
2200  ΗΗΜΜΕΕΡΡΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ
Με µεγάλη επιτυχία
άνοιξε η αυλαία των

εκδηλώσεων
«ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2017» 
στον ∆ήµο Αχαρνών

ΣΣΤΤΟΟ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  

Εντολή έναρξης εργασιών
Β2 σταδίου για την 

«Ολοκλήρωση Μελέτης
Γενικού Πολεοδοµικού

Σχεδίου του ∆ήµου 
Ασπρόπυργου»

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
 Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΠΟΥ

∆∆ιιεεθθννέέςς  ΣΣυυννέέδδρριιοο  µµεε
θθέέµµαα  ““ΜΜεεττάάββαασσηη
σσττηη  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίαα””  

Στις 11 Σεπτεµβρίου στον δήµο Φυλή, υπό
την αιγίδα της ΚΕ∆Ε

Αρ. Φύλλου 3263 Τρίτη 5 Σεπτεµβρίου 2017 Έτος 23ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ê.2239

ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
Έγκριση προγραµµατικής

σύµβασης µεταξύ 
Περιφέρειας και  ∆ήµου

Μάνδρας - Ειδυλλίας για
την «Κατασκευή Γηπέδου

Ποδοσφαίρου 
στη θέση «Βαλαρία» 

Ένα Κέντρο Υποστήριξης
∆ανειοληπτών στην 

Περιφερειακή Ενότητα
∆υτικής Αττικής 

και συγκεκριµένα 
στον ∆ήµο Φυλής 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΤΗ ΝΕΑ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΈΈννααρρξξηη  λλεειιττοουυρργγίίααςς
ττοουυ  ΑΑ΄́  ΤΤµµήήµµααττοοςς  

ΤΤρροοχχααίίααςς  ∆∆υυττιικκήήςς
ΑΑττττιικκήήςς

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΄́΄́ΣΣΚΚΟΟΥΥΠΠΑΑ΄́΄́  
ΣΣΤΤΗΗ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΟΟ  ΗΗΡΡΩΩΙΙΝΝΗΗΣΣ  
Ροµά οι µέχρι στιγµής συλληφθέντες Ροµά οι µέχρι στιγµής συλληφθέντες 

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου που υλοποιείται στο
Μενίδι καταγράφονται κατά µέσο όρο 10 συλλήψεις την ηµέρα! 

Την Πέµπτη 7 Σεπτεµβρίου & ώρα 20:30 

ΝΝέέαα  ααννοοιικκττήή  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  σσττοο  
∆∆ηηµµααρρχχεείίοο  ΜΜεεγγάάρρωωνν  γγιιαα  ττοο  εεννδδεεχχόόµµεεννοο

δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  ΟΟρρυυχχεείίωωνν  ΒΒωωξξίίττηη  
Έχουν κληθεί να συµµετάσχουν ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Βασιλείου Έχουν κληθεί να συµµετάσχουν ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Βασιλείου 
καθώς και οι ∆ήµαρχοι Λουτρακίου – Περαχώρας, Ασπροπύργου, καθώς και οι ∆ήµαρχοι Λουτρακίου – Περαχώρας, Ασπροπύργου, 

Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας και Σαλαµίνας  Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας και Σαλαµίνας  σσεελλ..  33

σσεελλ..    33

σσεελλ..    22--44

σσεελλ..    77

σσεελλ..  33σσεελλ..  22

σσεελλ..    66 σσεελλ..    77



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Τρίτη 5 Σεπτεµβρίου 2017

Ασπρόπυργος
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ - ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Αχαρνών 7, 2105576029

Ελευσίνα
ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 17Α, 210-5561480

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. 

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Aχαρνές

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗ
ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΟΕ Πάρνηθος 102, 2102476440

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Μπουρούνη Αθηνά ∆. Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1
- ∆ροσούπολη,2102470650

Χαϊδάρι

Καβατζάς Ηλίας Α. Φαβιέρου 67 & Ιωαννίνων, 
2105321114

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος

Η θερµοκρασία από 20 έως 32
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι,
Ζάκης, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα

Εευρείας κλίµακας
α σ τ υ ν ο µ ι κ ή
επιχείρηση της

∆ιεύθυν σης Ασφαλείας
Αττικής στήθηκε εχθλες
σε περιοχές της ∆υτικής
Αττικής για την  εξάρθρω-
ση µεγάλης εγκληµατικής
οργάνωσης.

Σύµφωνα µε ενηµέρω-
ση της ΕΛ.ΑΣ., η οργά-
ν ωση δραστηριοποιείται
στην  αποθήκευση -νόθ-
ευση -επανατυποποίηση
και διακίν ηση ν αρκω-
τικών  ουσιών .

Από τις µέχρι στιγµής έρευνες έχουν  συλληφθεί τρία
µέλη της οργάνωσης, έχουν  προσαχθεί 10 άτοµα και
έχουν  κατασχεθεί σηµαν τικές ποσότητες ηρωίνης. Οι
συλληφθέν τες και οι προσαχθέν τες είναι Ροµά µε έδρα
περιοχές της δυτικής Αττικής. Πληροφορίες αναφέρουν
ότι έχουν  κατασχεθεί µεγάλες ποσότητες ηρωίνης, ενώ οι
έρευνες της αστυνοµίας συνεχ ίζον ται.

Επίσης, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου που

εκπονήθηκε από αξιω-
µατικούς της Γεν ικής
Αστυν οµικής ∆ιεύθυ-
ν σης Αττικής, κατά
µέσο όρο καταγράφον -
ταν  10 συλλήψεις την
ηµέρα! Από τις 15 Ιου-
ν ίου έως και τις 29
Αυγούστου, από το
Τµήµα Αστυν οµικών
Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν
Μεν ιδίου, στο οποίο
συµµετέχουν  αστυν ο-
µικοί της τάξης, ασφά-
λειας, ΟΠΚΕ. ∆Ι.ΑΣ. και

τροχαία, έγιναν  6.122 προσαγωγές και 816 συλλήψεις.
Η εφαρµογή αν τίστοιχου σχεδίου αστυνοµικών  δρά-

σεων , συνολικά στη ∆υτική Αττική, από τις 2 Μαρτίου έως
τις 30 Αυγούστου 2017 κατέγραφε κατά µέσο όρο 8 συλλή-
ψεις το 24ωρο. 

Το συγκεκριµένο χρον ικό διάστηµα έγιναν  16.386 προ-
σαγωγές και 1.533 συλλήψεις.  

Συνεχ ίζεται στη σελ. 4

Στο πλαίσιο υλοποίησης της αν αδιάρθρωσης και
αν αδιοργάν ωσης των  Υπηρεσιών  της
Ελλην ικής Αστυν οµίας, ολοκληρώθηκε την  1η-

9-2017 η ν έα δοµή των  Υπηρεσιών  Τροχ αίας της
∆ιεύθυν σης Τροχ αίας Αττικής µε την  έν αρξη
λειτουργίας του Α΄ Τµήµατος Τροχ αίας ∆υτικής Αττικής. 

Για την  εν ηµέρωση των  πολιτών  και την  καλύτερη
εξυπηρέτησή τους για υποθέσεις αρµοδιότητας
Υπηρεσιών  Τροχ αίας (υποθέσεις τροχ αίων
ατυχ ηµάτων , έκδοση αδειών  κυκλοφορίας
µοτοποδηλάτων  κ.λπ.), παρατίθεν ται κατωτέρω
χ ρήσιµες πληροφορίες επικοιν ων ίας :

Α΄ Τµήµα Τροχ αίας ∆υτικής Αττικής
(συµπεριλαµβάν ει την  περιοχ ή αρµοδιότητας των
πρώην  Τµηµάτων  Τροχ αίας Αιγάλεω & Περιστερίου):

- Ταχ . ∆ιεύθυν ση: Περιστέρι, Τσαλαβούτα 4 &
Κρυστάλλη, Τ.Κ. 12131

- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210-5788600

210-5788610

- FAX : 210-5762388

- Περιοχ ή αρµοδιότητας :

Ολόκληροι οι ∆ήµοι Περιστερίου και Πετρούπολης και
τµήµατα των  ∆ήµων : Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρας, Αγ.
Αν αργύρων -Καµατερού, Χαϊδαρίου, Ιλίου,
Ασπροπύργου,  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόν ας και Φυλής.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Έναρξη λειτουργίας του Α΄Τµήµατος 
Τροχαίας ∆υτικής Αττικής

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΄́΄́ΣΣΚΚΟΟΥΥΠΠΑΑ΄́΄́  ΣΣΤΤΗΗ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΟΟ  ΗΗΡΡΩΩΙΙΝΝΗΗΣΣ  

Ροµά οι µέχρι στιγµής συλληφθέντες Ροµά οι µέχρι στιγµής συλληφθέντες 
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου που υλοποιείται στο

Μενίδι καταγράφονται κατά µέσο όρο 10 συλλήψεις την ηµέρα! 



