
Ανεξέλεγκτες κατασκηνώσεις, καταλήψεις
πεζοδρομίων, και ρύπανση του περιβάλλοντος στις

παραλίες των Μεγάρων και της Νέας Περάμου

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων, με
επιστολή του στονΔιευθυντή της

ΑστυνομικήςΔ/νσης Δυτικής Αττικής,
ζητεί να ληφθούν άμεσα μέτρα

τάξεωςκαι ασφάλειας.

ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΑΑ  ––  ΑΑΝΝΑΑΣΣΑΑΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΑΑ  ––  ΑΑΝΝΑΑΣΣΑΑ
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ

ΜΜΟΟΝΝΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΜΜΟΟΝΝΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ––  ΗΗμμεερρίίδδαα  
ααππόό  ττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
γγιιαα  ττοο  ««κκοούύρρεεμμαα»»  οοφφεειιλλώώνν  

ττωωνν  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιιώώνν
-Τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου, στις 17:30, στο

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου.

ΝΝΕΕΟΟ  ΣΣΟΟΚΚ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ
ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ::

Σφαίρα πέρασε 
πάνω από το 

κεφάλι αγοριού 
που κοιμόταν

ΕΕππεεκκττάάσσεειιςς  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςςΕΕππεεκκττάάσσεειιςς  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς
ΟΟδδοούύ  σσεε  ΛΛααύύρριιοο  ––  ΟΟδδοούύ  σσεε  ΛΛααύύρριιοο  ––  

ΡΡααφφήήνναα  ΡΡααφφήήνναα  κκααιι  δδυυττιικκήή  κκααιι  δδυυττιικκήή  
ΑΑττττιικκήή  σστταα  ππλλάάνναα  ττοουυ  ΑΑττττιικκήή  σστταα  ππλλάάνναα  ττοουυ  

υυππ..  ΜΜεεττααφφοορρώώννυυππ..  ΜΜεεττααφφοορρώώνν
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Σαφείς δεσμεύεις για την υλοποίηση έργων 
υποδομών που εκκρεμούν επί σειρά ετών ζήτησε 
ο Γ. Κασσαβός από τον υπουργό Χρήστο Σπίρτζη
Το πρόβλημα του καταυλισμού
Καποτά και η διάθεση στο κοινό

χώρου στάθμευσης, που βρίσκεται
παραπλέυρως του Προαστιακού 

Σιδηροδρόμου ΣΚΑ, μεταξύ 
των θεμάτων της σύσκεψης 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ 4,98 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ 4,98 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΣττηηνν  ττεελλιικκήή  εευυθθεείίαα  
ηη  ααννάάππλλαασσηη  ττηηςς  

ΛΛεεωωφφόόρροουυ  ΦΦυυλλήήςςÓåλ. 3

««ΒΒρροοχχήή»»  τταα  ππρρόόσσττιιμμαα
για την υπολειτουργία του ΚΕΛ Θριασίου

Όπως υποστήριξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
μόνο το 45% του εξυπηρετούμενου πληθυσμού των

τεσσάρων πόλεων (Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα,
Μαγούλα) έχει συνδεθεί, ενώ το 55% (27.500 κάτοικοι) 

εξακολουθεί να χρησιμοποιεί βόθρους.

Óåλ. 3

Óåë. 2

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  κκααιι  ΆΆννωω  
ΛΛιιόόσσιιαα  ««σσττααθθμμοοίί»»  

σσττηη  ρρόότταα  ττοουυ  λλααθθρρεεμμπποορρίίοουυ  ττσσιιγγάάρρωωνν
Óåë. 3-8

Óåλ. 9

Óåλ. 5

Óåë. 2

Óåλ. 9



Η13η προγραμματική σύμβαση του Δήμου Φυλής με
την Περιφέρεια Αττικής αφορούσε στην κατασκευή
πεζογέφυρας στον οικισμό « Γεννηματά 2» και κάθε

άλλο παρά γρουσουζιά έφερε. Γιατί σε χρόνο μηδέν ακο-
λούθησε η προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση της
Λεωφόρου Φυλής ύψους 4,98 εκατ. ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.

Η σύναψη και οι όροι της αναμένεται να εγκριθούν από το
Περιφερειακό Συμβούλιο την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που θα βελτιώσει, από
κυκλοφορική, περιβαλλοντική και αισθητική άποψη, τον κεν-
τρικό οδικό άξονα του Δήμου Φυλής στο συνολικό του μήκος
που φτάνει τα 3,6 χιλιόμετρα. 

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

Ασπρόπυργος
Κολιός Αντώνιος Ν. 28ης Οκτωβρίου 17Α 

& Θρασυβούλου, 2105577744

Ελευσίνα 
Σαμπάνης Σπυρίδων Α., Περικλέους 40 

& Κοντούλη, 2105547581

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Aχαρνές
Στράγκα Μαρία Χ. Βενιζέλου Ελευθερίου 78, Έναντι

Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά, 2102440400

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Αεράκης Νικόλαος Λ. Αιγαίου Πελάγους 32, Άνω
Λιόσια, 13341, ΑΤΤΙΚΗΣ2102470189

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου, Χαϊ-

δάρι - Δάσος, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Aρκετή ζέστη  

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
38 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ανάργυρος, Ανάργυρη, 

Αναργυρούλα, Γερμανός
Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Αναργύρων Κύρου 

και Ιωάννου, Οσίου Γερμανού του Ρώσου

«Αν δεχθούμε τα επιχειρήματα του ελληνικού κράτους (σ.σ.:
ότι οι πολίτες του Θριασίου δεν μπορούν να συνδεθούν με την
αποχέτευση λόγω του υψηλού κόστους και ότι το Δημόσιο δεν
μπορεί να το αναλάβει αντ’ αυτών, παρά μόνο να τους παράσχει
οικονομικές διευκολύνσεις), τότε βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Θα
το δεχθούμε και θα περιμένουμε να πλουτίσουν οι κάτοικοι του
Θριασίου;».

Το (ρητορικό) ερώτημα που έθεσε ο Ελληνας δικαστής Μιχάλ-
ης Βηλαράς την προηγούμενη Πέμπτη, κατά τη συζήτηση
ενώπιον του ακροατηρίου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της νέας
παραπομπής της χώρας μας για το Θριάσιο (υπόθεση C-
328/16), δείχνει τη δεινή θέση στην οποία έχει πλέον περιέλθει η
ελληνική πλευρά στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σχεδόν 20 χρόνια
μετά την κοινοτική προθεσμία για την εξυπηρέτηση των
κατοίκων του Θριασίου από αποχετευτικό δίκτυο, η εκκρεμότητα
παραμένει, με το 5% των έργων να μην έχει ολοκληρωθεί και το
50% των κατοίκων να μην έχει συνδεθεί. Και πλέον είναι δύσκο-
λο, αν όχι αδύνατον, οι ελληνικές αρχές να πείσουν ότι οποιοδή-
ποτε χρονοδιάγραμμα υποβάλλεται για τη συμμόρφωση της
χώρας είναι αξιόπιστο.

Η Ελλάδα μετράει ήδη μία καταδίκη για τα λύματα του
Θριασίου το 2004. Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ)
Θριασίου εγκαινιάστηκε τελικά πριν από πέντε χρόνια, αλλά εξα-
κολουθεί να υπολειτουργεί. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία
που κατέθεσαν οι ελληνικές αρχές στο Ευρωδικαστήριο, το
πρωτεύον δίκτυο (οι κεντρικοί αγωγοί) αποχέτευσης έχει κατασ-
κευαστεί, ενώ από το δευτερεύον (δίκτυο αποχέτευσης μέσα
στις πόλεις) έχουν κατασκευαστεί τα 184 από τα 198 χιλιόμετρα.
Το 5% που υπολείπεται αφορά την περιοχή της Κάτω Ελευσίνας
και, όπως παραδέχθηκαν οι ελληνικές αρχές στο Ευρωδικα-
στήριο, έχει «κολλήσει» λόγω της ανεύρεσης σημαντικών αρχαι-
ολογικών ευρημάτων.

Το μεγάλο ζήτημα όμως είναι, ως γνωστόν, ο μικρός αριθμός
συνδέσεων των σπιτιών με το αποχετευτικό δίκτυο, καθώς το
σχετικό κόστος βαραίνει τον πολίτη. 

Οπως υποστήριξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόνο το 45%
του εξυπηρετούμενου πληθυσμού των τεσσάρων πόλεων
(Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μαγούλα) έχει συνδε-
θεί, ενώ το 55% (27.500 κάτοικοι) εξακολουθεί να χρησιμο-
ποιεί βόθρους.

Καλούμενη να απολογηθεί στο Ευρωδικαστήριο, η ελληνική
πλευρά είχε μικρά περιθώρια να ελιχθεί εξαιτίας των –πέραν
πάσης αμφισβήτησης– δεδομένων. 

Η εκπρόσωπος των ελληνικών αρχών υποστήριξε ότι το
μεγαλύτερο μέρος του έργου έχει ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου
το Δημόσιο έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι της κοι-
νοτικής νομοθεσίας. 

Και ότι έχουν κινητοποιηθεί 10 συνεργεία αρχαιολόγων για την
ολοκλήρωση των ανασκαφών στο κομμάτι που έχει «κολλήσει».

Οσον αφορά τον μικρό αριθμό των συνδέσεων με το αποχε-
τευτικό δίκτυο, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία (με
οικονομικά κίνητρα), με αποτέλεσμα οι συνδέσεις να έχουν φθά-
σει πλέον στο 50,7% του πληθυσμού και να διαφαίνεται ότι θα
καλύψουν τον στόχο έως το τέλος του έτους (επιχείρημα που
αντιμετωπίστηκε με επιφυλακτικότητα από τους δικαστές, που
υπενθύμισαν ότι η Ελλάδα έχει πολλές φορές αθετήσει τα χρο-
νοδιαγράμματα που έχει παρουσιάσει). 

Τέλος, οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι το μεγαλύτερο
μέρος των λυμάτων από τις περιοχές που δεν έχουν συνδεθεί
μεταφέρεται με βυτία στη Μεταμόρφωση. 

