιούχ οι δεν  θα χ ρειαστεί ν α υποβάλλουν  αίτηση για ν α παρούν  πίσω τα ποσά
που τους οφείλον ται. Η διαδικασία θα γίν ει αυτόµατα κατά το µον τέλο που ακολουθήθηκε µε την  επιστροφή
ποσών  τον  περασµέν ο ∆εκέµβριο.

Ο κ. Πετρόπουλος προαν ήγγειλε έως τα τέλη Μαρτίου θα τεθεί σε ισχ ύ από τον  ΕΦΚΑ ηλεκτρον ική πλατφόρ-
µα στην  οποία οι συν ταξιούχ οι θα µπορούν  ν α κάν ουν  αιτήσεις χ ρηστικού τύπου για ν α διευκολύν ον ται οι
συν αλλαγές τους µε τον  φορέα.Ειδικά για τις ηλεκτορν ικές αιτήσεις συν ταξιοδότησης, ο κ. Πετρόπουλος έκαν ε
γν ωστό ότι έχ ουν  κατατεθεί 25.000. Στόχ ος της διαδικασίας αυτής είν αι η επιτάχ υν ση της απον οµής συν τάξεων
και η έκδοση προσωριν ών  συν τάξεων  δύο µήν ες µετά την  υποβολή της αίτησης.

ΑΣΕΠ: Έρχεται νέα προκήρυξη
για µόνιµους σε δήµους

Στο ΑΣΕΠ απεστάλη ο κατάλογος για την  προκήρυξη
118 θέσεων  τακτικού προσωπικού σε ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθµού, µετά από σχ ετική έγκριση από τον  υπουργό
Εσωτερικών , Πάν ο Σκουρλέτη.

Οι θέσεις αφορούν  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ διαφόρ-
ων  κλάδων  και ∆Ε Τηλεφων ητών , οι οποίοι θα τοποθ-
ετηθούν  κατά κύριο λόγο σε ν ησιωτικούς και ορειν ούς
δήµους, που αν τιµετωπίζουν  δυσκολίες από ελλείψεις
προσωπικού, καθώς και στις περιφέρειες Βορείου και
Νοτίου Αιγαίου.

«Οι 118 θέσεις προέκυψαν  από αιτήσεις των  ίδιων
των  δήµων  και αν ταν ακλούν  µια πολύ συγκεκριµέν η
προσπάθεια από το υπουργείο Εσωτερικών  για την
υποστήριξη της ν ησιωτικότητας και της ορειν ότητας,
εν τός του δεδοµέν ου περιοριστικού περιβάλλον τος
που απορρέει από τον  καν όν α προσλήψεων -
αποχ ωρήσεων », αν αφέρει σε αν ακοίν ωσή του το
ΥΠΕΣ.
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Η συνέχεια από τη σελ. 3

Γενικότερα, οι δυνατότητες που
προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες
είναι απεριόριστες. Μπορούµε να
µιλήσουµε για δύο ειδών δυνατότ-
ητες µε κριτήριο τον τρόπο που
γίνονται αντιληπτά τα οφέλη τους
από τους πολίτες. Άµεσα ή έµµεσα.
Για παράδειγµα, τα έξυπνα συστή-
µατα ελεγχόµενης στάθµευσης,
βελτιώνουν άµεσα την καθηµερινότ-
ητα του πολίτη, γιατί µειώνουν τον
χρόνο εύρεσης θέσης στάθµευσης.
Αυτό καθίσταται εφικτό µε την
εγκατάσταση αισθητήρων στάθµευ-
σης, οι οποίοι µέσω εφαρµογής στο
κινητό ενηµερώνουν τους οδηγούς
για το σηµείο που βρίσκονται οι
ελεύθερες θέσεις στάθµευσης. 

Επίσης, µέσω χρήσης GPS, οι χρή-
στες της έξυπνης εφαρµογής λαµβά-
νουν στο κινητό τους οδηγίες για το
πώς θα φτάσουν στις ελεύθερες
θέσεις.

