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Κανένα στρατηγικό σχέδιο
από την κυβέρνηση για
την αντιµετώπιση της
εγκληµατικότητας
στο ∆ήµο Αχαρνών παρά
τα µεγάλα λόγια
σελ. 3

Στον Υπουργό Εσωτερικών
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
Λύση και εκκαθάριση των παλιών και
ζηµιογόνων ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων
ζήτησε ο Γ. Κασσαβός καθώς
και να εξεταστεί το ενδεχόµενο έκτακτης
χρηµατοδότησης, ώστε να καλυφθούν
οι οφειλές προς τους παλιούς προµηθευτές.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΤΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Κάλεσµα του ∆ηµάρχου Χρήστου Παππού
στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Πάλης
Στη διάρκειά του θα φιλοξενηθούν 1068 αθλητές και προπονητές από 65
χώρες. Η είσοδος στους αγώνες θα είναι ελεύθερη για όλους.

ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Στην αυριανή
συνεδρίαση του
∆.Σ. Ελευσίνας

σελ. 3

Επεισόδια στην
Υπηρεσία
Κοινωνικής
Πρόνοιας του
∆ήµου Ελευσίνας
σελ. 5

σελ. 2

σελ. 2-8

ΓΕΝΙΚΟ ΛΙΦΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ
ΤΟΥ XAΪ∆ΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ

σελ. 5

ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.
Αρχίζουν οι εγγραφές
για τα Τµήµατα
Εκµάθησης της Ρώσικης
Γλώσσας, του ∆ήµου
Ασπροπύργου
Εγγραφές από 11 ως 25
Σεπτεµβρίου 2017. σελ.
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Στον Υπουργό Εσωτερικών ο ∆ήµαρχος Αχαρνών

Ασπρόπυργος
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας & Παναγούλη
- Πλατεία Ωρολογίου,2105575614
Ελευσίνα
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250
Μάνδρα

Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον Γρηγόρης Μικρογεύµατα, 2105550309
Aχαρνές

Βανδώρου ∆ήµητρα Μ.
Εθνικής Αντιστάσεως 117, 2102442311
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης
50 & Μπότσαρη, 2102387965
Χαϊδάρι

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 82, 2105985845

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος
Η θερµοκρασία από 19 έως 30
βαθµούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ερµιόνη, Μωϋσής,
Ροζαλία, Ωκεανία, Ωκεανός

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

Λύση και εκκαθάριση των παλιών και ζηµιογόνων ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων
ζήτησε ο Γ. Κασσαβός καθώς και να εξεταστεί το ενδεχόµενο έκτακτης
χρηµατοδότησης, ώστε να καλυφθούν οι οφειλές προς τους παλιούς προµηθευτές.

Π

ρο γραµµατ ι σµέν η συν άν τηση µε τον
Υπουργό Εσωτερικών κ.
Πάν ο Σκουρλέτη είχ ε ο
∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ.
Γιάν ν ης Κασσαβός την
Τετάρτη 30 Αυγούστου
2017.
Αν τικείµεν ο
της
συν άν τησης ήταν τα
τρέχ ον τα θέµατα του
∆ήµου Αχ αρν ών που
σχ ετίζον ται µε την εφαρµογή των οδηγιών του Οικον οµικού Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ, καθώς ο ∆ήµος Αχ αρν ών
έχ ει ικαν οποιήσει πλήρως τις αξιώσεις του Παρατηρητηρίου, εφαρµόζον τας χ ωρίς αποκλίσεις το πρόγραµµα
οικον οµικής εξυγίαν σης.
Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός αν αφέρθηκε και στη λύση και εκκαθάριση των παλιών και
ζηµιογόν ων ∆ηµοτικών Επιχ ειρήσεων του ∆ήµου Αχ αρν ών , για τις οποίες ο δήµαρχ ος ζήτησε ν α εξεταστεί το
εν δεχ όµεν ο έκτακτης χ ρηµατοδότησης, ώστε ν α καλυφθούν οι οφειλές προς τους παλιούς προµηθευτές.
Εν ηµέρωσε επίσης τον κ. Υπουργό για το πρόγραµµα
έργων που θα εκτελεστούν σε συν εργασία του

∆ήµου Αχ αρν ών µε
την Περιφέρεια Αττικής,
αν αφέρον τας ότι η
συν δροµή της Περιφέρειας και του Υπουργείου
είν αι
καθοριστικής
σηµασίας για την εκτέλεση έργων υποδοµών
στον ∆ήµο Αχ αρν ών
και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
κατοίκων .
Μετά τη συν άν τησή
του µε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάν ο Σκουρλέτη ο
∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός δήλωσε:
"Η συν εργασία του ∆ήµου Αχ αρν ών µε τον Υπουργό
Εσωτερικών κ. Πάν ο Σκουρλέτη και τους υπηρεσιακούς
παράγον τες του Υπουργείου Εσωτερικών είν αι συν εχ ής
και αφορά πολλά και σηµαν τικά θέµατα για τον δήµο µας,
εν ώ κοιν ός µας στόχ ος παραµέν ει η σύν ν οµη και οριστική επίλυση χ ρόν ιων προβληµάτων του ∆ήµου Αχ αρν ών .
Ο Υπουργός Εσωτερικών δείχ ν ει έµπρακτα το εν διαφέρον του για τον ∆ήµο Αχ αρν ών , εστιάζον τας στην ήπια
οικον οµική εξυγίαν ση του δήµου, χ ωρίς ν α σηµειών ον ται
οπισθοδροµήσεις στα έργα υποδοµών , που τόσο αν άγκη
έχ ει ο δήµος µας"

ΣΗΜΕΡΑ Η ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΤΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Κάλεσµα του ∆ηµάρχου Χρήστου Παππού
στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Πάλης

«Είν αι µεγάλη τιµή για το ∆ήµο
Φυλής ν α φιλοξεν εί το Παγκόσµιο
Πρωτάθληµα Πάλης παίδων και
κορασίδων στο Ολυµπιακό Κέν τρο Άν ω Λιοσίων », τόν ισε ο
∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, µιλών τας στο Αµφιθέατρο
του Υ π ουργείου Παιδείας, το
µεσηµέρι της Πέµπ της 31
Αυγούστου 2017, στη συν έν τευξη Τύπου για το Παγκόσµιο
Πρωτάθληµα, που παραχ ώρησε
η Ελλην ική Οµοσπον δία Φιλάθλων Πάλης, ο ∆ήµαρχ ος αν αφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχ έση του
∆ήµου Φυλής µε το άθληµα της πάλης.
Επεσήµαν ε ότι έχ ει αν αδείξει πρωταθλητές σε παγκόσµια και παν ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα και έθεσε το
∆ήµο στη διάθεση της Οµοσπον δίας για την επιτυχ ία
της διοργάν ωσης.
Απαν τών τας σε ερώτηση δηµοσιογράφου αν ο
∆ήµος έχ ει κιν ητοποιηθεί στον τοµέα της προσέλευσης του κόσµου είπε ότι έχ ει ετοιµάσει καµπάν ια κι ότι
θα συµβάλει η παρουσία των αθλητών από τα σωµατεία της πάλης.
Μετά το τέλος της συν έν τευξης Τύπου κι αφού
ευχ ήθηκε καλή επιτυχ ία, ο ∆ήµαρχ ος είχ ε ιδιαίτερη
συν οµιλία µε τον παριστάµεν ο Υ φυπουργό Αθλητισµού Γιώργο Βασιλειάδη.
Στη συν έν τευξη παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος
του Αθλητικού Οργαν ισµού Γιώργος Μαυροειδής και το
µέλος του ∆Σ της Οµοσπον δίας Πάλης Χρήστος Παππούς του Κων σταν τίν ου.
Το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα αρχ ίζει σήµερα 4
Σεπτεµβρίου και ώρα 17:30 µε την τελετή έν αρξης και
θα διαρκέσει µέχ ρι και την Κυριακή 10 Σεπτεµβρίου
2017.

