
ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ
ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ

ΓΓΟΟΝΝΕΕΙΙΣΣ  &&  ΕΕΦΦΗΗΒΒΟΟΥΥΣΣ  
Στα σχολεία των Αχαρνών,

από το Κέντρο
Πρόληψης «∆ιέξοδος»

ΜΜεε  ττηη  ΓΓεεννιικκήή  ΓΓρρααµµµµααττέέαα  ∆∆ηηµµόόσσιιααςς  ΠΠεερριιοουυσσίίααςς
συναντήθηκαν ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρ. Παππούς 

κι ο Αναπλ. ∆ήµαρχος Γιώργος Κρητικός

Από την πλευρά της 
η κ. Θ. Πέρκα είδε µε 

κατανόηση τα ζητήµατα που
τέθηκαν από το ∆ήµο και
δεσµεύτηκε ότι, αφού τα 

µελετήσει µε την υπηρεσία,
θα απαντήσει σύντοµα.

‘’Οι επιχειρήσεις της πόλης µας απαιτούν Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
 ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΥ’’

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

Από τον Σύνδεσµο Εµπόρων και Βιοτεχνών Αχαρνών 
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Στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας η 

επισκευή του Blue
Star Patmos

Επανέρχεται µε επιστολή της προς
τους κατοίκους  η δήµαρχος Μάνδρας

- Ειδυλλίας Γιάννα Κριεκούκη 

∆∆ΕΕΝΝ  ΘΘΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΕΕΨΨΟΟΥΥΜΜΕΕ
ΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΙΙ  ΤΤΟΟ
ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΑΑΝΝΙΙ  ΣΣΕΕ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ
ΤΤΑΑΦΦΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΒΒΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ

ΑΑππόόψψεε  ττοο  ββρράάδδυυ  τταα  εεγγκκααίίννιιαα  ττηηςς  έέκκθθεεσσηηςς  
ττηηςς  ∆∆ααννάάηηςς  ΣΣττρράάττοουυ  σσττοο  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό  ΚΚέέννττρροο

««ΛΛεεωωννίίδδααςς  ΚΚααννεελλλλόόπποουυλλοοςς»»  
Κοινός τόπος όλων των 

βιντεοεγκαταστάσεων που θα
παρουσιαστούν είναι τα στοιχεία της

Φύσης και η κατοίκηση του ανθρώπου
πάνω στη Γη, µοτίβα τα οποία 

επανέρχονται στο έργο της εικαστικού 

ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληηςς::  ΝΝαα  µµηηνν  κκααττααθθέέσσοουυνν  οοιι  δδήήµµοοιι
σσττηηνν  ΤΤττΕΕ  τταα  ττααµµεειιαακκάά  ττοουυςς  δδιιααθθέέσσιιµµαα

«Όσοι δεν συνταχθούν θα 
αναλάβουν ιστορική ευθύνη»

ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  5522χχρροοννοοςς
µµεε  µµεεγγάάλληη  πποοσσόόττηητταα  
λλααθθρρααίίωωνν  ττσσιιγγάάρρωωνν
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

σσεελλ..  33

σσεελλ..    33 σσεελλ..    33

σσεελλ..  22σσεελλ..    99

σσεελλ..    55 σσεελλ..    88

σσεελλ..    22

Όπως και το 2015 έτσι και τώρα θα καλέσουµε το σύνολο της
τοπικής αυτοδιοίκησης να συνταχθεί µε τη στάση αυτή
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Ασπρόπυργος
Αντωνάρας ∆ηµήτριος Γ. 

28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

Ελευσίνα 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ∆ΑΡΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Βενιζέλου Ελευθερίου 79,2105544246

Μάνδρα

Μαρτζέλης Χρήστος Ι. 
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

Aχαρνές

Παγώνας Σπυρίδων Χ.
Πλατεία Αγίου Νικολάου 8, 2102467156

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Π ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, 2102311635

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού

Ναού Αγίας Παρασκευής,2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος

Η θερµοκρασία από 22 έως 34
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ίωνας, Ιωνάς, Ίων, Ιωνία
∆ιεθνής Ηµέρα Ειρήνης

Παγκόσµια Ηµέρα Αλτσχάιµερ

Τους δηµάρχους βρίσκει
απέναντί της η κυβέρν-
ηση στην προσπάθειά

της, κατ' εντολήν των εκπρ-
οσώπων των δανειστών, να
εντάξει στον «κουµπαρά» της
Τράπεζας της Ελλάδoς όλα τα
ταµειακά διαθέσιµα των φορέων
του ∆ηµοσίου. 

Οι δήµαρχοι έχουν ξεσηκωθεί
και πάλι, όπως είχε γίνει το 2015
αρνούµενοι να «γίνει αρπαγή
των ταµειακών διαθεσίµων
τους», όπως λένε χαρακτηριστι-
κά ορισµένοι. 

Ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και
υποψήφιος δήµαρχος Αθηναίων
Γιώργος Πατούλης κάλεσε τους δήµους όλης της χώρας
να µην εφαρµόσουν την εγκύκλιο του Γενικού Λογι-
στηρίου µε την οποία ζητείται από τους δήµους να
καταθέσουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα ταµειακά τους
διαθέσιµα.

«Όπως και το 2015 έτσι και τώρα θα καλέσουµε το 

σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης να συνταχθεί µε τη
στάση αυτή. Όσοι από τους δήµους δεν συνταχθούν,
όπως κάποιοι τότε, που µετριούνταν στα δάχτυλα του
ενός χεριού, θα αναλάβουν ιστορική ευθύνη» τόνισε ο
κ.Πατούλης σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδή-
σεων.

Ε
παν έρχ εται µε επιστολή της προς τους πολίτες
στο θέµα για το Μελετάν ι η δήµαρχ ος Μάν δρας
- Ειδυλλίας, Γ. Κριεκούκη , τον ίζον τας για ακόµη

µια φορά ότι : σε αυτό τον  αγών α, µε επικεφαλής το
∆ήµο, χ ρειάζον ται όλοι οι πολίτες χ ωρίς κοµµατικές ή
άλλες προσωπικές σκοπιµότητες. Γιατί πρόκειται για
την  υγεία µας, που µας αφορά όλους και προπάν των
αφορά στο µέλλον  των  παιδιών  µας.

Για µία ακόµη φορά, µε αφορµή το ν έο σχ έδιο για τα
απορρίµµατα στην  Αττική που ψηφίστηκε από την
Περιφέρεια Αττικής, γίν εται προσπάθεια ν α χ ρησιµο-
ποιηθεί το ΜΕΛΕΤΑΝΙ σαν  χ ώρος ταφής απορριµµά-
των .

Όλοι γν ωρίζουµε ότι ο ∆ήµος µας εδώ και 15 χ ρόν ια,
δηλαδή από το 2003 που εν τάχ θηκε το ΜΕΛΕΤΑΝΙ στο
ν όµο της Παπαν δρέου ως χ ώρος Οργαν ωµέν ης Επεξε-
ργασίας και ∆ιάθεσης Αποβλήτων  (ΟΕ∆Α) µαζί µε Φυλή,
Γραµµατικό, Κερατέα, Πολυδέν δρι και Κορωπί, αγων ίζε-
ται για τον  αποχ αρακτηρισµό του και µέχ ρι σήµερα
µπόρεσε ν α εµποδίσει ΟΛΕΣ τις επεµβάσεις που
επιχ ειρήθηκαν  στο χ ώρο, διότι η εκάστοτε δηµοτική
αρχ ή λειτούργησε εν ωτικά και αγων ιστικά .

Στην  περίοδο 2003-2010 αποσοβήθηκε χ άρη στην
αν τίδραση όλων  µας – δηµοτικών  αρχ ών , δηµοτικών
συµβουλίων  και των  συµπολιτών  µας - η προσπάθεια
ταφής επικίν δυν ων  αποβλήτων  στο ΜΕΛΕΤΑΝΙ.

Η επόµεν η προ-
σπάθεια έγιν ε το
2015, αυτή τη φορά µε
πρόσχηµα την  αποκατάσταση µε την  εναπόθεση των
προϊόν των  εκσκαφής του ΜΕΤΡΟ στο Μελετάν ι. Και σε
αυτή την  προσπάθεια αν τιδράσαµε τόσο νοµικά όσο και
πολιτικά και καταφέραµε να αποτρέψουµε την  χρήση του
χώρου για ταφή των  προϊόν των  εκσκαφής. 