Άµεσα όµως, βελτιώνεται η καθ-
ηµερινότητα των πολιτών και µε
εφαρµογές έξυπνης διαχείρισης
απορριµµάτων. 

Αυτές λειτουργούν µε έναν ασύρ-
µατο αισθητήρα υπερήχων που
µετράει το ποσοστό πληρότητας του
κάδου, στέλνει τα δεδοµένα σε µια
πλατφόρµα που τα αναλύει και εν
συνεχεία αποστέλλει την πληροφο-
ρία µέσω εφαρµογής κινητού τηλε-
φώνου στον οδηγό του απορριµµα-
τοφόρου.

Έτσι, το απορριµµατοφόρο
συλλέγει µόνο τους γεµάτους κάδο-
υς, αποφεύγοντας τα άσκοπα δρο-
µολόγια σε δρόµους όπου οι κάδοι
δεν έχουν γεµίσει. 

Οδηγούµαστε εποµένως σε άµεση
εξοικονόµηση κόστους από δαπάνες
για καύσιµα έως και 50%, ενώ
αναλόγως µειώνονται οι εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα(CO2). Και
φυσικά αποτρέπεται η υπερπλήρω-
ση των κάδων και οι πολίτες απο-
λαµβάνουν ένα πιο καθαρό και όµο-
ρφο περιβάλλον.

Ας δούµε παραδείγµατα εφαρ-
µογών έξυπνων πόλεων που τα απο-
τελέσµατά τους γίνονται έµµεσα
αντιληπτά από τους πολίτες, µέσω
εξοικονόµησης δαπανών των
∆ήµων. 

Είναι γνωστό ότι η αντικατάσταση
των φωτιστικών σωµάτων µε νέας
τεχνολογίας LED εξασφαλίζει µείω-
ση της κατανάλωσης ενέργειας του-
λάχιστον κατά 50%. Επιπλέον εξοι-
κονόµηση ενέργειας της τάξης του
20% είναι εφικτή µε την εγκατάστα-
ση έξυπνων ελεγκτών φωτισµού
που τοποθετούνται στα ίδια τα
φωτιστικά σώµατα στους δρόµους. 

Οι ελεγκτές αυτοί επιτρέπουν
αποµακρυσµένο έλεγχο όλων των
συνδεδεµένων φωτιστικών σωµά-
των, προγραµµατισµό της ώρας που
θα ανάψουν και θα κλείσουν τα
φώτα και κριτήρια αυξοµείωσης της
έντασης του φωτισµού. 

Ανάλογη εξοικονόµηση κόστους
επιτυγχάνεται µε την έξυπνη
διαχείριση υδάτων για την αντι-
µετώπιση του προβλήµατος µη
χρέωσης έως και 60% του νερού
που καταναλώνεται, από διαρροές
και παράνοµες συνδέσεις. 

Με την έξυπνη διαχείριση υδάτων
εγκαθίστανται αισθητήρες, µετρητές
και ελεγκτές πίεσης στο δίκτυο ύδρ-
ευσης µε αποτέλεσµα τη σταθερο-
ποίηση της πίεσης και την ανίχνευση
διαρροών και παράνοµων συνδέ-
σεων.

Παραπέρα, η εξοικονόµηση των
δαπανών είναι εφικτή στα κτίρια µε
την εγκατάσταση και λειτουργία
ενός συστήµατος παρακολούθησης
της ενεργειακής τους κατανάλωσης.
Με τον τρόπο αυτό, σε πραγµατικό
χρόνο, επιτυγχάνεται µείωση της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,
αλλά και του ενεργειακού αποτ-
υπώµατος διοξειδίου του άνθρακα,
κάτι εξαιρετικά σηµαντικό για την
προστασία του περιβάλλοντος. 