Τρίτη 5 Σεπτεµβρίου 2017 θριάσιο-3

Σήµερα  5 Σεπτεµβρίου 2017και ώρα 20:00 µ.µ. θα
συνεδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου , για
τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά µε τα
εξής θέµατα : 

Θέµα 1ο : Έγκριση της πρότασης, της µελέτης
όπως θα ενσωµατωθεί στο τελικό Β2 στάδιο, µε τίτλο
«Ολοκλήρωση Μελέτης Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου
του ∆ήµου Ασπρόπυργου».

Εισηγητής: Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Θεµιστοκλής
Τσίγκος.

Θέµα 2ο :Εντολή έναρξης εργασιών Β2 σταδίου της
µελέτης «Ολοκλήρωση Μελέτης Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδίου του ∆ήµου Ασπρόπυργου».

Εισηγητής: Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Θεµιστοκλής
Τσίγκος.

Θέµα 3ο :Παράταση του χρόνου εργασιών της µελέτ-
ης «Ολοκλήρωση Μελέτης Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδίου του ∆ήµου Ασπρόπυργου».

Εισηγητής: Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Θεµιστοκλής
Τσίγκος.

Θέµα 4ο :Έγκριση αιτηµάτων χορήγησης Οικονο-
µικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 5ο :
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ένα Κέντρο Υποστήριξης
∆ανειοληπτών στην 

Περιφερειακή Ενότητα
∆υτικής Αττικής 

και συγκεκριµένα στον
∆ήµο Φυλής 

Τις έδρες των τριάντα (30) Κέντρων Ενηµέρωσης -
Υποστήριξης ∆ανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.∆.), ως περιφ-
ερειακών υπηρεσιών της Ειδικής Γραµµατείας

∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έχει καθορίσει από τις 16
Αυγούστου µε απόφαση του το υπουργείο
Οικονοµίας.Συγκεκριµένα ιδρύονται 

α) τρία Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού
Τοµέα Αθηνών:

1. ∆ήµος Αθηναίων 2. ∆ήµος Ζωγράφου 3. ∆ήµος
Ηλιούπολης

β) ∆ύο Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου
Τοµέα Αθηνών: 4. ∆ήµος Αµαρουσίου 5. ∆ήµος Χαλαν-
δρίου 

γ) Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικού
Τοµέα Αθηνών: 6. ∆ήµος Περιστερίου 

δ) ∆ύο Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου
Τοµέα Αθηνών: 7. ∆ήµος Γλυφάδας 8. ∆ήµος Καλλιθέας 

ε) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής: 
9. ∆ήµος Αχαρνών 
στ) Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής

Αττικής: 10. ∆ήµος Φυλής 
ζ) Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς:

11. ∆ήµος Πειραιά 
η) Τρία Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσα-

λονίκης 12. ∆ήµος Θεσσαλονίκης 13. ∆ήµος Κορδελιού -
Ευόσµου 14. ∆ήµος Παύλου Μελά 

θ) Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου: 15.
∆ήµος Αλεξανδρούπολης 

ι) Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας:
16. ∆ήµος Καβάλας 

ια) Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας:
17. ∆ήµος Βέροιας 

ιβ)Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών:
18. ∆ήµος Σερρών 

ιγ) Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης:
19. ∆ήµος Κοζάνης 

ιδ) Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαν-
νίνων: 20. ∆ήµος Ιωαννιτών 

ιε) Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας:
21. ∆ήµος Λάρισας

ιστ) Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγ-
νησίας: 22. ∆ήµος Βόλου

ιζ) Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας:
23. ∆ήµος Χαλκιδέων

ιη) Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας:
24. ∆ήµος Πατρέων

ιθ) Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοα-
καρνανίας: 25. ∆ήµος Αγρινίου

κ) Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας:
26. ∆ήµος Κορινθίων

κα) Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσ-
σηνίας: 27. ∆ήµος Καλαµάτας 

κβ) Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου:
28. ∆ήµος Ρόδου 

κγ) Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακ-
λείου: 29. ∆ήµος Ηρακλείου

κδ) Ένα Κ.Ε.Υ.∆. στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων:
30. ∆ήµος Χανίων

Την προσεχή Πέµπτη 7 Σεπτεµβρίου & ώρα 20:30 
ΝΝέέαα  ααννοοιικκττήή  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  σσττοο  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοο  ΜΜεεγγάάρρωωνν  
γγιιαα  ττοο  εεννδδεεχχόόµµεεννοο  δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  ΟΟρρυυχχεείίωωνν  ΒΒωωξξίίττηη  
Έχουν κληθεί να συµµετάσχουν οι ∆ήµαρχοι Λουτρακίου – Περαχώρας και Αγίων Έχουν κληθεί να συµµετάσχουν οι ∆ήµαρχοι Λουτρακίου – Περαχώρας και Αγίων 
Θεοδώρων, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας και ΣαλαµίναςΘεοδώρων, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας και Σαλαµίνας

ΝΝέα ανοικτή συγκέντρωση στο
∆ηµαρχείο Μεγάρων για το
ενδεχόµενο  δηµιουργίας

Ορυχείων  Βωξίτη στη Μεγαρίδα διορ-
γανώνεται από το ∆ήµο Μεγαρέων, την προ-
σεχή Πέµπτη 7 Σεπτεµβρίου 2017, ώρα 8.30
το βράδυ,  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Σκοπός της ανοικτής αυτής συγκέντρωσης
είναι η ενηµέρωση για το ζήτηµα  και οι µέχρι
σήµερα εξελίξεις, σχετικά µε το ενδεχόµενο
λειτουργίας ορυχείων Βωξίτη και την απειλή,
που υφίσταται στην Μεγαρίδα και στην ∆υτι-
κή Αττική.

Η συγκέντρωση είναι ανοικτή και έχουν
προσκληθεί για να παραστούν όλες οι ∆ηµοτικές παρατάξεις, Σύλλογοι και φορείς του ∆ήµου Μεγαρέων, ο Αντιπε-
ριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κ. Γιάννης Βασιλείου, οι ∆ήµαρχοι Λουτρακίου – Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων,
Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας και Σαλαµίνας, ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου της Επι-
τροπής Αγώνα κ. Γιάννης Μιχάλαρος και τα µέλη αυτής, εκπρόσωποι Οικολογικών Οργανώσεων και όλα τα τοπικά
ΜΜΕ (έντυπα και Ηλεκτρονικά).

Με την ευκαιρία αυτής της νέας αγωνιστικής κινητοποίησης ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης δήλω-
σε: « Ο αγώνας µας θα είναι διαρκής µέχρι να υπάρξει τελική δικαίωση. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί και ορατοί. Πρέπει
να είµαστε όλοι ενωµένοι και αποφασισµένοι για δυναµικές αντιδράσεις έτσι ώστε να το αντιληφθούν όλοι ότι στην
περιοχή µας δεν πρόκειται να επιτρέψουµε να υλοποιηθούν τα σχέδια εκείνων που ονειρεύονται ορυχεία Βωξίτη
στην περιοχή µας.»

ΣΣΤΤΟΟ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  

Εντολή έναρξης εργασιών Β2 σταδίου για την
«Ολοκλήρωση Μελέτης Γενικού Πολεοδοµικού

Σχεδίου του ∆ήµου Ασπρόπυργου».



4-θριάσιο Τρίτη 5 Σεπτεµβρίου 2017

∆ύο επιχειρήσεις θα “γέµιζαν” 
µε “άγνωστα” ροδάκινα τον Πειραιά

Στη δέσµευση ροδάκιν ων , συν ολικού βάρους 3.640
κιλών , προχώρησαν  οι ελεγκτές τροφίµων  της
∆ιεύθυν σης Αγροτικής Οικον οµίας και Κτην ιατρικής

της Περιφερειακής Εν ότητας Πειραιά.
Ειδικότερα, κατά τον  ποιοτικό έλεγχο σε δύο επιχειρή-

σεις εµπορίου αγροτικών  προϊόν των  του Πειραιά, οι ελεγ-
κτές εν τόπισαν  και δέσµευσαν  ως µη καν ον ικά  910
ξυλοκιβώτια µε ροδάκιν α βάρους 3.640 κιλών , επειδή το
συγκεκριµέν ο προϊόν  δεν  πληρούσε τις απαιτήσεις των
διατάξεων  της εν ωσιακής και εθν ικής ν οµοθεσίας ως προς
την  επισήµαν ση.

Επισηµαίν εται ότι η σήµαν ση αποτελεί την  ταυτότητα
των  προϊόν των , διασφαλίζει την  ιχν ηλασιµότητά τους και
αποτρέπει τις ελλην οποιήσεις.

Από σήµερα και κατά προτεραιότητα οι προσλήψεις 
αναπληρωτών στα ειδικά σχολεία

Με τις Σχ ολικές Μον άδες Ειδικής Αγωγής, τα ΚΕ∆∆Υ και τις Ε∆ΕΑΥ ξεκιν ά το υπουργείο Παιδείας τις προ-
σλήψεις αν απληρωτών , ώστε ν α δοθεί προτεραιότητα στην  υποστήριξη των  µαθητών  µε αν απηρία ή και
ειδικές εκπαιδευτικές αν άγκες, στα σχ ολεία γεν ικής εκπαίδευσης.

