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για εισαγωγή ναρκωτικών
ουσιών στη χώρα
σελ. 2

ΣΘΕΝΑΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ
∆ΗΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ώστε να ακυρωθεί κάθε προσπάθεια ταφής
επικίνδυνων αποβλήτων στο ΜΕΛΕΤΑΝΙ.
Τι αποφασίσθηκε στο προχθεσινό δηµοτικό συµβούλιο
Μάνδρας - Ειδυλλίας για τον αποχαρακτηρισµό
της περιοχής από ΟΕ∆Α.
σελ. 2-4

Στις 8/9 η δίκη του συµβασιούχου, που
µαχαίρωσε τον δήµαρχο Ελευσίνας

Κρίσιµη η κατάθεση του κ. Γ. Τσουκαλά για να
εξακριβωθεί η νοητική κατάσταση του κατηγορουµένου την
ώρα της επίθεσης, υποστήριξε η πρόεδρος του δικαστηρίου
Όλ α έτοιµα για ν α αν οίξο υν οι π ύλες
τ ης 9ης Έκθεσης Τ οπικών Αγ ροτικών
Προϊόν τω ν “Μεγ άρ ων Γη”

Σήµερα Παρασκευή
και ώρα 8 µ.µ.
τα εγκαίνια µε
τον καθιερωµένο
αγιασµό σελ. 6

Ποιοι ελπίζουν στην νέα ρύθµιση
χρεών στην Εφορία για 120 δόσεις

σελ. 3

σελ. 3

Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη - Z. Xiaoli στο
πλαίσιο της 82ης ∆.Ε.Θ.

σελ. 9

∆ιµερείς σχέσεις,
κινέζικες επενδύσεις
και η κρίση της
κορεατικής
χερσονήσου στο
τραπέζι συνοµιλιών
των δύο ανδρών

Σε ΦΕΚ η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας για την ίδρυση νέων υπηρεσιών
Θα λειτουργήσει
Αστυνοµικός Σταθµός
µε έδρα τη
δηµοτική ενότητα
Θρακοµακεδόνων του
δήµου Αχαρνών

σελ. 7

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος
Λιόση Ιωάννα Σ. Σαλαµίνος 17 & Τσίγκου Α.,
2105576927

Ελευσίνα
Ρόκα Μαρία Π. Αδελφών Κυπραίου 54, 2105546916
Μάνδρα

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

ΣΘΕΝΑΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ
∆ΗΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ώστε να ακυρωθεί κάθε προσπάθεια ταφής
επικίνδυνων αποβλήτων στο ΜΕΛΕΤΑΝΙ.
Τι αποφασίσθηκε στο προχθεσινό δηµοτικό συµβούλιο Μάνδρας - Ειδυλλίας
για τον αποχαρακτηρισµό της περιοχής από ΟΕ∆Α.

Aχαρνές

Λουτσίδου Αριάδνη
Πάρνηθος 95, 2102445975
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε. Κυκλάδων 31,
Άνω Λιόσια, 2102482990
Χαϊδάρι

Ζενέτου Μαρία ∆. Αγίας Παρασκευής 17∆άσος, 2105815974

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος
Η θερµοκρασία από 19 έως 30
βαθµούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αδαµάντιος, Αδαµαντία, Ρουµπίνη,
Μαντώ, Αθηνά, Ακριβή,Αντιγόνη,
Ασπασία,Αφροδίτη, Ελπινίκη, Ερασµία, Ερατώ

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Ν

α αντισταθούν µε κάθε νόµιµο τρόπο στα
σχέδια για µετατροπή του ανενεργού µεταλλείου στο Μελετάνι σε χώρο ΧΥΤΥ,
συµφώνησαν -σε γενικές γραµµές- δηµοτική αρχή
και παρατάξεις της αντιπολίτευσης στην προχθεσινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας - Ειδυλλίας, όπου µέσα σε τεταµένο κλίµα
έγινε εκτενής συζήτηση για τα µέτρα που πρόκειται
να ληφθούν ώστε να ακυρωθεί κάθε προσπάθεια
ταφής επικίνδυνων αποβλήτων στο ΜΕΛΕΤΑΝΙ.
Επίσης, στην τοποθέτησή της η δήµαρχος Γιάννα
Κριεκούκη παρέθεσε όλες τις ενέργειες που έχουν
γίνει τα τελευταία χρόνια από την νυν δηµοτική
αρχή αλλά και παλιότερα από τη διοίκηση Λιούλη
για τον αποχαρακτηρισµό της περιοχής από
ΟΕ∆Α.
Παραθέτουµε την τοποθέτηση της δηµάρχου
Μάνδρας - Ειδυλλίας στο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για
το Μελετάνι

΄΄Με βάση το θέµα της σηµεριν ής συζήτησης «Συζήτηση και
λήψη απόφασης περί των εν εργειών που πρέπει ν α αν αλάβει ο ∆ήµος ούτως ώστε ν α αποτραπεί η χρήση του αν εν εργού µεταλλείου στο Μελετάν ι ως χώρος ΧΥΤΥ» όλοι γν ωρίζουµε ότι ο ∆ήµος µας εδώ και 15 χρόν ια, δηλαδή από το 2003
που εν τάχθηκε το ΜΕΛΕΤΑΝΙ στο ν όµο Παπαν δρέου,
αγων ίζεται για τον αποχαρακτηρισµό του αλλά µέχρι σήµερα
µπόρεσε ν α εµποδίσει επεµβάσεις που επιχειρήθηκαν στο
χώρο. Όπως θα θυµούν ται και οι παλαιότεροι, η κακή αρχή
έγιν ε µε το ν . 3164/2003, στον οποίο το ΜΕΛΕΤΑΝΙ, χωροθετείται ως χώρος Οργαν ωµέν ης Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης
Αποβλήτων (ΟΕ∆Α) µαζί µε Φυλή, Γραµµατικό, Κερατέα, Πολυδέν δρι και Κορωπί.
Πρώτη η διοίκηση Λιούλη αγων ίσθηκε σθεν αρά εν άν τια σε
αυτή τη χωροθέτηση.
Εν συν εχεία στην περίοδο 2007-2010 αποσοβήθηκε χάρη
στην αν τίδραση όλων µας – δηµοτικής αρχής, δηµοτικού
συµβουλίου και των συµπολιτών µας - η προσπάθεια ταφής
επικίν δυν ων αποβλήτων στο ΜΕΛΕΤΑΝΙ.
συν έχεια στη σελ. 4

∆ΥΟ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΑ ΒΙΛΛΙΑ
για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στη χώρα

Σ

υν ελήφθησαν , στις 238-2017 στα Βίλια Αττικής, από αστυν οµικούς
της Υ π οδιεύθυν σης ∆ίωξης
Ναρκωτικών της ∆ιεύθυν σης
Ασφάλειας Αττικής, δύο (2)
αλλοδαποί, εκ των οποίων έν ας
35χ ρον ος υπ ήκοος Μεγάλης
Βρεταν ίας και µία 36χ ρον η
υπήκοος Καν αδά, για εισαγωγή
στην Ελλην ική Επ ικράτεια
π οσοτήτων ν αρκωτικών , µε
σκοπ ό
την
π εραιτέρω
διακίν ηση.
Ειδικότερα, µετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών
σχ ετικά µε υπόθεση αποστολής ύποπτων δεµάτων από τις
Η.Π.Α. µε π ροορισµό την
Αθήν α και αποδέκτη την 36χ ρον η, εν τοπίστηκαν τα
εν λόγω δέµατα και προέκυψε ότι περιείχ αν ποσότητες
κατεργασµέν ης κάν ν αβης.
Ακολούθως και έπειτα από συν τον ισµέν ες δράσεις,
συν ελήφθησαν οι δράστες στα Βίλια, αµέσως µετά την
παραλαβή των δύο (2) ταχ υδροµικών δεµάτων .
Στο εσωτερικό τους, βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν
δύο συσκευασίες περιέχ ουσες κατεργασµέν η κάν ν αβη συν ολικού βάρους -4.443- γραµµαρίων .