Στη διάρκειά του θα φιλοξενηθούν 1068 αθλητές
και προπονητές από 65 χώρες. Η είσοδος στους
αγώνες θα είναι ελεύθερη για όλους.
Κάλεσµα του ∆ηµάρχ ου Χρήστου Παππού στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Πάλης

Συν δηµότισσσες και συν δηµότες,
∆εκατρία χ ρόν ια µετά την Ολυµπιάδα του 2004
πραγµατοποιείται και πάλι, µια παγκόσµιας εµβέλειας
αθλητική διοργάν ωση στο Ολυµπιακό Κέν τρο Άν ω
Λιοσίων : Το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Πάλης Παίδων και
Κορασίδων , που θα διαρκέσει από τις 4 µέχ ρι τις 10
Σεπτεµβρίου 2017.
Στη µεγάλη αυτή αθλητική συν άν τηση θα λάβουν
µέρος 1068 αθλητές και προπον ητές από 65 χ ώρες.
Τρεις από τους αυτούς είν αι παιδιά από το ∆ήµο µας
και συγκεκριµέν α η Μαρία Τριαν ταφυλλίδου, η Μαρία
Μακρίδη και η Θεοδώρα Τελιαν ίδου.
συν εχ ίζεται στη σελ. 8
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Επιχείρηση εκκαθάρισης του ∆ήµου Φυλής
από τα επικίνδυνα για την ασφάλεια των
πολιτών και τη δηµόσια υγεία, ακίνητα

Μ

ε την κατεδάφιση ενός ακόµη επικίνδυνου
κτιρίου συνεχίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία
του ∆ήµου Φυλής η επιχείρηση εκκαθάρισης
του ∆ήµου από τα επικίνδυνα για την ασφάλεια των
πολιτών και τη δηµόσια υγεία, ακίνητα.
«Συνεχίζουµε συστηµατικά την κατεδάφιση των
κτιρίων που είτε έχουν υποστεί ζηµιές από τον σεισµό
είτε έχουν κριθεί επικίνδυνα για διάφορους άλλους
λόγους. Σήµερα προχωρήσαµε σε µια σηµαντική
παρέµβαση αφού το επικίνδυνο διώροφο ακίνητο
βρίσκεται στην καρδιά της πόλης και τώρα µε την κατεδάφισή του αλλάζει πλέον η όψη της γειτονιάς», υπογράµµισε ο Αντιδήµαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Θανάσης Σχίζας, που επιβλέπει προσωπικά τις εργασίες
κατεδάφισης. «Πέραν του ότι τα κτίρια αυτά είναι ακατάλληλα προς χρήση και εγκυµονούν κινδύνους για
πεζούς και διερχόµενα οχήµατα, αλλοιώνουν επίσης την
αισθητική εικόνα της πόλης µας, ενώ αποτελούν και
εστίες µόλυνσης και παραβατικότητας λόγω της εγκατάλειψής τους», πρόσθεσε ο κ. Σχίζας, οι υπηρεσίες του
οποίου έχουν κατεδαφίσει πάνω από δεκαπέντε τέτοια
κτίρια από τα τέλη του 2015, όταν ξεκίνησε η καταγραφή τους σε συνεργασία µε την Πολεοδοµία, η οποία υπό
τον Αντιδήµαρχο Νίκο Χατζητρακόσια εκδίδει τις άδειες
κατεδάφισης.
Έτσι, από την Πέµπτη 30 Αυγούστου, ξεκίνησε η

θριάσιο-3

ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Στην αυριανή συνεδρίαση του ∆.Σ. Ελευσίνας

κατεδάφιση ενός διώροφου κτιρίου (κατοικία και µαγαζιά) που βρίσκεται στη συµβολή της Λεωφόρου Φυλής
και της οδού Οδυσσέα Ελύτη, στο κέντρο της πόλης των
Άνω Λιοσίων. Επίσης, τις αµέσως επόµενες ηµέρες η
Τεχνική Υπηρεσία θα παρέµβει σε ένα ακόµη
επικίνδυνο ακίνητο, ενώ, σύµφωνα µε τον Αντιδήµαρχο
Θανάση Σχίζα, «θα συνεχιστεί και το επόµενο διάστηµα
η “εκκαθάριση” προκειµένου να σταµατήσει η επιβάρυνση του ∆ήµου από κτίρια που έχουν σοβαρό πρόβληµα στατικότητας και αποτελούν εστίες µόλυνσης και
παραβατικότητας».
Συνεχίζεται στη σελ. 13

Ε. Χριστοφιλοπούλου:
Κανένα στρατηγικό σχέδιο από την κυβέρνηση
για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στο
∆ήµο Αχαρνών παρά τα µεγάλα λόγια

Σ

τη Βουλή συζητήθηκαν τα
προβλήµατα της εγκληµατικότητας που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι του ∆ήµου
Αχαρνών µε αφορµή Επίκαιρη
Ερώτηση που είχε καταθέσει η
Εύη Χριστοφιλοπούλου, µετά τη
δολοφονία του 11χρονου Μάριου
που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Ο
Αν. Υπουργός κ. Τόσκας εδέησε να
απαντήσει σήµερα παρά το
γεγονός ότι η Επίκαιρη Ερώτηση
είχε κατατεθεί στις 12/06/2017!

Η βουλευτής ζήτησε ακόµη
µια φορά από τον αρµόδιο Υπουργό να παρουσιάσει το αναγκαίο συνολικό στρατηγικό σχέδιο καταπολέµησης της εγκληµατικότητας, επισηµαίνοντας ότι δεν είναι λύση η «µεταφορά» του προβλήµατος από τη µια περιοχή της ∆υτικής Αττικής στην άλλη.

Όπως ανέφερε «οι κάτοικοι και ο Σύλλογος κατά της εγκληµατικότητας που δραστηριοποιείται στην περιοχή
επιδίδονται σε «κλεφτοπόλεµο», όντας καθηµερινά σε εγρήγορση και ενηµερώνοντας την ΕΛΑΣ για οποιαδήποτε
παράβαση πέφτει στην αντίληψή τους».
Επεσήµανε επίσης ότι «παρά την υλοποίηση του σχεδίου της ΕΛΑΣ για επιπλέον αστυνόµευση, υπάρχουν περιοχές, όπως η Αγ. Σωτήρα, όπου η ηχορύπανση και οι πυροβολισµοί συνεχίζονται.
Η δριµύτερη κατηγορία της βουλευτού αφορούσε όµως τα εξής ζητήµατα:
•
«∆εν υπάρχει συνολικό στρατηγικό σχέδιο που να αντιµετωπίζει τη ρίζα του προβλήµατος, µε αποτέλεσµα
οι περιπολίες και η αστυνόµευση να έχουν περιορισµένο και παροδικό χαρακτήρα».
•
«Ο ένας χρόνος υλοποίησης των µέτρων, όπως προβλέπεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση δεν επαρκεί. Χρειάζεται συνεχής δράση αστυνόµευσης. ∆εσµεύεται η κυβέρνηση για την επέκταση του χρόνου;»
•
«Η κατάσταση στο στρατόπεδο «ΚΑΠΟΤΑ» παραµένει ίδια, µε τα κυκλώµατα και τις «µαφίες» να εξακολουθούν να επιδίδονται σε λαθρεµπόριο και διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, αλκοολούχων ποτών κλπ». Είναι επιτακτική ανάγκη να κλείσει το «ΚΑΠΟΤΑ» επεσήµανε.

∆υστυχώς, ο κ.Τόσκας, ενώ παρουσίασε στοιχεία για τις περιπολίες που διεξάγονται, δεν απάντησε σε κανένα
από τα ζητήµατα που του ετέθησαν.
Η Εύη Χριστοφιλοπούλου δεσµεύτηκε να συµβάλλει µε κάθε πρόσφορο τρόπο στις προσπάθειες των φορέων
και των κατοίκων της πόλης των Αχαρνών, µε νέες κοινοβουλευτικές και µη πρωτοβουλίες για την πρόληψη και
καταστολή της εγκληµατικότητας στις Αχαρνές αλλά και στους άλλους δήµους της ∆υτικής Αττικής!

Τ

ην Τρίτη 5 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 20:30
συνεδριάζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας
προκειµένου να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1.
Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου Ελευσίνας σε
αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ∆ηµοτικής
Ανώνυµης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας µε τον διακριτικό τίτλο « ΕLEUSIS 2021».
2.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη εγγραφής του
∆ήµου ως συνδροµητή σε εφηµερίδες, περιοδικά και
ηλεκτρονικά µέση και συγκεκριµένα στην « Επικαιρότητα»
µε ισχύ της απόφασης αυτής έως ανάκλησής της µε νέα
απόφαση για τον ΚΑΕ 00.6451.
3.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη εγγραφής του
∆ήµου ως συνδροµητή στο ηλεκτρονικό µέσο Νοµοτέλεια
µε ισχύ της απόφασης αυτής ως ανάκλησής της µε νέα
απόφαση για τον ΚΑΕ 00.6451.
4.
Λήψη απόφασης για τον συνυπολογισµό των
οφειλόµενων εισφορών σε χρήµα του συνόλου των ιδιοκτησιών Ευσταθίας συζ. Χρήστου Σαρλή, το γένος Νικολάου Φισφή, µε την οφειλόµενη από το ∆ήµο αποζηµίωση (
µε εξωδικαστικό συµβιβασµό) λόγω υπέρµετρης
ρυµοτόµησης , σε εφαρµογή της κυρωµένης πράξης εφαρµογής περιοχής « Αεροδροµίου».
5.
Λήψη απόφασης για τον συνυπολογισµό των
οφειλόµενων εισφορών σε χρήµα του συνόλου των ιδιοκτησιών Τσάλου Κων/νου και Πέππα Γεώργιου, µε την
οφειλόµενη από το ∆ήµο αποζηµίωση ( µε εξωδικαστικό
συµβιβασµό) λόγω υπέρµετρης ρυµοτόµησης, σε εφαρµογή της κυρωµένης πράξης εφαρµογής περιοχής « Αεροδροµίου».
6.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
προµήθειας υπηρεσιών για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης µνήµης για τα 74 χρόνια Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ « ΛΑΣΚΕΙΑ
2017», µε το Λαογραφικό Σύλλογο Ελευσίνας « Το
αδράχτι» καθώς και την υποβολή αιτήµατος προς την
Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για
την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης της εκδήλωσης που θα πραγµατοποιηθεί την 14η Σεπτεµβρίου 2017 – έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 1.300,00 €.
7.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
προµήθειας υπηρεσιών για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης µε τον Σύλλογο Ποντίων Μαγούλας & Περιχώρων για
την εκδήλωση του « Τίµιου Σταυρού » , καθώς και την
υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης της
εκδήλωσης που θα πραγµατοποιηθεί την 30η Σεπτεµβρίου 2017 – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 1.500,00 €.
8.
Επί αιτήµατος Ένωση Κρητών Ελευσίνας « Η
ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ» για παραχώρηση χώρου.