Το επιχείρημα αυτό αμφισβητήθηκε από τον Δανό πρόεδρο
του τρίτου τμήματος του Ευρωδικαστηρίου, που ζήτησε απο-
δείξεις (τις οποίες βέβαια το κράτος δεν μπορεί να παράσχει).

Απαντώντας στον δικαστή κ. Βηλαρά, οι ελληνικές αρχές υπο-
στήριξαν ότι δεν μπορούν να αναλάβουν το κόστος των συνδέ-
σεων, καθώς αυτό θα προσέκρουε στην αρχή της ισότητας των
Ελλήνων πολιτών (δηλαδή θα ήταν άδικο να μη γίνεται και σε
οποιαδήποτε άλλη περιοχή συνδέεται με την αποχέτευση). Αλλά
ούτε μπορεί να αναληφθεί από το κράτος και να επιμεριστεί
υποχρεωτικά –εκ των υστέρων– μέσω των λογαριασμών ύδρ-
ευσης στους πολίτες, καθώς πρόκειται για μια περιοχή με αδύνα-
μο οικονομικά πληθυσμό.

Η απόφαση για το Θριάσιο εκτιμάται ότι δεν θα εκδοθεί πριν
από το τέλος του έτους. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή έχει ζητή-
σει την επιβολή προστίμου 3.828 ευρώ για κάθε ημέρα από την
παλαιά καταδίκη (2004) έως την έκδοση της νέας καταδίκης
(περίπου 18-19 εκατ. ευρώ) και επιπλέον 34.974 ευρώ για κάθε
ημέρα καθυστέρησης από την έκδοση της νέας καταδίκης μέχρι
την οριστική συμμόρφωση…

««ΒΒρροοχχήή»»  τταα  ππρρόόσσττιιμμαα
για την υπολειτουργία του ΚΕΛ Θριασίου

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ 4,98 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ 4,98 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΣττηηνν  ττεελλιικκήή  εευυθθεείίαα  ηη  ααννάάππλλαασσηη  ττηηςς  ΛΛεεωωφφόόρροουυ  ΦΦυυλλήήςς
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ΕΕππεεκκττάάσσεειιςς  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  ΟΟδδοούύ  σσεε  ΛΛααύύρριιοο  ––  ΡΡααφφήήννααΕΕππεεκκττάάσσεειιςς  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  ΟΟδδοούύ  σσεε  ΛΛααύύρριιοο  ––  ΡΡααφφήήνναα
κκααιι  δδυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  σστταα  ππλλάάνναα  ττοουυ  υυππ..  ΜΜεεττααφφοορρώώννκκααιι  δδυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  σστταα  ππλλάάνναα  ττοουυ  υυππ..  ΜΜεεττααφφοορρώώνν

Τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού που οραματίζεται το υπουργείο Μεταφορών αποκάλυψε, σε ραδιοφωνική
συνέντευξη , ο υπουργός Χρήστος Σπίρτζης. Το υπουργείο φιλοδοξεί η Αττική Οδός να επεκταθεί στο Λαύριο
και τη Ραφήνα, αλλά και στις δυτικές συνοικίες της Αττικής, παράλληλα με τη μερική υπογειοποίηση της εξό-

δου στην εθνική οδό.
Υπενθυμίζεται ότι, σχετικά πρόσφατα, πρόταση, άμεσης υλοποίησης των ανωτέρω έργων, μέσω ΣΔΙΤ, συνολικού

ύψους 750 εκατ. ευρώ και χωρίς δημόσια χρηματοδότηση και νέα διόδια, παρουσίασε ο Στ. Λαμπρόπουλος, Δρ. Πολι-
τικός Μηχανικός, Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ και πρώην γ.γ. του υπουργείου Υποδομών, στην εκδήλωση του ΤΕΕ για
το value engineering.

Η πρόταση στηριζόταν στη μελλοντική αξιοποίηση των εσόδων της Αττικής Οδού, μετά την λήξη της περιόδου ιδιω-
τικής εκμετάλλευσης.

Ο υπουργός Μεταφορώνς ανέφερε στη συνέντευξη τα εξής: ΄΄Οι επεκτάσεις που πρέπει να κάνουμε  στην Αττική
οδό είναι αρκετές.  Η πρώτη λοιπόν επέκταση που σχεδιάζουμε, είναι η επέκταση του προαστιακού μέχρι το λιμάνι
του Λαυρίου και στη συνέχεια της Ραφήνας, για να μπορέσουν να μεταφερθεί μέρος των δραστηριοτήτων στα δύο
λιμάνια, κυρίως της ακτοπλοΐας, ίσως και άλλων δράσεων των λιμανιών αυτών.

Και πιστεύω, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το συνολικό σχεδιασμό της Αττικής αλλά και της χώρας.
Και δεύτερον, η δεύτερη επέκταση που πρέπει, είναι αναγκαιότητα πλέον, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει

γίνει, είναι ο δρόμος της δυτικής περιφερειακής στις δυτικές συνοικίες της Αθήνας και της Αττικής που θα αποσυμφ-
ορήσει πάρα πολύ την κίνηση και το μεταφορικό χρόνο.

Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να βρούμε και χρηματοδότηση αλλά και να ξεπεράσουμε πολλές
γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν έχουν να κάνουν μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό. Πιστεύουμε
ότι είναι μία μάχη να συντμήσουμε πάρα πολύ τους όρους ωρίμανσης και αυτό κάνουμε, γιατί διαφορετικά δε θα
βγούμε από την κρίση.

Το πρωί της 1ης Μαρτίου ο νέος τότε
επικεφαλής του Β΄ Τελωνείου Πειρ-
αιά, Νίκος Μαυροδημητράκης,

έβγαινε, όπως έκανε κάθε μέρα, από το
σπίτι του στην Ανω Γλυφάδα με προορισμό
τον σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του Πει-
ραιά. Πριν προλάβει να μπει στο αυτοκίνητό
του, τρία άτομα με κουκούλες του επιτέθη-
καν με μπουνιές και κλωτσιές, τραυματίζον-
τάς τον. Κατάφερε να ξεφύγει χάρη στους
γείτονές του, που είδαν το περιστατικό και
άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Δια-
κομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» για τις
πρώτες βοήθειες και αργότερα μετέβη στην
Αστυνομία για κατάθεση.

Η επίθεση-«μήνυμα» στον επικεφαλής
του τελωνείου βρίσκεται σήμερα στο επίκεν-
τρο ερευνών για το λαθρεμπόριο τσιγάρων
στη χώρα. Το ίδιο και μία σειρά περισσότερο
ή λιγότερο προβεβλημένων γεγονότων,
όπως η κατάσχεση φορτίων με λαθραία τσι-
γάρα σε Ηγουμενίτσα και Θεσσαλονίκη τον
Απρίλιο, η έκρηξη βόμβας σε σπίτι στα Ανω
Λιόσια και ο εντοπισμός του πλοίου
Golendri, φορτωμένου με 1,5 εκατ. πακέτα
τσιγάρα. Αστυνομία και Λιμενικό αναζητούν
ή ήδη διαθέτουν 

ενδείξεις για πιθανή διασύνδεση αυτών
των φαινομενικά ασύνδετων γεγονότων. Η
έρευνα για τον ξυλοδαρμό του διευθυντή του
Β΄ Τελωνείου Πειραιά ανετέθη στην Ασφά-
λεια Νοτιοανατολικής Αττικής και στη
συνέχεια, λόγω της ιδιαιτερότητάς της, στο
τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Ασφάλειας
Αττικής.

Τα σενάρια
Δύο ήταν τα σενάρια για τους ηθικούς

αυτουργούς της επίθεσης: είτε επρόκειτο για
λαθρεμπόρους τσιγάρων είτε για εμπόρους
απομιμητικών προϊόντων που είχαν ζημιωθ

εί από την παρουσία του κ. Μαυροδ-
ημητράκη στο μεγαλύτερο τελωνείο του Πει-
ραιά. 

Εξάλλου, όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και
πράγματα στο λιμάνι αναφέρουν ότι ο
συγκεκριμένος είναι «καθαρός» και άριστος
γνώστης του αντικειμένου του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες και αξιόπιστες
μαρτυρίες, που συγκέντρωσαν οι διωκτικές
αρχές, ο επικεφαλής του τελωνείου διεξήγα-
γε συνεχείς, στοχευμένους ελέγχους σε κον-
τέινερ με λαθραία τσιγάρα, πλήττοντας τα
συμφέροντα των λαθρεμπόρων και των
επαγγελματιών – δορυφόρων τους.

Μόλις ενάμιση μήνα μετά το επεισόδιο του
ξυλοδαρμού, Αστυνομία και Λιμενικό εντόπι-
σαν κρυμμένα μέσα σε νταλίκες σε Ηγο-
υμενίτσα και Θεσσαλονίκη χιλιάδες πακέτα
λαθραίων τσιγάρων. Τα φορτηγά είχαν ξεκι-
νήσει τα δρομολόγιά τους από την Αττική και
είχαν προορισμό το εξωτερικό, πιθανότατα
τη Δυτική Ευρώπη.

Κρυμμένα
Το πρώτο απ’ αυτά εντοπίστηκε στις 23

Απριλίου στην πύλη «εξωτερικού» του λιμα-
νιού της Ηγουμενίτσας. Καλά κρυμμένα
μέσα σε βιομηχανικά φίλτρα βρέθηκαν
47.000 πακέτα τσιγάρων. Ο 31χρονος
οδηγός συνελήφθη και για την υπόθεση
ενημερώθηκε η Δίωξη Ναρκωτικών και Λαθ-
ρεμπορίου του Λιμενικού.

Τέσσερις ημέρες αργότερα και ενώ είχαν
μεσολαβήσει μυστικές έρευνες εντοπίστηκε
στη θέση «Δύο Πεύκα» Ασπροπύργου μία
ακόμα νταλίκα με λαθραία τσιγάρα κρυμμέ-
να μέσα σε βιομηχανικά φίλτρα, καθώς και
μία αποθήκη στον Κορυδαλλό, όπου είχε
γίνει η συσκευασία του παράνομου φορτίου.

