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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις και βροχές
Η θερµοκρασία από 7 έως 14

βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Οσίου Βενιαµίν

30 Σάββατο: Ανύσιος, Ανυσία
Γεδεών,, Φιλεταίριος, Φιλεταίρης, Φιλεταίρη,

Φιλεταιρία, Φιλεταίρα

Το πόρισµα «φωτιά» 
για την τραγωδία στη Μάνδρα

Οι Επιθεωρητές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  
επισηµαίνουν τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και

τις σοβαρές ανθρώπινες αυθαιρεσίες 

Σωρεία λαθών και παραλείψεων, που οδήγ-
ησαν ουσιαστικά στην πολεοδόµηση της
κοίτης του ρέµατος Αγίας Αικατερίνης,

πλήθος αυθαίρετων κατασκευών και ανεπάρκεια
των υπαρχόντων αντιπληµµυρικών έργων διαπι-
στώνει στο προκαταρκτικό της πόρισµα για την
πληµµύρα στη Μάνδρα η Γενική Επιθεωρήτρια
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το 25σέλιδο πόρισµα προέκ-
υψε µετά από αυτοψίες κλιµακίου Επιθεωρητών
και συναντήσεων µε όλους τους εµπλεκόµενους
στον πολεοδοµικό σχεδιασµό και την αντιπληµµυρ-
ική θωράκιση της περιοχής. Μεταξύ άλλων αναφ-
έρει:

-Το πρώτο σχέδιο πόλης της Μάνδρας εγκρίθηκε
ήδη από το 1890. Με τροποποίηση του σχεδίου
πόλης το 2003 (από το τότε ΥΠΕΧΩ∆Ε) «και τα
δύο ρέµατα (Αγία Αικατερίνη, Σούρες) τα οποία
προξενούσαν πληµµυρικά φαινόµενα εντάχθηκαν
στον οικιστικό ιστό του δήµου», δηλαδή δοµήθηκαν
κανονικά.

Περαιτέρω, µε την επέκταση του σχεδίου πόλης
προς τα δυτικά που έγινε την ίδια χρονιά, προβ-
λέφθηκε η οριοθέτηση του ρέµατος Αγίας Αικατε-
ρίνης µε ανεπαρκή τρόπο καθώς οι υπάρχοντες
αγωγοί δεν επαρκούσαν για να παροχετευθεί το
ρέµα.

-Προκειµένου να προχωρήσει το σχεδιαζόµενο
έργο εκτροπής του ρέµατος της Αγίας Αικατερίνης
έπρεπε το δασαρχείοΑιγάλεω  να αποφανθεί για
τον χαρακτήρα των εκτάσεων όπου σχεδιάζονται
παρεµβάσεις. Ο χαρακτηρισµός αυτός εκκρεµεί
ήδη από το 2012 και δεν δόθηκε ποτέ. Μάλιστα το
2014 η υπηρεσία απάντησε ότι αρχειοθετεί το
αίτηµα, ενόψει της ανάρτησης των δασικών
χαρτών.

-Η Αρχή ζήτησε από την τοπική πολεοδοµία να
ελέγξει τη νοµιµότητα των κατασκευών που
βρίσκονται επί του ρέµατος Σουρών. Μετά από 

αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ήταν παράνοµο το
αµαξοστάσιο- εργοτάξιο του δήµου Μάνδρας (κάτι 

που υποδείχθηκε ήδη από τις πρώτες ηµέρες της 
καταστροφής), καθώς και βιοµηχανικά κτίρια.
Οι αγωγοί που είχαν τοποθετηθεί για την παροχέ-

τευση του νερού ήταν πλήρως ανεπαρκείς καθώς
είχαν πολύ µικρή διατοµή.

Τα συµπεράσµατα

«Το συµβάν που έπληξε την περιοχή Μάνδρας,
µε βάση την ένταση και τις ζηµίες που προξένησε
αλλά και µε βάση αφενός την κατάσταση των ρεµά-
των (κατασκευές ,εργοτάξιο, ανεπαρκή τεχνικά
κλπ) ειδικότερα του ρέµατος Σούρες, (που σύµφω-
να µε µαρτυρίες) διατηρούνταν σταθερή και ουσια-
στικά αναλλοίωτη από δεκαετίες, χωρίς να δηµιο-
υργηθούν παρόµοια προβλήµατα και αφετέρου,
την επί δεκαετίες χρήση της ΠΕΟΕΘ χωρίς ζηµιές
στο οδόστρωµα παρά µόνο τις συνήθεις λόγω χρή-
σης, µπορεί να θεωρηθεί και από τους Επιθεωρη-
τές θεωρείται ως θεοµηνία και ακραίο καιρικό
φαινόµενο», αφέρει η Γενική Επιθεωρητής στα
συµπεράσµατα του πορίσµατος.

«Ο χαρακτηρισµός του φαινοµένου ως θεοµηνία
δεν δικαιολογεί κατ’ ουδένα τρόπο την έλλειψη
αντιπληµµυρικών έργων ορεινής υδρονοµίας που
µπορεί να µην έλυναν ριζικά το πρόβληµα αλλά θα
µείωνε σηµαντικά τις αρνητικές συνέπειες και θα
καθιστούσε την κατάσταση περισσότερο ελέγξιµη.
Ένας από του παράγοντες πρόκλησης σοβαρών
ζηµιών στην πόλη της Μάνδρας ήταν η άφιξη των
πληµµυρικών υδάτων της µέγιστης παροχής του
χειµάρρου Αγίας Αικατερίνης και των αντίστοιχων
της µέγιστης παροχής του χειµάρρου Σούρες ταυ-
τόχρονα στην περιοχή που συµβάλλουν οι δύο
χείµαρροι. 

Η ύπαρξη έργων ορεινής υδρονοµίας θα µπορ-
ούσε ίσως να είχε αποσοβήσει τον συντονισµό και
συµβολή των µέγιστων ροών στην ίδια θέση την
ίδια στιγµή.

Αντίθετα, το πληµµυρικό πρόβληµα µετά τις λεκά-
νες απορροής µεταφέρθηκε κατάντη στις κοίτες
των ρεµάτων». Η ανεξάρτητη αρχή προτείνει:

Συνεχίζεται στη σελ. 9



Επικυρώνεται σήµερα
η συµφωνία µεταξύ

∆ήµου Ελευσίνας και
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 

Για πολυετή µίσθωση του 
∆ιοικητήριου και των 

περιβάλλοντων κτηρίων στις
σιδηροδροµικές γραµµές

Οριστικοποιείται η συµφωνία µεταξύ ∆ήµου
Ελευσίνας και ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για πολυετή
µίσθωση η οποία θα εισαχθεί στην σηµερι-

νή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προς
συζήτηση και επικύρωση. 
Η συµφωνία περιλαµβάνει τους ακάλυπτους χώρ-
ους συνολικού εµβαδού 3.950 τ.µ. Πρόκειται για
τον χώρο που χρησιµοποιείται ήδη ως πάρκινγκ
και εκτείνεται από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου
µέχρι την οδό Περσεφόνης. 
Επίσης συµπεριλαµβάνει την έκταση του περιβάλ-
λοντος χώρου του σταθµού έκτασης 2.500 τ.µ.. 
Προβλέπει επίσης την ενοικίαση κτιρίων συνολικού
εµβαδού 365 τ.µ. (∆ιοικητήριο και περιβάλλοντα
κτίρια). Το µηνιαίο ενοίκιο του συνόλου των χώρων
ανέρχεται στα 800 ευρώ.
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ΠΩΣ ΓΙΝΟΤΑΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ
«ΜΥΣΤΙΚΑ» ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΣΣτταα  άάδδυυτταα  ττηηςς  ««µµααφφίίααςς»»  ττωωνν

λλααθθρρααίίωωνν  ττσσιιγγάάρρωωνν

Πυρκαγιά σε εργοστάσιο
στον Ασπρόπυργο
Συναγερµός σήµανε στην πυροσβεστική υπηρ-
εσία µετά την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθες σε
εγκαταλελειµµένο εργοστάσιο στην περιοχή του
Ασπροπύργου.
Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες η πυρκα-
γιά εκδηλώθηκε σε ελαστικά όµως οι πυροσβέ-
στες κατάφεραν να την περιορίσουν πριν επεκ-
ταθεί.

Η
ταν πρωί της 13ης ∆εκεµβρίου όταν αστυνοµικοί έκα-
ναν έφοδο σε υπαίθριο πάρκινγκ στον Ασπρόπυργο,
ύστερα από πληροφορίες ότι στο σηµείο λειτουρ-

γούσε παράνοµο συσκευαστήριο καπνού. Πράγµατι, κρυµµένο-
υς µέσα σε νταλίκες µε βουλγαρικές πινακίδες εντόπισαν 14
τόνους χύµα καπνού και µηχανήµατα παρασκευής τσιγάρων,
ενώ τα πέντε άτοµα που βρέθηκαν να ξεφορτώνουν καπνό από
την καρότσα ενός φορτηγού συνελήφθησαν.

Παρότι το περιστατικό δεν έτυχε δηµοσιότητας, αποκαλύπτε-
ται ότι αποτελεί τον τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα των ερευνών
που ξεκίνησαν το 2016 από τη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρω-
ση ενός από τα µεγαλύτερα κυκλώµατα παρασκευής και
διακίνησης λαθραίων τσιγάρων διεθνώς. Οι επικεφαλής φέρον-
ται να συνδέονται µε τη «µαφία» του τσιγάρου σε Ιταλία, Βου-
λγαρία και Ρουµανία, και να είχαν υπό τον έλεγχό τους τα πρω-
τοφανή σε µέγεθος και οργάνωση εργοστάσια παραγωγής λαθ-
ραίων τσιγάρων, που ήρθαν στο «φως» τον Μάιο στον Ασπρ-
όπυργο.