Περαιτέρω, κατασχ έθηκαν :
Έν α (1) Ι.Χ.Ε. αυτοκίν ητο
Το χ ρηµατικό ποσό των -73.140- ευρώ
Το χ ρηµατικό ποσό των -220- δολαρίων ΗΠΑ
Το χ ρηµατικό ποσό των -75- δολαρίων Καν αδά
Το χ ρηµατικό ποσό των -15- λιρών Αγγλίας
∆ύο (2) συσκευές κιν ητών τηλεφών ων
Οι συλληφθέν τες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθην ών ο οποίος τους παρέπεµψε
στον Αν ακριτή.
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Ποιοι ελπίζουν στην νέα ρύθµιση
χρεών στην Εφορία για 120 δόσεις

θριάσιο-3

Στις 8/9 η δίκη του
συµβασιούχου
που µαχαίρωσε τον
δήµαρχο Ελευσίνας

Κρίσιµη η κατάθεση του κ. Γ. Τσουκαλά
για να εξακριβωθεί η νοητική κατάσταση
του κατηγορουµένου την ώρα
της επίθεσης, υποστήριξε η πρόεδρος
του δικαστηρίου .

Ν

έα ρύθµιση οφειλών σε έως 120 δόσεις επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονοµικών για επιτηδευµατίες µε οφειλές έως 20.000 ευρώ, επαγγελµατίες χωρίς δυνατότητα πτωχευτικής διαδικασίας (γιατρούς, δικηγόρους, µηχανικούς κά) αλλά και όσους χρωστούν πάνω από το 85%
των συνολικών οφειλών τους στο δηµόσιο.

Το σχέδιο της υπουργικής απόφασης αναµένεται να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί το αµέσως
επόµενο διάστηµα σε µιά προσπάθεια του υπουργείου Οικονοµικών να διευκολύνει δεκάδες χιλιάδες
επαγγελµατίες και επιτηδευµατίες στην αποπληρωµή των οφειλών τους. Οι συγκεκριµένες κατηγορίες
οφειλετών δεν περιλαµβάνονται στον εξωδικαστικό συµβιβασµό.
Ειδικότερα, το σχέδιο της υπουργικής απόφασης προβλέπει την ρύθµιση των οφειλών σε έως 120
δόσεις µε ελάχιστη δόση καταβολής 50 ευρώ. Για οφειλές έως 3.000 ευρώ η ρύθµιση θα γίνεται σε 36
δόσεις επίσης µε ελάχιστη καταβολή 50 ευρώ.
Σύµφωνα µε πληροφορίες στην υπουργική απόφαση θα προβλέπεται – όπως και στον εξωδικστικό
συµβιβασµό – δυνατότητα διαγραφής των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής έως 95% και της
βασικής οφειλής έως 30% µε κριτήριο τη βιωσιµότητα της επιχείρησης. Η ρύθµιση θα αφορά οφειλές
ώς 31.12.2016 και σε αυτήν θα µπορούν να ενταχθούν ακόµη και όσοι είχαν ενταχθεί στις ρυθµίσεις
των 12 ή των 24 δόσεων.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

∆ιενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Ελευσίνας.

Λιµενεργάτης τραυµατίστηκε στο µέτωπο από αλυσίδα που χρησιµοποιείται για εκφόρτωση εµπορευµάτων και διεκοµίσθη στο Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας «Θριάσιο» για παροχή πρώτων βοηθειών.
Ο 51χρονος που εργαζόταν στο πλοίο «Impala» µε σηµαία Αντίγκουα και Μπαρµπούντα, τραυµατίστηκε κατά την διαδικασία εκφόρτωσης παλετών. ∆ιενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό
Λιµεναρχείο Ελευσίνας.

Γ

ια τις 8 Σεπτεµβρίου ορίστηκε τελικά η δίκη
στο Αυτόφωρο Μονοµελές Πληµµελειοδικείο
της Αθήνας, του 35χρονου συµβασιούχου ο
οποίος την περασµένη ∆ευτέρα τραυµάτισε µε
µαχαίρι τον δήµαρχο Ελευσίνας, Γιώργο Τσουκαλά.
Ο κατηγορούµενος ζήτησε να γίνει η δίκη του εχθές,
ωστόσο η έδρα αποφάσισε την αναβολή της προκειµένου να προσέλθει και να εξεταστεί ως µάρτυρας, ο
δήµαρχος Ελευσίνας – ο οποίος νοσηλεύεται ακόµη
στο Θριάσιο νοσοκοµείο – κρίνοντας ότι είναι
«κρίσιµη η κατάθεση του θύµατος για να εξακριβωθεί
η νοητική κατάσταση του κατηγορουµένου την ώρα
της επίθεσης».
Ο δήµαρχος Ελευσίνας στην κατάθεση του στην
αστυνοµία φέρεται να έχει δηλώσει ότι δεν επιθυµεί
την ποινική δίωξη και τιµωρία του ανθρώπου που τον
τραυµάτισε.
Σύµφωνα µε πληροφορίες από την πλευρά του κατηγορούµενου -όταν τελικά δικαστεί- αναµένεται να
επικαλεστεί ακαταλόγιστο για την πράξη του. «Φροντίστε µέχρι να γίνει η δίκη σας να έχετε συγκεντρώσει
όλα τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα» τον προέτρεψε
η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το αίτηµα του συνηγόρου υπεράσπισης, πάντως, για διενέργεια ψυχιατρικής
πραγµατογνωµοσύνης δεν έγινε δεκτό.
Ο 35χρονος φέρεται ότι θα υποστηρίξει ότι δεν είχε
«προηγούµενα» µε τον δήµαρχο Ελευσίνας, ούτε
ήταν δυσαρεστηµένος µε την επερχόµενη λήξη της
σύµβασής του, αλλά ότι «έκανε, το έκανε σε µία στιγµή παροξυσµού και ζητάει συγνώµη».
Υπενθυµίζεται ότι ο συµβασιούχος αντιµετωπίζει τα
πληµµελήµατα της επικίνδυνης σωµατικής βλάβης
και της παράνοµης οπλοφορίας-οπλοχρησίας.
Πάντως το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτηµα
της εισαγγελέως της έδρας η οποία εισηγήθηκε να
διαβιβαστεί η δικογραφία στον αρµόδιο εισαγγελέα
προκειµένου ο κατηγορούµενος να διωχθεί για το
αδίκηµα της βαριάς σκοπούµενης σωµατικής βλάβης.

4-θριάσιο
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Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ∆ΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Ετοιµάζονται δυναµικές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας

3.Αποφασίζει ν α αν τισταθεί µε κάθε ν όµιµο τρόπο στην υλοποίηση του έργου µε
τουςόρους που σχ εδιάζεται ν α εκτελεστεί

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2

Ισχ ύον τος του ν όµου η επόµεν η προσπάθεια
αυτή τη φορά µε πρόσχ ηµα την αποκατάσταση
έγιν ε το 2015, όταν αδειοδοτήθηκε µε απόφαση
του ΓΓ της αποκεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης Αττικής η
εν απ όθεση των π ροϊόν των εκσκαφής του
ΜΕΤΡΟ στο Μελετάν ι. Σε αυτή την προσπάθεια
αν τιδράσαµε τόσο ν οµικά όσο και πολιτικά και
καταφέραµε ν α αποτρέψουµε την χ ρήση του
χ ώρου για ταφή των προϊόν των εκσκαφής.
Αρ. Απόφασης ∆Σ - 43 /16-3-2015 : Εν ηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης σχ ετικά µε
την µελέτη του έργου «Έργο Περιβαλλον τικής
Αποκατάστασης εξορυχ θείσας και εξοφληµέν ης
αν εν εργού περιοχ ής Μεταλλείου Βωξίτη στη
θέση Μαλιαζέζα ∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας»
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

