ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Η δωρεάν παραχώρηση χρήσης των διατηρητέων κτιρίων
του ΟΑΕ∆ (τ. ΟΕΚ) στον ∆ήµο Ελευσίνας και η µεταβίβαση
στην Ε.Υ.∆.Α.Π. του δικτύου ύδρευσης της Μαγούλας

σελ. 2

Στον πάγο... η ενίσχυση των
αποδυναµωµένων Αστυνοµικών
Τµηµάτων της ∆υτικής Αττικής

Νέα ερώτηση
της Εύης
Χριστοφιλοπούλου
προς τον
Πάνο Σκουρλέτη

σελ. 9

ΕΛΕΥΣΙΝΑ:

Εντοπίστηκε στη θάλασσα
ένας 68χρονος ψαράς

Προανάκριση διενεργείται απ ό το Κεντρικό
Λιµεναρχείο Ελευσίνας, ενώ απ ό το π εριστατικό
δεν διαπ ιστώθηκε θαλάσσια ρύπ ανση.

σελ. 3

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ Ρ. ∆ΟΥΡΟΥ ΚΑΙ
Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

σελ. 8

– Νέο ραντεβού στις 16/1

Απόπειρα απόδρασης από το
συµβατικό όχηµα του Τµήµατος
Ασφαλείας Χαϊδαρίου, που
τους µετέφερε από τα
∆ικαστήρια της Ευελπίδων.
σελ. 3

σελ. 3

«Σήκωσαν» ολόκληρο
το χρηµατοκιβώτιο από
εταιρεία στον Κολωνό

Καµένο στον
Ασπρόπυργο
το αυτοκίνητο της
ληστείας
σελ. 2

για την ολοκλήρωση του δικτύου
αποχέτευσης ακαθάρτων της Μάνδρας

Πορεία διαµαρτυρίας γονέων
και µαθητών στα Ανω
Λιόσια, µετά το µπαράζ
πυροβολισµών µεταξύ
οικογενειών ROMA

Χαϊδάρι: Συνελήφθησαν
δύο Γεωργιανοί για
διαρρήξεις σπιτιών

Συλλήψεις για
διακίνηση
ναρκωτικών
στο Μενίδι

σελ. 3
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«Σήκωσαν» ολόκληρο το χρηµατοκιβώτιο από εταιρεία στον Κολωνό

Ασπρόπυργος
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614

Καµένο στον Ασπρόπυργο
το αυτοκίνητο της ληστείας

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

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα 84, 2105556375
Άνω Λιόσια

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α. Τσακάλωφ 11
& Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ,
2102471660
Αχαρνές

Βανδώρου ∆ήµητρα Μ. Εθνικής Αντιστάσεως 117,
2102442311
Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.

Φυλής 1 & Πύλου - ∆άσος, 2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις
Η θερµοκρασία από 8 έως 15
βαθµούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Μαρτύρων Ελένης Ελπιδίου ∆άνακτος και
Πανσοφίου, Οσίων Παύλου του Θηβαίου και
Ιωάννου του «Καλυβίτου»

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

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

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

Καµένο στην Ασπρόπυργο εντοπίστηκε το εταιρικό αυτοκίνητο της εταιρείας ανακύκλωσης που
έγινε πρόσφατα στόχος ληστών στον Κολωνό.
Πρόκειται για ένα νέο χτύπηµα µετά από πολύ
καιρό µε στόχο το χρηµατοκιβώτιο εταιρείας. Πιθανόν πρόκειται για µιµητές της διαβόητης σπείρας
που εξαρθρώθηκε µετά από µήνες ερευνών της
Ασφάλειας Αττικής.
Συγκεκριµένα, το περιστατικό συνέβη στις τρεις τα
ξηµερώµατα σε βάρος εταιρείας ανακύκλωσης, επί
της οδού ∆ράκοντος 22, στον Κολωνό.
Έξι άγνωστοι δράστες, Ροµά κατά περιγραφή του

φύλακα, εισήλθαν στο προαύλιο της επιχείρησης
και αφού τον ακινητοποίησαν µε χρήση βίας και
απειλές, στη συνέχεια τον έδεσαν.
Κατόπιν αυτού, παραβίασαν την κεντρική είσοδο
του κτιρίου, εισήλθαν στα γραφεία και αφαίρεσαν
το χρηµατοκιβώτιο, που περιείχε άγνωστο µέχρι
στιγµής χρηµατικό ποσό, το οποίο στη συνέχεια
φόρτωσαν σε όχηµα της ίδιας εταιρείας και διέφυγαν µε αυτό.
Όταν κατάφερε ο φύλακας να λυθεί, κάλεσε την
Αστυνοµία και ακολούθησαν εκτεταµένες αναζητήσεις στην γύρω περιοχή, δίχως όµως αποτέλεσµα.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Η δωρεάν παραχώρηση χρήσης των διατηρητέων κτιρίων
του ΟΑΕ∆ (τ. ΟΕΚ) στον ∆ήµο Ελευσίνας και η µεταβίβαση στην
Ε.Υ.∆.Α.Π. του δικτύου ύδρευσης της Μαγούλας

Σ

υνεδριάζει αύριο Τρίτη 16
Ιανουαρίου 2018 και ώρα
20:30
το ∆ηµοτικό
Συµβουλίο Ελευσίνας προκειµένου να συζητήσει και να αποφασίσει για τα παρακάτω θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την
µεταβίβαση και παράδοση στην
Ε.Υ.∆.Α.Π. του δικτύου ύδρευσης
της ∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας
του ∆ήµου Ελευσίνας.
2. Αποδοχή δωρεάς εκπόνησης µελετών και σύνταξης
τευχών δηµοπράτησης από την εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ προς το
∆ήµο µας.
3. Επί αιτήµατος ∆ηµοτικής Ανώνυµης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας «ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021» για την παραχώρηση
χώρου του Σιδηροδροµικού Σταθµού Ελευσίνας.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση επικαιροποιηµένης
µελέτης µε τίτλο: «Παρεµβάσεις επισκευών σε Αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου Ελευσίνας».
5. Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 4/17 απόφασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου για την υπογραφή και σύναψη σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «Λοιπές ∆ράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», «Α.Π.4: Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων».
6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη δωρεάν παραχώρησης χρήσης των διατηρητέων κτιρίων των οικισµών ΕΛΕΥΣΙΝΑ
IV και ΕΛΕΥΣΙΝΑ V του ΟΑΕ∆ (τ. ΟΕΚ) στον ∆ήµο Ελευσίνας.
7. Λήψη απόφασης για την σύσταση στο Ο.Ε.Υ. του
∆ήµου µας µίας (1) προσωποπαγής θέσης Ιδιωτικού ∆ικαίου
Αορίστου Χρόνου.
8. Λήψη απόφασης σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης για
την κάλυψη θέσεων της προκήρυξης ΑΣΕΠ (1/598Μ/2008) µε
αναπλήρωση.