4-θριάσιο
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Γ. Σγουρός : Το δεύτερο χειρότερο καλοκαίρι
της δεκαετίας από άποψη πυρκαγιών
- Προτάσεις για την µεγαλύτερη ενεργοποίηση της Περιφέρειας Αττικής

Τ

η µεγαλύτερη εν εργοποίηση της Περιφέρειας
Αττικής για την αποτελεσµατικότερη αν τιπυρική
της προστασία και θωράκιση ζήτησε ο Γ. Σγουρός κατά τη ν τελευταία συν εδρίαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής.

Όπως επεσήµαν ε ο κ. Σγουρός το καλοκαίρι του
2017 ήταν το δεύτερο χ ειρότερο της τελευταίας δεκαετίας (µετά από αυτό του 2009 που περιλάµβαν ε τη
φωτιά της Πάρν ηθας) από άποψη πυρκαγιών και καµέν ων εκτάσεων , καθώς πάν ω από 50.000 στρέµµατα
δασικών και αγροτοδασικών εκτάσεων έχ ουν ήδη γίν ει
στάχ τη.
Για τον λόγο αυτό κάλεσε κυβέρν ηση και διοικούν τες
την Περιφέρεια ν α µην υποβαθµίζουν τα γεγον ότα,
καθώς «εάν δεν αν τιληφθούµε το µέγεθος της καταστροφής στην πραγµατική του διάσταση, τα αίτια που
την προκάλεσαν και τους λόγους της µη έγκαιρης αν τιµετώπισής της θα έχ ουµε στρώσει το έδαφος για την
επόµεν η».
Συν ολικά, σύµφων α µε τα επίσηµα στοιχ εία του
πυροσβεστικού σώµατος πάν ω από 360.000 στρέµµατα έχ ουν καεί την περίοδο 2007-2017 στην Αττική µε

αποτέλεσµα ν α έχ ει διαταραχ θεί το περιβαλλον τικό
ισοζύγιο, το µικροκλίµα, η ποιότητα της ατµόσφαιρας,
ν α εν τείν ον ται τα πληµµυρικά φαιν όµεν α και οι επιπτώσεις τους στο αν θρωπογεν ές περιβάλλον .

Ο κ. Σγουρός επέρριψε βαρύτατες στην Κυβέρν ηση
για τις τραγικές ελλείψεις του πυροσβεστικού σώµατος
και των δασαρχ είων σε πόρους, µέσα και προσωπικό,
αλλά και στη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής που
από τον Ιούν ιο διαβεβαίων ε ότι όλα είν αι καλώς καµωµέν α, µε αποτέλεσµα η µεγαλύτερη πληθυσµιακά περιφέρεια της χ ώρας ν α µείν ει παν τελώς απροστάτευτη.

«Οι πολίτες προσδοκούν την προάσπιση του
δηµοσίου συµφέρον τος και όχ ι την κάλυψη του κόµµατος», τόν ισε απευθυν όµεν ος στη διοίκηση της Περιφέρειας επικρίν ον τας την Περιφερειάρχ η Ρέν α ∆ούρου για επικοιν ων ιακό αποπροσαν ατολισµό, καθώς
«εν ώ δεν βρήκε ν α πει µια κουβέν τα για την αν ύπαρκτη αν τιπυρική θωράκιση της Αττικής, την ώρα της
φωτιάς µιλούσε για τιτιβίσµατα και ξαπλώστρες».
Η κατάσταση στην Αττική θα ήταν πολύ χ ειρότερη,
παρατήρησε στη συν έχ εια, εάν δεν υπήρξε η αυτοθυσία των αν δρών της Πυροσβεστικής και των υπόλοιπων στελεχ ών που βρίσκον ταν επί τω έργω και εάν η
Περιφέρεια δεν είχ ε το αποθεµατικό που κατά τη δική
του θητεία δηµιουργήθηκε για ν α µπορεί ν α διατεθούν
χ ρήµατα σε ώρα αν άγκης.

Παράλληλα ο κ. Σγουρός επέρριψε ευθύν ες και στις

Οινόφυτα: Χειροπέδες στους Πακιστανούς
που σκότωσαν οµοεθνή τους για ένα κινητό

προηγούµεν ες κυβερν ήσεις για τη µη κύρωση των
δασικών χ αρτών που αποτελούν βούτυρο στο ψωµί
επίδοξων καταπατητών και οικοπεδοφάγων , υπεν θυµίζον τας ότι είχ ε στείλει επιστολές στους αρµοδίους
Υ πουργούς που δεν εισακούστηκαν .
Για την αποτελεσµατικότερη αν τιµετώπιση των
προβληµάτων σε επίπεδο πρόληψης και πυρόσβεσης
ο κ. Σγουρός πρότειν ε µεταξύ άλλων :
•
τη χ ρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής των κατά προτεραιότητα αν αγκαίων έργων των
δασαρχ είων µέσω προγραµµατικών συµβάσεων του
άρθρου 53 του Ν. 4042/2012,
•
τη διεν έργεια προσλήψεων έκτακτου εποχ ικού
π ροσωπ ικού σύµφων α µε το άρθρο 41 του ν .
4325/2015 από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Αττικής, για τη διεν έργεια περιπολιών
•
την χ ρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής εν οικίασης ελικοπτέρων για τη διεν έργεια εν αέριων
πτήσεων (προληπτικού και πυροσβεστικού χ αρακτήρα) τις ηµέρες υψηλού κιν δύν ου, εάν το κράτος δεν
µπορεί ν α διαθέσει χ ρήµατα,
•
την εν εργοποίηση των διατάξεων του ν .
4249/2014 για την πλήρη επιχ ειρησιακή αξιοποίηση
χ ιλιάδων εθελον τών δασοπυροσβεστών
•
την απ λούστευση των διαδικασιών αν τιµετώπισης πυρκαγιών καθώς παρατηρείται πολυδιάσπ αση αρµοδιοτήτων σε διαφορετικά επ ίπ εδα
διοίκησης που δυσχ εραίν ουν τον συν τον ισµό και την
επιχ ειρησιακή δράση
.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ
ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΗΠΑ»

