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Ασπρόπυργος
Βλαζάκη Σµαραγδή Ε. 17ο χλµ Εθνικής Οδού Αθη-

νών - Κορίνθου, ∆ιασταύρωση Ασπροπύργου,
2105575911

Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & 

Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Aχαρνές

Παπανικολάου Γεώργιος ∆. Θρακοµακεδόνων 117,
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Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
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Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά. Η θερµοκρασία
από 16 έως 23  βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17, 21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
∆ιονύσιος, ∆ιονύσης, Νιόνιος,

Νύσης, Ντένης, ∆ιονυσία, 
∆ιονυσούλα, Σίσσυ, Ντενίζ
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Η ανάγκη διενέργειας  ελέγχου του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων

Χρήσης του ∆ήµου Ελευσίνας Οικονοµικού έτους 2016 
από το Σώµα των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.  

Συνεδριάζει σήµερα
3 Οκτωβρίου 2017
και ώρα 20:30

στην αίθουσα Συνεδριά-
σεων του ∆ηµαρχείου το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευ-
σίνας , προκειµένου να
λάβει αποφάσεις για τα
παρακάτω θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης:

1. Ακύρωση του
πρακτικού εκλογής τακτι-
κού µέλους της Οικονοµι-
κής Επιτροπής (αρ.αποφ.
387/17)

2. Ακύρωση του πρακτικού εκλογής τακτικού µέλο-
υς της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.(αρ. αποφ. 386/17)

3. Αποδοχή παραίτησης τακτικού µέλους της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής.

4. Εκλογή τακτικού µέλους της Επιτροπής Ποιότ-
ητας Ζωής.

5. Ανάκληση της υπ.αριθµ. 306/16 προηγούµενης
απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί καταλογισµού
καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά επιδόµατα. 

6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη  κάλυψης του
εορτασµού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 2017
στη ∆.Ε. Ελευσίνας και ∆.Ε. Μαγούλας και της Επετείου
της 17ης Νοεµβρίου στη ∆.Ε. Ελευσίνας καθώς και την
υποβολή αιτήµατος προς την προϊσταµένη της Οικονοµι-
κής Υπηρεσίας του ∆ήµου – έγκριση δαπάνης και διάθε-
ση πίστωσης ποσού 5.282,40 € για την πραγµατοποίηση
δαπάνης των εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν
την 27η-10-2017, 28η-10-2017 και την 17η -11-2017. 

7. Τροποποίηση της υπ’ αριθµ 289/2017 του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου περί ανάγκης διενέργειας της προµήθ-
ειας µε τίτλο :«Λοιπές προµήθειες καταναλωτικών
αγαθών (σακούλες απορριµµάτων) και «Προµήθεια
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού»

8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
υπηρεσίας µε τίτλο : «∆υνατότητα πρόσβασης -  Συνδρο-
µή σε διαδικτυακή εφαρµογή – πύλη για ένα έτος του
ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την υγεία) του ∆ήµου
Ελευσίνας και έξοδα µαζικής αποστολής ηλεκτρονικών
µηνυµάτων πακέτου 1000 sms».

9. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια της υπηρ-
εσίας σύνταξης Οικονοµικών καταστάσεων Ο.Ε. 2016 και
παρακολούθηση γενικής αναλυτικής λογιστικής. 

10. Λήψη απόφασης  για την ανάγκη διενέργειας
της υπηρεσίας του ελέγχου του Ισολογισµού και των Απο-
τελεσµάτων Χρήσης του ∆ήµου Ελευσίνας Οικονοµικού
έτους 2016 από το Σώµα των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογι-
στών.  

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρω-
τοκόλλων παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή
των αντικειµένων των συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών. 

12. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί
χρηµατοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Ελευσίνας  από τον ∆ήµο µας , Αυγούστου 2017 του Ετή-
σιου Προγράµµατος ∆ράσης 

13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης
των χώρων του 3ου Γυµνασίου Ελευσίνας για τη διεξα-
γωγή των εξετάσεων Γλωσσοµάθειας ESB»

Από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας της
Ελληνικής Αστυνοµίας συνελήφθη στις 28

Σεπτεµβρίου 2017 το µια 64χρονη ηµεδαπή, για
απάτη σε βάρος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφ-
άλισης.

Ειδικότερα, από την έρευνα που πραγµατοποιήθη-
κε µε τη συνδροµή της Οµάδας Καταπολέµησης Παρ-
αβατικότητας στον τοµέα των Συνταξιοδοτικών Παρ-
οχών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ), εντοπίστηκε η 64χρονη ηµεδαπή που  κατά-
γεται από τη Μάνδρα, κι η οποία από το έτος 2007
µέχρι και σήµερα, λάµβανε παράνοµα τη σύνταξη
χηρείας του πρώην άνδρα της, συνολικού ποσού του-
λάχιστον εκατό δέκα χιλιάδων (110.000) ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η ανωτέρω προκειµένου να εξαπατήσει το ΙΚΑ ως προς το γεγονός ότι ο γάµος της µε τον θανόν-
τα είχε ήδη λυθεί προγενέστερα της ηµεροµηνίας θανάτου του και να λαµβάνει παρανόµως τη σύνταξη χηρείας,
προσκόµισε στο ΙΚΑ, πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, το οποίο βεβαίωνε ψευδώς ότι τυγχάνει χήρα και εγγύτε-
ρη συγγενής του θανόντα.

Σηµειώνεται ότι, στο παραπάνω πιστοποιητικό υπέγραφαν ως µάρτυρες δύο ηµεδαποί, άνδρας και γυναίκα, σε
βάρος των οποίων σχηµατίσθηκε δικογραφία για ψευδή ανωµοτί κατάθεση και άµεση συνέργεια στην αρχική απάτη
και σε υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Η συλληφθείσα, µε τη δικογραφία που σχηµατίσθηκε σε βάρος της, οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών Αθηνών.
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ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ ΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΕ 
ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ ΤΟΥ... 

ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙ ∆ΕΚΑ ΕΤΗ 



To πρόγραµµα ΄΄Υγεία για
Όλους΄΄ πραγµατοποίησε ακόµα
µία ιατρική παρέµβαση, για τα παι-
διά Ροµά στη Νέα Ζωή  Ασπρ-
οπύργου!

Οι εθέλον τες γιατροί  του προ-
γράµµατος βρέθηκαν  για  για
δεύτερη φορα στην  περιοχ ή µε
στόχ ο την  πραγµατοποιηση εµβο-
λιασµών  σε δεκάδες ς παιδιά.

Οι αν άγκες για την  παροχ ή
υπηρεσιών  υγείας, όπως καταδεικ-
ν ύει και η µεγάλη   προσελευση
παιδιων  µε τους γον εις τους ειν αι

τεραστιες, γι΄αυτό και το πρόγραµ-
µα θα πρέπει ν α εν ισχ υθεί και ν α
διευρυν θεί. 

Θυµίζουµε ότι στις στις 6 Μαίου
είχ ε υλοποιηθεί  αν άλογη δράση
στην  περιοχ ή Γκορυτσά, (9ο ∆ηµ.
Σχ ολείο). 

Η σηµαν τική αυτή κοιν ων ική
πρωτοβουλία υλοποιείται σε συν ε-
ργασία µε την  Περιφέρεια Αττικής,
το γραφείο Αν τιπεριφερειάρχ η
∆υτ. Αττικής, τον  ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου, την  Παν πον τιακή Οµο-
σπον δία Ελλάδος,  το Γραφείο

στήριξης Ροµά ∆υτ. Αττικής,
καθώς και  την  ∆ιεύθυν ση Πρωτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής
Αττικής (7ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο
Ασπροπύργου), 

Την  Επιστηµον ική Ευθύν η
έχ ουν  η Α΄ Παν . Παιδιατρική κλι-
ν ική του Π.Π.Ν.΄΄Αγία Σοφία΄΄, η
Β΄ Μαιευτική – Γυν αικολογική κλι-
ν ική ΕΚΠΑ του Π.Ν. ‘’Αρεταίειο’’,
η Παθολογική κλιν ική του
Γ.Π.Ν.΄΄Λαϊκό και η Ελλην ική Καρ-
διολογική Εταιρεία.
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ
Με αυτογνωσία και αίσθηµα ευθύνης,

αποδέχτηκα την πρόταση - πρόσκληση
του δηµάρχου  Γιώργου Τσουκαλά

ν’ αναλάβω τη θέση αντιδηµάρχου στη
∆.Ε. Μαγούλας, ως τιµητική ένδειξη 

εµπιστοσύνης στο πρόσωπο µου

Μετά τη συνένωση των δύο δήµων µας Ελευ-
σίνας και Μαγούλας, σε ενιαίο Καλλικρατικό
δήµο, Ν. 3852/10, έχω διατυπώσει κι επιµέ-

νω στην άποψη, ότι η θέση του αντιδηµάρχου στη
δηµοτική ενότητα Μαγούλας, είναι θέση αυξηµένης
αυτό διοικητικής κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης.