9. Λήψη απόφασης για την εκµίσθωση του Κυλικείου του
Νεκροταφείου ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευσίνας.
10. Συγκρότηση Εκτιµητικής Επιτροπής του ∆ήµου έτους
2018 για την αγορά ή την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 186 & 191 του Ν.
3463/2006.
11. Συγκρότηση Εκτιµητικής Επιτροπής για την εκποίηση
ή µίσθωση ή αγορά Πραγµάτων (κινητών ή ακινήτων) του
∆ήµου έτους 2018 (άρ. 7 του Π.∆. 270/81).
12. Συγκρότηση Επιτροπής δηµοπρασιών για την
εκποίηση ή την εκµίσθωση ή µίσθωση ή αγορά Πραγµάτων
(κινητών ή ακινήτων ) του ∆ήµου έτους 2018 (αρ. 1 του Π.∆.
270/81).
13. Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισµό επτά (7) Εφέσεων της εταιρείας
«ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.», ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου
Αθηνών.
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων
παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή των αντικειµένων
των συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.
15. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας εκδηλώσεων 2ου και 4ου Γυµνασίου Ελευσίνας για την
πραγµατοποίηση της Πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης του
συλλόγου Συµιακών Ελευσίνας.
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Χαϊδάρι: Συνελήφθησαν δύο Γεωργιανοί για διαρρήξεις σπιτιών

Απόπειρα απόδρασης από το συµβατικό όχηµα του Τµήµατος Ασφαλείας
Χαϊδαρίου, που τους µετέφερε από τα ∆ικαστήρια της οδού Ευελπίδων.

Σ

υνελήφθησαν από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφάλειας Χαϊδαρίου,
δύο υπήκοοι Γεωργίας, ηλικίας 31 και 59 ετών, για διαρρήξεις-κλοπές
από οικίες στην ίδια περιοχή.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες το τελευταίο χρονικό διάστηµα,
παραβίαζαν τις εισόδους οικιών, κατά την διάρκεια απουσίας των ιδιοκτητών
και στην συνέχεια ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν χρηµατικά ποσά,
κοσµήµατα και τιµαλφή.
Μέχρι στιγµής έχουν εξιχνιασθεί τέσσερις περιπτώσεις κλοπών στην περιοχή
του Χαϊδαρίου.
Οι άτακτοι δράστες έγιναν αιτία κινητοποίησης της Αστυνοµίας στο κέντρο της
Αθήνας, όταν σηµειώθηκε απόπειρα απόδρασης από συµβατικό όχηµα του
Τµήµατος Ασφαλείας Χαϊδαρίου, που τους µετέφερε από τα ∆ικαστήρια της
οδού Ευελπίδων.
Οι δύο µεταφέρονταν µε φυλακιστήριο, ο ένας για τις φυλακές Κορυδαλλού και ο άλλος για τις φυλακές Ναυπλίου.
Κάποια στιγµή επί της οδού ∆εληγιάννη, σχεδόν έξω από την Τροχαία Αττικής, ο ένας από τους δύο κατάφερε να βγάλει το χέρι απ’ τις χειροπέδες, καθώς ήταν δεµένος µαζί µε τον συγκατηγορούµενό του, άνοιξε το παράθυρο του υπηρεσιακού οχήµατος και τράπηκε σε φυγή ανάµεσα στους σαστισµένους διερχόµενους οδηγούς.
Η Αστυνοµία τέθηκε αµέσως σε συναγερµό και στο σηµείο έσπευσαν περιπολικά της Άµεσης ∆ράσης. Ωστόσο ο ένας
από τους αστυνοµικούς του Π.Α. Χαϊδαρίου τον καταδίωξε και πυροβόλησε στον αέρα για να τον εκφοβίσει. Κατάφερε να τον ακινητοποιήσει επί της οδού Ψαρών, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και περνώντας του εκ νέου χειροπέδες.
Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεµψε σε Τακτικό
Ανακριτή.

Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στο Μενίδι

Σ

τα χέρια της αστυνοµίας έπεσαν
τέσσερα άτοµα, που κατηγορούνται
για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στο Μενίδι . Ειδικότερα, συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 19, 21 και 36
ετών, καθώς και µία 21χρονη γυναίκα.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία, οι συλληφθέντες διακινούσαν συστηµατικά ποσότητες
ναρκωτικών, τις οποίες αποθήκευαν στην
οικία τους. Έπειτα από έρευνα στην οικία
των κατηγορουµένων, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν µεταξύ άλλων, ποσότητα
ηρωϊνης βάρους 403,5 γραµµαρίων και
κοκαΐνη βάρους 20,3 γραµµαρίων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, ο οποίος
τους παρέπεµψε σε τακτικό ανακριτή.

Ελευσίνα: Εντοπίστηκε στη θάλασσα 68χρονος ψαράς
Η Λιµενική Αρχή Ελευσίνας, ενηµερώθηκε από
τον Πλοίαρχο του δεξαµενόπλοι ου
''ΦΡΕΣ''το
οποίο βρισκόταν αγκυροβοληµένο στο αγκυροβόλι ο Ελευσί νας, ότι το
αλι ευτι κό
''ΒΑΣΙΛΙΚΗ''
χωρίς επιβαίνοντες, ήρθε
σε επαφή µε το ως µε το
δεξαµενόπλοιο χωρίς να
προκληθούν υλικές ζηµιές σε αυτό.

Στη συνέχει α, ο ανωτέρω 68χρονος δι εκοµίσθη µε ασθενοφόρο όχηµα του ΕΚΑΒ στο

Ο

∆ήµος Ελευσίνας ενηµερώνει τους ∆ηµότες ότι από
22 Ιανουαρίου 2018 ξεκινάει η λειτουργία του Συστήµατος «Μητρώο Πολιτών», σύµφωνα µε την 28/2018
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ενόψει της έναρξης λειτουργίας, οι ∆ήµοι υποχρεούνται να προβούν σε απαιτούµενες
ενέργειες που αφορούν στη λειτουργία των ∆ηµοτολογίων και
των Ληξιαρχείων τους.
Συγκεκριµένα, από τις 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 έως
και τις 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 παύει να διενεργείται
οποιαδήποτε ενέργεια ενηµέρωσης στα ∆ηµοτολόγια των
∆ήµων όλης της χώρας. Επίσης, δεν θα υφίσταται η διαλειτουργικότητα του ΟΠΣΕ∆. Συνεπώς, δεν δύναται να εκδίδονται
βεβαιώσεις δηµοτολογίου από τα ΚΕΠ της χώρας.
Για δε τα Ληξιαρχεία σύµφωνα µε την ίδια εγκύκλιο από τις 16
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 έως τις 21 Ιανουαρίου 2018 και
ώρα 15.00 παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος
∆ιαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και ως εκ τούτου δεν
καταχωρείται καµία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και δεν
εκτυπώνεται καµία πράξη από αυτό.
Για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η µετάπτωση των δεδοµένων του Συστήµατος, η καταχώρηση των ληξιαρχικών πράξεων θα γίνεται σε «χειρόγραφα» ληξιαρχικά βιβλία.
Για το λόγο αυτό το ∆ηµοτολόγιο και τα Ληξιαρχεία (∆Ε Ελευσίνας και ∆Ε Μαγούλας) του ∆ήµου Ελευσίνας δεν θα εξυπηρετούν το κοινό από τη ∆ευτέρα 15 Ιανουαρίου µέχρι και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ Ρ. ∆ΟΥΡΟΥ
ΚΑΙ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ Η
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Ελευσίνας, ενώ
από το περιστατικό δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Άµεσα στην θαλάσσια
περιοχή κατέπλευσε περιπολικό σκάφος, το πλήρωµα του οποίου εντόπισε µέσα στη θάλασσα, τον
68χρονο ιδιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους, τον
οποίο αφού περισυνέλεξε, µετέφερε στο λιµάνι
της Ελευσίνας.