Ο «Franco»
Το χρονικό της πολύµηνης έρευνας άρχισε να ξετυλίγεται τον

Ιούνιο του 2016. Αξιωµατούχοι της ιταλικής αστυνοµίας ενηµέρ-
ωσαν τη ∆ίωξη Οργανωµένου Εγκλήµατος Θεσσαλονίκης ότι
ένας Ιταλός, σεσηµασµένος για λαθρεµπόριο τσιγάρων και
διακίνηση ναρκωτικών, κάνει συχνά ταξίδια για «δουλειές» στην
Ελλάδα. Οπως ήταν αναµενόµενο, οι άνδρες της υπηρεσίας
έµαθαν πότε ο «Franco», όπως ήταν το ψευδώνυµό του, θα
επισκεπτόταν ξανά την Αθήνα και µόλις αφίχθη στη χώρα, τον
έθεσαν υπό παρακολούθηση. Προέκυψε ότι συναντήθηκε στο
Ιλιον µε δύο οµογενείς από την πρώην Σοβιετική Ενωση: έναν
49χρονο, ύποπτο για λαθρεµπόριο τσιγάρων, και τον κουµπάρο
και άµεσο συνεργάτη του. Αντικείµενο της συνάντησης ήταν,
σύµφωνα µε µια εκδοχή, η αγορά χύµα καπνού από την Ιταλία
και η µεταφορά του για επεξεργασία στα «µυστικά» εργοστάσια
του Ασπροπύργου.

Την ίδια περίοδο, Βούλγαροι αστυνοµικοί κατέγραψαν ύπο-
πτες συναλλαγές του 49χρονου και των συνεργατών του στη
χώρα τους και ενηµέρωσαν την ΕΛ.ΑΣ. Οι πληροφορίες αφορ-
ούσαν την αγορά από την οµάδα των οµογενών µιας πρέσας,
όχι για την παρασκευή τσιγάρων αλλά για την κατασκευή µονω-
τικών υλικών.

Οι αστυνοµικοί της Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν το φορτ-
ηγό που µετέφερε το µηχάνηµα από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα
και οδηγήθηκαν για πρώτη φορά στα κρυµµένα καπνεργοστά-
σια του Ασπροπύργου. Τις εβδοµάδες που ακολούθησαν, χρη-
σιµοποιώντας ακόµα και drones, «µέτρησαν» έντεκα κτίρια-
αποθήκες σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μαγούλα και Ωρωπό.
Ηταν περιφραγµένα ώστε να µη διακρίνεται το εσωτερικό τους
και στον µαντρότοιχο είχαν κάµερες ασφαλείας για να καταγρά-
φουν τις κινήσεις περιµετρικά. Τα ακίνητα είχαν νοικιαστεί από
άτοµο-φάντασµα, που χρησιµοποιούσε πλαστή κυπριακή ταυ-
τότητα. Ακόµα, οι ύποπτοι είχαν συστήσει τέσσερις εταιρείες
εισαγωγών - εξαγωγών στο Πετρίτσι κοντά στα ελληνοβουλγαρ-
ικά σύνορα, στις οποίες είχαν καταχωρίσει τον στόλο των 50
φορτηγών µε τα οποία έκαναν τη διανοµή των τσιγάρων στην
Κεντρική και τη ∆υτική Ευρώπη. Είχαν έδρα στην ίδια ακριβώς
διεύθυνση και ως νόµιµοι εκπρόσωποί τους εµφανίζονταν τοξι-
κοµανείς, άποροι ή πρόσωπα που είχαν πεθάνει. Τον Απρίλιο
του 2017 και ενώ η έρευνα βρισκόταν στην τελική ευθεία, οι
Ελληνες αστυνοµικοί αποφάσισαν να σκηνοθετήσουν έναν
«τυχαίο» τροχονοµικό έλεγχο σε µία από τις νταλίκες. Σκοπός
τους ήταν να επιβεβαιώσουν τις υποψίες ότι τα φορτηγά που
µπαινόβγαιναν στις αποθήκες µετέφεραν λαθραία τσιγάρα και
να δώσουν απάντηση στο ερώτηµα «τι χρησίµευαν τα µονωτικά
υλικά που κατασκεύαζε το κύκλωµα». Ξηµερώµατα 28ης Απρ-
ιλίου, άνδρες της Τροχαίας σταµάτησαν, στα διόδια Μαλγάρων,
µία από τις νταλίκες και βρήκαν µέσα σε γύψινα τούβλα 105.000
πακέτα τσιγάρων µε εµπορική επωνυµία «American Legend».
Ο οδηγός κατέθεσε ότι είχε συµφωνήσει να εισπράξει 2.000
ευρώ για να µεταφέρει τα τσιγάρα στην Ισπανία.

Σφραγίδες και µισθωτές «φαντάσµατα»
Η έφοδος της ∆ίωξης Οργανωµένου Εγκλήµατος Θεσσα-

λονίκης στα παράνοµα καπνεργοστάσια στον Ασπρόπυργο και
στα σπίτια των υπόπτων έγινε τον Μάιο. Οι αστυνοµικοί είδαν 

τέσσερις γραµµές παραγωγής και συσκευασίας τσιγάρων,
χώρους επεξεργασίας καπνού ακόµα και δωµάτια µε κουκέτες
για τη φιλοξενία 40 εργατών.

∆εσµεύθηκαν ποσότητες λαθραίων τσιγάρων και καπνού
«µαµούθ»: 9 εκατοµµύρια πακέτα µε διάφορες εµπορικές επων-
υµίες, 177 εκατοµµύρια τσιγάρα που δεν είχαν συσκευαστεί, 70
τόνοι «χύµα» καπνού και απόθεµα υλικών που θα µπορούσε να
«δώσει» άλλα 25 εκατοµµύρια πακέτα. Τα αντικείµενα που χρη-
σίµευαν ως καµουφλάζ για τα λαθραία τσιγάρα (γυψοσανίδες,
τούβλα κ.ο.κ) παράγονταν σε τρεις αποθήκες, σε Μαγούλα,
Ελευσίνα και Ασπρόπυργο.

39 ύποπτοι
Στη δικογραφία παρατίθενται τα στοιχεία 39 υπόπτων, κυρίως

Ελλήνων οµογενών από το Καζαχστάν και δευτερευόντως
Ρουµάνων. Επισηµαίνεται ακόµα ότι το κύκλωµα ξεκίνησε τη
δράση του το 2012, και ότι ηγετικό ρόλο σ’ αυτό έχει ο 49χρονος
οµογενής επιχειρηµατίας, πλαισιωµένος από τρία ακόµα άτοµα.

Στις 9 ∆εκεµβρίου και ενώ εκκρεµεί η έκδοση (από την ανα-
κρίτρια Θεσσαλονίκης) ενταλµάτων σύλληψης εις βάρος των
βασικών υπόπτων, στην υποδιεύθυνση Ασφάλειας ∆υτικής Αττι-
κής, που δεν είχε µέχρι τότε ανάµειξη στην υπόθεση, έφτασε η
πληροφορία ότι σε ένα υπαίθριο πάρκινγκ στη θέση «∆ύο
Πεύκα» Ασπροπύργου άγνωστοι προετοίµαζαν παράνοµα
συσκευαστήριο καπνού. Κατέστρωσαν σχέδιο παρακολούθη-
σης για να ελέγξουν την πληροφορία, ωστόσο, η µυστική έρευ-
να διακόπηκε όταν, άγνωστο γιατί, άνδρες από υπηρεσίες
ένστολης αστυνόµευσης αποφάσισαν να ελέγξουν πρώτοι τον
χώρο.

Το πρωινό της 13ης ∆εκεµβρίου στο πάρκινγκ βρέθηκαν και
συνελήφθησαν πέντε οµογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετι-
κής Ενωσης. Οι τρεις από αυτούς εντοπίστηκαν να ξεφο-
ρτώνουν καπνό από την καρότσα µιας νταλίκας, ένας ακόµα
εκτελούσε χρέη φύλακα, ενώ ο πέµπτος συλληφθείς υπο-
στηρίζει ότι είναι ηλεκτροσυγκολλητής και ότι είχε πάει στον χώρο
για να επισκευάσει ένα µεταλλικό τραπέζι. Μέσα σε 15 νταλίκες
µε βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας βρέθηκαν κρυµµένοι 14
τόνοι «χύµα» καπνού, µηχανήµατα για την παρασκευή καπ-
νικών ειδών καθώς επίσης κούτες µε κενά πακέτα καπνού OLD
HOLBORN και ετικέτες µε την ένδειξη UK tax paid.

Πώς όµως συνδέεται η έρευνα της προπερασµένης Τετάρτης
µε το διεθνές δίκτυο «τσιγαράδων» που αποκάλυψε η Ασφάλεια
Θεσσαλονίκης; Σύµφωνα µε πληροφορίες της «Κ», τον υπαίθρ-
ιο χώρο στάθµευσης είχαν νοικιάσει προ διετίας δύο πρόσωπα
«φαντάσµατα» που εµφανίζονται ως µισθωτές και των αποθη-
κών που στέγαζαν τα καπνεργοστάσια. ∆εν αναγνωρίστηκαν
από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου και εκφράζονται σοβαρές υπό-
νοιες ότι πρόκειται για ανύπαρκτα πρόσωπα.

Την ίδια στιγµή αποκαλύπτεται ότι στους πέντε συλληφθέντες
της πρόσφατης επιχείρησης συγκαταλέγεται ο πατέρας ενός εκ
των βασικών υπόπτων για συµµετοχή στο διεθνές δίκτυο λαθρ-
εµπόρων. Πρόκειται για έναν 62χρονο οµογενή από το
Καζαχστάν, ο οποίος εµφανίζεται να εκτελούσε χρέη φύλακα στο
υπαίθριο πάρκινγκ.

Τέλος, µεταξύ των αντικειµένων που κατασχέθηκαν υπήρχαν
σφραγίδες µε εµπορικές επωνυµίες, που αντιστοιχούν στις εται-
ρείες «µαϊµού», που διαχειρίζονταν τα 50 φορτηγά διεθνών µετα-
φορών του λαθρεµπορικού δικτύου. Σύµφωνα µε την ΕΛ.ΑΣ., οι
συλληφθέντες θα συσκεύαζαν τον «χύµα» καπνό και θα τον εξή-
γαγαν στη ∆υτική Ευρώπη.



Μεγάλες προοπτικές
ανάπτυξης διατηρεί
στο τοµέα της ναυ-

πηγοεπισκευής ο ΟΛΠ, ο οποίος
ολοένα και ενισχύει την ανταγω-
νιστικότητά του.

Ο Οργανισµός, αφότου έθεσε
σε πλήρη λειτουργία τις υφιστά-
µενες τέσσερις δεξαµενές που
διατηρεί στο Πέραµα, ετοιµάζεται
να εγκαταστήσει νέα πλωτή
δεξαµενή για πλοία, µε µεταφορ-
ική ικανότητα 80.000 τόνων.