Σε µια περίοδο όπου οι κακοπροαίρετοι ελλοχεύουν,
ο εκάστοτε, αντίστοιχος αντιδήµαρχος, εκτός από την
σηµαντική, και γι αυτό αυξηµένη διοικητική και πολιτική
ευθύνη, φέρει την ηθική υποχρέωση αρµοδιότητα και
αποστολή, της διατήρησης των τοπικών αυτό διοικ-
ητικών ισορροπιών, χωρίς διαχωρισµούς και σύνορα,
στην τοπική ανάπτυξη, την παρακολούθηση των έργων,
την κοινωνική πολιτική, τη διαχείριση της καθηµερινότ-
ητας, την επικοινωνία, τον πολιτισµό, τα ιδιαίτερα πολι-
τισµικά χαρακτηριστικά και στοιχεία, τα ήθη και τα έθιµα,
µε σεβασµό στους συµπολίτες, ευαισθησία, συνεχές
ενδιαφέρον, και εγρήγορση.

Γέννηµα θρέµµα της Ελευσίνας, µε ιδιαίτερη ευαι-
σθησία, οικογενειακούς και ιστορικούς δεσµούς και
αγάπη για τη γενέθλια πόλη µου και  πολύχρονη συµµε-
τοχή στα κοινά, η σχέση µου µε τη Μαγούλα, είναι αµοι-
βαία βιωµατική και συναισθηµατική.

Με αυτά τα δεδοµένα εµπεδωµένα και ριζωµένα στη
σκέψη µου, µε αυτογνωσία και αίσθηµα ευθύνης, απο-
δέχτηκα την πρόταση πρόσκληση του δηµάρχου και
φίλου  Γιώργου Τσουκαλά ν’ αναλάβω τη θέση αντιδ-
ηµάρχου στη δηµοτική ενότητα Μαγούλας, ως τιµητική,
ένδειξη εµπιστοσύνης στο πρόσωπο µου, και ως πρόκ-
ληση για επιπλέον έργο και ουσιαστική συµµετοχή,
στην κοινή µας προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση και
ολοκλήρωση του.

Ελπίζοντας ν ανταποκριθώ στις ανάγκες της πόλης
και τις προσδοκίες του δηµάρχου, και των συµπολιτών
µας, στο βαθµό που οι θεσµικές και κοινωνικές
δυσκολίες το επιτρέπουν, προσβλέπω µε εµπιστοσύνη
στην ειλικρινή συνεργασία των έµπειρων, δοκιµασµέ-
νων από παλιά µέχρι και σήµερα, στενών φίλων και
συνεργατών και όλων όσων σε ανύποπτο χρόνο είχα τη
χαρά να συνάψω γόνιµες δηµιουργικές και ποιοτικές
συνεργασίες, και όλους τους  νέους συνεργάτες και
φίλους.

Με την άµεση επίσηµη θεσµική συνεργασία του απε-
λθόντος κι εντεταλµένου συµβούλου φίλου κ. Χαράλαµ-
που Ανδρώνη, και τον δυναµικών αιρετών στελεχών
µας στο δηµοτικό και κοινοτικό συµβούλιο, εντείνουµε
την προσπάθεια για την ολοκλήρωση των κοινών µας
στόχων που µας ενώνουν και οδηγούν τον Καλλικρα-
τικό µας δήµο σε όλο το εύρος των δηµοτικών του ενο-
τήτων στη νέα εποχή.  

Φιλικά

Γρηγόρης Γ Κοροπούλης.

Τεράστια η προσέλευση στη 2η ∆ράση Προάσπισης Υγείας
Ευπαθών Οµάδων στην εν λόγω περιοχή  

ΕΕµµββοολλιιαασσµµοοίί  σσεε  ππααιιδδιιάά  ΡΡοοµµάά  σσττηη  ΝΝέέαα
ΖΖωωηη  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ, στο πλαίσιο του

προγράµµατος ‘‘’’ΥΥγγεείίαα  γγιιαα  ΌΌλλοουυςς΄́΄́

ΣΣυυµµββοολλιικκέέςς  κκααττααλλήήψψεειιςς  κκααιι  ααπποοκκλλεειισσµµοοίί
∆∆ηηµµααρρχχεείίωωνν  κκααιι  ∆∆ηηµµοοττιικκώώνν  κκττιιρρίίωωνν  σσήήµµεερραα  ααππόό  ττηηνν  ΠΠΟΟΕΕ--ΟΟΤΤΑΑ

Συµβολικές καταλήψεις και αποκλεισµούς κτιρίων, Γενι-
κές Συνελεύσεις, συσκέψεις και συγκεντρώσεις στους
∆ήµους, περιλαµβάνει η Ηµέρα ∆ράσης της Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α., την Τρίτη 3 Οκτωβρίου, κατά της αξιολόγησης στο ∆ηµό-
σιο, µετά την από κοινού απόφασή της µε την Α.∆.Ε.∆.Υ.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την Κυβέρνηση, πως µε το
άρθρο 36 του Ν.4489/2017 και την «προσχηµατική» αξιολόγ-
ηση, εκβιάζει και τροµοκρατεί τους εργαζοµένους στο ∆ηµόσιο
και τους Ο.Τ.Α. 

«Οι εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως έχουν κάνει
στο παρελθόν έτσι και τώρα θα απαντήσουν στον εκβιασµό και
στην αυταρχική “ντροπολογία” για την αξιολόγηση µε κλιµάκω-
ση του συλλογικού αγώνα και καθολική συµµετοχή στην Απε-
ργία-Αποχή. ∆εν εκβιαζόµαστε, έχουµε αξιοπρέπεια!!!», επι-
σηµαίνει, ωστόσοD

Συνεδριάζει σήµερα το ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε - Τα βασικά θέµατα

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆Ε θα συνεδριάσει, σήµερα Τρίτη 3 Οκτωβρίου και ώρα 11.00 π.µ., στα γραφ-
εία της Ένωσης (Ακαδηµίας 65 και Γενναδίου 8 - 3ος όροφος). Κατά την συνεδρίαση θα τεθεί προς συζήτηση
το προσφυγικό-µεταναστευτικό ζήτηµα, µε αιχµή την ανάγκη για άµεση αποσυµφόρηση των νησιών.

Παράλληλα θα συζητηθεί το θέµα της ανάθεσης υπηρεσιών σε χωριστές ∆ηµοτικές Ενότητες Καλλικρατικών ∆ήµων,
ενώ θα διατυπωθούν και οι παρατηρήσεις επί του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά µε την έκδοση
του νέου πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών.