Με 20 ψήφους υπέρ (των ∆ηµοτικών Συµβούλων της
πλειοψηφίας και του κου Σαµπάν η Γεώργιου, κου
Τώρου Αθαν άσιου, κου Καν άκη Κων σταν τίν ου και του
Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοιν ότητας Μάν δρας κου
Παχ ή Νικόλαου) και 4 ψήφους κατά (των ∆ηµοτικών
Συµβούλων κου Παν ωλιάσκου Αθαν άσιου, κου Κολοβέν τζου Παν αγιώτη, κου ∆ουδέση ∆ηµήτριου και κου
Θεοδώρου Χαράλαµπου)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
1. ∆ιαµαρτύρεται έν τον α για την µη εν ηµέρωσή του
για το σχ εδιαζόµεν ο έργο.
2. Θεωρεί ότι η µελέτη του έργου δεν διαφυλάσσει την
περιβαλλον τική αν αβάθµιση του χ ώρου και δεν διασφαλίζει την προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων
του ∆ήµου.
3.Αποφασίζει ν α αν τισταθεί µε κάθε ν όµιµο τρόπο
στην υλοποίηση του έργου µε τους όρους που σχ εδιάζεται ν α εκτελεστεί
4. Αποφασίζει ν α εξουσιοδοτηθεί η ∆ήµαρχ ος ν α
προχ ωρήσει µε κάθε ν όµιµο τρόπο στην ακύρωση
εκτέλεσης του έργου
5. Αποφασίζει ν α απαιτήσει τον αποχ αρακτηρισµό
της περιοχ ής από ΟΕ∆Α
Εµείς, επειδή είχ αµε εξαρχ ής εν τοπίσει ότι η µον αδική λύση για ν α προστατευθεί το ΜΕΛΕΤΑΝΙ ήταν η τροποποίηση του Νόµου, δεν επαν απαυθήκαµε στις δάφν ες της ακύρωσης της προσπάθειας «αποκατάστασης»
µε τα προϊόν τα εκσκαφής του ΜΕΤΡΟ αλλά συστηµατικά και µε επιµον ή συν εχ ίσαµε την προσπάθεια
αποχ αρακτηρισµού του χ ώρου.

Συγκεκριµέν α:
Με το µε Αριθµ. Πρωτ.: 24120 / 28 ∆εκεµβρίου 2015
έγγραφό µας προς α)Υ πουργό Περιβάλλον τος & Εν έργειας κο Παν αγιώτη Σκουρλέτη β) Αν απληρωτή Υ πουργό Περιβάλλον τος κο Ιωάν ν η Τσιρών η γ ) Περιφερειάρχ η Αττικής Κα Ρέν α ∆ούρου δ) Γ.Γ. Συν τον ισµού
∆ιαχ είρισης Αποβλήτων Κο Ευάγγελο Καπετάν ιο µε
θέµα : Ο ∆ήµος Μάν δρας-Ειδυλλίας και ο ν έος Περιφερειακός Σχ εδιασµός στη ∆ιαχ είριση των Στερεών Αποβλήτων ζητήσαµε:
Ο ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας, είν αι έν ας ∆ήµος της
∆υτικής Αττικής που φιλοξεν εί σειρά ρυπογόν ων και
επιβαρυν τικών δραστηριοτήτων για την υγεία και την
ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Προς εν ηµέρωσή σας
στο ∆ήµο Μάν δρας – Ειδυλλίας και ειδικότερα στη
∆ηµοτική Εν ότητα Μάν δρας, που είν αι και η πολυπληθέστερη (περίπου 70% του µόν ιµου πληθυσµού
του ∆ήµου), δραστηριοποιείται το µεγαλύτερο Λατοµείο

4. Αποφασίζει ν α εξουσιοδοτηθεί η δήµαρχ ος
ν α προχ ωρήσει µε κάθε ν όµιµο
τρόπο στην ακύρωση εκτέλεσης του έργου
5. Αποφασίζει ν α απαιτήσει τον αποχ αρακτηρισµό της περιοχ ής από ΟΕ∆Α και

6. Αποφασίζει ν α εν ηµερωθούν οι κάτοικοι
του ∆ήµου και ειδικότερα της Μάν δρας για
την σχ εδιαζόµεν η παρέµβαση και ν α οργαν ωθούν δυν αµικές κιν ητοπ οιήσεις και
συγκεν τρώσεις διαµαρτυρίες

αδραν ών υλικών της χ ώρας (ΧΑΛΥ Ψ ΑΕ), το ∆ιυλιστήριο των ΕΛΠΕ (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) και 300 περίπου
άλλες επιχ ειρήσεις, όλων των ειδών και όλων των µεγεθών , που είν αι εγκατεστηµέν ες στην βιοµηχ αν ική περιοχ ή του ∆ήµου. Ταυτόχ ρον α ο ∆ήµος Μάν δρας-Ειδυλλίας και ειδικότερα η πόλη της Μάν δρας επιβαρύν εται
από τρεις οδικούς άξον ες που διέρχ ον ται διαµέσου του
αστικού ιστού (Εθν ική Οδός Αθην ών – Κορίν θου, Αττική Οδός και Παλαιά Εθν ική Οδός Αθην ών Θηβών ).
Από την σύν τοµη αυτή αν αφορά είν αι φαν ερό ότι
πρόκειται για έν α ∆ήµο που σηκών ει δυσαν άλογο
βάρος µε υπερτοπικές χ ρήσεις, που αφορούν στο
σύν ολο της Περιφέρειας και όχ ι µόν ο και έχ ει υποστεί
δραµατική επιβάρυν ση του περιβάλλον τος και κατά
συν έπεια της υγείας και της ποιότητας ζωής των
κατοίκων του, όπως και όλοι οι συµπολίτες µας – κάτοικοι του Θριάσιου Πεδίου.
Είν αι λοιπόν προφαν ές ότι δεν αν τέχ ουµε πρόσθετες
επιβαρύν σεις αλλά ζητούµε πλέον την ελάφρυν σή µας
και την αποκατάσταση της αδικίας, που έχ ει συν τελεστεί τόσα χ ρόν ια εις βάρος µας.
Ειδικότερα δε σε ότι έχ ει σχ έση µε την διαχ είριση των
στερεών αποβλήτων της Αττικής δεν είν αι αποδεκτός
καν έν ας σχ εδιασµός, ο οποίος θα εν τάσσει το ∆ήµο
Μάν δρας – Ειδυλλίας ως χ ώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων κάθε µορφής.
Η απόφασή µας αυτή είν αι δεδοµέν η και εκφρασµέν η
ακόµη και για προσπάθειες «αποκατάστασης» του αν εν εργού ορυχ είου στη θέση ΜΕΛΕΤΑΝΙ, όπως αυτή που
επιχ ειρήθηκε λίγους µήν ες πριν .
Με αφορµή την «Μελέτη Περιβαλλον τικής Αποκατάστασης εξορυχ θείσας και εξοφληµέν ης αν εν εργού περιοχ ής Μεταλλείου Βωξίτη στη θέση Μαλιαζέζα ∆ήµου
Μάν δρας Ειδυλλίας της οριστικής µεταλλευτικής παραχ ώρησης ΟΠ196 Αττικής µε χ ρήση αυτής ως αποθεσιοθαλάµου για τα αδραν ή προϊόν τα εκσκαφής της ∆υτικής επέκτασης της γραµµής 3 του ΜΕΤΡΟ» που
συν τάχ θηκε από την ΕΛΛΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ
και την µε αριθµ.πρωτ. 2297/13.10.2014 απόφαση του
Γεν ικού Γραµµατέα Αποκεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης Αττικής
σύµφων α µε την οποία εγκρίν ει την αν ωτέρω µελέτη,
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μάν δρας Ειδυλλίας
συζήτησε και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:
1. ∆ιαµαρτύρεται έν τον α για την µη εν ηµέρωσή του
για το σχ εδιαζόµεν ο έργο.

2. Θεωρεί ότι η µελέτη του έργου δεν διαφυλάσσει την
περιβαλλον τική αν αβάθµισητου χ ώρου και δεν διασφαλίζει την προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων
του ∆ήµου.

Μετά την αν ωτέρω ξεκάθαρη απόφαση του
∆ήµου Μάν δρας - Ειδυλλίας το έργο της µεταφοράς και
απόθεσης των προϊόν των εκσκαφής δεν προχ ώρησε.