Στα χ έρια της αστυν οµίας είν αι οι δυο Πακισταν οί, ηλικίας 24 και 27 ετών , που τα
ξηµερώµατα του Σαββάτου µαχ αίρωσαν και σκότωσαν έν αν 22χ ρον ο οµοεθν ή τους,
εν ώ τραυµάτισαν σοβαρά και έν αν 18χ ρον ο της παρέας.
Ο 18χ ρον ος που δέχ θηκε µαχ αιριά στην πλάτη, χ ειρουργήθηκε το ν οσοκοµείο
Χαλκίδας, όπου συν εχ ίζει ν α ν οσηλεύεται σε κρίσιµη κατάσταση.
Οι δράστες του µακελειού, είχ αν εξαφαν ιστεί µετά τη φον ική συµπλοκή, ωστόσο οι
αστυν οµικοί κατάφεραν αν τους εν τοπίσουν το βράδυ του Σαββάτου στα Οιν όφυτα και ν α τους περάσουν χ ειροπέδες.
Το τραγικό περιστατικό διαδραµατίστηκε µεταξύ 1.00 µε 3.00 τα ξηµερώµατα του
Σαββάτου στην περιοχ ή «Τσολακάκη» στα Οιν όφυτα µεταξύ µιας 4µελους «παρέας»
Πακισταν ών .
Η παρέα είχ ε χ ωρίσει το βράδυ, όταν ο έν ας εξ αυτών διαπίστωσε ότι του λείπει
το κιν ητό. Μαζί µε τον φίλο του πήγε στην αποθήκη όπου κοιµόν τουσαν οι άλλοι
δύο της παρέας τους και ακολούθησε άγρια συµπλοκή.
Κάπου εκεί µίλησαν τα «όπλα» µε αποτέλεσµα ν α έχ ουµε έν αν ν εκρό 22χ ρον ο µε
τρεις µαχ αιριές στην πλάτη και άλλη µία στο πόδι, εν ώ ο 18χ ρον ος φίλος του φέρει
σοβαρό τραυµατισµό επίσης από µαχ αίρι στην πλάτη.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤ ΡΟΠΗ ΓΙΑ Τ Η ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
(Ε.Ε.∆.Υ.Ε.) καταγγέλλει την κυβέρνηση για την παράταση της «συµφωνίας
αµυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ».
Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν στη διάθεση των πολεµικών τους σχεδίων
τη βάση της Σούδας κι όλο το πλέγµα των βάσεών τους στη χώρα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, εµπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους ιµπεριαλιστικούς
σχεδιασµούς και πολέµους.
Η βάση της Σούδας έχει εκπληρώσει και εκπληρώνει ειδική αποστολή
στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους στη Γιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, τη
Συρία, τη Λιβύη, στην πρόσφατη πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ κατά του Συριακού λαού. Τα αµερικανοΝΑΤΟϊκά επιτελεία έχουν συγχαρεί τις κυβερνήσεις της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, , την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ για τις αντιλαϊκές τους επιλογές και έχουν δηλώσει πως η βάση αυτή συνιστά καθοριστικό
παράγοντα για την προετοιµασία και τη διεξαγωγή των ιµπεριαλιστικών πολέµων. Τόσο η κυβέρνηση όσο και όλα τα αστικά κόµµατα επωµίζονται τεράστιες ευθύνες απέναντι στον ελληνικό λαό για τους µεγάλους κινδύνους που
τον εκθέτουν.
Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν ετοιµότητα και επαγρύπνηση.
•
Να εντείνουµε την αντιιµπεριαλιστική πάλη ενάντια σε ΗΠΑ – ΝΑΤΟ
– ΕΕ
•
Να δυναµώσουµε τη δράση µας για το κλείσιµο της βάσης της Σούδας
και όλων των ξένων βάσεων στην Ελλάδα
•
Αποδέσµευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ µε το λαό νοικοκύρη στον τόπο
µας.
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Επεισόδια στην Υπηρεσία
Κοινωνικής Πρόνοιας
του ∆ήµου Ελευσίνας

Ε

πεισόδια σηµειώθηκαν την Παρασκευή
στον χώρο της κοινωνικής υπηρεσίας του
δήµου Ελευσίνας απο ΡΟΜΑ.
Σε επίσκεψη που κάναµε στον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελευσίνα, το προσωπικό µας
ανέφερε οτι υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα µε
πολίτες κυρίως ΡΟΜΑ.
Τα κρούσµατα αυτά εγείρουν ζητήµατα ασφάλειας του προσωπικού, καθως τα κρουσµατα αυτά
είναι καθηµερινά.
Ερχόµενοι στο τελευταίο συµβάν, τα επεισόδια
ξεκίνησαν όταν ροµα απαίτησαν να πάρουν
επιδόµατα τη στιγµή που δεν ήταν δικαιούχοι.
Παρενέβη η αστυνοµία και παραπέµφθηκαν στο
στο αστυνοµικό τµήµα.

Μενίδι: Απόδραση µεταναστών
από την Αµυγδαλέζα

θριάσιο-5

ΓΕΝΙΚΟ ΛΙΦΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ XAΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ

Ε

πισκευές σε κατεστραµµένα
παγκάκια στις πλατείες του
δήµου
Χαϊδαρίου
πραγµατοποιούνται το τελευταίο
διάστηµα και σύντοµα αναµένεται να
ολοκληρωθεί
η
αντικατάσταση
σπασµένων
και
φθαρµένων
πινακίδων σε όλους τους δρόµους του
∆ήµου. Σκοπός αυτής της ενέργειας
είναι η διαµόρφωση προϋποθέσεων
ασφαλούς οδήγησης για τα οχήµατα
που κινούνται στους δρόµους της
πόλης. Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής
σηµασίας µιας και η τελευταία
αντικατάσταση
πινακίδων
πραγµατοποιήθηκε αρκετά χρόνια
πριν.
Η αντικατάσταση πραγµατοποιείται
πρώτα στις κεντρικές αρτηρίες και
ύστερα στους καθέτους και παράλληλους δρόµους εκατέρωθεν των κεντρικών οδών. Μερικές από τις
οδούς που έχουν πραγµατοποιηθεί εργασίες αντικατάστασης είναι οι: Στρατάρχου Καραϊσκάκη,
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου, Φαβιέρου, Παπανδρέου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Σατωβριάνδου,
Κυπρίων Αγωνιστών, Σουκατζίδη, Μπουµπουλίνας, Σωκράτους κ.α.

φωτό αρχείου

Τις επόµενες ηµέρες συνεργείο του ∆ήµου θα αντικαθιστά τα παλιά σήµατα µε νέα στις γειτονιές της
Γρηγορούσας ενώ έπειτα θα συνεχίσει στις υπόλοιπες συνοικίες του ∆ήµου ( Αστυθέα, Κουνέλια, ∆άσος,
Κέντρο, Κάτω και Άνω Αφαία) Παράλληλα, εργατοτεχνίτες του ∆ήµου πραγµατοποιούν επισκευές σε
σπασµένα παγκάκια που βρίσκονται σε πλατείες και άλλους ∆ηµόσιους χώρους. Οι επισκευές αφορούν
συνολικά τα παγκάκια της πόλης, µιας και εντοπίζονται αρκετές ζηµίες σε αυτά. Σκοπός είναι να
διατηρηθούν οι χώροι αναψυχής του ∆ήµου, να είναι προβάσιµοι και να αξιοποιηθούν από όλους τους
κατοίκους.

Α

πόδραση µεταναστών από το Κέντρο
Κράτησης στην Αµυγδαλέζα σηµειώθηκε
στις τέσσερις το πρωί της Παρασκευής.

Οι µετανάστες απέδρασαν από έναν ειδικό χώρο
στον οποίο κρατούνται άτοµα που είχαν καταθέσει
αίτηµα για οικειοθελή αποχώρηση µέσω του ∆ιεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης και βρίσκονταν
σε στάδιο αναµονής.

Συνολικά απέδρασαν δέκα άτοµα Αργεντινοί και
Τυνήσιοι. Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν εντοπιστεί και συλληφθεί πέντε άτοµα.

6-θριάσιο

Η ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

Συναυλία - αφιέρωµα στη µεγάλη
επιτυχία του ΄80 «Το Μινόρε της αυγής»
Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου και ώρα 8.30µ.µ.
στον προαύλιο χώρο του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου.
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ΜΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ
«ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ»

Μεγάλη συναυλία
του ∆ιονύση Σαββόπουλου
σήµερα στα Αισχύλεια

Μ

Σ

υναυλία - αφιέρωµα στη µεγάλη τηλεοπτική επιτυχία του ΄80 «Το Μινόρε της αυγής» θα γίνει την
Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου και ώρα 8:30µ.µ.στον
προαύλιο χώρο του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου.
Ο σπουδαίος ερµηνευτής και τραγουδοποιός Κώστας
Χατζής, η αγαπηµένη όλων Κωνσταντίνα, η µεγάλη λαϊκή
φωνή Λιζέτα Νικολάου, η «Αθηναϊκή Κοµπανία», που
απαρτίζεται από τους ∆ηµήτρη Χατζηδιάκο, Ελένη Φειδάκη, Γιώργο Νικολέρη, Νίκο ∆ούκα και ερµήνευσαν τα
τραγούδια της σειράς, η νέα γνήσια λαϊκή φωνή ∆ήµητρα
Σταθοπούλου καθώς και ο πρωτοεµφανιζόµενος Κωνσταντίνος Καλογράνας θα µας θυµίσουν τις µεγάλες λαϊκές επιτυχίες της θρυλικής σειράς και όχι µόνο. Τραγουδούν επίσης οι ηθοποιοί Αλέξανδρος Μπουρδούµης,
Ελένη Καρακάση και Τζένη ∆ιαγούπη.
Τη σκηνοθεσία της εκδήλωσης έχει αναλάβει ο σκηνοθέτης– ηθοποιός Μάνος Πετούσης ενώ την καλλιτεχνική
επιµέλεια ο Γιώργος Παγιάτης. Ο ∆ηµήτρης Καταλειφός
η Χαρά Αγγελούση, η Πέγκυ Σταθακοπούλου η Αθηνά Τσι

λήρα, καθώς και άλλοι πρωταγωνιστές του «Μινόρε της
αυγής», θα συµµετέχουν στη συναυλία - αφιέρωµα και θα
µας αφηγηθούν ιστορίες από τα γυρίσµατα.
Στο αφιέρωµα θα συµµετέχουν επίσης οι ηθοποιοί
Τάσος Νούσιας, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Γιώτα Φέτσα και
Μαίρη Σταυρακέλη ενώ θα προβληθεί και αρχειακό υλικό
µε σκηνές από τη σειρά. Κείµενα – επιµέλεια βίντεο Ελένη
Καρβέλη, Τζένη Παπαδηµάτου.Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιοί Ζέτα ∆ούκα και ∆ηµήτρης Μακαλιάς.
Καλεσµένες στην εκδήλωση είναι οι σύζυγοι των σεναριογράφων του «Μινόρε της αυγής» κυρίες Γκούφα και
Μεσθεναίου, ο συνθέτης Μίνως Μάτσας καθώς και οι ηθοποιοί της σειράς.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλοι οι καλλιτέχνες συµµετέχουν
εθελοντικά αφού η εκδήλωση είναι αφιερωµένη σε κοινωνικό σκοπό, στην ενίσχυση του έργου του «Χριστοδούλειου Ιδρύµατος» µε προαιρετική είσοδο 5 ευρώ.
Πληροφορίες: ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου, Στρ. Καραϊσκάκη
138 & Επαύλεως, Χαϊδάρι.