∆εν  επαν απαυθήκαµε µε την  ακύρωση της προσπά-
θειας «αποκατάστασης» µε τα προϊόν τα εκσκαφής του
ΜΕΤΡΟ αλλά συστηµατικά και µε επιµον ή συν εχ ίσαµε
την  προσπάθεια αποχ αρακτηρισµού του χ ώρου. Από
το 2015 ξεκιν ήσαµε τις προσπάθειες, µε αλλεπάλληλες
προσωπικές επαφές και έγγραφα, στην  Περιφερειάρχ η
και στους αρµόδιους υπουργούς, για τον  αποχ αρακ-
τηρισµό του από χ ώρο ταφής αποβλήτων .

Αυτό που ξεκάθαρα σε όλους τους τόν ους έχ ουµε
δηλώσει είν αι ότι το ΜΕΛΕΤΑΝΙ έχ ει αποκατασταθεί µε
φυσική αν αδάσωση και δεν  πρέπει ν α συµπεριληφθεί
στους χ ώρους για ταφή των  αποβλήτων .

Ο ∆ήµος µας όχ ι µόν ο δεν  αν τέχ ει πρόσθετες επι-
βαρύν σεις αλλά αν τίθετα ζητούµε πλέον  την  ελάφρυ-
ν σή µας και την  αποκατάσταση της αδικίας, που έχ ει
συν τελεστεί τόσα χ ρόν ια εις βάρος µας.     

∆εν  είν αι αποδεκτός καν έν ας σχ εδιασµός, που θα
εν τάσσει το ∆ήµο Μάν δρας – Ειδυλλίας ως χ ώρο διάθε-
σης στερεών  αποβλήτων  κάθε µορφής.  

Σε κάθε περίπτωση, έχ ουµε αποδείξει ότι είµαστε
ικαν οί ν α υπερασπιστούµε τον  τόπο µας και θα το
αποδείξουµε ακόµη µία φορά έστω και αν  χ ρειαστεί ν α
αγων ισθούµε µόν οι µας. 

Σε αυτό τον  αγών α, µε επικεφαλής το ∆ήµο, χ ρειά-
ζον ται όλοι οι πολίτες χ ωρίς κοµµατικές ή άλλες προ-
σωπικές σκοπιµότητες. Γιατί πρόκειται για την  υγεία
µας, που µας αφορά όλους και προπάν των  αφορά στο
µέλλον  των  παιδιών  µας.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017                          
ΓΙΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

Επανέρχεται µε επιστολή της 
προς τους κατοίκους η 
δήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας 
∆∆ΕΕΝΝ  ΘΘΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΕΕΨΨΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΝΝΑΑ  
ΜΜΕΕΤΤΑΑΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΙΙ  ΤΤΟΟ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΑΑΝΝΙΙ  
ΣΣΕΕ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΤΤΑΑΦΦΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΒΒΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ

ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληηςς::  ΝΝαα  µµηηνν  κκααττααθθέέσσοουυνν  οοιι  δδήήµµοοιι    
σσττηηνν  ΤΤττΕΕ  τταα  ττααµµεειιαακκάά  ττοουυςς  δδιιααθθέέσσιιµµαα
«Όσοι δεν συνταχθούν θα αναλάβουν ιστορική ευθύνη»



Με τη Γενική Γραµµατέα ∆ηµόσιας Περιου-
σίας συναντήθηκαν ο ∆ήµαρχος Χρήστος
Παππούς κι ο Αναπλ. ∆ήµαρχος Γιώρ-

γος Κρητικός
Τη Γενική Γραµµατέα ∆ηµόσιας Περιουσίας

Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα συνάντησε το µεσηµέρι
της Πέµπτης 14 Σεπτεµβρίου 2017, ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς, συνοδευόµενος από
τον Αναπλ. ∆ήµαρχο Γιώργο Κρητικό.

Μέσα σε εγκάρδιο κλίµα ο ∆ήµαρχος έθεσε στην

Γενική Γραµµατέα ζητήµατα του ∆ήµου Φυλής
που συνδέονται µε τις αρµοδιότητές της.

Από την πλευρά της η κα Πέρκα είδε µε κατανόη-
ση τα ζητήµατα που τέθηκαν από το ∆ήµο και
δεσµεύτηκε ότι, αφού τα µελετήσει µε την υπηρ-
εσία, θα απαντήσει σύντοµα.

Την προετοιµασία του φακέλου που κατατέθηκε
στην Γενική Γραµµατέα και τον προγραµµατισµό
της συνάντησης έφερε σε πέρας ο Αναπλ. ∆ήµα-
ρχος Γιώργος Κρητικός.

Πέµπτη 21 Σεπτεµβρίου 2017 θριάσιο-3

ΣΣυνελήφθη στον Ασπρόπυργο ένας 52χρονος
ηµεδαπός για παραβίαση του Τελωνειακού
Κώδικα και του Νόµου περί ναρκωτικών. 

Ο 52χρονος συνελήφθη από αστυνοµικούς της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής, της ∆ιεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία µε το Τµήµα Ασφα-
λείας Ασπροπύργου.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του,
παρουσία ∆ικαστικού Λειτουργού, βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν: 27.920 πακέτα τσιγάρα τα οποία δεν
έφεραν την προβλεπόµενη από το νόµο ταινία ειδικού
φόρου κατανάλωσης καπνού,επτά (7) δενδρύλλια κάν-
ναβης και ένας (1) µηχανισµός κονιορτοποίησης ακατέρ-
γαστης κάνναβης.

Κατασχέθηκαν επίσης -250- ευρώ.
Ο συλληφθείς, µε την σχηµατισθείσα δικογραφία,

οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθη-
νών.

‘’Οι επιχειρήσεις της πόλης µας απαιτούν
Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ

ΟΧΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΥ’’

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΘΩΡΑΚΙΣΗ

Από τον Σύνδεσµο Εµπόρων
και Βιοτεχνών Αχαρνών 

Ανακοίνωση για την αντιπληµµυρική θωράκιση της πόλης του
Μενιδίου εξέδωσε ο Σ.Ε.Β.Α. , ζητώντας να πραγµατοποιηθεί
σύντοµα ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το εν λόγω ζήτηµα, καθώς

πλησιάζει το φθινόπωρο. Σε αυτήν αναφέρονται τα εξής: 
‘’Πάγιο αίτηµα του Σ.Ε.Β.Α. προς κάθε µορφή εξουσίας της πόλης

µας όλα αυτά τα χρόνια η αντιπληµµυρική θωράκισή της.
Τελείωσε το θερµό καλοκαίρι και το υποδέχτηκε το φθινόπωρο και

µαζί µε αυτό όπως και τα τελευταία χρόνια επιπλέον βάρη στις πλάτες
των λαϊκών στρωµάτων και των µικρών επαγγελµατοβιοτεχνών και
εµπόρων: φόροι εισοδήµατος, ΕΝΦΙΑ, έξοδα θέρµανσης, σχολικά ή
φοιτητικά έξοδα. Πτώση του τζίρου- άγχος - ανασφάλεια - φτώχεια. Σαν
να µην έφταναν όµως όλα αυτά προστίθενται και προβλήµατα µε τον
ερχοµό των πρώτων βροχών και τους µήνες έντονων βροχοπτώσεων
όπως είναι ο Οκτώβρης.

Φυσικά το πρόβληµα δε είναι αυτό καθ  ́αυτό το φυσικό γεγονός αλλά
η παντελής εγκατάλειψη, κοροϊδία και έλλειψη έργων υποδοχής των
όµβριων υδάτων σαν αποτέλεσµα η πόλη µας και η αγορά της να
µετράει επανειληµµένες ζηµιές, καταστροφές και θανάτους. Από µεριάς
των παθόντων καταστηµαταρχών η αντιµετώπιση είναι µε "σύγχρονα"
µέσα όπως λαµαρίνες, τσουβαλάκια µε άµµο και σφουγγαρίστρες. Άσε
που η αγορά κάθε άλλο παρά σύγχρονη και ανταγωνιστική είναι. Από
πλευράς πολιτείας τι άλλο από κοροϊδία. Και η σηµερινή Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ακολουθούν την πεπατηµένη των προηγούµενων. ∆εν
διαθέτουν ούτε ένα Ευρώ από τον προϋπολογισµό, γιατί δεν ενισχύει το
πνεύµα της επιχειρηµατικότητας και ανταγωνιστικότητας των επεν-
δυτών που τάχα θα φέρουν ανάπτυξη.