Αλλαγές στο ∆ηµοτολόγιο
του ∆ήµου Ελευσίνας

''ΤΖΑΝΕΙΟ'' Γενικό Νοσοκοµείο, όπου παραµένει νοσηλευόµενος στη µονάδα βραχεί ας
νοσηλείας, ενώ το ''ΒΑΣΙΛΙΚΗ'' ρυµουλκήθηκε
από λάντζα στο λιµένα Ελευσίνας.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό
Λιµεναρχείο Ελευσίνας, ενώ από το περιστατικό
δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

για την ολοκλήρωση
του δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων της Μάνδρας

Π

ρογραµµατική Σύµβαση µε αν τικείµεν ο την εκπόν ηση
της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη για την ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της ∆.Κ. Μάν δρας µε
ταυτόχρον η αν τικατάσταση του δικτύου ύδρευσης από
αµίαν το και κατασκευής των συν δέσεων », υπέγραψαν η
Περιφερειάρχης Αττικής, Ρέν α ∆ούρου και η ∆ήµαρχος Μάν δρας - Ειδυλλίας, Ιωάν ν α Κριεκούκη. Ο προϋπολογισµός της
µελέτης αν έρχεται στο ποσό των 256.640,28 ευρώ µε ΦΠΑ
και χρηµατοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας.
Σκοπός της µελέτης είν αι η επίλυση του ζητήµατος της αποχέτευσης των ακαθάρτων στη ∆.Κ. Μάν δρας (πόλη Μάν δρας συν οικία Παπακώστα - περιοχή Εργατικών Κατοικιών ), όπου
έχει κατασκευαστεί το πρωτεύον δίκτυο, ωστόσο, δεν έχει
ολοκληρωθεί η κατασκευή του δευτερεύον τος και των συν δέσεων .
Το δίκτυο ύδρευσης προς αν τικατάσταση είν αι µήκους 1,5
χλµ. µε αν τικατάσταση περίπου 250 παροχών .
Συγκεκριµέν α, η µελέτη περιλαµβάν ει:
•
Υδραυλική µελέτη αποχέτευσης στις περιοχές της
∆.Κ. Μάν δρας.
•
Έλεγχο των υφιστάµεν ων κατασκευασµέν ων δικτύων αποχέτευσης, έλεγχο της δυν ατότητας παραλαβής του
επιπλέον φορτίου λυµάτων από τα προβλεπόµεν α ν έα έργα
αποχέτευσης.
•
Υδραυλική µελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης για
την περιοχή της Μάν δρας και την περιοχή Παπακώστα.
•
Υψοµετρική εν ηµέρωση σε δρόµους 20 χλµ.
Τέλος, την αν άθεση, την υπογραφή σύµβασης µε τον αν άδοχο, την επίβλεψη εκπόν ησης της µελέτης και την οριστική παραλαβή της αν αλαµβάν ει ο ∆ήµος Μάν δρας - Ειδυλλίας.
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Π

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

ολλά είναι τα θέµατα που πρέπει να
εξετάσει η Οικονοµική Επιτροπή
του δήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας,
στη σηµερινη συνεδρίαση που θα γίνει στις
13:30 στο ∆ηµοτικό Μέγαρο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Μάνδρας . Η ηµερήσια διάταξη
έχει ως εξής :
1. Υποβολή αιτήµατος στην Προϊσταµένη
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για έκδοση
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για
δαπάνη επιµόρφωσης προσωπικού και
συµµετοχή σε σεµινάρια.
2. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 520,80€ σε
βάρος του ΚΑΕ 10.6261.0001 για συντήρηση
ανελκυστήρα του δήµου.
3. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 3.000,00€
σε βάρος του ΚΑΕ 10.7133.0001 για προµήθεια κλιµατιστικών.
4. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 5.000,00€
σε βάρος του ΚΑΕ 35.6699.0004 για προµήθεια υλικών αυτόµατου ποτίσµατος.
5.∆έσµευση πίστωσης ποσού 14.880,00€
σε βάρος του ΚΑΕ 10.6142.0011 για την
συµβουλευτική υποστήριξη µε παροχή επιστηµονικών γνώσεων και υπηρεσιών στις
εργασίες αποτύπωσης των οικονοµικών
δεδοµένων της χρήσης 2016
6. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 10.146,00€
σε βάρος του ΚΑΕ 10.6142.0002 για αµοιβές
ΝΠΙ∆ (Ορκωτοί Λογιστές )
7. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 39.000,00€
σε βάρος του ΚΑΕ 10.6641.0001 για προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών
µέσων.
8. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 100,00€ σε
βάρος του ΚΑΕ 10.6061.0003 για προµήθεια
γάλακτος λόγω ΣΣΕ.
9 ∆έσµευση πίστωσης ποσού 1000,00€ σε
βάρος του ΚΑΕ 15.6061.0003 για προµήθεια
γάλακτος λόγω ΣΣΕ.
10. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 9.831,74€
σε βάρος του ΚΑΕ 20.6061.0003 για προµήθεια γάλακτος λόγω ΣΣΕ.
11. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 900,00€
σε βάρος του ΚΑΕ 25.6061.0003 για προµήθεια γάλακτος λόγω ΣΣΕ.
12. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 600,00€
σε βάρος του ΚΑΕ 30.6061.0003 για προµήθεια γάλακτος λόγω ΣΣΕ.
13. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 200,00€
σε βάρος του ΚΑΕ 35.6061.0003 για προµήθεια γάλακτος λόγω ΣΣΕ.
14. ∆έσµευση πίστωσης ποσού
11.842,72€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0034
για ανακατασκευή οδών και ασφαλτοστρώσεις στη ∆Κ Μάνδρας.
15. ∆έσµευση πίστωσης ποσού
11.041,62€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0035
για ανακατασκευή οδών και ασφαλτοστρώσεις στη ΤΚ Βιλίων.
16. ∆έσµευση πίστωσης ποσού
29.015,85€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0036
για ανακατασκευή οδών και ασφαλτοστρώσεις στη ∆Κ Ερυθρών.
17. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 3.764,37€

σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0037 για ανακατασκευή οδών και ασφαλτοστρώσεις στη ΤΚ
Οινόης.
18. ∆έσµευση πίστωσης ποσού
18.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 00.6123 για
έξοδα κίνησης των προέδρων δηµοτικών και
τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων
τοπικών κοινοτήτων.
19. ∆έσµευση πίστωσης ποσού
49.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6699.0014
για προµήθεια σκυροδέµατος, ασφαλτοσκυροδέµατος & λοιπών υλικών ασφάλτου για τη
∆Κ Μάνδρας.
20. ∆έσµευση πίστωσης ποσού
18.710,96€ σε βάρος του ΚΑΕ 25.6213.0002
για προµήθεια πόσιµου νερού για τις ανάγκες
του Αλεποχωρίου.
21. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 998,20€
σε βάρος του ΚΑΕ 10.7131.0001 για προµήθεια φωτοτυπικού µηχανήµατος.
22. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 3.980,00€
σε βάρος του ΚΑΕ 25.6261.0008 για επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη λειτουργίας
βιολογικών Βιλλίων Ερυθρών για το ∆ήµο
Μάνδρας-Ειδυλλίας.
23. ∆έσµευση πίστωσης ποσού
25.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 25.6699.0013
για προµήθεια επισκευή και τοποθέτηση υδροµετρητών
24. ∆έσµευση πίστωσης ποσού
16.120,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6142.0004
για τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη για
την ωρίµανση και ένταξη των έργων του
δήµου στο ΕΣΠΑ και άλλες χρηµατοδοτικές
πηγές.
25. ∆έσµευση πίστωσης ποσού
85.106,30€ σε βάρος του ΚΑΕ 00.6733.0004
για οικονοµική ενίσχυση των πληγέντων από
το έκτακτο καιρικό φαινόµενο της 15/11/2017.
26. ∆έσµευση πίστωσης ποσού
20.136,75€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6142.0012
για αµοιβές µηχανογραφικής υποστήριξης.
27. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 7.000,00€
σε βάρος του ΚΑΕ 10.6266.0004 για
συντήρηση προγ.Η/Υ (Ενιαίο ∆ιαχειρ.
Σύστηµα ΓΛ Μητρώο Παγίων, Μ. Αρρένων
Πρωτόκολλο)
28. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 6.000,00€
σε βάρος του ΚΑΕ 10.6266.0005 για
συντήρηση προγράµµατος –εφαρµογών
µισθοδοσίας-διαχει. προσωπικού
29
∆έσµευση
πίστωσης
ποσού
955.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ
25.6213.0001 για προµήθεια ύδατος από
ΕΥ∆ΑΠ30. ∆έσµευση πίστωσης ποσού
11.524,61€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6699.0016
για προµήθεια
σκυροδέµατος, ασφαλτοσκυροδέµατος &
λοιπών υλικών για τη ∆Κ Ερυθρών.
31. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 5.375,61€
σε βάρος του ΚΑΕ 30.6699.0014 για προµήθεια σκυροδέµατος, ασφαλτοσκυροδέµατος & λοιπών υλικών για τη ∆Κ Μάνδρας
32. ∆έσµευση πίστωσης ποσού
49.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6699.0016

για προµήθεια σκυροδέµατος, ασφαλτοσκυροδέµατος & λοιπών υλικών για τη ∆Κ Ερυθρών
33. ∆έσµευση πίστωσης ποσού
24.180,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6117.0003
για τακτοποιήσεις-νοµιµοποιήσεις αυθαίρετων δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου
34. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 4.496,08€
σε βάρος του ΚΑΕ 35.6692 για προµήθεια
σπόρων, φυτών δενδρυλλίων και έτοιµου
χλοοτάπητα
35. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 6.905,95€
σε βάρος του ΚΑΕ 35.6699.0011 για προµήθεια χλοοτάπητα.
36. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 2.909,69€
σε βάρος του ΚΑΕ 10.6612 για προµήθεια
γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
37. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 6.091,87€
σε βάρος του ΚΑΕ 10.6613.0001 για προµήθεια µελανιών µηχανογράφησης
38. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 5.595,52€
σε βάρος του ΚΑΕ 10.6613.0002 για προµήθεια χάρτου µηχανογράφησης.
39. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 1.021,71€
σε βάρος του ΚΑΕ 35.6693 για προµήθεια
φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και
βελτιωτικού εδάφους.
40. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 6.276,43€
σε βάρος του ΚΑΕ 35.6699.0001 για προµήθεια χώµατος, τύρφης και κοπριάς.
41. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 4.819,88€
σε βάρος του ΚΑΕ 35.6699.0002 για προµήθεια λιπασµάτων
42. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 4.518,85€
σε βάρος του ΚΑΕ 00.6142.0002 για αµοιβές
για αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆Σ
43. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 3.275,30€
σε βάρος του ΚΑΕ 30.6699.0007 για προµήθεια πινακίδων ΚΟΚ και πληροφοριακών
πινακίδων
44. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 3.732,10€
σε βάρος του ΚΑΕ 30.6699.0009 για προµήθεια πινακίδων οδοσήµανσης
45. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 8.000,00€
σε βάρος του ΚΑΕ 30.6264.0003 για
συντήρηση και επισκευή ελαστικών µηχανηµάτων έργου ΤΥ
46. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 188,48€
σε βάρος του ΚΑΕ 20.6263.0004 για
συντήρηση και επισκευή ελαστικών
47. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 68,20€ σε
βάρος του ΚΑΕ 20.6671.0005 για προµήθεια
ελαστικών µεταφορικών µέσων
48. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 456,57€
σε βάρος του ΚΑΕ 10.6671 για ανταλλακτικά
µεταφορικών µέσων49. ∆έσµευση πίστωσης
ποσού 5.487,64€ σε βάρος του ΚΑΕ
20.6671.0001 για ανταλλακτικά απορριµµατοφόρων
50. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 603,88€
σε βάρος του ΚΑΕ 20.6671.0003 για ανταλλακτικά ηµιφορτηγών.
51. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 7.136,82€
σε βάρος του ΚΑΕ 30.6672.0001 για ανταλλακτικά µηχανηµάτων έργου , κ.α.

Ανακοίνωση της γραµµατείας του
ΣΥΡΙΖΑ Ελευσίνας-Μαγούλας:

Π

ριν από ένα µήνα περίπου, πραγµατοποιήθηκε διήµερο Περιφερειακό Συνέδριο στην Ελευσίνα και στα Μέγαρα, µε τη
συµµετοχή Υπουργών και του Πρωθυπουργού.
Κατά τη διάρκεια της πραγµατοποίησης του,
υπήρξαν συγκεκριµένες εξαγγελίες για την Ελευσίνα, τόσο από µεριάς των περισσοτέρων Υπουργών, όσο και του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Για το λόγο αυτό την ερχοµένη εβδοµάδα θα
πραγµατοποιηθεί συνέλευση των µελών του
ΣΥΡΙΖΑ Ελευσίνας-Μαγούλας, προκειµένου να
εξεταστεί η πορεία υλοποίησης των δεσµεύσεων,
οι οποίες αφορούν συγκεκριµένα στο ∆ήµο Ελευσίνας.
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Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων µε νέα επιστολή του στους συναρµόδιους Υπουργούς
και την Περιφέρεια Αττικής, ζητεί να ξεκινήσουν

άµεσα οι εργασίες καθαρισµού και εµβάθυνσης του λιµανιού της Νέας Περάµου

Ο

∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης µε νέα επιστολή του στους συναρµόδιους Υπουργούς και στην Περιφέρεια Αττικής, ζητεί να ξεκινήσουνάµεσα οι εργασί ες καθαρι σµού και
εµβάθυνσης του λιµανιού της Νέας
Περάµου.
Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης, µε νέο έγγραφό του
που απευθύνεται στους συναρµόδιους Υπουργούς Εµπορικής Ναυτιλίας και ΝησιωτικήςΠολιτικής κ.

