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ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

σελ. 3

Η λειτουργία του «Κέντρου
Επαγγελµατικής Κατάρτισης»
και η αποκατάσταση περιοχών
από παράνοµες αποθέσεις
επικίνδυνων αποβλήτων
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∆ΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Σάββατο 30 Σεπτεµβρίου
στο Κτήριο της Κοινωνικής
Υπηρεσίας ∆ήµου Ελευσίνας

σελ. 5

Στον ∆ήµο Ασπροπύργου το
παράκτιο µέτωπο της πόλης

Αποχαρακτηρισµός και παραχώρηση
των χώρων της Παραλίας, µετά από αίτηµα του
∆ηµάρχου, Νικόλαου Μελετίου
Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Λ.Ε.,

λύνει τα χέρια του ∆ήµου, ο οποίος σκοπεύει να παρέµβει δραστικά στην περιοχή, ώστε να καταστεί
ελκυστική για τους επισκέπτες και φιλική για τους κατοίκους και τους επαγγελµατίες
σελ. 3-4

Μελέτες για την ενεργειακή
αναβάθµιση της πόλης,
εξετάζει σήµερα στις 20:30
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:
«Ακόµη ένα βήµα για την κοινωνική ένταξη
των Ροµά στη ∆υτική Αττική»

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο∆ΗΓΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σεβαστείτε τα σήµατα
της Τροχαίας γύρω από
τα Σχολεία της πόλης!

Θα αξιοποιηθεί η πρόσληψη Κοινωνικών λειτουργών σε
σχολικές µονάδες της περιοχής για την εγγραφή και φοίτηση
όλων των παιδιών Ροµά στα σχολεία.

Ν. Μελετίου: «∆υστυχώς, ακόµη και Γονείς,
αλλά και οι διερχόµενοι οδηγοί, θέτουν
σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωµατική
σελ. 5
ακεραιότητα των Μαθητών».

σελ. 2

Τα «Στοιχεία» της ∆ανάης Στράτου στο
Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΒΕ Ο
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

Επανέναρξη
λειτουργίας ΕΛΠΕ
Ελευσίνας

σελ. 2

σελ. 5

Τα εγκαίνια θα
πραγµατοποιηθούν την
Πέµπτη 21 Σεπτεµβρίου
κι η έκθεση θα διαρκέσει
έως 30 Νοεµβρίου 2017

σελ. 8

2-θριάσιο

Tρίτη 19 Σεπτεµβρίου 2017

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

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Παγκάλου & Χατζηδάκη,
Εντός Εµπορικού Κέντρου Ίλιον, 2105546444
Μάνδρα
Ασηµάκης Γρηγόριος Κ.
Στρατηγού Ρόκκα 114,2105550323
Aχαρνές

ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ Πάρνηθος 23, 2102464914
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α. Τσακάλωφ 11 &
Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660
Χαϊδάρι

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 82, 2105985845

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος
Η θερµοκρασία από 22 έως 34
βαθµούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ευστάθιος, Στάθης, Σταθάς, Σταθάκος,
Ευσταθία, Σταθούλα, Σταθία,
Ευσταθούλα,Θεοπίστη

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

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

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

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:
«Ακόµη ένα βήµα για την κοινωνική ένταξη
των Ροµά στη ∆υτική Αττική»

Θα αξιοποιηθεί η πρόσληψη Κοινωνικών λειτουργών σε σχολικές µονάδες της
περιοχής για την εγγραφή και φοίτηση όλων των παιδιών Ροµά στα σχολεία.

Τ

ην
Τετάρτη,
13
Σεπτεµβρίου 2017,
π αρ ο υ σ ι άσ τ η κ αν
στην Περιφερειακή Εν ότητα ∆υτικής Αττικής τα
αποτελέσµατα της κοιν ων ικής έρευν ας - απογραφής, που πραγµατοποιήθηκε για την περιοχ ή του
Βλυχ ού Μεγάρων .
Η χ ρηµατοδότηση της
έρευν ας έγιν ε από την Περιφέρεια Αττικής, δηµοπρατήθηκε από ∆ήµο Μεγαρέων , εν ώ σε όλα τα στάδια της συµµετείχ ε και ο σύλλογος Ροµά του Βλυχ ού Μεγάρων .
Πρόκειται για έν α έργο, το οποίο υλοποιεί για πρώτη φορά
η τοπική αυτοδιοίκηση Β' βαθµού, αποτελών τας σηµαν τικό
προπαρασκευαστικό εργαλείο στην κατεύθυν ση της πολιτικής για την κοιν ων ική έν ταξη των Ροµά.
Η Περιφέρεια Αττικής επιδιώκει, πέραν των πρωτοβουλιών
που διαρκώς η ίδια λαµβάν ει µε έργα και δράσεις, ν α αξιοποιήσει και την πρόσφατη εξαγγελία του Υπουργού Παιδείας για πρόσληψη Κοιν ων ικών λειτουργών σε αρκετές
σχ ολικές µον άδες της ∆υτικής Αττικής για ν α υλοποιηθούν
τα εξής:
• Την εγγραφή αλλά και φοίτηση σε όλη την διάρκεια του
σχ ολικού έτους όλων των παιδιών Ροµά στα σχ ολεία.
• Να προχ ωρήσει στο επόµεν ο βήµα της κοιν ων ικής έν ταξης, που αφορά µια ολιστική παρέµβαση στο Βλυχ ό Μεγάρ
ων , µε την δηµιουργία ειδικού σχ εδιασµού από τον ∆ήµο

Μεγαρέων , ο οποίος θα είν αι
έτοιµος µέχ ρι τις 20 Οκτωβρίου.
Ειδικότερα, για την φοίτηση
των παιδιών Ροµά στην περιοχ ή του Βλυχ ού Μεγάρων
στα σχ ολεία, αποφασίστηκε
ν α πραγµατοποιηθεί άµεσα
σύσκεψη στα γραφεία του
συλλόγου Ροµά στο Βλυχ ό.

Γ. Βασιλείου: Το παράδειγµα του Βλυχού Μεγάρων,
επιβάλλεται να ακολουθήσουν όλοι οι ∆ήµοι και οι
σύλλογοι Ροµά της ∆υτικής Αττικής, προκειµένου να
υλοποιηθεί ο δύσκολος, επίπονος και κοινός στόχος
της κοινωνικής τους ένταξης.’

Κλείν ον τας την συν άν τηση ο Αν τιπεριφερειάρχ ης ∆υτικής
Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου δήλωσε :‘ Τίποτα δεν µπορεί ν α
επιτευχ θεί χ ωρίς τους άµεσα εν διαφερόµεν ους, που είν αι
οι ίδιοι οι Ροµά, αν αλαµβάν ον τας όµως, µετά τις καθοριστικές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής, και οι ίδιοι τις
ευθύν ες που τους αν αλογούν .
Το παράδειγµα του Βλυχ ού Μεγάρων , επιβάλλεται ν α ακολουθήσουν όλοι οι ∆ήµοι και οι σύλλογοι Ροµά της ∆υτικής
Αττικής, προκειµέν ου ν α υλοποιηθεί ο δύσκολος, επίπον ος και κοιν ός στόχ ος της κοιν ων ικής τους έν ταξης.’