Σε αυτή την κατεύθυνση και ρίχνοντας το µπαλάκι σε άλλους ήταν και
η απάντηση σε επερώτηση που του κατατέθηκε στην βουλή, από τον
αρµόδιο υπουργό ο οποίος "νίπτοντας τα χείρας του" δεν δεσµεύτηκε
για κανένα µέτρο.

Την σκυτάλη πήραν η τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια και ο ∆ήµος
σαν το µακρύ χέρι των κυβερνήσεων. Εµπαίζοντάς µας ήξεραν πολύ
καλά στα τεχνικά τους προγράµµατα να µην διαθέτουν ούτε ένα Ευρώ
για έργα απορροής των όµβριων την ίδια στιγµή που διαθέτουν µεγάλα
κεφάλαια για τις ΠΑΕ!

Καλούµε την ∆ηµοτική Αρχή Αχαρνών που στο ενεργητικό της υπήρ-
ξαν δύο καταστροφικοί βροχεροί Οκτώβρηδες - ένας εκ των οποίων
θανατηφόρος-, τι ακριβώς θα κάνει για να αντιµετωπίσει τα ¨ακραία και-
ρικά φαινόµενα  ̈που είναι µπροστά µας; Συγκεκριµένα πού - πότε και
µε τι κονδύλια; 

Εµπαιγµούς όπως οι προκάτοχοί της που µας κυµάτιζαν τάχα µελέ-
τες και µελέτες έµειναν.

Κινήσεις εντυπωσιασµού κηρύσσοντας την πόλη σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, στρατεύοντας µάλιστα και τα σύµµαχα ΜΜΕ
µε τα παπαγαλάκια τους. Ή µήπως οι διαβουλεύσεις, επαφές µε
αρµοδίους σαν κάτι επαναστατικό και πρωτόγνωρο καλλιε-
ργώντας για άλλη µια φορά φρούδες ελπίδες και να καθησυχά-
σουν τα πνεύµατα, δε λύνουν το πρόβληµα. 

Οι επιχειρήσεις της πόλης µας απαιτούν Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΎ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ
ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. 

Το ∆.Σ. του Σ.Ε.Β.Α.’’

ΜΜεε  ττηη  ΓΓεεννιικκήή  ΓΓρρααµµµµααττέέαα  ∆∆ηηµµόόσσιιααςς  ΠΠεερριιοουυσσίίααςς
συναντήθηκαν ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς 

κι ο Αναπλ. ∆ήµαρχος Γιώργος Κρητικός
Από την πλευρά της η κ.Θ. Πέρκα είδε µε κατανόηση τα ζητήµατα που τέθηκαν από το ∆ήµο

και δεσµεύτηκε ότι, αφού τα µελετήσει µε την υπηρεσία, θα απαντήσει σύντοµα.

Συνελήφθη 52χρονος µε µεγάλη ποσότητα 
λαθραίων τσιγάρων στον Ασπρόπυργο
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ΟΕξωραϊστικός Σύλλογος Βαρέας Μεγάρ-
ων Άγιος Νικόλαος µε την συνεργασία της
Ακαδηµίας Αλιευτικών ∆ραστηριοτήτων

Ελλάδος πραγµατοποίησε το 1ο Ερασιτεχνικό
Πρωτάθληµα Αλιείας από την ακτή στην παραλία
της Βαρέας Μεγάρων. Ακολουθεί το ∆ελτίο Τύπου
του συλλόγου.

∆εδοµένης της δυσµενούς θέσης που βρίσκεται
για ακόµα µια φορά η πόλη των Μεγάρων µε το
φλέγον θέµα της εξόρυξης βωξίτη να απειλεί το
µέλλον των επόµενων γενεών, θεωρήσαµε
υποχρέωση µας παράλληλα να κάνουµε και µια
διαµαρτυρία – ενηµέρωση για το πρόβληµα αυτο
ώστε να κινητοποιηθούµε όσο περισσότερο η είναι
δυνατόν, µε περιβαλλοντική και οικολογική
Συνείδηση.

Η ανάγκη σεβασµού και προστασίας του περι-
βάλλοντος τόσο του κοινωνικού όσο και του φυσι-
κού καθίσταται επιβεβληµένη πλέον από όλους
µας και δεν πρέπει να µένουµε θεατές αλλά πρω-
ταγωνιστήσουµε για το µέλλον το δικό µας και του
τόπου που θα παραδώσουµε στις επόµενες
γενεές.

Ευχαριστούµε τον κ. Αντιπεριφερειάρχη Βασι-
λείου Ιωάννη και τον τ. αντιδήµαρχο Βαρέλα Κλεά-
νθη που µας τίµησαν µε την παρουσία τους και τις
οµιλίες τους καθώς και για το ενδιαφέρον που
δείχνουν και την βοήθεια που προσφέρουν στο
σύλλογο άµεσα οταν τους ζητηθεί .

Ευχαριστούµε τους πολίτες που αγκάλιασαν την
προσπάθεια µας και ήρθαν παρακολούθησαν την
ψαρευτική συνάντηση και γνωριστήκαµε από 

κοντά. Θερµές ευχαριστίες στις εθελοντικές οµά-
δες ΚΟΥΡΟΣ και ΣΕ∆ καθώς και στη ΛΕΜΜ που
ειναι παροντες όποτε τους ζητηθεί βοήθεια.

Είναι τιµή µας που η Ακαδηµία Αλιευτικών δρα-
στηριοτήτων Ελλάδος µε το δραστήριο διοικητικό
συµβούλιο της και τα γεµάτα ενέργεια µέλη της και
έναν γενικό αρχηγό πανάξιο δέχτηκαν και πραγµα-
τοποίησαν το 1ο Ερασιτεχνικό Πρωτάθληµα
Αλιείας από την ακτή στην Βαρέα Μεγάρων.

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

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Βαρέας Μεγάρων Άγιος Νικόλαος µε την συνεργασία της Ακαδηµίας Αλιευτικών
∆ραστηριοτήτων Ελλάδος πραγµατοποίησε το 1ο Ερασιτεχνικό Πρωτάθληµα Αλιείας από την ακτή 

∆∆ιιααµµααρρττυυρρίίαα  ––  εεννηηµµέέρρωωσσηη  κκααιι  γγιιαα  ττοο  φφλλέέγγοονν  θθέέµµαα  ττηηςς  εεξξόόρρυυξξηηςς  ββωωξξίίττηη  
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ΞΞεεκκίίννηησσεε  ηη  ααπποοππεερράάττωωσσηη  ττηηςς  ΣΣττέέγγηηςς  ΗΗππεειιρρωωττώώνν
κκααιι  ττρριιππλλαασσιιάάζζεεττααιι  ηη  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  

σσττοουυςς  ΠΠοολλιιττιισσττιικκοούύςς  ΣΣυυλλλλόόγγοουυςς  
σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοονν  ∆∆ήήµµααρρχχοο  ΧΧρρήήσσττοο  ΠΠααπππποούύ

Ξεκίνησε η αποπεράτωση της Στέγης
Ηπειρωτών και τριπλασιάζεται η επιχο-
ρήγηση στους Πολιτιστικούς Συλλόγους

δήλωσε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς
Την απήχηση του Συλλόγου Ηπειρωτών στην

τοπική κοινωνία κατέδειξε, για ακόµα µια φορά, η
µαζικότητα της Ηπειρώτικης βραδιάς, το βράδυ
της Παρασκευής 15 Σεπτεµβρίου 2017.

Ο αρχαιότερος πολιτιστικός Σύλλογος των Άνω
Λιοσίων γέµισε ασφυκτικά την Πλατεία ∆ηµα-
ρχείου (Ηρώων) και έδωσε απτά δείγµατα της
δουλειάς που εδώ και χρόνια πραγµατοποιεί µε
την παρουσίαση χορών και εθίµων της Ηπείρου.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς καλωσόρισε το ∆ήµαρχο Περ-
ικλή Μίγδο του ∆ήµου Καραϊσκάκη Άρτας, απ’ όπου
κατάγεται ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Άνω
Λιοσίων Χρήστος Ρούσσας, τόνισε ότι το Ηπειρώτικο

στοιχείο των Άνω Λιοσίων
βγάζει προς τα έξω τον πολιτι-
σµό του ιστορικού ∆ήµου
Φυλής και πρόσθεσε ότι ήδη
ξεκίνησε η αποπεράτωση του
κτιρίου των Ηπειρωτών.