Η πρώτη φάση των  προσλήψεων  2.521 αν απληρωτών  Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προ-
σωπικού ολοκληρών εται, για την  κάλυψη των  εκπαιδευτικών  αν αγκών  και από σήµερα,  οι Περιφερειακές ∆ιε-
υθύν σεις Εκπαίδευσης θα προβούν  στις προσλήψεις, σύµφων α µε τους οριστικούς πίν ακες κατάταξης, προκει-
µέν ου τα µέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ ν α βρίσκον ται στα σχ ολεία, κον τά στους µαθητές τους, µε το πρώτο κουδούν ι
που θα χ τυπήσει την  ερχ όµεν η ∆ευτέρα.

«Κατ' αρχ ήν  βάσει των  διεθν ών  συµβάσεων , της χ άρτας για τα άτοµα µε ειδικές αν άγκες, αλλά και του ελλην ι-
κού Συν τάγµατος, η προτεραιότητα αυτή θα έπρεπε ν α δίδεται εδώ και χ ρόν ια» σηµειών ει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
εκπαιδευτικός Στάθης Καρπεν ισιώτης, πρώην  πρόεδρος της Παν ελλην ίας Οµοσπον δίας Συλλόγων  Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΤΕΑ). Ο ίδιος επισηµαίν ει, ότι «παρά τη θεαµατική αύξηση
των  προσλήψεων  τα δυο -τρία τελευταία χ ρόν ια, το βασικό ζητούµεν ο παραµέν ουν  οι διορισµοί µόν ιµου προ-
σωπικού».

Τις πρώτες 75 ηµέρες εφαρµογής του σχ εδίου στο
Μεν ίδι, ελέγχ θησαν  9.951 οχ ήµατα, 32 καταστήµατα,
19.097 άτοµα (16.682 Έλλην ες και 2.415 αλλοδαποί).
Έγιν αν  6.122 προσαγωγές (5.494 Έλλην ες, 628 αλλο-
δαποί) και 816 συλλήψεις (665 Έλλην ες, 151 αλλοδα-
ποί).

Όσον  αφορά τις 816 συλλήψεις, οι 502 αφορούσαν
παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ),
καθώς οι κατηγορούµεν οι οδηγούσαν  χ ωρίς άδειες
οδήγησης και µε αν ασφάλιστα οχ ήµατα. 

Οι 110 συν ελήφθησαν  για παραβάσεις του ν όµου
περί ν αρκωτικών , 60 µε διωκτικά έγγραφα, 57 περί
αλλοδαπών , 14 περί όπλων , 12 για κλοπές-διαρρήξεις,
7 για κλοπές οχ ηµάτων , 2 για λαθρεµπόριο για 51 για
άλλες παραβάσεις.

Την  ίδια ώρα, οι αστυν οµικές αρχ ές κατάσχ εσαν
690,05 γραµµάρια ηρωίν ης, 232,7 γραµµάρια κάν ν α-
βης, 0,7 γραµµάρια κοκαΐν ης, 715 ν αρκωτικά χ άπια, 5
πυροβόλα όπλα, 18 µαχ αίρια, 1.800 ευρώ, 57.521 λαθ-
ραία πακέτα τσιγάρα, τέσσερα κλεµµέν α αυτοκίν ητα.

Επίσης, βεβαιώθηκαν  2.744 παραβάσεις, εκ των
οποίων  οι 2.456 αφορούσαν  τον  ΚΟΚ, 100 υποθέσεις
ν αρκωτικών , 17 περί όπλων , 13 για κλοπές-διαρρήξεις, 

57 περί αλλοδαπών , δύο για λαθρεµπόριο, 4 για κλο-
πές οχ ηµάτων  και 95 άλλες παραβάσεις.  

∆ιαρρήξεις και καταζητούµενοι στη ∆υτική Αττική

Το αν τίστοιχ ο σχ έδιο για όλες τις περιοχ ές της ∆υτι-
κής Αττικής εκπον ήθηκε βασιζόµεν ο στη δυν ατότητα
άµεσης επέµβασης, στην  αν τιστοίχ ιση προβληµάτων
µε αστυν οµικές δράσεις, στην  αξιοποίηση του προσω-
πικού και στην  ευελιξία δράσεων  σε συν άρτηση µε τα
στοιχ εία εγκληµατικότητας αν ά περιοχ ή. 

Με την  ίδια φιλοσοφία όπως αυτή που εφαρµόζεται
στο Μεν ίδι µετά τον  θάν ατο του Μάριου, το προη-
γούµεν ο εξάµην ο πραγµατοποιήθηκαν  γεν ικές-ειδικές
δράσεις και έκτακτες εξορµήσεις, στις οποίες διατέθη-
καν  12.223 αστυν οµικοί και 5.509 οχ ήµατα και µοτο-
συκλέτες.

Ελέγχ θησαν  31.466 οχ ήµατα και 710 καταστήµατα.
Στο πλαίσιο των  αστυν οµικών  δράσεων  ελέγχ θησαν
51.739 άτοµα (45.680 Έλλην ες, 6.059 αλλοδαποί).
Καταγράφηκαν  16.386 προσαγωγές (15.219 Έλλην ες,
1.167 αλλοδαποί) και 1.533 συλλήψεις (1.237 Έλλην ες,
296 αλλοδαποί). Βεβαιώθηκαν  8.881 παραβάσεις διαφ-
όρων  αδικηµάτων .  

Όσον  αφορά τις 1.533 συλλήψεις, οι 169 ήταν  για
ν αρκωτικά, 136 για κλοπές διαρρήξεις, 26 για επαιτεία, 

6 για ληστείες, 104 περί αλλοδαπών , 27 περί όπλων ,
113 διωκόµεν οι, 38 για παρεµπόριο και 913 για άλλα
αδικήµατα. 

Κατά τη διάρκεια των  αστυν οµικών  δράσεων  βρέθη-
καν  και κατασχ έθηκαν  743,9 γραµµάρια ηρωίν ης, 771
ν αρκωτικά χ άπια, 29 γραµµάρια κοκαΐν ης, 463,9 γραµ-
µάρια κάν ν αβης, 16 δεν δρύλλια κάν ν αβης, 11 πυρ-
οβόλα όπλα, 122 µαχ αίρια, 6.161 ευρώ, 176.735 λαθρ-
αία πακέτα τσιγάρα και 9 κλεµµέν α οχ ήµατα.   

Εξάλλου, από τις 8.881 παραβάσεις που βεβαιώθη-
καν , οι 28 αφορούσαν  επαιτεία, 167 ν αρκωτικά, 157
κλοπές-διαρρήξεις, 5 ληστείες, 102 περί αλλοδαπών ,
51 περί όπλων , 7.575 περί ΚΟΚ, 54 παρεµπόριο, 46
υγειον οµικές διατάξεις και 696 άλλα αδικήµατα.

Η αποτελεσµατικότητα των  επιχ ειρησιακών
σχ εδίων  για Μεν ίδι και ∆υτική Αττική αξιολογείτο κάθε
10 ηµέρες και πραγµατοποιήθηκαν  οι απαραίτητες
παρεµβάσεις για τη βελτιστοποίηση του προγράµµα-
τος. 

Το µον αδικό ζητούµεν ο για τους επικεφαλής αξιωµα-
τικούς της αστυν οµίας είν αι η «µον ιµότητα» εφαρµογής
του επιχ ειρησιακού σχ εδίου, καθώς συν ηθίζεται ηG
αλλαγή πλεύσης αν άλογα µε τις έκτακτες αν άγκες τις
επικαιρότητας.

ΠΠοολλλλοοίί  οοιι  κκααττααζζηηττοούύµµεεννοοιι  πποουυ  ββρρίίσσκκοουυνν  κκααττααφφύύγγιιοο  σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2
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ΑΑππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΝΝ..ΕΕ..  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς
ΓΓιιαα  ΜΜεελλεεττάάννιι,,  ΜΜοουυσσααµµάά  ππρρώώηηνν  δδιιααλλυυττήήρριιαα  κκααιι  ΓΓεερράάννεειιαα  όόρρηη  

Το Σάββατο (02/09) συνεδρίασε η Νοµαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ ∆υτικής Αττικής και αφού συζήτησε τα µια σειρά
από θέµατα της εισήγησης που αφορούν την περιοχή έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Να προχωρήσει άµεσα ο ΟΛΕ στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής στην απόδοση του παράλιου µετώπου
εκτός των λιµενικών εγκαταστάσεων στους ∆ήµους της περιοχής (Ασπρόπυργος - Ελευσίνα - Μέγαρα) στη βάση των
προτάσεων των ∆ήµων. Ιδιαίτερα τονίζει την άµεση παραχώρηση των χώρων των πρώην διαλυτηρίων
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και ΣΑΒΒΑ στο ∆ήµο Ελευσίνας.

