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Κάλεσµα της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης
σε δηµόσια συνεδρίαση για το Μελετάνι

Όλοι οι συµµετέχοντες θα διατυπώσουν απόψεις επί του θέµατος µε στόχο από κοινού να καταλήξουν σε
αποφάσεις σχετικά µε την απόρριψη οποιασδήποτε σχεδιαζόµενης εκµετάλλευσης του Μελετάνι ως χώρου αποβλήτων.

Ακόµα πιο κοντά στην οριστική λύση

σελ. 2

η στέγασ η του Γυµ νασ ίο υ Ε ρυθ ρών

Προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισµός για το έργο της επισκευής από τις Κτιριακές Υποδοµές.

σελ. 3

Νέο «ψαλίδι» στους πόρους
της Αυτοδιοίκησης

όπως αποτυπώνεται στο Προσχέδιο του
Κρατικού Προϋπολογισµού για το 2018.

Η µείωση αγγίζει τα 138 εκατ. ευρώ

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η.

Η Τρίτη Ηλικία έκλεψε την παράσταση!

Ν. Μελετίου: «Σας αποδίδουµε ανυπόκριτα το σεβασµό που σας αξίζει»

σελ. 2-4

Αθλητικό υλικό σε
Γυµνάσια και Λύκεια
του ∆ήµου Φυλής, µοίρασε
ο Ν. Χατζητρακόσιας
την Πανελλήνια Ηµέρα
Σχολικού Αθλητισµού

σελ. 7

Επίσκεψη και
οµιλία του Νίκου
Ανδρουλάκη
σήµερα το
απόγευµα στην
Ελευσίνα

Σωµατείο Ιδιωτικών Υπαλ/λων και Εµπ/λων
∆υτικής Αττικής
∆ωρεάν µαθήµατα σε συνεργασία
µε σωµατεία και άλλους φορείς
του Θριασίου Πεδίου
σελ. 6

Κατάµεστη η αίθουσα του νέου
πνευµατικού κέντρου Μάνδρας

ΓΙΑ 6η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

σελ.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ «ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»
5 ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

σελ. 9

σελ. 3

σελ. 3

στην παρουσίαση της οµάδας
καλαθοσφαίρισης του
ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΥ και τη βράβευση
των χορηγών της οµάδας

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος
Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π.
Περικλέους 1, 2105575600
Ελευσίνα

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ
ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602
Μάνδρα

Γιάννου Γεώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
2105555844
Aχαρνές

Παγώνα Αργυρώ Χ. Θρακοµακεδόνων 10,
Αχαρνές, 2102443437
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Καµπόλη Αικατερίνη Ι. Μητροπόλεως 52 & Κανελλοπούλου 2, 2102475608
Χαϊδάρι

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17, 21,25,29

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιή συννεφιά. Η θερµοκρασία
από 17 έως 24 βαθµούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά
Μεθοδία, Ερµογένης
Παγκόσµια Ηµέρα Εκπαιδευτικών

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

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

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

Κάλεσµα της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης
σε δηµόσια συνεδρίαση για το Μελετάνι

Στη ∆ιαβούλευση όλοι οι συµµετέχοντες θα διατυπώσουν απόψεις επί του θέµατος
µε στόχο από κοινού να καταλήξουν σε αποφάσεις σχετικά µε την απόρριψη
οποιασδήποτε σχεδιαζόµενης εκµετάλλευσης του Μελετάνι ως χώρου αποβλήτων.

Ε

ντατικά και µε γνώµονα την υπεράσπιση
του κοινού συµφέροντος και
της δηµόσιας υγείας κινείται
ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας αναφορικά µε το
θέµα που προέκυψε για την
περιοχή του Μελετάνι.
Με την υπ’ αριθµ.
152/2017 απόφαση του
∆ηµοτικού
Συµβουλίου
Μάνδρας – Ειδυλλίας είχε διατυπωθεί η πάγια θέση του
∆ήµου να µην αποδεχτεί την εγκατάσταση στο Μελετάνι οποιασδήποτε δραστηριότητας που αφορά στη
διαχείριση και ταφή στερεών αποβλήτων, ενώ παράλληλα είχαν δροµολογηθεί και οι απαιτούµενες ενέργειες.
Μεταξύ των ενεργειών ήταν η σύσταση Επιτροπής του
Σώµατος, µε επικεφαλής τη ∆ήµαρχο, Γιάννα Κριεκούκη
µε σκοπό να προετοιµάσει και εισηγηθεί τις ενέργειες
που πρέπει να αναληφθούν σχετικά. Η εν λόγω Επιτροπή συνεδρίασε την Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2017 και
µε την υπ’ αριθµ. 1/2017 απόφασή της προχώρησε
στην σύγκλιση της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.
Έτσι λοιπόν την ∆ευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 στις
18.00 στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας θα συγκληθεί, σε δηµόσια συνεδρίαση η ∆ηµοτι-

κή Επιτροπή ∆ιαβούλευσης
κατόπιν της πρόσκλησης που
απηύθυνε η Επιτροπή του
Σώµατος σε όλους τους φορείς,
τους Συλλόγους και τα Θεσµικά
Όργανα του ∆ήµου Μάνδρας –
Ειδυλλίας.
Το θέµα της συνεδρίασης θα
είναι η πλήρης ενηµέρωση εκ µέρους της κ. Κριεκούκη σχετικά µε το
Σχέδιο αποκατάστασης και αξιοποίησης των ανενεργών λατοµείων-µεταλλείων Αττικής
σε συνέργεια µε τις προβλεπόµενες δοµές διαχείρισης
στερεών αποβλήτων του ΠΕΣ∆Α Αττικής, το οποίο
εγκρίθηκε µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Ε∆ΣΝΑ. Στη ∆ιαβούλευση όλοι οι συµµετέχοντες θα
διατυπώσουν απόψεις επί του θέµατος µε στόχο από
κοινού να καταλήξουν σε αποφάσεις σχετικά µε την
απόρριψη οποιασδήποτε σχεδιαζόµενης εκµετάλλευσης
του Μελετάνι ως χώρου αποβλήτων.
Η ∆ήµαρχος αναφορικά µε το θέµα επανέλαβε την
σαφή και απόλυτη θέση του ∆ήµου να µην επιτραπεί
άλλη υποβάθµιση της περιοχής και τόνισε τη σπουδαιότητα η τοπική κοινωνία να γνωρίζει και να συµµετέχει
στη λήψη των αποφάσεων για ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα.

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η.

Η Τρίτη Ηλικία έκλεψε την παράσταση!

Νικ. Μελετίου: «Σας αποδίδουµε ανυπόκριτα το σεβασµό που σας αξίζει»

Μ

ε ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασµό,
γιορτάστηκε την Παρασκευή, 29
Σεπτεµβρίου 2017, η Παγκόσµια
Ηµέρα Τρίτης Ηλικίας από τον ∆ήµου Ασπροπύργου, στο Κτήµα «∆ΕΚΑ». Η συµµετοχή
στη Γιορτή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού
πλήθος ηλικιωµένων, από όλα τα σηµεία της
πόλης παραβρέθηκαν στην Εκδήλωση.
Η έναρξη της βραδιάς ήταν εντυπωσιακή,
αφού µέλη του Κ.Α.Π.Η. παρουσίασαν στους
παραβρισκόµενους ένα θεατρικό, δικής τους
έµπνευσης, εισπράττοντας το πιο δυνατό
χειροκρότηµα όλων. Έπειτα, ο ∆ήµαρχος
Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων, κ. Νικόλαος
Μελετίου συνεχάρη τους Καλλιτέχνες για την
προσπάθειά τους, ενώ τίµησε ένα από τα
γηραιότερα µέλη του Κ.Α.Π.Η., την κ. Κυριακή Εριχίδου, ενενήντα επτά (97) ετών. Ο κ. Μελετίου µαζί
µε τον Αντιπρόεδρο του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννη Κατσαρό χαιρέτησαν έναν
– έναν, όλους τους
παρευρισκόµενους,
ευχόµενοι “Χρόνια
Πολλά” και του χρόνου όλοι Παρόντες
και γεροί!
Στην
εκδήλωση
παραβρέθηκαν, ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος
του
∆.Σ.
της
Κ.Ε.∆.Α, κ. Νικόλαος Μελετίου, ο
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας, οι Αντιδήµαρχοι, κ.κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Αβραάµ Κωνσταντινίδης, Ισίδωρος Τσίγκος και
Παντελής Σαββίδης, Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς, ο Αντιπρόεδρος του

Οργανισµού Άθλησης & Φροντίδας, Νεολαίας & Τρίτης
Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσαρός, ο Πρόεδρος του “Attica
tv”, κ. Κωνσταντίνος Τσολερίδης, η Πρόεδρος της Κοιν ω φ ε λ ο ύ ς
Επιχείρησης
του
∆ήµου Ασπροπύργου,
κ.
Σοφία
Μαυρίδη, ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός
Σύµβουλος,
κ.
Αντώνιος Κοναξής,
ο Πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής
Μονάδων
Α/θµιας Εκπαίδευσης, κ. Βαγγέλης
Μαλαµατάς,
ο
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χαράλαµπος Κοσµίδης, και οι
εργαζόµενοι του Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας,
Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του ∆ήµου.