Συνεχίζεται στη σελ. 8

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  κκααιι  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  ««σσττααθθμμοοίί»»  
σσττηη  ρρόότταα  ττοουυ  λλααθθρρεεμμπποορρίίοουυ  ττσσιιγγάάρρωωνν

ΝΝΕΕΟΟ  ΣΣΟΟΚΚ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ::
Σφαίρα πέρασε πάνω από το 
κεφάλι αγοριού που κοιμόταν

Μετά τον τραγικό χαμό του 11χρονου Μάριου
από αδέσποτη σφαίρα, τις συνεχείς καταγ-

γελίες των κατοίκων της περιοχής του Μενιδίου για
την χρήση όπλων, και το πρόσφατο περιστατικό με
την 14χρονη που κινδύνεψε από σφαίρα που πέρ-
ασε ξυστά από το κεφάλι της μία ακόμα συγκλονι-
στική μαρτυρία βλέπει το φως της δημοσιότητας.
Ο πατέρας ενός νεαρού μιλώντας στην πρωινή

εκπομπή τoυ ANT1 περιέγραψε πως μία ακόμα
αδέσποτη σφαίρα μπήκε στο υπνοδωμάτιο που
κοιμόταν το παιδί του και καρφώθηκε 30 εκατοστά
από το κεφάλι του πριν εξοστρακιστεί και γίνει χίλια
κομμάτια.
Ειδικότερα, έδειξε την ακριβή πορεία της σφαίρας,

η οποία αφού διαπέρασε την τέντα, πέρασε στο
υπνοδωμάτιο, χτύπησε κορνίζα και στη συνέχεια
στον τοίχο δίπλα στο κεφάλι του γιου του μάρτυρα.
Στη συνέχεια, η σφαίρα εξοστρακίστηκε και
χτύπησε στην ντουλάπα πριν γίνει κομμάτια.
«Βολίδα δεν βρέθηκε, διαλύθηκε, ήταν ευθεία η
βολή», τονίζει ο μάρτυρας σημειώνοντας ότι κάποι-
ος πυροβόλησε «για χαβαλέ». Όπως πάντως
εξηγεί αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που το σπίτι
του γίνεται στόχος, και απόδειξη αυτού αποτελούν
οι τρύπες στις μπαλκονόπορτές του.
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ΟΙατρικός Σύλλογος Πειραιά προειδο-
ποιεί πως υπάρχει κίνδυνος για τη
δημόσια υγεία από τη συσσώρευση

σκουπιδιών στους δρόμους.
Με ανακοίνωσή του υποστηρίζει πως  τα

βουνά από σκουπίδια σε συνδυασμό με τις
πολύ υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν ένα
εκρηκτικό συνδυασμό για την ύπαρξη βιολο-
γικών κινδύνων. 

Η ανακοίνωση 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά προειδοποιεί
για την ύπαρξη βιολογικών κινδύνων εξ αιτίας
της συσσώρευσης σκουπιδιών εντός και εκτός
κάδων απορριμάτων, τα οποία σε συνδυασμό

με τις υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνας) που
περιμένουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες,
αποτελούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό.

Εντομα, τρωκτικά και αδέσποτα ζώα δυνητικά
μεταφέρουν λοιμογόνους παράγοντες στο
αστικό περιβάλλον. Η απολύμανση των λοι-
μογόνων εστιών, που έχει ξεκινήσει σε αρκε-
τούς Δήμους, μειώνει σαφώς το πρόβλημα,
αλλά μόνο η απομάκρυνση των σκουπιδιών το
λύνει οριστικά.

Η μη επίλυση εργασιακών θεμάτων σε τόσο
ευαίσθητους τομείς είναι κόλαφος για κάθε
κυβέρνηση πόσο μάλλον όταν κινδυνεύει
άμεσα η Δημόσια Υγεία.  

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι η επίλυση του
προβλήματος της στάθμευσης, που σήμερα είναι
άναρχη και προκαλεί κυκλοφοριακό πρόβλημα, η
βελτίωση του οδοφωτισμού σε όλο το μήκος της
Λεωφόρου και η αντιπλημμυρική προστασία που
κατά τις βροχοπτώσεις δυσκολεύει την κίνηση
πεζών και εποχουμένων.

Πιο συγκεκριμένα, η λεωφόρος Φυλής θα αποκ-
τήσει, πλέον, σταθερό πλάτος. Σταθερό θα είναι
και το πλάτος των πεζοδρομίων, τα οποία θα ανα-
κατασκευαστούν και θα αποκτήσουν ράμπες αμα-
ξιδίων για ΑΜΕΑ, λωρίδες τυφλών και διαβάσεις
πεζών. 

Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή αντιπ-
λημμυρικών έργων που θα προστατεύσουν το
δρόμο από τη διάβρωση, αλλά και ο επαρκής
φωτισμός του. Παράλληλα θα βελτιωθεί η
κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση που θα συμβά-
λει στην οδική ασφάλεια και θα κατασκευασθούν
εσοχές στα πεζοδρόμια για τις στάσεις των λεωφο-
ρείων και τη στάθμευση των οχημάτων.

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά: Άμεσος κίνδυνος για 
τη δημόσια υγεία η συσσώρευση σκουπιδιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
στους Αγίους Αναργύρους
λόγω εορτασμού των πολιούχων

Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων για τον εορτα-
σμό των Αγ. Αναργύρων από ώρα 23.00΄ της
29/06/2017 έως ώρα 02.00΄ της 2/07/2017, θα

πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας
των οχημάτων στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στο τμήμα
της μεταξύ των οδών Δαβάκη και Ηρώων Πολυτεχνείου,
ρεύμα κυκλοφορίας προς Αχαρνές, καθώς και την αμφι-
δρόμηση του ρεύματος κυκλοφορίας προς Αθήνα, περ-
ιοχής δήμου Αγίων Αναργύρων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτ-
ησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών
προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημά-
των τους στην παραπάνω λεωφόρο κατά το αναφερό-
μενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα
και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη Γερμανία

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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ΟΔήμος Ασπροπύργου, σε συνερ-
γασία με την “OverMedia”, διορ-
γανώνει Σεμινάριο – Ημερίδα με

τίτλο «Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να
κουρέψουν οφειλές σε Τράπεζες, Δημόσιο
και Ασφαλιστικά Ταμεία». Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Ιουλίου,
στις 17:30 στο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Ασπροπύργου, Αλέκου Παναγούλη
13.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ανα-

πτυχθούν θέματα για τους τρόπους με τους
οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να «κουρέ-
ψουν» οφειλές σε Τράπεζες, Δημόσιο και Ασφ-
αλιστικά Ταμεία αλλά και το πως μπορούν να
επωφεληθούν βάσει του εξωδικαστικού μηχα-
νισμού ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών, ο
οποίος τίθεται σε ισχύ από τον Αύγουστο του
2017.
Στην εκδήλωση, χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ασπροπύργου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας. 

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι
ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, κ. Φώτης Κουρμούσης. Στο πάνελ
που θα συντονίσει η Δικηγόρος, κ. Ευαγγελία
Αμπάζη, περιλαμβάνει τη Δικηγόρο κ. Αριάδ-
νη Νούκα, τον Φοροτεχνικό κ. Απόστολο
Αλωνιάτη, το Διδάκτωρα Νομικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γιώργο Κώτσηρα,
ένα εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελ-
ητηρίου Ελλάδος και έναν εκπρόσωπο του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Η Εκδήλωση διοργανώνεται υπό την αιγίδα

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, την
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος,
τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, τη Γενική
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, το Οικο-
νομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Τεχνικό

Επιμελητήριο Ελλάδος, ενώ, υποστηρικτές είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο
Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών, η Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών και η
Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Δεκατρεις προτάσεις για την πάταξη της εγκλημα-
τικότητας στις Αχαρνές παρουσίασε  το Τοπικό
Συμβούλιο και Εγκληματικότητας – Κοινωνικής

Παρέμβασης του Δήμου Αχαρνών, αναφέροντας ότι τα
μέτρα που έχει πάρει μέχρι τώρα το Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη δεν έχουν αποδώσει

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Άμεση υλοποίηση του υπογεγραμμένου Μνημονίου
Συνεργασίας του Δήμου με την ΕΛΑΣ που αφορά τη
Σχολή της Αμυγδαλέζας, στο οποίο προβλέπεται η δημιο-
υργία Πολυδύναμου Αστυνομικού Τμήματος στο εγκατα-
λελειμμένο και λεηλατημένο κτίριο του 10ου Γυμνασίου
στην Αυλίζα.

2. Κατάργηση Καταυλισμού σεισμοπλήκτων «
ΚΑΠΟΤΑ » ο οποίος δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των
σεισμοπλήκτων του σεισμού το 1999 και πλέον έχει
μετατραπεί σε εστία κάθε μορφής εγκληματικότητας. Η
δικαιολογία ότι κατοικούν κάποιοι αναξιοπαθούντες απο-
τελεί άλλοθι για την συνέχιση της λειτουργίας του. Προ-
τείνουμε το Υπουργείο Εργασίας να φροντίσει ώστε οι
πραγματικοί αναξιοπαθούντες να ενταχθούν στα προ-
γράμματα του Υπουργείου ( όπως κάνει για του ROMA )
προκειμένου να λάβει μέτρα για την αποκατάστασή τους.
Δηλαδή π.χ.

να δοθεί δυνατότητα σε όσους έχουν οικόπεδο να
μεταφέρουν τον οικίσκο σε αυτό και να μπορούν να
συνδεθούν με τα δίκτυα ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ.

Εάν δεν έχουν οικόπεδο να τους δοθεί επιδότηση
ενοικίου.

Να υπάρξει δυνατότητα εγκατάστασής τους στα κενά
διαμερίσματα του ΟΑΕΔ.