Ο ΟΛΠ έλαβε τη σχετική έγκρι-
ση από τον γενικό γραµµατέα
Λιµένων Χρήστο Λαµπρίδη, µε
αποτέλεσµα η εγκατάσταση της
νέας δεξαµενής να υπολογίζεται
έως το Φεβρουάριο.

Η νέα δεξαµενή έχει 240 µ. 

µήκος, 35µ εσωτερικό πλάτος,
ανυψωτική ικανότητα 22.000
τόνων και πλήρη εξοπλισµό γερ-
ανών.

Η σύµβαση παραχώρησης
µεταξύ ελληνικού δηµοσίου και
ΟΛΠ προβλέπει συνολικές επεν-
δύσεις, ύψους 55 εκατ. ευρώ, για
τη βελτίωση των υποδοµών στη
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη,
συµπεριλαµβανοµένων των
πλωτών δεξαµενών, τις οποίες ο
ΟΛΠ έχει δεσµευτεί να ολοκ-
ληρώσει εντός της πρώτης
5ετίας.

Με τη λειτουργία της νέας δεξα-
µενής, ο Οργανισµός δηµιουργεί
τις κατάλληλες υποδοµές, ώστε
να µπορεί να εξυπηρετήσει
µεγαλύτερα πλοία, σε συνδυα

σµό µε την προσπάθεια
εγκαθίδρυσης υγιών επιχειρηµα-
τικών συνθηκών στο Πέραµα.

Εάν ο ΟΛΠ καταφέρει να προ-
σελκύσει περισσότερα επιβατ-
ηγά πλοία, κρουαζιερόπλοια και
φορτηγά πλοία στα ναυπηγεία
του θα εξαρτηθεί και από τον
ανταγωνισµό, δηλαδή από τα
ναυπηγεία Σκαραµαγκά και
Ελευσίνας.

Ο Οργανισµός παρακολουθεί
τις εξελίξεις, διαβλέπει, υπό
προϋποθέσεις, συνθήκες
συγκέντρωσης και γι΄ αυτό εικά-
ζεται ότι δεν έχουν ληφθεί οριστι-
κές αποφάσεις, εάν θα έρθει στο
Πειραιά και η µεγαλύτερη δεξα-
µενή των 350.000 τόνων

πηγή: metaforespress.gr
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ΤΤοο  µµεεγγάάλλοο  σσττοοίίχχηηµµαα  ττοουυ  ΟΟΛΛΠΠ  
σσττηη  ννααυυππηηγγοοεεππιισσκκεευυήή  ππεερρννάά  ααππόό……  
ΣΣκκααρρααµµααγγκκάά  κκααιι  ΕΕλλεευυσσίίνναα

Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου

Ουτοπιστικά τα περί 
αύξησης χριστουγεννιάτικου 
τζίρου κατά 20-25% 

«Όσοι αναφέρονται σε ουτοπική αύξηση χρι-
στουγεννιάτικου τζίρου 20-25%, µάλλον τους
διέφυγε η υποδιαστολή, αφού το -2% έως +2,5%
είναι πιο ρεαλιστικό. Αυτά τα ποσοστά δεν
υπάρχουν στην αγορά και εάν προέκυπταν θα
ήταν χριστουγεννιάτικο θαύµα».

Αυτό ανέφερε σε σχόλιο του στο Twitter ο πρόε-
δρος της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου
και Επιχειρηµατικότητας Βασίλης Κορκίδης σχετι-
κά µε την κίνηση στην αγορά τις ηµέρες πριν τα
Χριστούγεννα.

Τα καταστήµατα λειτουργούν  και πάλι σε εορ-
ταστικούς ρυθµούς, µε συνεχές ωράριο ενώ την
Κυριακή θα είναι ανοικτά µέχρι τις 6 το απόγευµα.

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος
(160τµ) το κέντρο του Ασπροπύργου 

(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου). ∆ιαµορφωµένος
χώρος µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο 
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418
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Τροποποιήσεις στα δροµολόγια των ΜΜΜ για Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια

Η
επικύρωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα οδικά
µέσα (λεωφορεία, τρόλεϊ) ηχεί σαν ανέκδοτο
στους επιβάτες, καθώς οι έλεγχοι είναι ιδιαίτε-

ρα περιορισµένοι έως ανύπαρκτοι, ενώ υπάρχουν
σοβαρές δυσκολίες στην εύρεση εισιτηρίων. Τα περιο-
ρισµένα σηµεία πώλησης των εισιτηρίων (σε κεντρικές
στάσεις των ΟΣΥ, σε σταθµούς του µετρό και σε ελάχι-
στα ακόµη περίπτερα) οδηγούν µεγάλη µερίδα επι-
βατών στη λαθρεπιβίβαση. Ειδικά εάν πρόκειται για
επιβάτες που µετακινούνται από περιφερειακές, απο-
µακρυσµένες στάσεις, η πιθανότητα εύρεσης εισιτηρίου
είναι σχεδόν µηδενική.

Ενόψει µάλιστα εορτών, οι σχεδόν 400.000 επιβά-
τες που εξυπηρετούνται καθηµερινά από τα λεωφορεία
ήρθαν αντιµέτωποι µε µειωµένα δροµολόγια λόγω
των αδειών των εργαζοµένων στις ΟΣΥ. 

Ετσι, κατά την εορταστική περίοδο, όπως κάθε
χρόνο, περιορίζεται η συχνότητα των δροµολογίων, η
οποία είναι ήδη µειωµένη λόγω προβληµάτων στον
στόλο. Το εορταστικό ωράριο των µέσων θέλει πτώση
της συχνότητας των δροµολογίων περίπου µεταξύ
10% και 15%, ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας και το
δροµολόγιο. Με δεδοµένο όµως ότι το συγκοινωνιακό
έργο του ΟΑΣΑ υπολογίζεται ότι έχει συρρικνωθεί
κατά 25%-30% λόγω ελλείψεων σε προσωπικό και
οχήµατα, η αναµονή των επιβατών στις στάσεις προµ-
ηνύεται σηµαντικά αυξηµένη.

Τροποποιήσεις έχουν προγραµµατιστεί και φέτος
για την εορταστική περίοδο λόγω των αδειών των
εργαζοµένων στις αστικές συγκοινωνίες. 

Συγκεκριµένα, στις 2 Ιανουαρίου, ηµέρα Τρίτη, θα
εφαρµοστεί πρόγραµµα δροµολόγησης «Σαββάτου» µε
κάποιες ιδιαιτερότητες, αφού θα δοθεί ιδιαίτερη
βαρύτητα σε επιµέρους ανάγκες γραµµών (πρώτα
δροµολόγια 05.00, ειδικά δροµολόγια κ.λπ.). 

Οι γραµµές του αεροδροµίου θα λειτουργήσουν µε
το πρόγραµµα των 7 ηµερών. Κατά τη διάρκεια της
Πρωτοχρονιάς τα δροµολόγια σε ηλεκτρικό, µετρό και
τραµ θα εκτελούνται µε µειωµένη συχνότητα. Συγκε-
κριµένα, στους ΗΣΑΠ (γραµµή 1 µετρό) τη ∆ευτέρα 1
Ιανουαρίου τα δροµολόγια θα γίνονται ανά 12,5 λεπτά

και από Τρίτη 2 Ιανουαρίου έως και Παρασκευή 5
Ιανουαρίου 2018 ανά 6 λεπτά µεταξύ 06.30-21.00,
ανά 10,5 λεπτά µεταξύ 05.30-06.30 και 21.00-23.00,
και ανά 15 λεπτά τις άλλες ώρες.

Στο µετρό τη ∆ευτέρα 1 Ιανουαρίου και στις δύο
γραµµές τα δροµολόγια θα διεξάγονται ανά 7 λεπτά
µεταξύ 09.00-17.00, και ανά 10 λεπτά τις άλλες ώρες.
Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου και στις δύο γραµµές ανά 5
λεπτά µεταξύ 06.30-18.30 και ανά 10 λεπτά τις άλλες
ώρες.Στο τραµ τη ∆ευτέρα 1 Ιανουαρίου τα δροµολό-
για θα διεξάγονται ανά 30 λεπτά (15 λεπτά στο τµήµα
Λ. Βουλιαγµένης – Μουσών).

Επίσης, και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπως κάθε χρόνο, παρ-
αµονή και ανήµερα την Πρωτοχρονιά αναστέλλει την
κυκλοφορία κάποιων τοπικών δροµολογίων, των
προαστιακών γραµµών και ορισµένων δροµολογίων
στον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τα δροµολόγια που αναστέλ-
λονται οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καλούν τον
αριθµό 14511 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
www.trainose.gr.

ΑΑφφιιεερρωωµµέέννοο  σσττοουυςς  ππλληηγγέέννττεεςς
ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς
το 11ο Πρόγραµµα Αλληλεγγύης του Οµίλου ΒΙΑΝΕΞ

Στο πλευρό των πληγέντων κατοίκων της ∆υτικής Αττι-
κής, οι οικίες και οι επιχειρήσεις των οποίων κατα-
στράφηκαν από την πρόσφατη θεοµηνία, αποφάσισε

να σταθεί ο Όµιλος ΒΙΑΝΕΞ. Τροποποιώντας τα αρχικά
σχέδια επιλογής συγκεκριµένων ιδρυµάτων προς στήριξη
στο πλαίσιο του 11ου Προγράµµατος Αλληλεγγύης του
Οµίλου, η Οµάδα ∆ράσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
αποφάσισε από την πρώτη στιγµή της τραγωδίας, να εστιά-
σει όλες τις προσπάθειες και ενέργειές της στη στήριξη των
συνανθρώπων µας στη ∆υτική Αττική.

Κινητοποιώντας το σύνολο των εργαζοµένων του Οµίλου
ΒΙΑΝΕΞ σε όλη την Ελλάδα, δηµιουργήθηκε µία αλυσίδα
αλληλεγγύης και στήριξης. Η ανταπόκριση όλων των εργα-
ζοµένων ήταν άµεση και συγκινητική, καθώς συγκεντρώθη-
κε χρηµατικό ποσό για τη στήριξη, κυρίως, οικογενειών µε
άνεργα µέλη, στις πληγείσες περιοχές.