Παναγιώτη Κουρουµπλή και Υποδοµών & Μεταφορών κ. ΧρήστοΣπί ρτζη, στην Περι φερει άρχη
Αττικής Κα Ρένα ∆ούρου και τον
Αντιπεριφερειάρχη∆υτικής Αττικής
κ. Γιάννη Βασιλείου, ζητεί άµεσα να
αρχίσουν οι εργασίεςκαθαρισµού
και εµβάθυνσης του Λιµανιού της
Νέας Περάµου λόγω της τεράστιαςκαταστροφής που προξένησαν οι
πληµύρες της 15 ης Νοεµβρίου
2017.
Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρ-

ης Σταµούλης στην νέα αυτή επιστολή του αναφέρει:
« ΘΕΜΑ: Λιµάνι Νέας Περάµου,
Σας γνωρίζουµε, ότι δύο (2) µήνες
µετά την θεοµηνία της 15 ης Νοεµβρίου 2017, και τις τεράστιες καταστροφές, που αυτή προκάλεσε, το
λιµάνι της Νέας Περάµου εξακολουθεί να παραµένει µπαζωµένο, µε
ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονοµική λειτουργία της πόλης, αλλά και
για τον αντίκτυπο στην κοινή γνώµη
για τον τρόπο, που λειτουργεί η

πολιτεία, προκειµένου να επιλύσει
τα σοβαρά προβλήµατα, που
δηµιούργησε η πρόσφατη θεοµηνία.
Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούµε, όπως ενεργήσετε άµεσα για
να ξεκινήσουν οι εργασίες καθαρισµού και εκβάθυνσης του λιµανιού
της Νέας Περάµου.
Με την βεβαιότητα, ότι θα ανταποκριθείτε άµεσα, για την επίλυση του
σοβαρού αυτού προβλήµατος, σας
ευχαριστούµε εκ των προτέρων. »

«Ο εθελοντισµός ύψιστη πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπο»

Τ

τόνισε στην Βασιλόπιτα της Αντικαρκινικής Αχαρνών – Φυλής ο Σπύρος Μπρέµπος

ην Πρωτοχρονιάτικη πίττα της έκοψε το απόγευµα
του Σαββάτου 13 Ιανουαρίου στην κατάµεστη
από κόσµο αίθουσα εκδηλώσεων της Στέγης
Ποντίων ο «Καπετάν Ευκλείδης» το παράρτηµα της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Αχαρνών - Φυλής.
Τον ∆ήµο Φυλής εκπροσώπησε ο Αντιδήµαρχος Σπύρος Μπρέµπος ο οποίος δίνοντας τις θερµές ευχές του στον
Πρόεδρο Παναγιώτη Καζανά, στα δραστήρια µέλη του ∆.Σ
αλλά και σε όλο τον κόσµο, επεσήµανε ότι ο «Εθελοντισµός» είναι η ύψιστη πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπο.
Ο Πρόεδρος του παραρτήµατος Παναγιώτης Καζανάς
από την πλευρά του έκανε έναν σύντοµο απολογισµό επισηµαίνοντας ότι από πέρσι η Αντικαρκινική φέρει και το
όνοµα του ∆ήµου Φυλής. Τόνισε επίσης πως οι κυρίαρχοι
στόχοι παραµένουν και για το 2018 και είναι µεταξύ
άλλων:
•
Η πολύπλευρη δράση του παραρτήµατος µε
δωρεάν Γυναικολογικές εξετάσεις
•
Συνεργασίες για σηµαντικές ενηµερωτικές
εκδηλώσεις µε Πολιτιστικούς Συλλόγους και κοινωνικούς
φορείς και των δύο πόλεων Αχαρνών και Φυλής
•
∆ιοργάνωση Αιµοδοσιών
•
Σηµαντικές ενηµερωτικές εκδηλώσεις και αντικαπνιστικές εκστρατείες στα σχολεία, κ. α
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Αντικαρκινικής συµµετέχει εκ µέρους του ∆ήµου Φυλής το
επί σειρά ετών δραστήριο µέλος Ελένη Καµπόλη.
Στη εκδήλωση έδωσε επίσης το «παρών» από τα Άνω
Λιόσια, ο υποψήφιος βουλευτής µε την «Ένωση Κεντρώων» Αλέξανδρος Ανδριώτης.

∆ευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018

6-θριάσιο

Ανοικτά τα γραφεία του συλλόγου
∆ροσούπολης για όσους
θέλουν να δηλώσουν συµµετοχή
στο ετήσιο καρναβάλι
του ∆ήµου Φυλής

Ο Πολιτιστικός, Εξωραϊστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος ∆ροσούπολης θα συµµετέχει στο ετήσιο καρναβάλι
του ∆ήµου Φυλής στις 11 Φεβρουαρίου 2018. Καλούνται
τα µέλη του που θέλουν να συµµετέχουν στην οµάδα του
συλλόγου να δηλώσουν την συµµετοχή τους µέχρι την
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 18 στα γραφεία του Συλλόγου
(Γρεβενών 16) ή στο τηλέφωνο 6983304450.
Ο σύλλογος θα παραµείνει ανοιχτός γι’ αυτό τον σκοπό:
Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018: 10-2 (πρωί)
Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018: 7-9 (απόγευµα)
∆ευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018: 10-2 (πρωί) & 7-9 (απόγευµα)
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018: 10-2 (πρωί) & 7-9 (απόγευµα)

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου
Ο πρόεδρος
Η γραµµατέας
Μιχάλης Ζουρίδης
Ιωάννα Τσαµπούκου

Το "∆ένδρο Ζωής" µαζί
µε τρεις σχολικές
µονάδες οργανώνουν
Εθελοντική Αιµοδοσία

Τ

ο "∆ένδρο Ζωής" µαζί µε το Εσπερινό Γυµνάσιο Αχαρνών,
το Εσπερινό Λύκειο Αχαρνών και το 1ο Γυµνάσιο Αχαρνών
οργανώνουν Εθελοντική Αιµοδοσία τη ∆ευτέρα, 15/01/2018
µεταξύ: 10:00-13:00
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ στη Λιοσίων 44
Η εθελοντική αιµοδοσία είναι µία πράξη προσφοράς και κίνηση
εξόδου από το εγώ µας και ανοίγµατος προς την κοινωνία. Το
αίµα, που θα δώσουµε σε 5 λεπτά θα σώσει ζωή, που κινδυνεύει
στο µέλλον είτε πρόκειται για τη δική µας είτε για κάποιου συνανθρώπου µας.
Συνδιοργανωτές θα είναι το ∆ΕΝ∆ΡΟ ΖΩΗΣ και οι τρεις σχολικές
µονάδες, ήτοι:
·
Εσπερινό Γυµνάσιο Αχαρνών
·
Εσπερινό Λύκειο Αχαρνών
·
1ο Γυµνάσιο Αχαρνών
Προφανώς η πρόσκληση απευθύνεται σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Μενιδίου. Όλοι ο κάτοικοι στο Μενίδι είναι
ευπρόσδεκτοι σε αυτό το έργο αγάπης.
Κάθε µαθητής µπορεί να δικαιολογήσει έως δύο µέρες απουσιών, οι οποίες διαγράφονται. Αντίστοιχα κάθε δηµόσιος
υπάλληλος παίρνει από την υπηρεσία του επιπλέον 2 ηµέρες άδειας.
Εµείς, όµως, προσφέρουµε, διότι θέλουµε και µπορούµε. Όσοι δεν µπορούν να δώσουν αίµα, διότι δεν τους το επιτρέπει η υγεία τους είναι πάλι ευπρόσδεκτοι να βοηθήσουν ως εθελοντές στην οργάνωση της εθελοντικής αιµοδοσίας.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ
Η εθελοντική αιµοδοσία απευθύνεται σε όλους τους δηµότες του ∆ήµου Αχαρνών και στις γύρω περιοχές. Όλοι είναι
ευπρόσδεκτοι και δεν πρόκειται για αιµοδοσία κλειστού τύπου. Όταν πρόκειται για πράξεις προσφοράς το άνοιγµα
επιβάλλεται και είναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ.

ΠΟΙΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΜΑΣ
Η αιµοδοσία στηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας www.ekea.gr γίνεται µε την κάλυψη της Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου και την ΟΛΜΕ. Κατόπι τηλεφωνικής επικοινωνίας µε την κ. Πρωτονοτάριου, θα συµπεριληφθεί στη
γενική αφίσα της ΟΛΜΕ και θα αφορά σε πλήθος αιµοδοσιών των ΕΛΜΕ της Αττικής. Τέλος, έγινε πρόταση από το
∆ιευθυντή κ. Μανδράκη Χ. να δωθεί η µακέτα, που φαίνεται στην εικόνα και µε βάση αυτό το concept να προχωρήσει πανελλαδικά το διαφηµιστικό της ΟΛΜΕ.

Αναβάθµιση ιστορικών οικισµών στην Ελευσίνα

Τ

έλος Ιανουρίου θα ξεκινήσει η κατασκευή σταµποτού
στην οδο Εφέσσου προϋπολογισµού 83.000 ευρω στον
Συνοικισµό. Το έργο στο οποίο έχει αναδειχθεί οριστικός
ανάδοχος εντάσσεται στην προσπάθεια αναβάθµισης ιστορικων
οικισµών της Ελευσίνας
Eπίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός για την κατασκευη πεζοδροµίων. Ηµεροµηνία λήξης των
προσφορών ειναι η Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018.
Ο προϋπολογισµός µελέτης ανέρχεται στο ποσό των
250.000€ συµ/νου του ΦΠΑ και αφορά εργασίες επισκευής ανακατασκευής ή εκ νέου κατασκευής πεζοδροµίων στην Άνω και
Κάτω Ελευσίνα. Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίους Πόρους και
θα εκτελεστεί υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας
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θριάσιο-7

Επίσκεψη του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών – Φυλής
στον ∆ήµαρχο Χρήστο Παππού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ
∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ
∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

Τ

ον ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, επισκέφθηκαν στο γραφείο του το µεσηµέρι της Πέµπτης
11 Ιανουαρίου ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού
Συλλόγου Αχαρνών – Φυλής Αθανάσιος Σωτηρίου και το
δραστήριο µέλος του ∆.Σ κι επί σειρά ετών Πρόεδρος
Βασίλης Λαζάρου.
Οι τρείς τους είχαν εποικοδοµητική συζήτηση σε ότι
αφορά το σχεδιασµό περιβαλλοντικών δράσεων και

παρεµβάσεων, µε πρώτη µία δενδροφύτευση, που θα
οργανώσουν και θα πραγµατοποιήσουν από κοινού.
Το προηγούµενη µέρα εξάλλου, το απόγευµα της
Τετάρτης 10 Ιανουαρίου, ανταποκρινόµενος στο κάλεσµα, ο ∆ήµαρχος Φυλής, έδωσε το «παρών» στην καθιερωµένη εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας του
Κυνηγετικού Συλλόγου, κι έδωσε τις ευχές του, για µια
καλή χρονιά.

ΛΟΓΩ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΙΣ 22-1-2018, (ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΑ∆Κ
οικ. 5/2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΦΕΚ:
3/Β/5-1-2018)ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ∆ΕΝ ΘΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,
από
∆ΕΥΤΕΡΑ 15-1-2018 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-12018 & ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ από ΤΕΤΑΡΤΗ 17-12018 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-1-2018.
(ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΘΑΝΑΤΟΥ)
Εκ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας
Πάνος Καµµένος,
επισκέφθηκε την 112 Πτέρυγα
Μάχης στην Αεροπορική Βάση
Ελευσίνας

Ο

Υπουργός Εθνικής Άµυνας Πάνος Καµµένος, συνοδευόµενος από τον Αρχηγό
ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Χρήστο Χριστοδούλου, επισκέφθηκε την 112 Πτέρυγα
Μάχης στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας,
όπου συνοµίλησε µε τα πληρώµατα ελικοπτέρων αποστολών έρευνας και διάσωσης.

Να θυµίσουµε ότι ο υπουργός Εθνικής
Άµυνας Πάνος Καµµένος σε σχετική ερώτηση
του βουλευτή Θεσσαλονίκης Θεόδωρου
Καράογλου είχε αναφέρει ότι τα πυροσβεστικά αεροσκάφη που είχαν έδρα τα τελευταία
χρόνια τη συµπρωτεύουσα, φεύγουν από τη
Θεσσαλονίκη τα πυροσβεστικά αεροσκάφη
που είχαν έδρα τα τελευταία χρόνια τη
συµπρωτεύουσα και µετακοµίζουν οριστικά
στην αεροπορική βάση Ελευσίνας.
Ο υπουργός Εθνικής Άµυνας υποστηρίζει ότι
δεν θα επηρεαστεί το πυροσβεστικό έργο στη
βόρεια Ελλάδα, ενώ επικαλείται λόγους εξοικονόµησης χρηµάτων για να αιτιολογήσει τη
µεταφορά.

8-θριάσιο

Μέτρα προστασίας
της υγείας
και ασφάλειας των
εργαζοµένων
ζητά το ΣΕΠΕ από
τους δήµους

ΕΛΑΒΕ ΤΟ ΟΚ

Η µελέτη για φωτεινό σηµατοδότη
µπροστά από το Γυµνάσιο
∆ιαπολιτισµικής Εκπ. Αχαρνών
Στην έγκριση της µελέτης για την εγκατάσταση και λειτουργία της φωτεινής σηµατοδότησης πεζών, επί της οδού Αγ. ∆ιονυσίου, για
τις ανάγκες του Γυµνασίου ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών προχώρησε πρόσφατα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το αίτηµα που είχε κατατεθεί από το 2015,
ζητούσε την εγκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης πεζών για την ασφαλή διάβαση
των µαθητών του.
Σηµειώνεται- όπως αναφέρεται και στην
απόφαση- ότι από την οδό Αγ. ∆ιονυσίου
διέρχεται λεωφορειακή γραµµή ΟΑΣΑ , που
όµως δεν επηρεάζεται από την παραπάνω
πρόταση , παρά µόνο θετικά και υπέρ της
ασφαλείας του επιβατικού κοινού και των
µαθητών και θα ενηµερωθεί εγγράφως ώστε
να λάβει γνώση της επικείµενης εγκατάστασης.
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Ο