3. Ειδικές Ομάδες ΟΠΚΕ να βρίσκονται επί 24ωρου
βάσεως στις προβληματικές περιοχές ( Αυλίζα, 40 Μάρτ-
υρες, Αγ.Σωτήρα, Κύπρου, Αγ.Δημήτριος) οι οποίες θα
εισέρχονται εντός των περιοχών αυτών προκειμένου να
ελέγχουν τους εμπόρους ναρκωτικών και όχι τους χρή-
στες κατά την έξοδό τους.

4. Συνεχής παρουσία Εισαγγελέα όπου θα έχει έδρα
στην πόλη μας προκειμένου να παρεμβαίνει άμεσα σε
κάθε γεγονός.

5. Ενίσχυση των ομάδων ΔΙΑΣ οι οποίες πρέπει να
περιπολούν επί 24ωρου βάσεως.

6. Ενίσχυση του Α.Τ. Αχαρνών με προσωπικό και
Τεχνική Υποστήριξη.

7. Παραμονή και όχι κατάργηση του Αστυνομικού
Σταθμού στους Θρακομακεδόνες και ενίσχυσή του με
περιπολικό και άλλες υποδομές.

8. Αλλαγή του Νομοθετικού Πλαισίου που αφορά την
ηχορύπανση , την κατοχή και χρήση όπλων .

9. Ενίσχυση του θεσμού του Αστυνομικού της γειτο-
νιάς.

10. Συνεχής παρουσία τροχαίας που θα ελέγχει ύπο-
πτα οχήματα εντός και εκτός των προβληματικών περ-
ιοχών.

11. Παρέμβαση του ΣΔΟΕ προκειμένου να ελέγξει αδι-
καιολόγητο πλουτισμό (όπως άλλωστε πράττει για όλους
του Έλληνες Πολίτες) σε όσους , ενώ δηλώνουν ανεπάγ-
γελτοι και μάλιστα λαμβάνουν όλα τα επιδόματα Πρόνοι-
ας, κατοικούν σε πολυτελείς κατοικίες, οδηγούν ακριβά
αυτοκίνητα και έχουν πολλές χιλιάδες ευρώ καταθέσεις
σε τράπεζες.

12) Να υπάρχει μέριμνα από το Υπουργείο Υγείας για
τους χρήστες που μετακινούνται με τα ΜΜΜ ( Προα-
στιακός, Λεωφορειακές Γραμμές, Τραίνο ) ώστε να δια-
σφαλίζεται η υγεία σε όλους του επιβαίνοντες

13) Παρουσία της Αστυνομίας στα ΜΜΜ ώστε να απο-
τρέπουν τους χρήστες (αγοραστές) να καταλήγουν στον
τελικό τους προορισμό για την αγορά της δόσης τους
από τους εμπόρους.

Τα μέτρα που έχει πάρει μέχρι τώρα το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη δεν έχουν αποδώσει. Κάποιες
προσαγωγές και συλλήψεις δεν λύνουν το πρόβλημα. Το
εμπόριο συνεχίζεται απρόσκοπτα όπως και οι ανεξέλεγ-
κτοι πυροβολισμοί με αποτέλεσμα παραλίγο να θρηνή-
σουμε νεο θύμα στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Είναι υποχρέωση όλων μας και πρωτίστως της Δημο-
τικής Αρχής να συνεχίσουμε τις κλιμακούμενες κινητο-
ποιήσεις ώστε να γίνει αντιληπτό προς κάθε κατεύθυνση
ότι η πόλη και οι δημότες της δεν θα ανεχθούν πλέον
αυτή την κατάσταση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ

ΠΠΠΠΡΡΡΡΩΩΩΩΤΤΤΤΟΟΟΟΒΒΒΒΟΟΟΟΥΥΥΥΛΛΛΛΙΙΙΙΑΑΑΑ    ––––    ΑΑΑΑΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΑΑΑΑ    ΓΓΓΓΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΤΤΤΤΙΙΙΙΣΣΣΣ    ΟΟΟΟΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟΝΝΝΝΟΟΟΟΜΜΜΜΙΙΙΙΚΚΚΚΕΕΕΕΣΣΣΣ
ΜΜΜΜΟΟΟΟΝΝΝΝΑΑΑΑΔΔΔΔΕΕΕΕΣΣΣΣ    ΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥ    ΑΑΑΑΣΣΣΣΠΠΠΠΡΡΡΡΟΟΟΟΠΠΠΠΥΥΥΥΡΡΡΡΓΓΓΓΟΟΟΟΥΥΥΥ

ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ––  ΗΗμμεερρίίδδαα  ααππόό  ττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  γγιιαα  ττοο  
««κκοούύρρεεμμαα»»  οοφφεειιλλώώνν  ττωωνν  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιιώώνν

-Τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου, στις 17:30, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου.

ΑΑππόό  ππααλλιιόόττεερρηη  σσυυννάάννττηησσηη  πποουυ  εείίχχεε  ττοο  ΤΤοοππιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ΠΠρρόόλληηψψηηςς  ΠΠααρρααββααττιικκόόττηηττααςς  μμεε
ττοονν  ΓΓεεννιικκόό  ΓΓρρααμμμμααττέέαα    ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΤΤάάξξηηςς  κκ..  ΔΔηημμήήττρρηη  ΑΑννααγγννωωσσττάάκκηη  
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Αξεπέραστες μελωδίες στη συναυλία Πιάνου 
του Δημοτικού Ωδείου Φυλής (Τάξη Δήμητρας Οικονόμου) 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΥΣΩΝΑ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ

O Aντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας
Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος γνωστο-
ποιεί ότι λόγω του καύσωνα θα διατίθενται
στο κοινό κλιματιζόμενοι χώροι στο Δημα-

ρχείο Ζεφυρίου, οδός Ηρώων 
Πολυτεχνείου Ζεφύρι, από την Τετάρτη 28

μέχρι και το Σάββατο 1 Ιουλίου 2017 από τις
9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αυξήθηκαν οι καταθέσεις των
επιχειρήσεων, μειώθηκαν 

των νοικοκυριών

Aύξηση κατά 421 εκατ. ευρω εμφάνισαν
τον Μάιο οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοι-
κοκυριών με αποτέλεσμα το συνολικό τους
υπόλοιπο να φθάσει τα 119,415 δισ. ευρώ
από 118,994 δισ. ευρω που ήταν στο τέλος

Απριλίου.

Αξεπέραστες μελωδίες στη συναυλία Πιάνου του
Δημοτικού Ωδείου Φυλής (Τάξη Δήμητρας Οικονόμου) 

Μια εξαίσια συναυλία πιάνου που ταξίδεψε το κοινό
της σε μελωδικούς δρόμους, έδωσαν οι μικροί σπου-
δαστές της Τάξης της κ. Δήμητρας Οικονόμου το από-
γευμα της Παρασκευής 23 Ιουνίου στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου. 

Αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και
το ταλέντο τους, τα παιδιά έπαιξαν στο πιάνο, κλασικά
ακούσματα μεγάλων δημιουργών αλλά και σύγχρονες
μελωδίες  του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού Πεντα-
γράμμου. 

Υπέροχη,  φύσει ευγενική και φιλόξενη οικοδέσποινα
η καθηγήτρια πιάνου κ, Δήμητρα Οικονόμου μίλησε με
ιδιαίτερη αγάπη για τους μαθητές της τόσο για τους
αρχάριους όσο και για τους προχωρημένους. 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα παιδιά δεν αρκέστηκαν
μόνο στα πλήκτρα αλλά στο τέλος της συναυλίας ερμή-
νευσαν και μερικά υπέροχα κομμάτια συνοδευόμενα 

από συμμαθητές τους που κάθισαν στο πιάνο, προ-
καλώντας τον θαυμασμό και το θερμό χειροκρότημα
του κοινού τους. 

Όμορφη βραδιά Αρβανίτικης
Παράδοσης στη Πλατεία
Ηρώων Άνω Λιοσίων 

Όμορφες κι αυθεντικές στιγμές Αρβανίτικης Παρά-
δοσης απόλαυσε το κοινό που είχε κατακλύσει την
Πλατεία Ηρώων το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιου-
νίου. 

Τα χορευτικά του Συλλόγου  Αρβανίτικου Πολιτι-
σμού της Χασιάς «ΦΥΛΑΣΙΑ», το χορευτικό Τμήμα
της Δημοτικής Ενότητας Φυλής και τα μικρά χορευτι-
κά του Συλλόγου Αρβανίτικου Πολιτισμού Άνω
Λιοσίων η «ΓΡΙΖΑ» επρόκειτο να εμφανιστούν στις
21 Μαΐου, ανήμερα του εορτασμού των Πολιούχων
Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης. Δυστυχώς όμως ο
καιρός και η δυνατή βροχή δεν επέτρεψαν την εμφά-
νισή τους. 

Έτσι ο Δήμος Φυλής τους κάλεσε εκ νέου στο ραν-
τεβού μαζί με την πραγματοποίηση της συναυλίας
του Γιώργου Μαργαρίτη που επίσης είχε αναβληθεί.
Οι Πρόεδροι, οι χοροδιδάσκαλοι και οι χορευτές των
Συλλόγων όχι μόνο ανταποκρίθηκαν με χαρά, αλλά
και παρουσίασαν μια υπέροχη Αρβανίτικη παράστα-
ση με εξαιρετικά ακούσματα και χορούς. 

Μαζί τους όπως πάντα βρέθηκε επί σκηνής και ο
κορυφαίος ερμηνευτής της Αρβανίτικης Παράδοσης
Σπύρος Μπρέμπος με την εξαιρετική ορχήστρα του. 

Ο κόσμος ανάμεσά του και ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς, η Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Ζωή Αρβανιτάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου, Αντιδήμαρχοι,
μέλη του Δημοτικού και των Τοπικών Συμβουλίων
Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Χασιάς και δεκάδες
εκπρόσωποι μαζικών και πολιτιστικών φορέων του
Τόπου, κατέβηκαν στην Πλατεία προκειμένου να
απολαύσουν τα χορευτικά συγκροτήματα στα οποία
και χάρισαν το πιο θερμό τους χειροκρότημα. 