Μελέτες για την ενεργειακή
αναβάθµιση της πόλης,

Συν εχ ίζεται στη σελ. 10

εξετάζει σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας

Σ

ήµερα 19 Σεπτεµβρίου και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ελευσίνας θα για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1.Συζήτηση – ενηµέρωση επί θεµάτων της « ∆ηµοτικής Ανώνυµης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
Ελευσίνας» µε τον διακριτικό τίτλο « ELEUSIS 2021».
2.Λήψη απόφασης για την σύναψη ∆ιαβαθµιδικής
Σύµβασης Συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του ∆ήµου Ελευσίνας για το έργο: « Aνάπλαση της
Πλατείας Ηρώων του ∆ήµου Ελευσίνας».
3.Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του
έργου: Κατασκευή πεζοδροµίων στην ∆.Ε. Ελευσίνα» ,
προϋπολογισµού δαπάνης 250.000,00 €.
4.Λήψη απόφασης για την υπαγωγή σε ρύθµιση της
εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. ( κωδικός 16897).
5.Λήψη απόφασης για την παράταση της σύµβασης
για την « Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισµού».
6.Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων
παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή των αντικειµένων των συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.
7.Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τον χειρισµό των δύο (2) προσφυγών της
εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε. που αφορούν δηµοτικά
τέλη για τους µήνες Σεπτέµβριο & Οκτώβριο του 2014.
8.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας των
προµηθειών µε τίτλο: «Μετατροπή φωτιστικών σωµάτων
υδραργύρου δηµοτικού φωτισµού ∆.Ε. Μαγούλας σε
φωτιστικά τεχνολογίας led και συντήρηση αυτών ».
9.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
δαπάνης για « εκτυπώσεις εντύπων – φακέλων αλληλογραφίας µε το λογότυπο του ∆ήµου » ο.ε. 2017.
10.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της

δαπάνης για την « Μελέτη ενεργειακής αναβάθµισης
δηµοτικών κτιρίων» ο.ε. 2017.
11.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
δαπάνης για την « Μελέτη αναβάθµισης οδοφωτισµού
του ∆ήµου» ο.ε. 2017.
12.Λήψη απόφασης για την κατανοµή Γ’ ∆όσης 2017
στις Σχολικές Επιτροπές Α/Βάθµιας & Β/Βάθµιας
Εκπ/σης του ∆ήµου Ελευσίνας.
13.Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του ∆ήµου
στην αξιολόγηση της Ελευσίνας ως «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021» που θα λάβει χώρα στις
Βρυξέλλες του Βελγίου, καθώς και την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης και πραγµατοποίησης δαπάνης οδοιπορικών εξόδων ( εξόδων διαµονής και των ηµερησίων αποζηµιώσεων) του ∆ηµάρχου κου. Γεωργίου Τσουκαλά για
µετακίνηση στο εξωτερικό σε χώρα Ε.Ε. από τις 10 έως
11 Οκτωβρίου 2017 – έγκριση της σχετικής δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 1.998,88 €.
14.∆ιαγραφή οφειλών από δηµοτικά τέλη.

Tρίτη 19 Σεπτεµβρίου 2017

θριάσιο-3

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Στο ∆ήµο Ασπροπύργου
το παράκτιο µέτωπο
της πόλης!

Η λειτουργία του «Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης» και η αποκατάσταση
περιοχών από παράνοµες αποθέσεις επικίνδυνων και άλλων αποβλήτων

Σ

ήµερα Τρίτη 19 Σεπτεµβρίου και ώρα 20:00 µ.µ., θα
συν εδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου για
τη λήψη αποφάσεων , σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης

Θέµα 1ο :Ορθή επαν άληψη της 338/2017 Α.∆.Σ. µε θέµα:
Τροποποίηση του άρθρου 2, του µε αρ. πρωτ. 36311/27-092013 τροποποιούµεν ου συµφων ητικού εκµίσθωσης ακιν ήτου
για τη λειτουργία «Κέν τρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης», βάσει
της 297/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 2ο :∆ιαγραφή του ποσού 740,00€ από τον Χ.Κ.
2587/2016, επ` ον όµατι ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για παράβαση Κ.Ο.Κ.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.
Θέµα 3ο :∆ιαγραφή ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού για τον κο Καν ελλόπουλο Απόστολο, του Ιωάν ν η.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 4ο :Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής
διαφόρων υπηρεσιών , σύµφων α µε την υπ` αριθµ.
688/ΟΙΚ.ΥΠ./13-09-2017.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.
Θέµα 5ο :Επιστροφή ποσού 1000,00€ στον κ. Παροτσίδη
Γεώργιο, του Ιωάν ν η, ως αχρεωστήτως καταβληθέν τα.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.
Θέµα 6ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Ε0058 οικογεν ειακού
τάφου στην ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΝ ΟΓΛΙ ΕΛΠΙ∆Α, ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικον οµικών
Υπηρεσιών , κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 7ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Ζ0323 οικογεν ειακού
τάφου στην ΒΕΡΟΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικον οµικών
Υπηρεσιών , κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 8ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Θ0034 οικογεν ειακού
τάφου στον ΕΡΜΙΖΙ∆Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικον οµικών
Υπηρεσιών , κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 9ο :Συγκρότηση Επιτροπής προσωριν ής παραλαβής
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τ.Υ., κ. Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.
Θέµα 10ο :Έγκριση αν αγκαιότητας υλοποίησης των υπηρεσιών µε τίτλους: α)«Συν τήρηση και επισκευή σαρώθρων », µε

Αποχαρακτηρισµός και παραχώρηση των
χώρων της Παραλίας, µετά από αίτηµα
του ∆ηµάρχου, Νικόλαου Μελετίου

Κ.Α. 20.6263.011 και προϋπολογισµό 17.000,00€, και β)
«Προµήθεια σαρώθρων », µε Κ.Α. 20.6263.011 και προϋπολογισµό 170.000,00€, σε εν ιαίο διαγων ισµό.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχος Καθαριότητας, Αν ακύκλωσης &
Πρασίν ου, κ. Αβραάµ Κων σταν τιν ίδης.

Θέµα 11ο :Έγκριση αν αγκαιότητας υλοποίησης της υπηρεσίας µε τίτλο: «Εν οικίαση µηχαν ηµάτων επιφαν ειακής επεξεργασίας ασφαλτικών οδοστρωµάτων », µε Κ.Α. 30.6233.013
και προϋπολογισµό 240.000,00€.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τ.Υ., κ. Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 12ο :Έγκριση αν αγκαιότητας υλοποίησης των υπηρεσιών µε τίτλους: α) «∆ιαχείριση και αξιοποίηση µε αν ακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών , Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
(ΑΕΚΚ)», µε Κ.Α. 20.6277.017 και προϋπολογισµό
2.000.000,00 €, και β) «Αποκατάσταση περιοχών από παράν οµες αποθέσεις επικίν δυν ων και άλλων αποβλήτων µε Κ.Α.
20.7341.002 και προϋπολογισµό 1.000.000,00 € , σε εν ιαίο
διαγων ισµό.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχος Καθαριότητας, Αν ακύκλωσης &
Πρασίν ου, κ. Αβραάµ Κων σταν τιν ίδης.
Θέµα 13ο :Έγκριση αν αγκαιότητας αγοράς οικοπέδου για την
κατασκευή κοιν όχρηστου χώρου στην Άν ω Φούσα.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τ.Υ., κ. Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.
Θέµα 14ο:Έγκριση της µελέτης µε τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 15ο:Αποτίµηση σε χρήµα και απόδοση στους δικαιούχους εργαζόµεν ους του ∆ήµου Ασπροπύργου, των µέσων
ατοµικής προστασίας, για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και
2016, σύµφων α µε το άρθρο 97, του Ν. 4483/2017.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 16ο :Έγκριση της υπ` αριθµ. 396/2017 απόφασης της
Οικον οµικής Επιτροπής, µε θέµα : ΄΄Λήψη απόφασης για την
«9η Αν αµόρφωση Προϋπολογισµού 2017 & Τροποποίηση
Τεχν ικού Προγράµµατος οικον οµικού έτους 2017» σύµφων α
µε την υπ` αρ. πρωτ. 676/07-09-2017 Εισήγηση του ∆/ν τή της
Οικον οµικής Υπηρεσίας΄΄.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 17ο:Έγκριση 3ης καταν οµής Κ.Α.Π. έτους 2017 για λειτουργικές δαπάν ες σχολείων και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 18ο :Έγκριση αιτηµάτων χορήγησης Οικον οµικών
Εν ισχύσεων – Επιχορηγήσεων .
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος
Καραµπούλας.
Θέµα 19ο :
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

–

ΕΓΓΡΑΦΑ

–

Έ

νας ακόµη στρατηγικός στόχος της, υπό
τον Νικόλαο Μελετίου, ∆ηµοτικής Αρχής
του Ασπροπύργου επιτεύχθηκε. Ο
αποχαρακτηρισµός και η παραχώρηση της
Παραλίας, στo ∆ήµο. Μια εξέλιξη, εκ των πραγµάτων
δικαιολογηµένη και επιβεβληµένη, προκειµένου να
γίνει πράξη ο στόχος της αναβάθµισής της, είναι
γεγονός.
Το τµήµα που παραχωρείται στο ∆ήµο, αφορά
στο παράκτιο µέτωπο της πόλης, µε όρια,
ανατολικά, από τη «Χαλυβουργική» µέχρι τη
«Σιδενόρ» (Βιοχάλκο), µε εξαίρεση τους χώρους που
βρίσκονται εντός του Στρατοπέδου «Σέεµαν»
(Λ.Ο.Κ.) και της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού.