Επιπρόσθετα θα συζητηθεί το θέµα της ένταξης των δηµοτικών εκτάσεων στα ∆ιαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που
θα εκπονηθούν από τις Περιφέρειες αλλά και η ανάγκη νοµοθετικής ρύθµισης για την επίλυση ζητηµάτων όπως η
παράταση προθεσµίας ρύθµισης οφειλών προς Ο.Τ.Α και η απαλλαγή των κενών ακινήτων που δεν χρησιµοποιούνται
καθώς και αυτών που δεν έχουν λάβει καθόλου ρεύµα (µη ρευµατοποιηµένα) από τα δηµοτικά τέλη καθαριότητας και
φωτισµού.
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ΣΤΙΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΠΩΛΗΣΗ
Βαρύ το κόστος θέρµανσης για τα νοικοκυριά

Μ
ε το επίδοµα θέρµανσης να είναι και φέτος «κουτσουρεµένο» κατά
50%, βαρύ θα είναι και φέτος το κόστος για τα νοικοκυριά, καθώς
εκτιµάται ότι η τιµή του πετρελαίου θα διαµορφωθεί µια ανάσα από

το 1 ευρώ.
Η διάθεση του πετρελαίου θέρµανσης αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου και µε

βάση την τιµή διυλιστήριου της περασµένης Πέµπτης η φετινή τιµή που θα
πληρώσουν οι καταναλωτές εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί από 95 έως 99
λεπτά. Τον πεσµένο Οκτώβριο η λιανική τιµή ήταν στα 92 µε 93 λεπτά το
λίτρο.

Η τιµή που θα διαµορφωθεί στις 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινά η διάθεση
του πετρελαίου θέρµανσης, εξαρτάται ωστόσο αφενός από τη διακύµανση των
διεθνών τιµών και της ισοτιµίας ευρώ / δολαρίου µέχρι τότε και αφετέρου από
τη διαµόρφωση των περιθωρίων κέρδους εταιριών και πρατηριούχων τα
οποία, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του υπουργείου Ενέργειας ήταν
7,64 λεπτά το λίτρο πέρυσι τον Οκτώβριο αλλά αυξήθηκαν στα 10,6 λεπτά τον
Απρίλιο, στη λήξη της περιόδου θέρµανσης.

Σε κάθε περίπτωση το κόστος για τα ελληνικά νοικοκυριά, που έτσι κι
αλλιώς επιβαρύνονται µε φόρους, ΕΝΦΙΑ και µέχρι τέλος του χρόνου, τέλη
κυκλοφορίας, είναι εξαιρετικά βαρύ αν υπολογίσει κανείς ότι για να γεµίσει
µια δεξαµενή πετρελαίου χρειάζονται κατ́ ελάχιστον 1.000 λίτρα. ∆ηλαδή θα
πρέπει να πληρωθούν 990 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση πετρελαίου, αυτή βαίνει µειούµενη τα τελευ-
ταία χρόνια εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης και της βαθµιαίας διείσδυσης του
φυσικού αερίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η κατανάλωση πετρε-
λαίου θέρµανσης διαµορφώθηκε το 2016 σε 1.199.550 µετρικούς τόνους,
έναντι 2.908.247 µ.τ. το 2010 ενώ το 2013 είχε υποχωρήσει και στους
959.233 µ.τ.

Σχετικά µε την επιδότηση πετρελαίου θέρµανσης η περικοπή του επιδό-
µατος, που γίνεται για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, θα ισχύσει τη νέα χειµε-
ρινή σεζόν (15 Οκτωβρίου 2017-30 Απριλίου 2018). Η πρώτη δόση του
«κουτσουρεµένου» επιδόµατος θα χορηγηθεί τον Ιανουάριο του 2018.

ΜΑΖΙΚΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
Στην 43η Εθελοντική Αιµοδοσία στον ∆ήµο Αχαρνών

Με µαζική προσέλευση πολιτών και εργαζοµένων του ∆ήµου Αχαρνών ολοκ-
ληρώθηκε η 43η Εθελοντική Αιµοδοσία στον ∆ήµο Αχαρνών, που διοργά-
νωσε η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών, σε συνερ-

γασία µε το Τµήµα Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Αµαλία Φλέµινγκ, την Παρασκευή 29
Σεπτεµβρίου 2017, στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Σύµφωνα µε τον Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργο Σταύρου, οι επιτυχείς
αιµοδοσίες της 43ης Εθελοντικής Αιµοδοσίας έφτασαν τις 65, δίνοντας έτσι ένα αισιό-
δοξο µήνυµα προσφοράς στον συνάνθρωπο, ενώ όπως τόνισε ο κ. Σταύρου, η προα-
γωγή της δηµόσια υγείας επηρεάζεται σαφώς από την ενηµέρωση αλλά και από τον
εθελοντισµό και την αλληλεγγύη. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συγχαίροντας και ευχαριστώντας τους
εργαζόµενους, της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών και του Τµή-
µατος Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Αµαλία Φλέµινγκ δήλωσε: "Η συµµετοχή στην
Εθελοντική Αιµοδοσία του ∆ήµου Αχαρνών είναι µια συνεπής και εξαιρετικά υπεύθυνη
πράξη ανθρωπιάς των συµπολιτών µας και των εργαζοµένων στον ∆ήµο Αχαρνών. Η
ανάγκη για αίµα στα Νοσοκοµεία είναι διαρκής και ο χρόνος που προσφέρουν οι εθε-
λοντές αιµοδότες αποτελεί τελικά µια προσφορά ζωής για τους συνανθρώπους µας".

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



ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ &  ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Το δυσµενές και αόριστο τοπίο που έχει
δηµιουργηθεί, καθιστά άµεση την ανάγκη
πληροφόρησης εργαζοµένων και ανέργων,
ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθή-
κες.

∆ιότι, η νοµοθεσία για όλα αυτά τα θέµα-
τα αντί να απλοποιείται, κάθε χρόνο γίνεται ακόµα πιο περίπλοκη.
Με αποτέλεσµα οι πολίτες να καταφεύγουν σε «ειδήµονες» ή σε δικ-
ηγορικά γραφεία και να πληρώνουν για υπηρεσίες που έπρεπε να
παρέχει το κράτος. Με αυτή την δράση, λοιπόν, φιλοδοξούµε να
καλύψουµε όλα τα παραπάνω.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. και το Εργατοϋπαλληλικό
Κέντρο Ελευσίνας συνεργάζονται σε µια κοινή προσπάθεια ανταπό-
κρισης στην ανάγκη πληροφόρησης και συµβουλευτικής εργαζοµέ-
νων και ανέργων, ξεκινώντας τη λειτουργία σηµείου παροχής υπηρ-
εσιών δια ζώσης νοµικής πληροφόρησης σε θέµατα εργατικού
δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης καθώς και υποστήριξης
ανέργων σε θέµατα απασχόλησης, εκπαίδευσης κ  ́κατάρτισης.

Ειδικότερα, από Πέµπτη 5-10-2017  και κάθε 1η και 3η Πέµπτη
του µήνα και ώρες 12:00 έως 18:00, οι νοµικοί συνεργάτες του ∆ικ-
τύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συµβουλευτικής Εργαζοµένων
και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα βρίσκονται στο Εργατοϋπαλληλικό
Κέντρο Ελευσίνας για την υποδοχή – καταγραφή – επεξεργασία
ερωτηµάτων σε θέµατα εργατικού δικαίου (συµβάσεις, αποδοχές,
άδειες κτλ) και σε θέµατα δικαίου κοινωνικής ασφάλισης (θεµελίωση
και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, συντάξεις χηρείας,
συντάξεις αναπηρίας, πλήρεις και µειωµένες συντάξεις, απασχόλ-
ηση συνταξιούχων κλπ).

Ταυτόχρονα επαγγελµατικοί σύµβουλοι θα παρέχουν πληροφ-
όρηση σε θέµατα απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Πληροφορίες στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας , τηλ. επι-
κοινωνίας:   210-5546237 & 210-5546321 email:
infoekeda@gmail.com ,   ekeda@hotmail.gr

Για την ∆ιοίκηση
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ                    ΓΙΩΡΓ. ΜΙΧΑΣ
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Σήµερα ώρα 20:00 συνεδρ-
ιάζει η αρµόδιας Οικονοµι-
κή  Επιτροπή του δήµου

Ελευσίνας ώστε να συζητήσει και να
αποφασίσει για τα παρακάτω θέµα-
τα  της ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή µη του υπ’
αριθµ 03/25-09-2017 πρακτικού της
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνι-
σµών ∆ηµοσίων συµβάσεων Προµ-
ηθειών, περί αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικών προσφο-
ρών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του διεθνούς ηλεκτρονικού
∆ιαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια Κάδων απορριµµάτων διαφόρων
ειδών, προµήθεια κάδων οικιακής κοµποστοπόιησης, προµήθεια
δοχείων για ανακύκλωση (Σ)»

2. Έγκριση ή µη του υπ’ αριθµ 05/25-09-2017 πρακτικού της
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµών ∆ηµοσίων συµβάσεων Μελετών
περί αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για τον Συνοπτικό ∆ιαγωνι-
σµό µε τίτλο : «Επικαιροποίηση της µελέτης αποχέτευσης οµβρίων
υδάτων ∆.Ε. Μαγούλας». 

3. Ανάκληση της υπ’ αριθµ 676/16 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής περί καταλογισµού αχρεωστήτως  καταβληθέντων ποσών
από προνοιακά επιδόµατα. 

4. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήµατος προς την Προϊ-
σταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση της προ-
µήθειας µε τίτλο «Λοιπές Προµήθειες καταναλωτικών αγαθών
(Σακούλες Απορριµµάτων)» έγκριση της σχετικής δαπάνης και ψήφιση
πίστωσης ποσού 99.976,24  € για το έτος 2017 και ποσού 99.976,24
€  για το έτος 2018. 

5. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήµατος προς την Προϊ-
σταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση της προ-
µήθειας µε τίτλο «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού»
έγκριση της σχετικής δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 29.998,33
€ για το έτος 2017 και ποσού 29.998,33 €  για το έτος 2018. 

6. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος προς την
Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.)  του ∆ήµου µας για
την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για αµοιβή για τον έλεγχο
ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης 2016 από το σώµα ορκωτών
λογιστών  - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.602,00
€ 

7. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος προς την
Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδο

ση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
αµοιβή Νοµικού (∆ηµοµελέτη Γεωργία)-
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 400,00 € 

8. Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
την Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προ-
γράµµατος για τον µήνα Ιούνιο 2017- έγκρι-

ση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 51.431,08 € 
9. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος προς την

Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδο-
ση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την Υλοποίηση του Επιχειρη-
σιακού Προγράµµατος για τον µήνα Ιούλιο 2017- έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 131.869,86 € 

10. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος προς την
Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδο-
ση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την προµήθεια Υδραυλικών –
Υλικών Αυτόµατου Ποτίσµατος – Αρδευτικών Υλικών (Σ)- έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 106.529,27 € 

11. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος προς την
Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδο-
ση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την Σύνταξη Οικονοµικών
Καταστάσεων 2016 – Παρακολούθηση Γενικής – Αναλυτικής Λογιστι-
κής 2017 - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.552,00
€ 

12. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος προς την
Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδο-
ση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για Λοιπές Συνδροµές – Συνδρο-
µές INTERNET (∆υνατότητα πρόσβασης – Συνδροµή σε ∆ιαδικτυακή
Εφαρµογή του ΚΕΠ Υγείας)  - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 638,24 € 

13. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος προς την
Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδο-
ση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την Κατασκευή Πεζοδροµίων
στη ∆Ε Ελευσίνας- έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
250.000,00 €

14. Έγκριση Ενιαίας Τεχνικής Προδιαγραφής & Κατάρτιση των
όρων ∆ιακήρυξης ∆ιαγωνισµού Άνω των Ορίων µε τίτλο : «Λοιπές
Προµήθειες Καταναλωτικών Αγαθών (σακούλες απορριµµάτων) &
Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισµού ∆ηµου Ελευσίνας,
Ν.Π.∆.∆., Π.Α.Κ.Π.Π.Α. και Ν.Π.Ι∆., Κ.Ε.∆.Ε.»

15. Αποδοχή δωρεάς από το Βιβλιοπωλείο Κανάκη.  

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών για τον Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό : 
«Επικαιροποίηση της µελέτης αποχέτευσης οµβρίων υδάτων Μαγούλας». 

Ελεγχόµενη έκρηξη εξουδετέρωσης παλιών
πυροµαχικών στο αεροδρόµιο της Ελευσίνας

Ο∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας,
κ. Νικόλαος Μελετίου ενηµερώνει όλους τους Πολίτες ότι και την Τρίτη, 3/10, θα
πραγµατοποιηθούν ελεγχόµενες εκρήξεις εξουδετέρωσης πυροµαχικών παλαιού

τύπου, εντός του αεροδροµίου Ελευσίνας, από τις 17:00 ως τις 18:30. 
Οι κάτοικοι των γειτονικών περιοχών, παρακαλούνται να διατηρήσουν την ψυχραιµία τους,

στο ενδεχόµενο άκουσµα του θορύβου των εκρήξεων. Σύµφωνα µε την ενηµέρωση των
αρµόδιων αρχών, δεν απαιτείται η λήψη οποιουδήποτε άλλου µέτρου. 



ΠΠιισσττοοίί  σσττοο  ρρααννττεεββοούύ  ττοουυςς  
οοιι  ΚΚρρήήττεεςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

ΓΓιιοορρττήή  ΤΤσσιικκοουυδδιιάάςς  σσττιιςς  ΠΠααλλααιιέέςς  ΑΑπποοθθήήκκεεςς  
ΕΕλλααιιοουυρργγιικκήήςς  66  --  77  --  88  ΟΟκκττώώββρρηη  22001177

Στο ίδιο µέρος το γνωστό,θα σµίξουµε
µε φίλους και "εδικούς" µας, θα φάµε,
θα πιούµε,θ α χορέψουµε,θα περάσο-
υµε καλά.....
Η αγκαλιά µας θα είναι πάλι ανοιχτή
για να σας φιλοξενήσει,µε τον µονα-
δικό τρόπο που εµείς οι Κρητικοί ξέρο-
υµε και να σας ταξιδέψει στα µονοπά-
τια της Λα'ι'κής µας Παράδοσης....
Το καζάνι µας θα βγάζει για τρείς ηµέρ-
ες Τσικουδιά...
Η κουζίνα µας θα προσφέρει καλοµα-
γειρεµένο σπιτικό φαγητό...
Η τάβλα µας θα είναι στρωµένη....
Και για την διασκέδασή µας θα έχουµε
κοντά µας τους καλίτερους!!!!!!
Ελάτε να σεργιανίσουµε µαζί τα µονο-
πάτια της Κρητικής Παράδοσης και να
γλεντίσουµε µε τον ήχο της πλανεύτρ-
ας λύρας!!!!

Παλαιές Αποθήκες Ελαιουργικής
6 - 7 - 8 Οκτώβρη 2017
Καλώς να ανταµώσουµε

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Κίνηµα Χωρίς µεσάζοντες του ∆ήµου Ελευσίνας 
Το Σάββατο 7 Οκτωβρίου η 34η ∆ράση

Το Κίνηµα
Χωρίς µεσά-
ζοντες του

∆ήµου Ελευσίνας
προχωρά στην 34η
∆ράση του το Σάβ-
βατο 7 Οκτωβρίου,
στο πάρκινγκ επί
της οδού Ηρώων
Πολυτεχνείου, απέ-
ναντι από το κτίριο
της Περιφέρειας, και
ώρες οκτώ το πρωί
έως µία το µεσηµέρι. 

Τα προϊόντα που
θα διατεθούν είναι
ελαιόλαδο, αλεύρι,
µέλι, ρύζι, όσπρια,
αυγά, ζυµαρικά και
άλλα.

Μια βραδιά µε ζεστή φιλοξεν ία, παρά τη έν τονη φθιν οπωρινή ψύχρα, έζησαν
όλοι εκείνοι του το βράδυ της Παρασκευής 29 Σεπτεµβρίου βρέθηκαν  στο
ανοιχτό γήπεδο του Αγίου Νικολάου αν ταποκρινόµενοι  στο κάλεσµα του

Συλλόγου Βορειοηπειρωτών  Φυλής. 
Ο Πρόεδρος Μιχάλης Βασιλείου και τα φιλόξενα µέλη του Συλλόγου περιποιήθηκαν

προσωπικά όλο τον  κόσµο, ενώ τη βραδιά στόλισαν   µε την  παρουσία τους τα παρα-
δοσιακά χορευτικά τµήµατα των  Βορειοηπειρωτών  τα οποία συνοδεία ζωντανής ορχή-
στρας έδωσαν  επί σκηνής τον  καλύτερό τους εαυτό, δικαιώνον τας απόλυτα τον  χορο-
διδάσκαλο τους Άρη Κατσιν έλη. 

Ήταν  εκείνα άλλωστε,  που ξεσήκωσαν  όλο τον  κόσµο στο χορό, αλλά και τον
∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, που αν ταποκρίθηκε αµέσως στο κάλεσµα τους και
µπήκε στον  κύκλο του χορού. 

Λίγο νωρίτερα καλωσορίζον τας τον  κόσµο ο Πρόεδρος Μιχάλης Βασιλείου επεσήµανε
ότι το κρύο είχε ως συνέπεια τη συµµετοχή λιγότερου κόσµου από πέρσι και υποσχέθη-
κε ότι του χρόνου θα υπάρξει καλύτερη πρόβλεψη για τον  χώρο, Η αλήθεια πάν τως

είναι, ότι µάλλον  τα τραπέζια ήταν  πολλά και όχ ι ο κόσµος λίγος, καθώς στο χορό ο
κύκλος έγιν ε διπλός και τριπλός! 

Ο Πρόεδρος δεν  παρέλειψε επίσης να ευχαριστήσει µε θέρµη  τον  Αθλητικό και Πολι-
τιστικό Οργαν ισµό η «Πάρνηθα» που στέκεται αρωγός σε όλους τους Συλλόγους, την
Κοινων ική Υπηρεσία, τους χορηγούς του, καθώς και τον  ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παπ-
πού τον  οποίο και κάλεσε στο βήµα της εκδήλωσης.  

Ο ∆ήµαρχος από την  πλευρά του συνεχάρη τον  Πρόεδρο για το πολύτιµο έργο του
δηλώνοντας  µεταξύ άλλων  τα εξής: «Τιµούµε τη Βόρειο Ήπειρο. Τη Βόρειο Ήπειρο που
την  είχαµε και την  έχουµε πάν τα στις καρδιές µας. Ο ∆ήµος Φυλής είναι πάν τα κον τά
στον  Πολιτισµό, αναδεικνύει τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, αναδεικνύει τις Παραδόσεις. 

Αλλά πάνω απ΄ όλα,  ας µην  ξεχνάµε ότι και οι πρώτοι κάτοικοι του ∆ήµου Φυλής
έχουν  µακριν ή καταγωγή από τη Βόρειο Ήπειρο. Είµαστε αδέλφια και προχωράµε µαζί»
κατέληξε καταχειροκροτούµενος. Όσο για τις ευχές του για καλή διασκέδαση, όπως φάν -
ηκε στη συνέχεια έπιασαν  τόπο, αφού ο κόσµος παρά την  ψύχρα γλέν τησε µε την
ψυχή του ως τις µικρές ώρες. 

6-θριάσιο Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017

Μια βραδιά µε ζεστή φιλοξενία από τον Σύλλογο
Βορειοηπειρωτών Φυλής

Χρήστος Παππούς: «Τιµούµε τη Βόρειο Ήπειρο που την είχαµε και την έχουµε 
πάντα στις καρδιές µας. Είµαστε αδέλφια και προχωράµε µαζί»  
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Με αφορµή τον εορτασµό της Παγ-
κόσµιας Ηµέρας για την 3η ηλικία η
∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών, µε
συνεχή φροντίδα και ενδιαφέρον για
την 3η ηλικία, διοργανώνει
εκδηλώσεις εορτασµού, ενηµερωτι-
κές οµιλίες και  πραγµατοποίηση
προληπτικών εξετάσεων για τα µέλη
των ΚΑΠΗ του ∆ήµου.

Το πρόγραµµα δράσεων και
εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Εορτασµός της Παγκόσµιας ηµέρας
για την 3η ηλικία στο 1ο ΚΑΠΗ µε
κεράσµατα και ευχές

• Τετάρτη 4/10/2017:
Ενηµέρωση – Οµιλία για την άνοια

και την νόσο Αλτσχάιµερ στις 9:00
π.µ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του
∆ήµου Αχαρνών

• Τετάρτη 4/10/2017:
Ενηµέρωση – οµιλία – προληπτι-

κές εξετάσεις και εκτίµηση αποτελε-
σµάτων από εξειδικευµένο ∆ερµα-
τολόγο στο Κ.Α.Π.Η. Θρακοµακεδό-
νων

• Παρασκευή 6/10/2017
Εορτασµός της Παγκόσµιας ηµέρας

για την 3η ηλικία στο Κ.Α.Π.Η. Θρα-
κοµακεδόνων στις 11.00 π.µ. µε
χορούς και τραγούδια.

• Πέµπτη 12/10/2017
Ενηµέρωση – οµιλία – προληπτι-

κές εξετάσεις και εκτίµηση αποτελε-
σµάτων από εξειδικευµένο ∆ερµα-
τολόγο στο 2ο Κ.Α.Π.Η.

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Φροντίδας Αχαρνών

Γεώργιος ∆ασκαλάκης

∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΕΕννηηµµεερρωωττιικκέέςς  οοµµιιλλίίεεςς  
κκααιι  ππρροολληηππττιικκέέςς  εεξξεεττάάσσεειιςς  γγιιαα

ττηηνν  33ηη  ηηλλιικκίίαα

ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααιι  οοιι  ππααρρεεµµββάάσσεειιςς
σσττηηνν  ΠΠ..ΕΕ..ΟΟ..ΑΑ  --  ΘΘηηββώώνν

Αναµένεται να δοθεί σύντοµα και τρίτη βοηθητική
λωρίδα για την διέλευση των οχηµάτων!

Ηπρώτη εργολαβία µε
χρηµατοδότηση της Περιφ-
έρειας Αττικής  από το Π.

∆ Επενδύσεων - µε το ποσό των
4.100.000,00 ευρώ που
ξεκίνησε πέρυσι µε σηµαντικές
παρεµβάσεις - συνεχίζεται και
αυτήν την περίοδο µε νέες
εργασίες στην ΠΕΟΑΘ . Αυτές
αφορουν την προετοιµασία και
ασφαλτόστρωση τµήµατος της
ΠΕΟΑΘ - µήκους περίπου 550
µέτρων πριν απο την τοποθεσια
Καραούλη της Μάνδρας προς
την Θηβα . 

Σύµφωνα µε τον αντιπεριφερει-
άρχη κ. Γ. Βασιλείου όπως ανα-
µένεται  µε την ολοκληρωσή τους
σε δυο εβδοµαδες θα  δοθεί -
και τρίτη βοηθητική λωρίδα για
την διέλευση των οχηµάτων!

ΗΗ ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου
Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) ανακοινώνει την
πρόσληψη ωροµίσθιου εκπαιδευτικού – καλ-

λιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρω-
παϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και
επαγγελµατικής ζωής» για τα Κέντρα ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) που λειτουργούν στο
∆ήµο Μεγαρέων.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν ολόκ-
ληρη την προκήρυξη στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια η να την
παραλάβουν από τα γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων
(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), µαζί µε την αίτηση, ή από το επίσηµο
site της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του
∆ήµου Μεγαρέων
(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.):(www.dikedime.gr.).

Σε περίπτωση που αδυνατούν να προσέλθουν στα
γραφεία προκειµένου να παραλάβουν το έντυπο της
αίτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν µε τον φορέα
προκειµένου να τους αποσταλεί µε φαξ η µέσω ηλεκτρ

ονικού ταχυδροµείου.
Η υποβολή των αιτήσεων

και των δικαιολογητικών
είναι δέκα (10) ηµέρες
(υπολογιζόµενες ηµερολο-
γιακά) και αρχίζει από την
εποµένη ηµέρα της τελευ-
ταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές
εφηµερίδες ή της ανάρτ-
ησης της στο χώρο ανα-
κοινώσεων της ∆ηµοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης
του ∆ήµου Μεγαρέων
∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν µετα-
γενέστερη της δηµοσίευσης
στις εφηµερίδες.

Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκ-
ληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά

νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η
λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα.

Για τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) που λειτουργούν στο ∆ήµο.

Προσλήψεις 22 ατόµων στον ∆ήµο Μεγαρέων
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ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή  πποολλιιττώώνν  σσεε  ΕΕθθεελλοοννττιικκήή  ΟΟµµάάδδαα  
««ΠΠόόλληη  κκααττάά  ττωωνν  δδιιαακκρρίίσσεεωωνν»»

ΟΟ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας,
καλεί κατοίκους της πόλης
που ενδιαφέρονται να δρα-

στηριοποιηθούν στην ανάπτυξη του
δηµόσιου διαλόγου σε θέµατα κοινω-
νικής συνοχής,

διαπολιτισµικής επικοινωνίας και
καταπολέµησης των διακρίσεων, να
συµµετέχουν στη συγκρότηση µιας
Εθελοντικής Οµάδας ∆ράσης «Πόλη Κατά των ∆ιακρίσεων».

12 ενεργοί πολίτες θα επιδιώξουν, συµµετέχοντας εθελοντικά στην δράση και µε τον
συντονισµό του ∆ήµου, να ενεργοποιήσουν

και να εµψυχώσουν τους κατοίκους της πόλης µας σε δράσεις που θα ενισχύουν
τους µεταξύ τους δεσµούς επικοινωνίας.

∆ηλώσεις συµµετοχής: έως Τρίτη 3 Οκτωβρίου :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelLrYq58OTLjORp6KFOCB2kwo5gl
6aSOiOlUe9H9_FSswOFw/viewform 

Στις Περιφέρειες η αρµοδιότητα 
της κατεδάφισης αυθαιρέτων

Στις Περιφέρειες περνά η αρµοδιότητα της κατεδάφισης αυθαιρέτων, όπως
προβλέπεται στο νοµοσχέδιο για τον έλεγχο και προστασία του δοµηµένου
περιβάλλοντος. Πρόκειται για µία πρόσθετη αρµοδιότητα, την οποία αναλαµ-

βάνουν οι Περιφέρειες από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, καθώς οι τελευταίες επι-
καλούµενες διαφόρων τύπων αδυναµίες, δεν προχωρούσαν σχεδόν ποτέ σε κατεδα-
φίσεις.

Παρότι οι Περιφερειάρχες εκτιµούν ότι, “το νοµοσχέδιο έρχεται να βάλει τάξη στο
ζήτηµα των αυθαιρέτων”, εµφανίζονται αρνητικοί στο να αναλάβουν την αρµοδιότητα
της κατεδάφισης. “Θα αναγκαστούµε να αναλάβουµε ένα βαρύ φορτίο, που το κράτος
δεν θέλει να αναλάβει”, υποστήριξαν κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας. 

Υπογραµµίζουν, πάντως, ότι δεν υπάρχουν διασφαλίσεις ούτε σε επίπεδο προσω-
πικού, ούτε σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδοµής.

Από την πλευρά τους, οι µηχανικοί των τεχνικών υπηρεσιών των Περιφερειών υπο-
στηρίζουν ότι, “για να έχουν εµπλοκή οι ΟΤΑ Β' βαθµού στο έργο της κατεδάφισης θα
πρέπει να προστεθεί πρόσθετο προσωπικό”.

Η«Φλόγα της Αγάπης»
ταξίδεψε στους δρόµους
του Ιλίου, όπου εκατοντά-

δες Λαµπαδηδρόµοι µετέδωσαν το
µήνυµα της Εθελοντικής Αιµοδοσίας,
την Τρίτη 19 Σεπτεµβρίου 2017, στο
πλαίσιο της 15ης Πανελλήνιας Λαµ-
παδηδροµίας Εθελοντών Αιµοδοτών
της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών
(Π.Ο.Σ.Ε.Α.), στην οποία συµµετείχε
και φέτος ο ∆ήµος Ιλίου, µέσω της
Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Μετά το ταξίδι της σε πόλεις της
Ελλάδας, η Φλόγα έφτασε στο ∆ηµα-
ρχείο Ιλίου, όπου παραδόθηκε από
τον Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος του
∆ήµου Μεταµόρφωσης Βαγγέλη
Χειµώνα και την Γραµµατέα του
Συνδέσµου Αιµοδοτών ∆ωρητών
Οργάνων Σώµατος και Μέριµνας
Υγείας «Κωστάκης Μεσογίτης»
Φωτεινή Σαλιακέλλη στον ∆ήµαρχο
Ιλίου Νίκο Ζενέτο, ο οποίος κήρυξε
την έναρξη της λαµπαδηδροµίας
ανάβοντας τον βωµό της Αγάπης και
δίνοντας τη Φλόγα στους συµµε-
τέχοντες.

Κατά την παραλαβή της Φλόγας, ο
∆ήµαρχος Ιλίου επισήµανε ότι «οι
εθελοντές αιµοδότες είναι οι καθηµε-
ρινοί ήρωες» και σηµείωσε ότι «Η
ανιδιοτελής προσφορά των αιµο-
δοτών, αντικατοπτρίζει το µεγαλείο
της ψυχής του ανθρώπου. 

Το µήνυµα που στέλνουµε σήµερα
είναι ότι αυτή η δύναµη της ψυχής,
µπορεί να ξεπεράσει τα εµπόδια και
να σώσει τη ζωή των συνανθρώπων
µας.»

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ∆ήµος
Ιλίου διοργάνωσε την πρώτη εθελον-
τική αιµοδοσία το 1987 και έως
σήµερα έχει πραγµατοποιήσει πλήθ-
ος δράσεων ευαισθητοποίησης των
πολιτών, µε στόχο τη διάδοση της
τακτικής εθελοντικής αιµοδοσίας. Τα
τελευταία χρόνια, η αθρόα συµµε-
τοχή του κόσµου οδήγησε στη διο-
ργάνωση διήµερων εθελοντικών
αιµοδοσιών από την Κοινωνική
Υπηρεσία και στη δηµιουργία µιας
ισχυρής ∆ηµοτικής Τράπεζας Αίµα-
τος.

Στο πλαίσιο της δράσης, βρα-
βεύτηκε το Κέντρο Γυναικών Ιλίου,

για το κοινωνικό του έργο και τη
στήριξη των Κοινωνικών δράσεων
του ∆ήµου Ιλίου, καθώς και η
Π.Ο.Σ.Ε.Α. για την προσπάθειά της
να διαδώσει την ιδέα της Εθελοντι-
κής Αιµοδοσίας και της ∆ωρεάς
Οργάνων & Ιστών Σώµατος.

Στην εκδήλωση συµµετείχαν
επίσης, Αντιδήµαρχοι και ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι Ιλίου, η Ειδική Γραµµα-
τέας της Π.Ο.Σ.Ε.Α. Αθηνά Εξάρχου,
η Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου 

Αιµοδοτών ∆ωρητών Οργάνων
Σώµατος και Μέριµνας Υγείας
«Κωστάκης Μεσογίτης» Λουκία
Λούκα και µέλη του Συνδέσµου, εκ
µέρους του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» η
Προϊσταµένη της Γ’ Μαιευτικής
Γυναικολογικής Κλινικής Ιωάννα
Τασιοπούλου, εκπρόσωποι Συλλό-
γων και Φορέων, το Κέντρο
Γυναικών Ιλίου, Σύλλογοι Γονέων &
Κηδεµόνων, καθώς και µαθητές από
σχολεία της πόλης.

Η «Φλόγα της Αγάπης» ταξίδεψε στους δρόµους του Ιλίου
Εκατοντάδες Λαµπαδηδρόµοι µετέδωσαν το µήνυµα της Εθελοντικής Αιµοδοσίας
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Μπορεί το οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα να εµφ-
ανίζεται λιγότερο δυσοίωνο ωστόσο οι προσ-
δοκίες των νοικοκυριών τόσο για την οικονοµι-

κή τους κατάσταση όσο και για την οικονοµία της χώρας
επιδεινώνονται.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία Οικονοµικής Συγκυρίας, που
δηµοσιοποίησε σήµερα το ΙΟΒΕ ο ∆είκτης Οικονοµικού
Κλίµατος τον Σεπτέµβριο ενισχύθηκε φτάνοντας στις
100,6 µονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τον ∆εκέµ-
βριο του 2014.

Αν και ο δείκτης εξακολουθεί να κινείται σηµαντικά  χαµ-
ηλότερα από τα επίπεδα της υπόλοιπης Ευρώπης, η
βελτίωσή του είναι αξιοσηµείωτη. Αντανακλά κατά κύριο
λόγο τη σηµασία που είχε η άµβλυνση της αβεβαιότητας
σχετικά µε την οµαλή πορεία του  προγράµµατος, όπως
σε κάποιο βαθµό και την καλή πορεία του τουρισµού.

Αυτοί είναι και οι ισχυρότεροι παράγοντες στην τρέχου-
σα περίοδο και  παρά τις δυσµενείς φορολογικές και λοι-
πές επιβαρύνσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φαίνε-
ται να διαµορφώνονται προσδοκίες ανάκαµψης της οικο-
νοµίας, έστω και µε µικρότερο ρυθµό από ότι είχε αρχικά
προβλεφθεί.

Η βελτίωση στις Κατασκευές και στη Βιοµηχανία είναι
έντονη ενώ οι προσδοκίες στο Λιανικό Εµπόριο και τις
Υπηρεσίες δεν µεταβάλλονται σηµαντικά.

Αναφορικά µε την καταναλωτική εµπιστοσύνη αυτή
βελτιώνεται κυρίως λόγω των λιγότερο δυσµενών προβ-
λέψεων για την ανεργία.

Η Ελλάδα  µε τον χαµηλότερο δείκτη καταναλωτι-
κής εµπιστοσύνης

Πάραυτα, η Ελλάδα παραµένει η χώρα µε το χαµηλότε

ρο δείκτη καταναλωτικής εµπιστοσύνης µεταξύ των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ακολουθούν η
Βουλγαρία (-23 από -25,2 τον Ιούλιο), η Κροατία (-18 από
-15,9 τον Ιούλιο), η Ρουµανία (-15 έναντι -17 τον Ιούλιο)
και η Ουγγαρία (-13,6 κατόπιν -14,8 τον Ιούλιο).

Ο µέσος ευρωπαϊκός δείκτης σε επίπεδο ΕΕ αυξήθηκε,
στις -1,6 µονάδες (-2,3 τον Ιούλιο), ενώ παρόµοια ήταν η
τάση του σε επίπεδο Ευρωζώνης (-1,2 από -1,7 τον
Ιούλιο).

Ανοδική τάση τον Σεπτέµβριο σε σχέση µε τον Αύγου-
στο σηµειώθηκε σε 17 χώρες (από 13 τον Αύγουστο και
12 τον Ιούλιο), ενώ θετικό πρόσηµο διατηρούν 13 χώρες:
οι σκανδιναβικές (∆ανία, Σουηδία, Φινλανδία), το µΛο-
υξεµβούργο, το Βέλγιο, η Τσεχία, η Γερµανία, η Μάλτα, η
Ολλανδία, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Εσθονία και η
Ιρλανδία.

Εξι στους δέκα περιµένουν επιδείνωση των οικο-
νοµικών τους

Οι  προβλέψεις  των  καταναλωτών  για  την  οικονοµι-
κή  κατάσταση  του  νοικοκυριού  τους  τους προσεχείς
12   µήνες   βελτιώθηκαν   σηµαντικά   τον   Σεπτέµβριο,
µε   το   σχετικό   δείκτη   να διαµορφώνεται  στις  -44,6
(από  -55,8  τον  Ιούλιο)  µονάδες.  Το  60%  (από  62%)
των  νοικοκυριών αναµένει  ελαφρά  ή  αισθητή  επι-
δείνωση  της  οικονοµικής  του  κατάστασης,  ενώ  το  3-
4% προβλέπει και πάλι µικρή βελτίωση.

Ο δείκτης των προβλέψεων των νοικοκυριών για την
οικονοµική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12-
µηνο ανέκαµψε τον Σεπτέµβριο και διαµορφώθηκε στις -

48,5 (από -65,7 τον Ιούλιο) µονάδες.  Το  66%  των
καταναλωτών  προβλέπει  εκ  νέου  ελαφρά  ή  αισθητή
επιδείνωση  της οικονοµικής  κατάστασης  της  χώρας,
έναντι  του  7%  (από  5%)  το  οποίο  αναµένει  ελαφρά
βελτίωση.

Βελτιωµένη η είκονα στους άλλους τοµείς

Στους άλλους τοµείς που συµπεριλαµβάνονται στις
µετρήσεις του ΙΟΒΕ για τον ∆είκτη Οικονοµικού Κλίµατος,
οι προβλέψεις διαµορφώνονται ως εξής:

Στη Βιοµηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους
προσεχείς µήνες ανακάµπτουν, όπως συµβαίνει και µε τις
εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση, ενώ και τα
αποθέµατα αποκλιµακώνονται.

στις Κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραµµα
εργασιών των επιχειρήσεων αλλά και οι προβλέψεις για
την απασχόληση βελτιώνονται, αν και από χαµηλό επίπε-
δο.

στο Λιανικό Εµπόριο, οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες
πωλήσεις βελτιώνονται ελαφρά, αντίθετα µε τις προβλέ-
ψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους, ενώ στις εκτιµή-
σεις για το ύψος των αποθεµάτων καταγράφεται αποκ-
λιµάκωση του σχετικού δείκτη.  

στις Υπηρεσίες, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατά-
σταση των επιχειρήσεων µεταβάλλονται θετικά τον
Σεπτέµβριο σε σχέση µε τον Ιούλιο, όπως και οι εκτιµή-
σεις για την τρέχουσα ζήτηση, όµως οι θετικές προβλέ-
ψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή της εξασθενούν.

ΙΙΙΙΟΟΟΟΒΒΒΒΕΕΕΕ::::     ΕΕΕΕξξξξιιιι     σσσσττττοοοουυυυςςςς    δδδδέέέέκκκκαααα    ππππεεεερρρριιιιµµµµέέέέννννοοοουυυυνννν    
εεεεππππιιιιδδδδεεεείίίίννννωωωωσσσσηηηη    ττττωωωωνννν    οοοοιιιικκκκοοοοννννοοοοµµµµιιιικκκκώώώώνννν    ττττοοοουυυυςςςς
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ

700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ

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

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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..  66997722772288330000

ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

- ΤΗΛ: 6988091139
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ΟΟιι  ππρρώώττεεςς  δδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ  ΜΜιιχχάάλληη
ΛΛεεµµππιιδδάάκκηη  µµεεττάά  ττηηνν  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη

"Ευχαριστώ τον αστυνοµικό διευθυντή και τους άλλους αστυνοµικούς της
Κρήτης που έκαναν τη δουλειά τους µε ακρίβεια και µυστικότητα," είπε ο
επιχειρηµατίας.
«Ο άνθρωπος είναι σώος και κοντά στους δικούς του, τον εξετάζουν οι για-
τροί αυτή τη στιγµή. Έχουν συλληφθεί 7 απαγωγείς και αναµένονται και άλλες
συλλήψεις , δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ Τόσ-
κας αναφερόµενος στην αίσια έκβαση της υπόθεσης απαγωγής του επιχειρ-
ηµατία."Σώος είναι ο άνθρωπος και λύτρα δεν πληρώθηκαν και είµαστε αρκε-
τά ευτυχείς για αυτό" πρόσθεσε ο κ. Τόσκας.
Η επιχείρηση όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασία του
Πολίτη, κ. Τοσκας, έγινε εντελώς αιφνίδια και τη σωστή χρονική στιγµή. Ο
ίδιος σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «∆ε θα φέρναµε σε κίνδυνο την υγεία και τη
σωµατική ακεραιότητα του Μιχάλη Λεµπιδάκη».

Μ
ε τον καλύτερο τρόπο
ξεκίνησε το το πρόγραµµά
της στη Γ΄ Εθνική κατηγορία

η Ενωση Πανασπροπυργιακού ∆όξας , η
οποία έχοντας πλέον µπει σε  ρυθµούς
πρωταθλήµατος, νίκησε στο  παιχνίδι
της πρεµιέρας  την Ρόδο µε 1-0 . 

Ο νέος προπονητής της οµάδος Νίκος
Κωτσοβός έχει  τονώσει τους ποδοσφαι-
ριστές στον τοµέα της ψυχολογίας  κι
αυτό φάνηκε από το δυναµικό  ξεκίνηµα
απέναντι σε µια έµπειρη οµάδα.

Οι παίκτες της Ενωσης  µε σωστή
αµυντική τακτική  και ξαφνικές αντεπιθέ-
σεις έδειξαν αποφασισµένοι να καθα-
ρίσουν το µατς και τα κατάφεραν στο 65’
µε διαγώνιο σουτ του Ραφαήλ Ζωγράφο
από ασίστ του Γιάννη Κατσίκη.

Το  παιχνίδι της πρεµιέρας του πρω-
ταθλήµατος της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας
µε αντίπαλο τη Ρόδο διεξηχθη την Κυρ-
ιακή στις 15:00 στο γήπεδο της
Μαγούλας.

ΈΈννωωσσηη  ΠΠαανναασσππρροοππυυρργγιιαακκοούύ  ∆∆όόξξααςς::  ΈΈννωωσσηη  ΠΠαανναασσππρροοππυυρργγιιαακκοούύ  ∆∆όόξξααςς::  
∆∆υυννααττήή  εεµµφφάάννιισσηη  σσττοο  ππααιιχχννίίδδιι  ττηηςς  ππρρεεµµιιέέρρααςς  

ΝΝίίκκηησσεε  ττηηνν  έέµµππεειιρρηη  ΡΡόόδδοο  µµεε  11--00  
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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

Ενοικιάζεται διαµέρισµα σε νεόδµητη 
πολυκατοικία στη Μαγούλα Αττικής

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολυκατοικία
στη Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα

γραφείο, 1WC, κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολόγιο, αυτόνοµη 

θέρµανση,θέση parking στην πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο.
Κοντά σε αστική συγκοινωνία και προαστιακό σιδηρόδροµο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944204160

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  

ΠΠωωλλεείίττααιι  οοιικκόόππεεδδοο  11440000ττµµ  σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα
µµεε  4400  ττµµ  κκττίίσσµµαα  σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα  ααννττααλλάάσσσσεεττααιι  κκααιι  µµεε  

δδιιααµµέέρριισσµµαα  ηη  µµααγγααζζίί..  
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  ::  66998844779922449900
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                 
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Πλατεία

Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

Άνω Λιόσια, 29/09/2017
Αριθ. Πρωτ.: 50026

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού  διαγωνισµού
για  την  ανάδειξη 
αναδόχου  για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» 

Α.Μ.:151/2017, 
προϋπολογισµού 59.999,61 €

(συµπ/νου Φ.Π.Α.).

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι εκτίθεται σε συνοπτικό  διαγω-
νισµό µε σφραγισµένες προσφο-
ρές  και µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα  από
οικονοµική  άποψη  τιµή προσφο-
ρά, , για το σύνολο των προς προ-
µήθεια ειδών, που συµφωνούν µε
τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της σχετικής διακήρ-
υξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
∆ΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ», συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισµού 53.097,00 €
χωρίς Φ. Π. Α. 13%  (59.999,61 €
µε Φ.Π.Α.13%) για τις ανάγκες
του ∆ήµου Φυλής σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 
1. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα

της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα
κράτη – µέλη της Συµφωνίας για
τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο
ή στα κράτη – µέλη που έχουν
υπογράψει την Συµφωνία περί
∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπο-
ρίου, η οποία κυρώθηκε από την
Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 

139/ Α’/ 1997), σύµφωνα µε τα
αναλυτικά αναφερόµενα στο
άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 .

2. Κοινοπραξίες – Συµπράξεις -
Ενώσεις µέλη των οποίων είναι τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα  σύµφ-
ωνα µε το άρθρο 6 της διακήρ-
υξης.    

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο
δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου
Φυλής στην αίθουσα Μελίνα Μερ-
κούρη Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ
13341), την 17-10-2017 ηµέρα
Τρίτη και ώρα 10:00- 11:00 π.µ.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υπο-
βάλλουν τις προσφορές τους
αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου
στην επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού, η οποία θα τις απο-
σφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές
µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία
δύναται να σταλούν ταχυδροµικά
ή µε άλλον τρόπο στο ∆ήµο στη
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, Άνω
Λιόσια, τ.κ. 13341. Προσφορές
που κατατίθενται µετά την παρα-
πάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική δια-
κήρυξη.

Το έργο χρηµατοδοτείται από
ιδίους πόρους

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς µπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνι-
σµού επισκεπτόµενοι την ιστο-
σελίδα του ∆ήµου Φυλής
http://www.fyli.gr. Γενικές πληροφ-
ορίες παρέχονται και από το
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 2132042714.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΜεε  πποολλλλέέςς  σσυυµµµµεεττοοχχέέςς  κκααιι  εεννέέρργγεειιαα  
ττοο  11οο  ΤΤοουυρρννοουυάά  SSttrreeeettbbaallll  33xx33  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ

ΦΦυυλλήήςς  σσττηηνν  ππλλααττεείίαα  ΗΗρρώώωωνν  

Πολλή ενέργεια, κέφι αλλά και
υψηλή αδρεναλίνη για τους
δεκάδες συµµετόχντες στο 1o

Τουρνουά Streetball 3x3 για αγόρια και
κορίτσια που διοργάνωσε το ΝΠ∆∆
Πολιτισµού και Αθλητισµού του ∆ήµου
Φυλής «Πάρνηθα», ξεκίνησε  το
Σάββατο 30 Σεπτεµβρίου  ενώ η τελετή
λήξης µε τις απονοµές έγιναν  το
απόγευµα  της Κυριακής. Την
παρουσίαση έκανε  η πανέµορφη
Έλενα Κρεµλίδου, ενώ special guest
του event ήταν o Βασίλης Σκουντής.

Καθ΄όλη τη διάρκεια των αγώνων στη
πλατεία βρισκόταν προκειµένου να
υποδεχθεί και να καλωσορίσει αθλητές
– αθλήτριες αλλά και τους επίσηµους
προσκεκληµένους που έλαβαν  µέρος
στις απονοµές,  ο Οικοδεσπότης της

αθλητικής διοργάνωσης και Πρόεδρος του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισµού η “Πάρνηθα” Γιώργος Μαυροειδής. 
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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  

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΤΤΥΥΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  

ΝΝΕΕΟΟ∆∆ΜΜΗΗΤΤΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ  8844  ΤΤΜΜ  44ΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟΥΥ  --  ΓΓΩΩΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟ--
∆∆ΙΙΑΑΜΜΠΠΕΕΡΡΕΕΣΣ--  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  22000088--    ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΚΚΙΙΝΝΓΓΚΚ  ΣΣΕΕ  ΠΠΥΥΛΛΩΩΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΑΑΡΡΚΚΙΙΝΝΓΓΚΚ  ΣΣΕΕ  ΑΑΝΝΟΟΙΙΧΧΤΤΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ..  ∆∆ΙΙΑΑΘΘΕΕΤΤΕΕΙΙ  ΑΑΣΣΑΑΝΝΣΣΕΕΡΡ  --
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  --  ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΤΤΗΗ  ΤΤΑΑΡΡΑΑΤΤΣΣΑΑ--

ΜΜΠΠΑΑΡΡΜΜΠΠΕΕΚΚΙΙΟΟΥΥ--  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΟΟΛΛΛΛΑΑ  ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ..  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  ΣΣΟΟΒΒΑΑΡΡΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ
ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  221100..55557788661199  &&  66998822660000110022
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ

ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ

∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  116600ττµµ..
∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ

ΜΜΕΕ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  

((  ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ  ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..



16-θριάσιο Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017

από 1 έως 31 Οκτωβρίου από 1 έως 31 Οκτωβρίου 
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