συνεχιζεται στη σελ. 4
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Νέο «ψαλίδι» στην Αυτοδιοίκηση αποτυπώνεται στο
Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισµού για το 2018.

Η µείωση αγγίζει τα 138 εκατ. Ευρώ

Ν

έο «ψαλίδι » στους πόρους που κατευθύνονται προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση προβλέπει το
Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισµού για το 2018.Συγκεκριµένα οι πόροι που πρόκειται να
αποδοθούν στους ΟΤΑ ως τακτική χρηµατοδότηση για το 2018, προσδιορίζονται στα 3,265 δισ.
ευρώ, µειωµένα κατά 138 εκατ. ευρώ, σε σχέση µε τον στόχο του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Προσαρµογής 2018 – 2021.Ωστόσο, υπάρχει ένα «µαξιλάρι» ύψους 1 δισ. Ευρώ, για την κάλυψη απρόβλεπτων και έκτακτων αναγκών για το νέο έτος.
Το πρωτογενές πλεόνασµα εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στα 129 εκατ. ευρώ για το 2017, χαµηλότερο
κατά 71 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, η απαίτηση από τους ΟΤΑ για πρωτογενές πλεόνασµα το 2018 προσδιορίζεται στα 169
εκατ. Ευρώ,έναντι του στόχου κατά 229 εκατ. Ευρώ.
Το υπουργείο Οικονοµικών κατεβάζει τον στόχο για το πρωτογενές πλεόνασµα των ΟΤΑ, λόγω της µείωσης απόδοσης φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων στην Αυτοδιοίκηση κατά 129 εκατ. Ευρώ, η οποία
συνοδεύεται από την αύξηση κατά 77 εκατ. Ευρώ της αµοιβής για µισθοδοσία, που θα την απορροφήσουν
οι ΟΤΑ. Ενώ εκτιµάται ότι, οι ΟΤΑ θα αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, πράγµα, που θα επιφέρει
ανάλογη βελτίωση στο ισοζύγιο εσόδων – εξόδων.Επίσης προβλέπεται συνολικά, αύξηση κατά 5% στα
έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε σχέση µε τον Προϋπολογισµό του 2017.

Ακόµα πιο κοντά στην οριστική λύση
η στέγαση του Γυµνασίου Ερυθρών

Επίσκεψη και οµιλία του
Νίκου Ανδρουλάκη
σήµερα το απόγευµα
στην Ελευσίνα

Σ

υνεχίζει τις περιοδείες του στις γειτονιές της
Αττικής ο Ευρωβουλευτής και υποψήφιος για
την ηγεσία της ∆ηµοκρατικής Παράταξης,
Νίκος Ανδρουλάκης. Την Πέµπτη 5 Οκτωβρίου θα επισκεφτεί την Ελευσίνα, θα συνοµιλήσει µε τοπικούς φορείς και πολίτες, ενώ θα πραγµατοποιήσει και πολιτική
οµιλία.
Αναλυτικά το πρόγραµµα του Νίκου Ανδρουλάκη
στην Ελευσίνα έχει ως εξής:
18.30: Συνάντηση µε τη ∆ιοίκηση του Εργατικού Κέντρου. ∆ιεύθυνση: Χαριλάου 28
19.15: Πολιτική οµιλία στην αίθουσα «Στέκι» του
Πολιτιστικού Κέντρου Ελευσίνας. ∆ιεύθυνση: Παγκάλου
και Κίµωνος 11
20.30: Συνάντηση µε την ∆ηµοτική Αρχή και την Επιτροπή «Ελευσίνα 2021 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης».

Προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισµός για το έργο της
επισκευής από τις Κτιριακές Υποδοµές.

Σ

ε υψηλή προτεραιότητα τέθηκε από την ν υν
δηµοτική αρχ ή η επισκευή του Γυµν ασίου
Ερυθρών που αποτελούσε άλλο έν α µακροχ ρόν ιο πρόβληµα µε το οποίο καν είς δεν ασχ ολούταν . Μετά τις προσωπικές επαφές που είχ ε η
∆ήµαρχ ος µε την ηγεσία του οργαν ισµού «Κτιριακές
Υ ποδοµές ΑΕ» και την άψογη συν εργασία τους το
έργο της επισκευής εν τάχ θηκε στο Τεχ ν ικό Πρόγραµµα και τον Προϋπολογισµό του οργαν ισµού.
Σήµερα οι «Κτιριακές Υ ποδοµές ΑΕ» προχ ώρησαν
στην προκήρυξη αν οιχ τού διαγων ισµού για την αν άθεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης κτιρίου
Γυµν ασίου Ερυθρών για την άρση της επικιν δυν ότητας».

Νέες βελτιωτικές παρεµβάσεις
σε Νηπιαγωγεία
και ∆ηµοτικά της Ελευσίνας

Οι προσφορές θα υποβάλλον ται από τους εν διαφερόµεν ους µέχ ρι την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017. Σύµφων α µε την προκήρυξη η συν ολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 150 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
«∆ιαπιστώσαµε την σπουδαιότητά του προβλήµατος από την πρώτη στιγµή, ακούσαµε διεξοδικά την
αγων ία των γον ιών και των παιδιών , κιν ηθήκαµε
άµεσα και µεθοδικά για ν α βρούµε λύση. Ευχ αριστούµε πολύ τις «Κτιριακές Υ ποδοµές ΑΕ» που αν αγν ώρισαν το δίκαιο αίτηµά µας και συν δράµουν στη
λύση εν ός χ ρόν ιου και σοβαρού προβλήµατος των
Ερυθρών .» δήλωσε η ∆ήµαρχ ος Γιάν ν α Κριεκούκη µε
αφορµή την προκήρυξη του διαγων ισµού.

Έγινε η έναρξη εργασιών τοποθέτησης φυσικού χλοοτάπητα στο 4ο Νηπιαγωγείο Ελευσίνας από το τµήµα
πρασίνου του ∆ήµου Ελευσίνας , ενώ παράλληλα
συνεχίζονται οι εργασίες στο 4ο ∆ηµοτικό, στο 7ο ∆ηµοτικό και στο Ειδικό ∆ηµοτικό και Νηπιαγωγείο Ελευσίνας. Σε καθηµερινή βάση οι αρµόδιες υπηρεσίες
φροντίζουν να επεµβαίνουν όπου καταγράφονται ανάγκες και ελλείψεις στα σχολικά συγκροτήµατα του
δήµου.

4-θριάσιο
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Η συνέχεια από τη σελ. 2