Πρόκειται για ένα σηµείο σπάνιας φυσικής οµορφιάς,
που η µόνη αξιοποίησή του, όποτε αυτή σηµειώθηκε,
προήλθε διαχρονικά, από τη ∆ηµοτική Αρχή της πόλης.
Ωστόσο, η Παραλία δεν αναδείχθηκε σωστά, εξαιτίας της
συναρµοδιότητας πολλών φορέων, στα ζητήµατα που
άπτονται της ανάπλασης και της λειτουργίας του.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, η κατάσταση αυτή όχι µόνο
οδήγησε σε φθορά των υφιστάµενων υποδοµών αλλά
δυσκόλεψε και τη δραστηριότητα των αξιόλογων καταστηµάτων της περιοχής και τις προσπάθειες των επαγγελµατιών, να τα καταστήσουν πόλο έλξης, για όσους
αναζητούν µια όαση αναψυχής δυτικά της Αθήνας και σε
ελάχιστη απόσταση απ’ το κέντρο της πρωτεύουσας.
Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ο.Λ.Ε., λύνει τα χέρια του ∆ήµου, ο οποίος σκοπεύει να
παρέµβει δραστικά στην περιοχή,

Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.), λύνει τα χέρια του
∆ήµου, ο οποίος σκοπεύει να παρέµβει δραστικά στην
περιοχή, αλλάζοντας την εικόνα της µε στόχο να την
καταστήσει «µαγνήτη», για επισκέπτες, Έλληνες και
ξένους.
Ένα χώρο, φιλικό για τους κατοίκους και τους χιλιάδες
επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες του Ασπροπύργου και
των γειτονικών περιοχών.
Αναφερόµενος στην εξέλιξη αυτή, ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδας, κ. Νικόλαος Μελετίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Έστω και µε σηµαντική χρονική καθυστέρηση, ο αποχαρακτηρισµός και η παραχώρηση του
παράκτιου µετώπου της πόλης µας, στο ∆ήµο Ασπροπύργου, µας γεµίζει χαρά και ευθύνη.

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Λήψη απόφασης για την υπαγωγή σε ρύθµιση
της εταιρείας Χαλυβουργική Α.Ε.

Σ

Στη σηµερινή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής δήµου Ελευσίνας

Β. Οικονόµου:
«Ισχνό ενδιαφέρον των
γιατρών για τα ΤΟΜΥ»
“Η πολυδιαφηµισµένη µεταρρύθµιση των
Τοπικών Οµάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) συνάντησε
την αδιαφορία των γιατρών, καθώς για τις
1 . 1 9 5 θ έ σ ε ι ς ( γ ε ν ι κ ο ί ι α τ ρ ο ί , π α θ ο λ ό γο ι ,
παιδίατροι) υποβλήθηκαν µόλις 600 αιτήσεις.”
δήλωσε ο Τοµεάρχης Υγείας της Νέας ∆ηµοκρα τίας, βουλε υτής Επ ικρα τείας, κ. Βασίλης
Οικονόµου.
Κ α ι σ υ ν ε χ ί ζ ε ι τ ο νί ζ ο ν τ α ς ό τ ι : “ Τ ο ι σ χ νό
ενδιαφέρον είναι ενδεικτικό της προχειρότητας και της ανεπάρκειας των κυβερνητικών
σχεδιασµών”.

ε συνεδρίαση καλείται σήµερα Τρίτη 19 Σεπτεµβρίου 2017 η αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή του
δήµου Ελευσίνας, προκειµένου να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1.
Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισµού
του ∆ήµου για το 2ο τρίµηνο 2017.
2.
Υποβολή ισολογισµού ο.ε. 2014 στην Οικονοµική Επιτροπή.
3.
Έγκριση ή µη του υπ’ αριθµ 04/06-09-2017
πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµών
∆ηµοσίων συµβάσεων, περί ανάδειξης προσωρινού
αναδόχου της Υπηρεσίας µε τίτλο: «Αµοιβή Γραφείο
Μαγνητοφώνησης – απόµαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών οργάνων του
∆ήµου Ελευσίνας.
4.
Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για προµήθεια εργαλείων και αναλώσιµων υλικών έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
74.400,00 €
5.
Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για εκτυπώσεις εντύπων – φακέλων αλληλογραφίας

µε το λογότυπο του ∆ήµου- έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.906,80 €
6.
Λήψη απόφασης για τον ορισµό υπολόγου (µε
τρίµηνη απόδοση) για µετακίνηση του ∆ηµάρχου Ελευσίνας κ. Γεώργιου Τσουκαλά, σε χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, προκειµένου να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο, κατά
την αξιολόγηση της Ελευσίνας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 που θα λάβει χώρα στο
Βέλγιο -Βρυξέλλες, από τις 8-12/10/2017.
7.
Λήψη απόφασης για την υπαγωγή σε ρύθµιση
της εταιρείας Χαλυβουργική Α.Ε.
8.
Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Κατάρτιση
των όρων ∆ιακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού µε τίτλο
: «Προµήθεια εργαλείων και αναλώσιµων υλικών »

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ Η ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΨΕΙ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
ΤΟ 2021 ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Επιτέλους, ο ∆ήµος θα µπορέσει να εντάξει, στο συνολικό σχεδιασµό του,
την Παραλία του Ασπροπύργου, διαµορφώνοντας τις προϋποθέσεις που θα
προσελκύουν επισκέπτες και θα συνιστούν µια εναλλακτική πρόταση απόδρασης, για τους κατοίκους της πόλης µας και της Αθήνας, σε ελάχιστη απόσταση απ’ το πολύβουο κέντρο της.
Εκφράζω τις ευχαριστίες µας, τόσο προς τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή, όσο και προς το ∆.Σ. του Ο.Λ.Ε. και τον Πρόεδρο του κ.
Σταύρο ∆ρακονταειδή.
Σε συνεννόηση µε τους επαγγελµατίες της Παραλίας θα ολοκληρώσουµε το
σχεδιασµό αναπλάσεων και εξωραϊσµού, και θα προχωρήσουµε στις παρεµβάσεις εκείνες που θα αναδείξουν το χώρο.
Σκοπεύουµε να καταστήσουµε την Παραλία µας ελκυστικό προορισµό, για
µικρούς και µεγάλους.

Παράλληλα, επειδή, ως ∆ηµοτική Αρχή, δεν σχεδιάζουµε µεµονωµένα και
αποσπασµατικά, η επιστροφή της Παραλίας στο ∆ήµο, υπογραµµίζουµε πως
θα µας δώσει την ευκαιρία να διαµορφώσουµε µια ακόµη, πολύ σηµαντική
υποδοµή, για τους επισκέπτες της περιοχής και τους φορείς του Πολιτισµού,
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραµµά της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021, για την οποία έχει επιλεγεί και προετοιµάζεται, η Ελευσίνα, την προσπάθεια της οποίας θα συνδράµουµε, µε
όλες τις δυνάµεις µας».

24/9 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΝΜΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΟΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟ

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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ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
ΝΙΚ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο∆ΗΓΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σεβαστείτε τα σήµατα της Τροχαίας
γύρω από τα Σχολεία της πόλης!

Ν. Μελετίου: «∆υστυχώς, ακόµη και Γονείς, αλλά
και οι διερχόµενοι οδηγοί, θέτουν σε κίνδυνο τη
ζωή και τη σωµατική ακεραιότητα των Μαθητών».