Ταυτόχ ρον α η διοίκηση του ∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας
παρά τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που κληρον όµησε από την καταστροφική περίοδο του απελθόν τος
∆ηµάρχ ου αλλά και αυτά που προέκυψαν από τους
πρώτους µήν ες της θητείας της (χ ιον οπτώσεις Ιαν ουαρίου 2015 και καταστροφικές πληµµύρες Φεβρουαρίου
2015) αν ταποκριν όµεν η στην πρόσκληση της κας
Περιφερειάρχ ου Αττικής και συν τασσόµεν η µε τις κατευθύν σεις του Νέου Εθν ικού και Περιφερειακού σχ εδιασµού, εκπόν ησε το Τοπικό Σχ έδιο ∆ιαχ είρισης στερεών αποβλήτων του ∆ήµου Μάν δρας – Ειδυλλίας, το
οποίο και επισυν άπτουµε.
Είν αι λοιπόν προφαν ές ότι θα κάν ουµε ότι είν αι
δυν ατόν ν α αν ταποκριθούµε στις ν έες απαιτήσεις που
αφορούν στη διαχ είριση των στερεών αποβλήτων
ώστε ν α µην επιβαρυν θούν στο εξής άλλοι από τη δική
µας παραγωγή στερεών αποβλήτων έστω και εάν αυτά
αν τιπροσωπεύουν έν α πολύ µικρό ποσοστό σε σχ έση
µε αυτά που παράγον ται στην Περιφέρεια Αττικής
(9.500 τόν οι - 0,6% επί του συν όλου).
Ως εκ τούτου έχ ουµε το δικαίωµα ως τοπική κοιν ων ία,
που έχ ει πληρώσει και πληρών ει ακριβά την υποβάθµιση του περιβάλλον τος της περιοχ ής µας, ν α ζητούµε
ν α µην υποστούµε περαιτέρω επιβάρυν ση µε την
απόθεση σε χ ώρους του ∆ήµου µας κάθε µορφής αποβλήτων .
Ως απόδειξη καταν όησης και αν αγν ώρισης εκ µέρους
σας των δίκαιων αιτηµάτων µας θα αποτελούσαν :

Ο αποχ αρακτηρισµός ως ΟΕ∆Α της θέσης ΜΕΛΕΤΑΝΙ
µε την τροποποίηση του Ν.3164/2003 και ειδικότερα
του Άρθρου 33 στο οποίο προβλέπεται και χ αρακτηρίζεται ως «Gκατάλληλη θέση για εγκαταστάσεις ολοκληρωµέν ης διαχ είρισης απ οβλήτων ,G» η θέση
ΜΕΛΕΤΑΝΙ του ∆ήµου Μάν δρας – Ειδυλλίας.
Η χ ρηµατοδοτική στήριξη για την εφαρµογή του Τοπικού Σχ εδίου ∆ιαχ είρισης των στερεών αποβλήτων του
∆ήµου Μάν δρας Ειδυλλίας µε έµφαση στην διαµόρφωση
του Πράσιν ου Σηµείου στον χ ώρο του πρώην στρατοπέδου 305 Αν τ/χ ου Ρόκα επί της Παλαιάς εθν ικής
Οδού Αθην ών Θηβών .
Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίν ιση για τα αν ωτέρω.
Με εκτίµηση

H ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆Υ ΛΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥ ΚΗ
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
∆.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ
Νέος χώρος στις εργατικές
κατοικίες του Προφήτη
Ηλία, για τα γραφεία του
συλλόγου Τριτέκνων Ανατ.
Αττικής ΄΄Η Ζεστή Αγκαλιά΄΄

θριάσιο-5

Ενισχύση νέων γεωργών

που δραστηριοποιούνται στις δηµοτικές ενότητες
του ∆ήµου Φυλής (Άνω Λιόσια, Ζεφύρι και Φυλή).

Η

∆ιεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Φυλής
ενηµερώνει τους δηµότες, πως έχει πραγµατοποιηθεί η προδηµοσίευση της πρόσκλησης για την
επιδότηση «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών». Στην πρόσκληση αυτή δικαιούχοι είναι νέοι γεωργοί που δραστηριοποιούνται και στις τρεις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου
Φυλής (Άνω Λιόσια, Ζεφύρι και Φυλή).
Επιµέρους Όροι & Στόχοι του Προγράµµατος

Σπουδαία νέα για το Σύλλογο Τριτέκνων Ανατ.
Αττικής »Η Ζεστή Αγκαλιά» αποτελεί η οµόφωνη
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών,
να παραχωρηθεί-νέος χώρος στις εργατικές
κατοικίες του Προφήτη Ηλία, για την εγκατάσταση
και λειτουργία των γραφείων του συλλόγου.
Έτσι, µετά από 10 χρόνια αλλαγών στέγης, ο
Σύλλογος Τριτέκνων Αν. Αττικής ο οποίος αριθµεί
πάνω από 2500 οικογένειες, βρίσκει µόνιµο χώρο
για ν΄αναπτύξει τις δράσεις του υπέρ των τρίτεκνων οικογενειών.

Ευχαριστίες από πρόεδρος του Συλλόγου
Μαρία Ναυροζίδου

Με αφορµή την ευτυχή κατάληξη του θέµατος, η
πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Ναυροζίδου ευχαρίστησε τη δηµοτική αρχή και τον Γιάννη Κασσαβό
για τις ενέργειές του ώστε να δοθεί οριστική λύση
στο πρόβληµα στέγασης του συλλόγου.
Παράλληλα, η κ. Ναυροζίδου και τα υπόλοιπα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευχαριστούν όλο
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την αποδοχή του
έργου του συλλόγου και την οµόφωνη στήριξή
τους στην παραχώρηση του χώρου για τις ανάγκες του συλλόγου.

Στόχος του προγράµµατος ενισχύσεων νέων γεωργών
είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων µέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της
δηµιουργίας επιχειρηµατιών γεωργών που µε το πέρας
της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιµες
εκµεταλλεύσεις.
Στo πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονοµικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραµονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους
εγκατάσταση σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα, να
εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκµετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηµατικά σχέδια για
την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.
Για να ενταχθεί κάποιος ως δικαιούχους θα πρέπει να πιάνει βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε 40 βαθµούς (για να
δείτε τα κριτήρια της βαθµολογίας δείτε την υπουργική απόφαση που αναφέρουµε παρακάτω).
Για περισσότερες λεπτοµέρειες µπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη για το νοµό Αττικής:
ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΠΑΓΩΝΑ, τηλέφωνο: 2132065767, email: pagona.kalliora@patt.gov.gr (∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας)
Το αρχείο της προδηµοσίευσης µπορείτε να τη βρείτε στον εξής ιστότοπο:
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/ypoyrgeio/prodimosiefsi_2hs_neoi_georgoi190617_new.pdf
Το ΦΕΚ (Υπουργική Απόφαση 8585/2016 - ΦΕΚ 3322/Β/17-10-2016) στο οποίο περιγράφονται λεπτοµέρειες για
τον τρόπο της βαθµολόγησης:
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?

Νέο ωράριο για την Αισχύλειο
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη

H

Αισχύλειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Τµήµατος
Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου
Ελευσίνας ενηµερώνει το αναγνωστικό της κοινό ότι η
βιβλιοθήκη από τις 4 Σεπτεµβρίου 2017 θα λειτουργεί
ως εξής:
∆ευτέρα 08:00 π.µ. – 17:00 µ.µ
Τρίτη και Τετάρτη 08:00 π.µ. – 20:00 µ.µ.
Πέµπτη 08:00 π.µ. – 17:00 µ.µ
Παρασκευή 08:00 π.µ. – 15:00 µ.µ.

6-θριάσιο

Όλα έτοιµα για να ανοίξουν οι πύλες της 9ης Έκθεσης
Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων “Μεγάρων Γή”

Σήµερα Παρασκευή και ώρα 8 µ.µ. θα γίνουν τα εγκαίνια
µε τον καθιερωµένο αγιασµό

Σ

ήµερα 1η Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 8 µ.µ. τα
εγκαίνια της 9ης Εκθεσης Τοπικών Αγροτικών
Προϊόντων “Μεγάρων Γή” µε τον καθιερωµένο
αγιασµό , η οποία θα διαρκέσει µέχρι την ∆ευτέρα, 4
Σεπτεµβρίου 2017.
Για 9η συνεχή χρονιά στον πανέµορφο χώρο του Αλσους Θεόγνιδος, στην πόλη µας θα ανοίξουν οι πύλες της
9ης Εκθεσης Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων “ΜΕΓΑΡΩΝ
ΓΗ” µε µεγάλη συµµετοχή παραγωγών.

Η ∆ιοίκηση του ∆ήµου µέσω της ∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ , έχει
αναλάβει το βάρος του συντονισµού και όλης της διοργάνωσης σε πλήρη συνεργασία µε τους Αγροτικούς Συλλόγους της περιοχής και τους παραγωγούς και φέτος αναµένεται να υπάρξει ρεκόρ επισκεπτών.
Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης ενόψει
των εγκαινίων δήλωσε: « Με εξαιρετική φροντίδα και πολλές ενέργειες και δράσεις µε ευθύνη της ∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ και
τη συνεργασία Συλλόγων, Συνεταιρισµών, παραγωγών
και πολιτιστικών και λαογραφικών φορέων συνεχίζουµε
την προσπάθεια του πολύ επιτυχηµένου θεσµού της Εκθεσης τοπικών αγροτικών προϊόντων για 9η συνεχή χρονιά στο Αλσος Θεόγνιδος, (Πευκάκια).
Όλα θα είναι έτοιµα εγκαίρως για να ανοίξουν οι πύλες

της Εκθεσης, απόψε το βράδυ και προσκαλούµε
ανοιχτά όλους τους συµπολίτες και όλους τους πολίτες
των κοντινών περιοχών της Αττικής και της Κορινθίας να
προσέλθουν αυτό το τετραήµερο στην πόλη µας, αφ’ ενός
να δούν από κοντά, να γνωρίσουν και να συζητήσουν µε
τους παραγωγούς και να αγοράσουν φτηνά ποιοτικά τοπικά αγροτικά προϊόντα της “Μεγαρικής γής” χωρίς µεσάζοντες και αφ’ ετέρου να ψυχαγωγηθούν κάθε βράδυ, στο
ανοιχτό ∆ηµοτικό Θέατρο µέσα στο χώρο της Εκθεσης µε
συναυλίες γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών και φολκλορικών συγκροτηµάτων και Θεατρική παράσταση σύµφωνα
µε το πλούσιο Πρόγραµµα των εκδηλώσεων, που έχει
επιµελώς καταρτιστεί και έχει ήδη ανακοινωθεί από τη
∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ.
Θέλω να συγχαρώ προκαταβολικά όσους εργάζονται
πυρετωδώς για την επιτυχία της φετινής Εκθεσης, τον
Πρόεδρο κ. Σπύρο Κορώση, την Αντιπρόεδρο Κα
Καστάνη – Πούλου Κατερίνα και τα µέλη του ∆.Σ. της
∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ, τα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, τους
χορηγούς, το προσωπικό της ∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ και του ∆ήµου
Μεγαρέων, όλους τους εκθέτες παραγωγούς και επαγγελµατίες, που συµµετέχουν και τα µέλη των Αγροτικών
Συλλόγων και όλους τους Πολιτιστικούς και λαογραφικούς
φορείς που συµµετάσχουν στο καλλιτεχνικό πρόγραµµα.»
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Πλήθος κόσµου στις
εκδηλώσεις του εορτασµού
της Παναγίας Σουµελά
στον ∆ήµο Αχαρνών

Στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουµελά Αχαρνών, µε τις
ευλογίες και την αρωγή του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη
Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα και του
Πατέρα Γρηγορίου Πιγκάλοφ, αλλά και τις προσπάθειες
και την εθελοντική εργασία των πιστών, και των µελών
της Εύξεινου Λέσχης Αχαρνών και Αττικής "ο Καπετάν
Ευκλείδης", πραγµατοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις εορτασµού της Παναγίας Σουµελά στον ∆ήµο Αχαρνών.
Μια εορτή - ύµνος στην Παναγία, την µητέρα όλων των
Χριστιανών. Στην Παναγία που προσευχόµαστε και
βρίσκουµε παρηγοριά σε κάθε µας δυσκολία και µας
βοηθά να ξεπεράσουµε τις κακουχίες που βρίσκουµε στη
ζωή.

Ο Ποντιακός Ελληνισµός - βαθιά θρησκευόµενος - έχει
στην καρδιά του την Παναγία Σουµελά και Αυτή του
συµπαραστέκεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Η ευλογία της Παναγίας να συντροφεύει κάθε στιγµή
της ζωή µας και να προστατεύει τα παιδία µας και την
Πατρίδα µας.
Θερµές ευχαριστίες για την παρουσία τους στις
εκδηλώσεις εορτασµού προς τον Γενικό Γραµµατέα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύη κ. Ανδρέα Νεφελούδη, τον Βουλευτή
Αττικής κ. Πάνο Σκουρολιάκο και τον πρέσβη της ∆ηµοκρατίας του Καζακστάν κ. Αλεξέι Βόλκοβ.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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Σε ΦΕΚ η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας για την ίδρυση νέων υπηρεσιών
Θα λειτουργήσει Αστυνοµικός Σταθµός
µε έδρα τη δηµοτική ενότητα
Θρακοµακεδόνων του δήµου Αχαρνών

∆

ηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας για την ίδρυση νέων υπηρεσιών. Ειδικότερα ιδρύονται:
α. Αστυνοµικός Σταθµός Κρατικού Αερολιµένα Καλαµάτας µε έδρα το χώρο των εγκαταστάσεων του Κρατικού Αερολιµένα Καλαµάτας, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαµάτας της
∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Μεσσηνίας.

β. Αστυνοµικός Σταθµός Θρακοµακεδόνων µε έδρα τη δηµοτική ενότητα Θρακοµακεδόνων του δήµου
Αχαρνών, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Β΄ Αστυνοµικό Τµήµα Αχαρνών – Ολυµπιακού Χωριού της
∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής.

γ. Αστυνοµικός Σταθµός Πανοράµατος µε έδρα τη δηµοτική ενότητα Πανοράµατος του δήµου Πυλαίας
–Χορτιάτη, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνοµικό Τµήµα Πυλαίας – Χορτιάτη της ∆ιεύθυνσης
Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης.

δ. Αστυνοµικός Σταθµός Χαλάστρας µε έδρα τη δηµοτική ενότητα Χαλάστρας του δήµου ∆έλτα, ο οποίος
υπάγεται διοικητικά στο Αστυνοµικό Τµήµα ∆έλτα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης.

θριάσιο-7

Συνεδριάζει τη ∆ευτέρα
το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΕΝΠΕ

Η

πορεία υλοποίησης των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ)
του ΕΣΠΑ, η πολιτική προστασία και οι
Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ θα συζητηθούν µεταξύ άλλων στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ) την προσεχή ∆ευτέρα, 4 Σεπτεµβρίου
2017, στις 11.30 το πρωί, στα γραφεία της, Μεσογείων 15, 4ος όροφος.

Στη συνεδρίαση θα λάβουν µέρος:
-Οι προϊστάµενοι των Ειδικών Υπηρεσιών
∆ιαχείρισης των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων
-και ο Προϊστάµενος Γραφείου Συντονισµού
Θεσµικών, ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών θεµάτων της
Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης κ. Ν. Τράντας, ο οποίος θα παρουσιάσει τους Στόχους
Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών και τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο.

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στον κόµβο Τατοΐου
Εκτέλεση εργασιών λόγω καθίζησης του οδοστρώµατος.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης καθίζησης οδοστρώµατος θα πραγµατοποιηθεί προσωρινή διακοπή
της κυκλοφορίας των οχηµάτων στη ράµπα εξόδου του κόµβου Τατοΐου, από τη 16,570 χ/θ έως τη 16,620 χ/θ της
Ν.Ε.Ο.Αθηνών-Λαµίας, ρεύµα κυκλοφορίας προς Λαµία, περιοχής ∆ήµου Μεταµόρφωσης, για το χρονικό
διάστηµα από 5.9 έως 6.9.2017 κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00΄ της εποµένης, λόγω εκτέλεσης εργασιών
αποκατάστασης καθίζησης οδοστρώµατος.
Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από τον Α/Κ Πύρνας όπου θα εισέρχονται
στον αυτοκινητόδροµο προς Αθήνα και στη συνέχεια θα εξέρχονται στον Α/Κ Τατοΐου.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχηµάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σηµεία των
εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήµανση.

we bsite :www. anast asias erepa .gr

8-θριάσιο
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"Παράταση ζωής"

έλαβαν 79 ηµιτελή έργα
του παλαιού ΕΣΠΑ
Μέσα σε αυτά κι η κατασκευή της
2ης φάσης του Θριασίου Πεδίου

"Παράταση ζωής" έως και το 1ο
τρίµηνο του 2019 έλαβαν 79 "ηµι τελή έργα", όπως ονοµάζονται,
αξίας ενός δισ. ευρώ του "παλαι"παλαιού" ΕΣΠΑ που έχει πλέον λήξει.

Πρόκειται για τις επενδύσεις που
είχαν κυρίως δικαστικά ή άλλης φύσης
προβλήµατα και έτσι δεν µπόρεσαν
να ολοκληρωθούν τους προηγούµενους µήνες που έληξε οριστικά τα
περιθώριο απορρόφησης πόρων του
πρώτου ΕΣΠΑ (2007-2013).
Περιλαµβάνουν από το πρώτο στάδιο του Μετρό Θεσσαλονίκης, την
ολοκλήρωση της αναβάθµισης του
Αερολιµένα Μακεδονία, την κατασκευή της 2ης φάσης του Θριασίου
Πεδίου και µεγάλους οδικούς άξονες,
σιδηροδροµικά έργα ή υποδοµές ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικών καθαρισµών, λιµένων ανά την Ελλάδα
έως αγορές ακινήτων, ανέγερση
Νοσοκοµείων και οίκων ευγηρίας,
ακόµη και την αποκατάσταση του
διατηρητέου
κτιρίου
"Acropole
Palace".

Τι λέει ο κανονισµός της Ε.Ε.

Όπως εξηγούν αρµόδια στελέχη του
υπουργείου Οικονοµίας, βάσει του
σχετικού κανονισµού της Ε.Ε. που
ορίζει ότι µπορεί κάθε κράτος να
συνεχίσει να υλοποιεί από δικά του
κονδύλια έως το 10% των έργων µετά
το τέλος του προγράµµατος, "ξεδιαλέχτηκαν" αυτές οι επενδύσεις. Και
πλέον, έχουν το δικαίωµα να ολοκληρωθούν µέσα στα επόµενα
περίπου 2 χρόνια.
Σύµφωνα µε το capital.gr είναι επενδύσεις για τις οποίες είχαν γίνει ήδη
εκταµιεύσεις πόρων από τα κοινοτικά
διαρθρωτικά ταµεία. Πολλά έχουν
σχεδόν ολοκληρωθεί, άλλα έχουν
ακόµη... δρόµο.
Πρόκειται για έργα που ξεκίνησαν
από το 2007 ή που µπορεί ακόµη και
να µεταφέρθηκαν από το... παρελθόν,
από τα ΚΠΣ.
Το έγγραφο του υπουργείου

Για να µηδενιστεί ο κίνδυνος να

προκαλέσουν
δηµοσιονοµική
"τρύπα", το υπουργείο έχει σηµάνει
"συναγερµό". Σε έγγραφο µε θέµα
"Παρακολούθηση ηµιτελών πράξεων
των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 µετά
την 31/3/2017" το υπουργείο Οικονοµίας περιγράφει αναλυτικά πώς θα
οργανωθεί η ολοκλήρωση των επενδύσεων αυτών του ΕΣΠΑ 2007-2013
οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ηµιτελείς (µη λειτουργικές) κατά την υποβολή των τελικών εκθέσεων των προγραµµάτων στην Ε.Ε.
∆όθηκε εντολή να χρηµατοδοτηθούν από τα κρατικά ταµεία (πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα ποσό περί
τα 150 εκατ. ευρώ). Μάλιστα, σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για
αύξηση του προϋπολογισµού της
πράξης (αναθεωρήσεις, δικαστικές
αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις,
απαλλοτριώσεις, εργασίες αρχαιολογίας, αποζηµιώσεις, υποχρεώσεις
στη βάση συµβατικών ρητρών, κ.λπ.),
αυτή θα εξετάζεται κατά περίπτωση.
Παρακολούθηση από την Ε.Ε.

Η παρακολούθηση των ηµιτελών
έργων, όπως αναφέρεται, απαιτεί την
αποστολή εξαµηνιαίας αναφοράς στις
Υπηρεσίες της Ε.Ε. αναφορικά µε τα
σχέδια που έχουν ήδη ολοκληρωθεί,
καθώς επίσης και σχετικά µε τα µέτρα

που ελήφθησαν, συµπεριλαµβανοµένων των ηµεροµηνιών-ορόσηµων για
την ολοκλήρωση των υπολειπόµενων
σχεδίων.Η πρώτη αναφορά στην Ε.Ε.
να αποσταλεί τον Σεπτέµβριο του
2017 και εν συνεχεία ανά εξάµηνο. Για
τις πράξεις αυτές θα εκδοθεί απόφαση ολοκλήρωσης όταν ολοκληρωθεί
το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο
και αρθούν τα όποια προβλήµατα
εµπόδισαν τη λειτουργικότητά τους.
Η προθεσµία για την ολοκλήρωση
των ηµιτελών πράξεων είναι ο Μάρτιος του 2019. "Σε περίπτωση κατά
την οποία οι πράξεις αυτές δεν λειτουργούν µέχρι την εν λόγω προθεσµία,
η Επιτροπή θα προβεί σε ανάκτηση
των κονδυλίων που διατέθηκαν για το
σύνολό τους" γίνεται σαφές από το
υπουργείο Οικονοµίας... Σηµειώνεται
ότι το ΕΣΠΑ 2007- 2013 έκλεισε µε
απορρόφηση του 99,7% των κονδυλίων, δηλαδή 20,362 δισ. ευρώ
(στοιχεία έως και το α' τρίµηνο του
2017 που έχει διαθέσιµα το υπουργείο
Οικονοµίας).
Μαζί µε την κρατική δαπάνη, το
ποσό έφτασε στα 22,55 δισ. ευρώ και
το ποσοστό στο 107,28% του ποσού
που είχε προϋπολογισθεί, καθώς σε
όλα τα προγράµµατα υπάρχουν "υπερδεσµεύσεις", όπως λέγονται, για να
καλυφθούν έναντι του κινδύνου ένα
έργο να µην "τρέξει".
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Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη - Z. Xiaoli στο πλαίσιο της 82ης ∆.Ε.Θ.
∆ιµερείς σχέσεις, κινέζικες επενδύσεις, η έναρξη απευθείας
πτήσεων µεταξύ Αθήνας Πεκίνου και η κρίση της κορεατικής
χερσονήσου στο τραπέζι των συνοµιλιών των δύο ανδρών

Ο

Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης,
εί χε
την
Πέµπτη
31
Αυγούστου, συνάντηση µε τον Πρέσβη της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της
Κίνας στην Ελλάδα, Zou Xiaoli. Η
συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο
προετοιµασίας της παρουσίας του
Προέδρου στην 82η ∆.Ε.Θ., στην
οποία τιµώµενη χώρα είναι η Κίνα.
Κατά τη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε

το αµοιβαίο ενδιαφέρον για περαιτέρω ενδυνάµωση της στρατηγικής
συνεργασίας Ελλάδας - Κίνας, η
οποία, ως γνωστόν, εγκαινιάσθηκε
επί ηµερών Κυβέρνησης της Νέας
∆ηµοκρατίας.
Αντηλλάγησαν απόψεις για τις προοπτικές της διµερούς συνεργασίας,
µε έµφαση στους τοµείς της ενέργειας, της ναυτιλίας, του τουρισµού, του

πολιτισµού και των τροφίµων. Χαιρετίσθηκε, επίσης, ως σηµαντική
εξέλιξη η επικείµενη έναρξη απευθεί ας πτήσεων µεταξύ Αθήνας Πεκίνου.
Με την ευκαιρία εξάλλου της πρόσφατης επίσκεψης του κ. Zou Xiaoli
στο Σουφλί, υπογραµµίσθηκαν και οι
δυνατότητες ανάπτυξης µιας αµοιβαία
επωφελούς συνεργασίας των δύο

χωρών στον τοµέα της βιοµηχανίας
µεταξιού.
Ο Κινέζος Πρέσβης ενηµέρωσε
ακόµα τον κ. Μητσοτάκη για την πορεία των κινεζικών επενδύσεων στη
χώρα µας, καθώς και για την παρουσία της Κίνας στη φετινή ∆.Ε.Θ. Με
την ευκαιρία, συζητήθηκαν τέλος οι
τελευταίες εξελίξεις στην Κορεατική
χερσόνησο.

