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µε τέσσερα οχήµατα.

ΣΤΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ
ΠΛΕΟΝ ΟΙ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΦΥΛΗΣ 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ
ΚΚααττέέββαασσεε  ρροολλάά  ηη  ΚΚααττέέββαασσεε  ρροολλάά  ηη  AALLPPHHAAAALLPPHHAA

BBAANNKK  BBAANNKK  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωννΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτόπια ενηµέρωση

καταστηµάτων 
για τα οφέλη της  

ανακύκλωσης γυαλιού

Αρ. Φύλλου 3335 Τρίτη 19 ∆εκεµβρίου 2017 Έτος 23ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ê.2239

ΈΈφφοοδδοοςς
ΣΣ∆∆ΟΟΕΕ  σσεε

ααπποοθθήήκκηη  σστταα
ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα

--  ΚΚαατταασσχχέέθθηηκκαανν  222200..000000
ππααρράάννοοµµαα  CCDD  κκααιι  DDVVDD

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ 
««ΗΗ  ΥΥπποοδδιιεεύύθθυυννσσηη  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς  κκααιι  ττοο  ΤΤµµήήµµαα  ∆∆ίίωωξξηηςς  ΝΝααρρκκωωττιικκώώνν

∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  ππααρρααδδίίδδοοννττααιι  ββοορράά  σσττοουυςς  εεγγκκλληηµµααττίίεεςς»»σσεελλ..    22

σσεελλ..    33

ΜΜεε  11,,88  δδιισσ..  εευυρρώώ  ππρρόόσσθθεετταα  
µµέέττρραα  ««ξξηηµµεερρώώννεειι»»  ττοο  22001188

σσεελλ..    99

ΓΓ..  ΤΤσσοουυκκααλλάάςς::  ΗΗ  ∆∆υυττιικκήή  
ΑΑττττιικκήή  µµπποορρεείί  νναα  µµεεττααττρρέέψψεειι  

ττηη  θθλλίίψψηη  σσεε  δδύύννααµµηη
∆ήλωσε ο δήµαρχος Ελευσίνας από το βήµα του 8ου

Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική 
Ανασυγκρότηση της ∆υτικής Αττικής σσεελλ..    33

σσεελλ..  22

σσεελλ..    33

Εµπρηστικός µηχανισµός
στα γραφεία 

του ΣΥΡΙΖΑ στο Ίλιον

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΕΣ Β∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Επαναλειτουργία των λεωφορειακών
γραµµών, 817 και 863 στη Μάνδρασσεελλ..  77σσεελλ..    55

σσεελλ..    77

σσεελλ..  88



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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2-θριάσιο Τρίτη 19 ∆εκεµβρίου 2017 

Ασπρόπυργος

Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. 
Περικλέους 1, 2105575600

Ελευσίνα
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ. 

Εθνικής Αντιστάσεως 98 & Περσεφόνης, Ελευσίνα,
2105547900

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Aχαρνές
Φυτάς Ηλίας Πάρνηθος 83, 2102468376

Άνω Λιόσια
Γεωργούλη - Σάββα Βασιλική Γ.

Παναγιάς Γρηγορούσης 55, Ζεφύρι,2102310222

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου 

- ∆άσος, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
∆ροσιά µε λίγες νεφώσεις 

Η θερµοκρασία από 6 έως 12
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Οσίας Αγλαΐας της Ρωµαίας, 

Αγίου Άρεως µάρτυρος

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ 
««ΗΗ  ΥΥπποοδδιιεεύύθθυυννσσηη  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς  κκααιι  ττοο  ΤΤµµήήµµαα

∆∆ίίωωξξηηςς  ΝΝααρρκκωωττιικκώώνν  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  
ππααρρααδδίίδδοοννττααιι  ββοορράά  σσττοουυςς  εεγγκκλληηµµααττίίεεςς»»

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον  Υπο-
υργό Εσωτερικών κ. Παν.
Σκουρλέτη µε θέµα  «Η

Υποδιεύθυνση Ασφάλειας και το
Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών ∆υτι-
κής Αττικής παραδίδονται βορά
στους εγκληµατίες», κατέθεσε η
βουλευτής της ∆ηµοκρατικής
Συµπαράταξης Εύη Χριστοφιλο-
πούλου, ενώ λίγα 24ωρα πριν
είχε προηγηθεί αναφορά  του
Προέδρου  της Ένωσης Αστυνο-
µικών Υπαλλήλων ∆υτικής Αττικής
(Ε.ΑΣ.Υ.∆.Α.) όπου υπο-
γράµµιζε ότι η  απόφαση του
Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη να µεταφέρει την
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
∆υτικής Αττικής και το Τµήµα
∆ίωξης Ναρκωτικών ∆υτικής
Αττικής από το Αιγάλεω στο
Ζεφύρι δεν αποτελεί στρατ-
ηγικά ορθή κίνηση.

Ακολουθεί το κείµενο της
ερώτησης 

Κύριε Υπουργέ,
Η ∆υτική Αττική είναι ως επί το πλείστον δύσβατη, αχα-

ρτογράφητη µε πολλές ιδιαιτερότητες και τα τελευταία
χρόνια έχει µετατραπεί σε προπύργιο αδίστακτων κακο-
ποιών. Περιοχές όπως το Ζεφύρι, ο Ασπρόπυργος, η
Μαγούλα, οι Αχαρνές και τα Άνω Λιόσια πλήττονται καθ-
ηµερινά από την ανεξέλεγκτη δράση των εµπόρων ναρ-
κωτικών και όπλων, των ληστών και των οργανωµένων
συµµοριών σε άβατα και καταυλισµούς.

Η απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να
µεταφέρει την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής
και το Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών ∆υτικής Αττικής από το
Αιγάλεω στο Ζεφύρι δεν αποτελεί στρατηγικά ορθή
κίνηση.  Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνο-
µικών Υπαλλήλων ∆υτικής Αττικής (Ε.ΑΣ.Υ.∆.Α.)  οι εν

λόγω ειδικές αυτές Υπηρεσίες στηρίζονται
στην αθέατη ανάπτυξη σχεδίων δράσης και
στον αιφνιδιασµό. 

Η µετεγκατάσταση των Υπηρεσιών σε
κοινή θέα των κακοποιών, τους στερεί και
τα δύο προνόµια και τις αφοπλίζει επιχει-
ρησιακά. 

Ταυτόχρονα οι κατ' οίκον έρευνες µε παρ-
ουσία εκπροσώπων της ∆ικαστικής Αρχής
θα είναι αδύνατες. Ακόµα, η ασφάλεια του
προσωπικού, των κρατουµένων αλλά και η
προστασία του ίδιου του κτιρίου έρχονται
αντιµέτωπες µε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

εµπρησµού ή γενικευµένων
συρράξεων.

Την ίδια στιγµή, τα Αστυνοµικά
Τµήµατα και τα Τµήµατα Ασφά-
λειας στο σύνολο των ∆ήµων
της ∆υτικής Αττικής είναι αποδ-
υναµωµένα, υποστελεχωµένα,
επιφορτισµένα µε τεράστιο όγκο
υπηρεσιών και σηµαντικές
ελλείψεις. 

Επειδή η µεταφορά της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής και του Τµήµατος
∆ίωξης Ναρκωτικών ∆υτικής Αττικής από το Αιγάλεω στο
Ζεφύρι  έχει προφανείς αρνητικές συνέπειες  για την
καταπολέµηση της εγκληµατικότητας. 

Επειδή η ασφάλεια των πολιτών και η εµπέδωση της
δηµόσιας τάξης δεν είναι διαπραγµατεύσιµες και οι
κάτοικοι της ∆υτικής Αττικές δεν µπορεί να αντιµε-
τωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας,  ερωτάστε
κ. Υπουργέ:

Σκοπεύετε να αναθεωρήσετε τη µεταφορά της  Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής και του Τµήµατος
∆ίωξης Ναρκωτικών ∆υτικής Αττικής από το Αιγάλεω στο
Ζεφύρι;

Η ερωτώσα  βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικό-
λαος Μελετίου, επισηµαίνει στους
Νέους του Ασπρόπυργου, την απόφα-
ση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σύµφωνα µε την οποία
θα χορηγηθεί έκτακτη οικονοµική
ενίσχυση, ύψους 400 ευρώ, σε κάθε
εγγεγραµµένο στον ΟΑΕ∆, µη επιδο-
τούµενο άνεργο, ηλικίας 18 έως 24
ετών.

Προϋπόθεση για τη λήψη της
ενίσχυσης είναι ο άνεργος να ήταν
εγγεγραµµένος στα µητρώα του
ΟΑΕ∆ την 31η Οκτωβρίου 2017 και να
εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιότητα
του ανέργου έως σήµερα. 

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν
αίτηση, αλλά µόνο να δηλώσουν ή να επικαιροποι-
ήσουν, ηλεκτρονικά, τα στοιχεία του τραπεζικού
τους λογαριασµού (ΙΒΑΝ), το αργότερο µέχρι την
Τετάρτη 20 ∆εκεµβρίου 2017, κάνοντας χρήση της

εφαρµογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα του
ΟΑΕ∆:

http://www.oaed.gr/-/epikairopoiese-stoicheion-
engegrammenon-anergon

Η πίστωση του ποσού, στους λογαριασµούς των
δικαιούχων, θα γίνει έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2017. 

ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΟΥΝ 
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου ενηµερώνει για το
έκτακτο επίδοµα Νεανικής Αλληλεγγύης



ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Έγκριση και παραλαβή της Α’ Φάσης

της  «Μελέτης Ενοποίησης και ανάδειξης
Αρχαιολογικών Χώρων και Μνηµείων 

µε στοιχεία αστικής ανάπλασης»

Συνεδριάζει σήµερα  19 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα  20:30  του
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας για τη λήψη αποφάσεων στα παρ-
ακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισµού του ∆ήµου
για το 3ο τρίµηνο 2017.

2. Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης του ∆ήµου
έτους 2018.

3. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί χρηµατοδότησης
της  Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας από τον ∆ήµο µας
µηνός Νοεµβρίου 2017 του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης.

4. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί του Ετήσιου Προ-
γράµµατος ∆ράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευ-
σίνας.

5. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί του ψηφισθέντος
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας.

6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προµήθει-
ας «Ανταλλακτικών – Ελαστικών για τα οχήµατα της υπηρεσίας».

7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη δηµιουργίας Website για
την προβολή του προγράµµατος ERASMUS+, µε τίτλο
«Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early
School Leaving through Fine Arts» µε κωδικό αριθµό: 2017-1-ΕL01-
KA201-036177»

8. Έγκριση και παραλαβή της Α’ Φάσης της µελέτης: «Μελέτη
Ενοποίησης και ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων και Μνηµείων µε
στοιχεία αστικής ανάπλασης»

9. Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου
για το χειρισµό έντεκα (11) προσφυγών της εταιρείας
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παρα-
λαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή των αντικειµένων των
συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.

11. Καταλογισµός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από
προνοιακά επιδόµατα.

12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας
αµφιθέατρου του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευσίνας  για την πραγ-
µατοποίηση της Χριστουγεννιάτικης γιορτής του 6ου Νηπιαγωγείου
Ελευσίνας.

Τρίτη 19 ∆εκεµβρίου 2017 θριάσιο-3

ΈΈφφοοδδοοςς  ΣΣ∆∆ΟΟΕΕ  σσεε  ααπποοθθήήκκηη
σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  

--  ΚΚαατταασσχχέέθθηηκκαανν  222200..000000  ππααρράάννοοµµαα  CCDD  κκααιι  DDVVDD

Υ
πάλληλοι του Σ∆ΟΕ κατέσχεσαν
220.000 παράνοµα CDs και
DVDs από κατάστηµα στο κέντρο

της Αθήνας και αποθήκη στα Άνω
Λιόσια.
Τα προϊόντα δεν είχαν την έγγραφη
άδεια των κατόχων των νοµίµων πνε-
υµατικών δικαιωµάτων, ενώ ερευνά-
ται η νόµιµη κατοχή και των υπο-
λοίπων, που σύµφωνα µε τις εκτιµή-
σεις υπερβαίνουν τα 1.500.000
τεµάχια.
Ένα άτοµο συνελήφθη και του επιβ-
λήθηκε πρόστιµο 1,4 εκατ. ευρώ .

ΤΤρρααγγωωδδίίαα  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι::  3355χχρροοννοοςς  
ΒΒοούύττηηξξεε  σσεε  δδιιεερρχχόόµµεεννοο  ττρρέέννοο

- Στο σηµείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες, µε τέσσερα οχήµατα.

Τ
ραγικό δυστύχηµα µε έναν
νεκρό σηµειώθηκε  στο
Μενίδι, όταν ένας 35χρονος

άνδρας παρασύρθηκε από τρένο του
ΟΣΕ, µε αποτέλεσµα να τραυµατιστεί
σοβαρά και να καταλήξει στο νοσοκο-
µείο όπου µεταφέρθηκε µετά τον
απεγκλωβισµό του.

Η πυροσβεστική έσπευσε αµέσως
στη συµβολή των οδών Κωνσταντι-
νουπόλεως και Κύπρου και οργάνω-
σε µεγάλη επιχείρηση για την ανά-
συρση του 35χρονου. 

Το άτοµο εντοπίστηκε στο σηµείο
και αµέσως σήµανε συναγερµός για τη διάσωσή του. Στο σηµείο έσπευσαν 12 άτοµα, µε τέσ-
σερα οχήµατα. 

Τα ακριβή αίτια που βρέθηκε εκεί και υπό ποιες συνθήκες, δεν έχουν γίνει γνωστά.
Ο 35χρονος απεγκλωβίστηκε και µεταφέρθηκε βαριά τραυµατισµένος στο νοσοκοµείο. Λίγη

ώρα αργότερα κατέληξε στα τραύµατά του. 

ΓΓ..  ΤΤσσοουυκκααλλάάςς::  ΗΗ  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  µµπποορρεείί
νναα  µµεεττααττρρέέψψεειι  ττηη  θθλλίίψψηη  σσεε  δδύύννααµµηη
∆ήλωσε ο δήµαρχος Ελευσίνας από το βήµα του 8ου Περιφερειακού
Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της ∆υτικής Αττικής

«Η Ελευσίνα βρίσκεται πάλι µπροστά στην ιστορία της, έχοντας ένα µεγάλο χρέος και µία τεράστια
ευθύνη να γίνει ο µοχλός, η κινητήρια δύναµη που θα τραβήξει τη ∆υτική Αττική στο µέλλον» δήλωσε
από το βήµα του 8ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση: «Η Ανάταξη της
∆υτικής Αττικής» ο δήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς, στο σύντοµο χαιρετισµό που απηύθυ-
νε. «Μπορεί να είµαστε ένας µικρός δήµος, αλλά είχαµε ένα µεγάλο όραµα, το παλέψαµε και το αποδείξαµε, µε το στοίχηµα της πολιτιστικής πρωτεύου-
σας» τόνισε ο δήµαρχος της πόλης.
Σύµφωνα µε τον κ. Τσουκαλά, το όραµα της δηµοτικής αρχής της Ελευσίνας µεταφράζεται στα εξής: Ανάπλαση του παραλιακού µετώπου µε παράλληλη
αλλαγή της θέσης του λιµανιού, µε συναίνεση όλων των φορέων, ανακαίνιση και ενεργοποίηση παλιών βιοµηχανικών χώρων, ολοκλήρωση αντιπληµµυρ-
ικών έργων και αποχετευτικού δικτύου, συνεργασίες µε τις µεγάλες εταιρείες και βιοµηχανίες της περιοχής για τη διασφάλιση της λειτουργίας τους µε
περιβαλλοντικά ορθά τρόπο, προστασία του περιβάλλοντος και ανακύκλωση µε έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει.
«Ζούµε το οξύµωρο: Μία µεγάλη καταστροφή να αποτελεί ταυτόχρονα και µία µεγάλη ευκαιρία. Η ∆υτική Αττική µπορεί να µετατρέψει τη θλίψη σε δύναµη»
υπογράµµισε ο κ. Τσουκαλάς. Τόνισε δε ότι ο δήµος Ελευσίνας, µε όλες τις δυνάµεις του, θα κάνει αυτό που µοιάζει σε πολλούς ακατόρθωτο. «Για εµάς,
όµως, είναι δεδοµένο, γιατί ποτέ δεν αποδεχτήκαµε τη µίζερη και υποβαθµισµένη περιγραφή για την πόλη µας». Παράλληλα, ο δήµαρχος Ελευσίνας ανα-
φέρθηκε στη δυναµική που αρχίζει να αναπτύσσεται από τους ανθρώπους, ιδιαίτερα από τους νέους.
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Τ
ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής,
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου
του, Θ. Σχινά, πρόκειται να συνεδριά-

σει την Πέµπτη, 21-12-2017 και ώρα 15:30 στο
αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,
Παπάγου-Χολαργός). 

Η ηµερήσια διάταξη:

1.Επικύρωση πρακτικών 26ης, 27ης, 28ης,
29ης και 30ης Συνεδρίασης έτους 2017 του Περ-
ιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.

2.Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Μεγαρέων για την εκτέλεση του έργου µε
τίτλο: «Αναβάθµιση – Επισκευή κεντρικών οδικών
δικτύων των πόλεων των Μεγάρων & της Νέας
Περάµου του ∆ήµου Μεγαρέων», συνολικού
προϋπολογισµού 1.850.000,00 € (συµπεριλαµ-
βανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασι-
λείου)

3.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγρ-
αµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του ∆ήµου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Συντήρηση
ασφαλτικών οδοστρωµάτων περιοχής Πόρτο
Ράφτη», συνολικού προϋπολογισµού
1.026.720,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.
Φιλίππου)

4.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγρ-
αµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του ∆ήµου Παλλήνης για την κατασκε-
υή του έργου µε τίτλο: «Συντηρήσεις αναβάθµι-
σης και παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας
αθλητικών εγκαταστάσεων ∆.Ε. Γέρακα ∆ήµου 

Παλλήνης» συνολικού προϋπολογισµού 

1.670.000,00 €, (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.) (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.
Φιλίππου)

5.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγρ-
αµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής, του ∆ήµου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και
του Ν.Π.∆.∆. "ΒΡΑΥΒΡΩΝΙΟΣ" ∆ήµου Μαρκο-
πούλου Μεσογαίας για την εκτέλεση του έργου µε
τίτλο: «Ανακατασκευή στίβου στο ∆ηµοτικό Στάδιο
Μαρκόπουλου», συνολικού προϋπολογισµού
800.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.
Φιλίππου)

6.Αντικατάσταση µέλους Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης Προγραµµατικής Σύµβασης.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.
Φιλίππου)

7.Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας για την εκτέ-
λεση του έργου µε τίτλο: «Ανακατασκευή πεζοδρ-
οµίων ∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας για
πρόσβαση ΑΜΕΑ», συνολικού προϋπολογισµού
580.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφ Γ. Γαβρίλης)
8.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-

παράτασης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Κερατσινίου-∆ρα-
πετσώνας για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
Ο∆ΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ.
Γαβρίλης)

9.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγρ-
αµµατικής σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου Κυθ-
ήρων και του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού για την κατασκευή του έργου µε τίτλο:
«Επισκευή και αλλαγή χρήσης παλαιού σχολείου
Αγγλοκρατίας (Αστικόν) σε αίθουσα πολιτιστικών
εκδηλώσεων στον Ποταµό Κυθήρων» συνολικής
δαπάνης 168.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.
Χατζηπέρος)

10.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροπο-
ποίησης-παράτασης προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου
Τροιζηνίας Μεθάνων για το έργο µε τίτλο 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΨΗΦΤΑΣ».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατ-

ζηπέρος)
11.Τροποποίηση – συµπλήρωση της υπ΄αρ.

47/2017 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής που αφορά στην πρακτική άσκηση σπου-
δαστών ΕΠ.Α.Λ. και Ι.Ε.Κ. στην Περιφέρεια Αττιτ-
κής.

Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Αθανα-
σιάδης)

12. Έγκριση µελέτης εγκατάστασης και λει-
τουργίας νέας φωτεινής σηµατοδότησης επί της
Ε.Ο. 34 (Λ. Χαλκουτσίου) στο ύψος της Λ.
Σταδίου, στο ∆ήµο Ωρωπού.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπου-
νά)

13.Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Λειτο-
υργία του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγ-
νωστόπουλος)

14.Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία των
αθλητικών εγκαταστάσεων του Σταδίου Νέας
Σµύρνης της ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγ-
νωστόπουλος)

15.Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάµενου εργο-
στασίου τυποποίησης και συσκευασίας φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων και λιπασµάτων της εται-
ρείας «Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ» στη λεωφόρο
ΝΑΤΟ στη θέση Πηλιχό ∆ήµου Ασπροπύργου
Π.Ε. ∆υτικής Αττικής που αφορά µηχανολογικό
εκσυγχρονισµό µε τροποποίηση τµηµάτων τυπο-
ποίησης και συσκευασίας προϊόντων.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγ-
νωστόπουλος)

ΣΣττηηνν  4400ήή  ΣΣυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ΑΑττττιικκήήςς  

«Αναβάθµιση – Επισκευή κεντρικών οδικών δικτύων των πόλεων των Μεγάρων & της Νέας Περάµου»
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Συνεχίζεται η ενηµέρωση κατα-
στηµάτων του ∆ήµου Αχαρνών
για την Ανακύκλωση Γυαλιού,

από τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών σε
συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).

Κλιµάκιο της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών
και της Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) προχώρησε στην
ενηµέρωση των καταστηµάτων του
∆ήµου Αχαρνών για την ανακύκλωση
γυάλινων συσκευασιών, µε τη διανοµή
φυλλαδίων και την επιτόπια ενηµέρωση
των επαγγελµατιών.

Οι καταστηµατάρχες και οι εργαζόµενοι
τους, ενηµερώθηκαν επίσης και για την
εφαρµογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα
(smartphones) για Android και iPhone
συσκευές, η οποία είναι διαθέσιµη δωρε-
άν για όλους τους πολίτες. 

Η εφαρµογή "Ανακύκλωση
γυαλιού" της Ελληνικής Εταιρ-
είας Αξιοποίησης-Ανακύκλω-
σης (ΕΕΑΑ) αποτελεί χρήσιµο
εργαλείο ανακύκλωσης, καθώς
περιέχει χρήσιµες πληροφο-
ρίες για την ανακύκλωση γυάλι-
νων συσκευασιών στους µπλε
κώδωνες, ενώ περιλαµβάνει
επίσης χαρτογραφηµένη απεικόνιση για
το που υπάρχει ο κοντινότερος κώδωνας
ανακύκλωσης γυαλιού, ανάλογα µε τη
θέση του χρήστη της εφαρµογής, καθώς
και σηµαντικά στατιστικά στοιχεία σχετικά
µε τα αποτελέσµατα της ανακύκλωσης
γυαλιού. 

Ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών κ.
Θοδωρής Συρινίδης ανάφερε ότι, πέρα
από την δηµιουργία υποδοµών
ανακύκλωσης γυαλιού, είναι εξαιρετικά
σηµαντικό να υλοποιείται παράλληλα και 

αδιάλειπτα η ενηµέρωση
των πολιτών και επαγγελµα-
τιών για την ανακύκλωση γυαλιών,
ειδικότερα ενόψει των εορταστικών ηµε-
ρών, όπου η κίνηση των καταστηµάτων
αναµένεται είναι αυξηµένη.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός έχοντας εκφράσει έµπρακτα την
υποστήριξη του τόσο στην εγκατάσταση
των σηµείων ανακύκλωσης γυάλινων
συσκευασιών, όσο και στην ενηµέρωση
και ευαισθητοποίηση των πολιτών δήλω-
σε: "Η συνεργασία του ∆ήµου Αχαρνών 

µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης συνεχίζεται αδιάλειπτα  και
εκφράζεται µε συνεχείς δράσεις προώθη-
σης και ευαισθητοποίησης των πολιτών
σε θέµατα ανακύκλωσης. 

Τα οφέλη της ανακύκλωσης στην προ-
στασία του Περιβάλλοντος, είναι άµεσα
εξαρτώµενα από την ενεργό συµµετοχή
των πολιτών και των επαγγελµατιών στα
προγράµµατα ανακύκλωσης που υλοποι-
ούνται".

ΑΧΑΡΝΕΣ: Επιτόπια ενηµέρωση καταστηµάτων 
για την ανακύκλωση γυαλιού

wwwweeeebbbbssssiiii tttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

Γ
ια µεταµόρφωση της Ελευσίνας έκανε λόγο η υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού Λυδία Κονιόρδου, µιλώντας στην ενότητα «Ελευσίνα 2021:
Πολιτιστική Πρωτεύουσα» του 8ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την

Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Η Ανάταξη της ∆υτικής Αττικής. Γεγονός που,
όπως είπε, το έχει καταφέρει, χάρη στις προσπάθειες της προηγούµενης και
της νυν δηµοτικής αρχής. «Η Ελευσίνα είναι σηµείο αναφοράς» ανέφερε χαρ-
ακτηριστικά.

Σύµφωνα µε την κ. Κονιόρδου, «για να στεφθεί µε επιτυχία η θητεία µίας
πόλης ως πολιτιστικής πρωτεύουσας, θα πρέπει, πριν πέσει η αυλαία, να έχει
δηµιουργήσει ευκαιρίες, να έχει διασφαλίσει τις προϋποθέσεις για επιπλέον
ανάπτυξη των καλλιτεχνικών δράσεων και υποδοµών της, να έχει δηµιουργή-
σει νέους θεσµούς, να έχει ενισχύσει τους ήδη υπάρχοντες και, κυρίως, να έχει
εµπνεύσει το κίνηµα των ενεργών πολιτών».

«Η µέχρι σήµερα εµπειρία από το θεσµό έχει καταδείξει ότι οι πόλεις που
είχαν επιτυχηµένη πορεία ως πολιτιστικές πρωτεύουσες, το κατάφεραν, επειδή
ενσωµάτωσαν τις δράσεις του θεσµού στη γενικότερη αναπτυξιακή στρατηγική
τους. Συνειδητοποίησαν ότι, µέσω της διασύνδεσης της επιχειρηµατικότητας µε
τον πολιτισµό, δηµιουργείται ένα νέο αγαθό- η πολιτιστική δηµιουργική βιοµ-

ηχανία -βασική προϋπόθεση για την πολυπόθητη ανάπτυξη. 
Οι πολιτιστικές δηµιουργικές βιοµηχανίες συµβάλλουν πλέον όχι µόνο στο

τοπικό εισόδηµα, αλλά και στο εισόδηµα της ευρύτερης περιοχής, αν όχι της
χώρας» διαπίστωσε η υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού.

ΛΛ..  ΚΚοοννιιόόρρδδοουυ::  ««ΗΗ  ΕΕλλεευυσσίίνναα  εείίννααιι  σσηηµµεείίοο  ααννααφφοορράάςς»»
Εύσηµα για την προσπάθεια της πόλης από την υπουργό Πολιτισµού στην ενότητα «Ελευσίνα 2021:
 Πολιτιστική Πρωτεύουσα» του 8ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση



««ΎΎµµννοοιι  κκααιι  κκάάλλαανντταα  
ττοουυ  ττόόπποουυ  µµααςς»»  σσττηηνν  εεξξααίίσσιιαα

σσυυννααυυλλίίαα  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  
ΩΩδδεείίοουυ  ΦΦυυλλήήςς  

Ένα υπέροχο Χριστουγεννιάτικο µουσικό ταξίδι σε
όλη την Ελλάδα απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν το
βροχερό απόγευµα της Κυριακής 17/12 στο ∆ηµο-

τικό Ωδείο Φυλής.
Καθηγητές και σπουδαστές της Σχολής Βυζαντινής και

Παραδοσιακής Μουσικής του ∆ηµοτικού Ωδείου Φυλής υπό
τις οδηγίες του µαέστρου και καθηγητή Βυζαντινής και παρα-
δοσιακής µουσικής ∆αυίδ Παπαδόπουλου, έδωσαν τον
καλύτερό τους εαυτό στην συναυλία που παρουσίασαν µε
θέµα «Ύµνοι και κάλαντα του τόπου µας» εισπράττοντας πολ-
λές φορές το χειροκρότηµα των θεατών.  Ακούστηκαν Χρι-
στουγεννιάτικα, πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από όλη την Ελλά-
δα και τον Πόντο αλλά και κάλαντα που ψάλλονται τα Θεοφ-
άνεια. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης είχε ο καλ-
λιτεχνικός ∆ιευθυντής του ∆ηµοτικού Ωδείου Μελέτης Καρκα-
λούσος.

«Σας ευχαριστώ που είστε απόψε εδώ και ιδιαιτέρως ευχα-
ριστώ τους καθηγητές του ∆ηµοτικού µας Ωδείου για την προ-
ετοιµασία των εκδηλώσεων αλλά και την αποψινή τους
συµµετοχή. Χρόνια Πολλά σε όλους» είπε ανοίγοντας την
εκδήλωση ο κ. Μελέτης Καρκαλούσος. 

«Χρόνια πολλά καλά και ευλογηµένα» ευχήθηκε σε όλους
µετά το τέλος της συναυλίας ο καθηγητής Βυζαντινής και Παρ-
αδοσιακής Μουσικής ∆αυίδ Παπαδόπουλος ο οποίος ευχα-
ρίστησε τα µέλη της χορωδίας για τον άψογο συγχρονισµό.
«Είναι χρήσιµο και αναγκαίο να µην αποµακρυνόµαστε από
την παράδοσή µας. Ευχαριστώ το ∆ήµαρχο κ. Χρήστο Παπ-
πού που είναι κοντά στην παράδοση και τη στηρίζει» είπε στο
σύντοµο χαιρετισµό του ο κ. Παπαδόπουλος.   

Η αποψινή εκδήλωση ήταν η πρώτη και άνοιξε ένα κύκλο
συνολικά τεσσάρων παραστάσεων που οργάνωσε το ∆ηµο-
τικό Ωδείο Φυλής, υπό την αιγίδα της Κοινωνικής  Υπηρ-
εσίας για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς. 

Την Τρίτη 19/12 και την Τετάρτη 20/12 στις 16.00 µ.µ. το
πρόγραµµα προβλέπει «Μουσική Προπαιδεία». Η εφαρµο-
γή του συστήµατος της µουσικής προπαιδείας που διδάσ-
κεται στο ∆ηµοτικό Ωδείο Φυλής αφορά παιδιά προσχολικής
ηλικίας. 

Το συγκεκριµένο σύστηµα µε όλες τις δραστηριότητες που
περιλαµβάνει αποτελεί µια αληθινή επανάσταση στον τοµέα
της µουσικής εκπαίδευσης σε πανελλαδική κλίµακα και αυτό
επειδή εκπαιδεύει τα παιδιά µέσω της µουσικής. 

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την Πέµπτη
21/12 στις 19.00 το απόγευµα όπου οι λάτρεις της κλασικής
µουσικής και ιδίως όσοι αγαπούν το µουσικό είδος της
σονάτας, θα έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν µουσική
δωµατίου.
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ΠΠληµµύρισε από κόσµο η πλατεία Καρα-
γιάννη στη ∆ροσούπολη όπου έλαβε
χώρα η Χριστουγεννιάτικη γιορτή που

διοργάνωσε µε πολύ κέφι  ο Εξωραϊστικόςκαι
Πολιτιστικός Σύλλογος  της συνοικίας. 

Υπέροχα ξωτικά, καρτούν φιγούρες και φυσικά ο
αγαπηµένος των παιδιών Άγιος Βασίλης, βρέθηκαν
στην πλατεία Καραγιάννη από νωρίς το πρωί ως το
απόγευµα προκειµένου να υποδεχτούν τα µικρά αλλά
και τους γονείς τους που διασκέδασαν µαζί τους
ψυχή τε και σώµατι! 

Φουσκωτά, υπαίθριες κατασκευές και µουσικές στο
πνεύµα των Χριστουγέννων, επιτόπια κεράσµατα και
άλλες εκπλήξεις έφεραν στα παιδικά πρόσωπα χαµό-
γελα και υπέροχες στιγµές ξεγνοιασιάς! 

Σύµµαχος στην όµορφη πρωτοβουλία του Συλλόγου
υπήρξε ο ολίγον συννεφιασµένος αλλά γλυκός καιρ

ός, που επέτρεψε σε µικρούς και µεγάλους να κρα-
τήσουν γεµάτη την πλατεία της ∆ροσούπολης για
πολλές ώρες! 

Άξιοι συγχαρητηρίων είναι αναµφίβολα ο Πρόεδρ-
ος του Συλλόγου Μιχάλης Ζουρίδης καθώς και όλα τα
δραστήρια µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όχι µόνο
για την πρωτοβουλία τους αλλά και για την θερµή
φιλοξενία τους από την αρχή ως το τέλος της εκδή-
λωσης. 

Στην πρόσκληση του Συλλόγου ανταποκρίθηκαν ο
ιδρυτής του και ∆ηµοτικός Σύµβουλος Γιώργος Κρη-
τικός, ο Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επι-
τροπής Νίκος Χατζητρακόσιας, οι Τοπικοί Σύµβουλοι
Λία Καψή, ∆ηµήτρης Κοψαχείλης και Βαγγέλης Στα-
µατάκος καθώς και η Πρόεδρος του Συλλόγου Τρι-
τέκνων Φυλής Κατερίνα Μπλουχάρη. 

Φουσκωτά, υπαίθριες κατασκευές και πολλές εκπλήξεις
στη χριστουγεννιάτη γιορτή που διοργάνωσε 

ο Εξωραϊστικόςκαι Πολιτιστικός Σύλλογος ∆ροσούπολης  
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ
ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Επαναλειτουργία των
λεωφορειακών γραµµών,
817 και 863 στη Μάνδρα

Την κανονική διαδροµή πραγµατοποιούν από
την Παρασκευή 15 ∆εκεµβρίου 2017 τα λεωφορεία
των γραµµών 817 και 863. 

Με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται η κανονικότ-
ητα όχι µόνο των δροµολογίων αλλά διευκολύνεται
και η µετακίνηση των κατοίκων που διαταράχθηκε
µετά την πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου 2017.

Αιµοδοσία από το ΕΕΠΠΑΑΛΛ
ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς
κκοινωνικής προσφοράς του

στην τοπική κοινωνία

Συνεχίζει τις πετυχηµένες κοινωνικές δρα-
στηριότητές του το ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων.
Συνδυάζοντας γνώση και κοινωνική ευαι-

σθησία οι διδάσκοντες και οι µαθητές του ΕΠΑΛ
πραγµατοποίησαν, µε επιτυχία, την Τετάρτη, 6
∆εκεµβρίου 2017, αιµοδοσία στο ΕΠΑ.Λ. - Ε.Κ.
Άνω Λιοσίων.

Η προσφορά αίµατος ήταν ιδιαίτερα µεγάλη από
µαθητές, γονείς, ιδιώτες και εκπαιδευτικούς και
συγκριτικά µεγαλύτερη από την αντίστοιχη περσι-
νή. 

Η αιµοδοσία οργανώθηκε από οµάδα καθηγητών
και µαθητών του ΕΠΑ.Λ. - Ε.Κ. Άνω Λιοσίων, µε
ιατρικό προσωπικό και υγειονοµικά υλικά του
«Κοργιαλένειου-Μπενάκειου Ε.Ε.Σ» – (Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός), στο πλαίσιο ετήσιου προγράµ-
µατος εθελοντικής αιµοδοσίας. 

Η αιµοδοσία αποτελεί µέρος µιας σειράς δρά-
σεων εθελοντισµού, αλληλεγγύης και κοινωνικής
προσφοράς των ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. Άνω Λιοσίων
στην τοπική κοινωνία που συµβάλλουν στην εξω-
στρέφεια των σχολείων, στην επαγγελµατική ολοκ-
λήρωση αλλά και στην ευαισθητοποίηση των
µαθητών τους.

Την  Τετάρτη 20 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 8:30
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, θα συνε-
δριάσει η αρµόδια Οικονοµική  Επιτροπή του

∆ήµου προκειµένου να λάβει αποφάσεις για τα παρακά-
τω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήµατος προς
την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.)
για έκδοση πράξης πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης
για προµήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών για τα οχή-
µατα της υπηρεσίας. – έγκριση της σχετικής δαπάνης
και ψήφιση πίστωσης ποσού 369.997,98  €

2. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήµατος προς
την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.)
για έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για αµοιβή
Νοµικού Αναστασάκη Μηνά (προσφυγή Πλεξίδα Απο-
στόλου) – έγκριση της σχετικής δαπάνης και ψήφιση
πίστωσης ποσού 620,00 €

3. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήµατος προς

την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.)
για έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για αµοιβή
Νοµικού Αναστασάκη Μηνά (Αίτηση Ακύρωσης WIND
ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ) – έγκριση της σχετικής δαπάνης και
ψήφιση πίστωσης ποσού 868,00 €

4. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήµατος προς
την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.)
για έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για αµοιβή
Νοµικού Αναστασάκη Μηνά (Προσφυγή Κατσάνου Λάµ-
πρου) – έγκριση της σχετικής δαπάνης και ψήφιση
πίστωσης ποσού 620,00 €

5. Λήψη απόφασης για την εξόφληση τιµολογίων
εφηµερίδων λόγω κήρυξης διαγωνισµών ως άγονων 

6. Τροποποίηση της υπ’αριθµ 400/17 απόφασης
της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. ∆ιορισµός Νοµικού για τον χειρισµό έντεκα (11)
προσφυγών της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. κατά
του ∆ήµου Ελευσίνας, που αφορούν στην επιβολή
∆ηµοτικών φόρων και τελών για τους µήνες Ιανουάριο
έως Νοέµβριο 2017, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί να
συζητηθούν ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών
στις 11 & 15-01-2017 

8. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση
των όρων διακήρυξης ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνι-
σµού Άνω των Ορίων µε τίτλο «Προµήθεια Ανταλλακ-
τικών – Ελαστικών για τα οχήµατα της Υπηρεσίας» 

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

∆ιορισµός Νοµικού για τον χειρισµό 11 προσφυγών της 
εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. κατά του ∆ήµου Ελευσίνας

Αφορούν στην επιβολή ∆ηµοτικών φόρων και τελών για τους µήνες Ιανουάριο έως Νοέµβριο 2017, Αφορούν στην επιβολή ∆ηµοτικών φόρων και τελών για τους µήνες Ιανουάριο έως Νοέµβριο 2017, 
οι οποίες θα συζητηθούν ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών στις 11 & 15-01-2017 οι οποίες θα συζητηθούν ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών στις 11 & 15-01-2017 

ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΜΜΑΑΤΤΕΕΡΡΟΟ  ΘΘΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΑΑΙΙΝΝΟΟΥΥΝΝ  ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝ  ΟΟΙΙ
∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΕΕΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΝΝΑΑ  ΕΕΞΞΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΤΤΗΗΘΘΟΟΥΥΝΝ

ΚΚααττέέββαασσεε  ρροολλάά  ηη  ΚΚααττέέββαασσεε  ρροολλάά  ηη  AALLPPHHAA  BBAANNKK  AALLPPHHAA  BBAANNKK  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωννΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν
Στο κλείσιµο του καταστή-

µατός της στα Άνω Λιόσια
προχώρησε το µεσηµέρι της
Παρασκευής 15 ∆εκεµβρίου η
ALPHA BANK . 
Με µία λιτή ανακοίνωση ενηµε-
ρώνει του πελάτες της ότι από
τη ∆ευτέρα θα είναι αναγκα-
σµένοι να κατεβαίνουν στο
Καµατερό για να εξυπηρετηθ-
ούν.
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Αθήνα, 18 ∆εκεµβρίου 2017

Σ
το πλαίσιο του Κοινοβουλευ-
τικού Ελέγχου, η βουλευτής
Αττικής Εύη Χριστοφιλο-

πούλου κατέθεσε στη Βουλή Αναφο-
ρά µε το έγγραφο του Πανελλήνιου
Κέντρου Οικολογικών Ερευνών µε
θέµα: «Οι κόλποι της Ελευσίνας και
του Ασπροπύργου πνίγονται στα
σκουπίδια και στη ρύπανση από
τοξικές ουσίεςL»

Η Εύη Χριστοφιλοπούλου, µε την
κατάθεση της Αναφοράς προς το
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέρ-
γειας θέλησε να µεταφέρει  τα
ανησυχητικά για το περιβάλλον και
τη δηµόσια υγεία αποτελέσµατα δειγ-
µατοληπτικών ελέγχων του ΠΑΚΟΕ
και να ενηµερωθεί για τις ενέργειες
στις οποίες σκοπεύει να προβεί το
αρµόδιο Υπουργείο.

ΣΣΤΤΗΗ  ΒΒΟΟΥΥΛΛΗΗ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΚΚΟΟΕΕ  ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗ  
ΡΡΥΥΠΠΑΑΝΝΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΚΟΛΠΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΕµµππρρηησσττιικκόόςς
µµηηχχααννιισσµµόόςς  
σστταα  γγρρααφφεείίαα
ττοουυ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ
σσττοο  ΊΊλλιιοονν

Επ ί θ ε σ η
σηµειώθηκε τα
ξηµερώµατα στα

γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ
στο Ίλιον.
Αγνωστοι τοποθέτησαν
εµπρηστικό µηχανισµό
στα γραφεία γύρω  στις
3 τα ξηµερώµατα της
∆ευτέρας .
Οι δράστες έσπασαν τις
τζαµαρίες στην οδό Αιά-
κου 19 στο Ίλιον και
τοποθέτησαν εµπρη-
στικό µηχανισµό µε
εύφλεκτο  υλικό προ-
καλώντας µεγάλες υλι-
κές ζηµιές τόσο στο
εσωτερικό των γραφ-
είων, όσο και στο εξω-
τερικό του κτιρίου.
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ΜΜεε  11,,88  δδιισσ..  εευυρρώώ  ππρρόόσσθθεετταα  µµέέττρραα  ««ξξηηµµεερρώώννεειι»»  ττοο  22001188

Αποµένοντας δύο εβδοµάδες για την εξόφλ-
ηση των τελών κυκλοφορίας συνολικού
ύψους 1,1 δισ. ευρώ, την αποπληρωµή

της 4ης δόσης του ΕΝΦΙΑ που υπολογίζεται ότι
θα... ελαφρύνει τις τσέπες των φορολογούµενων
κατά περίπου 420 εκατ. ευρώ και την καταβολή της
µηνιαίας δόσης για όσους έχουν ρυθµίσει τα χρέη
τους στην εφορία, οι πολίτες ετοιµάζονται να ξανα-
βάλουνL πλάτη, αφού κάτι λιγότερο από 500 εκατ.
ευρώ του «πακέτου» των 1,8 δισ. ευρώ θα προέ-
λθουν από φορολογικά µέτρα. 

Άλλα 650 εκατ. ευρώ αφορούν σε συνταξιοδοτι-
κές παρεµβάσεις και περίπου 350 εκατ. ευρώ είναι
µέτρα που αγγίζουν τα κοινωνικά επιδόµατα και τις
ασφαλιστικές εισφορές.

Το κλίµα- οικονοµικό και πολιτικό- επιβαρύνουν
οι πλειστηριασµοί, που θα λάβουν πιο έντονη

µορφή µέσα στο πρώτο τρίµηνο του νέου έτους,
καθώς και οι κατασχέσεις από ΑΑ∆Ε και ΚΕΑΟ για
χρέη προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταµεία,
τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 135 δις ευρώ, φτά-
νοντας έτσι στο 75% του ΑΕΠ!

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ενώ θα περίµενε
κανείς τις έστω τυπικές, καθησυχαστικές διαβε-
βαιώσεις από αρµόδια κυβερνητικά χείλη, οι έως
τώρα ανακοινώσεις και δηλώσεις µάλλον
ενισχύουν τις «γκρίζες» ζώνες, όπως για παράδειγ-
µα το ότι δεν υπάρχει προστατευτικό πλαίσιο για
την πρώτη κατοικία, ανάλογο του ν. Κατσέλη, για
όσους χρωστάνε στο ∆ηµόσιο, παρά µόνο κάποιες
άτυπες οδηγίες προς αποφυγήν τέτοιων αναγκα-
στικών µέτρων, οι οποίες έχουν µπει προ πολλού
στο στόχαστρο των Θεσµών. 

Επιπλέον, η συµφωνία κυρίων µε τις τράπεζες,
για την αποφυγή πλειστηριασµών πρώτης
κατοικίας ως 300.000 ευρώ όσων δεν έχουν αιτηθ-
εί προστασίας, θα εκπνεύσει λίαν συντόµως, ενώ
όπως σηµειώνουν νοµικοί κύκλοι, σε κάθε
περίπτωση δεν καλύπτονται όσοι έχουν εγγυηθεί
δάνεια που έχουν «κοκκινίσει» και πλέον κιν-
δυνεύουν οι ίδιοι.

Στον αντίποδα, η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει τις

τελευταίες ηµέρες ένα µπαράζ επιδοµάτων, που
µοιάζουν αποσπασµατικά, καθώς δεν είχαν 

ενταχθεί εξαρχής σε ένα σχεδιασµό γι’ αυτές τις
οµάδες. Μετά από την παράταση για το µέρισµα,
που κρίθηκε αναγκαία για να διορθωθούν τα λάθη
σε βάρος όσων είχαν µείνει εκτός, όπως µονογο-
νεϊκές οικογένειες µε λίγο υψηλότερα εισοδήµατα,
κατατέθηκε τροπολογία για έκτακτο βοήθηµα 10
εκατ. Ευρώ σε πολύ φτωχά νοικοκυριά που έχουν
µείνει χωρίς ρεύµα.

Ακολούθησε µια ακόµα έκτακτη εξαγγελία από το
υπουργείο Εργασίας, που συνειδητοποίησε ότι
είχαν µείνει εκτός µερίσµατος χιλιάδες νέοι άνεργοι.
Βρέθηκε, λοιπόν, ένα κονδύλι 20 εκατ. ευρώ για
έκτακτα βοηθήµατα 400 ευρώ για ανέργους ως 24
ετών, που δεν παίρνουν επίδοµα ανεργίας.

Ο τελευταίοςL λαγός από το καπέλο είναι ένα
νέο έκτακτο επίδοµα 650 ευρώ για όσους εργαζό-
µενους της Μάνδρας έµειναν χωρίς δουλειά, λόγω
καταστροφής της επιχείρησης όπου απασχο-
λούνταν. 

Η αρµόδια υπουργός σηµείωσε ότι το ισχύον
νοµοθετικό πλαίσιο δίνει µια τέτοια δυνατότητα,
αλλά έµεινε να αιωρείται το ερώτηµα γιατί δεν είχε
προγραµµατιστεί ή ανακοινωθεί νωρίτερα. 

ΟΟΟΟ    ΠΠΠΠΡΡΡΡΟΟΟΟΕΕΕΕ∆∆∆∆ΡΡΡΡΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΟΟΟΟΛΛΛΛΕΕΕΕ    ΤΤΤΤΟΟΟΟ    ∆∆∆∆....ΣΣΣΣ....    ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ    ΟΟΟΟΙΙΙΙ
ΕΕΕΕΡΡΡΡΓΓΓΓΑΑΑΑΖΖΖΖΟΟΟΟΜΜΜΜΕΕΕΕΝΝΝΝΟΟΟΟΙΙΙΙ    ΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΟΟΟΟΡΡΡΡΓΓΓΓΑΑΑΑΝΝΝΝΙΙΙΙΣΣΣΣΜΜΜΜΟΟΟΟΥΥΥΥ    ΣΣΣΣΑΑΑΑΣΣΣΣ
ΕΕΕΕΥΥΥΥΧΧΧΧΟΟΟΟΝΝΝΝΤΤΤΤΑΑΑΑΙΙΙΙ    ΧΧΧΧΡΡΡΡΟΟΟΟΝΝΝΝΙΙΙΙΑΑΑΑ
ΠΠΠΠΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΑΑΑΑ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΛΛΛΛΑΑΑΑ
ΧΧΧΧΡΡΡΡΙΙΙΙΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥΓΓΓΓΕΕΕΕΝΝΝΝΝΝΝΝΑΑΑΑ    
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Ειδικό βοήθηµα για επανασύνδεση 
ρεύµατος σε χαµηλόµισθους

Τ
ην  διάθεση ποσού 10.000.000 ευρώ, ως εφάπαξ ειδικό βοήθηµα για την  στήρ-
ιξη των  καταν αλωτών  µε χ αµηλά εισοδήµατα, που έχ ουν  αποσυν δεθεί από
το δίκτυο παροχ ής ηλεκτρικής εν έργειας λόγω ληξιπρόθεσµων  οφειλών , για

την  αν τιµετώπιση των  εν εργειακών  τους αν αγκών , προβλέπει τροπολογία που
κατατέθηκε στη Βουλή από τους συν αρµόδιους υπουργούς.

Προϋπόθεση για την  υλοποίηση της ν οµοθετικής πρόβλεψης είν αι η µεταφορά
του αν αγκαίου ποσού σε συν ιστώµεν ο Ειδικό Λογαριασµό εν τός του 2017.

Σύµφων α µε την  αιτιολογική έκθεση, σκοπός της προτειν όµεν ης διάταξης είν αι η
άµεση αν τιµετώπιση της εν εργειακής έν δειας και η στήριξη των  καταν αλωτών  µε
χ αµηλά εισοδήµατα, που αδυν ατούν  ν α καταβάλουν  τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους

προς τους προµηθευτές ηλεκτρικής εν έργειας και έχ ουν  αποσυν δεθεί από το δίκτυο
παροχ ής.

Ουσιαστικά, δίν εται µια δεύτερη ευκαιρία στους οικον οµικά ασθεν έστερους
πολίτες, καθώς µε τη διαν οµή του προβλεπόµεν ου ειδικού βοηθήµατος θα γίν εται
άµεση επαν ασύν δεση της παροχ ής ηλεκτρικού ρεύµατος, ώστε ν α διασφαλίζεται το
βασικό αγαθό της εν έργειας.

ΕΕΡΡΧΧΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΤΤΑΑ  ΧΧΙΙΟΟΝΝΙΙΑΑ
Βουτιά του υδραργύρου έως και 10 βαθµούς 

Έ
κτακτο δελτίο επιδείν ωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ τον ίζον τας πως τα φαιν όµεν α θα
έχ ουν  ως κύριο χ αρακτηριστικό τις χ ιον οπτώσεις και µάλιστα όχ ι µόν ο στα ορειν ά αλλά και
σε πεδιν ές περιοχ ές της βορειοαν ατολικής χ ώρας.

Ειδικότερα, χ ιόν ια κατά τόπους πυκν ά θα πέσουν  σε όλα τα ορειν ά της ηπειρωτικής χ ώρας. Από
το µεσηµέρι θα χ ιον ίσει στις ηµιορειν ές περιοχ ές της Ηπείρου, της ∆υτικής Στερεάς και της ∆υτικής
Μακεδον ίας (πάν ω από τα 500 µέτρα).

Επίσης, θα χ ιον ίσει στις ηµιορειν ές περιοχ ές της Κεν τρικής Μακεδον ίας και της ∆υτικής και Βόρειας
Θεσσαλίας (πάν ω από 600 µέτρα), της Βόρειας Πελοπον ν ήσου (κυρίως της Αχ αϊας πάν ω από τα
700 µέτρα). Από το βράδυ της ∆ευτ’ερας θα χ ιον ίζει  στα ορειν ά ηµιορειν ά της αν ατολικής Μακε-

δον ίας, Θράκης και τη ν ύχ τα σε περιοχ ές µε υψόµετρο περίπου στα 300 µέτρα στην  Χαλκιδική, στην  Αν ατολική Μακεδον ία και την  Θράκη.
Το απόγευµα, είν αι πιθαν όν  ν α σηµειωθούν  ισχ υρές βροχ ές και καταιγίδες, στην  δυτική Στερεά και στην  δυτική και βόρεια Πελοπόν ν ησο µέχ ρι το βράδυ.
Στην  Χαλκιδική, στα ν ησιά του βορειοαν ατολικού Αιγαίου και στα ν ησιά του αν ατολικού Αιγαίου µέχ ρι τη ν ύχ τα.
Παγετός θα σηµειωθεί τη ν ύχ τα προς την  Τρίτη σε όλες αυτές τις περιοχ ές. Μέχ ρι το πρωί της Τρίτης  θα χ ιον ίζει στα ηµιορειν ά της αν ατολικής Χαλκιδικής, της αν ατο-

λικής Μακεδον ίας και της Θράκης καθώς και σε περιοχ ές µε υψόµετρο στα 200 µε 300 µέτρα που δεν  είν αι κον τά στην  θάλασσα.
Από το απόγευµα, τα φαιν όµεν α θα περιοριστούν  στις βορειότερες περιοχ ές και θα εξασθεν ήσουν .
Παγετός όµως θα σηµειωθεί στα κεν τρικά και βόρεια ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είν αι ισχ υρός τη ν ύχ τα και ν ωρίς το πρωί για αρκετές από τις επόµε-

ν ες ηµέρες.Την  Τρίτη και εν δεχ οµέν ως την  Τετάρτη, σε περιοχ ές της αν ατολικής Μακεδον ίας και της Θράκης οι χ ιον οπτώσεις θα κατέβουν  χ αµηλά και θα επηρεάσουν
σχ εδόν  ακόµη και πεδιν ές περιοχ ές (σε ό,τι αφορά στη Θράκη)

Στην  υπόλοιπη Ελλάδα αν αµέν ον ται λίγες βροχ ές κυρίως στα αν ατολικά ηπειρωτικά τµήµατα (αν τίστοιχ ες χ ιον οπτώσεις σε ηµιορειν ές περιοχ ές) αλλά και στα ν ησιά
του Αιγαίου (χ ιόν ια στα ορειν ά). Οι άν εµοι δεν  φαίν εται ότι θα προκαλέσουν  προβλήµατα στις θαλάσσιες συγκοιν ων ίες.

Εν οικιάζεται ισόγειος 
επαγγελµατικός χώρος (160τµ) το 

κέν τρο του Ασπροπύργου 
(Κολοκοτρών η & Υψηλάν του).

∆ιαµορφωµέν ος χώρος µε αυτόν οµη
θέρµαν ση, µεγάλο περιβάλλον τα

χώρο. Τηλ. 6973823418
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Ρυθµίσεις, µερικό αλλά και πλήρη διαγραφή χρεών
καθώς και εκπτώσεις για 81.175 δανειολήπτες του
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας θα προβλέπει

υπουργική απόφαση που θα υπογραφεί σε λίγες ηµέρες.
Ειδικότερα οι ευνοϊκές παρεµβάσεις οδηγούν 49.000

οφειλέτες να διαπιστώσουν ότι το δάνειό τους εξοφλήθηκε
και διαγράφηκε οριστικά.

Από το συνολικό χρέος του 1,46 δισ. ευρώ που έχει
δηµιουργηθεί από 81.715 δανειολήπτες, τα 670 εκατ. ευρώ
διαγράφονται, ως αποτέλεσµα των ρυθµίσεων αυτών.

Στις ρυθµίσεις των δανείων του ΟΕΚ που σχεδιάζεται να
εφαρµοστούν, θα έχουν δικαίωµα ένταξης κατόπιν
υποβολής σχετικής αίτησης α) δανειολήπτες που έχουν
ενταχθεί στο νόµο Κατσέλη ή σε άλλη ρύθµιση, υπό την
προϋπόθεση ότι θα παραιτηθούν από αυτές, β)
δανειολήπτες για τους οποίους δεν έχει εκταµιευθεί το
σύνολο του δανείου και οι ίδιοι δεν επιθυµούν να συνεχιστεί
η δανειοδότηση, γ) δανειολήπτες που έχουν λάβει µικτό
δάνειο (δηλ. δάνειο από τον ΟΕΚ και από τράπεζα), αλλά
µόνο για το τµήµα που αφορά τα κεφάλαια του ΟΕΚ. 

Σηµειώνεται ότι για όλους τους δανειολήπτες

προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθµιση είναι η
ιδιοκατοίκηση και η χρήση της κατοικίας από τον
δανειολήπτη για την υπολειπόµενη διάρκεια του δανείου.

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, οι ρυθµίσεις που
σχεδιάζεται να εφαρµοστούν θα προβλέπουν:

– Να αυξηθεί κατά 10 χρόνια η διάρκεια αποπληρωµής
όλων των κατηγοριών δανείων από ίδια κεφάλαια του ΟΕΚ
υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε ισχύ η συµβατική
διάρκεια εξόφλησής τους. Η παράταση θα ισχύσει και για
συµβάσεις όπου η διάρκεια αποπληρωµής έχει
ολοκληρωθεί χωρίς όµως να έχει ολοκληρωθεί και η
αποπληρωµή του δανείου. Η επιµήκυνση της διάρκειας
αποπληρωµής του δανείου θα ξεκινάει από την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης.

– Να ισχύσει διαγραφή του χρέους έως 6.000 ευρώ κατά
την ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης από τον
δανειολήπτη. Ειδικότερα, δανειολήπτης µε χρέος έως 6.000
ευρώ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης θα
θεωρείται ότι έχει αποπληρώσει το δάνειό του και ότι δεν
χρωστάει στον ΟΑΕ∆ (σηµειώνεται ότι ο ΟΕΚ έχει
ενσωµατωθεί στον ΟΑΕ∆). Στην κατηγορία αυτή θα
υπαχθούν και µικτά δάνεια, αλλά µόνο για το σκέλος που
αφορά δάνεια µε κεφάλαια του ΟΕΚ. Η παραπάνω
πρόβλεψη εκτιµάται ότι αφορά 35.000 δανειολήπτες και θα
οδηγήσει συνολικά σε διαγραφή ποσού 74 εκατ. ευρώ.

– Το δάνειο να θεωρείται ότι έχει εξοφληθεί και στην

περίπτωση που ο δανειολήπτης έχει καταβάλει πάνω από
το 60% του δανείου. Η πρόβλεψη αυτή αφορά 13.500
δανειολήπτες και οδηγεί σε συνολικό ποσό διαγραφής 67,4
εκατ. ευρώ.

– Να µειωθεί κατά 15% το αρχικό ποσό δανεισµού για
όλους τους δανειολήπτες του ΟΕΚ. Η πρόβλεψη αυτή
εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε συνολικό ποσό διαγραφής 245
εκατ. ευρώ.

– Για δανειολήπτες που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες
(τρίτεκνοι, συνταξιούχοι, χηρεία µε προστατευόµενο µέλος,
µονογονεϊκές οικογένειες µε µέλος ΑΜΕΑ, άτοµα µε
αναπηρία 67% και άνω, σεισµόπληκτοι – πυρόπληκτοι) θα
υπάρχει επιπλέον έκπτωση 10%, ενώ για τους πολύτεκνους
20%. Το συνολικό ποσό διαγραφής από τις δύο αυτές
προβλέψεις εκτιµάται στα 49 και 55 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

– Να δίδεται έκπτωση 40% στον δανειολήπτη, ο οποίος
µετά τη ρύθµιση του δανείου του θα εξοφλήσει το 60%
αυτού σε διάστηµα πενταετίας. Εάν ο δανειολήπτης
καταβάλει το 80% του δανείου εντός οκταετίας, θα λαµβάνει
έκπτωση 20% στο τελικό ποσό της ρύθµισης.

– Τόκοι κεφαλαίου ή υπερηµερίας που έχουν καταβληθεί
µέχρι την υποβολή της αίτησης, θα αφαιρούνται από το
κεφάλαιο του δανείου, ενώ αν έχουν επιβληθεί και δεν έχουν
εισπραχθεί, θα διαγράφονται. Το ίδιο θα ισχύσει και για
κεφαλαιοποιηµένους τόκους. Συνολικά εκτιµάται ότι θα
διαγραφούν τόκοι 179.810.256 ευρώ. Σηµειώνεται ότι η
οφειλή που θα προκύψει µετά την εφαρµογή των ρυθµίσεων
θα είναι άτοκη και δεν θα υπόκειται σε τόκους υπερηµερίας.

Επιπλέον διευκολύνσεις θα προβλέπονται για τους
άνεργους.

∆εν άφησε η ΚΕ∆Ε
αναπάντητα τα
όσα είπε νωρίς το

πρωί της Κυριακής η περ-
ιφερειάρχης Αττικής και µε
ανακοίνωσή της καλεί τη
Ρένα ∆ούρου να απαντήσει
σε «τέσσερα καθαρά ερω-
τήµατα».

Υπενθυµίζεται ότι η περ-
ιφερειάρχης, το πρωί,
µιλώντας στο Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων
ανέφερε πως «δεν είναι
λίγες οι φορές, που συγκρ-
ουστήκαµε µε δηµάρχους
και δηµοτικές αρχές που
µας ζητούσαν αναπλάσεις
πλατειών, ενώ εµείς προ-
κρίναµε έργα αντιπ-
ληµµυρικής προστασίας. Βλέπετε να αντιπ-
ληµµυρικά δεν εγκαινιάζονται, όπως οι πλατείες
L»

«Τα ψέµατα για την κα ∆ούρου τελείωσαν»,
απάντησε η ΚΕ∆Ε µε την ανακοίνωσή της,
καλώντας την περιφερειάρχη: «Αντί να κρύβει την
ανικανότητα της στο ζήτηµα της διαχείρισης των
απορριµµάτων και της αντιπληµµυρικής προ-
στασίας της Αττικής, πίσω από ∆ασάρχες η από
ανύπαρκτες συγκρούσεις και διαφωνίες της µε
∆ηµάρχους, ας αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες
της».

Η ανακοίνωση της ΚΕ∆Ε, µε τα τέσσερα ερωτή-
µατα, έχει ως εξής:

Με αφορµή όσα φέρεται να δήλωσε σε συνέντε-
υξη της η Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρ. ∆ούρου,
σχετικά µε τα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας
στους ∆ήµους ευθύνης της και την υποτιθέµενη
σύγκρουση της µε ∆ηµάρχους για το θέµα αυτό ,
της απευθύνουµε τέσσερα καθαρά ερωτήµατα:

1.Να µας πει συγκεκριµένα , µε ονοµα-
τεπώνυµα, µε ποιους δηµάρχους συγκρούστηκε .
Να µας πει ποιοι είναι οι δήµαρχοι που προέταξαν
την ανάπλαση πλατειών και αρνήθηκαν να τους
χρηµατοδοτηθούν έργα αντιπληµµυρικής προ-
στασίας στους ∆ήµους τους. Αν δεν το κάνει, είναι
συκοφάντης.

2.Να µας πει η κα ∆ούρου ποια έργα αντιπ

ληµµυρικής προστασίας έχει
συµπεριλάβει στον προϋπολο-
γισµό της Περιφέρειας Αττικής,
τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί,
εξαιτίας της άρνησης των
∆ηµάρχων να τα υλοποιήσουν.

3.Να απαντήσει η κα ∆ούρου
γιατί δεν έχει χρηµατοδοτήσει
µέχρι σήµερα η Περιφέρεια
Αττικής στη διάρκεια της
θητείας της, έτοιµες µελέτες για
έργα αντιπληµµυρικής προ-
στασίας, που είναι κλεισµένες
στα συρτάρια, σε ∆ήµους της
Αττικής.

4.Πότε θα µας παρουσιάσει
επιτέλους η κα ∆ούρου ένα
ρεαλιστικό κι εφαρµόσιµο σχέ-
διο για τη διαχείριση των απο-
ρριµµάτων της Αττικής; Αν και

βρίσκεται ήδη τρία χρόνια στο τιµόνι της Περιφέρ-
ειας, µέχρι σήµερα υλοποιεί το σχεδιασµό της
προηγούµενης διοίκησης Σγουρού. Ας µας πει
ξεκάθαρα πότε θα κλείσει η Φυλή, πότε θα κατασ-
κευαστούν οι υποδοµές που απαιτούνται για το
υποτιθέµενο σχέδιο της και από που θα χρηµατο-
δοτηθεί το σχέδιο αυτό.

Τα ψέµατα για την κα ∆ούρου τελείωσαν.
Αντί να κρύβει την ανικανότητα της στο ζήτηµα

της διαχείρισης των απορριµµάτων και της αντιπ-
ληµµυρικής προστασίας της Αττικής, πίσω από
∆ασάρχες η από ανύπαρκτες συγκρούσεις και δια-
φωνίες της µε ∆ηµάρχους, ας αναλάβει επιτέλους
τις ευθύνες της.

ΟΕΚ: Ρύθµιση οφειλών για 80.000 δανειολήπτες
– ∆ιαγραφή χρέους για 49.000

ΚΕ∆Ε κατά ∆ούρου: ‘’Να πει ποιοι αρνήθηκαν τα αντιπληµµυρικά, αλλιώς συκοφαντεί’’
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ
ΚΗΜ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
∆ιεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών
Τµήµα Προµηθειών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ.:  (+30) 213 2072469
Fax:   (+30) 213 2072369 
E-mail: prom@acharnes.gr  

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

Αχαρνές, 13/12/2017
Αριθµ. πρωτ.: 79267

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ήµος Αχαρνών, κατ’ εφαρµο-
γή των διατάξεων των Ν.
4412/2016 και της µε αρ.
271/2017 απόφασης ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αχαρνών (Α.∆.Α.:
7ΙΥΘΩΨ8-Ν75), προκηρύσσει
διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δια-
γωνισµό, για την προµήθεια
οχηµάτων, µε κριτήριο κατακύρ-
ωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφο-
ρά ανά είδος, µε βάση τη βέλτι-
στη σχέση ποιότητας - τιµής για
τα προσφερόµενα είδη, σύµφωνα
µε την µε αριθµ. 109/2017
µελέτη.
Η προµήθεια περιλαµβάνεται στα
CPV: 34144512-0 «Απορριµµα-
τοφόρα οχήµατα µε συµπιεστή
απορριµµάτων», 34110000-1
«Επιβατικά αυτοκίνητα» και
34136100-0 «Μικρά φορτηγά».
Ο συνολικός προϋπολογισµός
ανέρχεται στο ποσό των
673.320,00 €, συµπεριλαµβανο-
µένου Φ.Π.Α. 24% και θα χρηµα-
τοδοτηθεί από πόρους του
∆ήµου. 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20-
7132.001 προϋπολογισµού εξό-
δων του ∆ήµου, όπως εγκρίθηκε
µε την µε αρ. 920/2017 Απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής (Α.∆.Α.:
ΩΦΖΗΩΨ8-ΡΣ3). Για την συγκε-
κριµένη προµήθεια έχει εκδοθεί η
µε αρ. Α-835/2017 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης του
∆ήµου (Α∆Α: 6∆Λ9ΩΨ8-∆∆Ψ).

Η προµήθεια διαιρείται αναλ-
υτικά στα παρακάτω Τµήµατα:
Α. Οµάδα «Α -
Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ο Φ Ο Ρ Α
ΟΧΗΜΑΤΑ» εκτιµώµενης αξίας
520.800,00 €, συµπεριλαµβανο-
µένου ΦΠΑ 24%. 
Β. Οµάδα «Β - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ 1400 ΚΥΒΙΚΩΝ»
εκτιµώµενης αξίας 107.880,00 €,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%. 
Γ. Οµάδα «Γ - ΦΟΡΤΗΓΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VAN
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1600 ΚΥΒΙΚΩΝ»
εκτιµώµενης αξίας 44.640,00 €,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%. 
Προσφορές υποβάλλονται είτε
για µια οµάδα, είτε για περισσότε-
ρες οµάδες, είτε για το σύνολο
των οµάδων. Όλες οι οµάδες
µπορούν να ανατεθούν σε έναν
προσφέροντα. ∆εν επιτρέπονται
εναλλακτικές προσφορές.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποι-
ηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος, όπου έλαβε τους
Συστηµικούς Αριθµούς 50951
(για την οµάδα Α’) 50962 (για την
οµάδα Β’) & 50969 (για την
οµάδα Γ’).
Ηµεροµηνία & ώρα έναρξης υπο-
βολής προσφορών: 17/01/2018
& ώρα 07:00 π.µ..

Καταληκτική ηµεροµηνία & ώρα
υποβολής προσφορών:
22/01/2018 & ώρα 15:30 µ.µ..
Αποσφράγιση προσφορών
(∆ικαιολογητικά – Τεχνική Προ-
σφορά): 26/01/2018 & ώρα
10:00π.µ..

Στo διαγωνισµό γίνονται δεκτοί
αναγνωρισµένα φυσικά και νοµι-
κά πρόσωπα, ενώσεις προµηθ-
ευτών, και συνεταιρισµοί
αντίστοιχης επαγγελµατικής δρα-
στηριότητας, που παρέχουν
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και
που πληρούν τις προϋποθέσεις
του άρθρου 2.2 της διακήρυξης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφ-
ορών ορίζεται σε δώδεκα (12)
µήνες από την επόµενη της διε-
νέργειας του διαγωνισµού και η
γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι
η Ελληνική.

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται
σε ποσοστό 2% επί της προϋπο-
λογισθείσας δαπάνης κάθε οµά-
δας, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας του-
λάχιστον εξήντα (60) ηµερών
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς. 

Τόπος παράδοσης των οχηµά-
των είναι ο ∆ήµος Αχαρνών
(Κωδικός NUTS κύριου τόπου
παράδοσης: EL 305).

Η παράδοση των οχηµάτων θα
γίνει εντός διαστήµατος <=5
µηνών για την «ΟΜΑ∆Α Α - Απο-
ρριµµατοφόρα Οχήµατα» και
εντός διαστήµατος <=3 µηνών
για τις οµάδες «Β - Επιβατικά
Οχήµατα 1400 κυβικών» & «Γ –
Φορτηγά Οχήµατα Τύπου VAN
Πετρελαίου 1600 κυβικών».

Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος
έχει ή είχε συµφέρον να του ανα-
τεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται
να υποστεί ζηµία από εκτελεστή
πράξη ή παράλειψη της αναθέ-
τουσας αρχής κατά παράβαση
της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής
νοµοθεσίας, υποχρεούται, πριν
από την υποβολή των προβ-
λεπόµενων στον Τίτλο 3 του
Ν.4412/2016 ένδικων βοηθηµά-
των, να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του
Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της
διακήρυξης.

Η παρούσα απεστάλη µε ηλεκτρ-
ονικά µέσα για δηµοσίευση στις
13/12/2017 στην Υπηρεσία Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και έλαβε τον προσωρινό αριθµό
αναφοράς 2017-175616. Επίσης,
ο διαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
διακήρυξης στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr,
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.). Άµεση και δωρε-
άν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης υπάρχει στην ιστο-
σελίδα του ∆ήµου στη διεύθυνση:
http://www.acharnes.gr/el/cate-
gory/content-619-59. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
επίσης να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύµβασης από το
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες. Μπορούν επίσης να
λάβουν αντίγραφα αυτών µε
δαπάνες και φροντίδα τους ή να
τους αποσταλούν µέσω ηλεκτρο-
νικού ταχυδροµείου, κατόπιν
αιτήµατος στο e-mail:
prom@acharnes.gr.
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων
στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και
τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει
τον/τους ανάδοχο/αναδόχους.

Ο ∆ήµαρχος
Ιωάννης Κασσαβός

∆ΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ – ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Η ΕΥ∆ΑΠ αν ακοιν ών ει ότι λόγω απαραίτητων  τεχ ν ικών  εργασιών  σε κεν τρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης,
θα υπάρξει πτώση πίεσης έως στέρηση ν ερού σε τµήµατα των  ∆ήµων  Αιγάλεω – Κορυδαλλού – Νικαίας – Αγ.
Βαρβάρας που περικλείον ται από τις οδούς:

Ιερά Οδός – Λ. Κηφισού – Πέτρου Ράλλη – Παράσχ ου – Λήµν ου – Γρ. Λαµπράκη – Ταξιαρχ ών  – Ελ. Βεν ιζέλου.
Οι εργασίες εκτιµάται ότι θα διαρκέσουν  από την  ∆ευτέρα 18/12/2017 στις 20:00 µ.µ. έως και την  Τρίτη

19/12/2017 στις 08:00 π.µ.
Επισηµαίν εται ότι, θα καταβληθεί κάθε δυν ατή προσπάθεια ελαχ ιστοποίησης της διάρκειας εργασιών  και επα-

ν αφοράς της υδροδότησης.

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
((ΠΠΕΕΥΥΚΚΟΟ--ΕΕΛΛΙΙΑΑ))  

ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου

(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 
Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον 
του super market Σκλαβενίτης.

Επικοινωνία : 6946369359
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΡΑΝΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙ∆ΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ 
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγε-

λµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

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 θερµοσίφω-
να, 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

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

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 Νε-
όκτιστα 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.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, 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. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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 διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή 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, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- 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, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, 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 - κου-
ζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 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, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω α-
νάγκης, 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 νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία 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., πάρ-
κιν, 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. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991
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. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

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

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
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 πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. 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 Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

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
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ

""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973943877

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.
6972728300
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Ν
έα τµήµα του Προαστιακού εν δεχ οµέν ως ν α τεθεί σε κυκλοφορία στην  δυτι-
κή Αττική. Όπως αν ακοίν ωσε ο υπουργός Υποδοµών  και Μεταφορών  Χ.
Σπίρτζης κατά τη διάρκεια οµιλίας του στο Περιφερειακό Συν έδριο για την

Αν άταξη της ∆υτικής Αττικής το περασµέν ο Σάββατο, εξετάζεται η επαν αχ ρησιµο-
ποίηση της µετρικής γραµµής σε Ελευσίν α και Ασπρόπυργο.
Σύµφων α µε τον  υπουργό, βρίσκον ται σε εξέλιξη συζητήσεις µεταξύ του υπουρ-

γείου, του δήµου Ελευσίν ας, της ΕΡΓΟΣΕ, του ΟΣΕ και της Ελλην ικά Πετρέλαια
προκειµέν ου η γραµµή ν α αν ασυσταθεί και ν α αποτελέσει τµήµα του Προαστιακού.
Από τα Ελλην ικά Πετρέλαια, που όπως φαίν εται εν δεχ οµέν ως ν α χ ρηµατοδοτή-
σουν  το εγχ είρηµα,  υπάρχ ει εν διαφέρον  λόγω της γειτν ιάσης της γραµµής µε τα
διυλιστήρια σε Ελευσίν α και Ασπρόπυργο.
Πέρα από τα διυλιστήρια, η γραµµή µπορεί ν α εν ών ει τις πόλεις του Ασπροπύρ-

γου και της Ελευσίν ας µε το υπόλοιπο δίκτυο του Προαστιακού, από τον  Πειραιά
ως το Αεροδρόµιο. Για το τµήµα της γραµµής που θα µείν ει αν εν εργό, προβλέπεται 

η δηµιουργία ποδηλατόδροµου από το δήµο Ελευσίν ας για το διάστηµα που το
τµήµα θα είν αι αν εν εργό.
Η µετρική σιδηροδροµική γραµµή Πειραιά – Πάτρας (τµήµα των  σιδηροδρόµων

Πελοπον ν ήσου – ΣΠΑΠ) σταµάτησε τη λειτουργία της το 2007 και το µεγαλύτερο
τµήµα της έχ ει αποξηλωθεί για τη δηµιουργία της ν έας γραµµής Αθήν ας – Πάτρας.
Πλέον , υπό λειτουργία βρίσκεται µόν ο το τµήµα του Προαστιακού της Πάτρας, εν ώ
σχ εδόν  άθικτο αλλά εγκαταλελειµµέν ο παραµέν ει το τµήµα από Αγίους Αν αργύρο-
υς ως και Κόριν θο.
Στο Ρυθµιστικό Σχ έδιο Αττικής προβλέπεται η αξιοποίηση της µετρικής γραµµής για

την  εξυπηρέτηση των  τοπικών  κοιν ων ιών . Το πλεον έκτηµα που έχ ει η γραµµή
έν αν τι της καν ον ικής γραµµής του Προαστιακού είν αι πως διέρχ εται µέσα από το
κέν τρο του Ασπροπύργου και της Ελευσίν ας και όχ ι περιφερειακά. Προτάσεις για
την  επαν αξιοποίηση της γραµµής έχ ουν  γίν ει κατά το παρελθόν  αλλά το εγχ είρηµα
δεν  έχ ει µέχ ρι τώρα προχ ωρήσει.

ΠΠρροοςς  λλεειιττοουυρργγίίαα  ηη  σσιιδδηηρροοδδρροοµµιικκήή  γγρρααµµµµήή  
σσεε  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  κκααιι  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ((;;))