Τέλος δεσµεύτηκε ότι, µε
εισήγησή του προς το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο, θα τριπλασια-
στεί η επιχορήγηση του ∆ήµου
προς τους πολιτιστικούς
συλλόγους και εξέφρασε τη
βεβαιότητα ότι η Απόφαση θα
είναι οµόφωνη.

Τα συγχαρητήριά του στο
Σύλλογο για τη δουλειά που
πραγµατοποιεί, αλλά και για

τη µαζικότητα της εκδήλωσης έδωσε ο Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Οργανισµού Γιώργος Μαυροειδής και πρό-
σθεσε ότι ο Οργανισµός στέκεται αρωγός σε όλους τους
πολιτιστικούς συλλόγους του ∆ήµου.

Σήµερα συνεδριάζει το ∆.Σ. 
του ΟΣΕ για το θέµα 
που αφορά την γραµµή 
Κιάτο-Αεροδρόµιο

Σήµερα Πέµπτη 21 Σεπτεµβρίου και ώρα 15:00 το από-
γευµα θα πραγµατοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητι-
κού συµβουλίου του ΟΣΕ στα γραφεία του στην οδό

Καρόλου στην Αθήνα. Ανάµεσα στα θέµατα που θα συζητηθούν
είναι  και η συντήρηση, άρση βλαβών και αποκατάσταση του
συστήµατος ραδιοκάλυψης GSM-R και στη γραµµή Κιάτο -Αερ-
οδρόµιο.Αναλυτικά τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι:

1ον- Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στον ∆ιοικητικό Υπάλ-
ληλο ∆Ε του Κλάδου ∆ιοικητικής Υποστήριξης. 

2ον-Κατακύρωση της δηµοπρασίας της Υπηρεσίας συνοπτικού διαγωνισµού, µε αντικείµενο την µελέτη: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3» 

3ον-Νέοι Οδηγοί Σπουδών Βασικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Κλάδου Κυκλοφορίας (Σταθµάρχες & Κλειδούχοι).
4ον-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για την ανάθεση σε ανά-

δοχο του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ∆ιαχείρισης, Λειτουργίας, Συντήρησης µε άρση βλαβών και αποκατάσταση ζηµιών στο
σύνολο του εγκατεστηµένου εσωτερικού και παρά τη σιδηροδροµική γραµµή εξωτερικού εξοπλισµού του Συστήµατος Ραδιο-
κάλυψης GSM-R στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας στο ΣΚΑ, στον Σιδηροδροµικό άξονα Πειραιάς-Θεσσαλονίκη-Προ-
µαχώνας, στη σιδηροδροµική γραµµή Κιάτο-Αεροδρόµιο και των κλάδων γραµµής Θριάσιο-Ικόνιο και Οινόη Χαλκίδα» 

διάρκειας τριάντα έξι (36) µηνών, συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης #5.781.000# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και
#7.168.440# ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά
µόνο βάσει της τιµής.

5ον- Εξέταση του υπ΄ αριθµ. 10/13-9-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, επί της προδικαστικής
προσφυγής της 3ης Ιουλίου 2017 της εταιρείας «MEGA SPRINT GUARD AE» κατά της 5595/22-6-2017 Απόφασης του ∆Σ
του ΟΣΕ.

6ον-Έγκριση του υπ΄ αριθµ. 10/Α/14.08.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών ∆ιαγωνισµών (ΕΑΗ∆)
και µαταίωση του ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού (αρ. ΕΣΗ∆ΗΣ 43066,1) µε αριθµό διακήρυξης
17010/20.07.2017 που αφορά την προµήθεια «υλικών ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων».

7ον-Έγκριση του υπ΄ αριθµ. 08Α/11.08.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών ∆ιαγωνισµών (ΕΑΗ∆)
ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού
(αρ. ΕΣΗ∆ΗΣ 42216,1) µε αριθµό διακήρυξης 17004/30.06.2017 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Ανε-
φοδιασµός των Οδικών και Σιδηροδροµικών Οχηµάτων του ΟΣΕ µε Καύσιµα επί Πιστώσει µε χρήση Καρτών (τύπου πιστω-
τικής) ή εναλλακτική διαδικασία χορήγησης καυσίµου από ιδιόκτητα ή συνεργαζόµενα µε αυτόν πρατήρια καυσίµων».

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ
ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΓΓΟΟΝΝΕΕΙΙΣΣ

ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΦΦΗΗΒΒΟΟΥΥΣΣ  

Στα σχολεία των Αχαρνών από το
Κέντρο Πρόληψης «∆ιέξοδος»

Τ
ο Κέντρο Πρόληψης «∆ιέξοδος» έχοντας µία
πολυετή παρουσία στο χώρο της Εκπαίδευ-
σης και  στελεχωµένο από εξειδικευµένο

επιστηµονικό προσωπικό σε θέµατα εξαρτήσεων,
πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής
υγείας, συνεχίζει και αυτή την χρονιά να παρέχει
τις υπηρεσίες του στην εκπαιδευτική κοινότητα:

Παρεµβάσεις πρόληψης στο χώρο του σχολείου
µε θεµατολογία:

Τα καλά και τα κακά µυστικά (Νηπιαγωγεία)
Αντίληψη της διαφορετικότητας και σχολικός εκφο-
βισµός (∆ηµοτικά, Γυµνάσια, Λύκεια)
Μύθοι και πραγµατικότητες σχετικά µε τις εξαρτή-
σεις (Γυµνάσια, Λύκεια)
Βία και  επιθετικότητα (∆ηµοτικά, Γυµνάσια,
Λύκεια)

Εξειδικευµένη θεµατολογία ανάλογα µε το αίτηµα
του σχολείου και του εκπαιδευτικού
Παρεµβάσεις πρόληψης στο χώρο του Κέντρου
Πρόληψης:

Εκπαιδευτικά Σεµινάρια για δασκάλους και Καθη-
γητές
Οµάδες Γονέων
Οµάδες εφήβων
Ατοµική και οικογενειακή Συµβουλευτική ψυχο-
κοινωνικής υποστήριξης
Οι υπηρεσίες µας παρέχονται δωρεάν.

Για συνεργασία και οργάνωση παρεµβάσεων απε-
υθυνθείτε:
∆/νση Επικοινωνίας: Πλατεία Αγ. Νικολάου 3, 2ος
όροφος
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-2409015, φαξ: 210-
2409016
Email: diexod@otenet.gr



EEκκρρηηκκττιικκήή  ηη    µµππάάνντταα  ««ΩΩΜΜΕΕΓΓΑΑ»»  σσττοο  lliivvee  σσττηη  ΜΜάάννδδρραα  
Ταλαντούχοι µουσικοί, σύγχρονη ποιοτική µουσική και πολύ κέφι 
στην συναυλία που έκλεισε τα Ζερβονικόλεια

Μία εξαιρετική συν αυλία έδωσε η µπάν τα «ΩΜΕΓΑ» η οποία έκλεισε µε τον  καλύτερο και µουσικότερο
τρόπο τις πολιτιστικές εκδηλώσεις ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΑ 2017. Τα µέλη της Μπάν τας, ο Νίκος Μαυρής και ο
Μελέτης Μαρούγκας στο τραγούδι, ο Μάριος Καραν αστάσης στα Ντράµς, ο Πασχ άλης Κασίδας στο

Μπάσο και οι ∆ηµήτρης ∆έρδας και ο Αν δρέας Τριαν ταφυλλίδης στην  Κιθάρα µετέδωσαν  την  αγάπη τους για τη
µουσική και  µέσα από το ταλέν το τους πρόσφεραν  µία υπέροχ η βραδιά µε σύγχ ρον ο και ροκ ρεπερτόριο σε
όλους όσους παραβρέθηκαν  την  Παρασκευή 14 Σεπτεµβρίου στην  Κεν τρική Πλατεία της Μάν δρας.   

Τα µέλη της µπάν τας «ΩΜΕΓΑ» έδωσαν  τον  καλύτερο εαυτό τους και δηµιούργησαν  µία ζεστή ατµόσφαιρα
γεµάτη κέφι που παρέσυρε στους ρυθµούς της σύγχ ρον ης, ποιοτικής και ροκ ελλην ικής  µουσικής ότι µόν ο το
ν εαν ικό κοιν ό αλλά και τις µεγαλύτερες ηλικίες. Κατά τη διάρκεια της συν αυλίας η µπάν τα παρουσίασε και δικά
της τραγούδια τα οποία απέδειξαν  την  σοβαρή δουλειά και το ταλέν το τους. 

Η ∆ήµαρχος, κ. Γιάννα Κριεκούκη, συγχαίροντας και ευχαριστώντας τα µέλη της Μπάντας για την
παρουσία τους υπογράµµισε την στήριξη του ∆ήµου ενώ πρότεινε την επανάληψη µιας ανάλογης
συναυλίας ώστε  η «ΩΜΕΓΑ» να αποκτήσει το δικό της νεανικό κοινό στην ευρύτερη περιοχή.

Στην  εκδήλωση παραβρέθηκαν  επίσης, εκτός από τη ∆ήµαρχ ο Γιάν ν α Κριεκούκη, οι Αν τιδήµαρχ οι κ.κ. Γιάν -
ν α Αδάµ, Περικλής Ρόκας, η Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ, κ. Αλεξία Νερούτσου, ο Πρόεδρος της Σχ ολικής Επιτροπής
α/θµιας, κ. Μελέτης Παπακων σταν τής, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Μάν δρας, κ. Νίκος Παχ ής, ο δηµο-
τικός σύµβουλος κ. Βαγγέλης Κών στας, Πρόεδροι Συλλόγων  και Φορέων . 
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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

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το παράρτηµα Αχαρνών της ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ) και το Παράρτηµα Αχαρνών
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΑΕ)
Σας καλούµετη ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, το
απόγευµα  στη µεγάλη συναυλία – αφιέρωµα «Φωνή
καρδιάς – Οργή Ψυχής»,  που διοργανώνει ο Όµιλος για
την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, στο Βεάκειο Θέατρο
Πειραιά, µε ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟ∆Ο.

Κοινός µας στόχος η ευρύτερη ευαισθητοποίηση της
ελληνικής κοινωνίας σχετικά µε τη σηµασία της
επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα και η
συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας

Για τα ∆.Σ
Η Πρόεδρος της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ               

Λίτσα Αλεξάνδρου - Πανά
&    Ο Πρόεδρος της ΕΑΕ     

Παναγιώτης Καζανάς

Για τη µετάβαση µε πούλµαν από Αχαρνές δηλώστε τη
συµµετοχή σας στα τηλέφωνα της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ (Θάλεια
ΧαΙνταρλή 2102461488 – 6951958908 & Λίτσα Αλεξανδρου
Πανά-6937161994)και της ΕΑΕ. (210 2467871)

Οι προθεσµίες για το φοιτητικό 
στεγαστικό επίδοµα 2016-2017

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµάτων
εν ηµερών ει τους εν διαφερόµεν ους, δικαιούχ ους του

στεγαστικού επιδόµατος για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-
2017, ότι µπορούν  ν α υποβάλουν  ηλεκτρον ική αίτηση
για την  χ ορήγησή του, από την  Τετάρτη 27 Σεπτεµ-
βρίου 2017 έως και την  Παρασκευή 20 Οκτωβρίου
2017.
Γεωπον ικό Παν επιστήµιο Αθήν ας
Πολυτεχ ν είο Κρήτης

ΤΕΙ Κεν τρικής Μακεδον ίας
καλούν ται ν α υποβάλλουν  την  αίτησή τους ηλεκτρον ι-
κά από την  Τετάρτη 20 Σεπτεµβρίου 2017 έως και την
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου  2017.
Οι εν διαφερόµεν οι  θα πρέπει ν α επισκέπτον ται την
ειδική εφαρµογή στεγαστικού επιδόµατος στην  ηλεκτρ-
ον ική διεύθυν ση https://stegastiko.minedu.gov .gr,
προκειµέν ου ν α υποβάλουν  ηλεκτρον ικά την  αίτησή
τους.
Για την  είσοδό τους στην  ηλεκτρον ική εφαρµογή, οι
αιτούν τες θα χ ρησιµοποιήσουν  το όν οµα χ ρήστη
(username) και τον  κωδικό (password) που τους χ ορη-
γήθηκε από την  ΑΑ∆Ε για τις ηλεκτρον ικές υπηρεσίες
του TAXISnet. 
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Γιατροί του Κόσµου και δήµος Αγίων Αναργύρων
-Καµατερού ενώνουν τις δυνάµεις τους  

∆ωρεάν ιατρικές εξετάσεις στους
µαθητές το Σαββατοκύριακο 

Οδήµος Αγίων Αναργύρων–Καµατερ-
ού σε συνεργασία µε τους
ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, διορ-

γανώνουν, διήµερη δράση δωρεάν ιατρικών
εξετάσεων για µαθητές του δήµου. Οι εξετά-
σεις θα περιλαµβάνουν:

δωρεάν παιδιατρική περίθαλψη, διαγνω-
στικό έλεγχο, οδοντιατρικό έλεγχο

έλεγχο σπονδυλικής στήλης για σκολίωση,
κύφωση κ.λ.π.

υπογραφή Ατοµικού ∆ελτίου Υγείας Μαθητή
(Α.∆.Υ.Μ.)

προληπτική φροντίδα και αγωγή υγείας
εµβολιαστική κάλυψη σε ανασφάλιστα παι-

διά
H Κινητή Παιδιατρική και Οδοντιατρική

Μονάδα «ΛΗΤΩ» που δηµιούργησαν οι Για-
τροί του Κόσµου, θα επισκεφτεί το δήµο και
συγκεκριµένα θα βρίσκεται:

το Σάββατο 23/09/2017 στο 6ο ∆ηµοτικό Αγ.
Αναργύρων (Πλ. Κοκκινόπουλου), από 09:00
έως 14:00

την Κυριακή 24/09/2017 στο 6ο ∆ηµοτικό
Καµατερού ( Κ. Παλαµά & Μιαούλη), από
09:00 έως 14:00

Συγχρόνως θα γίνεται συγκέντρωση τρο-
φίµων και φαρµάκων για τις ανάγκες συµπο-
λιτών.

Την δράση συντονίζει η Ένωση Γονέων
Αγίων Αναργύρων-Καµατερού

∆∆εενν  θθαα  γγίίννοουυνν  µµααθθήήµµαατταα  
σσττιιςς  22  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  
σστταα  σσχχοολλεείίαα  ((εεγγκκύύκκλλιιοοςς))

Γιορτάζεται η 4η Πανελλήνια Ηµέρα
σχολικού Αθλητισµού που φέτος 

έχει ως κεντρικό σύνθηµα:
«ΑΘΛΟΥΜΑΙ –ΧΑΡΑΖΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 

Η∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενική
∆ιεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και ∆.Ε. του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πλαίσιο των σχολικών

αθλητικών δραστηριοτήτων εξέδωσε την Εγκύκλιο
για την 4η Πανελλήνια Ηµέρα Σχολικού Αθλητι-
σµού, η οποία για το σχολικό έτος 2017-2018 θα
πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017.

Στην 4η Πανελλήνια Ηµέρα σχολικού Αθλητισµού
που φέτος έχει ως κεντρικό σύνθηµα: «ΑΘΛΟΥΜΑΙ
–ΧΑΡΑΖΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» οι µαθητές και µαθήτριες
των σχολικών µονάδων της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότ-
ητα να συµµετάσχουν σε οργανωµένες αθλητικές
δράσεις/δραστηριότητες εντός και εκτός των σχο-
λικών µονάδων.

Ως Πανελλήνια εναρκτήρια δράση για όλες τις
σχολικές µονάδες ορίζεται η παρακάτω :

Στις 8:30 π.µ. στον προαύλιο χώρο κάθε σχολι-
κής µονάδας ανά τάξεις και µε τις αντίστοιχες προ-
τεινόµενες µπάλες (∆ηµοτικό: Α΄& Β΄ τάξεις µπαλό-
νι, Γ΄& ∆΄ τάξεις αερόµπαλα, Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις µαλα-
κιά µπάλα πετοσφαίρισης, Γυµνάσιο & Λύκειο: 

µπάλα πετοσφαίρισης) καλούνται οι
µαθητές/τριες κρατώντας τη µπάλα ψηλά να την
εναλλάσσουν, δίνοντας πάσες ο ένας στον άλλον
και µετρώντας παράλληλα τις επιτυχηµένες προ-
σπάθειες. Σε περίπτωση πτώσης της µπάλας
αρχίζει το µέτρηµα από την αρχή. (Η διάρκεια της
δράσης ορίζεται στα 5 λεπτά).

Στη συνέχεια κάθε σχολική µονάδα καλείται να
αποφασίσει για τις δράσεις τις οποίες θα υλοποιή-
σει εντός του σχολικού ωραρίου.