Όπως κάθε φορά, στην πρωτοβουλία αλληλεγγύης συµµετείχε και η διοίκηση του Οµίλου ΒΙΑΝΕΞ.
Ο Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. ∆ηµήτρης Γιαννακόπουλος, δήλωσε
σχετικά: «Στις δύσκολες στιγµές των συνανθρώπων µας, η έµπρακτη αλληλεγγύη αποκτά επείγοντα
χαρακτήρα. Η τραγωδία που ‘χτύπησε’ τη ∆υτική Αττική µας ευαισθητοποίησε όλους. Ευχόµαστε η
συµβολή µας να απαλύνει τον πόνο αυτών των οικογενειών».

Την Τετάρτη 20/12/2017, αντιπροσωπεία αποτελούµενη από τέσσερις εργαζόµενους της εταιρείας,
µε επικεφαλής τη ∆ιευθύντρια Προσωπικού, κ. Άννα Γεωργίου και την Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης, κ. Όλγα Τριανταφύλλου, επισκέφθηκε την περιοχή της Μάνδρας. Σε κεντρικό σηµείο της
πόλης, οι πληγείσες οικογένειες έλαβαν την οικονοµική βοήθεια, σε µια συγκινησιακά φορτισµένη
ατµόσφαιρα.
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Ανθρωπιστική βοήθεια
από τον Κυπριακό 

Ερυθρό Σταυρό για τους
πληγέντες της Μάνδρας

Ηπαράδοση υλικού ανθρωπιστικής βοήθ-
ειας από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό,
προκειµένου να διατεθεί στους πληγέν-

τες κατοίκους της Μάνδρας για την κάλυψη των
επειγουσών αναγκών τους, ήταν στο επίκεντρο
της συνάντησης που είχε η Περιφερειάρχης Αττι-
κής, Ρένα ∆ούρου µε τη Γενική ∆ιευθύντρια του
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, Χριστίνα Καπαρτή
την Παρασκευή 22 ∆εκεµβρίου.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στα Γραφεία της Περ-
ιφέρειας. Η Περιφερειάρχης ευχαρίστησε θερµά
τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό για την προσφορά
του, και επισήµανε ότι «τέτοιου είδους πράξεις
δυναµώνουν το δίκτυο έµπρακτης αλληλεγγύης
προς τους πληγέντες συµπολίτες µας στη ∆υτική
Αττική».

Σήµερα οι ανακοινώσεις για την
παράταση στα τέλη κυκλοφορίας 
Τι είπε η υφυπουργός Οικονοµικών

Κατερίνα Παπανάτσιου
Έτοιµο είναι το υπουργείο Οικονοµικών να ανα-

κοινώσει παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας.
Οι σχετικές ανακοινώσεις αναµένεται να γίνουν

σήµερα αφού σύµφωνα µε  την υφυπουργό Οικο-
νοµικών Κατερίνα Παπανάτσιου και όσα είπε στον
Realfm είναι ανοιχτό το ενδεχόµενο να υπάρξει
µια µικρή παράταση στην προθεσµία .

Σηµειώνεται ότι σχεδόν κάθε χρόνο δίνεται
παράταση είτε επίσηµα, είτε σιωπηρά για λίγες
µέρες.

Στην περίπτωση που ο υπόχρεος δεν καταβάλει
το ποσό που του αναλογεί (µε βάση την Ταυτότητα
Οφειλής από την ιστοσελίδα της ΑΑ∆Ε), θα
υποχρεωθεί να πληρώσει διπλάσια χρήµατα.

Στα γκισέ (τράπεζες, ΕΛΤΑ κ.λπ.) οι πληρωµές
µπορούν να γίνουν έως την Παρασκευή 29 ∆εκεµ-
βρίου και απαιτούν προµήθεια έως 2 ευρώ.

Υπενθυµίζεται ότι τα τέλη κυκλοφορίας είναι
αµετάβλητα σε σχέση µε πέρυσι. Το ∆ηµόσιο
προβλέπει ότι θα εισπράξει 1,1 δισ. ευρώ.

ΚΚααµµππααννάάκκιι  ααππόό  εειιδδιικκοούύςς  γγιιαα  ααιιθθααλλοοµµίίχχλληη

-  Υψηλές συγκεντρώσεις έδειξαν τα Χριστούγεννα -  Υψηλές συγκεντρώσεις έδειξαν τα Χριστούγεννα 
οι µετρήσεις σε Άνω Λιόσια & Περιστέρι οι µετρήσεις σε Άνω Λιόσια & Περιστέρι 

∆εν πρόλαβε να πιάσει το πρώτο κρύο στην Αθήνα και τα προάστια κι αµέσως εµφανίσθηκε  η αιθαλοµίχλη.Οι
χαµηλές θερµοκρασίες των ηµερών πριν από τα Χριστούγεννα, η «παράδοση» που θέλει τα τζάκια αναµ-
µένα ανήµερα τα Χριστούγεννα, σε συνδυασµό µε τις κλιµατικές συνθήκες της θερµοκρασιακής αναστροφ-

ής και της άπνοιας, που εγκλώβισαν τον καπνό χαµηλά, οδήγησαν στη δηµιουργία πυκνού νέφους, που έκανε την
ατµόσφαιρα αποπνικτική.Οι ειδικοί  αναµένουν  επανεµφάνιση της αιθαλοµίχλης και τις παραµονές της Πρωτοχρο-
νιάς, καθώς σύµφωνα µε µετεωρολογικές προβλέψεις θα επικρατεί άπνοια.

Μάλιστα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποχρεώθηκε προχθές να εκδώσει σύσταση, καλώντας τους
πολίτες «να αποφεύγουν τη χρήση τζακιών, θερµαστρών στερεών καυσίµων και θερµαστρών βιοµάζας» για τις 26
και 27 ∆εκεµβρίου.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, «το δίκτυο σταθµών παρακολούθησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης
κατέγραψε στην Αττική υψηλά επίπεδα αιωρούµενων σωµατιδίων ΑΣ10, µεγαλύτερα από 100 µg/m3, για το 24ωρο
της 25/12/2017. Συγκεκριµένα, στον σταθµό Μαρούσι καταγράφηκαν 114 µg/m3 και στο Περιστέρι 113 µg/m3». Το
χριστουγεννιάτικο τραπέζι πολλών οικογενειών, που συνοδεύτηκε µε φωτιά στο τζάκι, συνέβαλε στην εκποµπή µεγά-
λων ποσοτήτων αιωρούµενων σωµατιδίων καπνού, µε αποτέλεσµα το δυσάρεστο και ιδιαίτερα ανθυγιεινό φαινόµε-
νο της αιθαλοµίχλης.

Την εποµένη, στις 26 ∆εκεµβρίου, οι συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων µε διάµετρο µέχρι 10 µικρά του
µέτρου (ΑΣ10) µειώθηκαν έως ένα βαθµό, παραµένοντας όµως στους περισσότερους σταθµούς µέτρησης πολύ
πάνω από τα επίπεδα των 50 µg/m3, τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνιόνται περισσότερο από 35 ηµέρες το έτος.

Συγκεκριµένα, στις 26 ∆εκεµβρίου οι σταθµοί του Λεκανοπεδίου κατέγραψαν τις εξής συγκεντρώσεις: Πειραιάς 70
µg/m3, Λιόσια 58 µg/m3, Μαρούσι 92 µg/m3, Περιστέρι 81 µg/m3, Αριστοτέλους 96 µg/m3, Λυκόβρυση 60 µg/m3,
ενώ σε Αγία Παρασκευή και Θρακοµακεδόνες µετρήθηκαν χαµηλά (11 µg/m3 και 30 µg/m3 αντίστοιχα).

Η µεγάλη αύξηση των τιµών του πετρελαίου θέρµανσης, λόγω της υψηλότατης φορολόγησης, σε συνδυασµό µε
την οικονοµική καχεξία, οδήγησε πολλές οικογένειες σε επιλογές θέρµανσης µε καύση ξύλου ή άλλων υλικών.

Στην πυκνοκατοικηµένη όµως Αθήνα οι υψηλότατες εκποµπές καπνού από τα τζάκια, σε συνδυασµό µε την καύση
ακατάλληλων υλικών ή ξυλείας χαµηλής ποιότητας (και πάλι για λόγους οικονοµίας), οδηγεί σε ασφυκτικές καταστά-
σεις, ειδικά εάν οι καιρικές συνθήκες δεν οδηγούν στον καθαρισµό της ατµόσφαιρας πάνω από την πρωτεύουσα.

Οι υψηλές συγκεντρώσεις µικροσωµατιδίων προκαλεί µεγάλα προβλήµατα στη δηµόσια υγεία, καθώς αυτά
εισχωρούν στον ανθρώπινο οργανισµό µέσω του αναπνευστικού συστήµατος.

Μέχρι στιγµής οι συστάσεις του ΥΠΕΚΑ δεν έχουν ιδιαίτερο αποτέλεσµα, καθώς συχνά δεν φτάνουν καν στους
πολίτες που χρησιµοποιούν τζάκια και ξυλόσοµπες και οι οποίοι αγνοούν πως συχνά οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις
σωµατιδίων είναι µέσα στο ίδιο το σπίτι τους.
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Λιτές οι εορταστικές
εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς
& των Θεοφανείων στον δήµο

Μάνδρας - Ειδυλλίας

Η ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σας εύχονται Χρόνια
Πολλά & σας προσκαλούν στις εορταστικές εκδηλώσεις της

Πρωτοχρονιάς & των Θεοφανείων που θα γίνουν σύµφωνα µε
το πρόγραµµα

Η ∆ήµαρχος
Ιωάννα Κριεκούκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

∆ευτέρα  1 Ιανουαρίου 2018

9:30 π.µ. : Αναχώρηση των επισήµων από το ∆ηµοτικό
Μέγαρο για τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

10:00 π.µ.: ∆οξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταν-
τίνου και Ελένης

11.00 π.µ. : ∆εξίωση στο ∆ηµοτικό Μέγαρο.

Η ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, κ. Ιωάννα Κριεκούκη θα
απευθύνει χαιρετισµό και θα ανταλλάξει ευχές µε τους

συµπολίτες µας.

Σάββατο  6 Ιανουαρίου 2018

7.00π.µ.: Τέλεση Θείας Λειτουργίας στους Ιερούς Ναούς των
∆ηµοτικών Ενοτήτων

Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Μάνδρας
Ι.Ν. Ευαγγελισµού της Θεοτόκου Ερυθρών
Ι.Ν. Μεταµόρφωσης του Σωτήρος Βιλίων

Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Οινόης

10.00π.µ.: Αγιασµός των Υδάτων στην Κεντρική Πλατεία
Μάνδρας

11.00π.µ.: Αγιασµός των Υδάτων στο Λιµάνι 
του Αλεποχωρίου

12.00π.µ.:Αγιασµός των Υδάτων στο Λιµάνι 
του Πόρτο-Γερµενού

Το εργαστήριο είναι εισαγωγικό και απευθύνεται
κυρίως σε αρχάριους. Σκοπός του είναι η εξοικείωσή
των συµµετεχόντων µε το φωτογραφικό µέσο αλλά και η
ανάπτυξη αισθητικών δεξιοτήτων.

Η ύλη του εργαστηρίου καλύπτει :
Την ιστορία και εξέλιξη της φωτογραφίας από την

εφεύρεση της µέχρι σήµερα.
Τα είδη των φωτογραφικών µηχανών και φακών, και

τα µέρη που απαρτίζουν τη µηχανή.
Ταχύτητα κλείστρου- ∆ιάφραγµα – ISO – Βάθος

πεδίου – Επιλογή κατάλληλων ρυθµίσεων.

Θερµοκρασία χρώµατος – White balance.
Η σωστή έκθεση και φωτοµέτρηση.
Σύνθεση φωτογραφικού κάδρου.
Tύποι αρχείων – Αποθήκευση και µεγέθη – Αρχεία

Raw.
Εισαγωγή στην επεξεργασία της φωτογραφίας µε το

Lightroom .
Παρουσίαση και ανάλυση κλασικών και σύγχρονων

φωτογράφων.
Συζήτηση, κριτική και αξιολόγηση φωτογραφιών των

συµµετεχόντων.
Πρακτική εξάσκηση µε φωτογραφικές ασκήσεις κατά

την διάρκεια του σεµιναρίου.
Για την συµµετοχή δεν απαιτείται καµία ειδική γνώση

πάρα µόνο όρεξη για φωτογραφία. ∆εν χρειάζεται
ιδιαίτερος εξοπλισµός αν και για την καλύτερη και πιο
εύκολη µάθηση καλό θα ήταν να υπάρχει DSLR η κάποια

µηχανή που να µπορεί να δουλέψει σε χειροκίνητη
λειτουργία (manual mode).

Εισηγητής : Γιώργος Συρσίρης

Τοποθεσία : Αρχαίου Θεάτρου 42, Αχαρναί

∆ιάρκεια : 4 µήνες
Κάθε Τρίτη ή Πέµπτη 19:00 µε 21:00 (∆ύο τµήµατα)

Έναρξη : Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 – Πέµπτη 18
Ιανουαρίου 2018

Κόστος : 10€  έγγραφη – 15€ τον µήνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 2404730 – 6974931600
προσωπικό µήνυµα
https://www.facebook.com/george.sirsiris

ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
ΚΑΙ ΕΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 2018!

Εισαγωγικό σεµινάριο για τον µαγικό κόσµο 
της φωτογραφίας στον ∆ήµο Αχαρνών
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Μ
έτρα για την  ασφαλή κίνηση των  οχηµάτων  την
περίοδο της Πρωτοχρον ιάς λαµβάνει η τροχαία.
Εκτός των  µέτρων  διευκόλυνσης της κυκλοφο-

ρίας που θα ληφθούν  σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει,
σύµφωνα µε την  Τροχαία, και απαγόρευση κίνησης
φορτηγών  αυτοκινήτων , ωφέλιµου φορτίου άνω του 1,5
τόνου ως εξής:

Σήµερα  Παρασκευή 29 ∆εκεµβρίου 2017 για το ρεύµα
εξόδου και από ώρα 16:00 έως 21:00 και το Σάββατο 30
∆εκεµβρίου 2017 για το ρεύµα εξόδου και από ώρα 08:00
έως 13:00, θα ισχύσουν  οι απαγορεύσεις:

Στη Νέα Εθν ική Οδό (ΝΕΟ) και στην  Παλιά Εθν ική
Οδό (ΠΕΟ) Αθηνών  - Κορίνθου-Πατρών , από τα διόδια
Ελευσίνας µέχρι τα διόδια Ρίου.

Στη ΝΕΟ Αθηνών -Θεσσαλον ίκης, από τον  κόµβο
Αγίου Στεφάνου (Κρυονέρι), µέχρι τη διασταύρωση του
Μπράλου, από τον  κόµβο Λαµίας, µέχρι τον  κόµβο
Ραχών  Φθιώτιδας, από τη Λάρισα (ΧΘ 367+319), µέχρι
τον  κόµβο Λεπτοκαρυάς (ΧΘ 410+359) και στην  ΠΕΟ
Ευαγγελισµού-Λεπτοκαρυάς (διαδροµή µέσω Κοιλάδας
Τεµπών).

Στην  Εθν ική Οδό Θεσσαλον ίκης-Ν. Μουδαν ιών , από
την  αερογέφυρα Θέρµης, µέχρι το 34ο χ ιλιόµετρο.

Στην  Εθν ική Οδό Σχηµαταρίου-Χαλκίδας, από την
διασταύρωσή της µε τη ΝΕΟ Αθηνών -Θεσσαλον ίκης,
µέχρι την  υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (ΧΘ 12+300).

Στην  Εθν ική Οδό Θεσσαλον ίκης-Καβάλας από το 11ο
χλµ (ΧΘ 11+340) µέχρι τη γέφυρα του Στρυµόνα (ΧΘ
97+650).

Στην  Ιον ία Οδό, στο τµήµα από τη (ΧΘ 10+872) έως
τον  ΑΚ Αµφιλοχ ίας (ΧΘ 106+197), από την  ΧΘ 134+435
(Σελάδες), έως την  ΧΘ187+950 (Πέρδικα) και στην  Εθν ι-
κή Οδό Αν τιρρίου Ιωανν ίνων .

Στον  αυτοκινητόδροµο Κεν τρικής Πελοποννήσου,
στο ρεύµα προς Καλαµάτα, από την  Κόρινθο έως την
Καλαµάτα και από το Λεύκτρο έως τη Σπάρτη.

Τη ∆ευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018, για το ρεύµα εισόδου
και από ώρα 15:00 έως 21:00 θα ισχύσουν  οι εξής απα-
γορεύσεις:

Στη ΝΕΟ και στην  ΠΕΟ Πατρών -Κορίνθου-Αθηνών ,
από τα διόδια Ρίου µέχρι τα διόδια Ελευσίνας.

Στη ΝΕΟ Θεσσαλον ίκης-Αθηνών , στο ρεύµα προς
Αθήνα, από τον  κόµβο Λεπτοκαρυάς (ΧΘ 410+359) µέχρι
τη Λάρισα (ΧΘ 367+319), από τον  κόµβο Ραχών  Φθιώτι-
δας, µέχρι τον  κόµβο Λαµίας, από τη διασταύρωση του
Μπράλου µέχρι τον  κόµβο Αγίου Στεφάνου (Κρυονέρι)
και στην  ΠΕΟ Λεπτοκαρυάς- Ευαγγελισµού (διαδροµή
µέσω Κοιλάδας Τεµπών).

Στην  Εθν ική Οδό Ν. Μουδαν ιών -Θεσσαλον ίκης, από
το 34ο χλµ. µέχρι την  αερογέφυρα Θέρµης.

Στην  Εθν ική Οδό Χαλ-
κίδας-Σχηµαταρίου, από την
υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (ΧΘ
12+300) µέχρι τη διασταύρω-
σή της µε τη ΝΕΟ Αθηνών -
Θεσσαλον ίκης.

Στην  Εθν ική Οδό Καβά-
λας-Θεσσαλον ίκης, από τη
γέφυρα Στρυµόνα µέχρι την
διασταύρωση Ρεν τίνας.

Στην  Ιον ία Οδό στο
τµήµα από τη ΧΘ 187+950
(Πέρδικα) έως τη ΧΘ
134+435 (Σελάδες) και τον
ΑΚ Αµφιλοχ ίας (ΧΘ 106+197)
έως τη (ΧΘ 10+872) και στην
Εθν ική Οδό Ιωαν ν ίν ων -
Αν τιρρίου.

Στον  αυτοκιν ητόδροµο
Κεν τρικής Πελοπον ν ήσου,
στο ρεύµα προς Αθήνα, από
την  Καλαµάτα έως την  Κόρι-
νθο και από τη Σπάρτη έως
το Λεύκτρο.

Την  Κυριακή 31 ∆εκεµβρίου 2017, δεν  ισχύουν  οι
απαγορεύσεις.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:

Τα οχήµατα που προσφέρουν  οδική βοήθεια, σύµφω-
να µε ν . 3651/2008, τα φορτηγά αυτοκίνητα των  ΕΛΤΑ,
τα φορτηγά αυτοκίνητα των  εταιρειών  διανοµής Τύπου,
τα φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας (Φ∆Χ) και ιδιωτικής χρή-
σης (ΦΙΧ) που µεταφέρουν  ζώντα ζώα, ευπαθή τρόφιµα,
όπως αυτά αναφέρονται στη διεθνή συµφων ία ΑΤΡ, εφό-
σον  το ποσοστό του φορτίου των  παραπάνω προϊόν -
των  που µεταφέρον ται είναι τουλάχ ιστον  το 10% του
ωφέλιµου φορτίου.

Τα βυτιοφόρα οχήµατα µεταφοράς ν ερού (υδροφόρα)
όταν  αυτά κινούν ται για την  αν τιµετώπιση δασικών  πυρ-
καγιών .

Τα φορτηγά οχήµατα (ψυγεία) δηµοσίας (Φ∆Χ) και ιδιω-
τικής χρήσης (ΦΙΧ) που µεταφέρουν  νωπά οπωροκ-
ηπευτικά προϊόν τα.

Τα φορτηγά οχήµατα που µεταφέρουν  υποπροϊόν τα
ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, σύµφωνα µε τον
κανον ισµό ΕΚ 1069/2009, εφόσον  διαθέτουν  σχετική
άδεια από τη ∆ιεύθυνση Κτην ιατρικής της οικείας Περιφ-
έρειας και συνοδεύον ται από το προβλεπόµενο εµπορ-
ικό έγγραφο.

Τα φορτηγά οχήµατα των  Οργαν ισµών  Κοινής Ωφέ-
λειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο κλπ) όταν  κινούν ται για
αποκατάσταση έκτακτων  βλαβών  των  δικτύων  τους και
µόνο εφόσον  συνοδεύον ται από έγγραφη εν τολή του

οικείου οργαν ισµού.
Τα βυτιοφόρα οχήµατα που µεταφέρουν  καύσιµα για

τον  ανεφοδιασµό µέσων  πυρόσβεσης, εφόσον  αυτό
αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.

Τα φορτηγά οχήµατα µεταφοράς εξοπλισµού µουσικών
και θεατρικών  παραστάσεων  και τα φορτηγά οχήµατα
που χρησιµοποιούν ται για την  εκτέλεση και µεταφορά
εξοπλισµού για την  κάλυψη τηλεοπτικών  και κινηµατογρ-
αφικών  γεγονότων .

Τα φορτηγά αυτοκίν ητα που µεταφέρουν  οξυγόνο για
ιατρικούς σκοπούς.

Τα µηχανήµατα έργου της ∆ΕΣΕ και τα φορτηγά οχή-
µατα που χρησιµοποιούν ται για την  αν τιµετώπιση έκτακ-
των  περιστατικών , µετά από αίτηµα της αρµόδιας Υπηρ-
εσίας Πολιτικής Προστασίας και µε σχετική απόφαση της
κατά τόπου αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Τροχαίας.

Τα οχήµατα έκτακτης ανάγκης.

Συµβουλές της ΕΛΑΣ προς τους οδηγούς

Η ΕΛΑΣ υπενθυµίζει σε όλους τους οδηγούς και τους
χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι
υπόθεση όλων  µας.

Στο πλαίσιο αυτό συν ιστά στους οδηγούς:
Πριν  ταξιδέψουν  να κάνουν  τεχν ικό έλεγχο στο

όχηµά τους και να ενηµερώνονται για την  κατάσταση
του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την  οδήγηση και
να τηρούν  τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-

ρίας.
Να σέβον ται τις οδικές σηµάνσεις και να συµµο-

ρφώνονται στις υποδείξεις των  τροχονόµων .
Να µην  χρησιµοποιούν  κατά την  οδήγηση κιν -

ητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν
την  προσοχή τους.

Να µην  καταναλώνουν  οινοπνευµατώδη ποτά,
εφόσον  πρόκειται να οδηγήσουν .

Να προστατεύουν  τα παιδιά που επιβαίνουν
στο όχηµα, κάνον τας χρήση των  παιδικών  καθι-
σµάτων .

Να φορούν  απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας,
όπως και τα κράνη στις µοτοσικλέτες.

Να χρησιµοποιούν  αν τιολισθητικές αλυσίδες,
όπου υπάρχουν  ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας
(παγετός κ.λπ.).

Να µην  υπερεκτιµούν  τις οδηγικές τους ικανότ-
ητες και τις τεχν ικές δυνατότητες των  οχηµάτων
τους.

Να σέβον ται και να προστατεύουν  τους συνε-
πιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησι-
µοποιούν  το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχηµά
τους µε υπευθυνότητα και περίσκεψη.

ΜΜέέττρραα  ττηηςς  ΤΤρροοχχααίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ΠΠρρωωττοοχχρροοννιιάά
Τι ισχύει για την έξοδο και επιστροφή των εκδροµέων στη ΝΕΟ και στην ΠΕΟ 

Αθηνών - Κορίνθου, από τα διόδια Ελευσίνας µέχρι τα διόδια Ρίου



Παρασκευή 29 ∆εκεµβρίου 2017 θριάσιο-9

Αδειάζουν λογαριασµούς τραπεζών, µε ένα
κλικ πλέον οι κατασχέσεις - Ξαφνικός θάνα-
τος των ρυθµίσεων και απειλή κατάσχεσης

για όσους χάσουν µια δόση - Κανένα δίχτυ προ-
στασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηρια-
σµούς

Αποφασισµένη να σφίξει και άλλο τον κλοιό γύρω
από τους οφειλέτες του δηµοσίου εµφανίζεται η
εφορία. Πάνω από 4 εκατοµµύρια φορολογούµενοι
µε χρέη προς το δηµόσιο θα δουν το 2018 τα πλο-
κάµια της εφορίας να απλώνονται από πάνω τους.
Βασική επιδίωξη είναι αφενός να πληρώσουν όσοι
µπορούν και αφετέρου να τηρήσουν µε θρησκευτι-
κή ευλάβεια τις ρυθµίσεις, όσοι εξ αυτών έχουν µπει
σε αυτές.

Μορφή χιονοστιβάδας θα πάρουν κατασχέσεις σε
τραπεζικές καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία, τα
ακίνητα όσων χρωστούν στην εφορία θα αρχίσουν
να βγαίνουν στο σφυρί µε ένα κλικ, χωρίς µάλιστα
να υπάρχει δίχτυ προστασίας για την πρώτη
κατοικία ενώ όσοι έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση των
100 δόσεων κινδυνεύουν από τη µια στιγµή στην
άλλη να την χάσουν και να βρεθούν αντιµέτωποι µε
πρόστιµα, προσαυξήσεις και κατασχέσεις.

Από 1η Ιανουαρίου 2018 ενεργοποιείται ο νέος
νόµος που προβλέπει ότι αν δεν πληρώνονται στην
ώρα τους οι τρέχουσες οφειλές τότε αυτοµάτως
χάνεται η ρύθµιση των 100 δόσεων µε αποτέλεσµα
να αναβιώνουν πρόστιµα και προσαυξήσεις.

Με τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς την εφορία να
φουσκώνουν σχεδόν 1 δις. ευρώ κάθε µήνα, η Ανε-
ξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων θα πατάει ακόµη
περισσότερο το γκάζι των κατασχέσεων για να
βάλει στα κρατικά ταµεία όσο τον δυνατόν περισσό-
τερα έσοδα από τους φόρους που βεβαιώνονται και
µένουν απλήρωτοι.

Από τους πρώτους
µήνες του 2018 θα ξεκινή-
σουν και οι ηλεκτρονικοί
πλειστηριασµοί για οφει-
λές στο ∆ηµόσιο. Η επέκ-
ταση των ηλεκτρονικών
πλειστηριασµών έχει γίνει
µνηµονιακή υποχρέωση
για την ολοκλήρωση της
τρίτη αξιολόγησης και ανα-
µένεται να κατατεθεί στη
Βουλή η σχετική διάταξη.

Το νέο περιβάλλον το
οποίο όσο θα περνούν οι
µήνες µέσα στο 2018 θα
γίνεται ακόµη πιο σκληρό
καθώς προωθούνται αλλα-
γές στον Κώδικα Είσπραξ-
ης ∆ηµοσίων Εσόδων και η ενοποίηση του συστή-
µατος είσπραξης της εφορίας µε αυτό των ασφαλι-
στικών ταµείων αναµένεται να προκαλέσει ακόµη
µεγαλύτερα προβλήµατα ρευστότητας στην αγορά.
Οι επιχειρήσεις θα ζοριστούν προκειµένου να είναι
συνεπείς απέναντι στο κράτος και για να µην κιν-
δυνέψουν µε µπλοκάρισµα οι τραπεζικοί τους λογα-
ριασµοί. Πολλές θα επιλέξουν να καταβάλουν φόρ-
ους και ασφαλιστικές εισφορές στην ώρα και να
καθυστερούν πληρωµές προς τους εργαζόµενους
τους, τους προµηθευτές κλπ.

Η λύση που έχουν οι επιχειρήσεις και τα φυσικά
πρόσωπα για να µην προστεθούν στην τεράστια
λίστα των οφειλετών του ∆ηµοσίου είναι η πάγια
ρύθµιση των 12 δόσεων για τις τρέχουσες υποχρ-
εώσεις. Βέβαια είναι µια λύση που κοστίζει καθώς η
τακτοποίηση στις 12 δόσεις επιβαρύνεται µε επιτό-
κιο της τάξεως του 5%. Σε κάθε περίπτωση όµως,
αυτό το εργαλείο ουσιαστικά υποκαθιστά τον τρα-

πεζικό δανεισµό ο οποίος δεν υπάρχει. 
Αντί µια τρέχουσα υποχρέωση να πληρώνεται

άµεσα µε αποτέλεσµα να αδειάζει το ταµείο ή ο τρα-
πεζικός λογαριασµός της εταιρείας ή του φυσικού
προσώπου, τακτοποιείται σε 12 µηνιαίες δόσεις.
Μέχρι σήµερα, οι οφειλέτες προχωρούσαν στην
τακτοποίηση σε 12 δόσεις αφού µια οφειλή γινόταν
ληξιπρόθεσµη. Και αυτό διότι το ηλεκτρονικό
σύστηµα της εφορίας δεν επέτρεπε τη ρύθµιση µιας
υποχρέωσης πριν από τη λήξη της προθεσµίας
καταβολής. Η τακτοποίηση µιας οφειλής σε δόσεις
πριν αυτή καταστεί ληξιπρόθεσµη, προέβλεπε
µέχρι σήµερα επίσκεψη στην εφορία. Αυτό άλλαξε.
Μια νέα νοµοθετική ρύθµιση προβλέπει ότι ακόµη
και οι µη ληξιπρόθεσµες οφειλές θα µπορούν να
τακτοποιηθούν σε 12 δόσεις µε την υποβολή ηλεκ-
τρονικής αίτησης. Ετσι οι φορολογούµενοι δε θα
κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθµιση των 100
δόσεων και θα εµφανίζονται πάντοτε ενήµεροι.

-Να προωθηθούν άµεσα στα
έργα εκτροπής του χειµάρρου
Αγίας Αικατερίνης και διευθέτ-
ησης του ρέµατος Σούρες.

-Να καθαριστούν οι κοίτες των
ρεµάτων και τα τεχνικά από τα
φερτά υλικά και να εξασφαλι-
στεί η ροή του ρέµατος µε
εργασίες από τα κατάντη προς
τα ανάντη, τουλάχιστον όσον
αφορά την βαθειά κοίτη του
ρέµατος και τα τεχνικά απορρο-
ής.

-Να ελεγχθεί η νοµιµότητα
κατασκευής και των υπολοίπων
κτιρίων, κατασκευών, εγκατα-
στάσεων που βρίσκονται µέσα
στην βαθειά και την ευρεία
κοίτη των ρεµάτων.

Όσον αφορά τα κτίρια εγκατα-
στάσεις που ελέγχθηκαν και για τα οποία διαπιστώθηκαν αυθαιρεσίες να
προχωρήσουν οι προβλεπόµενες διαδικασίες.

-Να µελετηθεί και να κατασκευαστεί άµεσα έργο εισόδου για τον αγωγό της

οδού Κοροπούλη λαµ-
βάνοντας άµεσα µέριµνα
για τον προηγούµενο
καθαρισµό του αγωγού
και των επιφανειακών
αστικών φρεατίων προ-
σαγωγής οµβρίων.

-Να µελετηθεί και να
π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι σ τ ε ί
επειγόντως η εκτέλεση
εργασιών ορεινής υδρο-
νοµίας, προκειµένου να
ελεγχθούν κατά το
δυνατόν ενδεχόµενα νέα
πληµµυρικά συµβάντα.

-Να προγραµµατιστεί
µελέτη οδοποιίας για την
παλαιά εθνική οδό µε τα
συνοδά υδραυλικά έργα
που θα εξασφαλίζουν την
υδραυλική επάρκεια και

ενίσχυση της υφιστάµενης κοίτης του ρέµατος Σούρες.

Όλο το κείµενο του πορίσµατος κλιµακίου επιθεωρητών του γραφείου
 της Γενικής Επιθεωρήτριας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο site www.thriassio.gr

ΒΒρροοχχήή  οοιι  κκαατταασσχχέέσσεειιςς  µµεε……  έένναα  ““κκλλιικκ””
– Αστραπιαία θα αδειάζουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί από το 2018! 

ΗΗΗΗ    σσσσυυυυννννέέέέχχχχεεεε ιιιιαααα    ααααππππόόόό    ττττηηηη    σσσσεεεελλλλίίίίδδδδαααα    2222
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Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
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Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr 48

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

Α∆ΑΜ: 17PROC002478151
Α∆Α:ΩΝ5ΟΩΞΣ-801

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ Η Μ Ο Σ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πετρούπολη,     21/ 12 / 2017
Αρ. Πρωτ.: 25713

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρο-
νικό διαγωνισµό (επαναλ-
ηπτικό) µε σφραγισµένες προ-
σφορές για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση του
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ
Α Π Ο Τ Ρ Ε Π Τ Ι Κ Ε Σ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ», µε προϋπολογι-
σµό 178.461,00 €, συµπεριλαµ-
βανοµένου του Φ.Π.Α.

1. Αντικείµενο του έργου 
Το έργο αφορά εκτέλεση εργα-

σιών για την αποκατάσταση διαφ-
όρων ειδών πλακοστρώσεων που
αποξηλώθηκαν από τα έντονα
πληµµυρικά φαινόµενα των προη-
γούµενων ετών, η κατασκευή και
ανακατασκευή τοιχίων προκειµέ-
νου να συγκρατούνται όγκοι
φερτών υλικών κατά τις έντονες
βροχοπτώσεις και να µην πλήτ-
τουν ιδιοκτησίες καθώς και η
πύκνωση φρεατίων υδροσυλλο-
γής. Οι εργασίες επαναδιάστρω-
σης θα εκτελεστούν σε διάσπαρτα
σηµεία της πόλης και τα τοιχία σε
περιοχές που γειτνιάζουν µε
πρανή του Ποικίλου Όρους (CPV:
45112000-5 εργασίες εκσκαφών,
45262310-7 εργασίες οπλισµένου
σκυροδέµατος, 45233251-3
εργασίες επαναδιάστρωσης,
44112000-8 διάφορες οικοδοµικές
κατασκευές).

2. Οικονοµική ανάλυση του
έργου
Το έργο ανήκει στην κατηγορία:

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και αναλύεται στις
ακόλουθες οµάδες εργασιών:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ –
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ: 19.473,52 €,
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ: 60.601,29 €,
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ:
24.465,60 €, ΛΟΙΠΑ
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ: 1.517,51 €, 
Γ.Ε. και Ο.Ε. 19.090,35 € και

Απρόβλεπτα 18.772,18 € , ήτοι
σύνολο: 143.920,04 €.

3. Προθεσµία εκτέλεσης του
έργου
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης

του έργου, ορίζεται σε πέντε (5)
ηµερολογιακούς µήνες από την
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.

4. Χρηµατοδότηση
Το έργο χρηµατοδοτείται από

Πιστώσεις Ιδίων Πόρων Περιφ-
έρειας Αττικής µε Κ.Α.Ε.
9775.03.050 και έχει ενταχθεί στο
Τεχνικό Πρόγραµµα και Προϋπο-
λογισµό του οικονοµικού έτους
2017 του ∆ήµου µε Κ.Α. 64-
7326.0003.

5. Σύστηµα δηµοπράτησης
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ηλεκ-

τρονικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 95 παρ. 2α του
Ν.4412/2016 περί ανοιχτής διαδι-
κασίας για τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων έργου κάτω των
ορίων.  Ως κριτήριο ανάθεσης για
το εν λόγω έργο, λαµβάνεται η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµι-
κή άποψη προσφορά µε βάση την
τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται
στον ανωτέρω νόµο.

6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής
Στο διαγωνισµό, δικαιούνται να

συµµετάσχουν οικονοµικοί φορείς
όπως Εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραµµένες στο κατά νόµο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον ανήκουν
στην Α2 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και

ενώσεις οικονοµικών φορέων µε
τις προϋποθέσεις της παρ. 3 (β)
και που είναι εγκατεστηµένες σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊ-

κού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν

υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ,
στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από
τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικές σηµειώσεις του σχετι-
κού µε την Ένωση Προσαρτήµα-
τος I της ως άνω Συµφωνίας,
καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν

εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµα-
τα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
Οικονοµικός φορέας δύναται να

συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε
ως µέλος ένωσης.

7. Έγγραφα σύµβασης και
τεύχη
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,

άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια
προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής www.petroupoli.gov.gr .
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,

ήτοι έως την 10 / 01 / 2018, η
αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες που
συµµετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης συµπληρω-
µατικές πληροφορίες σχετικά µε
τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότε-
ρο έως  12 / 01 / 2018.

8. Καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών - Απο-
σφράγιση
Οι προσφορές  υποβάλλονται

από τους ενδιαφεροµένους ηλεκ-
τρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr

του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτι-
κή ηµεροµηνία και ώρα, ήτοι έως
την 18 / 01 / 2018, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 10:00 π.µ.. 
Η αποσφράγιση των προσφορών

από την επιτροπή διαγωνισµού θα
γίνει την 18 / 01 / 2018, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 12:00 π.µ..

9. Εγγύηση συµµετοχής
Για την συµµετοχή στο διαγωνι-

σµό απαιτείται η κατάθεση, από
τους συµµετέχοντες οι¬κονοµικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του
Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστο-
λής συµµετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των 2.878,40 ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονο-
µικών φορέων, η εγγύηση συµµε-
τοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρ-
εώσεις όλων των οικονοµικών
φορέων που συµµετέχουν στην
ένωση. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να

ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, ήτοι µέχρι
18 /08 /2018.

Ειδικά για τον παρόντα διαγωνι-
σµό, µετά την 217/2017 απόφαση
της Προϊσταµένης Αρχής (Οικονο-
µική Επιτροπή του ∆. Πετρούπολ-
ης) δεκτές στο διαγωνισµό θα
γίνουν και οι εγγυητικές που αφορ-
ούσαν την αρ.πρωτ.
20316/10.10.2017 διακήρυξη
(17PROC002261762 2017-11-17),
χωρίς υποχρέωση συµµόρφωσης
στις ανωτέρω ηµεροµηνίες.
∆εν προβλέπεται χορήγηση προ-

καταβολής στον ανάδοχο.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας

θα εγκριθεί από την Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Πετρούπολ-
ης.
Ειδικότερες πληροφορίες

παρέχονται στη σχετική αναλ-
υτική ∆ιακήρυξη.

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ

Στοιχεία για τους 
µηχανικούς των ∆ήµων

ζητά το ΥΠΕΣ [Εγκύκλιος]

Το Υπουργείο Εσωτερικών, µε νέα εγκύκλιό
του, και στο πλαίσιο των αναγκών πληροφόρη-
σής του, αναφορικά µε τα στοιχεία του προσω-
πικού, µόνιµου και Ι∆ΑΧ, κλάδου ΠΕ και ΤΕ
Μηχανικών, που στελεχώνει τις οργανικές
µονάδες των ∆ήµων, ζητά την παροχή σχετικών
δεδοµένων.

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, η πληροφόρηση
αποσκοπεί:

α. Στον εντοπισµό των µηχανικών που
προέρχονται από τις πρώην ΤΥ∆Κ.

β. Στην ολοκληρωµένη και  αναλυτική
αποτύπωση των οργανικών µονάδων που
απασχολούνται οι προαναφερθέντες µηχανικοί
σε ∆ήµους που:

β.1 είτε δεν ανταποκρίθηκαν σε προη-
γούµενη εγκύκλιο, παρέχοντας τα απαιτούµενα
στοιχεία στελέχωσης,

β.2 είτε δεν συµπεριέλαβαν ορισµένους
µηχανικούς στο αρχείο που ανάρτησαν στο
πλαίσιο της εγκυκλίου αυτής.

Προθεσµία παροχής των εν λόγω στοιχείων
ορίζεται η 12/01/18.
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Ε
ντείνεται η µάχη της αστυνοµίας κατά του
παράνοµου τζόγου, µε σαρωτικούς ελέγχους
σε καφετέριες, καφενεία, internet καφέ και

άλλους χώρους συνάθροισης σε όλη την Ελλάδα,
όπου ενδέχεται να λειτουργούν καµουφλαρισµένα
«µίνι καζίνο».
Μόνο τις ηµέρες πριν από τα Χριστούγεννα, οι
αρχές εξάρθρωσαν δέκα καταστήµατα µε παράνοµα
«φρουτάκια» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πιερία,
Καλαµάτα, Κρήτη και Αστακό, συλλαµβάνοντας
συνολικά 52 άτοµα.  Τα στέκια του παράνοµου τζό-
γου, δεν απασχολούν τις αρχές µόνο την εορτα-
στική περίοδο.  Τέσσερις µεγάλες υποθέσεις
που δηµοσιοποιήθηκαν το δίµηνο Οκτωβρίου-
Νοεµβρίου, επιβεβαιώνουν ότι ο παράνοµος τζό-

γος δεν είναι µόνο ένα εποχικό φαινόµενο, αλλά
µια µάστιγα που έχει 
λάβει εκρηκτικές διαστάσεις σε όλη τη χώρα.
Συγκεκριµένα, η αστυνοµία εξάρθρωσε ένα από τα
µεγαλύτερα «µίνι  καζίνο» στην Αττική,
προχωρώντας στη σύλληψη 68 ατόµων και στην
κατάσχεση 46 παράνοµων παιγνιοµηχανηµάτων. 
Την ίδια περίοδο, σε ξεχωριστές εφόδους σε δύο
παράνοµα καταστήµατα, η αστυνοµία συνέλαβε
συνολικά 42 άτοµα και κατάσχεσε 59 ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές στους οποίους παίζονταν
παράνοµα παίγνια.. Επιπλέον, οι αρχές στα ∆ωδε-
κάνησα εξάρθρωσαν κύκλωµα που διακινούσε
παράνοµα παιχνιοµηχανήµατα. Κατασχέθηκαν
συνολικά 120 µηχανήµατα, εκ των οποίων 65

«φρουτάκια». Στα χέρια της αστυνοµίας έπεσε ο
εγκέφαλος του κυκλώµατος και άλλα οκτώ άτοµα.

Επιδηµία ο παράν οµος τζόγος στη Θεσσα-
λον ίκη το 2017

Το ένα µετά το άλλο αποκαλύπτονται από την
αστυνοµία τα παράνοµα «µίνι καζίνο» στη Θεσσα-
λονίκη.  Αλλεπάλληλες υποθέσεις παράνοµου
τζόγου ήρθαν στο φως µέσα στο 2017.
Σε διάστηµα µόλις µερικών ηµερών, από τις 21
Απριλίου έως τις 5 Μαΐου, η αστυνοµία εντόπισε
πέντε παράνοµα καταστήµατα σε Χαριλάου, Ανάλ-
ηψη, Καλαµαριά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης,
όπου πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 24 συλλή-
ψεις και κατασχέθηκαν 42 «φρουτάκια».
Η Θεσσαλονίκη «πρωταγωνίστησε» στο αστυνο-
µικό δελτίο και στα τέλη Αυγούστου, µε αφορµή
την εξάρθρωση ακόµη έξι «µίνι καζίνο». 
Τα παράνοµα καταστήµατα εντοπίστηκαν σε Καλα-
µαριά, Τούµπα, Εύοσµο, Κορδελιό και Σταυρ-
ούπολη και συνολικά συνελήφθησαν 26 άτοµα.

∆ιώξεις και αυστηρές ποιν ές για όσους
συλλαµβάν ον ται

Οι συλληφθέντες για κατηγορίες που σχετίζονται
µε τον παράνοµο τζόγο – τόσο οι
ιδιοκτήτες/υπεύθυνοι καταστηµάτων, όσο και οι
παίκτες – έρχονται  αντιµέτωποι µε άσκηση
διώξεων και βαρύτατες ποινές. Συγκεκριµένα,
σύµφωνα µε τον νόµο, η παροχή µη αδειοδοτ-
ηµένων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων είναι ποι-
νικό αδίκηµα κακουργηµατικού χαρακτήρα. 
Η συµµετοχή παικτών σε µη αδειοδοτηµένα τυχε-
ρά παίγνια διώκεται, επίσης, ποινικά. Επιπλέον,
και στις δύο περιπτώσεις, επιβάλλονται σηµαντι-
κές διοικητικές κυρώσεις, µε τη µορφή προ-
στίµων.

Αλλεπάλληλα χτυπήµατα κατά του
παράνοµου τζόγου από την Αστυνοµία    
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ

ΦΥΛΗΣ                                                     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr
Άν ω Λιόσια, 28/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 67320/28-12-2017

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συν οπτικού  διαγων ισµού για
την   αν άδειξη  αν αδόχου  για
την

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 
Α.Μ.: 4/2017 της ∆/ν σης  Κοι-
ν ων ικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Φυλής, προϋπολογισµού
74.400,00€ (συµπ/ν ου Φ.Π.Α.).

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνι-
σµό µε έγγραφες σφραγισµένες
προσφορές µε κριτήριο κατακύρ-
ωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
– τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 117 του

Ν.4412/2016, για την ανάθεση
δηµόσιας σύµβασης παροχής
υπηρεσιών για: «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», προϋπολογι-
σµού 74.400,00€ συµπεριλαµβα-
ν οµέν ου  Φ.Π.Α 24% . 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνι-
σµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρό-
σωπα ή ενώσεις αυτών που δρα-
στηριοποιούνται στον αντικείµενο
της παρούσας  και είναι  εγκατε-
στηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµό-
σια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1,2, 4 και 5  και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε
την Ένωση Προσαρτήµατος I της
ως άνω Συµφωνίας, όπως αναφέρ-
εται στο άρθρο 25 του  Ν.
4412/2016 
δ)σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση της
παραγράφου γ  ̀  του άρθρου 25
του Ν. 4412/2016 και έχουν συνά-
ψει διµερείς ή πολυµερείς συµφ-
ωνίες µε την Ένωση σε θέµατα δια-
δικασιών ανάθεσης  δηµοσίων
συµβάσεων

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο
δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου
Φυλής στην αίθουσα Μελίνα Μερ-
κούρη Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ
13341), την  Τετάρτη 17/01/2018,

και ώρα 10:00 έως 11:00 π.µ.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλ-
λουν τις προσφορές τους αυτοπρ-
οσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιο-
δοτηµένου εκπροσώπου στην επι-
τροπή διενέργειας του διαγωνι-
σµού, η οποία θα τις αποσφρ-
αγίσει. Επίσης, οι προσφορές µε
όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύνα-
ται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε
άλλον τρόπο στο ∆ήµο στη
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, Άνω
Λιόσια, T.K. 13341. 
Προσφορές που κατατίθενται µετά
την παραπάνω ηµεροµηνία και
ώρα είναι εκπρόθεσµες και επι-
στρέφονται. 

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική δια-
κήρυξη.
Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίο-
υς πόρους

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορ-
είς µπορούν να έχουν πλήρη πρό-
σβαση στα τεύχη του διαγωνισµού
επισκεπτόµενοι την ιστοσελίδα του
∆ήµου Φυλής http://www.fyli.gr.
Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τµήµα Προµηθειών
του ∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ.
213 2042716, Fax. 2132042714.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

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    

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ

ΦΥΛΗΣ                                                     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια, 28/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 67323/28-12-2017

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συν οπτικού µειοδοτικού διαγω-
ν ισµού για  την   αν άδειξη
αν αδόχου  για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» 
Α.Μ.: 232/2017 της ∆ιεύθυν σης
Τεχν ικών  Υπηρεσιών  του
∆ήµου Φυλής, προϋπολογισµού
74.245,00€ (συµπ/ν ου Φ.Π.Α.).

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι εκτίθεται σε συνοπτικό µειοδο-
τικό διαγωνισµό µε έγγραφες σφρ-
αγισµένες προσφορές µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ-

ρου 117 του Ν.4412/2016, για την
εκτέλεση της προµήθειας: «Προ-
µήθεια Λιπαν τικών », προϋπο-
λογισµού 74.245,00€ συµπερι-
λαµβαν οµέν ου  Φ.Π.Α 24% . 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνι-
σµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρό-
σωπα ή ενώσεις αυτών που δρα-
στηριοποιούνται στον αντικείµενο
της παρούσας  και είναι  εγκατε-
στηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµό-
σια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1,2, 4 και 5  και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε
την Ένωση Προσαρτήµατος I της
ως άνω Συµφωνίας, όπως αναφέρ-
εται στο άρθρο 25 του  Ν.
4412/2016 
δ)σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση της
παραγράφου γ  ̀  του άρθρου 25
του Ν. 4412/2016 και έχουν συνά-
ψει διµερείς ή πολυµερείς συµφ-
ωνίες µε την Ένωση σε θέµατα δια-
δικασιών ανάθεσης  δηµοσίων
συµβάσεων

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο
δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου
Φυλής στην αίθουσα Μελίνα Μερ-
κούρη Πλατεία Ηρώων, Τ .Κ
13341), την  Τρίτη 16/01/2018,
και ώρα 10:00 έως 11:00 π.µ.

Οι  υποψήφιοι δύνανται να υπο-
βάλλουν τις προσφορές τους
αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου
στην επιτροπή διενέργειας του δια-
γωνισµού, η οποία θα τις αποσφρ-
αγίσει. 
Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα
απαραίτητα στοιχεία δύναται να
σταλούν ταχυδροµικά ή µε άλλον
τρόπο στο ∆ήµο στη ∆ιεύθυνση:
Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια, T.K.
13341. 
Προσφορές που κατατίθενται µετά
την παραπάνω ηµεροµηνία και
ώρα είναι εκπρόθεσµες και επι-
στρέφονται. 

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική δια-
κήρυξη.
Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίο-
υς πόρους

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορ-
είς µπορούν να έχουν πλήρη πρό-
σβαση στα τεύχη του διαγωνισµού
επισκεπτόµενοι την ιστοσελίδα του
∆ήµου Φυλής http://www.fyli.gr.
Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τµήµα Προµηθειών
του ∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ.
213 2042716, Fax. 2132042714.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Εορταστική εκδήλωση 
για τα παιδιά του 1ου, 

2ου και 5ου ∆ηµοτικών 
Σχολείων Μάνδρας

Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας & ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών σας προσκαλούν στην εορταστική εκδήλωση

για τα παιδιά του 1ου, 2ου και 5ου ∆ηµοτικών
Σχολείων Μάνδρας  που θα γίνει το Σάββατο 30

∆εκεµβρίου 2017 στις 5.00µµ στο 1ο Κλειστό
Γυµναστήριο Μάνδρας.Ελάτε να διασκεδάσουµε µε

πολλές εκπλήξεις και πολλά-πολλά δώρα !
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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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