ισός αιώνας συµπληρώνεται φέτος από την
πρώτη κυκλοφορία του ιστορικού πια βινυλίου
«ΦΟΡΤΗΓΟ» και ο ∆ιονύσης Σαββόπουλος
αυτόν τον ∆εκέµβρη το παρουσίασε ζωντανά αρχικά στην
αίθουσα του αρχαιότερου Φιλολογικού Συλλόγου της
πόλης των Αθηνών, την αίθουσα του “Παρνασσού” και το
Καλοκαίρι σε λίγους επιλεγµένους χώρους. Σήµερα 4
Σεπτεµβρίου και ώρα 20:30 µ.µ. το ΦΟΡΤΗΓΟ θα ακουστεί για πρώτη φορά σε ανοιχτό χώρο στην Αθήνα στο
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2017
Θα ακούσουµε τα τραγούδια και τις ιστορίες του
ΦΟΡΤΗΓΟΥ, θα δούµε πώς ο γνωστός και διακεκριµένος
πλέον Σαββόπουλος του 2016 συναντά τον άγνωστο και
νεαρό Σαββόπουλο του 1966 και πώς ερµηνεύει τώρα,
µετά από πενήντα χρόνια, τα τραγούδια εκείνου, του
πρώτου του δίσκου. Στη σκηνή ανεβαίνουν πλάι του
κάποιοι χαρισµατικοί νέοι τραγουδοποιοί -που έχουν ξεκινήσει ήδη το δικό τους συναρπαστικό µουσικό ταξίδιπροκειµένου να τον συνοδεύσουν, να τραγουδήσουν και
να γιορτάσουν µαζί του.
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι εκτός από τα 12 τραγούδια του
ΦΟΡΤΗΓΟΥ θα ακουστούν κι εκείνα όπως η “Θανάσιµη
µοναξιά του Α.Α.” ή η “Αµνηστεία ’64” -που µπορει να
κόπηκαν απ΄την λογοκρισία το ΄64-΄65, γράφτηκαν όµως
τότε και εποµένως ανήκουν στην ίδια συλλογή τραγουδιών.
µε τους: Κατερίνα Πολέµη, Θέµο Σκανδάµη, Εύη Μάζη,
και τους: Γιώτη Κιορτσόγλου, ∆ηµήτρη Λάππα
Ήχος: Γιάννης Τούντας
Φώτα: Περικλής Μαθιέλης
Εικαστική επιµέλεια: Αλέξης Κυριτσόπουλος
Ενδυµατολόγος: Ζαΐρα Φαληρέα
Παραγωγή: Well art live

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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∆εσµεύσεις για περισσότερο πολιτισµό
από τη διοίκηση Παππού
στο ανοιχτό θεατράκι Βορεινό
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ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

Αρχίζουν οι εγγραφές για τα Τµήµατα
Εκµάθησης της Ρώσικης Γλώσσας,
του ∆ήµου Ασπροπύργου

Μετά την ανατρεπτική και διαδραστική παράσταση
«Σ΄ Αγαπάω NΑλλά», που συµµετείχε και το κοινό.

Μ

ε τη δέσµευση πως ο ∆ήµος
Φυλής εκτός από ∆ήµος που
πρωτοπορεί στον αθλητισµό θα
γίνει και ∆ήµος που προάγει τον Πολιτισµό, επέλεξε να συγχαρεί και να ευχαριστήσει ηθοποιούς και κοινό ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς το βράδυ της
Τετάρτης 30 Αυγούστου στο ανοιχτό θεατράκι στο Βορεινό.
Είχε προηγηθεί η πετυχηµένη παράσταση των Γιώργου Βάλαρη και Στέλιου
Παπαδόπουλου «Σ΄ Αγαπάω NΑλλά»
που απόλαυσαν οι δωρεάν δηµότες στο
πλαίσιο των Πολιτιστικών εκδηλώσεων
που διοργανώνουν ο ∆ήµος Φυλής και το
ΝΠ∆∆ «Η Πάρνηθα».
Ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
που κλήθηκε µετά το τέλος της παράστασης από το Γιώργο Ματαράγκα για ένα
σύντοµο χαιρετισµό, δεσµεύτηκε πως η
∆ιοίκηση του ∆ήµου θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την αναβάθµιση και του
πολιτιστικού προφίλ του ∆ήµου γιατί αυτό
αξίζουν και δικαιούνται οι δηµότες του.
Θερµές ευχαριστίες σε κοινό, ∆ήµαρχο
και Πρόεδρο της «Πάρνηθας» απηύθυνε
µετά το τέλος της παράστασης και ο γνωστός ηθοποιός Γιώργος Ματαράγκας. «Το
θέατρο είναι πινγκ- πονγκ, όσο πιο καλό
είναι το κοινό, τόσο καλύτεροι είµαστε και
εµείς στη σκηνή, για αυτό και εµείς πρέπει
να χειροκροτήσουµε εσάς και να σας

ευχαριστήσουµε για την παρουσία σας»
σηµείωσε καταχειροκροτούµενος δηµοφιλής ηθοποιός.
«Σ΄ Αγαπάω NΑλλά» που απόλαυσαν
οι θεατές είναι µια ανατρεπτική, διαδραστική παράσταση που συµµετείχε και το
κοινό. Πρόκειται για µια ξεκαρδιστική
κωµωδία που γνώρισε µεγάλη επιτυχία σε
Ελλάδα, Κύπρο Ευρώπη και Αµερική.
Πραγµατεύεται το γάµο, το διαζύγιο και τις
σύγχρονες σχέσεις των ζευγαριών όπως
έχουν διαµορφωθεί στη σηµερινή εποχή
της οικονοµικής κρίσης. Πρωταγωνιστούν
δυο ζευγάρια τα οποία µέσα από µια
σειρά περίεργων και ακραίων καταστάσεων αναγκάζονται µετά από απίστευτες
ανατροπές να πετάξουν τον µανδύα της
υποκρισίας, να συµβιβαστούν µε τις αλήθειες τους και να δουν, όπως ορίζει ο υπέρτατος νόµος της κάθαρσης, ξεκάθαρα όλα
όσα προηγουµένως έκρυβαν κάτω από το
χαλί της δήθεν ευτυχίας.
Ερµήνευσαν οι ηθοποιοί : Πέτρος
Ξεκούκης, Γιώργος Ματαράγκας,
Ανδροµάχη Μακροπούλου, ∆ανάη Αγγελάτου.
Συντελεστές: Σκηνοθεσία : Γιώργος
Βάλαρης- Γιώργος Ματαράγκας
Μουσική επιµέλεια – ήχοι : Νίκος Ράµος
Σκηνικά – Κοστούµια : Παναγιώτης
Μανίκας
Φωτισµοί : Παναγιώτης Ψύχας

Εγγραφές, από 11 ως 25 Σεπτεµβρίου 2017.