10-θριάσιο
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Ενοικιάζεται κατάστηµα 105 τετραγωνικών µέτρων
στο Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός Κολοκοτρώνη
και Σαλαµίνος γωνία. 6974792931, 2105571963
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Αγίου Όρους 46 Τ.Κ 133 41
Άνω Λιόσια

Ζητείται τεχνίτης σε µηχανολογικό τοµέα για µόνιµη απασχόληση

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκτροµηχανολογικό τοµέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), µε ελάχιστη πρακτική γνώση σε
οποιονδήποτε µηχανολογικό τοµέα (π.χ. σε επισκευή οχηµάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισµού
ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωµα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του µέσο µεταφοράς (αυτοκίνητο), συνεργάσιµος µε όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού
στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε µε
µήνυµα τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ηµεροµίσθιο.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
– ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρόγραµµα αφορά 45 άτοµα µε µέση και ελαφρά νοητική υστέρηση και θα έχει
διάρκεια τρία χρόνια.
Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται περιλαµβάνουν:
•την µεταφορά των ωφελούµενων και την υποδοχή τους,
•την διαµονή και διατροφή τους (πρόχειρο γεύµα)
•την απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ειδικών επαγγελµατικών προσόντων
•την πρακτική άσκηση και δηµιουργική απασχόληση,
• δραστηριότητες κοινωνικοποίησης,
• εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση καθώς και υποστηρικτικές ατοµικές ή οµαδικές
συνεδρίες (εργοθεραπείες λογοθεραπείες)
•Την παροχή ατοµικής ή/και οµαδικής ειδικής φυσικής αγωγής,
•Την συµµέτοχή σε προγράµµατα ψυχαγωγίας, πολιτισµού και άθλησης
Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται βάσει του εξατοµικευµένου προγράµµατος του
κάθε ωφελούµενου.
Η επιλογή των ωφελούµενων θα γίνει µε την διαδικασία µοριοδότησης από επιτροπή
εξέτασης και ελέγχου των αιτήσεων. Τα κριτήρια επιλογής είναι:
1.Τύπος πλαισίου διαµονής του ωφελούµενου (Ίδρυµα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο)
2.Η ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούµενου
3.Ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα (στο εισόδηµα δεν περιλαµβάνεται οποιοδήποτε
επίδοµα)
4.Οικογενειακή κατάσταση
5.Εργασιακή κατάσταση του γονέα ή του νόµιµου κηδεµόνα
Σηµείωση : Σε περίπτωση ισοβαθµίας κατά τη µοριοδότηση θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησηαπό 12 Ιουλίου έως 27
Ιουλίου 2017στην έδρα του «Εργαστηρίου» οδός: Αγίου Όρους 46, 13341 Άνω
Λιόσια.
Μαζί µε την αίτηση, οι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλλουν:
1.Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.Αντίγραφο ή εκτύπωση ατοµικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού φορολογικής
δήλωσης του 2015
3.Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας του ωφελούµενου σε ισχύ
4.Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (ηµεροµηνία έκδοσης τελευταίου τριµήνου)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ)
6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 του ωφελούµενου ή του
νόµιµου κηδεµόνα/ εκπροσώπου που να αναφέρει ότι:
α) δε λαµβάνει αποζηµίωση για τις συγχρηµατοδοτούµενες υπηρεσίες που του
παρέχονται από τον Κ∆ΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηµατοδοτική πηγή (π.χ.
ΕΟΠΥΥ) κατά τη περίοδο συµµετοχής του στη Πράξη,
και β) δε θα λαµβάνει υπηρεσίες από άλλο Κ∆ΗΦ ή άλλο φορέα παροχής
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 141
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γράτσου Μαρία
Αρ. Τηλεφώνου :2132006480
Αρ. τηλεοµοιότυπου
:
21055571273
Ηλεκτρ. Ταχυδροµείο : gratsou.m@gmail.com
Ασπρόπυργος, 31 Αυγούστου
2017
Αρ. πρωτ.: 31448

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
∆ΙΑΚHΡΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗ:
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ
ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λαµβάνοντας υπόψη του:
•
Τις δ/ξεις του άρθρου194 του Ν. 3463/2006 µε τίτλο:
«Νέος Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων.
•
Τις δ/ξεις του Π/∆τος
270/1981, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).
•
Τις δ/ξεις του Ν.
3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Προκηρύσσει
δηµοπρασία
για τη : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ
ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».
Το µίσθιο πρέπει να είναι ισόγειο

κατάστηµα, να βρίσκεται σε περιοχή προσβάσιµη για το σύνολο
των δηµοτών, εγγύς των Κεντρικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και
εντός του ιστορικού κέντρου του
∆ήµου Ασπροπύργου, να διαθέτει
δύο χώρους τουλάχιστον 100 τ.µ.
και 50 τ.µ. αντίστοιχα. Το προς
µίσθωση ακίνητο θα πρέπει να
είναι έτοιµο προς χρήση. Υπάρχει
εξασφαλισµένη πίστωση στον
κωδικό 15.6232.000 προϋπολογισµού του ∆ήµου.
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
από τη δηµοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος
αποστέλλονται στην αρµόδια
δηµοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω,
και παραδίδονται στη συνέχεια
στην αρµόδια επιτροπή του άρθρ

ου 7 του Π∆ 270/81, η οποία µε
επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της
καταλληλότητας των προσφεροµένων ακινήτων και περί του αν
ταύτα πληρούν τους όρους της
οικείας διακηρύξεως, συντασσοµένης σχετικής εκθέσεως, εντός
δέκα (10) ηµερών από της
λήψεως των προσφορών. Οι
λόγοι αποκλεισµού ακινήτου τινός
αιτιολογούνται επαρκώς στην
έκθεση. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δηµοπρασίας παρέχονται τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες από το Τµήµα
Προµηθειών του ∆ήµου Ασπροπύργου, Αρµόδια : Γράτσου
Μαρία , ∆ιεύθυνση : Αθανασίου
∆ιάκου & Σαλαµίνος , Τηλέφωνο:
21320064080.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β ΑΘ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ: Στρ. Ν. Ρόκα 45
ΤΑΧ. ΚΩ∆.: 19600 – Μάνδρα
ΤΗΛ: 213-20.14.929
FAX: 210-55.55.880
Πληροφορίες: κ. Παπαθεοδοσίου Ιωάννης
Μάνδρα, 31/08/2017
Αρ. Πρωτ.: 65

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκµίσθωση Σχολικού Κυλικείου)

Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Μάνδρας – Ειδυλλίας προκηρύσσει δηµόσιο πλειοδοτικό

διαγωνισµό µε σφραγισµένες
προσφορές για την εκµίσθωση
του κυλικείου του Λυκείου Μάνδρας.

Ο διαγωνισµός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου
Μάνδρας στις 2 Οκτωβρίου 2017
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00
π.µ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής τηλ. 213-20.14.929, απ’
όπου µπορούν να παραλάβουν
και τη διακήρυξη του διαγωνισµού, κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
της Σχολικής Επιτροπής
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας
∆ΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

12-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ.6972728300
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ

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

ΜΕΣΑ ΣΕ 500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Φτιάξαµε έναν πρότυπο οικισµό κατοικηµένο µε ωραία
ΣΠΙΤΙΑ - ΒΙΛΛΕΣ
δρόµοι 8 & 10 µέτρων, µεγάλη πλατεία & εκκλησία µέσα στο χωριό.
Με φως και νερό δικής µας γεώτρησης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 10 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157
"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ
ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛ: 6977426279

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

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος στον Ασπρόπυργο
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος στη θέση Φακά Ασπροπύργου 3.170τµ
Με 2 οικήµατα 100 τµ για οποιαδήποτε χρήση 6972085336

Πωλείται επιχείρηση στην Ελευσίνα

Πωλείται πλυντήριο αυτοκινήτων στην Ελευσίνα (Οδός Αλκιβιάδου 29).
Κοµπλέ από εξοπλισµό – έτοιµο – µε τεράστιο πελατολόγιο. 6944662138

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΦΥΛΗΣΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΩΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΙ/ΒΟΗΘΟΙ
ΤΗΛ: 2102480235 & 2102481717 ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
IFONITONAMEA@GMAIL.COM

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

Πωλείτα οικόπεδο 1400τµ στην Αγία Σωτήρα

Οικόπεδο 1400 τµ µε 40 τµ κτίσµα στην Αγία
Σωτήρα ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα
η µαγαζί. Επικοινωνία : 6984792490
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Επιχειρηµατίας από τη Σαντορίνη πλήρωσε τον
ΕΝΦΙΑ ύψους 70.335,24 ευρώ που είχε κληθεί
να καταβάλει "Το Χαµόγελο του Παιδιού"