2. Να εξαιρεθούν από το νέο ΠΕΣ∆Α οι περιοχές Μελετάνι και Μουσαµά ως χώροι δηµιουργίας ΧΥΤΥ. Εκφράζει την
έντονη επιθυµία της για την επιτάχυνση των δράσεων για την υλοποίηση του νέου ΠΕΣ∆Α που ψηφίστηκε από το
Περιφερειακό Συµβούλιο, ώστε να οδηγηθούµε στο οριστικό κλείσιµο του ΧΥΤΑ Φυλής.

3. Να µην υλοποιηθεί η διενέργεια δειγµατοληπτικών εξορύξεων για βωξίτη στην περιοχή ΝATURA 2000 στο όρος
Γεράνεια Μεγάρων από την εταιρία ‘Βωξίτες ∆ιστόµου'. Η συζήτηση ανέδειξε και επιπλέον επιχειρήµατα που τεκ-
µηριώνουν την άποψη της καταστροφικής για το περιβάλλον εξόρυξης αυτής.

4. Να παρέµβει η πολιτεία µε αφορµή τα επαναλαµβανόµενα έντονα φαινόµενα δυσοσµίας για τον εντοπισµό των
εστιών προέλευσης αυτών µε επιστηµονικά τεκµηριωµένο τρόπο και τη λήψη µέτρων για την εξουδετέρωσή τους.

Τέλος οµόφωνα αποφάσισε και προτείνει στην Πολιτική Γραµµατεία του ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία µε όλες τις Ν.Ε της
ΑΤΤΙΚΗΣ να παρθούν όλες οι κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ταχύτατη υλοποίηση του νέου ΠΕΣ∆Α.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και µίλησαν οι Βουλευτές της Αττικής Αθανασίου Νάσος, ∆έδες Γιάννης, Μπαλτάς
Αριστείδης και Πάντζας Γιώργος, οι οποίοι δήλωσαν τη συµφωνία, τη συµπόρευση και τη συµπαράστασή τους στις
προαναφερθείσες αποφάσεις µας.

Επίσης, παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτ. Αττικής,  Βασιλείου Γιάννης και ο Γενικός Γραµµατέας Λιµένων,
Λιµενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Λαµπρίδης Χρήστος.

Το Γραφείο Τύπου, 04/09/2017

Αρχίζει η νέα σεζόν στις Ακαδηµίες
του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ στο Μενίδι

Έναρξη νέας ποδοσφαιρικής σεζόν 2017-2018 για την
Ακαδηµία του Ολυµπιακού στο Μενίδι

Στοιχεία Επικοινωνίας :Αθηνάς Υγείας &
Μεγ.Βασιλείου, Αχαρνές(όπισθεν γυµναστηρίουΧολίδη) 

Επικεφαλής Σχολής: Κυριάκος Καραταΐδης 
Τηλ: 210-2445150  Φαξ: 210-2445 151
Τµήµα Επικοινωνίας:tsibosd@gmail.com
http://www.akadimies-karataidi.gr/

ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088



Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
πρόκειται να συνεδριάσει την Πέµπτη, 7-
9-2017 και ώρα 15:30 στο αµφιθέατρο
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφο-
ρών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπά-
γου-Χολαργός). 

1. Έγκριση σύναψης και όρων
σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Ζωγράφου για την κατασκευή του
έργου µε τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» συνολικού
προϋπολογισµού 2.380.000,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)
2.Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της

Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Καισαριανής για την εκτέλεση του
έργου µε τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών του ∆ήµου Καισαριανής», συνο-
λικού προϋπολογισµού 399.996,10 €, (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)

3.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη για την
κατασκευή του έργου µε τίτλο:  «Βελτίωση-συντήρηση οδών ∆ήµου Νίκαι-
ας-Αγ. Ι. Ρέντη» συνολικού προϋπολογισµού 1.000.000,00 €, (συµπερι-
λαµβανοµένου Φ.Π.Α.).(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

4.Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Πειραιά για την εκτέλεση του έργου µε
τίτλο: «Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα και λοιπές εργασίες συντήρησης
του γηπέδου καλαθοσφαίρισης ¨ΦΟΙΝΙΚΑ  ̈ στον Πειραιά», συνολικού
προϋπολογισµού 110.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

5.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας για
την κατασκευή του έργου µε τίτλο:  «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου
στο Ο.Τ. 11 στη θέση «Βαλαρία» της ∆.Κ. Μάνδρας» συνολικού προϋπο-
λογισµού 785.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
6.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης

µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Ελληνικού- Αργυρούπολης
για την κατασκευή του έργου µε τίτλο:  «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» συνολικού προϋπολογισµού 319.800,00 € (συµπερ-
ιλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης. Χ. Καπάταης)
7.Έγκριση σύναψης και όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περ-

ιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Σαλαµίνας για την κατασκευή του έργου
"ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΡΗΠΙ∆ΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Ν.
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ" συνολικού προϋπο-
λογισµού 20.000,00 ευρώ (συµπερι-
λαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης
κ. Π. Χατζηπέρος)

8. Έγκριση σκοπιµότητας και
δαπάνης για τη συµµετοχή της Περ-
ιφέρειας Αττικής στην 15η Ευρωπαϊ-
κή Εβδοµάδα Περιφερειών και
Πόλεων (Βρυξέλλες, 9-12 Οκτω-
βρίου 2017)(Εισηγήτρια η Εντετα-
λµένη Περιφερειακή Σύµβουλος κ. Κ.
Σταυροπούλου)

9.Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για έκδοση ΑΕΠΟ των έργων α) ΓΜ
400kV Αργυρούπολη – Κουµουνδούρου (Τµήµα Παραλλαγής από ΑΡΚ
64Ν – ΑΡΚ 68ΝΑ) και β) ΓΜ 400kV ΚΥΤ Παλλήνης – ΚΥΤ Αγίου Στεφά-
νου (Τµήµα Παραλλαγής από ΠΑΣ 25Ν – ΠΑΣ 29ΝΑ).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος) 
10.Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του εργοστασίου υαλουργίας της εταιρ-

είας Ν. Θ. ΚΑΚΚΟΣ Α.Ε. – ‘’ΒΙΟΚΕΦ’’ που λειτουργεί στο 26ο χλµ. της
οδού Βάρης – Κορωπίου (περιοχή ΒΙ.ΠΑ) στο ∆ήµο Κορωπίου της Περ-
ιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος) 
11.Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του εργοστασίου παραγωγής ετοίµου

σκυροδέµατος και προϊόντων εκ τσιµέντου της εταιρείας «ΠΡΕΜΙΞ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ», που
βρίσκεται στο 17ο χλµ. της Λεωφ. Αθηνών – Σπάτων, στη θέση
«ΚΑΛΑΜΑ» του ∆ήµου Παλλήνης Αττικής στην Περιφέρεια Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος) 

12.Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του εργοστασίου παραγωγής απορρυ-
παντικών και σάπωνος µε «χηµική µετατροπή» της εταιρείας Ι. & Κ. Κων-
σταντινίδης που λειτουργεί στη θέση «Φάκα» του ∆ήµου Ασπροπύργου
στην Περιφέρεια Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
13.Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για τη λειτουργία του εργαστηρίου παρ-

αγωγής φαρµακευτικών παρασκευασµάτων, συµπληρωµάτων διατροφ-
ής, ειδικής διατροφής, ιατροτεχνολογικών & καλλυντικών προϊόντων, της
εταιρείας «ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΧΡ. ΣΙΚΑΛΙΑΣ», που βρίσκεται επί της οδού
Κυκλαµίνων 7 του ∆. Περιστερίου Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος) 
14.Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για την έγκριση Π.Ο. της νέας δρα-

στηριότητας «Εµπορική αποθήκη – κέντρο αποθήκευσης και διανοµής
εµπορευµάτων χωρίς ψύξη» της εταιρείας «ΠΡΟΚΤΕΡ ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
Μ.Ε.Π.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις
που βρίσκονται στη θέση Κύριλλος του ∆. Ασπροπύργου

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)

ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
Έγκριση προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας και  ∆ήµου Μάνδρας 
- Ειδυλλίας για την «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου στη θέση «Βαλαρία» 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ 
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, Τρίτη, Τετάρτη και Πέµπτη 
08:00 π.µ. – 20:00 µ.µ. Παρασκευή 08:00 π.µ. – 15:00 µ.µ.

Η πρόεδρος του Ν.Π∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ , Μαρία Βασιλείου

2200  ΗΗΜΜΕΕΡΡΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ
Με µεγάλη επιτυχία άνοιξε 
η αυλαία των εκδηλώσεων

«ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2017» 
στον ∆ήµο Αχαρνών

Με ιδιαίτερη επιτυχία άνοιξε στις 31-08–2017 η
αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώσεων του
∆ήµου Αχαρνών στο κατάµεστο ∆ηµοτικό

Αµφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», µε µία από τις ωραι-
ότερες δηµιουργίες του Ευριπίδη, την «Ιφιγένεια εν
Αυλίδι» σε σκηνοθεσία Αιµίλιου Χειλάκη και Μανώλη
∆ούνια.

Την ευθύνη διοργάνωσης όλων των πολιτιστικών
εκδηλώσεων «ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2017» έχει η ∆Η.Κ.Ε.Α. η
οποία εντάσσει µέσα στον πολιτιστικό Σεπτέµβριο συνο-
λικά 20 θεατρικές και µουσικές εκδηλώσεις.

Η Πρόεδρος της
∆Η.Κ.Ε.Α. Μαρία Χρ.
Ναυροζίδου αφού
πρωτίστως ευχα-
ρίστησε όλους τους
συνεργάτες και τους
συµµετέχοντες, προ-
λογίζοντας τόνισε την
αναγκαιότητα της
τοπικής πολιτιστικής
ανάπτυξης και την
προσπάθεια που η
∆Η.Κ.Ε.Α. καταβάλει
έτσι ώστε να προσφ-
έρει στο ευρύ κοινό
µια ανάσα ψυχα-
γωγίας µέσα στην
δύσκολη για όλους
καθηµερινότητα.

Έως το τέλος της παράστασης το ενδιαφέρον του κοι-
νού υπήρξε αµείωτο και η επιβράβευση όλων των
συµµετεχόντων έγινε µε µεγάλη θέρµη από πλευράς
ακροατηρίου.

Θερµά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές για
την άξια προσπάθεια!

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΠΟΥ

∆∆ιιεεθθννέέςς  ΣΣυυννέέδδρριιοο  µµεε  θθέέµµαα  ““ΜΜεεττάάββαασσηη  σσττηη  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίαα””  
Στις 11 Σεπτεµβρίου στον δήµο Φυλή, υπό την αιγίδα της ΚΕ∆Ε

Υπό την αιγίδα της ΚΕ∆Ε τη ∆ευτέρα 11
Σεπτεµβρίου, θα πραγµατοποιηθεί στο
∆ήµο Φυλής ∆ιεθνές Συνέδριο µε τίτλο

«Μετάβαση στη ∆ηµοκρατία».

Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία του
∆ήµου Φυλής µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
∆ηµοσίου ∆ικαίου (European Public Law
Organization-EPLO) και θα πραγµατοποιηθεί στην
αίθουσα συνεδρίων του ∆ηµαρχείου Φυλής.

Με αφορµή τη διοργάνωση του Συνεδρίου ο
Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης και ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χ. Παππούς σήµερα  Τρίτη, 5 Σεπτεµβρίου,
και ώρα 12.30 µ.µ, θα παραχωρήσουν Συνέντευξη
Τύπου στα γραφεία της ΚΕ∆Ε( Ακαδηµίας και Γεν-
ναδίου 8- 3ος όροφος).

Στη Συνέντευξη Τύπου θα συµµετάσχουν και
εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
∆ηµοσίου ∆ικαίου.

Σύµφωνα µε την ΚΕ∆Ε, βασικό κίνητρο για τη
διοργάνωση του Συνεδρίου στο ∆ήµο Φυλής είναι
η ιστορική σηµασία της περιοχής και η συµβολή
της στην εδραίωση της ∆ηµοκρατίας στην Αρχαία
Αθήνα.

Στο Συνέδριο θα συµµετάσχουν εγνωσµένου κύρ-
ους καθηγητές και άλλες προσωπικότητες από διά-
φορες χώρες του κόσµου.

TToo  σσυυλλλλυυππηηττήήρριιοο  µµήήννυυµµαα  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ
ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  γγιιαα  ττοονν  ΣΣττααύύρροο  ΜΜππααλλοοδδήήµµαα

Έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία µόλις 45 ετών ο πρώην δηµοτικός σύµβουλος Χαϊδαρίου και διευθυντής του 5ου
Γυµνασίου Ιλίου, Σταύρος Μπαλοδήµας, έπειτα από σκληρή, αλλά άνιση µάχη µε τον καρκίνο.

Ο Σταύρος Μπαλοδήµας υπήρξε µουσικολόγος, ενώ δραστηριοποιήθηκε έντονα σε πολλούς τοµείς της τοπικής µας κοινωνίας.
Υπήρξε δηµοτικός σύµβουλος και αρµόδιος για θέµατα παιδείας και αθλητισµού της δηµοτικής αρχής του ∆ηµ. Μαραβέλια. Επί
χρόνια ενεργό µέλος του ΑΟ Χαϊδαρίου. Το τελευταίο διάστηµα εξέδιδε την εφηµερίδα «24 Ώρες Χαϊδάρι». Αφήνει πίσω του
σύζυγο και δύο κόρες. Στους γονείς και την οικογένειά του εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

Ο δήµος Χαϊδαρίου εξέδωσε το παρακάτω συλλυπητήριο δελτίο Τύπου: 

Το Σάββατο 2/9 έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Μπαλοδήµας, πρώην ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Αντιδήµαρχος του ∆ήµου
Χαϊδαρίου, δίνοντας µάχη µε την επάρατη νόσο.
Σύσσωµο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαϊδαρίου εκφράζει τα θερµά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του και τους οικείους του.

ΤΤοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ»»



8-θριάσιο Τρίτη 5 Σεπτεµβρίου 2017

ΣΣττοο  ««σσφφυυρρίί»»  55..000000  αακκίίννηητταα  έέωωςς  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  έέττοουυςς
- Πότε ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί

Τέλος Σεπτεµβρίου τοποθετείται η έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών ενώ εκτιµάται ότι έως το τέλος του έτους θα βγουν
στο σφυρί περίπου 5.000 ακίνητα.Οι συµβολαιογραφικοί σύλλογοι της χώρας έχουν ενηµερωθεί, ενώ από την πλευρά των
δανειστών, η διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών ακινήτων θεωρείται ότι θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα στην αντι-

µετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Έχουν ζητηθεί διαδικασίες-εξπρές, γρήγορες εκτελέσεις και καµία χρονοτριβή, ενώ
βασικός στόχος είναι οι πλειστηριασµοί να διεξαχθούν σε φουλ ρυθµούς έως και τα Χριστούγεννα, µε τις διαδικασίες να ξεκινούν ακόµη
και εντός του Σεπτεµβρίου, ενδεχοµένως και µέσα σ αυτήν την εβδοµάδα.

Όπως ορίζει η καινούργια διαδικασία, θα πρέπει εντός 15 ηµερών από την κατάσχεση να δροµολογείται χωρίς άλλη χρονοτριβή ο
πλειστηριασµός και µόλις πέντε ηµέρες µετά από αυτόν θα πρέπει µε κάθε τυπικότητα να αποδίδεται το περιουσιακό στοιχείο στον
υπερθεµατιστή. Αυτό στην περίπτωση που πρόκειται για κινητό περιουσιακό στοιχείο. Εάν πάλι πρόκειται για ακίνητο, τότε η προθε-
σµία αυξάνεται στις 12 ηµέρες.

Η κυβέρνηση ευρισκόµενη σε προφανή δυσκολία και γνωρίζοντας ότι θα δηµιουργηθούν εικόνες αλά Ισπανία, προσπαθεί να δηµιο-
υργήσει µια προσδοκία ότι το µέτρο, που η ίδια προώθησε, µπορεί να αποφευχθεί.

Στο πλαίσιο αυτό το τελευταίο διάστηµα διαρρέεται από το υπουργείο ∆ικαιοσύνης ότι η κυβέρνηση θα επανεξετάσει την επέκταση
της προστασίας της πρώτης κατοικίας για όσους έχουν υπαχθεί στον νόµο Κατσέλη, η οποία λήγει στο τέλος του έτους, και ότι γενικά
θα βρεθεί ένας τρόπος να προστατευτεί η κατοικία.Οι τραπεζικοί εµπειρογνώµονες εκτιµούν ότι το όριο για τους πλειστηριασµούς
πρώτης κατοικίας µπορεί να πέσει στις 200.000 ευρώ από 300.000 σήµερα.

ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΝΝ∆∆::  ««ΑΑππόό  µµέένναα  θθαα  αακκοούύττεε  µµόόννοο  
ππρροοττάάσσεειιςς  πποουυ  µµπποορροούύνν  νναα  εεφφααρρµµοοσσττοούύνν»»

Ο Κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε εχθές µε εκπροσώπους παραγωγικών φορέων 
της Μακεδονίας, στο πλαίσιο των επαφών που πραγµατοποιεί ενόψει της παρουσίας του 

στην 82η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 16 και 17 Σεπτεµβρίου.

ΟΠρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρ-
ατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
επισκέφθηκε χθες  ∆ευτέρα τη

Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των επαφών
που πραγµατοποιεί ενόψει της παρουσίας
του στην 82η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης στις 16 και 17 Σεπτεµβρίου.

Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε µε εκπρ-
οσώπους παραγωγικών φορέων της
Μακεδονίας. Στην εισηγητική του τοποθέτ-
ηση ανέφερε τα εξής:

«Βρίσκοµαι σήµερα εδώ στη Θεσσα-
λονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, για να έχω
µαζί σας µια ουσιαστική - πιστεύω -
συζήτηση, ενόψει της προετοιµασίας που
κάνει το Κόµµα µας για τη ∆.Ε.Θ.  Όπως
θυµάστε πέρυσι, στην αντίστοιχη συνάν-
τηση που είχαµε κάνει στην Αθήνα, είχα
δεσµευτεί ότι η επόµενη συνάντηση θα
γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και προσβλέ-
πω ότι θα είναι µια συζήτηση ουσιαστική,
µακριά από επικοινωνιακή διαχείριση
τέτοιων συζητήσεων, η οποία θα δώσει
έµφαση σε ρεαλιστικές και εφαρµόσιµες
προτάσεις.

Πέρυσι, στη ∆.Ε.Θ. είχα δεσµευτεί να
υπογράψω µε την ελληνική κοινωνία,
αλλά και µε τους παραγωγικούς φορείς
µια Συµφωνία Αλήθειας. Στον πυρήνα
αυτής της Συµφωνίας Αλήθειας είναι η
κεντρική αφετηρία ότι από µένα θα ακούτε

µόνο προτάσεις, οι οποίες µπορούν να
εφαρµοστούν την επόµενη µέρα.

Έχουµε κάνει πολύ δουλειά, αυτόν τον
τελευταίο χρόνο, ώστε να προχωρήσουµε
στην εξειδίκευση του προγράµµατός µας,
σε µια σειρά από τοµείς. Και, βέβαια, και
ενόψει της οµιλίας µου στη ∆.Ε.Θ. θα είναι
και αυτή µια ευκαιρία για να µπορέσουµε
να προχωρήσουµε παραπέρα το σχέδιό
µας για το πως οραµατιζόµαστε την Ελλά-
δα της επόµενης µέρας.

∆εν θα πω πολλά στην εισαγωγική µου
τοποθέτηση, ούτε θα κάνω ανάλυση της
πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης.
Γνωρίζετε, καλύτερα από µένα, ποιες είναι
οι πραγµατικές δυσκολίες στην οικονοµία.
Πόσο έχει επιβαρύνει η υπερφορολόγηση
την επιχειρηµατική δράση. Πόσο ακριβό
είναι το µη µισθολογικό κόστος εργασίας.
Πόσο δύσκολο είναι κάποιος να ασκεί
επιχειρηµατική δραστηριότητα στην
πατρίδα µας.

Και εµείς σε αυτά θέλουµε να εστια-
στούµε. Πως θα προσελκύσουµε επεν-
δύσεις; Πως θα δηµιουργήσουµε δουλει-
ές; Πως θα συµµαζέψουµε το Κράτος;
Πως θα µειώσουµε τη φορολογική επι-
βάρυνση; Πως θα δηµιουργήσουµε ένα
κλίµα πιο φιλικό προς την επιχειρηµα-
τικότητα;

Εµείς έχουµε ξεκάθαρη ταυτότητα.
Πιστεύουµε στη δύναµη της ιδιωτικής
οικονοµίας. Πιστεύουµε ότι µαζί, επιχειρή-
σεις και εργαζόµενοι, µπορούν να βάλουν
ξανά την Ελλάδα σε µια τροχιά βιώσιµης
ανάπτυξης. 

Άρα, η δική µας ταυτότητα είναι ξεκάθα-
ρη και δεν επιδέχεται αµφισβήτησης. ∆εν
ανακαλύψαµε εµείς, πρόσφατα, την
επιχειρηµατικότητα, ούτε τις επιχειρήσεις.

Και είµαστε οι µόνοι, οι οποίοι µπορούµε
να φέρουµε σε πέρας ένα ρεαλιστικό,
τολµηρό σχέδιο µεγάλων αλλαγών και
µεταρρυθµίσεων, που θα επιτρέψουν
στην πατρίδα µας να αξιοποιήσει τα µεγά-
λα αναξιοποίητα συγκριτικά της πλεονεκ-
τήµατα. Και αυτό αφορά, ιδιαίτερα τη Βόρ-
εια Ελλάδα, η οποία µόνο να κερδίσει έχει
από την εφαρµογή του δικού µας προ-
γράµµατος».

1133//99  ΑΑΠΠΟΟΓΓΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΝΝΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΥΥΝΝΗΗΜΜΑΑ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΙΙΕΕΡΡΟΟ  ΝΝΑΑΟΟ  ΥΥΨΨΩΩΣΣΕΕΩΩΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΙΙΜΜΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΥΥ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 18.00, ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7€
ΤΗΛ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685

2244//99  ΜΜΟΟΝΝΟΟΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΥΥΝΝΗΗΝΝΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗ
  ΟΟΣΣΙΙΟΟ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗ  ΡΡΩΩΣΣΣΣΟΟ

ΠΑΝΥΓΥΡΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΜΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙ∆Α ΓΙΑ ΚΑΦΕ - ΦΑΓΗΤΟ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8.00, ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10€
ΤΗΛ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  ‘‘’’∆∆ΥΥΝΝΑΑΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ’’’’  --  ∆∆ΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΡΡΑΑΪΪΜΜΗΗΣΣ::

‘’250.000 χιλιάδες ευρώ για κατεδάφιση 
ενός κτηρίου στα Άνω Λιόσια!’’

Σοβαρή καταγγελία
για κατεδάφιση ενός
κτηρίου στα Άνω

Λιόσια, η οποία κόστισε 
250.000 ευρώ κάνει σε

ανακοίνωσή του ο ∆ηµήτρ-
ης Μπουραίµης .

Ακολουθεί η ανακοίνωση
της παράταξης ∆ΥΝΑΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με δελτίο Τύπου, η
διοίκηση του δήµου Φυλής
ανακοίνωσε και «πανηγύρι-
σε» την κατεδάφιση κτηρίου
στη λεωφόρο Φυλής, στη
συµβολή της µε την οδό
Αναπαύσεως,  το οποίο είχε
χαρακτηριστεί ως «κόκκι-
νο» µετά το σεισµό του 1999.

«Μπράβο» στη διοίκηση Παππού που «έτρεξε» να
κατεδαφίσει το «επικίνδυνο» κτήριο.

Οφείλει ωστόσο να ενηµερώσει τους δηµότες ότι:
• Τους στοίχισε ούτε λίγο, ούτε πολύ 250.000

ευρώ! 
• Το έργο της κατεδάφισης δόθηκε σε ιδιώτη εργο-

λάβο αλλά χρησιµοποιήθηκαν, κατά κύριο λόγο, µηχανή-
µατα του δήµου.

• Από τα συγκεκριµένα χρήµατα, ποσό ύψους
115.000 ευρώ, δόθηκε σε υπεργολάβο.

Η ∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ζητά από τη διοίκηση του

δήµου και το δήµαρχο Χρήστο Παππού να απαντήσουν
στα ερωτήµατα που του θέτουν οι κάτοικοι του δήµου:

1) Γιατί χρειάστηκε τόσο υπέρογκο ποσό για την
κατεδάφιση του συγκεκριµένου κτηρίου, αφού για
αντίστοιχο κτήριο δίπλα στον Προαστιακό Άνω Λιοσίων ο
αείµνηστος Αντώνης Καλαφάτης εκπόνησε µελέτη
20.000 ευρώ και την εκτέλεσε; 

2) Γιατί πληρώνεται ο εργολάβος εφόσον χρησιµο-
ποιήθηκαν µηχανήµατα του δήµου;

3) Γιατί δε βγήκε άδεια δόµησης-κατεδάφισης για
το συγκεκριµένο κτήριο; Τι λένε ο αρµόδιος υπεύθυνος
της Πολεοδοµίας κ. Χατζητρακόσιας και η διευθύντρια κ.
Κατσανού;

4) Με βάση ποια µελέτη και ποια σύµβαση, υπάλ-
ληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε την πιστοποίηση
του εργολάβου µε το ποσό των 250.000 ευρώ ενώ
γνωρίζει ότι χρησιµοποιούνται µηχανήµατα του δήµου;

Ζητά, επίσης, από τη δηµοτική αρχή να απαντήσει αν ο
υπεργολάβος που πήρε το ποσό των 115.000 ευρώ είναι
στενό συγγενικό πρόσωπο της προέδρου του Τοπικού
Συµβουλίου Φυλής Ελένης Λιάκου. Επίσης, αν ο συγκε-
κριµένος υπεργολάβος έχει υλοποιήσει και άλλες κατε-
δαφίσεις κτηρίων, ποιες είναι αυτές και αν έχουν εκδοθεί
άδειες κατεδάφισης µε βάση το νόµο.

Τέλος, η ∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ενηµερώνει ότι θα
ζητήσει να ελεγχθεί φορολογικά η εταιρία του ιδιώτη
εργολάβου, προκειµένου να διαπιστωθεί πόσες υπεργο-
λαβίες έχει υπογράψει µε το στενό συγγενή του συγκε-
κριµένου αιρετού προσώπου, για έργα του δήµου
Φυλής. 

ΠΠΑΑΚΚΟΟΕΕ::  ΕΕΓΓΚΚΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΑΑ∆∆ΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ

ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΛΛΟΟΥΥΤΤΡΡΑΑΚΚΙΙΟΟΥΥ
-“Κουκουλώνει” το πρόβληµα ο δήµος

Π
αρά το γεγονός ότι µε δύο ∆ελτία Τύπου 222/12-07-
2017 και 223/28-08-2017 το ΠΑΚΟΕ επισήµανε τους
κινδύνους από την κακή ποιότητα του νερού ανθ-

ρώπινης κατανάλωσης που διοχετεύει η δηµοτική επιχείρηση
Λουτρακίου στην περιοχή του Σχίνου, συνεχίζει η ύδρευση
στη περιοχή να αποτελεί ναρκοπέδιο για τους κατοίκους.

Σύµφωνα µε το ΠΑΚΟΕ, στις 25 Αυγούστου 2017 µε το µε
Αρ. Πρωτ. 216523/49666 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου (∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας) προς το ∆ήµο Λουτρ-
ακίου και παρά τα δηµοσιεύµατα για την επικινδυνότητα του
νερού, ο ∆ήµαρχος και ο Πρόεδρος της ∆ΕΥΑΛ συνεχίζουν
να «κουκουλώνουν» το πρόβληµα χωρίς να προτείνουν
λύση σε αυτό.

Το ΠΑΚΟΕ µε την 37χρονη λειτουργία και δράση του:

A. Ερωτά και καταγγέλλει τις δηµοτικές εξουσίες και την
Περιφέρεια:

1. Γνωρίζατε ότι το νερό του ∆ήµου Λουτρακίου και της
ευρύτερης περιοχής από το 2010, είναι επικίνδυνο και ακα-
τάλληλο για κατανάλωση; (Τις µελέτες τις πραγµατοποίησαν το
ΙΓΜΕ και το ΠΑΚΟΕ µε δική σας χρηµατοδότηση)

2. Γνωρίζατε ότι οι γεωτρήσεις εκτός από τη δηµοτική που
τροφοδοτούν το Σχίνο και µε τη δική σας ανοχή είναι
επικίνδυνες για τη ∆ηµόσια Υγεία;

3. Γνωρίζετε ότι το ΠΑΚΟΕ έχει προβεί σε δικαστικές διαδι-
κασίες για το θέµα αυτό, στις οποίες θα κληθείτε άµεσα να
λογοδοτήσετε;

4. Γνωρίζετε ότι το ΠΑΚΟΕ σε 5 ∆ήµους από τους 325 σε
ολόκληρη την Ελλάδα έχει καταθέσει µηνυτήριες αναφορές και
αγωγές σε βάρος τους, επειδή προσπάθησαν  να το
σπιλώσουν;

5. Γνωρίζετε ότι η ΗΒΗ Λουτρακίου έφυγε από την περιοχή
εξαιτίας της ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα µε
το εξασθενές χρώµιο;

B. Προτείνει
1. Την άµεση υδροδότηση της περιοχής µε νερό ελεγχόµε-

νο και ποιοτικά υγιεινό και καθαρό.
2. Την πιστοποίηση όλων των δηµοτικών γεωτρήσεων του

∆ήµου Λουτρακίου, ιδιαίτερα για το εξασθενές χρώµιο από δια-
πιστευµένους διεθνείς οργανισµούς

3. Την  άµεση εφαρµογή του προαναφερόµενου και
συνηµµένου εγγράφου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το ΠΑΚΟΕ µέσα σε αυτή την εβδοµάδα θα καταθέσει
αγωγή, µηνυτήρια αναφορά και προσφυγή στον πρόεδρο του
Αρείου Πάγου, αφενός για την υφιστάµενη επικίνδυνη κατά-
σταση και αφετέρου εναντίον του ∆ηµάρχου Λουτρακίου και
του προέδρου της ∆ΕΥΑΛ για τις συκοφαντίες και κακοήθειες
εναντίον του ΠΑΚΟΕ.

Το ΠΑΚΟΕ απευθυνόµενο προς τη δηµοτική αρχή τον ίζει:
Πρέπει να γνωρίζετε κύριοι “εκπρόσωποι” του δήµου ότι ένα
πρόβληµα λύνεται µε την ανάδειξή του και όχι µε το κου-
κούλωµα του.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 224/4-9-2017 
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ

ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

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

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

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∆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 ηµε-
ρών ουµε τους δηµότες της Ελευσίν ας και της Μαγούλας ότι πρόκειται ν α λειτουργή-
σει άµεσα εργαστήριο Βυζαν τιν ής Αγιογραφίας :
Παρακαλούν ται οι εν διαφερόµεν οι ν α δηλώσουν  συµµετοχή 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 ηµε-
ρών ουµε τους δηµότες της Ελευσίν ας και της Μαγούλας ότι πρόκειται ν α ξεκιν ή-
σουν  οι έγγραφές για τα τµήµατα ΠΙΑΝΟΥ και ΒΙΟΛΙΟΥ :
Παρακαλούν ται οι εν διαφερόµεν οι ν α δηλώσουν  συµµετοχή 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

ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  σσεε  µµηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοοµµέέαα  γγιιαα  µµόόννιιµµηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκτροµηχα-
νολογικό 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 ηµερ-

οµίσθιο.

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  : 04-09-2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.      :  31915     

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤHΝ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, λαµ-
βάνοντας υπόψη του:

Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016
΄΄∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων,

Προµηθειών και Υπηρεσιών
,(προσαρµογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25//ΕΕ.
Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-
7-2010) περί ενίσχυσης της διαφ-
άνειας 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 αρχιτεκ-
τονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωµένης διοίκησης –
πρόγραµµα Καλλικράτης».
Τις διατάξεις του  Ν. 3871/2010
(ΦΕΚ 141/Α/2010) «∆ηµοσιονο-
µική ∆ιαχείριση & Ευθύνη»
Τον  Ν.3886 /2010 «Περί δικαστι-
κής προστασίας»
Τον Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-

9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανε-
ξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκ-
τρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων.
ΕΠΑΝΑπροκηρύσσει   Συνο-
πτικό  διαγωνισµό για την: 
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑ∆ΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» για τις ανάγ-
κες του ∆ήµου Ασπροπύργου
ποσού 70.000,00 µε Φ.Π.Α.24%
µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικο-
νοµικής άποψης προσφοράς ,
µόνο βάσει τιµής . 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποι-
ηθεί, µε καταληκτική ηµεροµηνία
την : 19-09-2017 και ώρα : 10:30
µ.µ. .
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση
συµµετοχής υπέρ του συµµε-
τέχοντος 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, στην οδό
Αθ. ∆ιάκου & Σαλαµίνος ή στο
τηλέφωνο : 2132006516
(ΜΠΕΛΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ) .

Υ.Γ.
Οι οικονοµικοί φορείς που
επιθυµούν να λάβουν µέρος
στο διαγωνισµό θα κάνουν
αναζήτηση στη σελίδα
G G E . G O V . G R ,
promitheus.gov.gr και θα αναζ-
ητήσουν τον Α.∆.Α.Μ
17PROC001891354 για να
αποκτήσουν πρόσβαση στα
έγγραφα σύµβασης.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΤΗΝ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ

Η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» προκηρύσσει  την
πλήρωση  θέσεων, µε  σύµβαση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
ορισµένου χρόνου µερικής
απασχόλησης διάρκειας έως  9
µηνών.
1.Τ.Ε  Mουσικοί µε ειδικότητα
στην  Κλασική Κιθάρας (2).
2.Τ.Ε  Μουσικός µε ειδικότητα
Κλασικά Κρουστά        (1)
3.Τ.Ε  Μουσικός µε ειδικότητα
στη  Τροµπέτα            (1)    
4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

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

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» 

(Κίµωνος 11 & Παγκάλου
Ελευσίνα TK.19200 τηλ.  210-
5565619 Βουκουβαλίδης
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. Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό
Ελληνοµάθειας (µόνο για
υποψήφιο χωρίς Ελληνική
ιθαγένεια).
2. Βιογραφικό σηµείωµα,
όπου θα αναφέρεται η σχετική
εκπαίδευση, η γενική
προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο ή /και
Ιδιωτικό τοµέα (σε χρόνια και
µήνες) καθώς και αν υπάρχει
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 σχετικής
προσωρινής βεβαίωσης της

αρµόδιας αρχής ή των σελίδων
όπου αναγράφονται τα
προσωπικά 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
αντικείµενο της          ειδικότητας.
8.Υπεύθυνη δήλωση του Ν
1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία που
αναφέρονται στην αίτηση και στο
βιογραφικό σηµείωµα είναι
αληθή, β) για τους        άνδρες ότι
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 ακρόαση εκτέλεσης έργου,
κατά την κρίση της επιτροπής, η
οποία θα αξιολογήσει, τα πλείονα