ρισµό τεχνικού ασφάλειας και ιατρού
εργασίας, παροχή των προβλεπόµενων µέσων ατοµικής προστασίας
στους εργαζόµενους και αλλαγή θέσης
εργασίας και αντικατάσταση µε πεπειραµένο
προσωπικό όσων συµβασιούχων των προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας που απασχολούνται στην καθαριότητα ως εργάτες – συνοδοί απορριµµατοφόρων οχηµάτων, ζητά µεταξύ
των άλλων το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) από τους δήµους, στο πλαίσιο λήψης
µέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων σ΄ αυτούς.
Την Τετάρτη το υπουργείο Εσωτερικών διαβίβασε προς όλες τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του
Κράτους, το σχετικό έγγραφο του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), για να ενηµερώσουν
τους δήµους της χωρικής τους αρµοδιότητας για
τις επισηµάνσεις του ΣΕΠΕ, «προκειµένου να
προβούν άµεσα στη λήψη των αναγκαίων µέτρων,
όπως αυτά καταγράφονται κατά προτεραιότητα
στο ανωτέρω έγγραφο του ΣΕΠΕ και εντός της
προθεσµίας που θέτει το ΣΕΠΕ».
Η διαδικασία έχει ως στόχο να ευθυγραµµιστούν πλήρως, όσοι ∆ήµοι δεν το έχουν πράξει
ακόµη, µε τα όσα προβλέπονται στη σχετική
Εγκύκλιο 27116/09.02.2017 του ΣΕΠΕ για την
τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας και των κανόνων Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.
Επισηµαίνεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών
δίνει έµφαση στην ανάγκη διαρκούς βελτίωσης
στο τοµέα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, πολύ περισσότερο που τα εργατικά

ατυχήµατα πλήττουν µε ιδιαίτερη συχνότητα τους
εργαζόµενους των δήµων σε απαιτητικούς τοµείς
εργασίας, όπως είναι η αποκοµιδή των απορριµµάτων.
Υπενθυµίζεται ότι, εκτός από τις ενέργειες του
υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέσω του ΣΕΠΕ, το υπουργείο Εσωτερικών µε το άρθρο 97 του
ν.4483/17, επέκτεινε και στους εργαζόµενους καθαριότητας µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου το
δικαίωµα να τους χορηγούνται Μέσα Ατοµικής
Προστασίας. Ταυτόχρονα, διεύρυνε τις αρµοδιότητες παρέµβασης της Επιθεώρησης Εργασίας.
Πλέον, δεν περιορίζεται στην υποβολή έκθεσης
όταν διαπιστώνει κενά σε ζητήµατα Υγιεινής και
Ασφάλειας στους ΟΤΑ, αλλά – για πρώτη φοράεισηγείται και την επιβολή προστίµου. Επιπρόσθετα, εάν δεν υπάρξει συµµόρφωση µε τις υποδείξεις της, το πρόστιµο σε βάρος του εκάστοτε
παραβάτη εκτελείται µε απόφαση του υπουργού
Εσωτερικών και παρακρατείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, οι οποίοι αφορούν την
τακτική χρηµατοδότηση των ΟΤΑ.

Πορεία διαµαρτυρίας γονέων και µαθητών
στα Ανω Λιόσια, µετά το µπαράζ
πυροβολισµών µεταξύ οικογενειών ROMA

Μ

– Νέο ραντεβού στις 16/1

έχρι την πλατεία Ηρώων και το ∆ηµαρχείο στο κέντρο των Άνω Λιοσίων
έφθασαν το πρωί της Πέµπτης µαθητές και γονείς του 3ου Γυµνασίου,
διαµαρτυρόµενοι για τα επικίνδυνα περιστατικά µε ανεξέλεγκτους πυροβολισµούς , πλησίον του σχολείου που θέτουν σε κίνδυνο περαστικούς, µαθητές και εκπαιδευτικούς .
Στην κινητοποίηση συµµετείχαν και µαθητές και γονείς ροµά, που δίκαια αγανακτούν µαζί µε τους υπόλοιπους µαθητές και γονείς για την άθλια κατάσταση
που επικρατεί στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Άνω Λιοσίων στο οικοδοµικό
τετράγωνο που στεγάζονται το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, το 2ο ∆ηµοτικό
Άνω Λιοσίων και το 3ο Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων!!!, λόγω γειτνίασης µε παραβατικές οµάδες.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για την Τρίτη 16 Γενάρη 12.00 στο υπουργείο Παιδείας και ήδη ∆Σ Συνδικάτων και Φορέων από τους ∆ήµους Αχαρνών και Φυλής
ετοιµάζονται να πάρουν απόφαση στήριξης της κινητοποίησης, µε αιτήµατα
που έχουν εδώ και καιρό διαµορφώσει, καθώς τα προβλήµατα είναι υπαρκτά
και χρονίζουν.
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θριάσιο-9

Τα γραφεία ναυτιλιακής εταιρείας στις Αχαρνές µπαίνουν
στο µικροσκόπιο των λιµενικών κι άλλων αρχών

Τ

α γραφεία µίας ναυτιλιακής εταιρείας στην οδό ∆ηµοκρατίας στις
Αχαρνές µπαίνουν στο µικροσκόπιο των λιµενικών κι άλλων αρχών για
να ανακαλύψουν τους πλοιοκτήτες και
τους διακινητές του φορτίου 410 τόνων
εκρηκτικών που ευρίσκονται σε 29 εµπορευµατοκιβώτια και µεταφέρονται από το
πλοίο “ANDROMEDA” σηµαίας Τανζανίας που είναι ακινητοποιηµένο στο
λιµάνι του Ηρακλείου, ύστερα από έρευνα του λιµενικού.
Το πλοίο αυτό έχει κατασκευαστεί πριν
από 39 χρόνια και παλαιότερα εφερε
σηµαίες της Ρωσίας, αλλά και της Μολδαβίας και εκφράζονται φόβοι για την
ασφάλειά
του
ιδιαίτερα
αυτού
επικίνδυνου φορτίου και του ολέθρου
που µπορεί να προκληθεί από µία έκρηξή του.
Η πλοιοκτήτρια εταιρεία µε έδρα στα νησιά Μάρσαλ έχει γραφεία στις Αχαρνές (παραµένει άγνωστο αν είναι µία τυπική διεύθυνση) και φέρεται να
έχει ιδρυθεί το 2014.
Το συγκεκριµένο πλοίο είχε φορτώσει από το
λιµάνι Μερσίν της Τουρκίας το τεράστιο φορτίο µε

τα εκρηκτικά µε λιµάνι εκφόρτωσης το Τζιµπουτί
και από το λιµάνι Ισκεντερούν της Τουρκίας οι 11
δεξαµενές υγραερίου µε λιµένα εκφόρτωσης το
Οµάν. Όµως στο πλοίο δεν βρέθηκαν από τους
λιµενικούς οι ναυτιλιακοί χάρτες για τις περιοχές
Τζιµπουτί και Οµάν και φαίνεται τελικώς να