Σ

ε ανάρτηση στο facebook "Το Χαµόγελο
του Παιδιού" ευχαριστεί τον επιχειρηµατία υπογραµµίζοντας ότι θα συνεχίσει
την κινητοποίηση για να εισακουστούν τα δίκαια αιτήµατά
του σχετικά µε την άδικη φορολογία που του επιβάλλεται κάθε χρόνο µέχρι να βρεθεί µια οριστική λύση.
Αναλυτικά, η ανάρτηση "Του
Χαµόγελου του Παιδιού" έχει
ως εξής:
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Η Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε
το σύµφωνο ‘One in Five’ του Συµβουλίου της
Ευρώπης σχετικά µε την προστασία
των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση

Ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον κύριο ∆ηµήτρη Νικολούζο
για την πληρωµή του ΕΝΦΙΑ

Με µεγάλη µας χαρά δεχτήκαµε το τηλεφώνηµα του κου ∆ηµήτρη Νικολούζου από το Art
Maisons στη Σαντορίνη, ο οποίος µας ανακοίνωσε ότι θα µας διαθέσει το ποσό των 70.335,24
ευρώ προκειµένου να πληρώσουµε τον ΕΝΦΙΑ. Το ποσό κατατέθηκε και η αγωνία µας έληξε.
Ευχαριστούµε τον κον Νικολούζο για την ευαισθησία του και για την τεράστια προσφορά του.
Εκτιµούµε πολύ την κίνηση αυτή αν και θα ήταν χρησιµότερο η προσφορά του να πάει απευθείας στα παιδιά και τις οικογένειές που στηρίζουµε.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι "Το Χαµόγελο του Παιδιού" θα συνεχίσει την κινητοποίηση για να εισακουστούν τα δίκαια αιτήµατά του σχετικά µε την άδικη φορολογία που του επιβάλλεται κάθε
χρόνο µέχρι να βρεθεί µια οριστική λύση.

ΙΕΚ ΟΑΕ∆: Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη
ωροµίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού

Ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί τη
∆ευτέρα 4 Σεπτεµβρίου 2017 στις 20:00,
η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την
κάλυψη των θέσεων ωροµίσθιου
εκπαιδευτικού προσωπικού για τα
Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ) του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆).
Οι ωροµίσθιοι θα απασχοληθούν στα
προγράµµατα κατάρτισης των ΙΕΚ ΟΑΕ∆
µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας
ορισµένου χρόνου, (σύµφωνα µε το
άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2336/95, όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του
Ν. 2643/98 για το έτος κατάρτισης 20172018).
Όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις, (σύµφωνα
µε την υπ΄ αριθµ οικ. 28959/488 ΦΕΚ
1961/Β΄/30-06-2016 απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή
τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕ∆.

«Η παρουσία της Προέδρου της Επιτροπής
Τρεχουσών Υποθέσεων του Κογκρέσου θεωρώ
ότι οφείλει να σηµατοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο
στο πεδίο δράσης της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής» τόνισε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου κατά την παρέµβασή της σήµερα στην ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, στο πλαίσιο της οµιλίας της Προέδρου της
Επιτροπής Τρεχουσών Υποθέσεων του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του
Συµβουλίου της Ευρώπης, Gabriele Neff. H Περιφερειάρχης άδραξε την ευκαιρία να ζητήσει εκ
νέου την αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου,
ώστε οι τοπικές κοινωνίες, οι ∆ήµαρχοι και οι Περιφερειάρχες οι οποίοι επιχειρούν στην πρώτη
γραµµή για την αντιµετώπιση του προσφυγικού /
µεταναστευτικού φαινοµένου, να θωρακιστούν
θεσµικά.
Ακολούθως, µετά από τη συνάντηση της Προέδρου Neff µε τον Α' Αντιπρόεδρο της Βουλής,
Τ. Κουράκη, η Περιφερειάρχης, που είναι µέλος
του Κογκρέσου, υπέγραψε το Σύµφωνο "One in
Five", που αποτελεί τη συµβολή του Κογκρέσου
των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στην εκστρατεία του Συµβουλίου της Ευρώπης για την
καταπολέµηση της σεξουαλικής βίας κατά των
παιδιών.
Το Σύµφωνο υπέγραψε επίσης το µέλος του
Κογκρέσου, ∆ήµαρχος Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Γ. Ιωακειµίδης. Η υπογραφή του Συµφώνου
είναι ανοικτή προς υπογραφή σε όλες τις Περιφέρειες και τους ∆ήµους των χωρών µελών του
Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Η Περιφερειάρχης Αττικής, κατά τον χαιρετι-

σµό της νωρίτερα ενώπιον της Ειδικής Μόνιµης
Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, είχε υπογραµµίσει ότι «η υπογραφή του Συµφώνου µε τη
στήριξη της Βουλής, στόχο έχει να υπερβεί τον
τυπικό της χαρακτήρα και να αποτελέσει δέσµευση και διπλή αφετηρία».
«Αφετηρία καταρχήν για την ανάληψη πρωτοβουλιών από τις υπόλοιπες Περιφέρειες και τους
∆ήµους για την ευαισθητοποίηση των τοπικών
κοινωνιών και το σχεδιασµό στρατηγικών για την
προστασία της παιδικής ηλικίας έναντι του φαινοµένου της σεξουαλικής βίας. Και δεύτερον αφετηρία συνεργασίας µεταξύ Κογκρέσου και Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών. Μια συνεργασία που µπορεί να λάβει γόνιµο χαρακτήρα
καταλήγοντας σε προτάσεις και πρωτοβουλίες»,
τόνισε χαρακτηριστικά.
«Μπορεί να βάλει τις βάσεις για να λειτουργήσει η Επιτροπή της Βουλής ως γέφυρα ενηµέρωσης, ανταλλαγής απόψεων και, εντέλει, ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών µεταξύ του Κογκρέσου και του Ελληνικού Κοινοβουλίου µε
στόχο την εµβάθυνση της τοπικής δηµοκρατίας,
υπό το πρίσµα ενός σύγχρονου αποκεντρωµένου µοντέλου ανάπτυξης µε όρους κοινωνικής
συνοχής και αλληλεγγύης», σηµείωσε η ίδια.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τρεχουσών
Υποθέσεων του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώπης,
Gabriele Neff, συνοδευόµενη από την Renate
Zikmund, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Νοµοθετικών ∆ραστηριοτήτων του Κογκρέσου Τοπικών
και Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου της
Ευρώπης, πραγµατοποιεί από σήµερα ως αύριο επίσκεψη στην Αθήνα, προσκεκληµένη του
Κοινοβουλίου και της Περιφέρειας Αττικής.

14-θριάσιο
ς: 6975328309

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, µονοκατοικία 100
τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή
κατάσταση,
τιµή
60.000€, συζητήσιµη
6953058205

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται εστιατόριο

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο της Μάνδρας (Κοροπούλη 6). 180τµ κτίριο και
250τµ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ
Ι
Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε ΡΑ
(36TM)
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

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

ική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258
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, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωµένο οροφοδιαµέρισµα 90 τµ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδοµή, επί οικοπέδου 500 τµ,
µε κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό και θέση
σταθµεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583
(3.3.16)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτασης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη
µονοκατοικία 120 τ.µ., ισο

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή
110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό, τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
115 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΗΠΟ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 520 Τ.Μ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ: 6947144257

.

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

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

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

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό. Επίσης αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών.
Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη
σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

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

698 66 84 139 (21.6.16)

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι Γ Ι Α Α Γ Ο ΡΑ
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 Για αγορά οικόπεδο στον Περιφερειακό Ασπροπύργου - Εκτός Σχεδίου Τηλ: 6946971237(6.5.16)
ΖΗΤΩ να µου χαρίσουν παπάκι - µηχανάκι (ας είναι παλιό διότι αναλαµβάνω προσωπκά το service) για µετακινήσεις λόγω προβλήµα
τος αναπηρίας. ∆ίνεται αµοιβή
200
ευρώ
Τηλ:
6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ. ΩΡΑΡΙΟ 13:00-08:00.
ΑΜΟΙΒΗ 400 ΕΥΡΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6947526932

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ /ΜΑΝ∆ΡΑ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6986712390
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆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
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55466745546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

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

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

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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

θριάσιο-15
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16-θριάσιο

22

12

18

από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου

14

12

από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου