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νι κόλαος
Μελετίου στο χαιρετισµό του, ανέφερε µεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:
«Σεβαστοί κι αγαπηµένοι µου, Γονείς, Παππούδες και Γιαγιάδες της πόλης µας, οι παγκόσµιες ηµέρες, είναι µία εφεύρεση των τελευταίων
δεκαετιών, για να υπενθυµίζουµε το λησµονηµένο χρέος, της κοινωνίας και των αρχών, έναντι
συγκεκριµένων ζητηµάτων. Κι αυτό, επειδή,
συνήθως, αρχές και κοινωνίες, λησµονούν, τί
οφείλουν στον άνθρωπο, στον Πολίτη, στο Περιβάλλον, στη ζωή µας. Υπό την έννοια αυτή, όσοι
τιµούµε, εµπράκτως και καθηµερινά τους ηλικιωµένους γενικά, οφείλουµε να επισηµάνουµε
πως, δε µας χαλάει η ευκαιρία µιας τέτοιας Παγκόσµιας Ηµέρας αφιερωµένης στην Τρίτη Ηλικία.
Μάλιστα, φέτος, η πρωτοβουλία µας να τη γιορτάσουµε µια µέρα πριν, από την επίσηµα ορισµένη µέρα, έχει κι έναν τυχαίο, αλλά πολύ
ισχυρό συµβολισµό. Κι αυτό, διότι, ο ∆ήµος µας
κι η Πόλη του Ασπροπύργου, πάντα προηγείται,
σε ό,τι έχει σχέση µε την απόδοση τιµής σ΄
αυτούς που µας έφεραν στον κόσµο! Σ΄ αυτούς
που αγωνίστηκαν για τη Λευτεριά, για την απελευθέρωση από ζυγούς δουλείας, εθνικούς και
κοινωνικούς! ∆εν χρειάζεται η πόλη µας, Παγκόσµιες Ηµέρες, για να πράξει, αυτά που έχει
χρέος, προς τους Ηλικιωµένους, τους Νέους, τον
Τόπο και τους Ανθρώπους του!
Σεβαστοί µου Συνεργάτες, µέλη των ΚΑΠΗ,
γνωρίζετε τη φιλοσοφία, τις αρχές µε τις οποίες
πορεύοµαι, όσα χρόνια, εσείς, κι οι υπόλοιποι
Συµπολίτες, µε τιµάτε µε την εµπιστοσύνη σας,
δίνοντας µου την εντολή, να συντονίζω το βηµατισµό, τούτης της πόλης. Γνωρίζετε ότι, πότε δεν
ήµουν άνθρωπος των λόγων και των «θα»! Ξέρετε ότι, από παιδί, το «ναι» που λέω το εννοώ,
και το «όχι» που θα πω, ξέρω γιατί το ξεστοµίζω!
Και πάνω απ’ όλα, έχω αποδείξει ότι, τιµώ τις
υποσχέσεις µου και την εντολή σας! ∆εν έχω
κόµπλεξ αυτοπροβολής, ούτε διεκδίκησα ποτέ το
αλάθητο! Ξέρω να λέω ευχαριστώ, από καρδιάς,
γι΄ όσα µου προσφέρουν, αλλά και συγνώµη, αν
κάπου αστοχήσω! Και ως άνθρωπος και ως
∆ήµαρχος, ήµουν και παραµένω ένας από εσάς!
Γι΄ αυτό, απόψε θα σας πω κάτι, που νοµίζω πως,
δεν το έχω ξαναπεί δηµόσια: Σ’ όλες τις φάσεις
της ζωής µου, πριν από κάθε µεγάλη απόφαση,
δύο πράγµατα ζητούσα και ζητώ: Την ευλογία της
Παναγίας, και την ευχή των Γονιών µου!
Κι επειδή, όπως ξέρετε, τον Μπαρµπα Γιάννη
Μελετίου, τον έχασα πολύ νωρίς, στρέφω το
βλέµµα µου στην ουράνια κατοικία του, για ένα
δικό του νεύµα, κι επισκέπτοµαι τη µάνα µου, για
να ζητήσω την ανεκτίµητη ευχή της! Αυτή τη
συνήθεια, που δεν είναι άγνωστη στους Ασπροπύργιους, την τηρώ και ως ∆ήµαρχος της πόλης
µας. Αυτό το φως µε κατευθύνει στο δρόµο που
µαζί χαράσσουµε, και πορευόµαστε ως ∆ήµος Μαχητής! Με τη δική σας συµβουλή, µε την
ευλογία των Γονιών, των Παππούδων και των
Γι αγι άδων του Ασπροπύργου, δί νουµε και
κερδίζουµε, µαζί, όλες τις µεγάλες, τις κρίσιµες
µάχες αυτής της πόλης.

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής δήµου Ελευσίνας

Έ

χ ον τας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.
3852/10, καλείστε σε έκτακτη συν εδρίαση την Πέµπτη 05 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 08:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίν ας, προκειµέν ου ως αρµόδια Επιτροπή ν α συζητήσουµε και ν α
πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης,
τα οποία έχ ουν κατεπείγον τα χ αρακτήρα καθώς αφορούν στην αµοιβή Νοµικών που πρόκειται ν α εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο µας
εν ώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθην ών και εν ώπιον του Μον οµελούς Πρωτοδικείου Αθην ών κατά τις δικάσιµους που πρόκειται ν α πραγµατοποιηθούν την 11-10-2017.
1.
Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµέν η της Οικον οµικής Υ πηρεσίας του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξης αν άληψης υποχ ρέωσης για αµοιβή Νοµικού Χαροκόπου Αγγελικής(Πρωτογεν ές
19553/17REQ002026097/17)- έγκριση δαπάν ης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.489,00 €
2.
Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµέν η της Οικον οµικής Υ πηρεσίας του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξης αν άληψης υποχ ρέωσης για αµοιβή Νοµικού Αν αστασάκη Μην ά (Πρωτογεν ές
19446/17REQ002026245/17)- έγκριση δαπάν ης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.600,00 €

∆ιακοπή νερού σήµερα
5 Οκτωβρίου στα Άνω Λιόσια

Ο

∆ήµος Φυλής εν ηµερών ει ότι, λόγω βλάβης σε
αγωγό ύδρευσης στην Οδό Αχ αρν ών (στο
ύψος του κτηρίου της πρώην εφορίας) στα
Άν ω Λιόσια, έχ ουν προγραµµατιστεί εργασίες στο
δίκτυο για σήµερα Πέµπτη, 5 Οκτωβρίου 2017.
Προκειµέν ου ν α πραγµατοποιηθούν οι εργασίες θα
γίν ει διακοπή της υδροδότησης που θα επηρεάσει την
οδό Αιγαίου Πελάγους και την οδό Αχ αρν ών από τη
Στέγη Πον τίων έως και τον Ι.Ν. Αγίων Κων σταν τίν ου
και Ελέν ης. Η υδροδότηση θα διακοπεί από ώρα 08:00
έως και 13:00.

Παρακαλούν ται οι δηµότες της περιοχ ής ν α συγκεν τρώσουν τις αν αγκαίες ποσότητες ν ερού που θα χ ρειαστούν . Ο ∆ήµος Φυλής ζητά την καταν όηση των
δηµοτών για την ταλαιπωρία, αλλά πρέπει ν α επιδιορθωθούν οι βλάβες προκειµέν ου ν α αποφευχ θούν
µεγαλύτερες και πιο εκτεταµέν ες ζηµιές στο δίκτυο.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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Με παραδοσιακό ξεφάντωµα
γιόρτασαν τα µέλη των
ΚΑΠΗ Μάνδρας-Ειδυλλίας
την Παγκόσµια
Ηµέρα Τρίτης Ηλικίας

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα των Ηλικιωµένων, γνωστή
και ως «Παγκόσµια Ηµέρα για την Τρίτη Ηλικία» ο ∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας και το ∆ΟΚΑΠ διοργάνωσαν µία εξαιρετική εκδήλωση, το βράδυ του Σαββάτου 30 Σεπτεµβρίου 2017, στην
οποία συµµετείχαν δεκάδες µέλη όλων των ΚΑΠΗ του ∆ήµου.

Η εκδήλωση είχε τεράστια επιτυχία καθώς το κέφι, ο χορός και
ο ενθουσιασµός κράτησαν µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Όλοι οι προσκεκληµένοι, που δεν ήταν µόνο µέλη του ΚΑΠΗ,
διασκέδασαν και χόρεψαν µε τη ζωντανή µουσική της Τηνιακής
Κοµπανίας και του ταλαντούχου τραγουδιστή-χορευτή-διασκεδαστή Χρήστο Φιοράντη που ήρθαν, κατόπιν πρόσκλησης από την
Τήνο µόνο για την συγκεκριµένη εκδήλωση.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η ∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Γιάννα Κριεκούκη, η οποία αφού ευχαρίστησε όλους τους
παρευρισκοµένους τόνισε την συνεισφορά των ανθρώπων της
Τρίτης Ηλικίας οι οποίοι εξακολουθούν να προσφέρουν όχι µόνο
στο τόπο αλλά στον καθένα προσωπικά µε την πείρα, την σύνεση και την αισιοδοξία τους.
Επίσης παραβρέθηκαν οι Αντιδήµαρχοι κ.. Γιάννα Αδάµ και
Αγγελική Παπακωνσταντίνου, η Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ κ. Αλεξία
Νερούτσου, οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών, Β/θµιας κ.
Τάσος ∆ούκας και Α/θµιας κ. Μελέτης Παπακωνσταντής, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Ερυθρών κ. Κώστας Οικονόµου,
ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Αθανάσιος Τώρος και πάρα πολλοί
σύλλογοι από όλη την επικράτεια του ∆ήµου.

θριάσιο-5

ΓΙΑ 6η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ «ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»
ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Μ

ε µεγάλη επιτυχία,
για
6η
συνεχόµενη χρονιά, στο Πνευµατικό Κέντρο
του ∆ήµου Ασπροπύργου,
ξεκινά ο φετινός θεσµός
«Λέσχη Ανάγνωσης». Ο
Πρόεδρος του Πνευµατικού
Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς ενηµερώνει τους
πολίτες ότι, την Πέµπτη, 5
Οκτωβρίου 2017, στις 18:30
στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη,
στον 3ο όροφο του Πνευµατικού, (Αλέκου Παναγούλη
13), θα πραγµατοποιηθεί,
για την περίοδο 2017-2018,
η πρώτη συνάντηση της
«Λέσχης Ανάγνωσης».
Τα µέλη της Λέσχης θα έχουν την τιµή να γνωρίσουν
τον πολυγραφότατο Συγγραφέα κ. Θοδωρή Γρηγοριάδη,
ο οποίος γεννήθηκε το 1956, στο Παλαιοχώρι Παγγαίου
του νοµού Καβάλας. Σπούδασε αγγλική γλώσσα και
λογοτεχνία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, από το 1974 έως το 1979. ∆ίδαξε αγγλικά, σε
δηµόσια σχολεία της Θράκης και της Αθήνας από το 1982
ως το 2010. Άρχισε να δηµοσιεύει διηγήµατα τη δεκαετία
του '80 στα λογοτεχνικά περιοδικά Υπόστεγο, Οδός
Πανός και Εντευκτήριο.
Το πρώτο του µυθιστόρηµα, “Οι κρυµµένοι άνθρωποι”,
εκδόθηκε το 1990 και αµέσως µετά το 1991, η συλλογή
διηγηµάτων “Ο αρχαίος φαλλός”. Ευρύτερα γνωστός

έγινε µε το µυθιστόρηµα “Ο Ναύτης”, το 1993. Την τριετία
1999-2001 συνεργάσθηκε µε την ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, διοργανώνοντας Λογοτεχνικά Σεµινάρια

και οµάδες ανάγνωσης, καθώς και την παρουσίαση πολιτιστικών ειδήσεων, αλλά και τη στήλη 1002 βιβλία, στο
site της βιβλιοθήκης. Το 2007-2010 λαµβάνει µέρος στον
καινούργιο κύκλο Λογοτεχνικών Σεµιναρίων, στη Βιβλιοθήκη µε τον τίτλο Μυθιστόρηµα: ∆ηµιουργικές Αναγνώσεις.
Η νουβέλα του “∆εύτερη γέννα” ανέβηκε στο ∆ΗΠΕΘΕ
Καβάλας, το 2010, στo πλαίσιo του Φεστιβάλ Καβάλας,
ως θεατρικός µονόλογος, µε πρωταγωνίστρια την Φιλαρέτη Κοµνηνού, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη. Επί
σειρά ετών συνεργάζεται, ως τακτικός κριτικός βιβλίων
ξένης λογοτεχνίας στις εφηµερίδες “Το Βήµα”, “Τα Νέα”
καθώς και στο “Βιβλιοδρόµιο”. Το µυθιστόρηµά του, “Το
Παρτάλι” ανέβηκε το 2011 στο Φεστιβάλ Αθηνών, ως θεατρικός µονόλογος, βασισµένο στο οµώνυµο µυθιστόρηµα, µε πρωταγωνιστή τον Χρήστο Στέργιογλου, σε
σκηνοθεσία Στέλιου Κρασανάκη. Το 2015, στο Φεστιβάλ
Φιλίππων, παίχθηκε ο µονόλογος “Ο ξεχασµένος άγγελος των Φιλίππων” ενταγµένος στην παράσταση “'Οι
επτά άγγελοι των Φιλίππων” σε σκηνοθεσία Θοδωρή
Γκόνη.

Η Περιφέρεια Αττικής για τον έγκαιρο καθαρισµό ρεµάτων και
φρεατίων µε στόχο την αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων

Σ

ε καθαρισµούς σε όλα τα ρέµατα της Αττικής καθώς και
σε φρεάτια υδροσυλλογής στο δίκτυο αρµοδιότητάς της,
προχ ωρά η Περιφέρεια Αττικής δίν ον τας έµφαση στην
πρόληψη και τον σχ εδιασµό για την αποφυγή πληµµυρικών
φαιν οµέν ων . Παράλληλα καλεί τους ∆ήµους ν α προβούν
στον άµεσο καθαρισµό των φρεατίων υδροσυλλογής στην
περιοχ ή αρµοδιότητάς τους, εν ώ επισηµαίν ει την αν άγκη
συν εργασίας των δύο βαθµών αυτοδιοίκησης προκειµέν ου
ν α εκτελούν ται εγκαίρως οι εργασίες καθαρισµού στα ρέµατα.
Συγκεκριµέν α, µε επιστολή του, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Περιβάλλον τος - Κλιµατικής Αλλαγής και Έργων Αν τιπληµµυρικής
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Νάσος Αν αγν ωστόπουλος στο πλαίσιο της έν αρξης της φθιν οπωριν ής περιόδου και των αν αµεν όµεν ων βροχ οπτώσεων και µε
γν ώµον α την αν αγκαιότητα της καλής απορροής των οµβρίων υδάτων , προς αποφυγή συγχ ύσεων , διευκριν ίζει
µε σαφήν εια, βάσει της οικείας ν οµοθεσίας, το δίκτυο αρµοδιότητας ∆ήµων και Περιφέρειας Αττικής. Ο ίδιος εφιστά την προσοχ ή των ∆ήµων για την αν άγκη συν εχ ούς και σχ ολαστικής καθαριότητας των επιφαν ειών (πεζοδρόµια – οδοστρώµατα), ώστε ν α µην παρατηρούν ται φαιν όµεν α έµφραξης των εσχ αρών υδροσυλλογής από
φερτά υλικά κάθε είδους.

we bsite :www. anast asias erepa .gr
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6-θριάσιο

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ : Απολογισµός δράσεων Α’ Εξαµήνου
του 2017, για τον έλεγχο του αριθµού των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς και για την τήρηση των κανόνων ευζωίας

Προγραµµατίζεται η σύσταση δικτύου εθελοντών φιλόζωων

Μ

ε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα των Ζώων , την 4η
Οκτωβρίου 2017, ο ∆ήµος Φυλής εν ηµερών ει για τις
προσπάθειες που έχουν καταβληθεί έως σήµερα
(αν αλυτικά για τον απολογισµό των δράσεων του Α’ Εξαµήν ου του 2017), για τον έλεγχο του αριθµού των αδέσποτων
ζώων συν τροφιάς και για την τήρηση των καν όν ων
ευζωίας τους, καθώς επίσης και για τις δράσεις που προγραµµατίζον ται άµεσα ν α πραγµατοποιηθούν , όπως η σύσταση δικτύου εθελον τών φιλόζωων . Στο δίκτυο αν αµέν εται ν α
συµµετάσχουν έν ας σηµαν τικός αριθµός από τους ήδη
περίπου 400 φιλόζωους πολίτες που έχουν έως σήµερα
εν διαφερθεί για την φρον τίδα των 900 περίπου αδέσποτων
που έχουν περισυλλεχθεί τα τελευταία χρόν ια.
Επίσης, από τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασία των στοιχείων που διαθέτει η αρµόδια υπηρεσία του
∆ήµου Φυλής και παρουσιάζον ται παρακάτω, διαφαίν εται
ξεκάθαρα, πως:
Α.) Έν ας µικρός αριθµός των δεσποζόµεν ων σκύλων της
πόλης µας, µόλις 1.114 έως τις 31/6/2017, έχει αποκτήσει
από τους ιδιοκτήτες τους πιστοποιητικό ηλεκτρον ικής καταγραφής.(Εκτιµάτε πως στα όρια του ∆ήµου Φυλής
υπάρχουν περισσότερα από 10.000 δεσποζόµεν α ή «ηµιδεσποζόµεν α» σκυλιά)
Β.) Μόλις το 80% των δεσποζόµεν ων και «ηµιδεσποζόµεν ων » ζώων στα όρια του ∆ήµου Φυλής παραµέν ει χωρίς
στείρωση, µε αποτέλεσµα ν α είν αι υπερβολικά δύσκολο ν α
ελεγχθεί και ν α περιοριστεί το πλήθος των αδέσποτων
ζώων . (Τηλεφων ική έρευν α σε τυχαίο δείγµα 150 από τα
1.114 δεσποζόµεν ων µε ηλεκτρον ικό πιστοποιητικό
σκυλιών )
Έτσι το πρώτο εξάµηνο του 2017:
---Το πρώτο εξάµην ο του 2017, περισυλλέγησαν ,
σηµάν θηκαν ηλεκτρον ικά και περιθάλφθηκαν 97 αδέσποτα
σκυλιά, εν ώ τα περισσότερα από αυτά στειρώθηκαν , επαν αφέρθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον , για την φρον τίδα
των οποίων συν δράµουν δεκάδες φιλόζωοι και το φιλοζωικό
σωµατείο της περιοχής.
Από τα 97 αδέσποτα σκυλιά που περισυλλέγησαν τα 13
ήταν τραυµατισµέν α, τα 17 άρρωστα και τα 14 κουτάβια.
Από τα 97 αδέσποτα σκυλιά τα 68 µεταφέρθηκαν στο
∆ΙΚΕΠΑΖ µε µεταφορικό µέσο του ∆ΙΚΕΠΑΖ, τα 9 µε µεταφορικό µέσο του ∆ήµου και τα 20 από φιλόζωους.
Από τα 97 αδέσποτα σκυλιά τα 58 ήταν θηλυκά, εν ώ τα
υπόλοιπα αρσεν ικά ήταν κυρίως κουτάβια, τραυµατισµέν α,
άρρωστα ή επιθετικά.
Συνολικά από το 2009 έχουν περισυλλεχθεί έως τις
31/6/2017 843 αδέσποτα σκυλιά.

---Το πρώτο εξάµην ο του 2017, σε 98 αδέσποτα
σκυλιά παρασχέθηκε υγειον οµική φρον τίδα σε άµεση
συν εργασία µε φιλόζωους που εν διαφέρον ται για την φρον τίδα τους. Σε 24 από αυτά παρέχον ταν για τρίτη φορά από
την πρώτη τους καταγραφή και περισυλλογή.
---Το πρώτο εξάµην ο του 2017, η υπηρεσία διαχειρίστηκε 28 επίσηµες σχετικές καταγγελίες εκ των οποίων 14
ήταν για απειλή από αδέσποτα σκυλιά, 1 για δάγκωµα από
αδέσποτο σκύλο µε εκδορά, 4 για κακοποίηση ζωών , 2 για
µη τήρηση καν όν ων ευζωίας και 7 διάφορες άλλες περιπτώσεις.
Συν ολικά από το 2012 η υπηρεσία έχει διαχειριστεί 102
περιπτώσεις επίσηµων καταγγελιών εκ των οποίων 33 ήταν
για απειλή από αδέσποτα σκυλιά, 3 για δάγκωµα από αδέσποτο σκύλο µε εκδορά, 9 για δάγκωµα από αδέσποτο
σκύλο χωρίς εκδορά, 4 για κακοποίηση ζώων (1 από τα 4
για δεσποζόµεν ο), 3 για µη τήρηση καν όν ων ευζωίας (3 από
τα 3 δεσποζόµεν α) και 44 διάφορες άλλες περιπτώσεις (22
από τις 44 για δεσποζόµεν α).
--Το πρώτο εξάµην ο του 2017, πραγµατοποιήθηκαν 13
υιοθεσίες αδεσπότων σκύλων µε την άµεση συν εργασία
φιλόζωων και ιδιαίτερα του φιλοζωικού σωµατείου της περιοχής. (Συν ολικά έχουν πραγµατοποιηθεί έως σήµερα 98).
--Το πρώτο εξάµην ο του 2017, τοποθετήθηκαν πιλοτικά
10 ποτίστρες σε διάφορα σηµεία του δήµου υπό την εποπτεία του τµήµατος πρασίν ου και αν αµέν εται ν α τοποθετηθούν άλλες 40 ποτίστρες και 50 ταΐστρες, κατόπιν συν εργασίας µε το δίκτυο εθελον τών και τις φιλοζωικές
οργαν ώσεις.
--Το πρώτο εξάµην ο του 2017, συν εχίστηκαν οι δράσεις

ευαισθητοποίησης για την προστασία και την ευζωία
δεσποζόµεν ων και αδέσποτων ζώων συν τροφιάς, η στοχευµέν η διαν οµή εκατον τάδων τεµαχίων του οκτασέλιδου
έγχρωµου εν ηµερωτικού υλικού καθώς και η τοποθέτηση σε
δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους δεκάδων εν ηµερωτικών
αφισών ευαισθητοποίησης για τον έλεγχο του πληθυσµού
των αδέσποτων ζώων συν τροφιάς αλλά και για την ευζωία
των δεσποζόµεν ων µαζί µε τους επτά χρυσούς καν όν ες:
- Σηµάν ετε ηλεκτρον ικά και καταγράψτε τον σκύλο σας
- Εµβολιάστε τον σκύλο σας
- Αποφύγετε τις µη προγραµµατισµέν ες γέν ν ες
- Κάν τε τακτικά επισκέψεις στον κτην ίατρο
- Φρον τίζετε την υγεία του ζώου σας
- Αν αζητήστε βοήθεια για το κατοικίδιό σας σε περίπτωση
αν άγκης
- Αν υπάρχουν προβλήµατα, µην εγκαταλείψετε τον
σκύλο στο δρόµο, συµβουλευθείτε τον κτην ίατρο ή κάποιο
κέν τρο διάσωσης.
---Τέλος, αν αµέν εται ν α διαν εµηθούν αφίσες και ν α
τοποθετηθούν σχετικές πιν ακίδες για την υποχρέωση τον
ιδιοκτητών δεσποζόµεν ων ζώων ν α κυκλοφορούν τα ζώα
τους υποχρεωτικά µε λουρί ν α µεριµν ούν για τον άµεσο
καθαρισµό του περιβάλλον τος από τα περιττώµατα των
ζώων .

Σωµατείο Ιδιωτικών Υπαλ/λων και Εµπ/λων ∆υτικής Αττικής

∆ωρεάν µαθήµατα σε συνεργασία µε σωµατεία και
άλλους φορείς του Θριασίου Πεδίου

Ξεκίν ησε η ν έα σχ ολική χ ρον ιά και
µαθητές, εκπαιδευτικοί ξέρουν καλά, ότι
τα πράγµατα δεν θα κυλίσουν καν ον ικά, όπως για άλλη µια φορά υπόσχ εται
η κυβέρν ηση. Κι αυτό γιατί η πολύχ ρον η υποβάθµιση του ∆ηµόσιου Σχ ολείου µε τη συν εχ ή µείωση της χ ρηµατοδότησης, τα κεν ά των εκπαιδευτικών ,
η απουσία δοµών εν ισχ υτικής διδασκαλίας, επιδρά αρν ητικά στην ουσιαστική µόρφωση των µαθητών .
Στόχ ος των µαθηµάτων αλληλεγγύης
είν αι ν α µη στερηθούν παιδιά λαϊκών
οικογεν ειών τη βοήθεια επ ειδή δεν
έχ ουν ν α πληρώσουν .
Να µη λυγίσουν οι µαθητές και οι οικο-

γέν ειές τους µπροστά στις δυσκολίες και
τα εµπόδια.
Καλούµε τους γον είς, τους µαθητές και
τους εκπαιδευτικούς ν α κρατήσουν το
χ έρι της αγων ιστικής αλληλεγγύης. Να
παλέψουµε µαζί ν α πάρουµε πίσω όσα
µας στέρησαν και µας στερούν όλα αυτά
τα χ ρόν ια στη µόρφωση και τη ζωή των
παιδιών , των εργαζόµεν ων και άν εργων
γον ιών , των εκπαιδευτικών .
Η Λαϊκή Επιτροπή Ελευσίνας
οργανώνει για 3η χρονιά τα ∆ΩΡΕΑΝ
µαθήµατα αλληλεγγύης για τα παιδιά
των λαϊκών οικογενειών.
Πληροφορίες, εγγραφές στα τηλέφ-

ωνα 6945358701, 6984477398
και στα σωµατεία,φορείς που
συµµετέχουν στη Λαϊκή Επιτροπή:
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
∆ΗΜΩΝ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ,
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ,
ΜΑΝ∆ΡΑΣΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ
Υ ΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΙΚΗΣ
ΣΥ Ν∆ΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Παράρτηµα Ελευσίν ας)
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥ ΝΤΑΞΙΟΥ ΧΩΝ ΙΚΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(µέλος ΟΓΕ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΓΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΘΡΙΑΣΙΟΥ
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∆υναµικό παρόν στον αγώνα του Συλλόγου
«Άλµα Ζωής» έδωσε ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας

Σ

τον αγών α Greece Race f or
the Cure® του Παν ελλην ίου
Συλλόγου
Γυν αικών
µε
Καρκίν ο Μαστού «Άλµα Ζωής» που
αποτελεί πλέον θεσµό σε παγκόσµιο επίπεδο συµµετείχ ε ο ∆ήµος
Μάν δρας - Ειδυλλίας το πρωί της
Κυριακής 1η Οκτωβρίου 2017.
∆εκάδες γυν αίκες από όλες τις
∆ηµοτικές Εν ότητες του ∆ήµου έδωσαν δυν αµικό παρόν στο Ζάππειο, όπου ήταν η αφετηρία των
αγών ων και συµµετείχ αν στα 2
χ ιλιόµετρα περιπάτου στηρίζον τας
το σηµαν τικό έργο του Συλλόγου
στη µάχ η κατά του καρκίν ου του
µαστού.

Με π ρωτοβουλία του ∆ήµου οργαν ώθηκε και
συγκεν τρώθηκε µια µεγάλη παρέα, παρουσία των
Αν τιδηµάρχ ων Γιάν ν ας Αδάµ και Αγγελικής Παπακων σταν τίν ου, η οποία βρέθηκε στην µεγάλη γιορτή
του Άλµατος Ζωής. Η συγκεκριµέν η εκδήλωση αποτέλεσε µία ηµέρα ευαισθητοποίησης και προαγωγής
της π ρόληψης και έγκαιρης διάγν ωσης και οι
γυν αίκες απ ό το ∆ήµο Μάν δρας – Ειδυλλίας
δηµιούργησαν , µε συγκίν ηση και δυν αµισµό, τη
δική τους µον αδική ατµόσφαιρα. Άλλωστε ο ∆ήµος
που έχ ει στο παρελθόν συν εργαστεί και εξακολουθεί ν α συν εργάζεται µε το «Άλµα Ζωής», συν διοργαν ών ον τας εν ηµερωτικές εκδηλώσεις για όλες τις
γυν αίκες, δεν θα µπορούσε ν α µην στηρίξει αυτήν
την προσπάθεια.

Ο Πλούτος του Αριστοφάνη,
από τη Θεατρική Οµάδα
Ζεφυρίου πάει στο Ίλιον

Ο

Πλούτος του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία
Στέλλας Νικολοθανάση, από τη Θεατρική
Οµάδα Ζεφυρίου του ∆ήµου Φυλής, στο
πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου Ιλίου
θα βρεθεί για µία και µοναδική παράσταση στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιλίου "Μελινα Μερκουρη" την Κυριακή 15
Οκτωβρίου στις 20:00!
Ο Πλούτος του Αριστοφάνη αποτελεί µια πολιτική
ουτοπία, όπου ο οµώνυµος τυφλός θεός αναβλέπει και
προσφέρει τα αγαθά του στους δίκαιους και τίµιους, σε
αντίθεση µε αυτούς που τα απολάµβαναν ως τώρα,
δηλαδή τους συκοφάντες, τους φοροφυγάδες και όσους
πλούτιζαν µε άδικο τρόπο.
Ο θίασος χρησιµοποιώντας το χορό, το τραγούδι, τη
µεταµφίεση, µας ταξιδεύει σ' αυτό το µαγευτικό κόσµο
της χαράς και της διασκέδασης που περιγράφει ο ποιητής!

Μοίρασε αθλητικό υλικό στα Γυµνάσια και Λύκεια

Η

ο Ν. Χατζητρακόσιας την Πανελλήνια Ηµέρα Σχολικού Αθλητισµού

∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή µε
τον Πρόεδρο της Νίκο Χατζητρακόσια
χορήγησε αθλητικό υλικό σε όλα τα
Γυµνάσια και Λύκεια του ∆ήµου Φυλής µε αφορµή την Πανελλήνια Ηµέρα Σχολικού Αθλητισµού
που γιορτάζεται για 4η σχολική χρονιά.
Η πρώτη ∆ευτέρα του Οκτωβρίου µε απόφαση του Υπουργείου Παιδείας καθιερώθηκε ως
Πανελλήνια Ηµέρα Σχολικού Αθλητισµού.
Την ηµέρα αυτή δεν πραγµατοποιούνται µαθή

µατα στα ∆ηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια της
χώρας, αλλά διεξάγονται ενδοσχολικοί αγώνες
αθλοπαιδιών, που συνδέονται µε ένα κεντρικό
«θεµατικό άξονα» ευρύτερου µαθησιακού πεδίου,
που υλοποιείται µέσα από τον σχολικό αθλητισµό.
Βασική επιδίωξη της Πανελλήνιας Ηµέρας Σχολικού Αθλητισµού, είναι οι µαθητές και οι µαθήτριες που συµµετέχουν «να αποκοµίζουν από την
κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης παιδείας, που ο αθλητισµός µπορεί να προσφέρει µέσω της συµµετοχής, της προσπάθειας,
του συναγωνισµού και της προσωπικής υπέρβασης».
Για το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 ορίστηκε
η ∆ευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 ως η 4η Πανελλήνια Ηµέρα Σχολικού Αθλητισµού µε κεντρικό
σύνθηµα : «ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΧΑΡΑΖΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ».
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Μ

Πλήθος προσκεκληµένων τίµησαν µε την παρουσία τους την τελετή

ε µία σεµνή τελετή ξεκίνησε την
νέα Αθλητική Περίοδο η Αντρική
Οµάδα και τα Τµήµατα Υποδοµών του Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ και
της
Ακαδηµίας
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ την Παρασκευή 29
Σεπτεµβρίου 2017 στο Γήπεδο ∆ηµοτικής
Ενότητας Μαγούλας.
Πρωτοστατούντος του αιδεσιµότατου
πάτερ Κυπριανού έγινε ο Αγιασµός των
Αθλητών, της Προπονητικής Οµάδας η
οποία αποτελείτε από τους κ.κ. Βαγγέλη
Σάµιο, ∆ήµο Ρόκα, Γεράσιµο Κατσανέα,
Ρουσλάν Πανατσίδη, Αθανάσιο Ρούτη και
µελών των ∆Σ αµφότερων Σωµατείων.
Πλήθος προσκεκληµένων τίµησαν µε
την παρουσία τους την τελετή.
Ο βουλευτής Αττικής κ. Νικόλαος Καντερές, η πρώην πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ και
νυν Αντιδήµαρχος Ελευσίνας κ. Μαρία
Βασιλείου, ο πρώην Αντιδήµαρχος
Μαγούλας κ. Χαράλαµπος Ανδρώνης, ο
πρόεδρος ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευσίνας
κ. Χρήστος ∆εδεηλίας, ο νέος αντιπρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ κ. Θεόδωρος Τζαρτζούλης, ο υπεύθυνος του γηπέδου κ.
Γεώργιος Μουρούτσος.
Από την ΕΠΣ∆Α τίµησαν την τελετή ο
Πρόεδρος κ. Μιχάλης Τζανόπουλος και ο
Γεν. Γραµµατέας κ. Γεώργιος Ντούρος.
Τιµητική παρουσία στην τελετή είχαν
Πρόεδροι και µέλη προηγούµενων διοικήσεων του Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΎΛΑΣ, οι

κ.κ. Θεόφιλος Ρόκας, Ιωάννης ∆ηµητρόπουλος, Ευάγγελος Ρόκας, Παναγιώτης
Μοίρας και ο Πρόεδρος της ΠΑΕ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ κ. Αντώνης
Ρόκας.Πέραν των ανωτέρω, παρέστησαν
γονείς, συγγενείς και φίλοι των Αθλητών,
όπου καλωσόρισαν τα παλαιά αλλά και τα
νέα µέλη της Αθλητικής Οικογένειας, ευχόµενοι να περάσουµε µια όµορφη και δηµιουργική χρονιά.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης όλοι οι
παριστάµενοι πέρασαν από τον µπουφέ
που επιµελήθηκαν οι κυρίες των σωµατείων. Στην αντρική οµάδα µετά την προγραµµατισµένη προπόνηση, παρατέθηκε
δείπνο από τους διοικούντες, στην ταβέρνα «Η Πλατεία» στη Μαγούλα.
Κλείνοντας και µε ευκαιρία της σύνταξης
του παρόντος Ευχόµαστε ∆ηµοσίως,
Υγεία, Επιτυχία, Επίτευξη όλων των
στόχων στους Αθλητές και Προπονητές
που αναδείχθηκαν ή συνεργάστηκαν τα
προγενέστερα έτη και µεταγράφηκαν µετακινήθηκαν σε νέες οµάδες.
Μαγούλα, 02 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρόεδρος ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Θεόφιλος Ρόκας
Η Πρόεδρος
Α. Ο. ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Αικατερίνη Νικολάου
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Κατάµεστη η αίθουσα του νέου πνευµατικού κέντρου Μάνδρας
στην παρουσίαση της οµάδας καλαθοσφαίρισης του
ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΥ και τη βράβευση των χορηγών της οµάδας

«Μας κάνουν περήφανους οι επιτυχίες
σας αλλά και το αθλητικό ήθος και ταλέντο
σας. Είµαστε δίπλα σας, µε κάθε µέσο, για
ακόµα µεγαλύτερες επιτυχίες»,
δήλωσε η ∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη
κατά τη διάρκεια του χαιρετισµού της.

Σ

την κατάµεστη αίθουσα του νέου πνευµατικού
κέντρου Μάνδρας έγινε η παρουσίαση της ανδρικής οµάδας του τµήµατος καλαθοσφαίρισης του
ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΥ καθώς και η βράβευση των χορηγών της
οµάδας.
Την εκδήλωση που αποτελεί µία εξαιρετικά επιτυχηµένη δράση της οµάδας τίµησαν µε την παρουσία
τους η ∆ήµαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας Ερυθρών κ. Κριεκούκη Ιωάννα, ο πρώην Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής
κ. Καντερές Νικόλαος, , η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Μάνδρας Ειδυλλίας Ερυθρών κ.Στάθη Ερασµία,ο Αντιδήµαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας Ερυθρών
κ.Ρόκας Περικλής, η Πρόεδρος του ∆.Ο.Κ.Α.Π κ. Νερούτσου Αλεξία, οι πρόεδροι πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας σχολικής επιτροπής εκπαίδευσης κ. Παπακωνσταντής Μελέτης και ∆ούκας Αναστάσιος, ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος Τώρος Αθανάσιος, η αντιδήµαρχος Ελευσίνας κ.Βασιλείου Μαρία, ο πρόεδρος της Νεανικής
Εστίας Μεγαρίδος κ. Ζάλης Αθανάσιος, ο ταµίας του
Τρίτωνα κ. Λούπας Στέλιος,ο γενικός αρχηγός του
Γ.Α.Σ.Μ κ.Τζαβαρής Σπύρος, η πρόεδρος της ένωσης
ποντίων και φίλων Μάνδρας οι 《∆ιόσκουροι》 κ.Παρασκευοπούλου Βαρβάρα, η ∆ιευθύντρια Γενικού Λυκείου
Μάνδρας κ.Μαρούγκα Αιµιλία, ο εκπρόσωπος του Μανδραϊκου τµήµατος ποδοσφαίρου κ. Πέτρου Κώστας, ο
στρατιωτικός ιατρός του πολεµικού ναυτικού κ.Παπανικολάου Νίκος, ο εκπρόσωπος των Ελληνικών Πετρελαίων κ.Καλαφατάκης Γιώργος,ο πρόεδρος της Nickan
κ.Ανδριόπουλος Νίκος,η καθηγήτρια χορού κ.Κωτάκη
Πάολα, ο εκπρόσωπος του WABL κ. Χαιµαλάς Τάσος, ο
καλαθοσφαιριστής κ.Μπάρλος Νίκος, ο πρόεδρος του
συλλόγου γονέων και κηδεµόνων Γυµνασίου Μάνδρας
κ.Πέππας Ιωάννης και η αµαζόνα κ. Κούπενου-Ράπτη
Ευαγγελία.
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε οµιλία του Προέδρου του
Τµήµατος Καλαθοσφαίρισης του Μανδραϊκου κ.Παπανικολάου Μελέτη ο οποίος αναφέρθηκε στις προσωπικές
θυσίες τόσο προσωπικά όσο και στην συνεχή και αδιάκοπη προσπάθεια των µελών της διοίκησης να φτάσει η
οµάδα σε αυτό το επίπεδο. Ο πρόεδρος τόνισε ότι ο

Μανδραϊκός χρειάζεται την στήριξη όλων µας πιο πολύ
όσο ποτέ. Τέλος αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία µε
την ∆ήµαρχο και στην ολόπλευρη στήριξη της δηµοτικής
αρχής. Στη συνέχεια του λόγο πήρε η ∆ήµαρχος κ. Κριεκούκη η οποία ανέφερε ότι είναι υποχρέωση της εκάστοτε δηµοτικής αρχής να στηρίζει µε όλες τις δυνάµεις τους
αθλητικούς συλλόγους και αφού ευχαρίστησε τους χορηγούς για την στήριξή τους στην οµάδα στη δύσκολη οικονοµικά εποχή που διανύουµε έκανε έκκληση στον καθένα να στηρίξει το εγχείρηµα µε τις µικρές ή µεγάλες του
δυνάµεις.

Στήριξη της ∆ηµάρχου για τα έργα υποδοµής που
έγιναν στο 1ο κλειστό Γυµναστήριο Μάνδρας

Στη συνέχεια η υπεύθυνη δηµοσίων σχέσεων του
Μανδραϊκου Τµήµα Καλαθοσφαίρισης και συντονίστρια
της βραδιάς κ. Παπαστάµου Χρύσα έκανε ένα µίνι απολογισµό των δράσεων της διοίκησης την αγωνιστική
περίοδο που µας πέρασε καθώς και συγκεκριµένους
στόχους δράσεων για την νέα αγωνιστική περίοδο. Στη
συνέχεια αναφέρθηκε στην στήριξη και στην ευαισθησία
της ∆ηµάρχου για τα έργα υποδοµής που έγιναν στο 1ο
κλειστό Γυµναστήριο Μάνδρας (τοποθέτηση νέας
κερκίδας, στεγανοποίηση, αγορά δυο σύγχρονων µπασκετών για τις ακαδηµίες), αλλά και για τα σηµαντικά έργα

που είναι προγραµµατισµένα να γίνουν σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα (αλλαγή στέγης µε χρηµατοδότηση της
περιφέρειας, νέα κερκίδα φιλοξενούµενων).Σε κλίµα ενθουσιασµού έγινε η παρουσίαση της ανδρικής οµάδας µε
τον αρχηγό της οµάδας Νικο Ψηλέα να δηλώνει για τους
φιλόδοξους αγωνιστικούς στόχους καθώς και για τις ιδανικές συνθήκες λειτουργίας της οµάδας. Η εκδήλωση
συνεχίστηκε µε απονοµή τιµητικής πλακέτας για την
σηµαντική προσφορά τους στην οµάδα, στην δικηγόρο
κ. Πολυξένη Σκόρδα και στον επιχειρηµατία κ. Νικόλαο
Γαστεράτο.
Απονοµές σε όλους τους χορηγούς της οµάδας

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε απονοµές σε όλους
τους χορηγούς της οµάδας µε την µπλέ ψηφιακή εµφάνιση που θα αγωνίζεται η ανδρική µας οµάδα την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 να είναι τοποθετηµένη σε ένα
εντυπωσιακό κάδρο. Μετά το πέρας της εκδήλωσης
δόθηκε κέρασµα στους παρευρισκόµενους.

10-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ. επί της Λεωφ όρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφ ωνο επικοινωνίας 6945334415
- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ. στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφ οδιαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία και µπάνιο.
Τηλέφ ωνο επικοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 6972728300

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ

ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ 6975741508

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
- ΤΗΛ: 6988091139

Το ευρωπαϊκό χωριό
βρίσκεται 80 χλµ από
την Αθήνα (Εθνική Οδός
Λαµίας). Είναι 10 λεπτά
από την πεντακάθαρη
θάλασσα Λουκισίων
& 5 λεπτά απο τη λίµνη
Μουρίκιου (ιδανική για
ψάρεµα).
ΜΕΣΑ ΣΕ 500
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Φτιάξαµε έναν πρότυπο
οικισµό κατοικηµένο µε
ωραία ΣΠΙΤΙΑ - ΒΙΛΛΕΣ
δρόµοι 8 & 10 µέτρων,
µεγάλη πλατεία &
εκκλησία µέσα στο
χωριό.
Με φως και νερό δικής
µας γεώτρησης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 10
ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.000 ΕΥΡΩ
ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6977083157
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ΕΚΘΕΣΗ «ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ»
ΓΣΕΕ κατά κυβέρνησης: Υπάρχει φτώχεια,
ανεργία και οι επενδύσεις το... 2033

Κόντρα στις προβλέψεις του υπουργείου Οικονοµικών για... ποταµούς επενδύσεων, προκαλεί σοκ η
πρόβλεψη ότι για να ξαναδούµε άσπρη ηµέρα,
κοινώς επενδύσεις στα όρια του 2008, θα πρέπει να
περάσουν άλλα 16 χρόνια!
Σύµφωνα µε την έκθεση-καταπέλτη του Ινστιτούτου
Εργασίας της ΓΣΕΕ, οι επενδύσεις έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα επίπεδο το οποίο είναι κατά 63% χαµηλότερο από αυτό του α’ τριµήνου του 2008, κάνοντας εµφανές το τεράστιο επενδυτικό
κενό στο οποίο έχει περιέλθει η οικονοµία. Προχωρώντας, δε, ένα βήµα παραπέρα,
υπολογίζεται ότι -µε βάση τον µέσο ρυθµό αύξησης των επενδύσεων του 2016- ο όγκος
των επενδύσεων θα φτάσει στο επίπεδο του α’ τριµήνου του 2008 το α’ τρίµηνο του
2033!
Και τι γίνεται µε τον έτερο πυλώνα του ΑΕΠ, τις εξαγωγές; Η αύξηση του όγκου των
εξαγωγών δεν µεταφράζεται σε διατηρήσιµο εµπορικό πλεόνασµα λόγω της µεγάλης
εξάρτησης της εγχώριας παραγωγής από τις εισαγωγές και, εποµένως, δεν αντανακλά

Β αρ ύ τ ο κα τ η γ ορ η τ ή ριο γ ια τ ο υς
ε πτ ά πρ ώτ ο υ ς συ λ λ η φθ έ ν τ ες γ ια
τ η ν υ πό θ ε ση Λ εµ πιδ ά κη

θριάσιο-11
κάποια ουσιαστική µετάβαση της ελληνικής οικονοµίας σε ένα νέο, πιο εξωστρεφές µοντέλο ανάπτυξης. Αµέτρητα είναι τα «καρφιά» και όσον αφορά στο κυβερνητικό αφήγηµα
για την αύξηση της απασχόλησης. Σύµφωνα µε την έκθεση, αν και παρατηρείται βελτίωση της γενικότερης εικόνας, ο βαθµός απασχόλησης του εργατικού δυναµικού παραµένει ιδιαίτερα χαµηλός (52%), γεγονός που σηµατοδοτεί την ύπαρξη ενός σηµαντικού
τµήµατος εν δυνάµει εργαζοµένων οι οποίοι δεν καταγράφονται ως άνεργοι από τις
επίσηµες στατιστικές.
Συγκεκριµένα, το β’ τρίµηνο του 2017 το ποσοστό της πραγµατικής ανεργίας κυµαινόταν στο 28,7% (30,8% το αντίστοιχο τρίµηνο του 2016). Το µέτρο αυτό συνεκτιµά τα
πολύ υψηλά ποσοστά της υποαπασχόλησης, η οποία κατά τη διάρκεια της κρίσης έχει
σχεδόν τριπλασιαστεί (από 99 χιλιάδες εργαζοµένους το 2008, σε 267 χιλιάδες το 2017),
και των απογοητευµένων ανέργων, που επίσης υπερτριπλασιάζεται (από 37 χιλιάδες σε
109 χιλιάδες) την αντίστοιχη περίοδο.
Η µεταβολή της σχέσης µεταξύ των θέσεων εργασίας πλήρους και επισφαλούς
απασχόλησης έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην κατανοµή και στη δυναµική των µισθών,
και κατά προέκταση στο διαθέσιµο εισόδηµα και το βιοτικό επίπεδο των εργαζοµένων.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της «Εργάνη» για το α’ επτάµηνο (Ιανουάριος-Ιούλιος) του
2017, η πλειονότητα των νέων προσλήψεων στον ιδιωτικό τοµέα αφορά θέσεις µερικής
(47,86%) και εκ περιτροπής (13,81%) εργασίας. Η σηµαντική αυτή ενίσχυση της επισφαλούς απασχόλησης επηρεάζει τη µεταβολή των µισθών, αφού, όπως δείχνουν τα
στοιχεία απασχόλησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον Νοέµβριο του 2016, ο µέσος µισθός των
απασχολουµένων µε µερική απασχόληση ήταν 397,67 ευρώ.

Βαρύτατο είναι το κατηγορητήριο για τους επτά πρώτους συλληφθέντες (εξαι-

ρείται η 16χρονη) για την υπόθεση της απαγωγής του Μιχάλη Λεµπιδάκη.
Συγκεκριµένα:
1) ∆ιακεκριµένη περίπτωση αρπαγής κατά συναυτουργία µε σκοπό τον εξαναγκασµό του παθόντα σε πράξη για την οποία δεν υπάρχει υποχρέωση, για
όλους τους κατηγορούµενους.
2) Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό την
τέλεση περισσότερων κακουργηµάτων υπό την επιβαρυντική περίπτωση
κατοχής όπλου µε εξυπηρέτηση σκοπού, για όλους τους κατηγορούµενους.
3) Απόπειρα εκβίασης από κοινού, για όλους τους κατηγορούµενους.

4) Άµεση συνέργεια.
5) ∆ιακεκριµένες περιπτώσεις οπλοφορίας και οπλοκατοχής και πυροµαχικών.
6) ∆ιεύθυνση εγκληµατικής οργάνωσης, αντίσταση, εµπρησµός από πρόθεση
και εξακολούθηση, διακεκριµένη περίπτωση φθοράς ξένης περιουσίας.
7) Κλοπή κατ' εξακολούθηση.

12-θριάσιο
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Ζητ είτ α ι αρτ οποιός
π ε ριοχή Μ ά νδρ α Α ττ ικής .
Τηλ : 6945728662 - Α ν αστ άσιος

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

ΣΤΟΝ Α ΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105580781 / 6977456187
Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην Αγία Σωτήρα

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

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

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

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

Πωλείται επιχείρηση στην Ελευσίνα

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

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
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Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου η
προθεσµία για την οικειοθελή
αποκάλυψη εισοδηµάτων

Παράταση της προθεσµίας οικειοθελούς αποκάλυψης
φορολογητέας ύλης κατά ένα µήνα προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονοµικών, που κατατέθηκε στη
Βουλή.
Σύµφωνα µε την τροπολογία η προθεσµία για τα αδήλωτα εισοδήµατα παρατείνεται µέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
Με άλλες διατάξεις περιορίζεται από 90 σε 15 ηµέρες
από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών η προθεσµία για την
υποβολή των σχετικών δηλώσεων υπαγωγής στο πρόγραµµα της οικειοθελούς αποκάλυψης προκειµένου για
την αµεσότερη εκκαθάριση των δηλώσεων.
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 29 / 09 / 2017
Αρ. Πρωτ.:
50331

Ο ∆ήµαρχος ΦΥΛΗΣ διακηρύσσει
Ανοιχτό ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» και
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή µονάδας για τα είδη
παντοπωλείου, αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, & κέτερινγκ και για τα
είδη που αφορά ελαιόλαδο, κρεοπωλείο, οπωροπωλείου και ιχθυοπωλείο θα γίνει µε
κριτήριο
κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε
φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης
του είδους την ηµέρα παράδοσης,

όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας
εµπορίου της οικείας Περιφέρειας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
Η συνολική προϋπολογισθείσα
δαπάνη ορίζεται στις 1.424.527,44 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 13%
& 24%).

Τρόπος Υποβολής Προσφοράς
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί
µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr
ΤΟΠΟΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η
∆ιαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr
του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ : 04/10/2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ :
31/10/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:00 π.µ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ Η
10/11/2017 ΚΑΙ ΏΡΑ 16:00 µ.µ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς
και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα του άρθρου 6 της ΥΑ Π12390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
Εγγύηση συµµετοχής
Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό
θα
συνοδεύεται
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για
ποσό, σε ευρώ, που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία
δαπάνης µη συµπεριλαµβανόµενου
του Φ.Π.Α..
Όταν η προσφορά του υποψηφίου
δεν αναφέρεται στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας
διακήρυξης, γίνεται δεκτή εγγύηση
συµµετοχής, που καλύπτει το προαναφερόµενο ποσοστό 2% µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για τις Οµάδες για τις οποίες συµµετέχει.

θριάσιο-13

∆ΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Μια
προσφορά
στην
Ηµέρα Ηλικιωµένων, στο
πλαίσιο
δράσεων
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
&
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ο ∆ήµος Περιστερίου σε συνεργασία µε τη
Γενική Κλινική ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ,
επισκεπτόµαστε τις Μονάδες
ΚΕ.ΦΙ. (Κέντρα Φιλίας) του
∆ήµου
Περιστερίου
και
καλούµε τους πολίτες της
Τρίτης Ηλικίας σε δωρεάν
εξέταση Σακχάρου Αίµατος
που θα πραγµατοποιηθεί
08.30 π.µ. – 11.00 π.µ. τις
εξής ηµέρες:
Πρόγραµµα

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10/2017 – 7ο
ΚΕ.ΦΙ.
Τµήµα Λόφου Αξιωµατικών, Μαραθωνοκάµπου
15, Τηλ: 2105738554
ΠΕΜΠΤΗ 12/10/2017 – 3ο
ΚΕ.ΦΙ.
Τµήµα Κέντρου, Βάρναλη
&
Ραιδεστού,
Τηλ:
2105740590
Γλώσσα : Ελληνική .
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν:
α. τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε.
β. ενώσεις προσφερόντων που
υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ. συνεταιρισµοί
δ. κοινοπραξίες προσφερόντων

Τα έξοδα δηµοσίευσης ή τυχόν
επαναδηµοσίευσης της παρούσης
βαρύνουν τον Ανάδοχο .
Πληροφορίες για την παραπάνω
δηµοπρασία µπορούν να λάβουν
οι ενδιαφερόµενοι από την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής
, τηλ. 2114115224, ώρες 09:00
π.µ. έως 13:30 µ.µ. Αρµόδιος
Υπάλληλος για πληροφορίες :
Τέγος Ιωάννης
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/10/2017
– 8ο ΚΕ.ΦΙ.
Τµήµα Αγίου Ιεροθέου,
Αγίου Ιεροθέου 142, Τηλ:
2105777102

Υπό την αιγίδα του ΚΕΠ
Υγείας του ∆ήµου Περιστερίου.
Οι δράσεις συντονίζονται
από τον Καρδιολόγο κ. Γιώργο Μπεκιάρη, Εντεταλµένο
∆ηµοτικό
Σύµβουλο,
Υπεύθυνο σε θέµατα Υγείας
Πληροφορίες- Τηλ. Επικοινωνίας: 2105783266

Πέµπτη 5 Οκτωβρίου 2017

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952
Ενοικιάζεται εστιατόριο

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρ-

ικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

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

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωµένο οροφοδιαµέρισµα
90 τµ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδοµή, επί οικοπέδου 500 τµ, µε κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό και θέση
σταθµεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583
(3.3.16)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ

4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€, συζητήσιµη
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτασης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:0013:00 ) (7.1.17)

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

ισο

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.

210 5573612, 6932864021
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390

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

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό. Επίσης αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών.
Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας

6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιώ(βρεφονηπιοκόµο

Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988
ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπεδο στον Περιφερειακό
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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

∆ΥΤΙΚΗΣ

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

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

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15
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16-θριάσιο
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από 1 έως 31 Οκτωβρίου
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