Μ

ε αφορµή το γεγονός
ότι, πολλοί οδηγοί
οχηµάτων διερχόµενων από οδούς όπου λειτουργούν Σχολεία δεν τηρούν τα όρια
ταχύτητας
και
οδηγούν
επικίνδυνα ή διαµορφώνουν
συνθήκες ικανές να προκαλέσουν ατυχήµατα, σταθµεύοντας
παράνοµα, ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, και Μέλος του ∆.Σ. της
Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου,
απηύθυνε προς όλους, Πολίτες,
επισκέπτες της πόλης και διερχόµενους απ΄ τον Ασπρόπυργο, την παρακάτω δήλωση –
έκκληση :
«Η σωστή οδηγική συµπεριφορά, ειδικά σε περιοχές όπου
υπάρχουν Σχολεία, είναι καθήκον ιερό και υποχρέωση όλων.
Με λύπη µου διαπιστώνω ότι,
ακόµη και Γονείς που, κατά καιρ-

ούς, µε επισκέπτονται στο ∆ηµαρχείο, για να µου ζητήσουν τη
λήψη µέτρων, όταν έρχεται η
ώρα να µεταφέρουν τα παιδιά
τους στα Σχολεία, ανεβάζουν τα
οχήµατά τους στα πεζοδρόµια,
παρκάρουν µπροστά στις εισόδους των Σχολείων, κινούνται µε
υπερβολική ταχύτητα, η σταθµεύουν µε αναµµένα φλας έκτακτης ανάγκης (αλάρµ) στη µέση
του δρόµου.

Όλα αυτά διαµορφώνουν
µια άκρως επικίνδυνη κατάσταση, την οποία ήδη έχει επισηµάνει η Τροχαία, και η Αστυνοµία
της περιοχής.
Απευθύνω ύστατη έκκληση
προς όλους, για ιδιαίτερη προσοχή στην κίνηση των οχηµάτων, σε όλη την πόλη, και ιδιαίτερα µπροστά και γύρω απ΄ τα

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Επανέναρξη
λειτουργίας ΕΛΠΕ
Ελευσίνας

Σχολεία, προκειµένου να αποφύγουµε δυσάρεστα συµβάντα.
∆ιότι, όλοι έχουµε υποχρέωση
να σεβόµαστε τη ζωή και τη
σωµατική ακεραιότητα των
Συµπολιτών µας, και ειδικά των
παιδιών της πόλης. Σε διαφορετική περίπτωση, η λήψη µέτρων
από τις συναρµόδιες αρχές, θα
καταστεί επιβεβληµένη».

Από τις Βιοµηχ αν ικές Εγκαταστάσεις Ελευσίν ας των
ΕΛΠΕ λάβαµε τη ∆ευτέρα 18/9/2017 µήν υµα ηλεκτρον ικού ταχ υδροµείου, το οποίο αν αφέρει τα εξής:
«Σας ενηµερώνουµε ότι για τις επόµενες δύο (2) ηµέρες, ενδέχεται να εµφανισθεί αυξηµένη φλόγα στους πυρσούς του διυλιστηρίου, λόγω του ξεκινήµατος των µονάδων µετά την ολοκλήρωση της γενικής συντήρησης του
διυλιστηρίου.
Όλες οι µονάδες περιβαλλοντικής προστασίας, τα όργανα µέτρησης και καταγραφής καθώς και ο Σταθµός
Μέτρησης Ποιότητας Ατµόσφαιρας λειτουργούν κανονικά.
Το φαινόµενο αυτό εκτιµάται ότι θα είναι παροδικό, θα
περιορίζεται µόνο σε οπτική όχληση χωρίς περιβαλλοντικές συνέπειες,
είναι σύνηθες κατά τη διάρκεια
εκκίνησης µονάδων διυλιστηρίων κα σύµφωνο µε τους
∆ιεθνείς κώδικες Σχεδιασµού του.»

ΑΙΣΧΥΛΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Μεγάλη η ανταπόκριση στη φετινή
“Καλοκαιρινή Εκστρατεία
ανάγνωσης και δηµιουργικότητας”

Γ

∆ΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Σάββατο 30 Σεπτεµβρίου στο Κτήριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ελευσίνας

∆

ωρεάν έλεγχ ος Αν απν ευστικής Λειτουργίας µε Σπιροµέτρηση πραγµατοποιείται το Σάββατο 30 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρες 10:00-15:00, στη ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του
∆ήµου Ελευσίν ας [στο Κτήριο της Κοιν ων ικής Υ πηρεσίας, Εθν ικής Αν τιστάσεως και Ελ. Βεν ιζέλου].
Η δράση πραγµατοποιείται σε συν εργασία µε το Εθν ικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υ γειών Πόλεων Προαγωγής Υ γείας
(Ε∆∆Υ ΠΠΥ ), στο πλαίσιο του Προγράµµατος Πρώιµης ∆ιάγν ωσης Χρόν ιας Αποφρακτικής Πν ευµον οπάθειας
(ΧΑΠ).
Υ πεύθυν ος Ιατρός Πν ευµον ολόγος: κος Παπαλευθέρης Ελευθέριος.
Εξέταση µπορούν ν α κάν ουν :

πολίτες ηλικίας άν ω των 40 ετών ,

όσοι καπν ίζουν ,

άτοµα που εκτίθεν ται σε ρυπογόν ους παράγον τες,

άτοµα µε δυσκολία στην αν απν οή ή µε πρωιν ό βήχ α

άτοµα που εν διαφέρον ται ν α ελέγξουν τη λειτουργία των πν ευµόν ων τους.
Η εξέταση είν αι απλή και αν ώδυν η, διάρκειας 15 λεπτών . Θεωρείται ιδιαίτερα σηµαν τική για την πρόληψη και
την έγκαιρη διάγν ωση των πν ευµον ικών παθήσεων .
Τηλέφων ο για ραν τεβού: 213-1601413 .

ια έκτη συν εχόµεν η χρον ιά η
Αισχύλειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
του Τµήµατος Πολιτισµού του
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α του ∆ήµου Ελευσίν ας, µέλος του ∆ικτύου Ελλην ικών Βιβλιοθηκών , συµµετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της
Εθν ικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, “Καλοκαιριν ή Εκστρατεία
αν άγν ωσης και δηµιουργικότητας”.
Με θέµα “Περιπέτειες από σηµείο σε σηµείο” προσφέρθηκαν από τις 15 Ιουν ίου έως τις 8 Σεπτεµβρίου δηµιουργικά
εργαστήρια, µε 620 συµµετοχές παιδιών και αύξηση του
δαν εισµού βιβλίων κατά ποσοστό 60%.
Μέσα από την Καλοκαιριν ή Εκστρατεία, η Βιβλιοθήκη µεταµορφών εται σε σηµείο που γύρω του πλέκον ται ιστορίες,
µεγαλών ουν παιδιά, γεν ν ιούν ται δυν ατότητες και χτίζον ται
κοιν ότητες. Η Αισχύλειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη έχει πλέον
διαµορφώσει ισχυρές βάσεις για την αν οδική της πορεία ως
πν ευµατική, πολιτιστική και κοιν ων ική παρουσία στην
ευρύτερη περιοχή του Θριασίου Πεδίου.
Ευχαριστούµε το προσωπικό, τις Βιβλιοθηκον όµους κ.
Μαρία Γκαβέζου και κ. Αγγελική Θωµοπούλου και την
υπεύθυν η του προγράµµατος κ. Βίκυ Παπαϊωάν ν ου για την
συµβολή τους στην επιτυχία του.
Ιδιαίτερα ευχαριστούµε τους γον είς για την πολυετή εµπιστοσύν η και καλή συν εργασία που έχουµε µαζί τους και τα
παιδιά για τη δηµιουργική τους διάθεση.
Αν αν εών ουµε το ραν τεβού µας για την επόµεν η χρον ιά!
Η Πρόεδρος Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Μαρία Βασιλείου

6-θριάσιο
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ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ‘’ΑΓΚΑΛΙΑΣΑΝ’’
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΥΣΗΣ & ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ

Ήρθαν τα πρώτα έσοδα από τη δράση, µέσω της οποίας θα ενισχύεται
κάθε µήνα το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Μεγαρέων.

Όπως είχε ανακοινωθεί από τον Ιούνιο 2017 ο
∆ήµος Μεγαρέων σε
συνεργασία µε την Εταιρεία ανακύκλωσης RECYCOM εφαρµόζει και υλοποιεί πρωτοπόρο πρόγραµµα ανακύκλωσης ειδών
ένδυσης και υπόδησης και για το λόγο αυτό έχει τοποθετήσει στα Μέγαρα
και τη Νέα Πέραµο Κόκκινους κάδους ανακύκλωσης.
Από την δράση αυτή ο ∆ήµος θα εισπράττει κάθε µήνα 150 ευρώ τα οποία
θα διατίθενται για την αγορά τροφίµων και άλλων ειδών που έχει ανάγκη το
Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Μεγαρέων.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής κοινότητας των
Μεγάρων κ. Ηλίας Μουσταϊρας δήλωσε σχετικά :«Φορέας υλοποίησης του
πρωτοποριακού προγράµµατος της ανακύκλωσης ειδών ένδυσης και υπόδησης µε κόκκινους κάδους, που έχουν ήδη τοποθετηθεί από τον περασµέ-

Ο ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆ιοργανώνει βραδιά
γλεντιού στον χώρο της µαρίνας
το Σάββατο 23 Σεπτεµβρίου 2017
και ώρα 20:00 µε σουβλάκι,
ορντεβ, µπύρες, αναψυκτικά και
πλούσιο µουσικό πρόγραµµα

νο Ιούνιο στην πόλη των Μεγάρων και στη Νέα Πέραµο σε επιλεγµένα σηµεία
είναι τα Τοπικά Συµβούλια Μεγάρων και Νέας Περάµου.
Το πρόγραµµα αυτό λειτουργεί άψογα µε εντυπωσιακά και άκρως ικανοποιητικά αποτελέσµατα.

Οι πολίτες των Μεγάρων και της Νέας Περάµου έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή και ήδη µε τα έσοδα των δύο πρώτων µηνών (Ιούλιος και
Αύγουστος) αγοράστηκαν και παραδόθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του
∆ήµου Μεγαρέων τριάντα έξη (36) λίτρα Ελαιόλαδο και διακόσια σαράντα
(240) κουτιά Γάλα Εβαπορέ των τετρακοσίων γραµµαρίων (400 gr).
Η δράση αυτή συνεχίζεται κανονικά και µε τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλει η εταιρεία ανακύκλωσης θα εφοδιάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο µε
διάφορα είδη, που χρειάζονται για τις ανάγκες των δικαιούχων του ∆ήµου
Μεγαρέων.»

ΣΥΜΦ ΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Στην πρώτη δεκάδα, µεταξύ των 58 ∆ήµων της Αττικής, ο ∆ήµος Φυλής

Ο ∆ήµος Φυλής συµπεριλαµβάν εται στην πρώτη δεκάδα, µεταξύ των 58 ∆ήµων της Αττικής, που προσφέρουν
τα περισσότερα στους δηµότες τους.
Αυτό προκύπτει από δηµοσίευµα της έγκυρης ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ που βασίζεται σε έρευν α του Εργαστηρίου Γεωγραφίας και Αν άλυσης Χώρου της Σχ ολής Αγρον όµων και Τοπογράφων του Εθν ικού Μετσόβιου Πολυτεχ ν είου
και ειδικότερα της ερευν ήτριας κ. Ευφροσύν ης Πλύκα και του καθηγητή Γεωργίου Φώτη µέσω προσωπικών
καταγραφών . ∆είτε το δηµοσίευµα που αν αρτήθηκε στην ηλεκτρον ική διεύθυν ση:
http://www.kathimerini.gr/919138/article/epikairothta/ellada/poioi-dhmoi-ths-attikhs-prosf eroy n-perissotera

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΑΞΟΥ

Η

Ελληνική Επιτροπή για τη ∆ιεθνή
Ύφεση
και
Ειρήνη, καταγγέλλει και καταδικάζει την ελληνική
κυβέρνηση γιατί βαθαίνει την εµπλοκή της Ελλάδας
στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και πολέµους,
µε την εγκατάσταση υποδοµών - οπλικών συστηµάτων στη βάση της Σούδας και πυρηνικών κεφαλών
στη βάση του Αράξου στην Αχαΐα. Τα προαναφερόµενα θα µεταφερθούν στην Ελλάδα από τη βάση
του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχει προχωρήσει στη συντήρηση, επισκευή
και εκσυγχρονισµό της βάσης του Αράξου, προκειµένου, να εγκατασταθούν εκεί τα αµερικανικά πυρηνικά όπλα, που ο ελληνικός λαός και µε την πάλη
του τα είχε διώξει προηγούµενες δεκαετίες.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ µε "αθόρυβο" τρόπο
έξω και από την αυτήν τη διαδικασία της Βουλής,
δηµοσίευσε στο ΦΕΚ αριθµός 125, τεύχος πρώτο
στις 29 Αυγούστου 2017, τη νέα συµφωνία επέκτα-

σης της βάσης της Σούδας και παραχώρησής της
στις ΗΠΑ. Η δραστηριότητα άντλησης υδρογονανθράκων - από τον αµερικάνικο ενεργειακό κολοσσό
Exxon Mobil- στη Νότια Κρήτη, χρειάζεται στρατιωτική "οµπρέλα". Η βάση της Σούδας έχει
εκπληρώσει και εκπληρώνει ειδική αποστολή στους
ιµπεριαλιστικούς πολέµους στο παρελθόν και σήµερα που κοχλάζει το καζάνι των ενδοϊµπεριαλιστικών
ανταγωνισµών στην περιοχή και ευρύτερα.
Οι ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
καθώς και των άλλων αστικών κοµµάτων είναι τεράστιες γιατί προωθούν και στηρίζουν µε κάθε µέσο
την "πολυδιάστατη" εξωτερική πολιτική και καλλιεργούν αυταπάτες περί "σταθερότητας και ασφάλειας"
µέσα στο ευρωΝΑΤΟϊκό πλαίσιο.
Για την ΕΕ∆ΥΕ, το αντιιµπεριαλιστικό αντιπολεµικό
φιλειρηνικό κίνηµα σηµαίνει συναγερµό για την
αποτροπή της εγκατάστασης πυρηνικών όπλων
στον Άραξο και νέων υποδοµών και όπλων στη
Σούδα.
Αντιτασσόµαστε δυναµικά ώστε µαζί µε το εργα-

τικό λαϊκό κίνηµα να αποτρέψουµε αυτά τα
επικίνδυνα σχέδια κλιµάκωσης της ελληνικής
εµπλοκής στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους και τις
επεµβάσεις.
Παλεύουµε µαχητικά, µαζικά, ανυποχώρητα για:

•
Να σταµατήσουν τώρα όλες οι εργασίες
υποδοχής νέων οπλικών συστηµάτων στη βάσης
της Σούδας και των πυρηνικών όπλων στη βάση
του Αράξου.
•
Να κλείσουν τώρα όλες οι αµερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις στην Ελλάδα.
•
Καµία συµµετοχή - καµία εµπλοκή της
Ελλάδας στις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και πολέµους ενάντια στους λαούς.
•
Να γυρίσουν πίσω όλες οι στρατιωτικές
δυνάµεις από τις στρατιωτικές αποστολές ΝΑΤΟ και
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.
•
Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των
λαών».

Γ. Σγουρός : Η ∆ούρου παρέλαβε ένα πρόβληµα υπό επίλυση και το µετέτρεψε σε ωρολογιακή βόµβα!

‘’Οι υποσχέσεις για την ανακύκλωση ήταν για τα σκουπίδια
– Με τόσα ψέµατα πως τολµά να αντικρίζει τους πολίτες της ∆υτικής Αττικής;’’

Γ

ια πολιτική εξαπάτηση των κατοίκων
∆υτικής Αττικής, που αποκαλύφθηκε
σε όλο της το µεγαλείο µε αφορµή τις
εργασίες επέκτασης που αποφασίστηκε να
γίνουν στον ΧΥΤΑ Φυλής κατηγορεί τη Ρ.
∆ούρου, ο Γιάννης Σγουρός.

Παράλληλα σε ανακοίνωση του επισηµαίνει ότι οι τραγικοί και ανεύθυνοι χειρισµοί της εδώ και τρία χρόνια – πράγµα που
είχε επισηµανθεί πολύ έγκαιρα και εξαρχής εγκλωβίζουν τη διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής σε στασιµότητα, παρά το
γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι από
το ΕΣΠΑ, ενώ εξαιτίας του ανύπαρκτου σχεδιασµού υποθηκεύεται κάθε προοπτική ανάπτυξης
προγραµµάτων ανακύκλωσης και διαλογής στην
πηγή.
Οι εργασίες επέκτασης του ΧΥΤΑ Φυλής εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος µε την από
25-08-2017 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων (επισυνάπτεται), κατόπιν εισήγησης του
Ε∆ΣΝΑ, φορέα του οποίου προΐσταται η κα ∆ούρου, προκειµένου να µεγαλώσει η διάρκεια ζωής του
κατά δύο χρόνια και να µην γίνει εν έτει 2017 η Αττική J Νάπολη.

Κι όµως ήταν µόλις πριν από τρία χρόνια που η
Ρένα ∆ούρου υποσχόταν υλοποίηση του δικού της
εναλλακτικού σχεδιασµού (αυτού που µιλούσε αρχικά για εξαγωγή των σκουπιδιών στην ΚίναJ),
κλείσιµο του «εφιάλτη» της Φυλής και αποµάκρυνση από την περιοχή των οχλουσών εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων (όπως π.χ. του Αποτεφρωτήρα).
Μάλιστα θέλοντας να εκπέµψει ένα επικοινωνιακό
µήνυµα για την αποµάκρυνση της «χωµατερής»
οργάνωνε την ορκωµοσία της στην περιοχή των
Λιοσίων και λίγους µήνες µετά, αδιαφορώντας ή
αγνοώντας για τους κινδύνους των ενεργειών της,
ακύρωνε τους ώριµους διαγωνισµούς για τη δηµιουργία νέων µονάδων ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης, επειδή θα γίνονταν µέσω συγχρηµατοδό

τησης από Ιδιωτικά και Κοινοτικά κεφάλαια, χάνοντας συνολικά 400 εκ. €.
Τρία χρόνια µετά την ανάληψη των καθηκόντων
της, η κατάσταση έφτασε εκεί που αναµενόταν να
φτάσει µε µαθηµατική ακρίβεια: σε αδιέξοδο.

Η απορρόφηση από το ΕΣΠΑ για έργα διαχείρισης
απορριµµάτων στην Αττική είναι της τάξης του 0%.
Τα ποσοστά της ανακύκλωσης στην Αττική
µειώθηκαν.
Καµία νέα υποδοµή δεν δηµιουργήθηκε.
Ο νέος σχεδιασµός είναι ένα ευχολόγιο.
Οι υποσχέσεις για αποµάκρυνση οχλουσών εγκαταστάσεων όπως του Αποτεφρωτήρα Μολυσµατικών Αποβλήτων πήγαν περίπατο.

Και ο ΧΥΤΑ της Φυλής; Αντί κλεισίµατος, εξαιτίας
της τριετούς απραξίας της διοίκησης της Περιφέρειας πλέον θα ξεβραχιστούν και τα τελευταία κοµµάτια βουνού, προκειµένου να «αξιοποιηθεί» και η
παραµικρή σπιθαµή του. Τελικά ο ΧΥΤΑ Φυλής δεν
θα κλείσει γιατί έτσι το υποσχέθηκε η διοίκηση της
Περιφέρειας.
Θα κλείσει - γρηγορότερα µάλιστα από ό,τι αναµενόταν - λόγω κορεσµού, γιατί θα έχει γεµίσει µε
σκουπίδια και το τελευταίο τετραγωνικό εκατοστό
του.

Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Σγουρός τόνισε
ότι «Η κα ∆ούρου το 2014 παρέλαβε τη
διαχείριση των απορριµµάτων σε κατάσταση σαφούς προόδου. Θυµίζω ότι
είχαν δηµοπρατηθεί έξι διαγωνισµοί για
την αποκατάσταση των ΧΑ∆Α και τρεις
διαγωνισµοί για την κατασκευή νέων
µονάδων ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης, που θα υποστήριζαν συνδυαστικά δράσεις ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή, συνολικού ύψους άνω
των 400 εκ. €. Η χρηµατοδότηση ήταν
διασφαλισµένη από κοινοτικά και ιδιωτικά κεφάλαια. Ένα πρόβληµα δεκαετιών
ήταν υπό επίλυση, χωρίς επιβάρυνση του
Έλληνα φορολογούµενου.

Τρία χρόνια µετά η κα ∆ούρου οδήγησε την
κατάσταση στο σηµείο µηδέν. Όχι µόνο δεν
προχώρησε ούτε στο ελάχιστο την ανακύκλωση, αλλά λόγω της τρίχρονης απραξίας της, και
προκειµένου να µην µείνουν τα σκουπίδια στον
δρόµο αποφάσισε να επεκτείνει τον ΧΥΤΑ στη
Φυλή που υποσχόταν ότι θα κλείσει! Ειλικρινά
είναι να απορεί κανείς, µετά από τόσα ψέµατα,
πώς τολµά να αντικρίζει τους πολίτες της ∆υτικής Αττικής;

Πλέον όλοι ξέρουν ότι οι υποσχέσεις της κας
∆ούρου ήταν για τα σκουπίδια. Τα περί
ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή ήταν
συνθήµατα που ξεχάστηκαν την εποµένη των
εκλογών. Το πρόβληµα όµως δεν είναι τα ψέµατα της κας ∆ούρου. Το πρόβληµα είναι πως εάν
επαληθευτούν οι προβλέψεις στην ΑΕΠΟ του
ΧΥΤΑ Φυλής ότι η εναποµένουσα χωρητικότητα
του τελευταίου κυττάρου είναι για δύο χρόνια
και εάν δεν αλλάξει κάτι δραστικά άµεσα, τότε η
κα ∆ούρου θα έχει παραλάβει το 2014 ένα πρόβληµα υπό επίλυση και το 2019 θα έχει παραδώσει µια βραδυφλεγή ωρολογιακή βόµβα. Η
ευθύνη είναι εξ ολοκλήρου δική της».

8-θριάσιο

Τα «Στοιχεία» της ∆ανάης Στράτου στο Πολιτιστικό
Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος»
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Τα εγκαίνια θα πραγµατοποιηθούν την Πέµπτη 21 Σεπτεµβρίου
στις 20:30 κι η έκθεση θα διαρκέσει έως 30 Νοεµβρίου 2017

Η

έκθεση µε τον τίτλο
«Στοιχεία» που είναι
προέκταση του έργου
της ∆ανάης Στράτου ‘’Πάνω
στη Γη Κάτω από τα Σύννεφα’’
θα φιλοξενείται για δύο
περίπου µήνες στο Ελαιουργείο, εµπλουτισµένη µε παλαιότερα έργα της, και συνδυάζει
βίντεο-εγκαταστάσεις, φωτογραφίες και σχέδια των έργων
Τα εγκαίνια θα πραγµατοποιηθούν την Πέµπτη 21 Σεπτεµβρίου, 20:30, στο Πολιτιστικό
Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος», ∆ραγούµη 37, Παραλία Ελευσίνας.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως
30 Νοεµβρίου 2017 και θα είναι
ανοικτή στο κοινό και τα σχολεία της περιοχής τις ηµέρες
και ώρες που αναφέρονται στο έντυπο της Πρόσκλησης.
Στο πλαίσιο της στήριξης της Ελευσίνας ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021», η καθιερωµένη ετήσια
έκθεση που συµµετάσχει και ο Τιτάνας, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος», θα αποτελέσει µέρος
του συνολικού προγράµµατος της Πολιτιστικής και των Αισχυλείων, σύµφωνα µε το σχεδιασµό των διοργανωτών.
Η έκθεση πραγµατοποιείται από τον Οργανισµό Eleusis2021, τον ∆ήµο Ελευσίνας και το Νοµικό Πρόσωπο Πολιτισµού, Αθλητισµού, Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας ενώ χορηγοί είναι οι εταιρίες ΤΙΤΑΝ,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και POLYECO.

Σοφόκλεια 2017

Σ ή µ ε ρ α η ε µ β λ η µ α τ ικ ή
π α ρ άσ τα σ η « Τ ο Μό ν ο ν
τ η ς Ζ ω ή ς τ ο υ Τ α ξε ίδ ι ο ν »

Ένα από τα εµβληµατικότερα έργα της ελληνικής
πεζογραφίας «Το Μόνον της Ζωής του Ταξείδιον»,
παρουσιάζεται σήµερα 19 Σεπτεµβρίου, στις
21:00, στο ∆ηµοτικό Αµφ. Μίκης Θεοδωράκης, στα
«Σοφόκλεια 2017».
Ο ∆ήµος Αβδελιώδης παρουσιάζει
ένα από τα εµβληµατικότερα έργα της
ελληνικής πεζογραφίας «Το Μόνον της
Ζωής
του
Ταξείδιον», µε την
Ιωάννα Παππά να
ενσαρκώνει καθηλωτικά όλους τους
ήρωες του διηγήµατος.
Ένα θαυµάσιο ταξίδι µε µοναδικό µέσο την ερµηνεία και τη κίνηση, και µε συνοδεία την αυθεντική
µουσική του Βαγγέλη Γιαννάκη να ακουγέται ζωντάνα από το πιάνο του Αλέξανδρου Αβδελιώδη, η
παράσταση συµπαρασύρει τους θεατές σε ένα
µαγευτικό ταξίδι.
Πρόκειται για τη βιωµατική ιστορία του ίδιου του
Βιζυηνού, όταν πριν κλείσει ακόµα τα δέκα του
χρόνια και µετά τον πρόωρο θάνατο του Πατέρα, η
Μητέρα του τον στέλνει στην Κωνσταντινούπολη
για να µάθει την τέχνη του ράπτη, στο εργαστήριο
Ραπτικής ενός γέροντος συγγενούς τους, ο οποίος
του συµπεριφέρθηκε µε µεγάλη σκληρότητα,
ενώπιον όλων των κατά πολύ µεγαλύτερών του
µαθητευοµένων ραπτών, κάνοντας το µικρό
ραφτόπουλο να ζήσει απροετοίµαστο και ανυπεράσπιστο µια βάναυση φυλακή.
Ιδιαίτερα για τους συλλόγους υπάρχει η τιµή
του οµαδικού εισιτηρίου (από πέντε άτοµα και
άνω) στα 8€.
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Με αστείρευτο κέφι το αντάµωµα παραδοσιακών
συλλόγων Ανατολικής Αττικής στις Αχαρνές

Μ

ε αστείρευτο κέφι και ενθουσιασµό, πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής "η Ανατολική
Αττική σέρνει τον χορόJ", µε την υποστήριξη του ∆ήµου
Αχαρνών στην κεντρική πλατεία Αχαρνών, το διήµερο 16
και 17 Σεπτεµβρίου 2017.
Στην εκδήλωση "η Ανατολική Αττική σέρνει τον χορόJ"
πραγµατοποιήθηκε, η 4η Συνάντηση Εθνοτοπικών
Συλλόγων Ανατολικής Αττικής και η 2η Συνάντηση Αρβανιτών Ανατολικής Αττικής µε τη συµµετοχή 30 συλλόγων,
καθώς και καταξιωµένων µουσικών και καλλιτεχνών.
Χοροί και τραγούδια από, την Μικρά Ασία, τον Πόντο,
την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο
και τις Κυκλάδες και Αρβανίτικοι Σύλλογοι από τους
∆ήµους, Αχαρνών, Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Παιανίας, Σαρωνικού και Ωρωπού, εντυπωσίασαν
µε τις χορευτικές ικανότητες των µελών τους και ξεσήκωσαν τους θεατές τις δυο ηµέρες της εκδήλωσης.
Στο µήνυµα του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός αναφέρθηκε στην άρρηκτη σχέση των Ελληνικών
Χορών µε την εξέλιξη του Ελληνικού Πολιτισµού, στις
άοκνες προσπάθειες των µελών των συλλόγων, οι
οποίοι αποτελούν τους θεµατοφύλακες της Ελληνικής
Παράδοσης, ευχαρίστησε, την Περιφέρεια Αττικής για την
πραγµατοποίηση της εκδήλωσης σε συνεργασία µε τον
∆ήµο Αχαρνών, ενώ συνεχάρη, τους συλλόγους που
συµµετείχαν, τους µουσικούς, τους τεχνικούς, αλλά και
όλους όσους εργάστηκαν για να υλοποιηθεί µια τόσο
σπουδαία εκδήλωση.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κ. Πέτρος Φιλίππου, αναφέρθηκε στην σπουδαία δουλειά
που κάνουν οι ενθοτοπικοι σύλλογοι, ενώ τόνισε ότι
η εξαιρετική συνεργασία µε τον ∆ήµο Αχαρνών,
ενισχύει στο να καθιερωθεί η εκδήλωση "η Ανατολική Αττική σέρνει τον χορό2", ως ένας από τους κορυφαίους θεσµούς Πολιτισµού της Αττικής.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κ. Πέτρος Φιλίππου
δώρισαν στους συµµετέχοντες συλλόγους από ένα εκµαγείο του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών και από ένα βιβλίο
µε τίτλο "Οι Έλληνες του Πόντου" του Βλάση Αγτζίδη,
αντίστοιχα, ενώ ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, παρέδωσε τιµητική πλακέτα στον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής,
για τη συνολική του προσφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ∆ήµο Αχαρνών.
Στην 2η Συνάντηση Αρβανιτών Ανατολικής Αττικής, µε
πρωτοβουλία της προέδρου του Λυκείου Ελληνίδων
Αχαρνών κας Νίτσας Βαρελά, γκριζοφόρες του Λυκείου
Ελληνίδων Αχαρνών κέρασαν όλους τους παρευρισκόµενους, καλωσορίζοντας τους στον ∆ήµο Αχαρνών.
Οι εξαιρετικοί µουσικοί που συµµετείχαν στην εκδήλωση και τα µέλη των συλλόγων ενθουσίασαν το κοινό, µε
το χορό τους, τα δρώµενα και τις αναπαραστάσεις παραδοσιακών εθίµων και παρέσυραν πλήθος κόσµου στο
χορό που στήθηκε στη σκηνή µετά τη λήξη της εκδήλωσης.

Στην εκδήλωση "η Ανατολική Αττική σέρνει τον χορόJ"
παραβρέθηκε, ο Αρχιµανδρίτης Τίτος Χρήστου ως εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδοµών κ.
Χρήστος Σπίρτζης, οι βουλευτές Αττικής κ.κ. Γιάννης
∆έδες και Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο Αντιπεριφερειάρχης
∆υτικής Αττικής κ. Γιάννης Βασιλείου, η Περιφερειακή
Σύµβουλός και εντεταλµένη σύµβουλος Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννα Τσούπρα, η οποία συµµετείχε και στις
βραβεύσεις των συλλόγων.
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών κ.
Κώστας Ρούσσας, οι Αντιδήµαρχοι Αχαρνών: ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού κα Λουίζα
Κοσµίδου, Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του
Πολίτη κ. Αντώνης Παλιούρας, Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης κ. Θοδωρής Συρινίδης και ο Αντιδήµαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργος Σταύρου, ο οποίος
συµµετείχε επίσης στις βραβεύσεις των συλλόγων.
Παραβρέθηκαν επίσης, ο Γενικός Γραµµατέας του
∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης, οι πρόεδροι
των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου Αχαρνών: ∆Η.Φ.Α.
κ. Γιώργος ∆ασκαλάκης, ΑΡΩΓΗ κ. Νίκος Γκασούκας,

Σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ. Κώστας Καρυδάκης και κα Γεωργία
Ευθυµιάδου αντίστοιχα, ∆Η.Κ.Ε.Α. κα Μαρία Ναυροζίδου, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ κ. Ηλίας Τσουκαλάς. Ο
Τοπικός Σύµβουλος Αχαρνών κ. Γιάννης Λαγκώνης και ο
πρόεδρος της ΠΑΕ Αχαρναϊκός κ. Κλήµης Κολιός.
Κατά το διήµερο των εκδηλώσεων συµµετείχαν οι µουσικοί: Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος κλαρίνο, Γιώργος
Μαρινάκης βιολί, Αχιλλέας Χαχάµης λαούτο και τραγούδι, ∆ηµήτρης Ράπτης λαούτο, Μανούσος Καλπάκης
κρουστά, η συντοπίτισσα µας Αγγελική Παρδάλη σαντούρι και τραγούδι, Αλέξανδρος Παπαδάκης λύρα Κρήτης και τραγούδι, Ανδρέας Βάρδας λαούτο Κρήτης, Γιάννης Μιχαλόπουλος ακορντεόν, Κώστας Κωστελίδης Ποντιακή λύρα και τραγούδι, Νίκος Σιδηρόπουλος νταούλι
και ο τραγουδιστής και Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής κ. Σπύρος Μπρέµπος.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανάλαβε ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας
Γενιάς του ∆ήµου Αχαρνών κ. Νίκος Τσουκλίδης, ενώ την
καλλιτεχνική επιµέλεια του προγράµµατος είχε ο κ. Γιάννης Κοντογιάννης.