Ο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων
Ελλάδος, κ. Νικόλαος Μελετίου, µε ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, από την
υποδοχή που τυγχάνει ένας ακόµη πρωτοποριακός θεσµός του ∆ήµου,
ενηµερώνει κάθε ενδιαφερόµενο πως, για τέταρτη (4η) συνεχόµενη χρονιά, θα λειτουργήσουν τα Τµήµατα Εκµάθησης της Ρωσικής Γλώσσας, για Μαθητές από οχτώ (8)
ετών και άνω, αλλά και Ενήλικες.
Η απίστευτη συµµετοχή στο Πρόγραµµα, που το παρακολουθούν, όχι µόνον Ασπροπύργιοι αλλά και Μαθητές από όλη την Αττική, µέχρι και στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων της Χώρας, η άψογη συνεργασία, µε το Πολιτιστικό και Επιστηµονικό Κέντρο της
Πρεσβείας της Ρωσικής Οµοσπονδίας στην Αθήνα, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του
Πανεπιστηµίου της Αγίας Πετρούπολης, αποδεικνύουν ότι, η πρωτοβουλία του ∆ήµου,
πριν από τέσσερα (4) χρόνια, να ιδρύσει και να λειτουργήσει το Πρότυπο Σχολείο
Εκµάθησης της Ρωσικής Γλώσσας, µε αναγνωρισµένο Πρόγραµµα Σπουδών, όχι
µόνο κάλυψε µια πραγµατική αναγκαιότητα, µε βάση και τις συνιστώσες του πληθυσµού της πόλης, αλλά έδωσε διέξοδο στις µορφωτικές αναζητήσεις πολλών ακόµη
Νέων και Επαγγελµατιών, απ΄ τον Ασπρόπυργο και όλο το Λεκανοπέδιο της Αττικής.
Για τις εγγραφές, στο Πρόγραµµα της νέας Σχολικής χρονιάς, 2017-2018, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσέρχονται καθηµερινά, στη Γενική Γραµµατεία του ∆ήµου
Ασπροπύργου, από 09:00 έως 14:00, στον 1ο όροφο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου
(Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 141, πρώην 18), ή στη Γραµµατεία του Πνευµατικού Κέντρου του
∆ήµου, από 11:00 έως 19:00, οδός Aλέκου Παναγούλη 13, 1ος όροφος, δίπλα απ΄ το
Ιερό Ναό του Αγίου ∆ηµητρίου. Πληροφορίες δίδονται και στα τηλέφωνα 2132006514,
2132006542, 2105577191.
Τα Τµήµατα αρχαρίων και προχωρηµένων, θα λειτουργήσουν, όπως πάντα, κάθε
Σάββατο, στο Τρίτο (3ο) Γυµνάσιο Ασπροπύργου (συνοικία ¨Γερµανικά¨), και στο
∆έκατο (10ο) ∆ηµοτικό Σχολείο (συνοικία Γκορυτσά).
∆εδοµένου του ενδιαφέροντος που υπάρχει, από κάθε γωνιά της Αττικής, ο
∆ήµος υπογραµµίζει πως, υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής και παρακολούθησης των µαθηµάτων και σε µη ∆ηµότες του Ασπρόπυργου.
Τέλος, οι Εξετάσεις, για την απόκτηση αναγνωρισµένων, από το ΑΣΕΠ, Πιστοποιητικών Γλωσσοµάθειας, θα γίνουν τον Ιούνιο του 2018, στο Ρωσικό Πολιτιστικό
και Επιστηµονικό Κέντρο Αθηνών, υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου της Αγίας
Πετρούπολης.

Επαναλειτουργούν τα δροµολόγια
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για Νερατζιώτισσα

Μ

ε
ανακοίνωσή
της
η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ
γνωστοποιεί
http://www.trainose.gr/unassinged/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B
A%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE
%B7-31082017 - ότι επαναλειτουργεί η λεωφορειακή γραµµή ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, από το Σάββατο 2 Σεπτεµβρίου 2017.
Μετά την εξέλιξη αυτή, ∆ήµος Φυλής θα συνεχίσει τις προσπάθειές του, ώστε να
εφαρµοστεί, άµεσα, η δέσµευση http://www.yme.gr/?aid=5625&tid=21 του Υπουργού
κου Χρήστου Σπίρτζη, για σύνδεση των Άνω Λιοσίων µε το Σταθµό της ∆ΟΥΚΙΣΣΗΣ
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ και για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε το Υπουργείο
Υποδοµών, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τον ΟΑΣΑ.

8-θριάσιο
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συν εχ ίζεται από τη σελ. 2

∆ικός µας άν θρωπος, λόγω της πολύχ ρον ης παρουσίας του στα αθλητικά πράγµατα του ∆ήµου µας, ο Οµοσπον διακός προπον ητής Αν δρέας Χριστοδουλάκης.
Όπως αν τιλαµβάν εστε η διοργάν ωση αποτελεί µεγάλο αθλητικό και τουριστικό
γεγον ός και γι΄αυτό θα πρέπει, όλοι µας, ν α δώσουµε τον καλύτερο εαυτό µας για ν α
διαφηµίσουµε το ∆ήµο και τη Χώρα µας.
Οι υπηρεσίες του ∆ήµου βρίσκον ται εδώ και µέρες σε εγρήγορση, αλλά αυτό δεν
αρκεί. Για ν α πετύχ ουν οι αγών ες είν αι αν αγκαία η παρουσία όλων µας, όλες τις
ηµέρες και κυρίως στην τελετή έν αρξης, τη ∆ευτέρα 4 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα
17:30. Πρέπει, λοιπόν , ν α είµαστε εκεί για ν α χ ειροκροτήσουµε τις προσπάθειες
των κοριτσιών µας, των υπόλοιπων 25 Ελλήν ων αθλητών και αθλητριών και γεν ικά, όλων των παιδιών που θα λάβουν µέρος.
Είµαι βέβαιος ότι θα κάν ουµε το καλύτερο που µπορούµε, όπως συµβαίν ει όταν
στρατευόµαστε σε µια κοιν ή προσπάθεια.

Οι αγών ες πρέπει ν α πετύχ ουν και µόν ο µε την παρουσία µας µπορούµε ν α το
εξασφαλίσουµε.
Ραν τεβού στο Σπίτι της Πάλης, λοιπόν , τη ∆ευτέρα 4 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα
17:30.Η είσοδος θα είν αι ελεύθερη.
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ: Νέο άλµα στα λειτουργικά
κέρδη το β' τρίµηνο του 2017
Η παραγωγή και οι εξαγωγές του οµίλου σηµείωσαν νέα αύξηση,
ενώ µειώθηκε κατά 16% το χρηµατοοικονοµικό κόστος

Σ

ηµαν τική βελτίωση λειτουργικών αποτελεσµάτων , λόγω αυξηµέν ης παραγωγής και πωλήσεων , αριστοποίησης
εφοδιασµού και διεθν ών περιθωρίων διύλισης
πέτυχε το β΄ τρίµην ο του 2017 ο Όµιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ο οποίος αν ακοίν ωσε οικον οµικά αποτελέσµατα, Α’ Εξαµήν ου και Τριµήν ου:
- Tα Συγκρίσιµα Κέρδη EBITDA του Β’ Τριµήν ου αν έρχον ται στα €228 εκατ., έν αν τι
€156 εκατ. το αν τίστοιχο τρίµην ο του 2016
(αυξηµέν α κατά 46%), οδηγών τας τα
αν τίστοιχα για το Α’ Εξάµην ο στα €457 εκατ.
έν αν τι €326 εκατ.(+40%). Η επίδοση αυτή
αποτελεί διαχρον ικά την ισχυρότερη επίδοση
του Οµίλου για το Β’ Τρίµην ο.
- Τα Συγκρίσιµα Καθαρά Κέρδη του Β’ Τριµήν ου αν ήλθαν στα €98 εκατ. έν αν τι €38
εκατ. το αν τίστοιχο Τρίµην ο του 2016,
οδηγών τας τα αν τίστοιχα για το Α’ Εξάµην ο
2017 στα €224 εκατ, έν αν τι €108 εκατ.
(αύξηση 107% για το εξάµην ο). Οι επιδόσεις
του κλάδου ∆ιύλισης, Εφοδιασµού και Εµπορίας ήταν ο σηµαν τικότερος παράγον τας
βελτίωσης των αποτελεσµάτων , εν ώ και η
Εµπορία σηµείωσε βελτιωµέν ες επιδόσεις.
Κύριοι λόγοι για τα πολύ καλά αποτελέσµατα, αποτελούν τα υψηλά περιθώρια διύλισης, η
αυξηµέν η υπερ-απόδοση σε σχέση µε τα
εν δεικτικά περιθώρια, λόγω κυρίως εκµετάλλευσης ευκαιριών στην αγορά αργών , αλλά και
της βελτιωµέν ης λειτουργίας και υψηλής παραγωγής των διυλιστηρίων . Εν δεικτικά, η παραγωγή και οι πωλήσεις των διυλιστηρίων του
Οµίλου σηµείωσαν ν έα αύξηση το Β’ τρίµην ο
του 2017, µε τις συν ολικές πωλήσεις στα 4.3
εκατ. τόν ους (έν αν τι 4 εκατ. τόν ων το 2016),
αυξηµέν ες κατά 7%. Για το σύν ολο του Α΄
Εξαµήν ου 2017 οι όγκοι πωλήσεων έφθασαν
στους 8,3 εκατ. τόν ους έν αν τι 7,4 εκατ.
τόν ων το 2016, µε τις εξαγωγές ν α αυξάν ον ται κατά 7% (από 4,2 εκατ. τόν ους σε 4,5
εκατ. τόν ους), συν εισφέρον τας το 55% των
συν ολικών πωλήσεων . Σηµαν τική αύξηση
σηµείωσαν οι πωλήσεις εσωτερικής αγοράς και
ν αυτιλιακών και αεροπορικών καυσίµων κατά
20% και 19%, εν ώ και οι όγκοι προς βιοµηχαν ικούς πελάτες αυξήθηκαν .
Στις 31 Ιουλίου 2017, ο Όµιλος, µέσω της

