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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις 

Η θερµοκρασία από 6 έως 12
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαυρίκιος,  Μαυρικία, Στέφανος,  

Στεφανής, Στεφανία, 
Στέφη, Στεφανή, Στέφα

ΑΑννααττίίννααξξαανν  ΑΑΤΤΜΜ  σσττοο  ααµµααξξοοσσττάάσσιιοο  
λλεεωωφφοορρεείίωωνν  σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίαα
ΑΑππόό  ττύύχχηη  γγλλίίττωωσσαανν  οοιι  οοδδηηγγοοίί  πποουυ  ήήρρθθαανν

  ααννττιιµµέέττωωπποοιι  µµεε  ττοουυςς  λληησσττέέςς  
Ισχυρή έκρηξη σηµειώθηκε

σε µηχάνηµα αυτόµατης
ανάληψης χρηµάτων στα Άνω
Λιόσια, το οποίο βρίσκεται
έξω από το αµαξοστάσιο των
λεωφορείων.

Όπως ανέφερε ο αντιπρόε-
δρος του Συνδικάτου Εργαζο-
µένων του ΟΑΣΑ Φώτης
Νικολακόπουλος, η έκρηξη
πραγµατοποιήθηκε γύρω στις
4:15 το πρωί, λίγα λεπτά πριν
φτάσουν οι οδηγοί στο σηµείο
για να ξεκινήσουν τη βάρδιά τους.

"Απέναντι από τον σταθµό στα Άνω Λιόσια την
γωνία υπάρχει ένα µηχάνηµα της Εθνικής στη
γωνία. Ενώ ήµασταν µέσα µε συναδέλφους
ακούσαµε ένα µπαµ. Ανατίναξαν το ΑΤΜ, ήταν
γύρω στις 4:15, την ώρα που βγάζουν οι οδηγοί τα
λεωφορεία και ήρθαν αντιµέτωποι µε τους ληστές,
οι οποίοι είχαν και όπλα. 

Αν δεν µπαίναµε και δεν τους φωνάζαµε να
µπουν µέσα δεν ξέρω τι µπορεί να είχε γίνει. Ήταν
3 άτοµα µε κουκούλες. Έφυγαν µε αυτοκίνητο µέσα
σε 3-4 λεπτά. Ήταν θέµα τύχης που δεν είχαµε τρα-
υµατίες. Η έκρηξη ήταν ισχυρή", είπε χαρακτηριστι-
κά,

Οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν τα χρήµατα
που υπήρχαν στο µηχάνηµα και να εξαφανιστούν.

Σ
το δηµοτικό
κατάστηµα της
δηµοτικής εν ότ-

ητας Άν ω Λιοσίων ,
συν εδριάζει αύριο
Πέµπτη και ώρα
19:00 το ∆.Σ. του
∆ήµου Φυλής, για ν α
συζητήσει και  ν α
αποφασίσει  για τα
πιο κάτω θέµατα:

1. Λήψη απόφασης
για τον  εξώδικο
συµβιβασµό µεταξύ
του ∆ήµου Φυλής και
της Αν αστασίας
χ ήρα Πέτρου
Μπούκη το γέν ος
Ευαγγέλου και
Μαρίας Σύρµα και
λοιπών , µετά από άσκηση αγωγής δυν άµει της απόφα-
σης Ο.Ε.
2. Λήψη απόφασης για τον  εξώδικο συµβιβασµό µεταξύ
του ∆ήµου Φυλής και του Αν δρέα Παν αγόπουλο του
Ηλία και της Ελέν ης, µετά από άσκηση αγωγής δυν άµει
της απόφασης Ο.Ε.
3. Λήψη απόφασης για τον  εξώδικο συµβιβασµό µεταξύ
του ∆ήµου Φυλής και του Παν αγιώτη Καµπόλη του Στα-
µατίου και της Ιωάν ν ας και λοιπών , µετά από άσκηση
αγωγής δυν άµει της απόφασης Ο.Ε.
4. Λήψη απόφασης για τον  εξώδικο συµβιβασµό µεταξύ
του ∆ήµου Φυλής και του Κουτσών α Νικόλαο, µετά από
άσκηση αγωγής δυν άµει της απόφασης Ο.Ε.
5. Λήψη απόφασης για τον  εξώδικο συµβιβασµό µεταξύ
του ∆ήµου Φυλής και της Έλλης χ ήρας Παν αγιώτη Κου-
λουριώτη, το γέν ος ∆ον άτου και Αγαθον ίκης Στέφου
και λοιπών , µετά από άσκηση αγωγής δυν άµει της
απόφασης Ο.Ε.
6. Λήψη απόφασης για τον  εξώδικο συµβιβασµό µεταξύ
του ∆ήµου Φυλής και του Κων /ν ου Ιωάν ν ου του Νικο

λάου και της Ερασµίας,
µετά από άσκηση αγω-
γής δυν άµει της απόφα-
σης Ο.Ε.
7. Λήψη απόφασης για
τον  εξώδικο συµβιβα-
σµό µεταξύ του ∆ήµου
Φυλής και του Ιωάν ν η
Γεώργα του Ισίδωρου
και της Γεωργίας, µετά
από άσκηση αγωγής
δυν άµει της απόφασης
Ο.Ε.
8. Λήψη απόφασης για
τον  εξώδικο συµβιβα-
σµό µεταξύ του ∆ήµου
Φυλής και του Αν α-
στασίου Λιόση του Χρή-
στου και της Ελευθε-
ρίας, µετά από άσκηση

αγωγής δυν άµει της απόφασης Ο.Ε.
9. Λήψη απόφασης για τον  εξώδικο συµβιβασµό µεταξύ
του ∆ήµου Φυλής και Αν αστασίας συζ. Χρήστου Καµ-
πόλη, το γέν ος Πολύβιου και Αικατερίν ης Λιόσης, µετά
από άσκηση αγωγής δυν άµει της απόφασης Ο.Ε.
10. Λήψη απόφασης για τον  εξώδικο συµβιβασµό
µεταξύ του ∆ήµου Φυλής και 1)Νικολάου Καµπόλη του
Σπυρίδων α και της Γεωργίας και 2) Κων σταν τίν ας Καµ-
πόλη του Σπυρίδων α και της Γεωργίας, µετά από
άσκηση αγωγής δυν άµει της απόφασης Ο.Ε.
11. Λήψη απόφασης για τον  εξώδικο συµβιβασµό
µεταξύ του ∆ήµου Φυλής και 1) της Βασιλικής, χ ήρας
Ξεν οφών τος Ρωµάν ου και λοιπών , µετά από άσκηση
αγωγής δυν άµει της απόφασης Ο.Ε.
12. Λήψη απόφασης για τον  εξώδικο συµβιβασµό
µεταξύ του ∆ήµου Φυλής και του ∆ηµητρίου Χριστο-
δούλου-Χελιώτη του Γεωργίου και της Αρχ ον τούλας,
µετά από άσκηση αγωγής δυν άµει της απόφασης Ο.Ε.

συν εχ ίζεται στη σελ. 4
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Κοντά στους µαθητές των δηµοτικών και 
νηπιαγωγείων του δήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας 
η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων ∆υτικής Αττικής, σε µια

συµβολική δράση αλληλεγγύης και αγάπης.

Κοντά στους µαθητές των δηµοτικών και νηπιαγωγείων του δήµου
Μάνδρας-Ειδυλλίας βρέθηκε τις προηγούµενες ηµέρες η Ένωση
Αστυνοµικών Υπαλλήλων ∆υτικής Αττικής, σε µια συµβολιή δράση

αλληλεγγύης και αγάπης.
Οι αστυνοµικοί συγκέντρωσαν και πρόσφεραν γραφική ύλη, προπάντων

όµως πρόσφεραν την αγάπη τους και άνοιξαν την αγκαλιά τους σε όλα τα παι-
διά, ευχόµενοι χρόνια πολλά και γρήγορη επούλωση των πληγών που άνοιξε
η πρόσφατη θεοµηνία.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης στην οποία παρευρέθηκε και ο πρόεδρος
της ΠΟΑΣΥ Γρηγόρης Γερακαράκος, παρουσιάστηκε και το ηµερολόγιο της
Ένωσης για το 2018 το οποίο είναι αφιερωµένο στις πληγείσες περιοχές και
αποτελεί προσφορά της «Αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας  πολιτιστικού
και κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ». Θα πωληθεί στην ενδεικτική τιµή των 3 ευρώ
ενώ τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου προς ενίσχυση των σκληρά δοκι-
µαζόµενων πολιτών.

«Όλοι εµείς που υπηρετούµε στην Ελληνική αστυνοµία, συµπάσχουµε µε τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι συµπολίτες µας, προβλήµατα τα οποία
ακουµπούν και εµάς τους ίδιους καθώς είµαστε αναπόσπαστο κοµµάτι της
Ελληνικής κοινωνίας» δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ∆Α Γιώργος Σταµατάκης.
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ΕΕππααννέέλλααββεε  ττιιςς  δδεεσσµµεεύύσσεειιςς  
γγιιαα  ααππόόδδοοσσηη  ττοουυ  ππααρρααλλιιαακκοούύ

µµεεττώώπποουυ  σσττοουυςς  πποολλίίττεεςς  
ο Π. Κουρουµπλής σε σύσκεψη µε

δηµάρχους και τον αντιπεριφερειάρχη
∆υτικής Αττικής 

Hαπόδοση του παραλιακού µετώπου
της Ελευσίνας στους πολίτες,
συζητήθηκε κατά την πρόσφατη

σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό
τον υπουργό Παναγιώτη Κουρουµπλή.

Σε αυτή συµµετείχαν ο γγ Λιµένων Λιµενικής
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Χρή-
στος Λαµπρίδης, ο αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής
Αττικής Γιάννης Βασιλείου, ο δήµαρχος Ελευ-
σίνας Γιώργος Τσουκαλάς, ο δήµαρχος Μεγα-

ρέων Γρηγόρης Σταµούλης, ο γ.γ του δήµου Ασπροπύργου, Θανάσης Χούπης
και ο πρόεδρος του ΟΛΕ Σταύρος ∆ρακονταειδής.

«Η απόδοση των ελεύθερων χώρων σε δηµόσια χρήση είναι πάγια πολιτική
της κυβέρνησης» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του υπουργείου
Ναυτιλίας στην οποία τονίζεται ότι ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής έχοντας συνεχείς επαφές και σε πλήρη συνεργασία µε τον δήµο, την Περ-
ιφέρεια και τον Οργανισµό Λιµένα Ελευσίνας, «στηρίζει σταθερά τις εξαγγελίες
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στο Αναπτυξιακό Συνέδριο για τη
∆υτική Αττική, δεσµεύτηκε πως θα αποδοθεί το παραλιακό µέτωπο της Ελευ-
σίνας, στην πόλη και τους πολίτες της».

Μειοδότρια σε διαγωνισµό του υπ. Υποδοµών,
επιχείρηση µε πλαστά εισιτήρια στο Μενίδι

ΜΜειοδότρια σε διαγων ισµό του υπουργείου Υποδοµών  κηρύχθηκε τυπογραφική επιχείρηση στο Μεν ίδι, στην  οποία είχε
εν τοπιστεί µεγάλος αριθµός πλαστών  εισιτηρίων  µετά από έφοδο της αστυν οµίας τον  Νοέµβριο του 2016.Το τυπογραφ-
είο κηρύχθηκε αν άδοχος µε απόφαση του Γεν ικού Γραµµατέα Μεταφορών , Θάν ου Βούρδα, και θα αν αλάβει έν αν τι

12.540€ ν α προµηθεύσει το υπουργείο Υποδοµών  µε διάφορα έν τυπα για την  εξυπηρέτηση των  αν αγκών  του.
Η εξέλιξη αυτή λαµβάν ει χώρα περίπου έν α χρόν ο µετά την  έφοδο της αστυν οµίας στην  επιχείρηση, τα ξηµερώµατα της 18ης Νοεµβρίου 2016, την  οποία είχε αποκαλύψει ο

ΣΚΑΪ. Οι αστυν οµικοί είχαν  εν τοπίσει περισσότερα από 60.000 πλαστά εισιτήρια όλων  των  µέσων  των  αστικών  συγκοιν ων ιών  και έν α εκατοµµύριο ακόµα, η γν ησιότητα των
οποίων  ήταν  υπό εξέταση από τις αρχές.

Τότε, οι επικεφαλής της εταιρείας είχαν  συλληφθεί και τους είχε ασκηθεί ποιν ική δίωξη σε βαθµό κακουργήµατος, εν ώ ο ΟΑΣΑ είχε καταγγείλει σύµβαση ύψους εκατον τάδων
χ ιλιάδων  ευρώ που είχε µε την  τυπογραφική επιχείρηση για την  παραγωγή εισιτηρίων .

Συµβάσεις µε το τυπογραφείο, µετά την  έφοδο της αστυν οµίας, είχαν  καταγγείλει κι άλλες εταιρείες του δηµοσίου όπως η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τα ΕΛΤΑ.

Σύµφων α µάλιστα µε εκτιµήσεις στελεχών  του ΟΑΣΑ, η ζηµιά για τις αστικές συγκοιν ων ίες από τη διοχέτευση πλαστών  εισιτηρίων  στο επιβατικό κοιν ό, ξεπερν ούσε τα 10 εκα-
τοµµύρια ευρώ.Κατά τις ίδιες πηγές, η τυπογραφική εταιρεία παρουσίαζε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ρευστότητας τους τελευταίους µήν ες του 2016, καθώς συµµετείχε σε πολλούς
διαγων ισµούς του δηµοσίου, προσφέρον τας ιδιαίτερα υψηλές εκπτώσεις.

Το υπουργείο υποδοµών  υποστηρίζει πως από την  στιγµή που οι ιδιοκτήτες της τυπογραφικής επιχείρησης δεν  έχουν  καταδικαστεί τελεσίδικα, δεν  είν αι δυν ατό ν α αποκλει-
σθεί η εταιρεία από διαγων ισµούς του δηµοσίου.



Μπορεί να είµαστε σε περίο-
δο εορτών, ωστόσο οι
έλεγχοι για φοροδιαφυγή

δεν σταµατούν ποτέ.
Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων

Εσόδων (ΑΑ∆Ε) θα συνεχίσει να
προβαίνει σε φορολογικούς ελέγχο-
υς, ιδίως δε σε δηµοφιλείς τουριστι-
κούς προορισµούς του χειµώνα,
τόσο κατά τη διάρκεια της τρέχου-
σας εβδοµάδας, όσο και καθ' όλη
την πρώτη εβδοµάδα του νέου
έτους, µετά την Πρωτοχρονιά δηλα-
δή.

Στο «στόχαστρο» των ελεγκτών 

έχουν µπει, µεταξύ άλλων, η
Αράχωβα, το Καρπενήσι, τα
Καλάβρυτα, το Καϊµάκτσαλαν, το
Πήλιο, τα Ζαγοροχώρια, η Ελάτη και
το Περτούλι Τρικάλων, καθώς και το
Μέτσοβο.

Όπως λένε πάντως οι εφοριακοί,
παρά το γεγονός ότι η φυσική τους
παρουσία αυξάνει τη φορολογική
συµµόρφωση των επιχειρήσεων,
στην πραγµατικότητα κανένας
έλεγχος δεν είναι πιο αποτελεσµα-
τικός από τον ίδιο τον φορολογούµε-
νο, που πρέπει να ζητά αποδείξεις
για τις υπηρεσίες που του παρέχον

ται.Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Γιάννης
Χατζησαλάτας, εκπρόσωπος Τύπου
Εφοριακών Αττικής, είπε ότι όσο
αυστηρά κι αν είναι τα πρόστιµα, εάν
ο καταναλωτής δεν χρειάζεται την
απόδειξη θα είναι δύσκολο να τη
ζητήσει. Κάποια στιγµή λοιπόν να
καταλάβει ο νοµοθέτης ότι πρέπει η
απόδειξη που παίρνει ο καταναλω-
τής να αφαιρείται από το εισόδηµά
του. Μόνο τότε θα είναι χρήσιµη για
τον καταναλωτή και θα πρέπει
εκείνος να την παίρνει, να την αφαι-
ρεί από το εισόδηµά του και να µην
φορολογείται.
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Μπαράζ ελέγχων σε χειµερινά θέρετρα
Ποιες περιοχές είναι στο στόχαστρο

1,85 εκ. ευρώ στον δήµο για ασφαλτοστρώσεις
σε Μέγαρα & Νέα Πέραµο

Όπως ανακοίνωσε ο δήµαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταµούλης, διατέθηκαν 1.850.000 ευρώ για
ασφαλτοστρώσεις στο ∆ήµο Μεγαρέων (Μέγαρα και Νέα Πέραµο) µε σηµερινή απόφαση του Περ-
ιφερειακού Συµβουλίου, κατόπιν εισήγησης του κ. Βασιλείου Γιάννη.
Πιο συγκεκριµένα, το Περιφερειακό Συµβούλιο αποφάσισε, την ασφαλτόστρωση 52 δρόµων, εκ
των οποίων οι 30 βρίσκονται στα Μέγαρα και οι 22 στη Νέα Πέραµο. Το έργο θα γίνει µε χρηµα-
τοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και δηµοπρατηση από τον ∆ήµο Μεγαρέων.

Συνεχί ζεται  από τη σελ. 2

13. Λήψη απόφασης για τον  εξώδικο συµβιβασµό
µεταξύ του ∆ήµου Φυλής και 1)Μαρίας συζ. Μιχ αήλ
Χιώτη, το γέν ος Αν δρέου Πουρν άρα και λοιπών , µετά
από άσκηση αγωγής δυν άµει της απόφασης Ο.Ε.
14. ∆ιαγραφή χ ρεών  από βεβαιωτικούς καταλόγους
σύµφων α ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 8/16-01-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ Α) ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 50% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 100% ΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ &
ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ,Τ.Α.Π. ΚΑΙ ΤΕΛΗ
Υ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Β) ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 36 ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.>> ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ
ΘΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
<<ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
15. Καθορισµός αµοιβής στον  πληρεξούσιο δικηγόρο
Αθην ών  κ. Αλεξόπουλο Βασίλειο για υποθέσεις που
του αν ατέθηκαν  µε τις αρ. 6,26,34,35,155 & 283/2017
αποφάσεις Ο.Ε.
16. Ορισµός Επιτροπής ∆ιεν έργειας ∆ηµοπρασιών , για
την  εκµίσθωση ακιν ήτων  (Π.∆ 270/81 άρθρο 1 παρ. 1)
έτους 2018.
17. Έγκριση πρωτοκόλλων  Παραλαβής Εργασιών  και
Υπηρεσιών  (Ν.4412/2016)
18. Έκτακτη οικον οµική εν ίσχ υση σε άπορους δηµό-
τες µας.
19. Aίτηµα Προµπον ά Ιωάν ν η Ε.∆.Ε. για το έργο
“Κατασκευή συν δέσεων  µε το δίκτυο αποχ έτευσης
2008” Α.Μ. 66/2008
20. Aίτηµα Γεωργίου Θραψαν ιώτη Ε.∆.Ε. για συν έχ ιση
των  διαδικασιών  της εργολαβίας “∆ιάν οιξη αγωγού
ακαθάρτων  οδού Επαν αστάσεως ∆ήµου Φυλής” Α.Μ.
45/2008
21. Αίτηµα εταιρείας “ΕΥ∆ΡΟΜΟΣ ΑΤΕ” για αποζηµίω-
ση υπερσυµβατικών  εργασιών  στην  εργολαβία “Κατασ-
κευή παιδικής χ αράς Αθλοπαιδιών  στο Ο.Τ. 322Α και
322Β Π.Ε. Αγ. Γεωργίου ∆ηµοτικής Εν ότητας Άν ω
Λιοσίων  ∆ήµου Φυλής” που δεν  πιστοποιήθηκαν  από
την  Τ.Υ. της Περιφέρειας ∆υτικής Αττικής η οποία
ηήταν  η ∆/ν ουσα Υπηρεσία.
22. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας
Αφροδίτης Ζαφειροπούλου του Νικολάου, εµβαδού
402,50 τ.µ. µε διώροφο κτίριο συν ολικού εµβαδού
291,84 τ.µ., που βρίσκεται στη Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ της
∆ηµοτικής Εν ότητας Άν ω Λιοσίων  του ∆ήµου Φυλής.

∆υναµικά στη νέα Τουριστική
Χρονιά ο ∆ήµος Φυλής 

∆ υναµική είσοδο στη νέα χρονιά πραγµατοποιεί ο
∆ήµος Φυλής µε στόχο τη διασφάλιση µεριδίου της

ταξιδιωτικής αγοράς.
Μετά την επιτυχηµένη παρουσία του στην έκθεση GREEK

TOURISM EXPO στις 8-10 ∆εκεµβρίου όπου έκανε την
«παρθενική» του εµφάνιση σε αµιγώς τουριστικές εκθέσεις, ο
∆ήµος, προγραµµατίζει ήδη τη συµµετοχή του και σε ανάλο-
γες εκδηλώσεις του εξωτερικού, σύµφωνα µε το πρόγραµµα
που κατάρτισε σε συνεργασία µε την εταιρία Συµβούλων
MTC GROUP που από τον περασµένο Μάϊο ανέλαβε το
φιλόδοξο σχέδιο της ανάδειξης του προορισµού.

Ήδη, έχουν πραγµατοποιηθεί δηµοσιογραφικές επισκέ-
ψεις στην περιοχή για την προβολή των ιστορικών, θρη-
σκευτικών και φυσιολατρικών της στοιχείων , ενώ, παράλ-
ληλα, ο Αντιδήµαρχος Τουρισµού Σπύρος Μπρέµπος, είχε
την ευκαιρία να αναπτύξει τα σχέδια τουριστικής προβολής
στους σπουδαστές του «Μητροπολιτικού Κολλεγίου» σε Ηµε-
ρίδα για τις βέλτιστες πρακτικές που οργανώθηκε την περα-
σµένη Τετάρτη.

Ο ∆ήµος, προγραµµατίζει, τέλος, σειρά ενηµερωτικών
συναντήσεων τόσο µε τους επαγγελµατίες της περιοχής όσο
και µε επαγγελµατίες του Τουρισµού που δραστηριοποι-
ούνται στην Αττική, ταυτόχρονα µε τη χρήση των απαρ-
αίτητων σύγχρονων «εργαλείων» προώθησης στην ελληνι-
κή και τη διεθνή αγορά, δεδοµένου ότι προσφέρεται, λόγω
Πάρνηθας, και για τουρισµό δραστηριοτήτων, πράγµα που
µπορεί να συµπληρώσει το τουριστικό προϊόν που προσφ-
έρει η Αττική στους επισκέπτες της.
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Συγκινητικές βραβεύσεις και κέφι στο γεύµα Αγάπης
της Κοινωνικής Πρόνοιας του ∆ήµου Φυλής 

Κ
έφι, χορό, τραγούδι, βραβεύσεις, συγκίνηση,
εκπλήξεις, εκλεκτό φαγητό αλλά κυρίως πολύ
ζεστασιά και αγάπη ήταν τα στοιχεία που κυρ-

ιάρχησαν, στο καθιερωµένο πλέον Χριστουγεννιάτικο
Γεύµα Αγάπης, που οργάνωσε και φέτος για τρίτη χρο-
νιά, η Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας
Τζένη Μπάρα, µε την στήριξη του ∆ηµάρχου Φυλής
Χρήστου Παππού.

Η οικοδέσποινα της εκδήλωσης Τζένη Μπάρα στο
σύντοµο χαιρετισµό της ευχήθηκε χρόνια πολλά σε
όλους µε υγεία, αγάπη, ελπίδα και καλή διασκέδαση
ενώ ευχαρίστησε ιδιαιτέρως το ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο
Παππού ο οποίος όπως είπε «στηρίζει κάθε χρόνο, µε
πολύ αγάπη, αυτό το τραπέζι».

Η Αναπληρωτής ∆ήµαρχος που οργανώνει κάθε
χρόνο µε πολύ αγάπη, µεράκι και επιτυχία αυτή την
εκδήλωση, φέτος ξεπέρασε τον εαυτό της, αφού επε-
φύλαξε στους προσκεκληµένους της, µια ξεχωριστή
έκπληξη. Κατάφερε να εξασφαλίσει την συνδροµή της
γνωστής ερµηνεύτριας του δηµοτικού µας τραγουδιού
Έφης Θώδη, η οποία ήρθε στην εκδήλωση και έβαλε
φωτιά στην πίστα τραγουδώντας αφιλοκερδώς για τους
δηµότες.

Η συγκίνηση χτύπησε κόκκινο, όταν στην νέα ενότ-
ητα των βραβεύσεων ,που συµπεριέλαβε φέτος στην
εκδήλωση η Αναπληρωτής ∆ήµαρχος , στο βήµα
κλήθηκε, ο πρώην ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ζεφυρίου και
πρώην πρόεδρος του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου, Παναγιώτης
Ζαχαριάς.

« Ο Παναγιώτης Ζαχαριάς στη θητεία του ενσωµά-
τωσε στα ΚΑΠΗ Ζεφυρίου πρωτοποριακές δραστηριότ-
ητες, καθιέρωσε µαζί µε την Αντιδήµαρχο Κοινωνικής
Πολιτικής Ζεφυρίου Τζένη Μπάρα το Γεύµα Αγάπης,
δηµιούργησε τη χορωδία και το χορευτικό τµήµα των
ΚΑΠΗ και εξασφάλισε την παρουσία γιατρού για τους
ηλικιωµένους» είπε η ∆όξα Μιχάκη και κάλεσε τον
Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάση Σχίζα για
τη βράβευση.

«Ευχαριστώ τη διοίκηση του ∆ήµου για την τιµή που
µου κάνει, τους συνεργάτες µου στο ΚΑΠΗ και τα µέλη,
µε τα οποία είµασταν σαν µια οικογένεια» είπε συγκιν-
ηµένος ο κ. Ζαχαριάς. Πολλά συγχαρητήρια για την
άψογη οργάνωση της εκδήλωσης έδωσε ο Θανάσης
Σχίζας στο σύντοµο χαιρετισµό του κατά τη βράβευση
του κ. Ζαχαριά.

«Ο Παναγιώτης Ζαχαριάς έχει προσφέρει πολλά στο
Ζεφύρι, έχει βάλει ένα µεγάλο λιθαράκι για την ανά-
πτυξη της περιοχής. Κύριε Παναγιώτη εύχοµαι να σε
έχει ο Θεός καλά να συνεχίσεις να προσφέρεις»

σηµείωσε ο Θανάσης Σχίζας που ευχήθηκε χρόνια
πολλά σε όλους µε αγάπη και υγεία.

Αναµνηστική πλακέτα για την αφιλοκερδή παρουσία
της στο Γεύµα Αγάπης προσέφερε η Τζένη Μπάρα
στην Έφη Θώδη.

Την απονοµή έκανε ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας
Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Κρεµύδας, ο οποίος
έδωσε συγχαρητήρια στην Τζένη Μπάρα που «κατάφ-
ερε να κάνει θεσµό αυτό το τραπέζι» και ευχήθηκε
Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα µε υγεία σε
όλους.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιµή που µου
κάνετε. Εύχοµαι να είστε όλοι καλά. Εγώ κάνω ότι
µπορώ. Τραγουδάω µε πολύ αγάπη και πολύ χαρά
γιατί αγαπάω τους ανθρώπους. 

Εύχοµαι το πνεύµα των Χριστουγέννων να µπει
στην καρδιά όλων των ανθρώπων και να γίνουν παι-
διά, να έχουν αγάπη και ειρήνη σε όλη τη γη. Καλά
Χριστούγεννα» είπε παραλαµβάνοντας την αναµνηστι-
κή πλακέτα η Έφη Θώδη.

Χρόνια Πολλά στους δηµότες ευχήθηκαν η Πρόεδρ-
ος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζωή Αρβανιτάκη, οι
Αντιδήµαρχοι Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος και 

Φυλής Σπύρος Μπρέµπος, ο οποίος τραγούδησε
αφιλοκερδώς, οι Αναπληρωτές ∆ήµαρχοι Νίκος Χατ-
ζητρακόσιας, Γιώργος Κρητικός, Γιώργος Σονίδης, ο
Πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών Ζεφυρίου Γιώργος
Κούρκουλος και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Γιώργος Καρ-
αϊσκάκης.

«Ευχαριστώ εκ µέρους των ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων την
Αναπληρώτρια ∆ήµαρχο Ευγενία Μπάρα για την γιο-
ρτή που οργάνωσε και το ∆ήµαρχο Χρήστο Παππού
που είναι πάντα δίπλα µας. Εύχοµαι καλά Χριστούγεν-
να µε υγεία σε όλους» είπε στο σύντοµο χαιρετισµό του
ο εκπρόσωπος των ηλικιωµένων Ιωάννης Μάρκου.

Το Γεύµα Αγάπης ξεκίνησε λίγο µετά τις 12 µ.µ. την
Παρασκευή 22 ∆εκεµβρίου 2017 σε γνωστή ταβέρνα
της ∆ηµοτικής ενότητας Φυλής και διήρκησε περισσότε-
ρες από πέντε ώρες. 

Ηλικιωµένοι και µοναχικά άτοµα που δεν είχαν µετα-
φορικό µέσον µεταφέρθηκαν στο χώρο της εκδήλωσης
µε πούλµαν του ∆ήµου Φυλής, το οποίο παραχώρησε
ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος Μιχάλης Οικονοµάκης,
τον οποίο η Τζένη Μπάρα ευχαρίστησε προσωπικά.

Η ερµηνεύτρια Μαρία Ακριβού µε τον δεξιοτέχνη του
Μπουζουκιού Κώστα Σουλιώτη και τον Άρη Χρυσο-
σπάθη στο αρµόνιο έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους
και κατάφεραν µετά την Έφη Θώδη να κρατήσουν το
κέφι στο ζενίθ µέχρι το τέλος της εκδήλωσης.
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 Πολιτιστικός Σύλλογος Θέογνις.
Την 27η ∆εκεµβρίου η απονοµή 
του Βραβείου Χαλόφτη

Την τακτική ετήσια εκδήλωσή του, απονοµής
επαίνου στους επιτυχόντες στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση µέσω του ελλαδικού συστήµατος εισα-
γωγής από τα Λύκεια των Μεγάρων πραγµατοποιεί
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θέογνις.
Ο έπαινος φέρει τον τίτλο «Βραβείο Χαλόφτη» στη
µνήµη του ευεργέτη και δωρητή του συλλόγου
Νικολάου Χαλόφτη.
Όπως συνηθίζεται, και φέτος έχει προσκληθεί δια-
κεκριµένος οµιλητής προκειµένου να πλαισιώσει
την εκδήλωση.
Πρόκειται να είναι ∆ρ. Μελέτιος Μουστάκας,
ασναπληρωτής καθηγητής ∆ηµοσίου ∆ικαίου στο
Πάντειο Πανεπιστήµιο.
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο Πνευµατικό
Κέντρο Αγίας Παρασκευής, σήµερα  Τετάρτη 27
∆εκεµβρίου 2017, ώρα 19:00.

ΑΑεερροοδδιιαακκοοµµιιδδήή  ααππόό  
ττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  
σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  

γγιιαα  ααγγοορράάκκιι  1122  ηηµµεερρώώνν

Σ
ε διαρκή επαγρύπνηση και ετοιµότητα, 24
ώρες το 24ωρο, κάθε µέρα του χρόνου,
βρίσκονται τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνά-

µεων είτε για να εκτελέσουν στο ακέραιο το καθή-
κον τους είτε για να βοηθήσουν όσους βρίσκονται
σε ανάγκη. 
Έτσι και τη νύχτα παραµονής των Χριστουγέννων,
ολοκλήρωσαν µε ασφάλεια άλλες δύο επιχειρήσεις
αεροµεταφοράς ασθενών.
Συγκεκριµένα, ελικόπτερο CH-47D Chinook, του
4ου Τάγµατος Ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρα-
τού µετέφερε ασθενή από την Κάλυµνο στη Ρόδο
και την ίδια ώρα αεροσκάφος C-27J της Πολεµικής
Αεροπορίας µετέφερε από τη Θεσσαλονίκη στην
Ελευσίνα αγοράκι 12 ηµερών διασωληνοµένο µε
συγγενή καρδιοπάθεια.

ΤΤαα  ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκαα  ΚΚάάλλαανντταα  έέψψααλλεε  σσττοονν
ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγόό  ηη  ΈΈννωωσσηη  ΗΗππεειιρρωωττώώνν  ΑΑχχααρρννώώνν

Τ
α Χριστουγεννιάτικα Ηπειρώτικα Κάλαντα έψαλε το χορευ-
τικό της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών, στον Ηπειρώτη
Πρόεδρο της Κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα.Το Σάββατο το

πρωί, 23 ∆εκεµβρίου 2017, προπαραµονή των Χριστουγέννων,
τηρώντας την παράδοση, που έχει πλέον δηµιουργηθεί τα τελευταία
χρόνια, η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος και η Ένωση
Ηπειρωτών Αχαρνών µε την συνοδεία της καταξιωµένης παραδοσια-
κής Ηπειρώτικης κοµπανίας του εξαίρετου κλαρινίστα ∆ηµήτρη Ζιάγ-
κα, µε τον Σάββα Σιάτρα στο τραγούδι και το χορευτικό των ενηλίκων
της ιδίας Ένωσης, των Ηπειρωτών των Αχαρνών, επισκέφτηκαν τον
Ηπειρώτη Πρόεδρο της Κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, παρουσία των
εργαζοµένων στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και έψαλαν τα Χριστου-
γεννιάτικα Ηπειρώτικα Κάλαντα.

Την Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος, εκπροσώπησαν ο
Πρόεδρος Γιώργος ∆όσης, ο Αντιπρόεδρος Κώστας Κωνής, ο
Γενικός Γραµµατέας Κώστας Γαβριήλ, ο Έφορος Πολιτισµού Κώστας
Μάτσιας και ο Ταµίας ∆ιονύσης Τσούτσης. Την Ένωση Ηπειρωτών
Αχαρνών, εκπροσώπησαν, η Πρόεδρος Μελποµένη Καράλη, ο Αντι-
πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος Θεοφάνης Μεντής, η Γενική Γραµµα-
τέας Ανθούλα Κασιόλα και το µέλος του ∆.Σ. Πολυξένη Γράβου.

Εις ανάµνηση της επίσκεψης ο Πρόεδρος της ΠΣΕ Γιώργος ∆όσης
επέδωσε στον Πρωθυπουργό της Χώρας το ιστορικό λεύκωµα
''Μνήµη Σουλίου'', που αναφέρεται στους πολέµους των Σουλιωτών
κατά του Αλή πασά των Ιωαννίνων. Πρόσθετα, η Πρόεδρος της Ένω-
σης Ηπειρωτών Αχαρνών Μελποµένη Καράλη, προσέφερε στον Πρωθυπουργό, παραδοσιακά ηπειρωτικά γλυκά,

που παρασκευάζουν οι Ηπειρώτισσες τις εορτάσιµες µέρες των Χριστου-
γέννων και του νέου έτους.

Μετά τα κάλαντα, η Ηπειρώτικη ζυγιά του ∆ηµήτρη Ζιάγκα µε τον
Σάββα Σιάτρα στο τραγούδι, έπαιξε και τραγούδησε Ηπειρώτικους σκο-
πούς, από τα Τζουµέρκα και το Πωγώνι που σιγοτραγούδησαν όλοι οι
παρευρισκόµενοι και απέδωσαν χορευτικά, καταχειροκροτούµενοι και
ανεβάζοντας τη διάθεση, µέλη του χορευτικού τµήµατος των ενηλίκων της
Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών.

Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ο Πρωθυπουργός επέδωσε δώρα
στα παιδιά και προσφέρθηκαν σε όλους γλυκίσµατα και αναψυκτικά.

Το ∆.Σ. της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 
ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΟ 7Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ

Την Τρίτη 19η ∆εκεµ-
βρίου 2017, ο Σεβα-
σµιώτατος Μητροπολίτης
µας, Μεγάρων και
Σαλαµίνος κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, µετέβη
στο 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο
– Νέας Ζωής Ασπροπύρ-
γου, εν όψει της µεγάλης
∆εσποτικής εορτής των
Χριστουγέννων και
ωµίλησε επικαίρως στους

κ.κ. Εκπαιδευτικούς και στα παιδιά του Σχολείου.
Εν συνεχεία αντηλλάγησαν ευχές για τις άγιες ηµέρες

και ο Σεπτός Ποιµε-
νάρχης µας, µοίρασε σε
όλα τα παιδιά εικόνες
της Γεννήσεως του
Κυρίου, παιγνίδια,
τετράδια και σοκολάτες,
ενώ στους κ.κ. ∆ιδασ-
κάλους Εικόνες του
Κυρίου και το Καλεν-
δάριον, της Ιεράς Μητρ-
οπόλεως, του έτους
2018.

Τέλος τα παιδιά κατενθουσιασµένα προσέφεραν στον
Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη µας, χειροποίητες κάρτες
και ζωγραφιές, ενώ οι κ.κ. Εκπαιδευτικοί του προσέφερ-
αν ένα χειροποίητο καράβι, µε ευχές για την νέα χρονιά
σε, τρεις γλώσσες.

ΚΚάάλλαανντταα  σσττοονν  ∆∆ήήµµααρρχχοο
ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ΜΜ..  ΣΣεελλέέκκοο

από το Κέντρο Λαογραφίαςαπό το Κέντρο Λαογραφίας
και Πολιτισµού ∆υτικήςκαι Πολιτισµού ∆υτικής
Αττικής και τον ΣύλλογοΑττικής και τον Σύλλογο
Ηπειρωτών ΧαϊδαρίουΗπειρωτών Χαϊδαρίου

Κάλαντα και ευχές δέχθηκε την Παρασκευή 22
∆εκεµβρίου 2017 ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλ-
ης Σελέκος, µε την επίσκεψη της Χορωδίας του

Συλλόγου Ηπειρωτών Χαϊδαρίου συνοδεία του Προέδρ-
ου του, ∆ηµήτρη Σούκη, καθώς και του Κέντρου Λαογρ-
αφίας και Πολιτισµού ∆υτικής Αττικής, µε τον υπεύθυνο
του κέντρου Γιώργο Καλογράνα. Οι Χορωδίες έψαλαν
παραδοσιακά κάλαντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας,
δηµιουργώντας µια εορταστική ατµόσφαιρα σε ολόκ-
ληρο το ∆ηµαρχείο.

Ο ∆ήµαρχος ευχαρίστησε τους παρευρισκόµενους για
την επίσκεψη και ανταπέδωσε τις ευχές για το νέο έτος,
τονίζοντας πως τόσο ο Σύλλογος Ηπειρωτών όσο και το
Κέντρο Λαογραφίας και Πολιτισµού έχουν αποδείξει την
αξία τους µε τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούν.

Οι επικεφαλής των Συλλόγων προανήγγειλαν και τις
εκδηλώσεις που ετοιµάζουν για το επόµενο διάστηµα,
δίνοντας την ευκαιρία να έρθει σε επαφή ο κόσµος µε τις
παραδόσεις µας.

Εγκάρδιες ευχές αντάλλαξε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
µε τους εργαζόµενους του δήµου

Π
ολλές και εγκάρδιες ευχές, αντάλλαξε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός µε τους εργαζόµενους στον ∆ήµο Αχα-
ρνών, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών επισκέφθηκε τους εργαζοµέ-
νους στον δήµο και τους ευχήθηκε, Καλά Χριστούγεννα και κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και επιτυχία, συνο-

δευόµενος από τους Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Αχαρνών: ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού κα Λουΐζα Κοσµίδου,
Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Αντώνη Παλιούρα, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ,. Θοδωρή Συρινίδη, Περι-
βάλλοντος και Πρασίνου ο κ. Πολύκαρπο Παπαδόπουλο και Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργο Σταύρου, καθώς επίσης τους Προέδρο-
υς της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής κ. Κώστα Καρυδάκη και Γεωργία Ευθυµιάδου αντίστοιχα και τον Πρόε-
δρο της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώργο ∆ασκαλάκη.

Με αφορµή την ανταλλαγή ευχών µε τους εργαζόµενους στον ∆ήµο Αχαρνών, ο κ. Κασσαβός δήλωσε: "Οι εργαζόµενοι στον ∆ήµο
Αχαρνών απολαµβάνουν την αµέριστη εκτίµηση και εµπιστοσύνη της δηµοτικής αρχής. Είναι οι πολύτιµοι συνεργάτες µας, που υπερ-
βαίνουν κάθε δυσκολία και προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους. Τους εύχοµαι πάνω απ' όλα να έχουν Υγεία, να είναι γεροί
και ικανοί να αντιµετωπίσουν κάθε προσωπική ή εργασιακή πρόκληση και να "γεµίσουν" τα σπίτια τους από χαρά και προκοπή"
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Τ
ο 3ο Γυµν άσιο Ελευσίν ας συµµετέχ ει στο Ευρ-
ωπαϊκό Πρόγραµµα Erasmus+ για τα σχ ολικά
έτη 2017-2019 στο έργο «Michelangelo:

Ensuring School Success and Reducing Early  School
Leav ing through Fine Arts». Το σχ έδιο έχ ει στόχ ο
την  µείωση της σχ ολικής διαρροής και της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχ ολικού περιβάλλον τος και τον
ρόλο που οι Καλές Τέχ ν ες µπορούν  ν α παίξουν  σε
αυτό. 

Στο σχ έδιο συµµετέχ ουν  3 οργαν ισµοί από την
Ελλάδα, την  Ιταλία και την  Πορτογαλία. Συγκεκριµέν α
από την  Ελλάδα συµµετέχ ουν  ο ∆ήµος Ελευσίν ας, το
3ο Γυµν άσιο Ελευσίν ας και η Athens Makerspace.
Από την  Ιταλία ο ∆ήµος του Siderno, το Καλλιτεχ ν ικό
Λύκειο Liceo Artistico "M.Preti/A. Frangipane" και η
Associazione Darsana Terangα. Τέλος από την  Πορ-
τογαλία ο ∆ήµος του Barcelos, το Agrupamento De
Escolas De Barcelos και  ο Associação Intercultural
Amigos da Mobilidade.

Το όλο Σχέδιο συντονίζει ο ∆ήµος Ελευσίνας
και είναι πραγµατικά µια ευκαιρία να ανοίξει ένας
δίαυλος άµεσης επικοινωνίας και εµπλοκής µε τα
σχολεία της επιρροής του.

Κατά το διάστηµα 3-7 ∆εκεµβρίου ολοκληρώθηκε το
Kick of f  Meeting στο Reggio της Calabria. Στην  πόλη
αυτή της «Μεγάλης Ελλάδας» ν οιώσαµε πραγµατικά
τους έν τον ους συν αισθηµατικούς δεσµούς που διατ-
ηρούν  οι ν τόπιοι µε την  πατρίδα µας και ήταν  αρκε-
τές οι φορές που ν οιώσαµε συγκίν ηση. Υπήρξε
ιδιαίτερο πολιτιστικό πρόγραµµα εκτός από τις
συζητήσεις αν αφορικά µε το πλάν ο εργασίας, το
χ τίσιµο οµάδας συν εργασίας, την  αν άθεση εργασιών ,
τους στόχ ους και το χ ρον οδιάγραµµα του έργου.
Επίσης υπήρξαν  επισκέψεις αρχ ικά στο συν εργατικό
σχ ολείο Liceo Preti – Fragipane, όπου ξεν αγηθήκαµε
στις σχ ολικές αίθουσες όπου γίν ον ται τα µαθήµατα
διαφόρων  ειδικοτήτων , όπως ζωγραφική, γλυπτική,
κεραµοτεχ ν ία, αρχ ιτεκτον ική, τεχ ν ολογία, σχ έδιο
µόδας και κουστουµιών  θεάτρου κλπ. Παρακολουθή-
σαµε εκθέµατα κατασκευασµέν α από τους µαθητές
του σχ ολείου καθώς και µια έκθεση ζωγραφικής τοπι-
κού καλλιτέχ ν η την  οποία µας παρουσίασαν  µαθητές
του σχ ολείου. 

Η φιλοξεν ία ήταν
εξαίρετη και οι εκπαι-
δευτικοί και οι µαθητές
του σχ ολείου ήταν
πάν τα πρόθυµοι ν α
µας ξεν αγήσουν  και
ν α µας κατα-
τοπίσουν . 

Η επίσκεψη στην
πόλη του Siderno
όπου µας δέχ θηκε ο
δήµαρχ ος, ήταν  η
επόµεν η στάση. 

Είν αι τέτοια η
σχ έση και οι δεσµοί
µε την  Ελλάδα που
υπάρχ ει η βούληση
για άµεση ακτοπλοϊκή
σύν δεση µεταξύ της
πόλης του Siderno και
µίας ελλην ικής πόλης.
Ακολούθησε επίσκεψη στο Καλλιτεχ ν ικό Σχ ολείο
Alv aro όπου µας καλωσόρισε οµάδα καθηγητών  και
µας ξεν άγησε στους χ ώρους του σχ ολείου. 

Το meeting έκλεισε µε επίσκεψη στον  καθεδρικό
ν αό, σε µια έκθεση εικαστικών  στο κέν τρο της πόλης,
την  κεν τρική πλατεία της πόλης του Reggio και στο 

Εθν ικό Μουσείο της Μεγάλης Ελλάδας MArRC,
όπου είδαµε πληθώρα εκθεµάτων  από την  προϊστορ-
ική µέχ ρι και την  κλασική περίοδο µε ιδιαίτερη θέση
στα Bronzi di Riace Οι πολεµιστές του Ριάτσε είν αι
δύο µπρούν τζιν α αγάλµατα αυστηρού ρυθµού, µον α-
δικά έργα αρχ αίας ελλην ικής τέχ ν ης τα οποία χ ρον ο-
λογούν ται στα µέσα του 5ου αιών α π.Χ. Βρέθηκαν
στο βυθό της θάλασσας αν οικτά του Ριάτσε και έγιν αν
σήµα κατατεθέν  της πόλης του Reggio.

Ήταν  µία θαυµάσια εµπειρία σε µία όµορφη πόλη,
όπου συν αν τήσαµε ευγεν είς αν θρώπους και τέθηκαν
οι βάσεις για την  επιτυχ ία του προγράµµατος.

Ε
ρώτηση σχ ετικά µε την  έλλειψη
δασκάλων  στο 4ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο
Άν ω Λιοσίων  κατέθεσαν  στη Βουλή

προς τον  υπουργό Παιδείας οι βουλευτές
του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, Γιάν ν ης
Γκιόκας, Λιάν α Καν έλλη και ∆ιαµάν τω
Μαν ωλάκου.
Αν αλυτικά το κείµεν ο:
«Στο 4ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο Άν ω Λιοσίων ,
έν α από τα πολυπληθέστερα σχ ολεία
της περιοχ ής, τα δύο από τα τρία τµήµα-
τα της ΣΤ΄ τάξης δηµοτικού είν αι χ ωρίς
δασκάλους.
Το πρόβληµα ξεκίν ησε πριν  από έν α
µήν α περίπου, αρχ ικά σε έν α τµήµα,
όπου η εκπαιδευτικός αν αγκάστηκε ν α
αποχ ωρήσει λόγω εγκυµοσύν ης. Λίγες
ηµέρες αργότερα και η δασκάλα άλλου
τµήµατος επίσης πήρε άδεια λόγω
εγκυµοσύν ης, µε αποτέλεσµα σήµερα

µόν ο έν α τµήµα ν α έχ ει δασκάλα και ν α
βρίσκεται εν τός χ ρον οδιαγράµµατος
πραγµατοποίησης της εκπαιδευτικής
ύλης.
Εν ώ η ∆ιεύθυν ση Εκπαίδευσης εν ηµε-
ρώθηκε άµεσα, οι τάξεις αυτές δεν  έχ ουν
κάν ει ούτε µια διδακτική ώρα µαθηµάτων
γεν ικής κατεύθυν σης εδώ και έν α µήν α.
Οι λιγοστοί µαθητές που πηγαίν ουν  στο
σχ ολείο µοιράζον ται κυρίως σε τµήµατα
µικρότερων  τάξεων , µε αποτέλεσµα ν α
µέν ουν  πίσω σε όλα τα µαθήµατα. Οι
γον είς των  περισσότερων  µαθητών  απο-
γοητευµέν οι από την  όλη εξέλιξη κρα-
τούν  τα παιδιά τους στο σπίτι.
Πρόσφατα τα παιδιά και οι γον είς εν ηµε-
ρώθηκαν  ότι είν αι απίθαν ο ν α καλυφθ-
ούν  τα κεν ά σε εκπαιδευτικούς πριν  το
ν έο έτος.
Σε µια προσπάθεια ν α γίν ουν  κάποια

µαθήµατα αποφασίσθηκε η συν έν ωση
των  δύο τµηµάτων  (περίπου 30 παιδιά).
Και πάλι όµως, λόγω του ασφυκτικού
προγράµµατος εργασίας των  εκπαιδευ-
τικών  που εφαρµόζεται τα τελευταία τρία
χ ρόν ια, δεν  υπάρχ ουν  κεν ά, µε αποτέ-
λεσµα τα παιδιά ν α κάν ουν  µόν ο µαθή-
µατα ειδικοτήτων .
Είν αι φαν ερό ότι το επιχ είρηµα της
"καν ον ικότητας", που το υπουργείο Παι-
δείας προπαγαν δίζει από την  αρχ ή της 

σχ ολικής χ ρον ιάς, καταρρέει από την
ίδια την  πραγµατικότητα ακόµα και τέσ-
σερις µήν ες έπειτα από την  έν αρξή της.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. υπουργός:
Τι µέτρα προτίθεται ν α λάβει για την
αν τιµετώπιση της άσχ ηµης κατάστασης
που έχ ει διαµορφωθεί στο 4ο ∆ηµοτικό
Σχ ολείο στα Άν ω Λιόσια και που έχ ει
αν αστατώσει τη λειτουργία του σχ ολείου
αλλά και την  ίδια τη ζωή εκπαιδευτικών ,
γον ιών  και µαθητών ;».

ΕΕρρώώττηησσηη  KKKKEE  γγιιαα  ττηηνν  έέλλλλεειιψψηη  
δδαασσκκάάλλωωνν  σσττοο  44οο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό

ΣΣχχοολλεείίοο  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν

ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΜΜΙΙΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΙΙΤΤΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΕΕΙΙΧΧΑΑΝΝ
ΟΟΙΙ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  33ΟΟΥΥ  ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  

Επισκέφθηκαν την πόλη Siderno, στο πλαίσιο του Erasmus+ για τα σχολικά έτη 2017-2019 στο έργο
«Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving through Fine Arts»
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Τ
ους φετινούς εισαχθέντες στα Ανώτερα και Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας µας, τίµησε και βρά-
βευσε ο ∆ήµος Αχαρνών, σε µια λαµπρή εκδήλωση που

διοργάνωσε ο ∆ήµος Αχαρνών, σε συνεργασία µε την Ιερά Μητρ-
όπολη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως και την Ένωση Γονέων
και Κηδεµόνων Αχαρνών, την Τετάρτη 20 ∆εκεµβρίου 2017, στην
αίθουσα εκδηλώσεων στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών.

Την εκδήλωση προλόγισαν: ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης
Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, ο ∆ήµαρχος
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, ο Αντιδήµαρχος Παιδείας, Πολι-
τισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. Στάθης Τοπαλίδης, η Πρόε-
δρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κα.
Γεωργία Ευθυµιάδου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και
Κηδεµόνων Αχαρνών κ. Σωτήρης Κουφογέωργος, ενώ χαιρετι-
σµό απεύθυναν οι βουλευτές κ.κ. Γιάννης ∆έδες, Κωνσταντίνος
Κατσίκης και Βασίλης Οικονόµου, καθώς και ο Προϊστάµενος
∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, κ.
Στέφανος Καπέλας. 

Ακολούθησε η βράβευση των νέων φοιτητών του ∆ήµου Αχα-
ρνών από τα 7 Γενικά Λύκεια Αχαρνών, το Γενικό Λύκειο Θρακο-
µακεδόνων, το Εσπερινό Λύκειο Αχαρνών, τα 3 ΕΠΑΛ Αχαρνών
και τα 2 Εσπερινά ΕΠΑΛ του ∆ήµου Αχαρνών, ενώ ξεχώρισαν οι
βραβεύσεις και η απονοµή δώρων των πρώτων σε µόρια µαθη-
τών από κάθε λύκειο.

Μετά την απονοµή των τιµητικών επαίνων και αναµνηστικών
ακολούθησε η κλήρωση δώρων για όλους τους παρευρισκόµε-
νους επιτυχόντες και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε τη συναυλία
από τη Μουσική Οµάδα του 7ου Λυκείου Αχαρνών.

Με αφορµή την τιµητική εκδήλωση για τους εισαχθέντες σε ΑΕΙ
& ΤΕΙ ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:

"Ο ∆ήµος Αχαρνών τιµά τις προσπάθειες και τους κόπους των
παιδιών που ανταµείφθηκαν, µε την εισαγωγή τους σε Ανώτερα
και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας µας.

Μια προσπάθεια, που πέρασε από πολλές δυσκολίες και
ολοκληρώθηκε µε πολλές θυσίες, πρώτα των παιδιών και ύστε-
ρα των γονιών και των εκπαιδευτικών που υποστήριξαν αυτή την
πορεία.

Τιµούµε τους ακαδηµαϊκούς πολίτες του ∆ήµου Αχαρνών, τους
αυριανούς επιστήµονες και κυρίως το αύριο του τόπου µας και
ολόκληρης της χώρας.

Η τιµητική εκδήλωση, δεν είναι απλά η αφορµή για να εκφρά-
σουµε στα παιδιά την εκτίµηση µας για τις προσπάθειες τους,
είναι µια εκδήλωση που µας γεµίζει µε αισιοδοξία.

Η αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών γέµισε, µε νιάτα,
µε φωτεινά πρόσωπα καιO φωτεινά µυαλά και αυτό είναι το πιο
ελπιδοφόρο µήνυµα για όλους εµάς.", κλείνοντας µε θερµές ευχές
για τις εορταστικές ηµέρες που έρχονται και για το νέο έτος. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και συµµετείχαν στις βρα-

βεύσεις των ακαδηµαϊκών πολιτών του ∆ήµου Αχαρνών οι Αντι-
δήµαρχοι Αχαρνών: ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου
∆υναµικού κ. Λουΐζα Κοσµίδου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
κ. Θεόδωρος Συρινίδης, Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γεώργιος
Σταύρου.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης κ. Κώστας Καρυδάκης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Ένωσης Γονέων και Κηδεµόνων ∆ήµου Αχαρνών, ο Πτέραρχος
(Ι) ∆ιοικητής ∆ΑΕ κ. Θωµάς Χατζηαθανασίου, ο Γενικός Γραµµα-
τέας ∆ήµου Φυλής κ. Αργύρης Αργυρόπουλος, ο Αστυνοµικός
∆ιευθυντής ∆υτικής Αττικής κ. ∆ασκαλάκης, ο Ανθυπασπιστής κ.
Καλτσής και οι δηµοτικοί σύµβουλοι Αχαρνών κ.κ. Σπύρος Βρετ-
τός, Θεόφιλος Αφουξενίδης και Γιάννης Λαζάρου, καθώς και ∆ιε-
υθυντές και Υποδιευθυντές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ
του ∆ήµου Αχαρνών.

Με απόφαση του Υπουργείου
Οικονοµικών παρατείνεται η
προθεσµία ρύθµισης οφειλών

στο ∆ήµο Μεγαρέων µέχρι τις 28 Φεβρ-
ουαρίου 2018.

Έτσι λοιπόν µε αυτήν την τελευταία ρύθ-
µιση οι οφειλέτες του ∆ήµου επωφελούµε-
νοι των ευεργετικών όρων, που προβλέ-
πονται από την ισχύουσα Νοµοθεσία
έχουν µία δεύτερη ευκαιρία για να επικοι-
νωνήσουν µε την οικονοµική Υπηρεσία
του ∆ήµου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
(∆ευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 –
14.00 Τηλ: 22960 81513) και να εξυπηρετ-
ηθούν.Συγκεκριµένα:

– Αν εξοφληθούν ΕΦΑΠΑΞ, απαλλαγή
προσαυξήσεων κατά ποσοστό 100 %.

– Αν εξοφληθούν σε δύο έως είκοσι τέσ-
σερις (24) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσο-
στό 80 %.

– Αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως
σαράντα οκτώ (48) δόσεις µε απαλλαγή
κατά ποσοστό 70 %.

– Αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49)
έως εβδοµήντα δύο (72) δόσεις, µε απαλ-
λαγή κατά ποσοστό 60 %.

– Αν εξοφληθούν σε εβδοµήντα τρείς (73)
έως εκατό (100) δόσεις, µε απαλλαγή κατά
ποσοστό 50 %.

Σύµφωνα µε το Νόµο, οι δόσεις είναι
µηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας,
που µπορεί να είναι µικρότερη των υπο-
λοίπων.Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των 20 ευρώ.

ΜΜέέχχρριι  2288  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22001188  ηη  ππρροοθθεεσσµµίίαα  
ρρύύθθµµιισσηηςς  οοφφεειιλλώώνν  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  ΜΜεεγγααρρέέωωνν

Τους νέους Ακαδηµαϊκούς πολίτες της πόληςΤους νέους Ακαδηµαϊκούς πολίτες της πόλης
Τίµησε ο ∆ήµος Αχαρνών,προσφέροντας αναµνηστικά και δώρα
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ &∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ &
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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Εν οικιάζεται 
ισόγειος 

επαγγελµατικός
χώρος (160τµ) το 

κέν τρο του Ασπρ-
οπύργου 

(Κολοκοτρών η &
Υψηλάν του).

∆ιαµορφωµέν ος
χώρος µε αυτόν οµη
θέρµαν ση, µεγάλο

περιβάλλον τα χώρο.
Τηλ. 6973823418

«Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονοµικής
Επιτροπής ∆ήµου Ελευσίνας»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10,
καλείστε σε συνεδρίαση την    Τετάρτη 27 ∆εκεµβρίου 2017  και
ώρα  8:30  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, προκειµένου ως
αρµόδια Επιτροπή να πάρουµε απόφαση στα παρακάτω θέµα-
τα της ηµερήσιας διάταξης:                                                                                        

1.Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ. 2/19-12-2017 πρακτικού της
Επιτροπής ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµών Προµηθειών , που αφορά
τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου για την  « Μετατροπή Φωτιστικών Σωµάτων Υδρα-
ργύρου ∆ηµοτικού Φωτισµού ∆.Ε. Μαγούλας σε Φωτιστικά
Τεχνολογίας Led και συντήρηση αυτών».

2.Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ. 6/19-12-2017 πρακτικού της Επι-
τροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων Προµηθειών , που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισµό
για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια « Εφα-
ρµογών Μηχανογράφησης του ∆ήµου και Αδειών Χρήσης Λογι-
σµικού» .

3.Εγκριση ή µη του υπ.αριθµ. 11/11-12-2017 πρακτικού της Επι-
τροπής Παροχής Εργασιών / Υπηρεσιών που αφορά στην δια-
δικασία της ηλεκτρονικής διαπραγµάτευσης για την ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου για την « Συντήρηση και επισκευή υπο-
δοµών παιδικών χαρών».

4.∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισµό προ-
σφυγών της εταιρείας HELLENIC LOGISTICS TRANSPORT
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. , υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας ( Π.Ο.Υ.) για
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για αµοιβή Νοµικού
Αναστασάκη Μηνά & την έγκριση της σχετικής δαπάνης – ψήφ-
ιση πίστωσης ποσού 1.240,00 €.

5.∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισµό υπόθε-
σης της ∆ΕΗ Α.Ε. , υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας ( Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάλ-
ηψης υποχρέωσης για αµοιβή Νοµικού Αναστασάκη Μηνά & την
έγκριση της σχετικής δαπάνης – ψήφιση πίστωσης ποσού 744,00
€.

6.∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισµό
άσκησης εξώδικης διαµαρτυρίας κατά της ∆ΕΗ Α.Ε. για Ναυ-
πηγικές Επιχειρήσεις , υποβολή αιτήµατος προς την Προιστα-
µένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας ( Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης
ανάληψης υποχρέωσης για αµοιβή Νοµικού Αναστασάκη Μηνά
& την έγκριση της σχετικής δαπάνης – ψήφιση πίστωσης ποσού
496,00 €.

7.∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισµό της
υπόθεσης κου. Τσάµου ∆ηµητρίου, υποβολή αιτήµατος προς την
Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας ( Π.Ο.Υ.) για έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για αµοιβή Νοµικού Τόλη Ευάγ-
γελου & την έγκριση της σχετικής δαπάνης – ψήφιση πίστωσης
ποσού 496,00 €).

8.∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισµό της
υπόθεσης κας. Τσάµου Μαρίας, υποβολή αιτήµατος προς την
Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας ( Π.Ο.Υ.) για έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για αµοιβή Νοµικού Τόλη Ευάγ-
γελου & την έγκριση της σχετικής δαπάνης – ψήφιση πίστωσης
ποσού 496,00 €).

9.∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισµό της
υπόθεσης Ι.ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, υποβολή αιτήµα-
τος προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας ( Π.Ο.Υ.)
για έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για αµοιβή Νοµικού
Ζωγράφου – Μπάρδη Ευαγγελία & την έγκριση της σχετικής
δαπάνης – ψήφιση πίστωσης ποσού 868,00 €).

10.∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισµό της
υπόθεσης ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., υποβο-
λή αιτήµατος προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας
( Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για αµοι-
βή Νοµικού Ζωγράφου – Μπάρδη Ευαγγελία & την έγκριση της
σχετικής δαπάνης – ψήφιση πίστωσης ποσού 868,00 €).

11.∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισµό της
υπόθεσης προσφυγών ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας ( Π.Ο.Υ.) για
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για αµοιβή Νοµικού
Αγγελικής Χαροκόπου & την έγκριση της σχετικής δαπάνης –
ψήφιση πίστωσης ποσού 10.912,00 €).

12.Απόδοση υπολόγου παγίας προκαταβολής οικονοµικού
έτους 2017 και απαλλαγή αυτού.

13.Απόδοση υπολόγου διαχειρίστριας για την πληρωµή
δαπάνης συµµετοχής εκπροσώπων του ∆ήµου στην 1η συνάν-
τηση εργασιών των εταίρων στο πλαίσιο του προγράµµατος
Εrasmus + 2017 , στην Ιταλία και απαλλαγή αυτής. 

14.Απόδοση υπολόγου διαχειρίστριας για την πληρωµή
δαπάνης συµµετοχής εκπροσώπου του ∆ήµου στο Ετήσιο Τακτικό
Συνέδριο της ΚΕ∆Ε στα Ιωάννινα & απαλλαγή αυτής. 

15. Απόδοση υπολόγου ∆Ε∆∆ΗΕ και απαλλαγή αυτής.

 Έγιναν εργασίες αποχιονισµού  στις περιοχές της Πάρνηθας, της  
 Μαλακάσας και  στην περιοχή των Βιλίων – Κάζας
Η Περιφέρεια Αττικής ενηµερώνει τους πολίτες 
για τους θερµαινόµενους χώρους

Άµεση  και επικαιροποιηµένη ενηµέρωση σχετικά µε τους θερµαινόµενους χώρους που λειτουρ-
γούσαν τις γιορτινές ηµέρες  σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής, παρείχε  η Περιφ-
έρεια Αττικής στην ιστοσελίδα της, µέσω του συνδέσµου: https://goo.gl/zNV3UH 

Πρόκειται για θερµαινόµενους χώρους που έχουν κοινοποιηθεί από τους ∆ήµους στην Περιφέρεια και
τους οποίους λειτουργούν οι ∆ήµοι και άλλοι φορείς, µε στόχο την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα
των ευπαθών κοινωνικών οµάδων από ακραία καιρικά φαινόµενα κατά τη χειµερινή περίοδο.

Για τη διευκόλυνση των πολιτών τα σηµεία καταγράφονται σε πίνακες και απεικονίζονται σε χάρτη
Google, ενώ παράλληλα παρατίθενται βασικές πληροφορίες αυτοπροστασίας των πολιτών από παγετό
και χιόνια.
Επίσης, για τη διασφάλιση των µετακινήσεων των πολιτών καθώς και για την οδική ασφάλεια η Περιφ-

έρεια Αττικής επιχειρησε  µε µηχανήµατα, στην Πάρνηθα, προκειµένου να παραµείνει ανοικτό και προ-
σβάσιµο το οδικό της δίκτυο. Ανάλογα µε την ένταση της χιονόπτωσης, αυξήθηκε και ο αριθµός των
µηχανηµάτων που επιχειρούν και σε άλλες περιοχές.
Συγκεκριµένα εργασίες αποχιονισµού έγιναν  στις περιοχές της Πάρνηθας, της Μαλακάσας και του
Καπανδριτίου καθώς και στην περιοχή των Βιλίων – Κάζας στον ∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας.
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Περίπου 7 στους 10 Έλληνες πολίτες εκτιµούν ότι τυχόν έξοδος της χώρας από
το µνηµόνιο δεν θα είναι καθαρή και θα απαιτηθεί πιστοληπτική γραµµή στήρ-
ιξης.Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το «Βαρόµετρο» της MRB για τη νέα χρονιά

(2018), για λογαριασµό της Realnews, το 66,3% θεωρεί ότι η τυχόν έξοδος από το
µνηµόνιο δεν θα είναι καθαρή και θα απαιτηθεί πιστοληπτική γραµµή στήριξης, ενώ το
ποσοστό όσων εκτιµούν ότι η τυχόν έξοδος από το µνηµόνιο θα είναι καθαρή, ανέρχε-
ται στο 17%.

Την ίδια ώρα, το 76,5% του συνόλου των ερωτηθέντων πιστεύει ότι χρειάζεται να
υπάρξει εθνικός διάλογος και συνεννόηση για την Ελλάδα της µεταµνηµονιακής περιό-
δου και µόλις το 13,8% εκφράζει την αντίθεσή του σε αυτό.

Ενδεικτικά, υπέρ του εθνικού διαλόγου και της συνεννόησης τάσσεται το 82,9% των
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 75,8% των ψηφοφόρων της Νέας ∆ηµοκρατίας, το 65,9%
της Χρυσής Αυγής, το 78,7% της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, το 72,7% του ΚΚΕ, το
76,9% του Ποταµιού, το 80,2% των ΑΝΕΛ, το 64,5% της Ενωσης Κεντρώων, αλλά και

το 63,5% όσων αναφέρονται στην αδιευκρίνιστη ψήφο – αποτελεί δηλαδή πλειοψηφικό ρεύµα µεταξύ των ψηφοφόρων όλων των κοµµάτων.
Σε άλλο αποτέλεσµα της έρευνας, το 60,9% των ερωτηθέντων δεν πιστεύει ότι η χώρα θα βγει στις αγορές το αργότερο µέχρι το 2018 (µε το αντίστοιχο ποσο-

στό, πάντως, έναν χρόνο πριν, τον ∆εκέµβριο του 2016, να ανέρχεται στο 72%), ενώ το 25,8% πιστεύει ότι η χώρα θα βγει στις αγορές εντός του νέου έτους
(µε το αντίστοιχο ποσοστό έναν χρόνο πριν να ανέρχεται στο 18,7%).

Στοιχεία της Deloitte: Η Ελλάδα η χώρα µε την µικρότερη αγοραστική δύναµη στην Ευρώπη

Με τους Έλληνες καταναλωτές να δηλώνουν ότι ξόδεψαν για ακόµα
µια χρονιά λιγότερα χρήµατα στις χριστουγεννιάτικες αγορές τους σε
σχέση µε όλους τους υπόλοιπους ευρωπαίους πέφτει η αυλαία για τα

δώρα των Χριστουγέννων.
Σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα της εταιρείας Deloitte οι Έλληνες είναι οι

µοναδικοί Ευρωπαίοι οι οποίοι δήλωσαν σε ποσοστό 62% πως η αγοραστική
τους δύναµη για το 2017 ήταν µικρότερη συγκριτικά µε το 2016.

Ο χριστουγεννιάτικος προϋπολογισµός των Ελλήνων κατανέµεται κυρίως σε
δαπάνες για αγορά φαγητού και ποτών (€157), αγορά δώρων (€136), ταξίδια
82) και διασκέδαση (€75).

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας 40% των καταναλωτών έχει πραγµατο-
ποιήσει τις αγορές του από τις 16 ∆εκεµβρίου έως και παραµονή Χριστουγέν-
νων ενώ οι καταναλωτές της «τελευταίας στιγµής», αυτοί δηλαδή που πραγ-
µατοποιούν τις αγορές τους µεταξύ της 25ης και 31ης ∆εκεµβρίου ανέρχονται
στο 11%.

ΑΑλλλλααγγέέςς  σστταα  φφααρρµµαακκεείίαα::
ΈΈρρχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  ττοουυ  εεππααγγγγέέλλµµααττοοςς  µµεε  ννέέαα  ττρροοπποολλοογγίίαα

Στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής κατατέθηκε ακόµα µία τροπολογία που θα φέρει ραγδαίες αλλαγές, αυτή τη φορά
στις άδειες των φαρµακείων.Και αυτό διότι στην τροπολογία προβλέπεται το πλήρες άνοιγµα του επαγγέλµατος των φαρµακοποιών.
Η τροπολογία κατατέθηκε από το υπουργείο Υγείας και αποτελεί µνηµονιακή υποχρέωση.Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται στην τρο-
πολογία, «άδεια φαρµακείου χορηγείται:
Σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του φαρµακοποιού
Σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του φαρµακοποιού
Σε συνεταιρισµούς µέλη της Οµοσπονδίας Συνεταιρισµών Φαρµακοποιών Ελλάδας».

Αντίδραση ΠΦΣ
Αµεση ήταν η αντίδραση του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου, µε τον πρόεδρο του Κυριάκο Θεοδοσιάδη, να καλεί την κυβέρν-
ηση να σεβαστεί την απόφαση της ολοµέλειας του ΣτΕ, που όπως αναφέρει, «προ εξαµήνου έκρινε το ποιος δικαιούται να ιδρύσει
φαρµακείο µε συντριπτική πλειοψηφία (20-2)» και η οποία, «συµπίπτει µε σχετικές αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης».

∆ηµοσκόπηση: ∆εν «βλέπουν» καθαρή έξοδο από το µνηµόνιο 7 στους 10 Έλληνες

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση 
φανοποιείου (εν ενεργεία) 

λόγω συνταξιοδότησης. 
Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον 
του super market Σκλαβενίτης.

Επικοινωνία : 6946369359

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
((ΠΠΕΕΥΥΚΚΟΟ--ΕΕΛΛΙΙΑΑ))  

ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Το 2ηµερο συν έδριο ολοκληρώθηκε µε την  οµιλία του
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ στην  ΕΛΕΥΣΙΝΑ, η οποία όπως
ήταν  φυσικό είχ ε αν αφορές σε ΟΛΕΣ τις πόλεις της
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Κωδικοποιών τας τις εξαγγελίες που
αφορούν  αποκλειστικά στην  Πόλη µας και στους
κατοίκους της, ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ αν αφέρθηκε: 1ον )
"Στο γεγον ός ότι η κυβέρν ηση έρχεται ν α αν ταποκριθεί
σε έν α αίτηµα της ∆ηµοτικής Αρχής και των  κατοίκων ,
που αφορά την  εικόν α και τη φυσιογν ωµία της πόλης,
και το οποίο αφορά την  απόδοση ελεύθερων  χώρων  σε
δηµόσια χρήση. Είν αι ήδη έτοιµη και θα κατατεθεί τις
επόµεν ες ηµέρες η ν οµοθετική ρύθµιση, µε την  οποία
αποδίδεται στην  πόλη και στους πολίτες της Ελευσίν ας
το Παραλιακό Μέτωπο της πόλης, µε τη µετακίν ηση του
εµπορευµατικού λιµαν ιού ώστε το σηµεριν ό λιµάν ι ν α
αξιοποιείται αποκλειστικά για αν αψυχή και ψυχαγωγία."
2ον ) "Στην  αν έλκυση 28 ν αυαγίων  και αποµάκρυν ση
19 σκαφών  που βρίσκον ται εγκαταλελειµµέν α στις
ακτές, και πολλά από αυτά αποτελούν  υπόπτους χώρ-
ους παράν οµης διακίν ησης, λαθρεµπορίου κλπ.". 3ον )
Στο Κοιν ων ικό εισόδηµα αλληλεγγύης, το Κοιν ων ικό
µέρισµα, την  έν ταξη των  αν ασφάλιστων  στο ΕΣΥ, στο
επίδοµα στήριξης των  Αν έργων , στα προγράµµατα κοι-
ν ωφελούς εργασίας σε ∆ήµους της περιοχής µας, στα

σχολικά γεύµατα που επεκτείν ον ται στο σύν ολο των
∆ήµων  της ∆υτικής Αττικής το 2018". 4ον ) "Στην  ίδρυ-
ση παν επιστήµιου ∆υτικής Αττικής που προέκυψε από
τη συγχών ευση των  ΤΕΙ Αθήν ας και Πειραιά. Σε αυτό
θα αρχ ίσουν  ν α λειτουργούν  για πρώτη φορά και οι ν έες
διετείς δοµές, οι οποίες θα διασφαλίζουν  επαγγελµατικά
πιστοποιητικά Ευρωπαϊκών  προσόν των , στις οποίες
θα έχουν  προν οµιακή πρόσβαση οι απόφοιτοι των
επαγγελµατικών  λυκείων . Έτσι, γίν εται έν α ακόµα βήµα
στην  κατεύθυν ση της αν τιµετώπισης των  αν ισοτήτων
και των  ταξικών  διακρίσεων , αλλά και στη σύν δεση της
γν ώσης µε τις αν απτυξιακές αν άγκες και δυν ατότητες
της ∆υτικής Αττικής." 5ον ) "Στο ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκοµείο
το οποίο την  περίοδο 2016-2017 εν ισχύθηκε µε 10
ΜΟΝΙΜΟΥΣ και 26 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, 44
ΜΟΝΙΜΟΥΣ και 9 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ν οσηλευτές. Το
2018 προχωρά η εν ίσχυση του εξοπλισµού και των
υποδοµών  του ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκοµείου από τα ΕΣΠΑ,
η δηµιουργία σε αυτό Κέν τρο Τραύµατος και Εγκαύµα

τος, και η ίδρυση Τοπικής Μον άδας Υγείας στο ∆ήµο
Ελευσίν ας. 6ον ) "Στα έργα υποδοµών  τα οποία θα µπο-
ρούν  ν α χρηµατοδοτηθούν , και τα οποία εν τάσσον ται
στους τοµείς της αν τιπληµµυρικής προστασίας, της περ-
ιβαλλον τικής αν αβάθµισης αλλά και της υποστήριξης του
τουρισµού της περιοχής, της αν άδειξης των  αρχαιολο-
γικών  χώρων , της αν άδειξης της βιοµηχαν ικής κληρο-
ν οµιάς, καθώς και στην  αν άπτυξη της πολιτιστικής οικο-
ν οµίας. Επίσης προωθείται µελέτη για την  αν άδειξη των
αρχ αιολογικών  µν ηµείων  διεθν ούς ακτιν οβολίας, η
οποία θα ολοκληρωθεί τον  Απρίλιο του 2018, εν  όψει
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2021. Επιπλέον  έχει
ξεκιν ήσει η οργάν ωση ν έου Αρχαιολογικού Μουσείου
στην  Ελευσίν α, το οποίο θα στεγάσει τα χ ιλιάδες ευρή-
µατα που έρχον ται στο φως καθηµεριν ά, και προωθ-
ούν ται δράσεις για τη διάσωση, αν άδειξη και αξιοποίηση
της βιοµηχαν ικής κληρον οµιάς της πόλης." Κλείν ον τας
λοιπόν , και για ν α µπορέσουν  ν α γίν ουν  όλα τα παρα-
πάν ω πραγµατικότητα, είν αι βέβαιο "πως χρειάζον ται
ν α αν απτυχθούν  δίαυλοι επικοιν ων ίας, αν άµεσα στην
Κυβέρν ηση, στους Παραγωγικούς Φορείς, στην  Τοπική
Αυτοδιοίκηση και στους Πολίτες". Αφού όπως τόν ισε και
ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ, "στην  ΚΟΙΝΗ προσπάθεια για
την  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ της ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ, είµαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και δεν  περισσεύει
καν είς". 

ΣΥΡΙΖΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ.

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

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR    
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Σ
το γραφείο του Αν τιπεριφερει-
άρχ η ∆υτικής Αττικής, πραγµα-
τοποιήθηκε την  Παρασκευή

συν άν τηση για την  δωρεά  στα σχ ο-
λεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
των  ∆ήµων  Μάν δρας - Ειδυλλίας και
Μεγαρέων , από την   ΠΑΕ ΑΕΚ σε
συν εργασία µε την  Περιφέρεια Αττικής
για την  στήριξη των  πληµµυροπαθών . 

Στην   συν άν τηση  παρευρέθηκαν   ο
Αν τιπεριφερειάρχ ης   ∆υτικής  Αττικής
κ.  Γιάν ν ης Βασιλείου,  ο Εν τεταλµέν ος
περιφερειακός σύµβουλος Αθλητισµού
κ. Σπύρος Πάν τζας , ο Α΄ Αν τιπρόεδρ-
ος και ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος της ΠΑΕ
ΑΕΚ κ.  Μην άς Λυσάν δρου, ο Αν τιδή-
µαρχ ος δήµου Μεγάρων  κ. Λευτέρης
Κοσµόπουλος, ο Πρόεδρος της πρωτο-
βάθµιας σχ ολικής επιτροπής ∆ήµου
Μεγάρων  κ. Ιωάν ν ης Κολάτας, ο Πρόε-
δρος της Πρωτοβάθµιας σχ ολικής επι-
τροπής ∆ήµου Μάν δρας Ειδυλλίας κ.
Μελέτης Παπακων σταν τής, ο Αν τιπρ-
όεδρος πρωτοβάθµιας σχ ολικής επιτρο-
πής ∆ήµου Μάν δρας Ειδυλλίας κ. Αν α-
στάσιος ∆ούκας και ο ∆ιευθυν τής του
πρώτου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Μαν δρας
-Ειδυλλίας κ. Ευάγγελος Καλούδης.

Ξεκιν ών τας ο κ. Βασιλείου χ αιρέτησε
την  προσφορά αλληλεγγύης της ΠΑΕ
ΑΕΚ και τόν ισε πως αυτή η κίν ηση
βοηθά στην  επαν αφορά  της καν ον ι-
κής ζωής των  κατοίκων  στις περιοχ ές
που επλήγησαν  από τη θεοµην ία  

Στη συν έχ εια το λόγο πήρε ο Εν τε-
ταλµέν ος Περιφερειακός Σύµβουλος σε
θέµατα Αθλητισµού ο οποίος αν έφερε
τα εξής:  

Η ΠΑΕ ΑΕΚ πήρε την πρωτοβου-
λία να δωρίσει στην Περιφέρεια Αττι-
κής, το ποσό που συγκέντρωσε από
τα εισιτήρια του αγώνα που διε-
ξήχθη στις 27/11/2017 µεταξύ της
ΑΕΚ και του Πλατανιά στο πλαίσιο
του Ελληνικού Πρωταθλήµατος, για
τις καταστροφές που προξένησε η
πληµµύρα στη ∆υτική Αττική. 

Στη συν άν τηση που είχ α µε αν τιπρ-
οσωπεία της ΑΕΚ την  εποµέν η του
αγών α εν ηµερώθηκα για το ποσό που
είχ ε συγκεν τρωθεί και διεν ήργησα
αυτοψία στην  πληγείσα περιοχ ή, όπου
διαπιστώθηκε εκτός των  άλλων  η πολύ
κακή κατάσταση που επικρατούσε στα
σχ ολεία. Στη συν έχ εια τις επόµεν ες
ηµέρες  συν αν τήθηκα  µε τους υπεύθυ-
ν ους και τους διευθυν τές των  σχ ο-
λείων  και παρέλαβα  αν αλυτική λίστα
των  αν αγκών  στα σχ ολεία της πρωτο-
βάθµιας εκπαίδευσης.

Επιλέξαµε µε το ποσό αυτό ν α
καλύψουµε τις αν άγκες σε υλικοτεχ ν ικό
εξοπλισµό 12 σχ ολείων  του ∆ήµου
Μάν δρας – Εδυλλίας και 5 σχ ολείων
στην  περιοχ ή της Νέα Περάµου του
∆ήµου Μεγαρέων .

Για ν α ξεπεραστεί η γραφειοκρατία
και ν α επιτύχ ουµε την  άµεση απόδοση
των  χ ρηµάτων  στους δικαιούχ ους,
σκεφτήκαµε πως ο ταχ ύτερος τρόπος
ήταν  ν α διατεθούν  στις σχ ολικές επι-
τροπές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
των  δύο ∆ήµων , καθώς η διαδροµή
µέσω της Περιφέρειας Αττικής θα ήταν
χ ρον οβόρα.

Με τον  τρόπο αυτό καταφέρν ουµε
όχ ι µόν ο ν α αν τικαταστήσουµε τον  

κατεστραµµέν ο εξοπλισµό, αλλά αν α-
βαθµίζουµε την  διδασκαλία µε σύγχ ρο-
ν α µέσα που απαιτεί η εποχ ή µας.
∆ίν ουµε λοιπόν  την  ευκαιρία σε όλα τα
παιδιά ν α διδαχ θούν  µε τον  καλύτερο
τρόπο, στην  προσπάθειά µας ν α επα-
ν αφέρουµε στο πρόσωπό τους το
χ αµόγελο.

Είν αι το ελάχ ιστο που µπορεί η πολι-
τεία ν α προσφέρει σε αυτά τα παιδιά
που βίωσαν  τον  όλεθρο. Σε αυτά τα
παιδιά της Αττικής που πρέπει ν α
πάψουν  ν α αν τιµετωπίζον ται ως παι-
διά εν ός κατώτερου θεού.

Εµείς πιστεύουµε σε αυτά τα παιδιά
γιατί είν αι το µέλλον  της χ ώρας µας,
αλλά έτυχ ε ν α ζουν  στην  πίσω αυλή
της Αττικής, γιατί κάποιοι µε την  πολι-
τική τους προσπάθησαν  ν α τα καταδι-
κάσουν .  Βάζουµε τελεία σε αυτού του 

είδους την  πολιτική  και προσθέτο-
υµε έν α ακόµα λιθαράκι µε αυτή την
κίν ηση της ΑΕΚ και της Περιφέρειας
Αττικής, συµβάλλον τας  µε το ποσό
των   125.000€ περίπου. 

Ευχ όµαστε η συµβολή µας ν α πιάσει
τόπο, ν α επουλώσει όσο είν αι δυν ατό
τις συν έπειες της φον ικής πληµµύρας
και ν α επαν αφέρει σε αξιοπρεπή
επίπεδα την  καθηµεριν ότητα του
τόπου ώστε ν α ξαν αµοιράσει χ αµόγελα
αλλά και ίσες ευκαιρίες στους µαθητές
των  σχ ολείων  µας.

Τέλος µε τις σκέψεις αυτές καλωσο-
ρίζω τη δωρεά τη ΑΕΚ προς τις Α’  σχ ο-
λικές επιτροπές των  δύο ∆ήµων  και
τους ευχ αριστώ  θερµά αφεν ός για την
χ ειρον οµία τους και αφετέρου για την
εξαίρετη συν εργασία που από την
πρώτη στιγµή είχ αµε.  

∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΕΕΚΚ  ΣΣΕΕ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΣΣΕΕ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΑΑ΄́  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΣΣ  ΕΕΙΙ∆∆ΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ
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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 ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ
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