\Στόχος της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και ∆.Ε. του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι η άθληση πρωτίστως να αποτελεί
µια ευχάριστη δραστηριότητα, µε απώτερο σκοπό
τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των µαθη-
τών/τριών και την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου
ζωής και στην ενήλικη ζωή τους.

Ιδιαίτερο χρώµα στην όµορφη
περιοχή του Αη Γιάννη έδωσε
το  “Μεγαρίτικο λαϊκό γλέντι” 

Συγκεντρώθηκαν τρόφιµα για τις
ανάγκες του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου και σχολικά είδη
για µαθητές που έχουν ανάγκη  

Μεγάλη η επιτυχία στο “Μεγαρίτικο λαϊκό γλέντι”,
που διοργάνωσε ο δήµος Μεγαρέων τη ∆ευ-
τέρα 11 Σεπτεµβρίου 2017 στην πλατεία του Αη

- Γιάννη του Χορευταρά
Μία πολύ όµορφη βραδιά κι ένα δροσερό “Μεγαρίτικο

λαϊκό γλέντι” µε τοπική παραδοσιακή µουσική, άφθονο
κρασί δωρεάν και σουβλάκια, απόλαυσαν πολλοί
συµπολίτες το βράδυ της ∆ευτέρας 11 Σεπτεµβρίου 2017
στον αµφιθεατρικό χώρο της πλατείας του Αη – Γιάννη
του Χορευταρά στην πόλη µας.

Την εκδήλωση αυτή οργάνωσε ο ∆ήµος Μεγαρέων και
όσοι παραβρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να γλεντήσουν µε
την ορχήστρα Μεγαρέων καλλιτεχνών του Χρήστου Οικο-
νοµόπουλου. 

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης
ανοίγοντας την εκδήλωση αναφέρθηκε στο σκοπό αυτής
της διοργάνωσης, ευχαρίστησε τους µουσικούς οι οποίοι
προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς ενώ δεν παρέλειψε να ανα-
φερθεί στο πρόβληµα του ενδεχοµένου δηµιουργίας
Βωξίτη στη Μεγαρίδα.

Ο κ. Σταµούλης µεταξύ άλλων είπε:
« ∆έχθηκα µε συγκίνηση και ιδιαίτερη ικανοποίηση την

πρόταση του φίλου ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ για
να οργανώσουν την αποψινή εκδήλωση αφιλοκερδώς και
τον ευχαριστώ από καρδιάς όπως ευχαριστώ και τα µέλη
του τοπικού συγκροτήµατος, την κόρη του την Αντωνία,
τον Αντώνη Σακελλάριο, την Σ. Κέλλη, τον Αλέκο Οικονο-
µάκη τον Σπ. Ρονιώτη .

Επιλέξαµε αυτή τη βραδιά κλείνοντας έτσι τις καλοκαιρ-
ινές πολιτιστικές εκδηλώσεις δίνοντας µάλιστα κι έναν
κοινωνικό χαρακτήρα απόψε αφού έχουµε την ευκαιρία
να συγκεντρώσουµε τρόφιµα για τις ανάγκες του Κοινω-
νικού Παντοπωλείου και σχολικά είδη προκειµένου να
βοηθηθούν µαθητές και µαθήτριες οικογενειών, που
δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα στη νέα σχολική χρο-
νιά που άρχισε σήµερα.

Για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης συνέβαλε ουσια-
στικά το Σώµα Ερευνας και ∆ιάσωσης Μεγάρων τα µέλη
του οποίου βοήθησαν για την συγκέντρωση και την µετα-
φορά των ειδών που ήδη συγκεντρώθηκαν και οι υπάλ-
ληλοι των εξωτερικών συνεργείων του ∆ήµου τους οποίο-
υς ευχαριστώ.

Ευχαριστίες και στους χορηγούς τα οινοποιϊα των Αφων
Γκίνη και Μανώλη Λουκά και στα Αρτοποιεία του Ανδρέα
και του Μάριου. 

Επίσης δράττοµαι της ευκαιρίας να αναφερθώ για άλλη
µία φορά στο σοβαρό θέµα, που µας απασχολεί σχετικά
µε το ενδεχόµενο δηµιουργίας Ορυχείων Βωξίτη στην
περιοχή µας και να σας διαβεβαιώσω ότι αγωνιζόµαστε
δυναµικά µε στοχευµένες ενέργειες και ∆ΕΝ πρόκειται να
επιτρέψουµε σε κανέναν να καταστρέψει το περιβάλλον
και το µέλλον των παιδιών µας.»

Το γλέντι που ακολούθησε ικανοποίησε όλους τους
παρευρισκόµενους κι έδωσε ένα ιδιαίτερο χρώµα στην
όµορφη περιοχή του Αη Γιάννη.
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ΤΠ&∆: Επέκταση του προγράµµατος αναβάθµισης του ∆ηµοτικού Οδοφωτισµού 
στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί προς υλοποίηση 43 έργα ∆ήµων

Στα Ναυπηγεία Ελευσίνας η επισκευή 
του Blue Star Patmos

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας διεκδίκησαν και κέρδισαν, από τον ανταγωνιστή τους ΟΛΠ
ΟΛΠ-0,65% (Cosco), το πολυπόθητο συµβόλαιο επισκευής του Blue Star Patmos,
σύµφωνα µε πληροφορίες της «Ν». Η απόφαση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, την

Blue Star Ferries, του Οµίλου Attica, φαίνεται να ελήφθη συνυπολογίζοντας όλα τα δεδοµένα
αλλά και την ανάγκη να ενισχυθεί η ελληνική οικονοµία από την εκτεταµένη επισκευή του πλοίου,
το οποίο είχε προσαράξει στα ανοικτά του λιµανιού της Ίου και είχε υποστεί εκτεταµένες ζηµιές.

Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες ο όµιλος Attica απέρριψε επίσης εξόχως
ανταγωνιστική προσφορά από άλλα ξένα ναυπηγεία. 

Επίσης σηµαντικό ρόλο στην απόφασή της έπαιξε και η επιστολή-δέσµευση των εργαζοµένων
στην Ελευσίνα ότι θα στηρίξουν την επιλογή της εταιρείας και θα ανταποκριθούν πλήρως στις
ανάγκες της επισκευής.

To Τ.Π. & ∆ανείων ανακοινώνει την επέκταση του επιτυχηµένου προγράµµατός
του για την αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Οδοφωτισµού, στο οποίο έχουν ήδη
ενταχθεί προς υλοποίηση 43 έργα ∆ήµων σε όλη την χώρα, ώστε να δίνεται η

δυνατότητα συγχρηµατοδότησης της αναβάθµισης µε την άντληση και ιδιωτικών
κεφαλαίων από την αγορά.

Βασικός στόχος είναι η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, του κόστους λειτουργίας
και των ενεργειακών δαπανών των Ο.Τ.Α. και συνεπακόλουθα η µείωση των δηµοτικών
τελών για τους πολίτες, παράλληλα µε τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση των
παρεχόµενων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής.

Η επέκταση θα βασιστεί στα εργαλεία που έχουν ήδη αναπτυχθεί για τη
χρηµατοοικονοµική αποτίµηση των επενδύσεων αύξησης της ενεργειακής
αποδοτικότητας στις υποδοµές φωτισµού και τα αντίστοιχα έργα  θα υλοποιηθούν  µε το
µοντέλο της  Σύµβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Στις συµβάσεις αυτές, φορείς
του ∆ηµοσίου έχουν τη δυνατότητα να συµπράξουν µε εξειδικευµένες, στις τεχνολογίες
αυτές, εταιρείες και να υλοποιήσουν επενδύσεις οι οποίες αποπληρώνονται από το
όφελος της εξοικονοµούµενης ενέργειας.

Για την υλοποίηση της επέκτασης αυτής, το Τ.Π. & ∆ανείων θα συνεργαστεί µε το
Κ.Α.Π.Ε., την Ειδική Γραµµατεία (ΕΓ) Σ∆ΙΤ και τη Γ.Γ. Ενέργειας-ΥΠΕΝ. Η επεξεργασία
του επικαιροποιηµένου Οδηγού ωρίµανσης, των πρότυπων µελετών και  των λοιπών
διαδικασιών ανάθεσης είναι σε προχωρηµένο στάδιο.

Η συγχρηµατοδότηση από το Τ.Π. & ∆ανείων αφορά στην παροχή χρηµατοδότησης
που δύναται να καλύπτει τη συµµετοχή στο έργο των ∆ηµόσιων φορέων, ώστε να
µεγιστοποιηθεί το όφελος για τους Ο.Τ.Α. και τους πολίτες.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας µε την ΕΓ Σ∆ΙΤ, το Τ.Π. &
∆ανείων, µε την υποστήριξη πάντα του Κ.Α.Π.Ε. και της Γ.Γ. Ενέργειας-ΥΠΕΝ, σκοπεύει
να εντάσσει στους Οδηγούς των Ολοκληρωµένων Χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων
που σχεδιάζει και άλλους τοµείς, όπως ο τοµέας της Ύδρευσης, Άρδευσης (µε έµφαση
σε επενδύσεις αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας), καθώς και έργα ενεργειακής
αναβάθµισης σε ενεργοβόρα δηµόσια κτίρια (π.χ. νοσοκοµεία) µε δυνατότητα
συγχρηµατοδότησής τους µέσω Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), µε
βάση το µοντέλο των Συµβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Το Τ.Π. &∆ανείων, µε τη σηµαντική τεχνική υποστήριξη του Κ.Α.Π.Ε. και τη θεσµική
υποστήριξη της ΕΓ Σ∆ΙΤ και της  Γ.Γ. Ενέργειας-ΥΠΕΝ, στοχεύει στη διασφάλιση του
∆ηµοσίου κατά την υλοποίηση τέτοιων Συµπράξεων, µε τρόπο που να είναι παράλληλα
οικονοµικά βιώσιµος για τον Ιδιωτικό Τοµέα και οικονοµικά ωφέλιµος για τους πολίτες και
το Κράτος, µε αναβαθµισµένες δηµόσιες υποδοµές και υπηρεσίες. Οι επενδύσεις αυτές
εξ’ άλλου είναι ενταγµένες στη γενικότερη στρατηγική της χώρας για την αύξηση της
ενεργειακής αποδοτικότητας, σαν µέρος του εθνικού σχεδίου για την καταπολέµηση της
κλιµατικής αλλαγής.



Πέµπτη 21 Σεπτεµβρίου 2017 θριάσιο-9

ΑΑππόόψψεε  ττοο  ββρράάδδυυ  τταα  εεγγκκααίίννιιαα  ττηηςς  έέκκθθεεσσηηςς  ττηηςς  ∆∆ααννάάηηςς  ΣΣττρράάττοουυ  
σσττοο  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ««ΛΛεεωωννίίδδααςς  ΚΚααννεελλλλόόπποουυλλοοςς»»  

Κοινός τόπος όλων των βιντεοεγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν είναι τα στοιχεία της Φύσης και 
η κατοίκηση του ανθρώπου πάνω στη Γη, µοτίβα τα οποία επανέρχονται στο έργο της εικαστικού 

Ο∆ήµος Ελευσίνας, η Ελευσίνα 2021 Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και το
Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆.

Π.Α.Κ.Π.Π.Α. διοργανώνουν στο Πολιτιστικό Κέν-
τρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» την έκθεση της
∆ανάης Στράτου µε τίτλο Στοιχεία. Πρόκειται για µια
έκθεση στην οποία περιλαµβάνονται στοιχεία κατα-
γραφής και τεκµηρίωσης από το έργο Πάνω στη Γη
Κάτω από τα Σύννεφα, που παρουσιάζεται αυτή
την περίοδο στο Παλαιό Ελαιουργείο, σε ανοιχτό
διάλογο µε παλαιότερα έργα της, τα οποία επικεν-
τρώνονται σε στοιχεία του φυσικού και του ανθ-
ρώπινου περιβάλλοντος.

Κοινός τόπος όλων των βιντεοεγκαταστάσεων
που θα παρουσιαστούν είναι τα στοιχεία της Φύσης
και η κατοίκηση του ανθρώπου πάνω στη Γη,
µοτίβα τα οποία επανέρχονται στο έργο της ∆ανά-
ης Στράτου. Με τρόπο έντονα αντιληπτό, χάρη
στην αµεσότητα της εικόνας και του ήχου, σε ορι-
σµένες περιπτώσεις τα έργα συνυπάρχουν µε την
καταγραφή της διαδικασίας, ως αναπόσπαστο
στοιχείο τους. 

Επίσης θα προβληθεί για πρώτη φορά σε έκθεση
το βίντεο καταγραφής του Desert Breath, ενός από
τα µεγαλύτερα έργα Land Art στον κόσµο, που
δηµιουργήθηκε από την οµάδα D.A.ST. (∆. Στρά-
του, Σ. Κωνσταντινίδη, Α. Στράτου) το 1997 στην
έρηµο της Αιγύπτου.

Στόχος της έκθεσης είναι η πληρέστερη κατανόη-

ση και διερεύνηση των
πολλαπλών πτυχών ενός
εικαστικού έργου αλλά και
των ιδιαιτεροτήτων της
site specific καλλιτεχνικής
δηµιουργίας, µε αφορµή
το έργο της ∆ανάης Στρά-

του, Πάνω στη Γη Κάτω από τα Σύννεφα, ενός από
τα πρώτα έργα που παράγει η Ελευσίνα στην πορ-
εία της ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και το σύντοµο
βίντεο στο οποίο καταγράφεται όλη η διαδικασία
παραγωγής του Πάνω στη Γη Κάτω από τα Σύννε-
φα, από την κατασκευή των κεραµικών αγγείων
στο κεραµοποιείο της Κρήτης µέχρι την περίοδο
εγκατάστασης του έργου και την ολοκλήρωση του. 

Σχέδια και φωτογραφίες από την κατασκευή,
τους ανθρώπους που εργάστηκαν γι’ αυτό, αλλά
και από την εγκατάσταση στην τελική της µορφή,
θα δώσουν -ως σύνολο- µια κατά το δυνατόν ολοκ-
ληρωµένη εικόνα της πορείας σκέψης, της επεξερ-
γασίας της ιδέας, αλλά και της υλοποίησης ενός
έργου πολύπλοκου, µε τρόπο που δεν το µιµείται,
αλλά δίνει µια διαφορετική οπτική και λειτουργεί
συµπληρωµατικά µε αυτό.

Η εµβάθυνση στο καλλιτεχνικό έργο και η
δηµιουργία ευκαιριών διάδρασης µε αυτό εκτός του
πλαισίου έκθεσής του θα συνεχιστεί µέσα από
σειρά δράσεων διάχυσης και εκπαίδευσης που θα
διοργανώσει τους επόµενους µήνες η Ελευσίνα
2021 και θα ανακοινωθούν σύντοµα.

Εγκαίνια: Πέµπτη 21 Σεπτεµβρίου 2017, 20:30

Την ηµέρα των εγκαινίων της έκθεσης θα ανοίξει
και πάλι πλήρως για το κοινό το έργο Πάνω στη Γη
Κάτω από τα Σύννεφα στο Παλαιό Ελαιουργείο

,

του οποίου η λειτουργία έχει παραταθεί έως τα τέλη
Νοεµβρίου. Το έργο θα είναι ανοικτό από τις 18:00
έως τις 23:00.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ:

∆ιάρκεια έκθεσης: 21 Σεπτεµβρίου – 30
Νοεµβρίου 2017

Ωράριο λειτουργίας:  Τρίτη - Παρασκευή 9:00
– 13:00 & 18:00 – 21:00

Σάββατο – Κυριακή: 18:00 – 21:00
Εκτός επίσηµων αργιών
∆ιεύθυνση: ∆ραγούµη 37, Παραλία Ελευσίνας

Επισκέψεις Σχολείων: καθηµερινά  9:00 –
13:00  (∆ήλωση συµµετοχής: Ελένη
Τζουνοπούλου, τηλ: 210 5565615)

Είσοδος ελεύθερη

Πως θα έρθετε:
Προαστιακός Μαγούλας & 879 | 863 Θριάσιο –

Ελευσίνα

861 Μάνδρα – Ελευσίνα
845 | 871 Πειραιάς – Ελευσίνα
Α16 Πλ. Κουµουνδούρου – Ελευσίνα
876 ΜΕΤΡΟ Αγ. Μαρίνα – Ελευσίνα
Υπεραστικό Λεωφορείο ΜΕΓΑΡΩΝ (σταθµός

ΗΣΑΠ Θησείου)

Για πληροφορίες Τύπου:
Γεωργία Βουδούρη
+30 6936711143
georgia@medianeras.gr



10-θριάσιο Πέµπτη 21 Σεπτεµβρίου 2017 

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ

700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

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

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
Ο ΤΣΙΛΙΝΓΚΕΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΕΡΝΟΒ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΚΑΙ Η ΙΣΑΑΚΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΤΖΑΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ

ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ
- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 

∆ηµοκρατίας και πωλείται ο επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ. στο κέντρο του Ασπροπύργου, 
οροφοδιαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 

σαλονοτραπεζαρία και µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
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ΒΒάάζζοουυµµεε  γγκκοολλ  γγιιαα  ττηηνν
ΓΓΕΕΦΦΥΥΡΡΑΑ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ    

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ    --    ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑ

HHΓ Ε Φ Υ Ρ Α
ΖΩΗΣ Α.µεΑ.
∆ Υ Τ Ι Κ Ο Υ

ΤΟΜΕΑ σας προσκαλεί
στο Φιλανθρωπικό
Τουρνουά Ποδόσφαιρ-
ου, (Βαζουµε Γκολ για

την ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ ) που θα διεξαχθεί την ∆ευτέρα 25-9-
2017 και ώρα 17:30 στο ∆ηµοτικό Στάδιο Τ. Χαραλαµ-
πίδης Ιερά Οδός 240 Χαϊδάρι, ευγενική
παραχώρηση σταδίου από τον ∆ήµο Χαϊδαρίου (βρίσκε-
ται στην Ιερά Οδό λίγο µετά το ∆ροµοκαϊτειο Θεραπευ-
τήριο) µε σκοπό την Ενίσχυση του Εθελοντικού Πολ-
υχώρου για Παιδιά & Νέους µε Αναπηρία της Γέφυρα
Ζωής.

Συµµετεχουν:Σύνδεσµος Παλαιµάχων Ποδοσφαιρι-
στών Πανιωνίου ΓΣΣ, 

Επίλεκτοι  Παλαίµαχοι Αστέρες της Εθνικής Ελλάδος,
Παλαίµαχοι της ∆άφνης ∆άσους Χαϊδαρίου 
Παλαιµαχες της Εθνικής Οµάδας Ποδοσφαίρου

Γυναικών 
Η παρουσία σας θα µας χαροποιήσει ιδιαίτερα.

Σύνδεσµος Προστασίας και 
Ορθολογικής Ανάπτυξης του 
Κορινθιακού κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ»

ΕΕκκσσττρρααττεείίαα  εεννηηµµέέρρωωσσηηςς  µµεε  κκεεννττρριικκόό  
σσύύννθθηηµµαα::  ««ΠΠλλαασσττιικκήή  ΣΣαακκοούύλλαα  
σσττοονν  ΚΚοορριιννθθιιαακκόό;;  ΌΌχχιι  ΕΕυυχχααρριισσττώώ»»  

Ο Σύνδεσµος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης
του Κορινθιακού κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ» σε συνεργασία µε
την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, όλους τους δήµο-
υς του Κορινθιακού και πολλούς τοπικούς φορείς πραγ-
µατοποιούµε εκστρατεία ενηµέρωσης µε κεντρικό σύνθ-
ηµα: «Πλαστική Σακούλα στον Κορινθιακό; Όχι Ευχαρι-
στώ», στοχεύοντας στην πρόληψη και µείωση της
ρύπανσης που προκαλούν οι πλαστικές σακούλες στο
παράκτιο, θαλάσσιο, και όχι µόνο, περιβάλλον του Κορι-
νθιακού κόλπου.
Στο link Πείτε τη γνώµη σας για τη µείωση της πλαστικής
σακούλας στον Κορινθιακό παρουσιάζονται τα µέτρα
πολιτικής που µπορούν να εφαρµοσθούν και µπορεί ο
ερωτώµενος να καταχωρεί την εκτίµησή του, για κάθε
µέτρο πολιτικής, για το εάν συµφωνεί ότι µπορεί να εφα-
ρµοσθεί στο δήµο του. Το ερωτηµατολόγιο µπορούν να
το απαντήσουν από τους δήµους του Κορινθιακού Κόλ-
που, αλλά και από όλους τους δήµους της Ελλάδας.
Παρακαλείστε στο τέλος να δηλώσετε εάν κατοικείτε ή όχι

σε δήµο του Κορινθιακού Κόλπου και ποιος είναι αυτός ο
δήµος.
θα ήταν πολύ χρήσιµο εάν µπορούσατε απαντήσετε και
να προωθήσετε το παρόν e-mail σε όλες τις επαφές σας
µε την προτροπή να διαθέσουν 5 µόνο λεπτά για να
απαντήσουν το ερωτηµατολόγιο, ώστε να έχουµε µία
πολύ καλή εικόνα από τις προθέσεις των πολιτών σε
τοπικό επίπεδο σε ένα στατιστικά σηµαντικό δείγµα
απαντήσεων.
Η συµµετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική, τα δεδοµένα
που συλλέγονται ανώνυµα και οι απαντήσεις σας θα
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της
έρευνας. Τα αποτελέσµατα από την έρευνα θα δηµοσιο-
ποιούνται σταδιακά στην ιστοσελίδα της Οικολογικής
Εταιρείας Ανακύκλωσης και στο τέλος των δράσεων θα
δηµοσιοποιηθούν συνολικά στα ΜΜΕ.

Νίκη Καρδακάρη
Εκ µέρους της Οικολογικής Εταιρείας

Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) 

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 

Στάση εργασίας σε λεωφορεία & τρόλεϊ
Στάση εργασίας πραγµατοποιούν  οι εργαζόµεν οι στα λεωφορ-
εία και τα τρόλεϊ, σήµερα Πέµπτη 21 Σεπτεµβρίου, από τις
11:00 – 17:00, διαµαρτυρόµεν οι για την  "εικόν α" των  συγκοι-
ν ων ιών , κάν ον τας λόγο για απαξίωση.
Οι εργαζόµεν οι, στη µία το µεσηµέρι, θα πραγµατοποιήσουν
παράσταση διαµαρτυρίας, έξω από το Υπουργείο Μεταφορών .

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο. 
Τροχαίο στη Βοιωτία µε ακαριαίο θάνατο για έναν οδηγό

Έν α ακόµη τροχ αίο δυστύχ ηµα σηµειώθηκε στον  δρόµο Θηβών  – Λιβαδειάς µε θύµα αυτή τη φορά έν αν
70χ ρον ο. Ο άτυχ ος οδηγός κιν ούν ταν  το πρωί γύρω στις 07:00 στο 40ο χ ιλιόµετρο της παραπάν ω οδού. Συν οδ-
ηγός η 68χ ρον η σύζυγός του. Κάτω από συν θήκες που δεν  έχ ουν  αποσαφην ιστεί το αυτοκίν ητο συγκρούστηκε
µε τρακτέρ που οδηγούσε 49χ ρον ος κάτοικος της περιοχ ής.
Από τα συν τρίµµια αν ασύρθηκε ν εκρός ο 70χ ρον ος οδηγός του ΙΧ, εν ώ τραυµατισµέν οι διακοµίσθηκαν  στο

Νοσοκοµείο Λιβαδειάς η σύζυγός του και ο οδηγός του γεωργικού ελκυστήρα. Τα αίτια του δυστυχ ήµατος ερευν ά
η Τροχ αία Λιβαδειάς.
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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

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

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΠΠΕΕΛΛΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΨΨΗΗΤΤΟΟΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΟΟ  ((ΣΣΝΝΑΑΚΚ  ΜΜΠΠΑΑΡΡ))  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ::  22110055558800778811  //  66997777445566118877  

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ

ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ

ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ

ΣΣΤΤΑΑ

ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ

∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ

ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΓΓΙΙΑΑ

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..

66997722772288330000

ΠΠωωλλεείίττααιι  
οοιικκόόππεεδδοο  11440000ττµµ

σσττηηνν  ΑΑγγίίαα
ΣΣωωττήήρραα

µµεε  4400  ττµµ  κκττίίσσµµαα
σσττηηνν  ΑΑγγίίαα

ΣΣωωττήήρραα  αανντταα--
λλάάσσσσεεττααιι  κκααιι  µµεε  

δδιιααµµέέρριισσµµαα  
ηη  µµααγγααζζίί..  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  ::
66998844779922449900

ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088
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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 διαµέρισµα
100 τ.µ. χωρίς κοινόχρη-
στα κεντρική θέρµανση ,
κλιµατισµός. Τηλ.
6971752279.

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 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)

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ έ-
ναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της

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  

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΗΛ: 6988091139

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΗΗ  
ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΩΩΣΣ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  

ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..  ΤΤΗΗΛΛ..  66997744339944999911
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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

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..

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr
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