θυγατρικής του HELLENIC PETROMEUM
FINANCE plc, προχώρησε στην έκδοση
ν έου ευρωοµολόγου (retap σε υφιστάµεν ες
οµολογίες εκδόσεως HPF plc 47/8%) µέσω
ιδιωτικής τοποθέτησης, µε απόδοση 3,33%.
Η έκδοση είν αι η πρώτη που εισήχθη σε
µεγάλη Ευρωπαϊκή χρηµατιστηριακή αγορά,
κάν ον τας χρήση των ν έων Ευρωπαϊκών
καν ον ισµών κεφαλαιαγορών και εν τάσσεται
στο πλαίσιο της στρατηγικής του Οµίλου για
διεύρυν ση των χρηµατοδοτικών πηγών ,
βελτίωση της χρηµατοοικον οµικής θέσης και
τελικά µείωση του χ ρηµατοοικον οµικού
κόστους, το οποίο για το Β’ Τρίµην ο αν ήλθε
στα €42 εκατ., µειωµέν ο κατά 16% σε σχέση
µε το Β’ Τριµ. 2016.
Σε ό,τι αφορά τα ∆ηµοσιευµέν α κατά ∆ΠΧΠ
Αποτελέσµατα, επηρεάστηκαν αρν ητικά από
τη πτώση των τιµών αργού πετρελαίου και
προϊόν των , µε αποτέλεσµα τα Καθαρά Κέρδη
στο Β’ Τρίµην ο ν α αν έλθουν στα €44 εκατ.,
έν αν τι €72 εκατ. το Β’ Τρίµην ο 2016, µε τα
Καθαρά Κέρδη Α’ Εξαµήν ου στα €168 εκατ.
(+62%).

∆ήλωση Προέδρου ∆.Σ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. κ. Ευστάθιου Τσοτσορού:
«Στα σηµεριν ά αποτελέσµατα Α’ εξαµήν ου
2017 καταγράφον ται για τρίτη συν εχόµεν η
χρον ιά οι ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις του
Οµίλου, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού της περιόδου 2015-2017, µε κεν τρικούς
άξον ες την χρηµατοοικον οµική εξυγίαν ση,
την επαν αφορά και σταθεροποίηση της κερδοφορίας και την εν ίσχυση της αν ταγων ιστικότητας και της εξωστρέφειας.
Τα συγκρίσιµα καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν στα €224 εκατ. καταγράφον τας άν οδο
107,4% σε σχέση µε πέρσι και 141% µε το
2015, εν ώ τα συγκρίσιµα κέρδη EBITDA έφτασαν στα €457 εκατ. αυξηµέν α κατά 40,2%
συγκριτικά µε το αν τίστοιχο διάστηµα του
2016.
Ο συν ολικός δαν εισµός του Οµίλου περιορίστηκε στα 2,6 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις
προς προµηθευτές σε 1,6 δισ. ευρώ, έν αν τι
3,3 δισ. ευρώ και 2,7 δισ. ευρώ αν τίστοιχα
την 30.6.2015. Eπίσης, ικαν οποιητική ήταν
και η µείωση του χρηµατοοικον οµικού κόστο

υς, το οποίο το Β’ τρίµην ο του 2017 µειώθηκε κατά 16%.
Η υλοποίηση προγραµµάτων πλήρους
εκµετάλλευσης και αριστοποίησης της παραγωγής, τα υψηλά περιθώρια, οι ακολουθούµεν ες πολιτικές προµήθειας αργού, ο εξωστρεφής προσαν ατολισµός και η διεύρυν ση των
εµπορικών συν εργασιών , βελτίωσαν και την
χρηµατοοικον οµική θέση του Οµίλου που
εµφάν ισε υψηλές ταµειακές ροές στα €382
εκατ. στο Α’ εξάµην ο του 2017, έν αν τι €277
εκατ. πέρσι (+38%).
Η οικοδόµηση κλίµατος εργασιακής ειρήν ης
και η συν εχιζόµεν η προσπάθεια εν ίσχυσης
της τεχν ογν ωσίας και διατήρησης του τεχν ολογικού επιπέδου αποτέλεσαν τη βάση για τη
διατήρηση της σταθερά αυξητικής πορείας της
παραγωγή των διυλιστηρίων , που κατέγραψαν ιστορικό υψηλό Α’ εξαµήν ου στους 7,8
εκατ. Μ.Τ., εν ώ αν τίστοιχη ήταν και η πορεία
των πωλήσεων , που έφτασαν τους 8,2 εκατ.
Μ.Τ. έν αν τι 7,4 εκατ. Μ.Τ. την 30-6-2016 και
6,5 εκατ. Μ.Τ. την 30-6-2015, εν δεικτικό
στοιχείο της βελτίωσης της αν ταγων ιστικότητας. Επίσης, σηµαν τική είν αι η συν εχιζόµεν η αύξηση των εξαγωγών στους 4,5 εκατ.
Μ.Τ., στο πλαίσιο της στρατηγικής µας για
εν ίσχυση της εξωστρέφειας.
Η σταδιακή βελτίωση των χρηµατοοικονοµικών δοµών, η σταθεροποίηση της
κερδοφορίας και των ταµειακών ροών
και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και µε
την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, διαµορφώνουν ένα ιδιαίτερα θετικό πλαίσιο
για την υποστήριξη του επενδυτικού προγράµµατος του Οµίλου, στο πλαίσιο του
πενταετούς προγράµµατος 2017-2021 µε
βασικούς στόχους:
α) την εν ίσχυση της τεχν ογν ωσίας και της
τεχν ολογίας και συν ακόλουθα της αν ταγων ιστικότητας,
β) τον εν εργειακό και ψηφιακό µετασχηµατισµό, γ) τη σταθερή κερδοφορία και
δ) την υποστήριξη του σχεδιασµού για εν εργό συµµετοχή στο σηµαν τικό, εθν ικής
σηµασίας εγχείρηµα έρευν ας και παραγωγής
υδρογον αν θράκων , σε συν εργασία µε
σηµαν τικότατες διεθν είς εταιρείες, όπως η
Exxon, η Total και η Edison».

∆ήλωση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρη
Στεργιούλη:

«Για 8ο κατά σειρά Τρίµην ο ο Όµιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εµφάν ισε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσµατα, µε αυξηµέν α κέρδη
EBITDA κατά 46% συγκριτικά µε πέρσι,
σηµαν τική άν οδο των συν ολικών όγκων
πωλήσεων διύλισης, ν έο άλµα εξαγωγών και
ισχυροποίηση της θέσης του στην εγχώρια
και διεθν ή εµπορία. Κοµβικό ρόλο διαδραµάτισε η υπεραπόδοση των ∆ιυλιστηρίων µας σε
συν δυασµό µε τα υψηλά διεθν ή περιθώρια
διύλισης, η αξιοποίηση ευκαιριών που παρουσιάστηκαν στην αγορά αργών , αλλά και η αριστοποίηση του εφοδιασµού εξαιτίας των διεθν ών εµπορικών συµφων ιών που έχουµε
συν άψει.
Αποδεικν ύουµε ότι διαθέτουµε το αν θρώπιν ο δυν αµικό, την τεχν ογν ωσία, τα οικον οµικά µεγέθη, αλλά και το όραµα για ν α υλοποιήσουµε τους στρατηγικούς µας σχεδιασµούς,
αν ταποκριν όµεν οι στις προκλήσεις των καιρών .
Εν τός του Σεπτεµβρίου θα τεθεί ξαν ά σε
πλήρη λειτουργία και το ∆ιυλιστήριο Ελευσίν ας, καθώς το τιτάν ιο έργο αποκατάστασης
του εξοπλισµού και αν αβάθµισης των εγκαταστάσεων υλοποιείται απρόσκοπτα και εν τός
χρον οδιαγράµµατος, µε γν ώµον α την προστασία του περιβάλλον τος και την ασφάλεια
των εργαζοµέν ων .
Παράλληλα, το εστιασµέν ο εν διαφέρον µας
στον ελλαδικό χώρο για τον εν τοπισµό υδρογον αν θράκων και η συµµετοχή µας σε κοιν οπρακτικά σχ ήµατα µε διεθν είς εταιρείες
κολοσσούς του κλάδου, αν αδεικν ύουν ν έες
προοπτικές και για τον τόπο.
Την ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται στην τελική ευθεία για την οριστική έξοδο από την
κρίση, η σταθερά αν οδική πορεία του Οµίλου
πιστοποιεί τη βούλησή µας ν α καταστούν τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ηγέτιδα δύν αµη για
την εν εργειακή αν ασυγκρότηση της χώρας.
Όλες οι εξελίξεις στον τοµέα της εν έργειας,
τόσο στο εσωτερικό όσο και ευρύτερα στη
περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, θα έχουν τη σφραγίδα των δράσεων του Οµίλου ΕΛ.ΠΕ.»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
<<ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ>>
∆ ιάρκεια µαθηµάτων απ ό 11/92017 έως 19/1//2018

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών – επιµορφωτικών - πολιτιστικών προγραµµάτων
που θα παρέχ ον ται από το Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α εν ηµερών ουµε τους δηµότες της Ελευσίν ας και της Μαγούλας ότι πρόκειται ν α λειτουργήσει άµεσα εργαστήριο Βυζαν τιν ής Αγιογραφίας :
Παρακαλούν ται οι εν διαφερόµεν οι ν α δηλώσουν συµµετοχ ή στον 2ο όροφο του
Πολιτιστικού Κέν τρου ( Παγκάλου και Κίµων ος 11) τις καθηµεριν ές από τις
10.00- 13.00 και ∆ευτέρα 16:00-20:00 . Πληροφορίες στα τηλέφων α 210 55 65 614

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΙΑΝΟΥ & ΒΙΟΛΙΟΥ

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών – επιµορφωτικών - πολιτιστικών προγραµµάτων
που θα παρέχ ον ται από το Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α εν ηµερών ουµε τους δηµότες της Ελευσίν ας και της Μαγούλας ότι πρόκειται ν α ξεκιν ήσουν οι έγγραφές για τα τµήµατα ΠΙΑΝΟΥ και ΒΙΟΛΙΟΥ :
Παρακαλούν ται οι εν διαφερόµεν οι ν α δηλώσουν συµµετοχ ή στον 2ο όροφο του
Πολιτιστικού Κέν τρου ( Παγκάλου και Κίµων ος 11) τις καθηµεριν ές από τις
10.00 π.µ. έως τις 13.00 µ.µ. . Πληροφορίες στα τηλέφων α 210 55 65 614 .