ΜΜάάννδδρραα::  ΑΑφφιιέέρρωωμμαα  σσττοονν  ΣΣττέέλλιιοο  ΚΚααζζααννττζζίίδδηη  
σσττοο  ΘΘεερριιννόό  ΚΚιιννηημμααττοογγρράάφφοο  ««ΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΝΝ»»

Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας και ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης & Πολιτισμού σας προσκαλούν στο Αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη με τη

Χορωδία του ΚΑΠΗ Μάνδρας που θα γίνει το Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα
8.30 μ.μ. στο Θερινό Κινηματογράφο «ΑΣΤΡΟΝ».

Η Δήμαρχος Ιωάννα Κριεκούκη
Η Πρόεδρος Αλεξάνδρα Νερούτσου
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Να ενημερώσει για τα μέτρα 
πυροπροστασίας ζητά 

ο Δημήτρης Τσιουμπρής από τη
δημοτική αρχή Φυλής

27/06/2017
ΘΕΜΑ: Μέτρα πυροπροστασίας
Προς : Δήμαρχο Φυλής κ. Παππού Χρήστο

Κοιν.: 1)  Πρόεδρο Δημ.Συμβουλίου κα Αρβανιτάκη
2)  Επικεφαλείς Παρατάξεων

Βρισκόμαστε στο μέσο αντιπυρικής περιόδου, με
καταγεγραμμένες τις σοβαρές ελλείψεις στη Δασική
υπηρεσία, στο Πυροσβεστικό σώμα και γενικότερα
στις υποδομές πυροπροστασίας.
Είναι επιβεβλημένο να εξαντληθούν τα μέτρα πυρο-
προστασίας και να εκπονηθεί συγκεκριμένος σχε-
διασμός για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στα όρια
ευθύνης του Δήμου, παίρνοντας υπόψη και το
γεγονός ότι ο Δήμος μας βρίσκεται στους πρόποδες
της Πάρνηθας, ενός πολύτιμου πνεύμονα για τη
Δυτική Αθήνα και το λεκανοπέδιο συνολικά.
Με βάση τα παραπάνω, ζητάμε να ενημερώσετε
άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα
που έχει λάβει η δημοτική αρχή για αυτό το σοβαρό
ζήτημα.

Για την Λαϊκή Συσπείρωση
Δημήτριος Τσιουμπρής
Δημοτικός Σύμβουλος

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 
Εγκρίθηκε η πρόταση του Πολεοδομικού
Σχεδίου Εφαρμογής για τον καθορισμό
χώρων αθλητισμού στη θέση «ΧΑΒΩΣΙ»

ΟΔήμαρχος Ελευσίνας ανακοινώνει ότι με
την υπ’ αρ. 225/2017 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου, εγκρίθηκε η πρόταση του

Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής για τον καθορι-
σμό χώρων αθλητισμού στη θέση «ΧΑΒΩΣΙ»
Μαγούλας.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο
Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
για να λάβουν γνώση του φακέλου και να υποβάλ-
λουν τυχόν ενστάσεις τους,εντός 20 εργάσιμων ημε-
ρών από την τελευταία Δημοσίευση. 

Οδηγίες για τα ανασφάλιστα οχήματα 
από την Περιφέρεια Αττικής

Γ
ια τη διευκόλυνση των πολιτών και
προς αποφυγή ταλαιπωρίας τους,
αναφορικά με τα ζητήματα που

ανέκυψαν με τα ανασφάλιστα οχήματα,
επισημαίνονται οι ακόλουθες κύριες
αιτίες που δημιουργούν τις εσφαλμένες
καταχωρήσεις στις βάσεις δεδομένων
των συναρμόδιων υπουργείων, όπως
αυτές προκύπτουν από την μέχρι σήμε-
ρα προσέλευση των ενδιαφερομένων
στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρ-
ειας Αττικής. 

Περίπτωση κλοπής οχήματος η οποία
έχει δηλωθεί στην οικεία Αστυνομική Αρχή, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί αντιστοίχως οι βάσεις δεδομένων. Στην
περίπτωση αυτή οι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας απλό φωτοαν-
τίγραφο της βεβαίωσης της Αστυνομικής Αρχής για τη δήλωση της κλοπής, ώστε να υπάρξει η σχετική καταχώρη-
ση.

Περίπτωση οριστικής διαγραφής του οχήματος λόγω ανακύκλωσής του με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομιστεί στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας πιστοποιητικό καταστροφής
από την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος, Τηλ. 210 6899039, info@edoe.gr) για να ολοκληρωθ-
εί η διαδικασία οριστικής διαγραφής του οχήματος και να γίνει η σχετική ενημέρωση της βάσης δεδομένων.

Περίπτωση οριστικής διαγραφής του οχήματος λόγω ανακύκλωσής του με παρέμβαση του οικείου Δήμου. Εάν το
όχημα έχει παραληφθεί πριν την εφαρμογή του Π.Δ 116/2004, πρέπει στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας
να υποβληθεί βεβαίωση του Δήμου ότι παρελήφθη το συγκεκριμένο όχημα (αριθμός πλαισίου ή αριθμός κυκλοφο-
ρίας) και παρεδόθη στον (τότε) ΟΔΔΥ (νυν ΔΔΔΥ) και βεβαίωση του φορέα αυτού για το συγκεκριμένο όχημα
(αριθμός πλαισίου ή αριθμός κυκλοφορίας) με την ένδειξη ότι εκποιήθηκε για διάλυση (SCRUP).

Περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ των ενδιαφερομένων πολιτών (πωλητή -
αγοραστή) αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται με την
υποβολή, στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας, των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και την έκδοση άδει-
ας κυκλοφορίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη (αγοραστή).

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας 
καλεί τους κτηνοτρόφους για την 
καταβολή των μισθωμάτων 
βοσκήσιμης γαίας  

ΟΔήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας ανακοινώνει ότι
παρελήφθησαν από τη Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δ.Α. οι

κυρωμένες καταστάσεις κτηνοτρόφων, στους οποίο-
υς κατανεμήθηκαν επιλέξιμοι βοσκότοποι για το έτος
2016.

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι, στους οποίους κατανε-
μήθηκαν βοσκήσιμες γαίες εντός της διοικητικής περ-
ιφέρειας του Δήμου, να προσέλθουν από την Τετάρτη
28.06.2017 έως την Παρασκευή 30.06.2017, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο δημοτικό κατάστημα
του τόπου κατοικίας τους (Μάνδρα, Ερυθρές, Βίλια,
Οινόη), προκειμένου να παραλάβουν τα σχετικά
έντυπα κατανομής.

Ακολούθως οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να 

καταθέσουν το μίσθωμα που αναγράφεται στα
έντυπα κατανομής, στο λογαριασμό της Περιφέρειας
Αττικής (Alpha Bank με αριθμό IBAN: GR 60 0140
8020 8020 0200 1001 238).

Μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους
2016, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσ-
κήσιμης γαίας, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής,
για το 2018.
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Στην Ελλάδα καταγράφονται οι χαμηλότερες τιμές
πώλησης ακινήτων, μεταξύ 18 χωρών της «γηραι-
άς» ηπείρου, όπως προκύπτει από έρευνα της

RE/MAX Ευρώπης.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μία κατοικία 100 τ.μ., σε αστική

περιοχή της Ελλάδας, πωλείται κατά μέσο όρο προς 92.200
ευρώ και στην περιφέρεια για 67.000 ευρώ. Στον αντίποδα, οι
υψηλότερες τιμές πώλησης ακινήτων καταγράφονται στο
Λουξεμβούργο. Εκεί, ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. σε αστική περ-
ιοχή κοστίζει 797.500 ευρώ κατά μέσο όρο και στην περιφέρ-
εια πωλείται για 562.600 ευρώ.

Λίγο πιο χαμηλές είναι οι τιμές πώλησης ακινήτων στην
Ελβετία, όπου μία κατοικία 100 τ.μ. σε κάποια μεγάλη πόλη
κοστίζει κατά μέσο όρο 754.100 ευρώ και στην περιφέρεια
638.700 ευρώ. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, η ελληνική
κτηματαγορά είναι αρκετά πιο φθηνή σε σύγκριση με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, ενώ πλέον οι τιμές πώλησης έχουν περά-
σει στο στάδιο της σταθεροποίησης.

Ακόμη και σε ανταγωνιστικές αγορές, όπως η Ιταλία, ειδικά
για τουριστικά ακίνητα, η Ελλάδα παραμένει ακόμη πολύ πιο
οικονομική λύση, ενώ και η Ισπανία που είχε βιώσει μία από
τις πιο σοβαρές κρίσεις στην ιστορία του Real Estate, έχει
τιμές σχεδόν διπλάσιες σε σύγκριση με αυτές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ευνοϊκές συνθήκες δανεισμού με
τα χαμηλά επιτόκια που τονώνουν την ζήτηση, οδηγούν σε
διαρκώς αυξανόμενες ή έστω σταθερές τιμές πώλησης διαμε-

ρισμάτων, ανεξαρτήτως περιοχής και χώρας.
Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο

αυξήθηκαν σημαντικά για τα αστικά διαμερίσματα, σε περι-
πτώσεις χωρών όπως η Λιθουανία, η Γερμανία και το Λουξεμ-
βούργο (της τάξεως του 13%), ενώ οι τιμές πώλησης των οικι-
στικών ακινήτων (διαμερισμάτων) αυξήθηκαν επίσης και στην
περιφέρεια και αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω το 2017
κατά περίπου 7% στο Λουξεμβούργο και 4-6% στην Εσθονία.

Σε ό,τι αφορά στην περίπτωση της Ελλάδας, τη χρονιά που
πέρασε ένα διαμέρισμα θα μπορούσε να αγοραστεί με μέση
τιμή ανά τετραγωνικό 922 ευρώ σε αστική περιοχή και 670
ευρώ στην περιφέρεια. Για φέτος, η πρόβλεψη είναι θετική,
αναμένοντας σταθερές τιμές για τα διαμερίσματα και τους
άλλους τύπους ακινήτων σε αστικές περιοχές, αλλά και στην
υπόλοιπη Ελλάδα.

Στην Ελλάδα οι χαμηλότερες τιμές πώλησης 
ακινήτων μεταξύ 18 χωρών της Ευρώπης

Το μπαράζ των «τυχαίων» ελέγχων συνεχίστηκε και
λίγες μόλις ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της 28ης
Απριλίου, αστυνομικοί της Τροχαίας και της Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης σταμάτησαν στα διόδια Μαλγάρων άλλη
μία νταλίκα που είχε ξεκινήσει το δρομολόγιό της από
την Αττική και μετέφερε κρυμμένα μέσα σε γύψινα
τούβλα 105.500 πακέτα τσιγάρα. Οι έρευνες που ακο-
λούθησαν φέρεται να οδήγησαν και σ’ αυτή την περίπτω-
ση στον Ασπρόπυργο.

Το φορτηγό πλοίο Golendri, που εντοπίστηκε προ
δεκαημέρου να πλέει νότια της Κρήτης φορτωμένο με
1,5 εκατ. πακέτα λαθραία τσιγάρα βρισκόταν ήδη από το
2000 στη «μαύρη» λίστα των υπηρεσιών ασφαλείας, ως
ύποπτο για μεταφορές ναρκωτικών. Το 2014 κάηκε
εξαιτίας βραχυκυκλώματος στη γέφυρα και εγκαταλείφ-
θηκε στο αγκυροβόλιο της Σαλαμίνας.

Η μεταβίβασή του, πιο πρόσφατα, σε νέο ιδιοκτήτη και
η ρυμούλκησή του στη Θεσσαλονίκη για επισκευή κίνησε
το ενδιαφέρον των ελληνικών και ξένων διωκτικών
αρχών. Εξάλλου, για τον απόπλου του από το λιμάνι
Μπαρ του Μαυροβουνίου και τις κινήσεις του στα διεθνή
ύδατα δυτικά της Ελλάδας το Λιμενικό φέρεται να ειδο-
ποιήθηκε από αγγλικές υπηρεσίες.

Ρότα για Τομπρούκ

Προορισμός του υπό σημαίας Τανζανίας πλοίου ήταν
σύμφωνα με τις φορτωτικές το λιμάνι Τομπρούκ της
Λιβύης. Ωστόσο, η εξέλιξη των γεγονότων κατατείνει στο

συμπέρασμα ότι τα τσιγάρα θα ξεφορτώνονταν στις
νότιες ακτές της Κρήτης. Πηγή κοντά στην έρευνα εξάλ-
λου αποκάλυψε ότι το Golendri είχε το τελευταίο εξάμηνο
πραγματοποιήσει και άλλο παρόμοιο δρομολόγιο.

Έρευνα των λιμενικών πάνω στο Golendri.

Μολονότι η έρευνα για την προέλευση των τσιγάρων
που μετέφερε το Golendri δεν έχει ολοκληρωθεί, αρμόδι-
οι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η υπόθεση παρουσιά-
ζει σημαντικές ομοιότητες με αυτή του σοβιετικής κατασ-
κευής αλιευτικού με ονομασία «097».

Και εκείνο το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι
Μπαρ του Μαυροβουνίου και είχε προορισμό τον Λίβα-
νο. Νότια της Πελοποννήσου είχε υποστεί βλάβη και
ρυμουλκηθεί κοντά στις νότιες ακτές της Κρήτης από το
αντιτορπιλικό του ρωσικού στόλου «Αντιναύαρχος
Kulakov», που έπλεε ανοικτά της Λιβύης. Ερευνάται
τυχόν περαιτέρω διασύνδεση των δύο υποθέσεων.

Ποιος ήταν ο στόχος στα Ανω Λιόσια

Στον πόλεμο μεταξύ αντίπαλων ομάδων που ερίζουν
για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου τσιγάρων είχε
αποδώσει η ΕΛ.ΑΣ. τη βομβιστική επίθεση τον Ιανουάρ-
ιο σε σπίτι στα Ανω Λιόσια. Η έκρηξη είχε σημειωθεί στις
4 π.μ. στην είσοδο μονοκατοικίας, στην οποία έμεναν
ένας 69χρονος ομογενής από το Καζαχστάν και η
σύζυγός του. 

Η βόμβα ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και είχε προκαλέσει

εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη της μονοκατοικίας και
σε γειτονικά σπίτια. Τη στιγμή της έκρηξης, στο σπίτι
βρίσκονταν ο 69χρονος ομογενής και η σύζυγός του,
καθώς κι ένας υπήκοος Γεωργίας, που εκτελούσε καθή-
κοντα φρουρού. Και οι τρεις είχαν κληθεί να δώσουν
κατάθεση στους αξιωματικούς του τμήματος Δίωξης
Εκβιαστών της Ασφάλειας. Είχαν δηλώσει άγνοια για τα
κίνητρα των δραστών.

Πλην των τριών, κατάθεση στους αστυνομικούς της
Ασφάλειας είχε κληθεί να δώσει και ο 44χρονος γιος της
οικογένειας, ο οποίος διαμένει σε άλλη περιοχή του
λεκανοπεδίου και –σύμφωνα με αστυνομικές πηγές–
ήταν ο στόχος της βομβιστικής επίθεσης. 

Το 2001 εξάλλου είχε συλληφθεί στην Ελλάδα για λαθ-
ρεμπόριο τσιγάρων, κατηγορία για την οποία απαλ-
λάχθηκε από την ελληνική Δικαιοσύνη. 

Το 2011, ωστόσο, εις βάρος του εκδόθηκε ευρωπαϊκό
ένταλμα σύλληψης από τις διωκτικές-ανακριτικές αρχές
της Γερμανίας και πάλι για συμμετοχή του σε υπόθεση
λαθρεμπορίας τσιγάρων.

Σε εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος συνελήφθη
τον Φεβρουάριο του 2016 και εκδόθηκε στη Γερμανία.
Εξέτισε ποινή φυλάκισης έξι μηνών και το διάστημα που
ακολούθησε επέστρεψε στην Ελλάδα. 

Στους αστυνομικούς που μίλησαν μαζί του δήλωσε ότι
τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ως κατασκευα-
στής ακινήτων στη Ρωσία.

Κ

Στον πόλεμο μεταξύ αντίπαλων ομάδων που ερίζουν για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου τσιγάρων
είχε αποδώσει η ΕΛ.ΑΣ. τη βομβιστική επίθεση τον Ιανουάριο σε σπίτι στα Άνω Λιόσια. 

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  33 ""ΜΜήήννυυμμαα""  ήήτταανν  ηη  ββόόμμββαα  σσττοο  σσππίίττιι  
6699χχρροοννοουυ  σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα

«Θα το λύσουμε μόνοι μας» φέρεται να είπαν αρχι-
κά, στους αστυνομικούς, 

οι συγγενείς του 69χρονου το σπίτι του οποίου
έγινε στόχος βομβιστικής επίθεσης
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Σε σύσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε στο Υπουργείο Μεταφο-
ρών και Υποδομών ο Δήμαρχος

Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός έθεσε
σημαντικά θέματα υποδομών του
Δήμου Αχαρνών, ζητώντας από τον
Υπουργό κ. Χρήστο Σπίρτζη σαφείς
δεσμεύεις για την υλοποίηση έργων
υποδομών στον Δήμο Αχαρνών που
εκκρεμούν επί σειρά ετών.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός, συνοδευόμενος από τον
Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών
κ. Θανάση Κατσιγιάννη και τον Αντιδή-
μαρχο Τεχνικών Έργων κ. Παναγιώτη
Πολυμενέα, ζήτησε από τον Υπουργό
Μεταφορών και Δικτύων, σαφές χρονο-
διάγραμμα εκτέλεσης του έργου διευθ-
έτησης του ρέματος Εσχατιάς - έως τη
λεωφόρο Πάρνηθος - έργο που θα επιτρέψει την
πραγματοποίηση των επί μέρους έργων αντιπ-
λημμυρικής προστασίας σε όλους του δήμους που
διέρχεται το ρέμα.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών ζήτησε επίσης, την παρέμ-
βαση του Υπουργού ώστε τα έργα ορεινής υδρο-
νομίας να υλοποιηθούν με την διαδικασία του κατε-
πείγοντος, καθώς το συγκεκριμένο έργο δύναται να
συγκρατεί σημαντικό όγκο υδάτων που καταλή-
γουν στην αστική περιοχή του Δήμου Αχαρνών
κατά την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων.

Στη σύσκεψη τέθηκε το θέμα λειτουργίας του
καταυλισμού σεισμοπλήκτων στην περιοχή του
Στρατοπέδου Καποτά, με τον Δήμο Αχαρνών να
δηλώνει έτοιμος να καταθέσει ολοκληρωμένη πρό-
ταση προς το Υπουργείο Μεταφορών και Υπο-
δομών για την οριστική λύση στο πρόβλημα του
καταυλισμού, η λειτουργία του οποίο άπτεται στις
αρμοδιότητες του συγκεκριμένου υπουργείου. 

Επιπλέον, τέθηκε το θέμα του σταθμού του Προ-
αστιακού Σιδηροδρόμου ΣΚΑ, που αφορά στη λει-
τουργία του ανελκυστήρα στον σταθμό, αλλά και τη 

άμεση διάθεση στο κοινό του χώρου στάθ-
μευσης που βρίσκεται παραπλέυρως του
ΣΚΑ. Επίσης, το ενδεχόμενο ίδρυσης και λει-
τουργίας Αστυνομίας Μεταφορών αλλά θέμα-
τα ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων στον
Δήμο Αχαρνών. 

Δήμαρχος Αχαρνών : 
"Η Πολιτεία θα πρέπει να δώσει σαφές

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους, καθώς 
δεν χωρούν "αναβολές " και πιστώσεις
χρόνου" για έργα για τα οποία η μη 

υλοποίηση τους, υπονομεύει τη γενικό-
τερη λειτουργία της πόλης και απειλεί
ανθρώπινες ζωές αλλά και περιουσίες
των κατοίκων του Δήμου Αχαρνών".