Η λύση αυτή βασίζεται στην εγκα-
τάσταση ενός συνδυασµού έξυπνων
µετρητών, διακοπτών και αισθητήρ-
ων που, από κοινού µε το κατάλ-
ληλο λογισµικό, παρέχει τη
δυνατότητα να γνωρίζουµε από που
προέρχεται η σπατάλη ή η διαρροή
στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και να περιορίζεται χωρίς
καθυστέρηση.

«Κάθοδος» του Προαστιακού 
στο λιµάνι της Ελευσίνας

Τ
ην κάθοδο του σε 3 λιµάνια της Αττικής ετοιµά-
ζει ο Προαστιακός της Αθήνας. Σύµφωνα µε τα
πλάνα που έχουν εξαγγελθεί κατά καιρούς, η

ΕΡΓΟΣΕ θα υλοποιήσει την σιδηροδροµική σύνδεση µε
τα λιµάνια της Ελευσίνας, του Λαυρίου και της Ραφήνας.

Τα πλάνα αυτά είναι φιλόδοξα, όµως η χρηµατοδότ-
ηση τους είναι το σηµαντικότερο θέµα και στα τρία αυτά
έργα. 

Αναφορικά µε την Ελευσίνα, θα δουµε την ενε-
ργοποίηση της καταργηµένης γραµµής από το
Μενίδι µέχρι το λιµάνι της Ελευσίνας (τµήµα της
πάλαι ποτέ σιδηροδροµικής γραµµής Αθήνα-
Πάτρα). 

Θα περιλαµβάνει σε πρώτη φάση την κανονικοποίηση
της γραµµής (από µετρική που είναι σήµερα) και την
εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σηµατοδότησης σε
δεύτερη φάση. Τα έργα της πρώτης φάσης χρηµατοδο-
τούν τα ΕΛΠΕ αλλά στα έργα Β΄φάσης δεν υπάρχει
χρηµατοδότηση.

Η επέκταση προς Λαύριο είναι µία πονεµένη ιστορία
καθώς το έργο έχει εξαγγελθεί πολλάκις από το 2004 και
µετά. Σήµερα είµαστε ακόµα σε νηπιακό στάδιο, στο
επίπεδο των προµελετών. 

Η χρηµατοδότηση του έργου είναι 170εκατ.ευρώ
χωρίς όµως να υπολογίζονται οι απαλλοτριώσεις. Μιλάµε
για νέα διπλή γραµµή 31χλµ µε 7 σταθµούς και ηλεκτρ-
οκίνηση. Η χρηµατοδότηση αναζητείται.

Η επέκταση προς Ραφήνα είναι ακόµα πιο πίσω. Η
σκέψη είναι να φτάσει µέχρι το Λιµάνι της Ραφήνας ως
επέκταση από το Αεροδρόµιο και η απόσταση είναι
περίπου 7χλµ. Ενώ παραµένουν άγνωστοι πόσοι σταθµοί
θα κατασκευαστούν. Χρηµατοδότηση δεν υπάρχει προς
το παρόν.

Αν καταφέρει η ΕΡΓΟΣΕ να δροµολογήσει και τελικά
να υλοποιήσει αυτές τις επεκτάσεις θα έχει καλύψει όλα
τα σηµαντικά λιµάνια της Αττικής µε σύνδεση µε το κέν-
τρο της Αθήνας και κατ`επέκταση µε το σιδηροδροµικό
δίκτυο της χώρας.

48
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«Ξέσπασε» ο Μανδραϊκός
7–1 την ΑΕ Ζεφυρίου

Μ
ετά την  απώλεια του Κυπέλλου ο πρωτοπόρος
Μαν δραϊκός ξέσπασε στην  σαφώς αδύν αµη
ΑΕ Ζεφυρίου, την  οποία σάρωσε µε 7-1 και

επαν ήλθε στα πετυχ µέν α αποτελέσµατα.
ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ: Ποραν ίδης, Βλαχ όπουλος, Τζαφερά-

κος(66’ Θεοδωρόπουλος), Σραυρόπουλος, Καµπάσης,
Τύρπος(46’ Κούστας), Βούκα, Μπούσης(71’ Παπαδάκ-
ης), Ιβάν οβ(46’ Μον έ), Λελόυδας, Γκίν ης.