10-θριάσιο
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Η συνέχεια από τη σελ. 2

Στη σύσκεψη συµµετείχαν:
Η Περι φερει ακή Σύµβουλος και εντεταλµένη γι α θέµατα Αναπτυξι ακού Προγραµµατι σµού,
Καλλι όπη Σταυροπούλου, η Περι φερει ακή Σύµβουλος, Φωτει νή Νι κηταρά, η Αντι δήµαρχος
Κοι νωνι κής Προστασί ας, Παι δεί ας, Απασχόλησης, Πολι τι σµού & Τουρι σµού ∆ήµου Μεγαρέων, Ελένη Ρήγα, ο αναπληρωτής Προϊ στάµενος του τµήµατος Σχεδι ασµού του Υπουργεί ου
Εργασί ας, Κοι ν. Ασφάλι σης και Κοι ν. Αλληλεγγύης, ∆ηµήτρης Μπουρί κος, ο εκπρόσωπος της
Ιεράς Μητρόπολης Μεγάρων και Σαλαµί νος, πατέρας Ιωάννης, ο ∆ι οι κητής της Πυροσβεστι κής Υπηρεσί ας Μεγάρων, ∆ηµήτρης Καϊ άφας, ο ∆ι οι κητής του Αστυνοµι κού Τµήµατος
Μεγάρων, Θεοχάρης Κουµνι ώτης - Ντολόρος, εκπρόσωπος του ΕΚΚΑ, ∆ρ. Αλέξανδρος
Οι κονόµου, εκπρόσωπος της ∆Ε∆∆ΗΕ, Βασί λης Παρασκευόπουλος, εκπρόσωποι της Πανελλαδι κής Συνοµοσπονδί ας Ελλήνων Ροµά ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, Νί κος Μυλωνάς και Βασί λης Πάντζος, η προϊ σταµένη ∆ι εύθυνσης Κοι ν. Προστασί ας, του ∆ήµου Ελευσί νας, Κωνσταντί να Τζαντζούρη και η Υπάλληλος του τµήµατος Κοι ν. Πολι τι κής του ∆ήµου Ελευσί νας Αντωνί α Ζέππου,
εκπρόσωποι των κοι νωνι κών υπηρεσι ών του ∆ήµου Μεγαρέων, Ελένη Τανή και Βασι λι κή
Φούσκαρη, εκπρόσωπος του Συλλόγου Αγκαλι άζω - ROM Ιλί ου, Γεώργι ος Κοκώνης και ο
πρόεδρος του Συλλόγου Νεόκτι στων Ροµά Ασπροπύργου, Γαβρι ήλ Σούτας.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ

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

ΜΕΣΑ ΣΕ 500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Φτιάξαµε έναν πρότυπο οικισµό κατοικηµένο µε ωραία
ΣΠΙΤΙΑ - ΒΙΛΛΕΣ
δρόµοι 8 & 10 µέτρων, µεγάλη πλατεία & εκκλησία µέσα στο χωριό.
Με φως και νερό δικής µας γεώτρησης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 10 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157
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Α.∆.Α.Μ. 17PROC001958625
Α.∆.Α.: 6ΥΟ8Ω62-Π39
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αρ. Πρωτ.: 21789/15-09-2017

Προµήθεια απορριµµατοφόρων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ήµαρχος Αγίων Αναργύρων – Καµατερού

∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε
ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής, η «Προµήθεια απορριµµατοφόρων» (A.M. 3/2017), ενδεικτικού
προϋπολογισµού
290.322,58 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.
(360.000,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%). Η
σχετική πίστωση θα ληφθεί από
τον προϋπολογισµό οικονοµικού
έτους 2017 του ∆ήµου. Η σχετική
εγγραφή του κωδικού απόδοσης
(Κ.Α.) στον Π/Υ του ∆ήµου έχει ως
εξής: Κ.Α. 20.7132.0002. Οι όροι
της ∆ιακήρυξης έχουν εγκριθεί µε
την αριθ. 267/2017 Απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:
7ΘΙΝΩ62-9ΛΑ).

Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήµατος. Για τη συµµετοχή
στον διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από
πιστοποιηµένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr).
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:00.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών: Παρασκευή 31
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00.
Η διενέργεια της δηµοπρασίας
και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
1. Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.
147/Α/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες
2014/24/ΕΕ
και
2014/25/ΕΕ)».
3. Του N.3463/2006 «Κώδικας
∆ήµων και Κοινοτήτων».
4. Τον Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης” (ΦΕΚ
87/Α/2010).
5. Κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆.,
Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προµήθειας).
Η εγγύηση για τη συµµετοχή

στον διαγωνισµό ορίζεται στο
ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (5.800,00 €). Η
εγγύηση συµµετοχής, ανεξάρτητα
από το όργανο το οποίο θα την
εκδώσει, θα πρέπει να είναι απαραίτητα συντεταγµένη κατά τον
ισχύοντα τύπο για το ∆ηµόσιο
(άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/16).
Οι προσφορές υποβάλλονται για
το σύνολο της προµήθειας επί
ποινή αποκλεισµού. Επισηµαίνεται ότι στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., για τεχνικούς λόγους
ο ενιαίος διαγωνισµός θα λάβει
δύο Αριθµούς Συστήµατος, ειδικότερα τους αριθµούς 46188 και
46184. Οι προσφορές ισχύουν και
δεσµεύουν τους οικονοµικούς
φορείς για διάστηµα τριακοσίων
εξήντα (360) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Τα τεύχη δηµοπράτησης θα είναι
αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του
∆ήµου www.agan.gov.gr µετά την
Τετάρτη 20 Σεπτεµβρίου 2017.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα
2132048812 (κ. Ελένη Σιέρρα) και
2132023692 (κ. Ηλίας Τσακανίκας) – διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου
promithies@agankam.gov.gr, fax
επικοινωνίας 2132023626, στο
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου, τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Άγιοι Ανάργυροι, 15-09-2017
Η Αντιδήµαρχος

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΤΑ

ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ.

6972728300

Πωλείται
οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία
Σωτήρα
ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ 6975741508

µε 40 τµ κτίσµα
στην Αγία
Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα
η µαγαζί.
Επικοινωνία :
6984792490

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγειος
επαγγελµατικός χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και
θέση στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή mini
market. Τιµή συζητήσιµη. 6977982173

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι Κ Ο Π Ε Λ Α Γ Ι Α ΨΗ Τ Ο Π Ω Λ Ε ΙΟ (Σ Ν Α Κ Μ Π Α Ρ )

ΣΤΟΝ Α ΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105580781 / 6977456187

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

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

Πωλείται επιχείρηση στην Ελευσίνα

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

"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ
ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
EIMAIL:HR@MAVELEC.GR, FAX : 2105556953."

Tρίτη 19 Σεπτεµβρίου 2017
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ς: 6975328309

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται διαµέρισµα
100 τ.µ. χωρίς κοινόχρηστα κεντρική θέρµανση ,
κλιµατισµός.
Τηλ.
6971752279.
Ενοικιάζεται εστιατόριο

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

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

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

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

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

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ /ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6986712390

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

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό, τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

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

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

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

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών
(βρεφονηπιοκόµος).
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

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

6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988
ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι Γ Ι Α Α Γ Ο ΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπεδο στον Περιφερειακό Ασπροπύργου - Εκτός Σχεδίου Τηλ: 6946971237(6.5.16)
∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΗΛ: 6988091139
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55466745546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

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

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

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

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

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342
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