Η πρόεδρος του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ
Μαρία Βασιλείου

w ebsit e:www .anas tasia serep a.gr
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
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ΤΟ
ΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
∆ΙΚΑΙΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ
Η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
ΠΡΟΣΩΠΟ
«ΝΟΜΙΚΟ
∆ΙΚΑΙΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» προκηρύσσει την
πλήρωση θέσεων, µε σύµβαση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου οριχρόνου
µερικής
σµένου
απασχόλησης διάρκειας έως 9
µηνών.
1. Τ.Ε Mουσικοί µε ειδικότητα
στην Κλασική Κιθάρας (2).
2. Τ.Ε Μουσικός µε ειδικότητα
(1)
Κλασικά Κρουστά
3. Τ.Ε Μουσικός µε ειδικότητα
στη Τροµπέτα
(1)
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Η αίτηση απευθύνεται στο
ΠΡΟΣΩΠΟ
«ΝΟΜΙΚΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» (Κίµωνος 11& Παγκάλου Ελευσίνα TK.19200 τηλ.
Βουκουβαλίδης
210-5565619
Κλεάνθης)
Η ανακοίνωση είναι αναρτηµένη
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Ελευσίνας

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Συνοπτικός κατάλογος των
απαραίτητων
δικαιολογητικών
τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την
αίτησή τους:
1. Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας
(µόνο για υποψήφιο χωρίς
Ελληνική ιθαγένεια).
2. Βιογραφικό σηµείωµα, όπου
θα
αναφέρεται
η
σχετική
εκπαίδευση, η γενικήπροϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο ή /και Ιδιωτικό
τοµέα (σε χρόνια και µήνες)
καθώς και ανυπάρχει εµπειρία σε
προηγούµενα
προγράµµατα
του ∆ήµου και των Νοµικών
του Προσώπων, η επιµόρφωση
µέσω σεµιναρίων, η απόκτηση
άλλων πτυχίων κ.λ.π
.3. Φωτοαντίγραφο των δύο
όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή της σχετικήςπροσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ».

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, 1 Σεπτεµβρίου
2017
Αρ. πρωτ.: 31714
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤHΝ :

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, λαµβάνοντας υπόψη του:
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016
΄΄∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών,
(προσαρµογή
στις
οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25//ΕΕ.
Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/137-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτόδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’
και άλλες διατάξεις.
Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-2006
περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων.
Τις
διατάξεις
του
N.3852/2010/A’87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωµένης διοίκησης –
πρόγραµµα Καλλικράτης».

αρχής ή των σελίδων όπου αναγράφονται ταπροσωπικά στοιχεία
σε διαβατήριο ή άδεια οδήγησης
ή ατοµικό βιβλιάριο υγείας.
4. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου
λυκείου ή λοιπών τίτλων σπουδών τους. (πτυχίου κ.λ.π.)
5. Έγγραφα που να πιστοποιούν συµµετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις,σεµινάρια, κ,λ.π) για την ειδικότητα
που απαιτείται
.6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης(πρόσφατο)..
7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας
(βεβαίωση ηµερών ασφάλιση
από το µητρώο του Ιδρύµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΙΚΑ) ή
Πιστοποιητικό εµπειρίας στο αντιειδικότητας.
κείµενο της
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν
1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία που
αναφέρονται στην αίτηση και στο
σηµείωµα
είναι
βιογραφικό
άνδρες ότι
αληθή, β) για τους
έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί
νόµιµα, γ)δεν έχουν
κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν.
3584/2007.
9. Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις άνω προϋποθέσεις,
θα κληθούν, σε ακρόασηεκτέλεσης έργου, κατά την κρίση της
επιτροπής, η οποία θα αξιολογή-

Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010
(ΦΕΚ 141/Α/2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση & Ευθύνη».
Τον Ν.3886 /2010 «Περί δικαστικής προστασίας»
Τον Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/159-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής
∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων.
Προκηρύσσει
Συνοπτικό διαγωνισµό για την:
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ », για τις
ανάγκες του ∆ήµου Ασπροπύργου, ποσού 68.000,00 ευρώ µε
Φ.Π.Α. 24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµικής άποψης προσφοράς , µόνο βάσει τιµής .
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί, µε καταληκτική ηµεροµηνία
την :
18-09-2017 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα : 10:30 µ.µ..
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται

σει, τα πλείοναπροσόντα, την
καλλιτεχνική σταδιοδροµία, τις
βραβεύσεις και διακρίσεις σε
επίσηµουςδιεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισµούς, συνεκτιµώντας και την εκπαιδευτικήπαρουσία.
10.Η προθεσµία υποβολής της
αίτησης είναι δέκα ηµερολογιακές
ηµέρες ήτοι από 9-9-2016 έως
19-9-2016.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω κατάλογος δικαιολογητικών είναι
συνοπτικός και δεν περιλαµβάνειειδικές περιπτώσεις απόδειξης κριτηρίων – ιδιοτήτων,
για τις οποίες µπορεί να απαιτούνταιάλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά σύµφωνα µε την
ανακοίνωση.
Σε κάθε περίπτωση λοιπόν οιυποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν πλήρως και µε προσοχή
την ανακοίνωση προκειµένου
να ενηµερωθούν λεπτοµερώς
και µε ακρίβεια για το
σύνολο των δικαιολογητικών
πουαπαιτούνται για την απόδειξη των προσόντων που επικαλούνται.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

υποχρεωτικά
από
εγγύηση
συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 2 (∆ύο) τοις εκατό (%)
του προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.
Για
περισσότερες
πληροφορίες , οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνονται κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
στο τµήµα Προµηθειών του
∆ήµου , στην οδό Αθ. ∆ιάκου &
Σαλαµίνος ή στο τηλέφωνο :
2132006480 ( ΓΡΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ)
. Υ.Γ.Οι οικονοµικοί φορείς που
επιθυµούν να λάβουν µέρος στο
διαγωνισµό θα κάνουν αναζήτηση στη σελίδα gge.gov.gr,
promitheus.gov.gr και θα αναζητήσουν
τον
Α.∆.Α.Μ.17PROC001888406.
Για να αποκτήσουν πρόσβαση
στα έγγραφα σύµβασης.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

∆ευτέρα 4 Σεπτεµβρίου 2017

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατεδάφισης, οι ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος και
Καθαριότητας υπό τον Αντιδήµαρχο Μιχάλη Οικονοµάκη θα αποµακρύνουν τα µπάζα,
τα οποία ο ∆ήµος Φυλής έχει καταφέρει να αξιοποιεί ανακυκλώνοντάς τα. «Τα µπάζα
από τις κατεδαφίσεις δεν καταλήγουν στη χωµατερή αλλά οφείλουµε να τα µεταφέρουµε σε αδειοδοτηµένους χώρους απόρριψης µπαζών µε υψηλό µεταφορικό κόστος και
δαπάνη.
Η υπηρεσία µας, πλέον, διαχειρίζεται η ίδια τα µπάζα στο εργοτάξιο, όπου ειδικός
σπαστήρας µε ειδική επεξεργασία τα ανακυκλώνει σε οικοδοµικά υλικά, τα οποία στη
συνέχεια χρησιµοποιούνται σε έργα ύδρευσης», τόνισε ο κ. Οικονοµάκης, υπογραµµίζοντας: «Έτσι ο ∆ήµος έχει διπλό όφελος εξοικονοµώντας πόρους αφ’ ενός από το
κόστος µεταφοράς και απόρριψης των µπαζών και αφ’ ετέρου από τη µείωση της
δαπάνης για αγορά οικοδοµικών υλικών».

θριάσιο-13

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
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16-θριάσιο
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από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου
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από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου