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στο
Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ο

Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
"Τα έργα υποδομών στον Δήμο Αχαρνών, που

μένουν σε εκκρεμότητα επί σειρά ετών, δημιουρ-
γούν συνθήκες υποβάθμισης της ζωής των συμπο-
λιτών μας και είναι άμεσης προτεραιότητας. Η
Πολιτεία θα πρέπει να δώσει σαφές χρονοδιάγραμ-
μα εκτέλεσης τους, καθώς δεν χωρούν "αναβολές "
και "πιστώσεις χρόνου" για έργα για τα οποία η μη
υλοποίηση τους, υπονομεύει τη γενικότερη λειτο-
υργία της πόλης και απειλεί ανθρώπινες ζωές αλλά
και περιουσίες των κατοίκων του Δήμου Αχαρνών".

Με αφορμή διάφορα περιστα-
τικά τα οποία έχουν συμβεί
πρόσφατα στην περιοχή

του Δήμου Μεγαρέων ο Δήμαρχος
Μεγαρέων με επιστολή του στον Διε-
υθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Δυτικής Αττικής Ταξίαρχο κ. Γεώργιο
Ψωμά ζητεί να ληφθούν άμεσα μέτρα
τάξεως και ασφάλειας.

Με ευκρίνεια ο κ. Σταμούλης περι-
γράφει περιστατικά τα οποία επανα-
λαμβάνονται καθημερινά στις παρ-
αλίες των Μεγάρων και της Νέας

Περάμου και τα οποία συνίστανται σε
ανεξέλεγκτες κατασκηνώσεις, κατα-
λήψεις πεζοδρομίων και δρόμων,
ηχορύπανση και ρύπανση του περι-
βάλλοντος.

Όλα αυτά τα περιστατικά, πέρα από
το ότι δημιουργούν χαοτικές καταστά-
σεις , παρενοχλούν την πλειοψηφία
του κόσμου ο οποίος θέλει να κάνει το
μπάνιο του με ηρεμία, ησυχία και
ασφάλεια.

Ο κ. Σταμούλης στην επιστολή του
αυτή αναφέρει:

«Σας γνωρίζουμε, ότι κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες και ιδιαίτερα τις
ημέρες Παρασκευή- Σάββατο-Κυρια-
κή παρουσιάζονται πολλά περιστατι-
κά παραβατικότητας στις παραλίες
Βαρέας Μεγάρων και Νέας Περάμου,
όπου πολίτες σταθμεύουν τα οχήματά
τους πάνω στα πεζοδρόμια ή στην

παραλία, στήνουν σκηνές στην παρ-
αλία ή κοιμούνται πάνω σε στρώματα
και κουβέρτες, δημιουργούν τρομερή
ηχορύπανση και πολλές φορές
μπαίνουν παράνομα στον παρακείμε-
νο Παιδικό Σταθμό της Νέας Περάμου
δημιουργώντας παράλληλα σημαντι-
κές φθορές στις εγκαταστάσεις
αυτού.

Τα παραπάνω μαζικά και με μεγάλη
ένταση περιστατικά δημιουργούν μία
αφόρητη κατάσταση στις παραλίες
του Δήμου με σοβαρές κοινωνικές
προεκτάσεις, που μπορεί να οδηγή-
σουν σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Παρακαλούμε, όπως λάβετε τα
κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να
αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά
στο μέλλον και επέλθει κοινωνική
ηρεμία στο Δήμο, η οποία διαταράσ-
σεται σοβαρά κατά τις προαναφερθ-
είσες ημέρες.

Με την βεβαιότητα, ότι θα ανταπο-
κριθείτε άμεσα και αποτελεσματικά,
σας ευχαριστούμε εκ των προτέρ-
ων.»

Σαφείς δεσμεύεις για την υλοποίηση έργων υποδομών που εκκρεμούν επί σειρά ετών
ζήτησε ο Γ. Κασσαβός από τον υπουργό Χρήστο Σπίρτζη 

Το πρόβλημα του καταυλισμού Καποτά και η διάθεση στο κοινό χώρου στάθμευσης, που βρίσκεται
παραπλέυρως του Προαστιακού Σιδηροδρόμου ΣΚΑ, μεταξύ των θεμάτων της σύσκεψης 

Ανεξέλεγκτες κατασκηνώσεις, καταλήψεις πεζοδρομίων,
ηχορύπανση και ρύπανση του περιβάλλοντος 

στις παραλίες των Μεγάρων και της Νέας Περάμου

Ο  Δήμαρχος Μεγαρέων, με επιστολή του στον Διευθυντή της Αστυνομικής Δ/νσης
Δυτικής Αττικής, ζητεί να ληφθούν άμεσα μέτρα τάξεως και ασφάλειας.

φφωωττόό  ΕΕξξωωρρααϊϊσσττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΒΒααρρέέααςς
ΜΜεεγγάάρρωωνν  ““OO  ΆΆγγιιοοςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς””    
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ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

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

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

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

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

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

ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΔΔΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ 

210 5575860-1

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο 

Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.

6974792931, 2105571963

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς
εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττμμ    ππλληησσίίοονν

22οουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
ΔΔιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθμμεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο  ήή
mmiinnii  mmaarrkkeett..    

ΤΤιιμμήή  σσυυζζηηττήήσσιιμμηη..  66997777998822117733

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ

ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝΔΡΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ. EIMAIL:HR@MAVELEC.GR, 
FAX : 2105556953."

ΔΔΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  
ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--

ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922



Ηεκπρόσωπος του ΔΝΤ Ντάλια Βελκουλέσκου
μίλησε στο συνέδριο του Economist μέσω Skype
επανέλαβε την θέση του Ταμείου για το ύψος και

τη διάρκεια των πλεονασμάτων που συμφωνήθηκαν στο
Eurogroup.
«Η διατήρηση πλεονασμάτων 3,5% ή ακόμη και 2% για

δεκαετίες (...) απλά δεν είναι ρεαλιστική» ανέφερε.
Μεταξύ άλλων επέμεινε ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να
διατηρήσει ανάπτυξη πάνω από 1% και πρωτογενή πλε-
ονάσματα άνω του 1,5% μακροπρόθεσμα». Είπε επίσης
ότι υπάρχουν προβολές που δείχνουν ότι το εργατικό
δυναμικό θα μειωθεί κατά το ένα τρίτο ως το 2060 με
δεδομένη τη γήρανση του πληθυσμού και ότι αυτό
δείχνει μια αρνητική τάση στην ανάπτυξη.    
Παράλληλα μίλησε για την ανάγκη να ολοκληρωθούν
σύντομα οι διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους για
την εξειδίκευση των μέτρων ελάφρυνσης του δημοσίου
χρέους της Ελλάδας.
Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ τόνισε την ανάκγη να εφαρμο-

στούν πλήρως οι μεταρρυθμίσεις που πρόσφατα ψήφισε
η κυβέρνηση στο συνταξιοδοτικό και στο φορολογικό με
τη μείωση του αφορολογήτου. Όπως ανέφερε, στο παρ-
ελθόν έχει παρατηρηθεί μία δυστοκία στην προώθηση
και υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών που είχαν
συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης και των πιστωτών
της.

Η ίδια υποστήριξε ότι παρόλη την πρόοδο που έχει
συντελεστεί τον τελευταίο χρόνο σε όλα τα μέτωπα, πρέ-
πει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες σε ορισμέ-
νους τομείς, αναφερόντας ενδεικτικά το μέτωπο των μη
εξυπηρετούμενων δανείων.
Σχετικά με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η κ.
Βελκουλέσκου παραδέχθηκε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης
της Ελλάδας θα ξεπεράσει το 1% μακροχρόνια, αν ληφ-
θει, μάλιστα, υπόψη το παραγωγικό κενό των τελευταίων
ετών. Ωστόσο, όπως σημείωσε θα πρέπει να συνυπολο-
γιστούν οι επιπτώσεις που θα έχει το δημογραφικό στο
μέτωπο της ανάπτυξης.

1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου  1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          

∆ΗΜΟΣ  ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ                                                                                                                                                                                                   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Χαϊδάρι 28/06/2017  
Αριθ. Πρωτ: 18750 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκ-
ηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, για την «Προμήθεια
γάλακτος για το εργατοτεχνικό
προσωπικό του Δήμου Χαϊδα-
ρίου», με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφοράς βάσει τιμής.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες,
περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. πρωτ.
18748/28-06-2017 Διακήρυξη του
Διαγωνισμού και στην υπ’ αριθμ.
59/2017 μελέτη της Δ/νσης Στρατηγι-
κού Σχεδιασμού & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Δήμου.  

Η προμήθεια έχει συνολικό προϋ-
πολογισμό πενήντα δύο χιλιάδες
εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και
πενήντα εννέα λεπτά (€52.189,59)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%. Ως προς τη χρηματοδότηση
της Προμήθειας, ισχύει ότι η προμήθ-
εια είναι εγγεγραμμένη στον προϋπο-
λογισμό του οικονομικού έτους 2017
(Κ.Α.: 10.6063.0002, 15.6063.0003,
20.6063.0003, 30.6063.0004,
35.6063.0005).  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγω-
νισμό έχουν: (α) τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμε-
ρείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε.
και δραστηριοποιούνται επαγγελματι-
κά στο αντικείμενο της παρούσης.  (β)
ενώσεις προσφερόντων που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 

δραστηριοποιούνται επαγγελματι-
κά στο αντικείμενο της παρούσης  (γ)
συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριο-
ποιούνται επαγγελματικά στο αντι-
κείμενο της παρούσης  (δ) κοινοπρ-
αξίες προσφερόντων, εφόσον δρα-
στηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσης .

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες
δεν υποχρεούνται να λάβουν ορι-
σμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα
ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε
αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής είναι
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύμβασης.  

Οι προσφορές θα  συνταχθούν
στην ελληνική γλώσσα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν γνώση των στοιχείων του
διαγωνισμού και των Τεχνικών Προ-
διαγραφών της Μελέτης, όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, της
Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του
Δήμου (π.χ 2ος όροφος), επί της
οδού Στρ. Καραϊσκάκη 138 &
Επαύλεως  Τηλέφωνο:
2132047317,-318, FΑΧ:  210 –
5323635, e-mail:
mageiria@haidari.gr.   

Το πλήρες κείμενο της  Διακήρ-
υξης και η Περίληψή της, θα αναρτ-
ηθούν στην  ιστοσελίδα του
Δήμου, στη δ/νση www.haidari.gr
(Διαγωνισμοί Προμηθειών/Έργων).  

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης
θα  αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ την
28/06/2017 και θα παραμείνει αναρτ-
ημένο για 12 ημέρες μέχρι την
13/07/2017 ημερομηνία υποβολής
των προσφορών. 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε
τοπική εφημερίδα.  Ο ανωτέρω δια-
γωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,     

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ  

ΝΝΑΑ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΣΣΤΤΟΟΥΥΝΝ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΟΟΙΙ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΡΡΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ

Βελκουλέσκου: Δεν είναι ρεαλιστικό να διατηρηθούν 
τα πλεονάσματα στο 2% για δεκαετίες
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ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα  μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκ-
τρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε

οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού

ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνε-
ργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού

στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με
μήνυμα  τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

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

για πλήρη απασχόληση: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

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

Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων
εντός αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδι-
κασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφο-
ρίας.Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση,
εχεμύθεια και ομαδικότητα.

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

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

Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης

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

στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περ-
ιοχές.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφ-
ατη φωτογραφία και αναγραφή στο θέμα τον
κωδικό της θέσης, στο e-mail: hr@archeiothiki.gr ή
fax : 210 5599076.

(5.4.17)

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

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

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000
ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 38

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
10 ΕΤΩΝ ΣΕ

ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3
ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ.

ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

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

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα  ((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς

ΛΛααμμίίααςς))..  ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα  
ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ    ((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  
ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό    κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα

ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  
δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100    μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα  σσττοο

χχωωρριιόό..ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..
ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  1100  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  

""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  
ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ
116600ττμμ..

ΔΔΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟ
ΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΕΕ
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  ((

ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ
ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..
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ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ 

Ο Δήμος Ασπροπύργου ενημερώνει όλους τους
Ασπροπύργιους ότι, λόγω των έκτακτων καιρικών

φαινομένων, και του αναμενόμενου κύματος καύσω-
να, από Τρίτη, 27 Ιουνίου, έως και τη Δευτέρα, 3 Ιου-

λίου, θα λειτουργήσουν
κλιματιζόμενες αίθουσες, στο Πνευματικό 

Κέντρο, στο Πολιτιστικό Κέντρο (Γερμανικά) και στα
Α΄, Β΄ και Γ΄ ΚΑΠΗ του Δήμου, από τις 8 το πρωί έως

τις 8 το απόγευμα, για τη φιλοξενία όσων Συμπο-
λιτών αντιμετωπίζουν προβλήματα 

δυσφορίας, λόγω της υπερβολικής ζέστης. 

ΝΝεεκκρρήή  εεννττοοππίίσσττηηκκεε  σσεε  θθααλλάάσσσσιιαα  ππεερριιοοχχήή  
ττοουυ  ΑΑιιάάννττεειιοουυ  ΣΣααλλααμμίίννααςς  7700χχρροοννηη

Ενημερώθηκε απογευματινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή
Σαλαμίνας, για τον εντοπισμό σορού γυναικός στη θαλάσσια
περιοχή 9η Στάση Αιάντειο Σαλαμίνας.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν στελέχη της οικείας Λιμενικής
Αρχής όπου εντόπισαν και ανέσυραν σορό γυναικός, ηλικίας
περίπου 70 ετών, ύψους 1,60 μ., με άσπρα κοντά μαλλιά, η
οποία φορούσε μαύρο ολόσωμο μαγιό με πολύχρωμα λου-
λούδια.

Στη συνέχεια η ανωτέρω μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα
του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας όπου διαπιστώθηκε ο
θάνατος της, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο Νεκρο-
τομείο Πειραιά για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας
του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. 

ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
""ΗΗ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΟΟΝΝΗΗΣΣΟΟΣΣ""

""ΜΜΟΟΝΝΟΟΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗ""ΜΜΟΟΝΝΟΟΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗ
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ
ΑΑΠΠΟΟΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ""ΑΑΠΠΟΟΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ""

Η Ένωση Κρητών Ελευσίνας
διοργανώνει για τα μέλη και τους
φίλους της,μονοήμερη εκδρομή για
Ναύπλιο & Παραλία Καραθώνα ,την
Κυριακή 9 Ιουλίου 2017...
Πούλμαν θα αναχωρήσουν από το

parking του Δήμου Ελευσίνας,πίσω
από το Λύκειο "Πυρουνάκειο", στις
8πμ. 

Δηλώστε την συμμετοχή σας έγκαιρα
στα μέλη του Δ.Σ και στα γραφεία του
Συλλόγου,την Τετάρτη 28-6-2017 από
τις 7μμ μέχρι τις 9μμ. ...
Πάρτε τα "μπρατσάκια" και τα

"κουβαδάκια" σας.....και ελάτε να
γίνουμε μια μεγάλη παρέα που θα
απλωθεί σε μια παραλία...

Ελάτε να "ξεδώσουμε",να ευχηθούμε
καλό Καλοκαίρι και να
αποχαιρετιστούμε δίνοντας ραντεβού
για τον Σεπτέμβρη!!!!!!

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ς: 6975328309

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται εστιατόριο 

(πρώην Χαγιάτι) στο κέν-
τρο της Μάνδρας (Κορο-
πούλη 6). 180τμ κτίριο και
250τμ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπε-
ρής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόρι-
στη θέα, ελεύθερη, καλή κα-
τάσταση, κοντά 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκ-
τασης 500 μέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

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

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

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 
2 μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

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

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

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ε-
νιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τι-
μή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162 τ.μ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 μπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€. 

Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής Αττι-
κής με χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553. 

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

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

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμ-
πειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια-
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας

698 66 84 139 (21.6.16)

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

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

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

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

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

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

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν πα-
πάκι - μηχανάκι (ας είναι πα-
λιό διότι αναλαμβάνω προ-
σωπκά το service) για μετα-
κινήσεις λόγω προβλήμα-
τος αναπηρίας. Τηλ:
6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο  ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ

2255..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ

111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ
ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ
ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ

ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200
ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::

66994477114444225577

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

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

ΤΤηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  77  ΙΙοουυννίίοουυ  22001177  κκααιι  ώώρραα  0099::5500--1100::0000
σσηημμεειιώώθθηηκκεε  ττρροοχχααίίοο  μμεε  σσττααθθμμεευυμμέέννοο  όόχχηημμαα  έέξξωω

ααπποο  ττοο  22οο  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ((ΙΙάάκκχχοουυ  κκααιι
ΜΜιιααοούύλληη))..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  άάγγννωωσσττοοςς  ππρροοκκάάλλεεσσεε  υυλλιι--

κκέέςς  ζζηημμιιέέςς  σσττοο  σσττααθθμμεευυμμέέννοο  όόχχηημμαα
((γγκκρριι  ΚΚΙΙΑΑ  RRIIΟΟ))  χχωωρρίίςς  νναα  ααφφήήσσεειι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ..  

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  όόππωωςς  γγννωωρρίίζζεειι  
κκάάττιι  νναα  εεππιικκοοιιννωωννήήσσεειι  66997711996699553300..  

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ//ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ
ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΕΕΣΣ..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ//ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑ//ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66998866771122339900  ((ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΙΙΚΚΗΗ))
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

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

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

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  --  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ..  ΤΤΗΗΛΛ::  66998888338800448855



16-θριάσιο Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/7ΣΑΒΒΑΤΟ 15/7

ΠΑΜΕ ΣΤΟΠΑΜΕ ΣΤΟ
ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ

ΣΧΟΙΝΙΑ ΣΤΟΝΣΧΟΙΝΙΑ ΣΤΟΝ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΜΑΡΑΘΩΝΑ

ολοημερο μπανιοολοημερο μπανιο
στην οργανωμενηστην οργανωμενη

παραλια του παραλια του 
ΣχοινιαΣχοινια

αναχωρηση τοαναχωρηση το
Σαββατο στις 9.00Σαββατο στις 9.00
και επιστροφη τοκαι επιστροφη το

βραδυβραδυ

τιμη συμμετοχηςτιμη συμμετοχης
12€12€

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/7ΚΥΡΙΑΚΗ 23/7

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝΠΑΜΕ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΕΣΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΕΣ

ΔΡΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝΔΡΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΥΒΟΙΑΕΥΒΟΙΑ

ολοημερο μπανιοολοημερο μπανιο
σε οργανωμενησε οργανωμενη

παραλιαπαραλια

αναχωρηση αναχωρηση 
Κυριακη στις 9.00Κυριακη στις 9.00

και επιστροφη και επιστροφη 
το βραδυτο βραδυ

τιμη συμμετοχηςτιμη συμμετοχης
13€13€

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/7ΚΥΡΙΑΚΗ 30/7

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝΠΑΜΕ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ

ΚΑΡΑΘΩΝΑ ΣΤΟΚΑΡΑΘΩΝΑ ΣΤΟ
ΝΑΥΠΛΙΟΝΑΥΠΛΙΟ

ολοημερο μπανιοολοημερο μπανιο
στην οργανωμενηστην οργανωμενη

παραλια του παραλια του 
Καραθωνα στοΚαραθωνα στο

ΝαυπλιοΝαυπλιο

αναχωρηση τηναναχωρηση την
Κυριακη στις 9.00Κυριακη στις 9.00

επιστροφη τοεπιστροφη το
βραδυβραδυ

τιμη συμμετοχηςτιμη συμμετοχης
14€ 14€ 


