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Ασπρόπυργος
Καπάτου Μαρία Γ. Αγίου ∆ηµητρίου 9

& Αχαρνών, 2105578420

Μάνδρα
Ασηµάκης Γρηγόριος Κ. Στρατηγού Ρόκκα Νικολά-

ου 114, Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ2105550323

Aχαρνές
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Φιλαδελφείας

237-239, Αχαρνές - Κόκκινος Μύλος, 
2102316737

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
- ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

Χαϊδάρι

Σαρρή Νίτσα - Παγώνα Γ. ,
Πλαταιών 49 & Ηπείρου, 

2105987343

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος

Η θερµοκρασία από 20 έως 29
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
∆έσποινα, ∆έσπω, Ντέπη, Πέπη, 

Ζέπω ,Γενέθλιος, Σκιαδενή
Τσαµπίκος, Τσαµπίκα, Μίκα

ΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΡΡΙΙΤΤΗΗ,,  1122
ΣΣΕΕΠΠΤΤΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ
ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ

∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΩΩΝΝ
Καταβολή Προνοιακών
Επιδοµάτων στο ∆ήµο 

Ασπροπύργου
Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ.

της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου, εν ηµερών ει
τους εν διαφερόµεν ους ότι, η αρµόδια ∆ιεύθυν ση
Κοιν ων ικής Προστασίας, που εδρεύει στο ∆ηµοτικό Κτίριο της συν οικίας «Γερµαν ικά», του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και την  Τρίτη, 12 Σεπτεµβρίου 2017, θα πραγµατοποιηθεί η καταβολή των  Προ-
ν οιακών  Επιδοµάτων , στους λογαριασµούς των  δικαιούχ ων  ∆ηµοτών  του Ασπρόπυργου. 

Τις τελευταίες ηµέρες όλα τα συνεργεία του ∆ήµου Μάν-
δρας -Ειδυλλίας προχώρησαν σε εκτεταµένες επεµβά-
σεις στα σχολεία όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων. Οι
υπάλληλοι, καθαριότητας, κήπων και ελαιοχρωµατισµού,
µε την άµεση επίβλεψη και µέριµνα των αντιδηµάρχων κ.
Περικλή Ρόκα και Αγγελική Παπακωνσταντίνου επενέ-
βησαν σε κάθε γωνιά, όχι µόνο των σχολικών κτιρίων
αλλά και του περιβάλλοντα χώρου αυτών. 

Την ίδια στιγµή οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών,
κ. Μελέτης Παπακωνσταντής και Τάσος ∆ούκας έχουν
καταγράψει και δροµολογήσει επιπλέον παρεµβάσεις για
την καλύτερη και αρτιότερη λειτουργία των Σχολείων.  

Στόχος του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας είναι πάντα η
άριστη συνεργασία µε όλες τις σχολικές µονάδες ώστε
να διασφαλίζεται η άψογη λειτουργία των χώρων που
φιλοξενούν τους νέους και το µέλλον του τόπου. 

ΕΕΚΚΤΤΕΕΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ
ΑΑΡΡΤΤΙΙΟΟΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ    

ΣΣττιιςς  εεππάάλλξξεειιςς  οοιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς  --  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  γγιιαα  
ττηηνν  κκααθθααρριιόόττηητταα  κκααιι  φφρροοννττίίδδαα  όόλλωωνν  ττωωνν  σσχχοολλιικκώώνν  µµοοννάάδδωωνν..
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Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου και
Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε, κ.
Νικόλαος Μελετίου, ενηµερώνει

τους Πολίτες που διαµένουν, έχουν
επιχειρήσεις ή εργάζονται στις περιοχές –
συνοικίες, «Αεροδρόµιο», «Γκορυτσά»,
«Τρύπα Αλεπούς», «Κόκκινη Εκκλησιά»,
«Ψάρι» και «Θερµοκήπια», για την προ-
γραµµατισµένη επιχείρηση εξουδετέρω-
σης δύο (2) βοµβών του Β΄ Παγκόσµιου
Πολέµου, πολύ µεγάλης ισχύος (500 λιµ-
πρών/lb), που βρέθηκαν στο χώρο της
112ης Πτέρυγας Μάχης της Πολεµικής
Αεροπορίας (Αεροδρόµιο Ελευσίνας). 

Η όλη επιχείρηση θα εκδηλωθεί την
προσεχή Κυριακή, 10 Σεπτεµβρίου
2017, µε µέγιστη διάρκεια εφτά (7)
ώρες, δηλαδή, από τις 08:00 έως τις
15:00. 

Επειδή, το σηµείο όπου θα λάβει χώρα
η προσπάθεια εξουδετέρωσης των δύο
(2) βοµβών,  συνορεύει µε τη συνοικία
του Ασπροπύργου «Αεροδρόµιο», οι
κάτοικοί της εν λόγω περιοχής, θα πρέπει
να αποµακρυνθούν από τις οικίες τους.
Επίσης, επιβάλλεται η µεταστάθµευση τω
οχηµάτων τους, έξω από την επικίνδυνη
ζώνη. Ταυτόχρονα οι ιδιοκτήτες κατοικιών
και επιχειρήσεων θα πρέπει να αφήσουν
ανοιχτά τα τζάµια των σπιτιών και των
άλλων εγκαταστάσεων τους, για να απο-
φύγουν τη θραύση τους, στην απευκταία
περίπτωση έκρηξης, εξαιτίας του ωστικού
κύµατος. 

Υπογραµµίζεται ότι, η πλέον
επικίνδυνη ζώνη, στην απευκταία
περίπτωση έκρηξης, περιλαµβάνει όλη τη
συνοικία «Αεροδρόµιο» και ένα πολύ
µικρό τµήµα της συνοικίας «Τρύπα Αλε-
πούς», όπως εµφανίζεται στο χάρτη. Από
τη ζώνη αυτή, επιβάλλεται η αποχώρηση
των κατοίκων, προκειµένου να µην εκτεθ-
εί σε κίνδυνο η ζωή ή η υγεία τους. Στις
άλλες, γειτονικές  συνοικίες, δηλαδή, στην
«Γκορυτσά», στην «Τρύπα Αλεπούς»,
στην «Κόκκινη Εκκλησιά», στο «Ψάρι και
στα «Θερµοκήπια», οι ιδιοκτήτες των σπι-
τιών και των παντός είδους εγκαταστά-
σεων, θα πρέπει να αφήσουν ανοιχτά τα
παράθυρά τους, να παραµείνουν σε κλει-
στούς χώρους, µακριά αντικείµενα που
µπορεί να µετακινηθούν ή να σπάσουν,
προκαλώντας τραυµατισµούς, και κυρίως
να µην κυκλοφορούν στους δρόµους. Τα
ίδια µέτρα πρέπει να ληφθούν και σε
χώρους συνάθροισης κοινού, όπως οι
Εκκλησίες των περιοχών που προαναφ-
έρθηκαν.

Επίσης, οι Γονείς ή Κηδεµόνες µικρών
παιδιών, να τα ενηµερώσουν για το
ενδεχόµενο εκκωφαντικού θορύβου, προ-
κειµένου να µην τροµάξουν ή πανικοβ-
ληθούν. 

Για τη φιλοξενία - παραµονή των
κατοίκων της συνοικίας «Αεροδρόµιο»,
στη διάρκεια της επιχείρησης, ο ∆ήµος
έχει φροντίσει να παραµείνουν ανοιχτές,
το πρωί της Κυριακής, οι εξής δηµοτικές
υποδοµές: 

α) Το Α’ ΚΑΠΗ Ασπροπύργου (κλιµα-
τιζόµενος χώρος), β) Η Αίθουσα
Εκδηλώσεων στο Πνευµατικό Κέντρο του
∆ήµου Ασπροπύργου (κλιµατιζόµενος
χώρος), γ) Το Κλειστό Γυµναστήριο, στο
χώρο του ∆ηµοτικού Σταδίου Ασπροπύρ-
γου. Επίσης, για όσους επιλέξουν να
παραµείνουν σε ανοιχτούς χώρους, συνι-
στώνται οι πλατείες ∆ηµαρχείου, Ηρώων,
Άνω και Κάτω Φούσας. 

Για όσους δεν διαθέτουν µέσο µεταφο-
ράς, ο ∆ήµος Ασπροπύργου θα διαθέσει
δηµοτικά λεωφορεία, τα οποία θα
αναχωρήσουν από την κεντρική Πλατεία
της συνοικίας ¨Αεροδρόµιο¨, στις 07:00 το
πρωί της Κυριακής, 10 Σεπτεµβρίου
2017, προς το κέντρο της πόλης (όπισθ-
εν του ∆ηµαρχείου), και τις πλατείες της
Κάτω και της Άνω Φούσας. Τα λεωφορ-
εία, θα τους παραλάβουν, από τα ίδια
σηµεία, στις 15:00, για να τους µεταφέρ-
ουν στη γειτονιά τους.

Υπογραµµίζεται ότι, η ζώνη που θα
εκκενωθεί, δηλαδή, η συνοικία «Αερο-
δρόµιο», θα επιτηρείται από την

Αστυνοµία, για την προστασία των
περιουσιών των κατοίκων και των
επιχειρήσεων. 

Ακόµη, γίνεται γνωστό πως, λόγω της
σοβαρότητας της επιχείρησης εξουδετέρ-
ωσης των βοµβών, από πολύ νωρίς το
πρωί της Κυριακής, θα απαγορευθεί η
κυκλοφορία στη Λεωφόρο Ειρήνης,
πρώην ΝΑΤΟ, ενώ θα µετασταθµεύσουν,
σε ασφαλές σηµείο, όλα τα µηχανοκίνητα
µέσα και τα οχήµατα που διαθέτει η 1η
Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστρο-
φών (1η Ε.Μ.Α.Κ), η οποία εδρεύει στην
ζώνη που πρέπει να εκκενωθεί.  

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου απευθύνει,
προς τους κατοίκους και τους επαγγε-
λµατίες όλων των περιοχών που βρίσκον-
ται, είτε εντός της ζώνης εκκένωσης
(συνοικία ¨Αεροδρόµιο¨), είτε στη ζώνης
ειδικής προστασίας (στις λοιπές, γειτονι-
κές  προς το ¨Αεροδρόµιο¨ συνοικίες), να
τηρήσουν κατά γράµµα τις οδηγίες προ-
στασίας, να επιδείξουν ψυχραιµία, και να
συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις και τις
εντολές των αρµόδιων οργάνων, όλων
των εµπλεκόµενων Αρχών. 

Σύσκεψη για τα έργα υποδοµών στον ∆ήµο Αχαρνών
πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών µεταξύ του Υπουργού Υποδοµών και

Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη, του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ.
Γιάννη Κασσαβού, παρουσία του Γενικού Γραµµατέα Υπο-
δοµών του κ. Γιώργου ∆έδε.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε η δυνατότητα επίσπευσης αντιπ-
ληµµυρικών έργων στον ∆ήµο Αχαρνών, αλλά και η εκτέλεση
λοιπών έργων υποδοµών που σχετίζονται µε τα σχολικά κτίρ-
ια του ∆ήµου Αχαρνών, αλλά και τον καταυλισµό στο στρατό-
πεδο Καποτά και τις παρεµβάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτ-
ηση των κατοίκων των Αχαρνών από τα Μέσα Μαζικής Μετα-
φοράς.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε την
ικανοποίησή του από τις συνοµιλίες και δήλωσε σχετικά: 

"Οι συνεχείς επαφές µας µε τον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη έχουν σαν στόχο την εκτέλεση
έργων υποδοµών που αφορούν άµεσα ή έµµεσα τον ∆ήµο
Αχαρνών. Ο ∆ήµος Αχαρνών διαθέτει συγκεκριµένες και υλο-
ποιήσιµες προτάσεις για σηµαντικά έργα που αφορούν την

πόλη και τους κατοίκους της και έχοντας µια εξαιρετική συνε-
ργασία µε την ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφ-
ορών αναζητούµε λύσεις σε χρόνια ή τρέχοντα προβλήµατα
του ∆ήµου Αχαρνών".

Πιο συγκεκριµένα, στη σύσκεψη συζητήθηκαν:
1. Η διευθέτηση του ρέµατος Αχαρνών (ρέµα

Καναπίτσας) 
Αφορά τη διευθέτηση του ρέµατος Αχαρνών (ρέµα

Καναπίτσας) για µήκος 12,6km από την εκβολή του στον
ποταµό Κηφισό έως την περιοχή των Θρακοµακεδόνων στις
νότιες παρυφές της Πάρνηθας. 

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, το
υπουργείο έχει εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση του έργου
(προϋπολογίζεται κοντά στα 20 εκ ευρώ) και αναµένεται να
δηµοπρατηθεί προς το τέλος του 2017.

Πρόκειται για σηµαντικό έργο αντιπληµµυρικής προστασίας,
δεδοµένων των συχνών πληµµυρικών φαινοµένων και αφορά
τη διευθέτηση της φυσικής κοίτης του ρέµατος µε ανοικτή δια-
τοµή µε συρµατοκιβώτια ή τον κλειστό κιβωτοειδή αγωγό, το
οποίο (έργο) θα επιτρέψει την κατασκευή αντιπληµµυρικών
έργων στα βόρεια και ανατολικά του ∆ήµου Αχαρνών (π.χ.
Λεωφόρος Καραµανλή).

2. Η διευθέτηση του ρέµατος Εσχατιάς
Αναµένεται η σχετική πρόσκληση από το Υπουργείο Ανά-

πτυξης ώστε στη συνέχεια το Υπουργείο Υποδοµών και Μετα-

φορών να καταθέσει πρόταση χρηµατοδότησης για την επι-
καιροποίηση της Μελέτης και την δηµοπράτηση του έργου διε-
υθέτησης του ρέµατος Εσχατιάς έως την λεωφόρο Πάρνηθος. 

Σηµειώνεται ότι στο ρέµα Εσχατιάς από την οδό Εθνικής
Αντιστάσεως και προς τα βόρεια ολοκληρώνονται σύντοµα οι
εργασίες καθαρισµού του ρέµατος, η κατασκευή τοίχων αντι-
στήριξης µε συρµατοκιβώτια (σαραζανέτια) - όπου αυτό απαι-
τείται - αλλά και η προληπτική ενίσχυση της κοίτης του ρέµα-
τος.

3. Τα έργα ορεινής υδρονοµίας στην Πάρνηθα
Η πρόταση του ∆ήµου Αχαρνών αφορά τη δηµιουργία υδα-

τοφραγµάτων ανάσχεσης µε συρµατοκιβώτια στον ορεινό
όγκο της Πάρνηθας. Σύµφωνα µε την προ-µελέτη, το έργο θα
συγκρατεί έως και το 40% των υδάτων που καταλήγουν στα
ρέµατα και τους αγωγούς οµβρίων των Αχαρνών. 

Η λύση που αναζητείται σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών είναι η επίσπευση των διαδικα-
σιών υλοποίησης του έργου, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα και σε συνδυασµό µε τις εργασίες
αποκατάστασης στο ρέµα Εσχατιάς να περιορίσουν σε σύντο-
µο χρονικό διάστηµα την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµέ-
νων στον ∆ήµο Αχαρνών.

Συνεχίζεται στη σελ. 7

ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΖΗΤΗΣΕ Ο Γ. ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ

Η πρόταση για δηµιουργία τερµατικού σταθµού του Μετρό 
στον ∆ήµο Αχαρνών, στα χέρια του υπουργού Υποδοµών 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ
Επιχείρηση εξουδετέρωσης 

2 βοµβών την Κυριακή 
στο Αεροδρόµιο 
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ΕΕµµααννοουυέέλλ  ΜΜαακκρρόόνν::  
ΘΘαα  ααννααλλάάββωω  
ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  γγιιαα  
µµιιαα  ««κκοοιιννωωννιικκήή  
ΕΕυυρρώώππηη»»

Για κοινωνική Ευρώπη και οικονο-
µική ισχύ αλλά στο πλαίσιο των κεκ-
τηµένων, έκανε ο λόγο ο Γάλλος
Πρόεδρος, Εµανουέλ Μακρόν, υπο-
γραµµίζοντας την ανάγκη βελτίωσης
της ζωής των πολιτών, κατά τη διάρ-
κεια της οµιλίας του στο Προεδρικό
Μέγαρο.

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό σας», τόνισε ο κ. Μακρόν και πρόσθεσε: «Ο πρωθυ-
πουργός και η κυβέρνησή σας ήθελε πάντα να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι
υπήρξαν πιέσεις». 

«Χρειαζόµαστε µια εσωτερική δυναµη» ανέφερε και ανακοίνωσε πως θα αναλάβει κάποιες πρωτοβου-
λίες το επόµενο διάστηµα για «περισσότερη και πιο κοινωνική Ευρώπη».

Όπως σηµείωσε ο Γάλλος Πρόεδρος, θα ήταν πολύ θετικό να αποκτήσει η Ευρώπη ένα Ευρωπαϊκό
Νοµισµατικό Ταµείο, αλλά δεν µπορεί από µόνο του να αντιµετωπίσει ένα πρόβληµα όπως αυτό της
Ελλάδας.

«Ήρθα µε πολυάριθµη αντιπροσωπεία επιχειρηµατιών και θα ήθελα να ενισχυθούν οι σχέσεις µας»
υπογράµµµισε ο κ. Μακρόν για να καταλήξει: «Στην Ευρώπη χρειαζόµαστε συνοχή αλλά χρειάζεται να
είµαστε φιλόδοξοι, θα πρέπει να δείξουµε τόλµη για να επιστρέψουµε στις αξίες µας».

Τ
ο ν έο πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ αποσκοπεί στη
συµβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και
πιστοποίηση των  επαγγελµατικών  προσόν των

των  συγκεκριµέν ων  αν έργων . ∆ικαίωµα συµµετοχ ής
έχ ουν  άν εργοι και οικον οµικά µη εν εργοί ν έοι, ηλικίας
18 έως 24 ετών , οι οποίοι θα απασχ οληθούν  σε
ειδικότητες του τοµέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας -
Logistics, µε στόχ ο ν α αποκτήσουν  τις κατάλληλες
γν ώσεις και µεθοδολογίες ώστε ν α εν ταχ θούν  απρόσ-
κοπτα τα επόµεν α χ ρόν ια στην  ελλην ική αγορά
εργασίας, απασχ ολούµεν οι στον  συγκεκριµέν ο δυν α-
µικό κλάδο.

Οι άνεργοι νέοι πρέπει να πληρούν τις εξής
προϋποθέσεις:

Κατά την  έν ταξή τους στο πρόγραµµα (η παροχ ή
συµβουλευτικής αποτελεί την  εν αρκτήρια δράση του
προγράµµατος) οι ωφελούµεν οι θα πρέπει ν α έχ ουν
συµπληρώσει το 18ο έτος και δεν  θα πρέπει ν α έχ ουν
υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους.

Να είν αι εγγεγραµµέν οι στα Μητρώα Αν εργίας του
ΟΑΕ∆, αν εξάρτητα µε το αν  λαµβάν ουν  επίδοµα αν ε-
ργίας ή όχ ι.

Να είν αι απόφοιτοι Υποχ ρεωτικής, ∆ευτεροβάθµιας,
Μεταδευτεροβάθµιας, Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Να µην  έχ ουν  µαθητική, σπουδαστική ή ακόµη και
φοιτητική ιδιότητα.

Να έχ ουν  συµπληρώσει το τυποποιηµέν ο
έν τυπο/φόρµα εξατοµικευµέν ης παρέµβασης και ν α
έχ ουν  συµφων ήσει σε Ατοµικό Σχ έδιο ∆ράσης πριν
από την  ηµεροµην ία λήξης της προθεσµίας υποβολής
των  αιτήσεων  συµµετοχ ής.

Το πρόγραµµα είν αι διάρκειας 380 ωρών , εκ των
οποίων  οι 120 ώρες αφορούν  τη θεωρητική κατάρτιση
και οι 260 ώρες την  πρακτική άσκηση σε επιχ ειρήσεις.

Οι ειδικότητες στις οποίες πρόκειται ν α καταρτι-
στούν  οι ωφελούµεν οι είν αι στέλεχ ος διαχ είρισης
αποθήκης, στέλεχ ος διαµεταφοράς προϊόν των /διαλο-
γέας, στέλεχ ος διαχ είρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και
υπάλληλος γραφείου/διοικητικής υποστήριξης (logis-
tics). Θα πρέπει ν α διευκριν ιστεί ότι κάθε ωφελούµε-
ν ος θα µπορεί ν α παρακολουθήσει µία από τις πιο
πάν ω ειδικότητες.

Η αξία του εκπαιδευτικού επιδόµατος είν αι για κάθε
ώρα θεωρητικής κατάρτισης 5 ευρώ (συµπεριλαµβαν ο-
µέν ων  των  ν όµιµων  κρατήσεων ) πλέον  6,45% για τις
ασφαλιστικές εισφορές, εν ώ για κάθε ώρα πρακτικής
άσκησης 3 ευρώ (συµπεριλαµβαν οµέν ων  των  ν όµιµων
κρατήσεων ) πλέον  6,45% για τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές.

Αιτήσεις συµµετοχ ής µπορούν  ν α καταθέσουν  οι
εν διαφερόµεν οι στην  ειδικά διαµορφωµέν η ηλεκτρον ι-
κή πλατφόρµα www.logistics-eede.gr έως 15 Σεπτεµ-
βρίου και ώρα 23.59.59. 

Αµέσως µετά την  ηλεκτρον ική υποβολή της αίτησης
οι εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α υποβάλουν  στην
Ελλην ική Εταιρεία ∆ιοικήσεως Επιχ ειρήσεων  (ΕΕ∆Ε)
(Λεωφόρος Ιων ίας 200 και Ιακωβάτων , ΤΚ 111 44,
Αθήν α) φάκελο µε τα δικαιολογητικά, προκειµέν ου ν α
πιστοποιήσουν  όσα δηλών ουν  στην  αίτησή τους και
ν α ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και η κατάταξή τους.

Η καταληκτική προθεσµία παραλαβής των  δικαιολογ-
ητικών  λήγει στις 22 Σεπτεµβρίου 2017. Σηµειών εται
ότι κάθε άν εργος, εφόσον  επιλεγεί µε βάση συγκεκρι-
µέν α κριτήρια, θα εγγραφεί σε Μητρώο Ωφελουµέν ων ,
το οποίο και τηρείται από την  ΕΕ∆Ε. Στο Μητρώο
καταγράφον ται όλοι οι δυν ητικοί ωφελούµεν οι του Προ-
γράµµατος, µετά την  αξιολόγηση και µοριοδότηση των
αιτήσεών  τους, µε την  έν δειξη «επιλέξιµος», «επι-
λαχ ών » ή «άκυρος». Ακυρη θεωρείται η υποψηφιότητα
που δεν  πληροί τις προϋποθέσεις της εκάστοτε πρόσ-
κλησης ή όταν  ο υποψήφιος δεν  προσκοµίσει εγκαίρ-
ως τα ζητούµεν α δικαιολογητικά.

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

ΟΑΕ∆: Προθεσµία έως τις 22 Σεπτεµβρίου έχουν 2.000 άνεργοι, 
προκειµένου να ενταχθούν σε νέο κύκλο προγράµµατος απασχόλησης.

ΟΟ  ΛΛΑΑΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ
ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  ““ΤΤΟΟ  ΑΑ∆∆ΡΡΑΑΧΧΤΤΙΙ””
ΤΤιιµµάά  ττοονν  εελλεευυσσίίννιιοο  ήήρρωωαα,,

ΒΒαασσίίλληη  ΛΛάάσσκκοο
Ο Λαογραφικός Σύλλογος

Ελευσίνας “Το Αδράχτι” για µια
ακόµη χρονιά, σε συνεργασία µε
το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό
και υπό την αιγίδα του ∆ήµου
Ελευσίνας, τιµά τον ελευσίνιο

ήρωα, Βασίλη Λάσκο.
Την Πέµπτη 14 Σεπτεµβρίου,

ηµέρα βύθισης του Υ/Β
ΚΑΤΣΩΝΗΣ, θα τελεστεί επιµνηµόσυνη δέηση µε
παράλληλη διοργάνωση έκθεσης ιστορικού και 

αρχειακού υλικού.  Θα ακολουθήσει µουσική βραδιά
από την εξαιρετική µπάντα του Ελληνικού Πολεµικού

Ναυτικού. Ώρα έναρξης της εκδήλωσης: 7:00 
το απόγευµα, στην παραλία Ελευσίνας, όπου και το
άγαλµα του ήρωα του Β΄ Παγκόσµιου  πολέµου, 

αντιπλοίαρχου Βασίλη Λάσκου.

ΜΜεε  εεκκττίίµµηησσηη,,
ΓΓιιαα  ττοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο

Η Πρόεδρος,                                 Η Γραµµατέας,
Τσαλιµοπούλου Παντελίτσα      Βίκυ Παπαϊωάννου- 

Μανώλακα
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Αναλυτική συζήτηση ώστε να ολοκληρωθ-
ούν έως το τέλος ∆εκεµβρίου 2017 οι
θεσµικές διαδικασίες για τη συγκρότηση

του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής, είχαν χθες ο
Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
Κώστας Γαβρόγλου και ο Αναπληρωτής Γενικός
Γραµµατέας Γιώργος Αγγελόπουλος µε τις πρυτα-
νικές αρχές του ΤΕΙ Αθήνας και το µέλος της Επι-
τροπής για τη δηµιουργία του Πανεπιστηµίου ∆υτι-
κής Αττικής, Μιχάλη Μπρατάκο.

Στη σύσκεψη, που έγινε σε άριστο κλίµα, έγινε
πλήρης ενηµέρωση για την πορεία συγκρότησης
του Πανεπιστηµίου και εξετάστηκαν διεξοδικά τα
υπό επίλυση επιµέρους ζητήµατα του ΤΕΙ της Αθή-
νας.

Ευχετήριο µήνυµα, για τη
νέα σχολική χρονιά 

από τη ∆ηµοτική Αρχή του
Ασπρόπυργου

Ένας νέος κύκλος µάθησης αρχίζει για τις Μαθ-
ήτριες και τους Μαθητές των Σχολείων του
∆ήµου µας, µε όνειρα και φιλοδοξίες για πρόο-

δο και επιτυχία. Ευχόµαστε, από καρδιάς, σε όλους τους
παράγοντες της σχολικής κοινότητας, Παιδιά, Εκπαιδευ-
τικούς και Γονείς,  υγεία, δύναµη, υποµονή και προσή-
λωση στον κοινό µας στόχο.

Ο ∆ήµαρχος και η ∆ηµοτική Αρχή, η Επιτροπή Παι-
δείας του ∆ήµου Ασπροπύργου και οι Σχολικές Επιτρο-
πές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
σε συνεργασία µε όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, κάνουν το παν για την οµαλή και αποτελεσµα-
τική λειτουργία των Σχολικών Μονάδων της πόλης, αξιο-
ποιώντας κάθε πηγή Χρηµατοδότησης για τη διαµόρφω-
ση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την Παιδεία
και την Αγωγή των Νέων µας. 

Όλοι µαζί µπορούµε να στηρίζουµε τα όνειρα και τα
θέλω των παιδιών, για να καµαρώνουµε και να χαιρόµα-
στε για την πρόοδό τους.

Ιδιαίτερες ευχές απευθύνουµε στους Μαθητές της
Τρίτης Λυκείου, που βρίσκονται στο τελευταίο σκέλος
της προσπάθειάς τους, για την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι.
και στα Α.Τ.Ε.Ι. Να έχουν όραµα, υγεία και δύναµη στα
δύσκολα.

Καλή Σχολική Χρονιά!

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής  Επιτροπής Παιδείας 
& Πρόεδρος  της Σχολικής Επιτροπής  

Μονάδων Β/θµιας Εκπαίδευσης 
Γεώργιος Φίλης    

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων
Α/θµιας Εκπαίδευσης                    

Βαγγέλης Μαλαµατάς

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου
& Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε.

Νικόλαος Ι. Μελετίου

««ΖΖηηττάάµµεε  ρρόόλλοο,,  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς,,  µµααζζίί  µµεε  ττοουυςς  ααννττίίσσττοοιιχχοουυςς  ππόόρροουυςς»»

Γ. Πατούλης: Κλειδί για την εθνική ανάπτυξη το αποκεντρωµένο 
κράτος µε ισχυρούς δήµους και τους πολίτες στο επίκεντρο

Πρώτη προτεραιότητα για την ΚΕ∆Ε χαρακτήρισε όλα
τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την τοπική ανά-
πτυξη, ο πρόεδρος της Γ. Πατούλης κατά τη συνέν-

τευξη Τύπου που παραχώρησε στα γραφεία της ΠΕ∆ Ηπείρ-
ου, στα Ιωάννινα.

Αντικείµενο της συνέντευξης Τύπου αποτέλεσε το θεµατικό
Συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕ∆Ε, στις 8 και 9 Σεπτεµβρίου
στην Κόνιτσα µε θέµα την ισότιµη συµµετοχή των ορεινών
∆ήµων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας.

Στη συνέντευξη Τύπου συµµετείχαν επίσης ο πρόεδρος της
ΠΕ∆ Ηπείρου Γ.Λώλος, ο δήµαρχος Αθηναίων Γ.Καµίνης, τα
µέλη του ∆Σ της ΠΕ∆ Ηπείρου και ο δήµαρχος Μήλου και
µέλος του ∆Σ της ΚΕ∆Ε Γ. ∆αµουλάκης.

Όπως υπογράµµισε ο κ. Πατούλης, το Συνέδριο εντάσσεται
στις πρωτοβουλίες δηµόσιου διαλόγου που έχει αναλάβει η ΚΕ∆Ε για να προωθήσει στην ατζέντα της πολιτικής δια-
βούλευσης, την µεταρρυθµιστική της πρόταση για την αλλαγή του Καλλικράτη και του µοντέλου λειτουργίας του Κρά-
τους και της Αυτοδιοίκησης.

«Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της εθνικής ανάπτυξης είναι η τοπική ανάπτυξη» επισήµανε ο κ.
Πατούλης και εστίασε στη σηµασία να χειρίζονται οι δήµοι κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν την καθηµερινότητα των
πολιτών όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ασφάλεια, τα έργα τοπικής σηµασίας, η συντήρηση των τοπικών υποδοµών,
οι κοινωνικές δοµές στήριξης των ανθρώπων, τονίζοντας πως η Αυτοδιοίκηση Α’ βαθµού είναι ο εγγύτερος θεσµός
στον πολίτη.

«Ζητάµε ρόλο, αρµοδιότητες, µαζί µε τους αντίστοιχους πόρους» ανέφερε και πρόσθεσε χαρακτηριστικά «∆εν είναι
δυνατόν να αποφασίζει ο υπουργός Υγείας ή Παιδείας από την Αθήνα, για το αν θα έχει γιατρό ή δάσκαλο ο κάτοικος
της Κόνιτσας. ∆εν µπορεί ο δήµαρχος να εξαρτάται από τις διαθέσεις του κάθε περιφερειάρχη, για το αν θα του εντά-
ξει στον προϋπολογισµό της περιφέρειας τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για έργα που του είναι απαραίτητα. Αυτό είναι ένα
µοντέλο που πρέπει να αλλάξει».

ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088

Σύσκεψη στο υπ. Παιδείας για τη συγκρότηση 
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής



Το Σαββατοκύριακο 16 και 17
Σεπτεµβρίου 2017, ο ∆ήµος Αχα-

ρνών φιλοξενεί την 4η Συνάντηση Εθνο-
τοπικών Συλλόγων Ανατολικής Αττικής:
"Η Ανατολική Αττική σέρνει τον χορό"". 

Κατά το διήµερο των εκδηλώσεων,
πάνω από 30 σύλλογοι από την Ανατολι-
κή Αττική, καθώς και καταξιωµένοι τρα-
γουδιστές και οργανοπαίχτες, δίνουν
ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία Αχα-
ρνών για µια µοναδική γιορτή για την
Ελληνική Παράδοση. 

Οι λεπτοµέρειες οργάνωσης της εκδή-
λωσης συζητήθηκαν στη συνάντηση του
∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού
µε τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής
Αττικής κ. Πέτρο Φιλίππου στο ∆ηµα-
ρχείο Αχαρνών. 

Όπως τόνισε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός "είναι ιδιαίτερη τιµή

για τον ∆ήµο Αχαρνών, η φιλοξενία της
συγκεκριµένης εκδήλωσης και πρόθεση
µας είναι να συµβάλλουµε και εµείς στην
προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής,
ώστε η συγκεκριµένη εκδήλωση να καθ-
ιερωθεί ως θεσµός Πολιτισµού, για την
προστασία και διατήρηση της Ελληνικής
Παράδοσης. 

Η εκδήλωση "Η Ανατολική Αττική σέρ-
νει τον χορό"" αναδεικνύει το µεράκι, το
κέφι και την αγάπη, των συλλόγων για
την Ελληνική Παράδοση και θα δώσει
την ευκαιρία σε όλους εµάς να απο-
λαύσουµε τις προσπάθειες τους, αλλά
και να διασκεδάσουµε µαζί τους". 

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης µε τις
ηµέρες και ώρες εµφάνισης των συλλό-
γων από, τον ∆ήµο Αχαρνών και την

Ανατολική Αττική, θα κοινοποιηθεί µε νεότερη ανακοίνωση. 

Στις 16 και 17 Σεπτεµβρίου ''Η Ανατολική Αττική σέρνει τον χορό...'' 
Πάνω από 30 σύλλογοι από την Ανατ. Αττική, καθώς και καταξιωµένοι τραγουδιστές, δίνουν ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών 
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ΑΑΝΝΟΟΙΙΧΧΤΤΟΟ  ΤΤΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΡΡΧΧΑΑΙΙΑΑΣΣ
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΖΖΕΕΦΦΥΥΡΡΙΙ
ΣΣααςς  γγννωωρρίίζζοουυµµεε  όόττιι  κκααττάά  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν

ΖΖΕΕΦΦΥΥΡΡΕΕΙΙΑΑ  22001177  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  ααππόό  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  77  µµέέχχρριι  κκααιι  ττηη
∆∆εευυττέέρραα  1111  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  22001177  ττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ΑΑρρχχααίίααςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς
ΤΤεεχχννοολλοογγίίααςς  θθαα  εείίννααιι  ααννοοιιχχττόό  σσττοο  κκοοιιννόό,,  ααππόό  1188::0000--  2222::0000..

ΓΓιιάάννννηηςς  ΜΜααυυρροοεειιδδάάκκοοςς
ΑΑννττιιδδήήµµααρρχχοοςς  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ

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

““ΜΜεεγγααρρίίττιικκοο  ΛΛααϊϊκκόό  ΓΓλλέέννττιι””,,  σσττηηνν
ππλλααττεείίαα  ττοουυ  ΑΑηη  ΓΓιιάάννννηη  ΓΓααλλιιλλααίίοουυ
Θα συγκεντρωθούν τρόφιµα, φάρµακα και διάφορα σχολικά 
είδη, για την ενίσχυση των αναγκών του Κοινωνικού
Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρµακείου.

Ο∆ήµος Μεγαρέων µε τη συνερ-
γασία των λαογραφικών συγκροτ-
ηµάτων - Συλλόγων και την “ορχή-

στρα Μεγαρέων Καλλιτεχνών” του Χρή-
στου Οικονοµόπουλου και τη γνωστή
τραγουδίστρια Καίτη Ράµµου, σας προσ-
καλούµε στο “Μεγαρίτικο Λαϊκό Γλέντι”,
στον χώρο της πλατείας του Αη Γιάννη
Γαλιλαίου (Χορευταρά) των Μεγάρων, την
∆ευτέρα 11 Σεπτεµβρίου 2017, ώρα 8 το
βράδυ.

Η εκδήλωση αυτή θα γίνει προκειµένου
να αποχαιρετίσουµε το καλοκαίρι, να
διασκεδάσουν οι πολίτες και να συγκεν-
τρωθούν Τρόφιµα, Φάρµακα και διάφορα
Σχολικά είδη, για την ενίσχυση των αναγ-
κών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και
Κοινωνικού Φαρµακείου.
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ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΟΟΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ
ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗΣΣ

ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  
ΣΣΕΕ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ

(ΛΑΕΚ 1-30) ΕΤΟΥΣ 2017

Το ΚΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. 2 «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» ΕΠΕ διορ-
γανώνει δωρεάν επιδοτούµενα σεµινάρια για τους
εργαζοµένους σε µικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-30).

Τα προγράµµατα απευθύνονται σε εργαζοµένο-
υς επιχειρήσεων, εποχικούς ή µη, µε προσωπικό
από 1 έως 30 άτοµα.

Τα προγράµµατα υλοποιούνται εκτός ωραρίου
εργασίας, έχουν διάρκεια 32 ώρες και κάθε καταρ-
τιζόµενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδοµα 160€
µικτά.

Κάθε άτοµο µπορεί να λάβει µέρος µόνο σε ένα
πρόγραµµα.

Η συµµετοχή του εργαζόµενου στα προγράµµα-
τα δεν επιβαρύνει µε κανένα κόστος τον εργοδότη
του.

Αιτήσεις έως 12/09/2017

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

-    Βασική χρήση Η/Υ

-    Εκµάθηση Αγγλικών

- Τεχνικές πωλήσεων και Εξυπηρέτηση
Πελατών, ∆ιαχείριση Παραπόνων

-   Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίµων

-   Βασικές Αρχές Management

-   Φορολογικά και Λογιστικά Θέµατα

- Συναισθηµατική Νοηµοσύνη και Time
Management

Για περισσότερες διευκρινίσεις και αιτήσεις
συµµετοχής µπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφ-
ωνο 210-5582372 ή 3 ή 4

Αποστολή Αιτήσεων Συµµετοχής µε Αποστολή Αιτήσεων Συµµετοχής µε faxfax
στο 210-5582375 ή µε στο 210-5582375 ή µε e-mail:e-mail:
ekepee@otenet.gr.ekepee@otenet.gr.

Ο µεγάλος σεισµός του 1999
στην Πάρνηθα έγινε την ηµέρα

µνήµης του Αγίου Σώζοντος 

Πανηγυρικός Μέγας 
Εσπερινός στον Ιερό

Ναό Αγίου Σώζοντος στον
καταυλισµό Καποτά 

Στον Ιερό Ναό Αγίου Σώζοντος στον
καταυλισµό Καποτά στο Μενίδι τελέστηκε , ο
Πανηγυρικός Μέγας Εσπερινός µετά αρτοκ-
λασίας και θείου κηρύγµατος και η Λιτάνευ-
ση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου.

Ο µεγάλος σεισµός του 1999 στην Πάρν-
ηθα έγινε την ηµέρα µνήµης του Αγίου
Σώζοντος και γι' αυτό ο Ιερός Ναός του
καταυλισµού αφιερώθηκε σε αυτόν.

∆οκιµές µε δρεζίνα στο
τµήµα Θριάσιο - Αχαρνές για

τα εµπορικά δροµολόγια 

Πραγµατοποιήθηκαν εχθές  δοκιµές µε δρεζίνα* (
µικρό σιδηροδροµικό όχηµα ) στη διαδροµή Αχα-
ρνές - Θριάσιο - Αχαρνές  Θα γίνουν δοκιµαστικοί

χειρισµοί των αλλαγών τροχιάς για να δουν αν µπορεί το
εµπορικό να φεύγει απευθείας από το Θριάσιο µέσω
Μενιδίου.

Στην περίπτωση που υπάρχει επιτυχία  είναι πιθανόν το
εµπορικό δροµολό γιο από την επόµενη εβδοµάδα κιόλας να
ξεκινάει από το Θριάσιο και όχι από του Ρέντη.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

4. Η ανέγερση σχολικών κτιρίων
Η λύση στο κτιριακό πρόβληµα του 21ου ∆ηµοτικού

Σχολείου Αχαρνών εξελίσσεται βάσει του αρχικού σχε-
διασµού, ενώ εξετάζεται, η επίσπευση των διαδικασιών
για το κτιριακό πρόβληµα στο 9ο, 18ο και 19ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Αχαρνών.

5. Η πύκνωση δροµολογίων του ΟΑΣΑ και προσα-
ρµογή στις αλλαγές του Προαστιακού 

Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών ανταπο-
κρίθηκε θετικά στο αίτηµα του ∆ήµου Αχαρνών για την
πύκνωση των δροµολογίων των λεωφορείων του ΟΑΣΑ,
αλλά και την αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των επι-
βατών, λόγω των προσωρινών αλλαγών στα δροµολόγια
του Προαστιακού.

6. Η δηµιουργία τερµατικού σταθµού του Μετρό
στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών έχει καταθέσει πρόταση για τη
δηµιουργία τερµατικού σταθµού του Μετρό στον ∆ήµο
Αχαρνών. 

Σύµφωνα µε πρόχειρες εκτιµήσεις ο σταθµός θα 

εξυπηρετεί χιλιάδες κατοίκους από τον ∆ήµο Αχαρνών
και τις γύρω περιοχές. Η ηγεσία του Υπουργείου έδειξε
ενδιαφέρον για την πρόταση και ανέλαβε να τη θέσει στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αττικό Μετρό ΑΕ µε σκοπό την
αξιολόγησή της.

7. Ο καταυλισµός στο στρατόπεδο Καποτά
Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών και ο ∆ήµος

Αχαρνών προκρίνουν λύση που αφορά τον καταυλισµό
στο στρατόπεδο Καποτά, µε χαρακτηριστικά κοινωνικής
ευαισθησίας, αλλά ταυτόχρονα µε οριστική διευθέτηση
ζητηµάτων κατάχρησης των ειδικών σκοπών λειτουργίας
του καταυλισµού.
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ΜΜΟΟΧΧΛΛΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
Καθιερώνεται στη Φυλή ετήσιο ∆ιεθνές Συνέδριο για τη ∆ηµοκρατία

Ηεξωστρέφεια του ∆ήµου Φυλής, µε σκοπό
την ανάδειξη του ιστορικού του παρελθόν-
τος και του φυσικού του κάλλους, ξεδιπ-

λώθηκε µπροστά σε κορυφαίο διεθνές ακροατήριο
πολιτικών και πανεπιστηµιακών και καλύφθηκε από
τη ∆ηµόσια Τηλεόραση και το Αθηναϊκό Πρρακτορ-
είο Ειδήσεων. 

Μιλώντας, το απόγευµα της Τετάρτης 6 Σεπτεµ-
βρίου 2017 στο Σούνιο, ενώπιον τριών Προέδρων
της ∆ηµοκρατίας, του Έλληνα Προκόπη Παυλόπου-
λου, του Ιταλού Σέρζιο Ματαρέλα και του Πορτογά-
λου Μαρτσέλο Ρεµπέλο ντε Σόουζα, της πρώην
Πρωθυπουργού και Προέδρου του Αρείου Πάγου
Βασιλικής Θάνου, του πρώην Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου
Βενιζέλου, του πρώην Υπουργού και Προέδρου της
∆ΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη κά, ο Πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Οργανισµού ∆ηµοσίου ∆ικαίου καθηγητής
Σπύρος Φλογαΐτης τόνισε την ιστορικότητα της
Φυλής µε κορυφαία γεγονότα την κατάλυση του
τυραννικού καθεστώτος των Τριάκοντα από τον 

Θρασύβουλο και την απελευθέρωση της Αθήνας
από τον καπετάν Μελέτη Βασιλείου. Πρόσθεσε
ακόµα ότι µε αφετηρία την προσεχή ∆ευτέρα 11
Σεπτεµβρίου 2017 καθιερώνεται, σε ετήσια βάση,
στη Φυλή το ∆ιεθνές Συνέδριο για τη ∆ηµοκρατία. 

Στην εκδήλωση, που ήταν αφιερωµένη στα δέκα
χρόνια από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σµού ∆ηµοσίου ∆ικαίου, παρευρέθηκαν ο ∆ήµα-
ρχος Χρήστος Παππούς και ο Αντιδήµαρχος Φυλής
και Τουρισµού Σπύρος Μπρέµπος.

Ο ∆ήµαρχος Φυλής είχε φιλική συζήτηση µε τον
Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας Προκόπη
Παυλόπουλο, ο οποίος τον συνεχάρη για τη συνερ-
γασία του µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ηµοσίου
∆ικαίου, στον οποίο, άλλωστε, συµµετέχει ο ίδιος
αλλά και οι οµόλογοί του της Ιταλίας και της Πορτο-
γαλίας. Αντάλλαξε, επίσης,  θερµές χειραψίες µε
τους Προέδρους της ∆ηµοκρατίας της Ιταλίας και
της Πορτογαλίας, την Βασιλική Θάνου, τον Ευάγγε-
λο Βενιζέλο, τον Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικόλαο
και αυτοδιοικητικούς παράγοντες. 

«Έχουµε δεσµευτεί ότι θα αναδείξουµε την ιστο-
ρία και τη φυσική οµορφιά της περιοχής µας, µε
απώτερο στόχο να προωθήσουµε τον τουρισµό και
να βελτιώσουµε την επισκεψιµότητα στην περιοχή,
µε µοχλούς ανάπτυξης την ψυχαγωγία και την
εστίαση που αποτελούν τη «βαριά βιοµηχανία» του
∆ήµου µας. 

Αρχίσαµε µε την εκδήλωση για τον καπετάν
Μελέτη Βασιλείου στο Σύνταγµα, συνεχίσαµε µε το
έργο ανάδειξης της ιστορικής µας κληρονοµιάς και
τώρα κάνουµε ένα σηµαντικό βήµα µέσα από τη
συνεργασία µας µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
∆ηµοσίου ∆ικαίου, ένα φορέα µε διεθνές κύρος.  

Σηµειωτέον ότι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Οργανισµού  συµµετέχουν 16 χώρες, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το Συµβούλιο της Ευρώπης, 4 ∆ηµόσιες
Αρχές  δηλαδή τα Υπουργεία ∆ικαιοσύνης- Εσωτε-
ρικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, η Βουλή
των Ελλήνων, η Περιφέρεια Μρέτσκο, η Βοσνία και
Ερζεγοβίνη και 65 Πανεπιστήµια και Ινστιτούτα από
όλο τον κόσµο. Είµαστε ο µοναδικός ∆ήµος που
συνεργάζεται µε τον Οργανισµό», δήλωσε µετά την
εκδήλωση ο ∆ήµαρχος Φυλής, που αναχώρησε
αµέσως, µε το Σπύρο Μπρέµπο, για το Προεδρικό
Μέγαρο, όπου ήταν καλεσµένοι του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας στη δεξίωση προς τιµήν των οµολό-
γων του της Ιταλίας και Πορτογαλίας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΠΠΟΥΣ-ΜΠΡΕΜΠΟΣ

ΗΗ  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς  σσττηηρρίίζζεειι  κκααιι  φφέέττοοςς  ττοο  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΑΑιισσχχύύλλεειιαα

ΜΜεε  ττηη  σσττήήρριιξξηη  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς  ππααρροουυσσιιάάσσττηηκκεε
ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  σσττοο  ΠΠααλλααιιόό  ΕΕλλααιιοουυρργγεείίοο  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα,,
σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΑΑιισσχχύύλλεειιαα  22001177,,  ηη  θθεεααττρριικκήή

ππααρράάσστταασσηη  ««ΜΜήήδδεειιαα»»  ττοουυ  ΕΕυυρριιππίίδδηη  ααππόό  ττοο  ΘΘέέααττρροο  ΤΤέέχχννηηςς  ΚΚααρρ--
όόλλοουυ  ΚΚοουυνν  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττοο  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΑΑθθηηννώώνν  κκααιι  ΕΕππιι--
δδααύύρροουυ  κκααιι  σσυυµµππααρρααγγωωγγήή  µµεε  ττοο  ∆∆ΗΗΠΠΕΕΘΘΕΕ  ΙΙωωααννννίίννωωνν,,  σσεε
σσκκηηννοοθθεεσσίίαα  ττηηςς  ΜΜααρριιάάννννααςς  ΚΚάάλλµµππααρρηη..

ΓΓιιαα  µµίίαα  αακκόόµµηη  χχρροοννιιάά  ηη  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς  µµεεττέέχχεειι  σσττοο  ΦΦεεσσττιι--
ββάάλλ  ΑΑιισσχχύύλλεειιαα,,  σσττηηρρίίζζοοννττααςς  σσττααθθεερράά  ττοονν  θθεεσσµµόό  κκααιι  ππρροοάάγγοοννττααςς
ττηηνν  εελλεεύύθθεερρηη  ππρρόόσσββαασσηη  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  σσεε  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  υυψψηηλλήήςς
πποολλιιττιισσττιικκήήςς  ααξξίίααςς..
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ΘΘΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΥΥΡΡΕΕΘΘΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟ  ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΣΣ  
ΟΟ  ΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΟΟ∆∆ΩΩΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ

Σήµερα στο Παλαιό Ελαιουργείο η παράσταση
"Επιτάφιος εν Ελευσίνι"- Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης

Θεοδωράκης, του  Χρήστου ∆ήµα
Τραγουδούν Γεράσιµος Ανδρεάτος, Νένα Βενετσάνου 

Σήµερα παρουσιάζεται στα ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ η παράσταση του Ελευσίνιου σκηνοθέτη ˗ κινηµα-
τογραφιστή Χρήστου ∆ήµα, ‘’Επιτάφιος εν Ελευσίνι’’ στην οποία κάτω από την µουσική
συνοδεία της Λαϊκής Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» ο σκηνοθέτης ˗ συναντά τον

κύκλο τραγουδιών ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ σε µουσική ΜΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ και ποίηση ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ. 

Συνάντηση, που οδηγεί σε ένα ιδιαίτερο κινηµατογραφικό, µουσικό κι αφηγηµατικό ταξίδι, όπου παράλληλα µε την Ορχήστρα και το µουσικό δρώµενο, θα
υπάρχει πρωτότυπη κινηµατογραφική προβολή – πάνω σε µεγάλη Οθόνη αλλά και  στα κτίσµατα του Παλαιού Ελαιουργείου –  φιλµικού υλικού, όπου ο µου-
σικός Επιτάφιος θα συνδεθεί µε την ίδια την πόλη της Ελευσίνας και τον Μύθο της ∆ήµητρας και της Περσεφόνης. 

Κάτω από το ιδιαίτερο βλέµµα του Ελευσίνιου σκηνοθέτη, ο κύκλος των τραγουδιών ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ θα µετουσιωθεί σε µια µουσική παράσταση όπου οι γειτονι-
ές της γενέθλιας πόλης του, τα εργοστάσια, η  ιστορία του αρχαίου Ιερού Χώρου, ο Θρήνος της µάνας, θα συνδεθούν µε τον Θρήνο του Ρίτσου και τις εµβληµα-
τικές  µελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδούν, Γεράσιµος Ανδρεάτος, Νένα Βενετσάνου. 

ΠΠΠΠααααλλλλααααιιιιόόόό    
εεεελλλλααααιιιιοοοουυυυρρρργγγγεεεείίίίοοοο

κκκκααααιιιι     ώώώώρρρραααα
22220000::::33330000    µµµµ....µµµµ....

ΣΣυυγγκκίίννηησσηη  σσττοο  µµννηηµµόόσσυυννοο  ττωωνν  
θθυυµµάάττωωνν  ττοουυ  σσεειισσµµοούύ  σσττοονν  δδήήµµοο  ΦΦυυλλήήςς

Πέρασαν 18 χρόνια κι όµως κανείς δεν µπόρεσε 
να ξεχάσει το φονικό σεισµό του ’99. 

Μπροστά στη µαρµάρινη πλάκα µε
τα λόγια που στοιχειώνουν το
νου: «Για όσους έχασαν τη ζωή

τους, υπέφεραν και πόνεσαν από τον κατα-
στρεπτικό σεισµό του 1999», πραγµατο-
ποιήθηκε η εκδήλωση µνήµης για τα θύµα-
τα του σεισµού στον δήµο Φυλής.

Βαθιά συγκινηµένοι  εκπρόσωποι της
Εκκλησίας, ο ∆ήµαρχος, οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι, η Φιλαρµονική του ∆ήµου, αλλά
και οι συγγενείς των αδικοχαµένων 

συνδηµοτών, που ακόµα θλίβονται και πονούν για την απώλεια τους.   
Λίγα λόγια µετρηµένα από το ∆ήµαρχο Χρήστο Παππού , µε την ευχή να µη ζήσουν

τέτοιες στιγµές τα παιδιά µας, µια απέριττη ανθοδέσµη στο µνηµείο, ενός λεπτού σιγή
και η κατάληξη µε τον Εθνικό ύµνο. 

«Σας ευχαριστούµε που βρεθήκατε στην εκδήλωση µνήµης» έκλεισε η εκφωνήτρια του
∆ήµου. 

Αυτή η πόλη δεν θα ξεχάσει ποτέ εκείνα τα δραµατικά δευτερόλεπτα που άφησαν
πίσω τους ερείπια στους δρόµους και στις καρδιέςE.
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ

ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

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

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ

ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ
ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ

ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ
∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΓΓΙΙΑΑ
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..
66997722772288330000
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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

ΠΠωωλλεείίτταα  οοιικκόόππεεδδοο  11440000ττµµ  σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα

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

η µαγαζί. Επικοινωνία : 6984792490

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

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ
''''ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΩΩ’’’’  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ

ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ
ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΑΑΙΙ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κοινωνικό έργο

''Προσφέρω'', συγκεντρώνει
σχολικά είδη

Οι καλοκαιρινές διακοπές σιγά σιγά
τελειώνουν και τα σχολεία θα αρχίσουν
µε νέους και παλιούς µαθητές.
Στη σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει
σε µερικές µέρες, θα χρειαστούν σχολικά είδη που πολλές οικογένειες, αδυνατούν να προσφέρουν στα
παιδιά τους.
Ο Σύλλογος Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'', συγκεντρώνει σχολικά είδη για τους µικρούς µας φίλους.
Όποιος επιθυµεί να προσφέρει τετράδια, µολύβια, σκυλούς, τσάντες σχολικές, κασετίνες κ.τ.λ., ας επι-
κοινωνήσει στα τηλ. 6937191968 - 6971724357 κ. Παρασκευάς Γαρυφάλλου.
ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ.....∆ΩΣΤΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ !!!
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Σύλληψη 59χρονου για µεταφορά
λαθραίων τσιγάρων

Λ
αθραία τσιγάρα µε ΙΧ όχ ηµα µετέφερε 59χ ρον ος
που συν ελήφθη το µεσηµέρι από στελέχ η του
γραφείου Ασφαλείας του Κεν τρικού Λιµεν α-

ρχ είου Χαλκίδας µε τη συν δροµή στελεχ ών  της
∆ιεύθυν σης ∆ίωξης Ναρκωτικών  και Λαθρεµπορίου.

Ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών  το όχ ηµα
εν τοπίστηκε στην  εθν ική οδό Αθην ών  - Λαµίας, στο
ύψος του Σχ ηµαταρίου.

Σε έλεγχ ο που διεν εργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο
59χ ρον ος µετέφερε συν ολικά 2.690 πακέτα των  20
τσιγάρων  που δεν  έφεραν  ταιν ία ειδικού φόρου κατα-
ν άλωσης.Από τη Λιµεν ική Αρχ ή Χαλκίδας, που διεν ε-
ργεί την  προαν άκριση, κατασχ έθηκε η παραπάν ω
ποσότητα τσιγάρων .

ΚΕΕΛΠΝΟ: Ανησυχία για την 
αύξηση των κρουσµάτων ιλαράς

Τ
ον  προβληµατισµό του για την  αύξηση των  κρου-
σµάτων  ιλαράς στη χώρα µας, εκφράζει το
ΚΕΕΛΠΝΟ. Όπως επισηµαίν ει, «εν ώ κατά τα

προηγούµεν α έτη στην  Ελλάδα καταγραφόταν  πολύ
µικρός αριθµός σποραδικών  περιστατικών  ιλαράς
(περίπου έν α κρούσµα ετησίως την  τελευταία 3ετία),
κατά το τελευταίο 4µην ο έχουν  καταγραφεί 100 περι-
στατικά (έως 3/9/17) και ο κίν δυν ος επέκτασης της
ν όσου στη χώρα µας είν αι υπαρκτός».

Το Κέν τρο τον ίζει, πως το τελευταίο διάστηµα έχουν
εκδηλωθεί σοβαρές επιδηµικές εξάρσεις ιλαράς σε αρκε-
τές ευρωπαϊκές χώρες (Βρεταν ία, Γαλλία, Γερµαν ία,
Ιταλία, Ρουµαν ία κα) και εν ηµερών ει, ότι από τις αρχές
Απριλίου έχει ξεκιν ήσει στη χώρα µας δραστηριότητες
εν ηµέρωσης του κοιν ού και παρεµβάσεις εµβολιασµού
σε ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού.

Επίσης, όπως έγιν ε σήµερα γν ωστό, έχουν  γίν ει
συστάσεις για την  ετοιµότητα των  ν οσηλευτικών  µον ά-
δων  και έχουν  ληφθεί µέτρα για τη κατάλληλη οργάν ω-
σή τους.

Χθες, µε την  παρουσία του γεν ικού γραµµατέα ∆ηµό-
σιας Υγείας, Γιάν ν η Μπασκόζου, συν εδρίασε η Εθν ική
Επιτροπή Εµβολιασµών , η οποία αποφάσισε ν α
συστήσει τον  άµεσο εµβολιασµό µε το εµβόλιο ιλαράς-
ερυθράς-παρωτίτιδας (εµβόλιο MMR) των  παιδιών , των
εφήβων  και των  εν ηλίκων  που δεν  έχουν  εµβολιαστεί
µε τις απαραίτητες δόσεις.

Σύµφων α µε το Εθν ικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών ,
παιδιά, έφηβοι και εν ήλικες που έχουν  γεν ν ηθεί µετά το
1970 και δεν  έχουν  ιστορικό ν όσου, πρέπει ν α είν αι
εµβολισµέν οι µε 2 δόσεις εµβολίου για την  ιλαρά (µε τη
µορφή µον οδύν αµου εµβολίου ιλαράς ή µικτού εµβολίου
MMR).

Ακόµη, λόγω της επιδηµικής έξαρσης ιλαράς, συστήν ει
«τη διεν έργεια της 1ης δόσης του εµβολίου MMR στην
ηλικία των  12 µην ών  και τη διεν έργεια της 2ης δόσης 3
µήν ες µετά την  1η δόση ή -εφόσον  έχει παρέλθει το διά-
στηµα αυτό- το ταχύτερο δυν ατόν .

Σε περιπτώσεις υψηλού κιν δύν ου, η 2η δόση µπορεί
ν α γίν ει µε µεσοδιάστηµα τουλάχ ιστον  4 εβδοµάδων
από την  1η. Οι συστάσεις αυτές ισχύουν  για όσο διά-
στηµα η επιδηµική έξαρση ιλαράς είν αι σε εξέλιξη και
µέχρι ν α εκδοθεί ν εότερη απόφαση της Επιτροπής».

Οι επιστήµον ες τον ίζουν  ότι ο πιο αποτελεσµατικός
τρόπος πρόληψης της ιλαράς είν αι ο εµβολιασµός µε το
εµβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (MMR).Το εµβόλιο
αυτό, όπως εξηγεί το ΚΕΕΛΠΝΟ «είν αι ιδιαίτερα ασφα-
λές, όπως έχει δείξει η εµπειρία από τον  εµβολιασµό
πολλών  εκατοµµυρίων  παιδιών  παγκοσµίως και
σηµειών ει ότι για ν α επιτευχθεί πρόληψη των  επιδηµιών
απαιτείται πολύ υψηλό επίπεδο εµβολιασµού στον
πληθυσµό».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ          
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                         
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ασπρόπυργος, 
06  Σεπτεµβρίου  2017

Αρ. Πρωτ.:  32344               

Ταχ.∆/νση :  Λεωφ.  ∆ηµοκρατίας
18                                  
Ταχ. Κωδ.  : 19 300 Ασπρόπυρ-

γος
Τηλέφωνο : 2132006417-28                                                           
Τηλεοµοιότυπο (φαξ): 210

5576485                                   
Πληροφορίες : Σοφία Πανταζή 
E m a i l :

pantazi.s@aspropyrgos.gr                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ

ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

1.Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου,
προκηρύσσει µε ανοικτή διαδι-
κασία επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου µε τίτλο:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», προϋπολογι-
σµού ενός εκατοµµυρίου επτα-
κοσίων χιλιάδων ευρώ,
(1.700.000,00€), µε Φ.Π.Α. Το
έργο συντίθεται από τις ακόλουθες
κατηγορίες εργασιών (χωρίς απο-
λογιστικά, αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.): Οδοποιία 875.514,74 και
Η λ ε κ τ ρ ο µ η χ α ν ο λ ο γ ι κ ά
483.813,92, ο κωδικός CPV του
έργου είναι  45233120-6, έργα
οδοποιίας. Το έργο χρηµατοδο-
τείται από πόρους της Περιφέρειας
Αττικής και είναι εγγεγραµµένο
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου
µε Κ.Α. 30.7311.049.  
2.Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να

παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη
του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π),
από την ιστοσελίδα του ∆ήµου
www.aspropyrgos.gr, και την οικο-

νοµική προσφορά για το διαγωνι-
σµό από τα γραφεία της ∆/νσης
Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρε-
σιών του ∆ήµου Ασπροπύργου,
(Σαλαµίνας και Αθ. ∆ιάκου Ασπρ-
όπυργος).  Εφόσον έχουν ζητηθεί
εγκαίρως, ήτοι έως την 27/09/2017
οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν
σε όλους τους προσφέροντες που
συµµετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης συµπληρω-
µατικές πληροφορίες σχετικά µε
τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότε-
ρο στις 29/9/2017. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο 2132006417, FAX
2105576485, αρµόδια υπάλληλος
για επικοινωνία κ. Σοφία Πανταζή.
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε εννέα (9)
µήνες από την ηµέρα υπογραφής
της σύµβασης.
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα
οποία υποβάλλουν τα κατωτέρω
ως απόδειξη καταλληλότητας, για
την άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας, 
α) Οι προσφέροντες που είναι

εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υπο-
βάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο
Μ.Ε.ΕΠ. στην ∆ΕΥΤΕΡΗ τάξη και
άνω, για έργα κατηγορίας
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ή κοινοπραξίες
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε-
γραµµένων στην ΠΡΩΤΗ τάξη του
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ, µε τις προϋποθέσεις
της παρ.3β του άρθρ.76 του
Ν.4412/2016 (αναβάθµιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας)  και την
ΠΡΩΤΗ τάξη και άνω για έργα
Ηλεκτροµηχανολογικά. . 
(β) Οι προσφέροντες που είναι

εγκατεστηµένοι  σε λοιπά κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υποβάλλουν τις δηλώσεις και
πιστοποιητικά που περιγράφονται
στο Παράρτηµα XI του Προσαρτή-
µατος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι

εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει
τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα
1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την

Ένωση Προσαρτήµατος I της ως
άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εµπίπτουν στην προη-
γούµενη  περίπτωση και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµα-
τα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων,  υποβά-
λουν πιστοποιητικό αντίστοιχου
επαγγελµατικού ή εµπορικού
µητρώου. Στην περίπτωση που
χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορ-
εί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφεροµένου
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογρά-
φου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο
µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηρι-
ότητα του άρθρου 21 της παρ-
ούσας. Οικονοµικός φορέας
συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε
ως µέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων

συµµετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρ-
ου 76 του ν. 4412/2016. ∆εν απαι-
τείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική
µορφή για την υποβολή προσφο-
ράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της
µορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός
και µοναδικού φορολογικού
µητρώου για την ένωση (πχ κοινο-
πραξία). 
4. Η επιλογή του αναδόχου θα

γίνει µε την «ανοικτή διαδικασία»
του άρθρου 27 του ν 4412/2016. Η
οικονοµική προσφορά των διαγω-
νιζοµένων θα συνταχθεί, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95
παρ. 2(α) του ν. 4412/2016, µε
προσφορά επιµέρους ποσοστών
έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών
οµοειδών εργασιών του τιµολογίου
και του προϋπολογισµού, εκφρα-
σµένα σε ακέραιες µονάδες επί
τοις εκατό (%). Κριτήριο ανάθεσης
είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά

µόνο βάσει τιµής.
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνι-

σµό απαιτείται η κατάθεση από
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ.
1α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής που ανέρχεται στο
ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων
τετρακοσίων δέκα εννέα € (27.419
€), χρόνου ισχύος εννέα (9) µηνών
και τριάντα ηµερών από την ηµερ-
οµηνία υποβολής των προσφο-
ρών.
6. Ως ηµεροµηνία λήξης της

προθεσµίας υποβολής των προ-
σφορών ορίζεται η 03/10/2017
ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υπο-
βολής προσφορών ορίζεται η
10:00 πµ. Η αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στην έδρα
του ∆ήµου Ασπροπύργου Λ. ∆ηµο-
κρατίας 141(πρώην 18) στην αίθ-
ουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Οι φάκελοι των προσφορών υπο-

βάλλονται µέσα στην προθεσµία
του άρθρου 18 είτε (α) µε κατάθε-
σή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνι-
σµού είτε (β) µε συστηµένη επι-
στολή προς την αναθέτουσα αρχή
είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχής. Σε περίπτωση ταχυδροµι-
κής αποστολής ή κατάθεσης στο
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφο-
ράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο
της αναθέτουσας αρχής που διεξά-
γει τον διαγωνισµό, το αργότερο
µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του
διαγωνισµού. Η αναθέτουσα αρχή
δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
ελλείψεις του περιεχοµένου των
προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδροµικά, ούτε για καθυστερή-
σεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παρ-
αληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγρα-
φα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό
κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέ-
τουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
7. Το αποτέλεσµα της

δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.

Ασπρόπυργος   06/09/2017

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές
∆/νση Οικονοµικών Υπηρε-

σιών
Τµήµα Προµηθειών

Αχαρνές, 07/09/2017
Αριθµ. πρωτ.: 54756

Βαθµός προτ.: «Κοινός»
Χρόνος διατ. του εγγράφου:

«∆ιηνεκές

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ∆ήµος Αχαρνών, προκηρύσσει
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνι-
σµό, σύµφωνα µε τις ∆ιατάξεις του
Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, µε
σφραγισµένες προσφορές, για την
προµήθεια αναλωσίµων για
εκτυπωτές, φωτοτυπικά µηχα-
νήµατα και συσκευές τηλεοµοι-
οτυπίας, σύµφωνα µε την µε
αριθµ. 39/2017 µελέτη, προϋπολο-

γισµού 164.964,02 €, συµπεριλαµ-
βανοµένου Φ.Π.Α. 24% και µε κρι-
τήριο κατακύρωσης τη συµφερότε-
ρη από οικονοµική άποψη προσφ-
ορά αποκλειστικά βάσει τιµής. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
133.035,50 €
Φ.Π.Α. 24%:

31.928,52 €
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ:

164.964,02 €

Η προµήθεια περιλαµβάνεται στα
CPV: 30125110-5, 30192113-6,
30125120-8 και 30124300-7 και
θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους
του ∆ήµου, από τον Κωδικό
Αριθµό (Κ.Α.) 10-6673.001 προϋ-
πολογισµού εξόδων του ∆ήµου,
οικονοµικού έτους 2017, 2018 &
2019. Σχετικές η υπ’ αριθ.
575/2017 (Α.∆.Α.:  απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής για τη διά-
θεση της πίστωσης και η µε αριθµ.
Α-589/2017 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης (Α.∆.Α.: 7ΤΜ1ΩΨ8-
54Ω). 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε

ηλεκτρονικό τρόπο µέσω της πλα-
τφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του

συστήµατος.
Η ηµέρα έναρξης παραλαβής

προσφορών είναι η 27/09/2017 &
ώρα 07:00 π.µ..
Η ηµέρα λήξης παραλαβής προ-

σφορών είναι η 02/10/2017 &
ώρα 15:30 µ.µ.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής απο-

σφράγισης του διαγωνισµού θα
διενεργηθεί την 06/10/2017 & ώρα
10:00π.µ. από την αρµόδια Επιτρ-
οπή διαγωνισµού. 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτά

φυσικά και νοµικά πρόσωπα
αντίστοιχης επαγγελµατικής δρα-
στηριότητας και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα
µέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στηµένα σε κράτος-µέλος της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικο-
νοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, καθώς και
σε τρίτες χώρες που έχουν συνά-
ψει διµερείς ή πολυµερείς συµφ-
ωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων. Η εγγύηση συµµε-
τοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί
της προϋπολογισθείσας δαπάνης,
µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,
διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών
(13) µηνών από την επόµενη της
διενέργειας του διαγωνισµού. 

Τόπος παράδοσης: Χώρος που
θα υποδειχτεί από τον ∆ήµο. 
Γλώσσα: Ελληνική.
Ο διαγωνισµός δηµοσιοποιείται

ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.).
Το πλήρες κείµενο της διακήρ-

υξης σε ηλεκτρονική µορφή,
διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου στη διεύθυνση:
http://www.acharnes.gr/el/catego-
ry/content-619-59.
Επίσης, η διακήρυξη µπορεί να

αποσταλεί µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στους ενδιαφερόµε-
νους, κατόπιν επικοινωνίας µε το
Τµήµα Προµηθειών, στο e-mail:
prom@acharnes.gr.
Ακόµη, η παρούσα περιληπτική

διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στη δια-
δικτυακή πύλη του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ)
www.promitheus.gov.gr. και στις
εφηµερίδες.

Ο ∆ήµαρχος

Ιωάννης Κασσαβός
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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  

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ  
ΟΟ  ΤΤΥΥΡΡΛΛΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΝΝΩΩΛΛΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ

ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΑΑΜΜΠΠΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ
ΚΚΑΑΤΤΣΣΟΟΥΥΛΛΩΩΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ

ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΛΛΟΟΥΥΤΤΡΡΑΑΡΡΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  
ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΣΣ  ΘΘΑΑ  ΠΠΑΑΝΝΤΤΡΡΕΕΥΥΤΤΟΟΥΥΝΝ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΑΑΜΜΟΟ  

ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΣΣ  --  ΕΕΙΙ∆∆ΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ  
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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 ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  116600ττµµ..
∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ

ΜΜΕΕ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  

((  ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ  ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..



16-θριάσιο Παρασκευή 8 Σεπτεµβρίου 2017