προσόντα, την καλλιτεχνική
σταδιοδροµία, τις βραβεύσεις και
διακρίσεις σε επίσηµους διεθνείς
και πανελλήνιους διαγωνισµούς,
συνεκτιµώντας και την
εκπαιδευτική παρουσία.
10. Η προθεσµία
υποβολής της αίτησης είναι δέκα
ηµερολογιακές  ηµέρες ήτοι από
6-9-2017 έως 16-9-2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω
κατάλογος δικαιολογητικών
είναι συνοπτικός και δεν
περιλαµβάνει ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης
κριτηρίων – ιδιοτήτων, για τις
οποίες µπορεί να απαιτούνται
άλλα ή πρόσθετα
δικαιολογητικά σύµφωνα µε
την ανακοίνωση. 
Σε κάθε περίπτωση λοιπόν οι
υποψήφιοι πρέπει να
διαβάσουν πλήρως και µε
προσοχή την ανακοίνωση
προκειµένου να ενηµερωθούν
λεπτοµερώς και µε ακρίβεια για
το σύνολο των
δικαιολογητικών που
απαιτούνται για την απόδειξη
των προσόντων που
επικαλούνται

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ
ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..66997722772288330000

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλµµ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα  ((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς
ΛΛααµµίίααςς))..  ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα  ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  

&&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίµµννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ    ((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεµµαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  
ΦΦττιιάάξξααµµεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσµµόό    κκααττοοιικκηηµµέέννοο  µµεε  ωωρρααίίαα

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

ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  µµααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..
ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  1100  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕ∆∆ΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς
εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττµµ    ππλληησσίίοονν  22οουυ  

∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
∆∆ιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθµµεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο  ήή  mmiinnii  mmaarrkkeett..    
ΤΤιιµµήή  σσυυζζηηττήήσσιιµµηη..  66997777998822117733

""ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ
ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ    ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ
ΣΣΥΥΝΝΑΑΡΡΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΥΥΏΏΝΝ

ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑ  ΕΕΩΩΣΣ  4455  ΕΕΤΤΩΩΝΝ..  ΠΠΑΑΡΡΕΕΧΧΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ..

EEIIMMAAIILL::HHRR@@MMAAVVEELLEECC..GGRR,,  FFAAXX  ::  22110055555566995533..""

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

ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ
∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  

ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ∆∆ΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

∆∆ΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--
ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922

ΠΠωωλλεείίτταα  οοιικκόόππεεδδοο  11440000ττµµ  σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα

Οικόπεδο 1400 τµ µε 40 τµ κτίσµα στην Αγία
Σωτήρα ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα 

η µαγαζί. Επικοινωνία : 6984792490

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
Ο ΠΑΛΑΤΣΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ο∆ΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  
ΚΑΙ Η ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΡΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ 
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
Ο ΖΕΡΖΕΛΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΠΑΛΟΒΑ

ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΟΥ 
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΜΕΤΝΟΒΑ
ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ 

ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΗΗ  
ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΩΩΣΣ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  

ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..  ΤΤΗΗΛΛ..  66997744339944999911

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττηη  θθέέσσηη  ΦΦαακκάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  33..117700ττµµ
ΜΜεε  22  οοιικκήήµµαατταα  110000  ττµµ  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  χχρρήήσσηη    66997722008855333366

ΠΠωωλλεείίττααιι  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ΠΠωωλλεείίττααιι  ππλλυυννττήήρριιοο  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ((ΟΟδδόόςς  ΑΑλλκκιιββιιάάδδοουυ  2299))..
ΚΚοοµµππλλέέ  ααππόό  εεξξοοππλλιισσµµόό  ––  έέττοοιιµµοο  ––  µµεε  ττεερράάσσττιιοο  ππεελλααττοολλόόγγιιοο..  66994444666622113388

ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΗΗΡΡΩΩΝΝ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ--

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ--ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ
ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ  ΜΜΕΕ  ΓΓΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ..  
ΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΟΟΠΠΩΩΣΣ

ΣΣΥΥΝΝΟΟ∆∆ΟΟΙΙ//ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΙΙ
ΤΤΗΗΛΛ::  22110022448800223355  &&  22110022448811771177  ΠΠΡΡΩΩΪΪΝΝΕΕΣΣ  ΩΩΡΡΕΕΣΣ

IIFFOONNIITTOONNAAMMEEAA@@GGMMAAIILL..CCOOMM
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Στην τελική ευθεία η προκήρυξη για τις Τοπικές Οµάδες Υγείας

Σ
ηµαντικά είναι τα κίνητρα για τους γιατρούς που θα στελεχώσουν τις ΤΟΜΥ. Ειδικότε-
ρα αναφέρονται τα εξής: Προσφέρονται συµβάσεις εργασίας για 4 χρόνια (2+2), µε ε-
ξασφαλισµένη χρηµατοδότηση, και αυξηµένη µοριοδότηση για κάλυψη µόνιµων θέ-

σεων.Ρεαλιστική και άµεση διέξοδος επαγγελµατικής αποκατάστασης Σε 2 µήνες το αργότε-
ρο από την υποβολή της αίτησης αναλαµβάνουν καθήκοντα

Οι καθαρές αποδοχές ξεπερνούν τα 1.700€ για 7ώρο, 5ηµερο, µε δυνατότητα εφηµεριών
στις όµορες υγειονοµικές δοµές. 

Συγκεκριµένο περίγραµµα εργασιών και συνεχής εκπαίδευση, που ενδυναµώνει τον γιατρό
σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Ο συγκεκριµένος πληθυσµός ευθύνης (έως 2.250 άτοµα για οικογενειακούς γιατρούς εν-
ηλίκων, έως 1.500 παιδιά για παιδιάτρους) εξασφαλίζει ένα επαρκές δίκτυο, ικανό να συνο-
δεύσει τον γιατρό στα επόµενα επαγγελµατικά του.

Είναι η καλύτερη επιλογή συγκριτικά µε τις νέες συµβάσεις του ΕΟΠΥΥ και µε την άσκηση ε-
λεύθερου επαγγέλµατος. Τάση είναι η διεύρυνση του συστήµατος των ΤΟΜΥ σε πορεία αντι-
στρόφως ανάλογη του ιδιωτικού τοµέα.

Οι αιτήσεις θα είναι ανοικτές έως 8/9 για τις 2.868 προσλήψεις στις ΤΟΜΥ και το συγχρηµα-
τοδοτούµενο πρόγραµµα «Λειτουργία Τοπικών Οµάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες».

Πρόκειται για προσλήψεις µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνε-
ται µέχρι τη λήξη του 4ετους προγράµµατος στις ΤΟΜΥ.

Πιο συγκεκριµένα, οι προσλήψεις αφορούν σε:
- 956 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και σε έλλειψη αυτών ΠΕ Ιατρών ει-

δικότητας Παθολογίας.
- 239 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής.
- 478 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής και σε έλλειψη αυτών ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής. Σε έλλειψη

ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ∆Ε κλάδου Βοηθών Νο-
σηλευτών/τριών.

- 239 θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
- 478 θέσεις ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού και σε έλλειψη αυτών ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων

Υγείας και Πρόνοιας. Σε έλλειψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι θέσεις θα καλυφθούν
από υποψήφιους ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων.

- 478 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας.
Οι ενδιαφερόµενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενι-

κά και υποχρεωτικά προσόντα της προκήρυξης, να συµπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση
συµµετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά µέσω του διαδικτυακού του τόπου
(tomy.moh.gov.gr).

Η προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής λήγει την Παρασκευή 8η
Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 23:59.

Η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει µε την πάροδο της 15ης Σεπτεµβρίου
2017. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο tomy.moh.gov.gr.
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ς: 6975328309

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του Σκαραµαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

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

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

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

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη
σε γάµους, εστιάσεις, βα-
πτίσεις µε εχεµύθεια και υπε-
υθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόµος). 

Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας

698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη 
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπε-
δο στον Περιφερειακό Ασπρ-
οπύργου - Εκτός Σχεδίου -
Τηλ: 6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να µου χαρίσουν πα-
πάκι - µηχανάκι (ας είναι πα-
λιό διότι αναλαµβάνω προ-
σωπκά το service) για µετακι-
νήσεις λόγω προβλήµα
τος αναπηρίας. ∆ίνεται αµοι-
βή 200 ευρώ Τηλ:
6932851913.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕ∆∆ΟΟΥΥ  552200  ΤΤ..ΜΜ..  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577

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

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

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

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ//ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑ  //ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66998866771122339900  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

ΜΑΝ∆ΡΑΣ. ΩΡΑΡΙΟ 13:00-08:00.
ΑΜΟΙΒΗ 400 ΕΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6947526932
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
∆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 5546579-
5546930

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ

ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ

∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  116600ττµµ..
∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ

ΜΜΕΕ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  

((  ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ  ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..



16-θριάσιο Τρίτη 5 Σεπτεµβρίου 2017

από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου 
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