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: ∆ηµητρίου, Βελής Π., Τσαλερίδης,
Πουµπουρίδης, Γκεκάι(72’ Ζώης), Ιακωβίδης(86’
Μπακόπουλος), Λούν τζης, Σοπίδης, Χατζηγιάν ν ης(66’
Σοφιαν ίδης), Νησίδης(84’ Στύλος), ∆έδες.

Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 1-0 ΤΟΝ
∆ΙΑΓΟΡΑ ΡΟ∆ΟΥ

H
Εν ωση Παν ασπροπυργιακού ∆όξας πέτυχ ε
σπουδαία ν ίκη επί του ∆ιαγόρα Ρόδου και
ελπίζει στην  παραµον ή του στην  κατηγορία.

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ∆ΟΞΑΣ(προπον -
ητής Κυριάκος Μίχ ας): ∆ιαµαν τής, Χουζούρης, Σταγάκ-
ης, Νικολάου, Ζών ας, Νάκας, Ατµατζίδης, Ζαχ αράτος,
Μίλιτς, Μπαν γκούρα, Χαϊκάλης.

∆ΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟ∆ΟΥ(προπον ητής Νίκος Παν τέλης):
Στεφαν άκος, Μίτκας, Μεν τής, Προβατίδης, Πέεφ, Γεω-
ργίου, Ντίας, Γιόν δης, Βελλίν ης, Ρούν ιτς, Καρπαθάκης.

B΄ Εθνική (Νότος)
Αν αλυτικά τα αποτελέσµατα:

ΕΦΑΟΖ - ΑΕ Ν. Κηφισιάς 72-79 (παρ)
ΓΣ Μάν δρας Νικηφόρος - Παν ερυθραϊκός 83-75
Ηράκλειο - Πρωτέας Β. 72-85
Παγκράτι - ΚΑΟ Κορίν θου 85-71
∆άφν η ∆αφν ίου - Παν ελευσιν ιακός 83-67 
Κορωπί - Ίκαρος Ν. 71-80
Τρίτων  - Ιων ικός Ν. 76-78

∆ΑΦΝΗ ∆ΑΦΝΙΟΥ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
83-67

∆ιαιτητές :  Σκούτας-Θεοδωρόπουλος
∆εκάλεπτα: 21-11, 40-34, 65-47, 83-67
∆άφνη ∆αφνίου (Σορώτος, Κων σταν τιν ίδης):

Κοροβέσης, Κουφόπουλος , Καπών ης 20(3), Χρυσός
10(2), Σωφρον άς 9 (9 ασίστ), Γκίν ης 7(1), Θεοδοσίου
3(1), Γκιουζέλης 13(1), Τσιάκος 13, Τσελεµπής 8(2).

Πανελευσινιακός (Χούµπαυλης, Κωστής): Αβραµίδης
12, Νικολακόπουλος 9(1), Κελαϊδής 14, Ηλιάδης 5,
Ρόκκας, Ζούµπος 3, Τζιάλλας 1, Στέφος 5,
Φωτόπουλος, Ματζιώρης 18(2)

ΜΑΝ∆ΡΑ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 83-75

∆ιαιτητές: Μπίκας, Αν αστασίου
∆εκάλεπτα: 16-13, 32-43, 57-55, 83-75
Μανδραικός (Μπεκές): Τζιβελέκας 16 (3),

Κωτσόπουλος, Παπαν ικολάου, Κούσουλας 22 (3),
Καραµπάτσος 5 (1), Γκαϊν τάσοβ 8, Παπαπέτρος,
Βαφιάς, Γεωργοπαπαδάκος 7 (1), Ψυλέας 23 (2).

Πανερυθραϊκός (Χουχ ουλής): Καλλιαν ιώτης 15 (5),
∆ερµιτζάκης 7 (1), Σκάν δαλος 20, Γιαουρτόγλου 11 (1),
Τσικόπουλος, Λέπουρης, Αν των ίου 14 (4),
Μακρόπουλος 4, Σταθόπουλος 4, Καλούδας,
Μπακοδήµος, Σπάχ ια, Κων σταν τιν όπουλος.

Γ'ΕΘΝΙΚΗ: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ 6ο  ΟΜΙΛΟ

Ασπρόπυργος – ∆ιαγόρας Ρόδου 1-0
ΑΠΟ Κερατσίν ι – Ιων ικός 2-1
ΑΟ Λουτράκι – Προοδευτική 1-2
Πέλοπας Κιάτου – Εθν ικός 0-2
ΑΣ Ρόδος – ΑΟ Ζευγολατιού 4-0

Απόλλων Ποντίων- Πυρρίχιος 1-1

∆
εν  αν έδειξε ν ικητή το τοπικό ν τέρµπι της παρ-
αµον ής αν άµεσα στον  Απόλλων α Πον τίων  και
τον  Πυρρίχ ιο.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Μουζάκης, Κεσόβ(87’ Χιον ίδης Γ.),
Εριχ ίδης(46’ ∆ασκαλάκης), Πετσίτης, Ευσταθιάδης,
Μπαρν τοκ, Κωσταράς, Κοµιώτης,  Πεΐδης(67’ Αδελφό-
πουλος), Λακάι, Χιον ίδης Ι..

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Στεφαν ίδης, Τριαν ταφυλλίδης(46’ Κυρ-
ιαζίδης), Μερκάι, Μαυροδόν της, Παν τελής, Πιπερίδης
Ι., Ερµπαλίδης(77’ Αν θόπουλος), Πιπερίδης Γ.,   Σότα,
Παπαδόπουλος(70’ ∆αν ιηλίδης), Αποστολόπουλος(67’
Λαζαρίδης).

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>(22η
αγωνιστική)

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 0-0
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 7-1
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 2-0
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 0-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY 1-1
ΒΥΖΑΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2-0
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 1-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 56 
2. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 49 
3. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 46 
4. ΒΥΖΑΣ 45 
5. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 39 
6. ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 36 
7. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 29 
8. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 25 
9. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 24 
10. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 21 
11. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 16 
12. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 16 
13. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 14 
14. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 11 
15. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 6
Η ΕΠΟΜΕΝΗ (23η Αγωνι στι κή)
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΒΥΖΑΣ 
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 
Ρεπό: ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>(21η αγωνιστική)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 1-3
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ 0-1
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-2
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 7-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 42 
2. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 39 
3. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 39
4. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 33 
5. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 32 
6. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 31 
7. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 28 
8. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 21 
9. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 15 
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 9 
11. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 9
Η ΕΠΟΜΕΝΗ (22η Αγωνι στι κή-Τελευταί α)
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Ρεπό: ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ  2-0 ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

Ο
Βύζαντας Μεγάρων συνεχί ζοντας το σερί  των επι τυχι ών
του επι κράτησε στο γει τονι κό ντέρµπι  του Πανελευσι -
νι ακού µε 2-0.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Μάκης Πανταζής): Ανδρέου,
Μάλλης(90+1Μπούρης), ∆έσκος, Μήτσος(63’Τσί γρης), Εµετόβ,
Κουρκούτης, ∆ρί τσας. Καραγι άννης, Λάλας(87’Φρυγανάς), Κλω-
νάρης, Τζουµάκας(70’Πανταζής Α).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Τσί γκρης, Λι όσης, Πανταζής, Κατσι -
κούρης, Μπούρης, Χατζής, Φρυγανάς.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπονητής Βασί λης Καραούλης):
Νι κολάκης, Μπί µπας, Ανταλής, Τυρλής Ηλ(63’Αντωνί ου), Ακα-
ρέπης, Ατµατζί δης(82’ Ζί ου), Μαρι νόπουλος, Χοτζάι , Παν-
τελί δης, Πολεµαρχάκης, Πετσί της.

ΑΝΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Τυρλής Χ, Αραπάκης, Αντωνί ου, Τσα-
πάρας, Μουράτι , Ζί ου, Τουρλί δης Κ.
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ
Την Κυριακή 4/3/18 στην Λεωφόρο Αθηνών- Κορίνθου πρός Ελευσίνα στο

σηµείο  'Πιλινίου hot spot' οδηγός χτύπησε πεζό στις 22:00  µ.µ.  
Όποιος είδε το περιστατικό και έχει πληροφορίες παρακαλείται 

να επικοινωνησει µε την Τροχαία Περιστερίου ή µε το 6973517965 .

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

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

Τηλ. 6973823418

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ
ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ

ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ  
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

18. Λήψη απόφασης
για την έγκριση των
πρωτοκόλλων παραλα-
βής υλικών προµηθειών
& παραλαβή των αντικει-
µένων των συµβάσεων
γενικών υπηρεσιών.
19. Λήψη απόφασης
για την  συµµετοχή
εκπροσώπων του ∆ήµου
στην 2η συνάντηση
εργασιών των εταίρων
στο Barcelos της Πορτο-
γαλίας στο πλαίσιο του
Προγράµµατος ERAS-
MUS+ µε τίτλο
«Michelangelo: Ensuring
School Success and
Reducing Early School
Leaving through Fine
Artsµε κωδικό αριθµό
2017-1-EL01-KA201-
036177».
20. Αποδοχή δωρεάς
εκπόνησης µελέτης από
την εταιρεία ECHMES
προς το ∆ήµο µας.
21. Ε π ι σ τ ρ ο φ ή
ποσών σε δηµότες.
22. Επιστροφές ως
αχρεωστήτως Εισπραχθ-
έντων Τελών, Φόρων &
∆ικαιωµάτων.
23. Λήψη απόφασης
για απαλλαγή από προ-
σαυξήσεις. 
24. Κ α θ ο ρ ι σ µ ό ς
αµοιβής της δικηγόρου
Αγγελικής Χαροκόπου για
το χειρισµό µιας (1) έφε-
σης ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρα-
τείας, αναφορικά µε τις
οικοδοµικές άδειες
αποθηκών επί ακινήτων
ιδιοκτησίας της εταιρείας
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
στην περιοχή Καλυµπάκι.
25. Κ α θ ο ρ ι σ µ ό ς
αµοιβής της δικηγόρου
Αγγελικής Χαροκόπου για
τον χειρισµό της υπόθε-
σης των οφειλών του
∆ήµου Ελευσίνας προς
την ΕΥ∆ΑΠ.
26. Επί αιτήµατος
Σώµατος Ελλήνων Προσ-
κόπων για παραχώρηση
χώρου.
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Για την διακρίβωση του τρόπου δράσης της
εγκληµατικής οργάνωσης σχεδιάστηκε και υλο-
ποιήθηκε συντονισµένη αστυνοµική επιχείρη-
ση, κατά την οποία κλιµάκιο αστυνοµικών της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών µετέβη
στην Αττική, όπου εντόπισε και συνέλαβε τους
δυο δράστες.

Για την διάπραξη των κλοπών, οι δράστες
ακολουθούσαν συγκεκριµένη µεθοδολογία,
ενεργώντας µε διαφορετική σύνθεση κάθε
φορά και λαµβάνοντας πάντα ιδιαίτερα µέτρα
προφύλαξης, προκειµένου να µην εντοπιστούν
από τους αστυνοµικούς.

Αναλυτικότερα, οι δράστες εφορµούσαν από
την Αττική, δρώντας κατά τη διάρκεια της
νύχτας. Προσέγγιζαν το περίπτερο –στόχος- µε
οχήµατα από απόσταση και αφού επιβεβαίω-
ναν ότι ήταν κλειστό, φορώντας κουκούλες και
γάντια το πλησίαζαν πεζοί, ενώ οι οδηγοί των
οχηµάτων παρέµεναν σε αυτά παίρνοντας κοµ-
βικές θέσεις, ώστε να λειτουργούν ως τσι-
λιαδόροι.

Οι δράστες αποµόνωναν τα συστήµατα
συναγερµού και στη συνέχεια µε τη χρήση δια-
ρρηκτικών εργαλείων, παραβίαζαν τα ρολά του
περιπτέρου, ενώ τα κλοπιµαία τα τοποθε-
τούσαν σε µεγάλες σακούλες απορριµµάτων,
µεταφέροντας τα πεζοί, σε απόσταση ασφα-
λείας από το περίπτερο.

Στη συνέχεια προσέγγιζαν τα οχήµατα,
φορτώνοντας τα κλοπιµαία σε ενοικιαζόµενο
ηµιφορτηγό όχηµα (τύπου βαν), ενώ καθόλη
τη διαδροµή, άλλο όχηµα λειτουργούσε ως
προποµπός, ενηµερώνοντας για τυχόν ύπαρξη
αστυνοµικών δυνάµεων.

Πέρα από ενοικιαζόµενα οχήµατα, η
εγκληµατική οργάνωση ήταν εφοδιασµένη µε 

πληθώρα διαρρηκτικών εργαλείων, όπως
ψαλίδες κοπής µετάλλων, κόφτες και σιδερο-
λοστούς, αλλά και µε συστήµατα ενδοεπικοι-
νωνίας – ασυρµάτους, τους οποίους είχαν
συγχρονίσει µε τις συχνότητες της αστυνοµίας
στην Αθήνα.

Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι
κατά την διαδροµή τους οι δράστες αυξοµείω-
ναν συχνά την ταχύτητα τους κάνοντας ταυ-
τόχρονα µικρές στάσεις σε χώρους προσωρι-
νής στάθµευσης Εθνικών Οδών, αλλά και
αλλάζοντας συχνά προσωρινά κατευθύνσεις.

Από την έως τώρα έρευνα των αστυνοµικών
της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, η
οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουν
εξιχνιαστεί δεκαεπτά συνολικά περιπτώσεις
κλοπών, σε περίπτερα και επιχειρήσεις καπ-
νικών προϊόντων στην Αττική, στην Αχαΐα, στη
Φθιώτιδα, στη Βοιωτία, στην Αρκαδία, στην
Αιτωλοακαρνανία και στην Ευρυτανία.

Κατά τις έρευνες που ενεργήθηκαν από τους
αστυνοµικούς, παρουσία δικαστικού λειτουρ-
γού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής :

4.811 πακέτα τσιγάρων, τα οποία αποδόθη-
καν στους παθόντες,

∆ιάφορα διαρρηκτικά εργαλεία,
Κάρτες σύνδεσης SIM , σε διάφορα δίκτυα

κινητής τηλεφωνίας και
∆υο φυσίγγια πυροβόλου όπλου.
Το παράνοµο περιουσιακό όφελος που

αποκόµισαν οι δράστες ανέρχεται περίπου στις
280.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Πατρών και κρατούνται,
προκειµένου απολογηθούν ενώπιον του Ανα-
κριτή Πατρών.

Την προανάκριση και τις έρευνες ενεργεί η
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
∆ιεύθυν ση Συµβάσεων  Έργων
& Προµηθειών  
Τµήµα Προµηθειών  Εξοπλισµού
Παιδείας
Ταχ. ∆/ν ση    :  ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30,
ΑΘΗΝΑ                                                                        
Πληροφ ορίες - ΤΗΛ:  (210)
5272555
e-mail           :  exopl@ktyp.gr

Α∆Α: ΩΣΖ4ΟΞΧ∆-ΕΒΘ
Α∆ΑΜ: 18PROC002806244                     

Αθήν α,14.03.2018
Αρ. Πρωτ.: 3608 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  2.800 ΘΡΑΝΙΑ
ΚΑΙ 300 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΘΡΑΝΙΩΝ      
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε., προκηρύσσει
δηµόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισµό
(ανοικτή διαδικασία) µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη
τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου
για την: «Προµήθεια: 2.800 
ΘΡΑΝΙΑ ΚΑΙ 300
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΡΑΝΙΩΝ»
προϋπολογισµού 128.200,00
ΕΥΡΩ πλέον (Φ.Π.Α. 24%)
30.768,00 ΕΥΡΩ, ήτοι συνολικά
158.968,00  ΕΥΡΩ. 
Οι προσφορές θα πρέπει να περι-

λαµβάνουν υποχρεωτικά το σύνο-
λο των ειδών του εξοπλισµού. Η
προµήθεια του εξοπλισµού
χρηµατοδοτείται από το ΕΤΕπ 3
47177838 Εθνικής Τράπεζας.
2. Ο διαγωνισµός θα
πραγµατοποιηθεί µε χρήση της
πλατφόρµας του Εθνικού Συστή-
µατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
3. Ηµεροµηνία και ώρα
έναρξης υποβολής προσφορών:
16.03.2018, ηµέρα Παρασκευή,
ώρα 11:00 πµ.
4. Ηµεροµηνία και ώρα
λήξης υποβολής προσφορών:
16.04.2018, ηµέρα ∆ευτέρα, ώρα
15:00 πµ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει από την
αρµόδια Επιτροπή στις
20.04.2018, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 11:00. 
5. Ο χρόνος ισχύος των
Προσφορών είναι δώδεκα (12)
µήνες από την εποµένη της ηµέρας
διενέργειας του διαγωνισµού.
6. Η προµήθεια  του
εξοπλισµού θα ολοκληρωθεί εντός
εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από
την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης.
7. Η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής ορίζεται σε 2% επί του
προϋπολογισµού της προµήθειας,

(εκτός του αναλογούντος
Φ.Π.Α.), ήτοι ποσού 2.564,00 €
και πρέπει να έχει χρονική ισχύ
µεγαλύτερη κατά ένα (1) τουλάχι-
στον µήνα µετά τον χρόνο λήξης
ισχύος της Προσφοράς. 
8. Στον παρόντα διαγωνι-
σµό έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
του Ν. 4412/2016, καθώς και οι
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται
στο προοίµιο της ∆ιακήρυξης,
όπως ισχύουν.
9. Το πλήρες κείµενο της
∆ιακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρο-
νική µορφή από την ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr)
και µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε συστηµικό Α/Α:
55153.
10. Η Περίληψη της ∆ια-
κήρυξης αναρτήθηκε στο
Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. στις 15.03.2018.
11. Τα έξοδα δηµοσίευσης
της παρούσας περίληψης διακήρ-
υξης στον Ελληνικό τύπο
βαρύνουν τον ανάδοχο.

Αθήν α, 14.03.2018
Για την  εταιρεία

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.     
Ο ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος 

Βασίλειος Καραγιάν ν ης                                                      
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Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
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.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή

συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες
τηλ. 6944636483

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα
54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση,
κλιµατισµός, ανακαινισµένο, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
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 διαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76,
µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλι-
µατισµός, ανακαινισµένο, ανα-
καίνιση '15, τιµή 250€, συζητή-
σιµη 6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-

νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο
183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25

τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές εργασίες(καθαριότητα -
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. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
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 παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε
εχεµύθεια και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη φύλαξη
χώρων και σπιτιών. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 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 Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για
κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη
η γνώση χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφ-
ικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 
- Αναστάσιος

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 

Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον
του super market Σκλαβενίτης. 

Επικοινωνία : 6946369359

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
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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
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  TTIIGG  --  MMIIGG
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

    ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΣΣΤΤΕΕΣΣ  
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟΥΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΑΝΝΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΥΥΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΩΩΝΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΥΥΣΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr



16-θριάσιο ∆ευτέρα 19 Μαρτίου 2018 