οδηγείτο στο λιµάνι της Μισράτα
στην Λιβυή, όπου υπάρχει
εµπάργκο της Ευρωπαικής Ενωσης.
Το 8µελές πλήρωµα εκ των
οποίων δύο Ουκρανοί, πέντε
Ινδοί και ένας Αλβανός κατόπιν
εντολής της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, συνελήφθη, αφού
στο πλοίο εντοπίσθηκαν περίπου
100 ελλείψεις στα πιστοποιητικά
του. Ηδη οι ελληνικές αρχές
έχουν ξεκινήσει συνεργασία µε
τις τουρκικές προκειµένου µέσω
παραστατικών της πωλήτριας
εταιρείας να βρεθεί ποιοί είναι οι
πωλητές κι οι αγοραστες του
µεγάλου φορτίου εκρηκτικών και
ποιοι υποκρύπτονται πίσω από
την πλοιοκτήτρια εταιρεία. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις του διαχειριστή της εταιρείας
υπήρχε σχετική αδεια µεταφοράς εκρηκτικών.
Ωστόσο υποστήριξε ότι είχαν πέσει θύµα "ναυταπάτης" (χωρίς περαιτέρω προσδιοριστικά στοιχεία)
όπως κι ότι το πλοίο είχε παραµείνει σε λιµάνι της
Κύπρου.

Στον πάγο... η ενίσχυση των αποδυναµωµένων
Αστυνοµικών Τµηµάτων της ∆υτικής Αττικής

. Νέα ερώτηση της Ε. Χριστοφιλοπούλου προς τον Πάνο Σκουρλέτη

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παν.
Σκουρλέτη µε θέµα : «Ενίσχυση Αστυνοµικών Τµηµάτων και Τµηµάτων Ασφάλειας της ∆υτικής Αττικής. Σχέδιο για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας, κατέθεσε η βουλευτής Αττικής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, Εύη Χριστοφιλοπούλου υπογραµµίζοντα τα ακόλουθα:

Κύριε Υπουργέ,
Αρκετές περιοχές της ∆υτικής Αττικής είναι
δυσπρόσιτες και αχαρτογράφητες, µε πολλές ιδιαιτερότητες. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µεγάλη έξαρση όχι
µόνο της παραβατικότητας αλλά της εγκληµατικής δρά

σης αδίστακτων κακοποιών. Περιοχές όπως το
Ζεφύρι, ο Ασπρόπυργος, η Μαγούλα, τα Άνω Λιόσια
αλλά και οι Αχαρνές πλήττονται καθηµερινά από την
ανεξέλεγκτη δράση των εµπόρων ναρκωτικών και
όπλων, των ληστών και των οργανωµένων συµµοριών
σε άβατα και όχι µόνον.
Τα Αστυνοµικά Τµήµατα και τα Τµήµατα Ασφάλειας
στο σύνολο της περιοχής είναι αποδυναµωµένα, υποστελεχωµένα, επιφορτισµένα µε τεράστιο όγκο υπηρεσιών και σηµαντικές ελλείψεις.
Εχθές παραλίγο και πάλι να θρηνήσουµε και άλλο
θύµα µετά τον τραγικό χαµό του µικρού Μάριου, λόγω
ανταλλαγής πυροβολισµών µεταξύ Ροµά που διαµέ

νουν γύρω από το 3ο Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων.
Επειδή η ασφάλεια των πολιτών και η εµπέδωση της
δηµόσιας τάξης δεν είναι διαπραγµατεύσιµες και
Επειδή οι κάτοικοι της ∆υτικής Αττικής δεν µπορεί να
αντιµετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας,
ερωτάστε κ. Υπουργέ:
1. Σκοπεύετε να ενισχύσετε µε προσωπικό τα
αποδυναµωµένα Αστυνοµικά Τµήµατα και τα Τµήµατα
Ασφάλειας της ∆υτικής Αττικής, και αν ναι µε ποιό χρονοδιάγραµµα ;
2. Υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την
αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στη ∆υτική Αττική
και πως αντιµετωπίζονται σε αυτό τα άβατα που
υπάρχουν στην περιοχή ;

10-θριάσιο

∆ηµοσκόπηση: Σταθερά µπροστά η Ν∆ έναντι
του ΣΥΡΙΖΑ, η διαφορά στο 10,1%

Ν

έα δηµοσκόπηση,
της εταιρείας Marc
για την εφηµερίδα
«Πρώτο Θέµα», δίν ει
π ροβάδισµα στη Ν∆
έν αν τι του ΣΥ ΡΙΖΑ.
Στην πρόσθεση ψήφου
η Ν∆ συγκεν τρών ει το
29%, έν αν τι του ΣΥ ΡΙΖΑ
που έχ ει 18,9%.
Όπως αν αφέρεται στη
δηµοσκόπ ηση
τρίτο
κόµµα αν αδεικν ύεται το
Κίν ηµα Αλλαγής, εν ώ έξι
κόµµατα µπ αίν ουν στη

Βουλή.
Αν αλυτικά τα ποσοστά
της δηµοσκόπησης:

Ν∆ 29%
ΣΥ ΡΙΖΑ 18,9%
Κίν ηµα Αλλαγής 9,1%
Χρυσή Αυγή 6,7%
ΚΚΕ 6,4%
Εν ωση Κεν τρώων 2,8%
ΑΝΕΛ 2,4%
Λαϊκή Εν ότητα 1,8%
Πλεύση
Ελευθερίας
1,2%
Επ ίσης,
το
81%

πιστεύει ότι τα µν ηµόν ια
δεν θα τελειώσουν τον
Αύγουστο όπως υπόσχ εται η κυβέρν ηση και µόλις
το 13,8% θεωρεί ότι θα
βγει η χ ώρα οριστικά από
την επιτροπεία.
Τέλος, το 72% των
π ολιτών
π ου συµµετείχ αν στη δηµοσκόπηση
τον ίζει ότι η π ρώτη
κατοικία δεν προστατεύεται από την ν υν κυβέρν ηση.

ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΟΠΑ∆ΩΝ ΑΡΗ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
Ν∆ για υβρεολόγιο Ζουράρι: «Σύµβολο του εκφυλισµού
και της κατάντιας αυτής της κυβέρνησης

Για «κατάν τια» και «εκφυλισµό» της κυβέρν ησης κάν ει λόγο σε αν ακοίν ωσή της η Νέα
∆ηµοκρατία σχ ετικά µε τις υβρεολόγιο του υφυπουργού Παιδείας Κώστα Ζουράρι κατά οπαδών
του Ολυµπιακού και του Άρη.
Από το Γραφείο Τύπου της Νέας ∆ηµοκρατίας,
εκδόθηκε η ακόλουθη αν ακοίν ωση:
«Με τις τελευταίες δηλώσεις του ο Κώστας
Ζουράρις έγιν ε πια το σύµβολο του εκφυλισµού
και της κατάν τιας αυτής της κυβέρν ησης. Το πρόβληµα της χ ώρας δεν είν αι ο
Ζουράρις, αλλά ο άν θρωπος που επέλεξε Ζουράριδες ν α κυβερν ούν ».

Με αφορµή τα σχόλια Ζουράρι
Επίθεση της ΠΑΕ Ολυµπιακός στην Κυβέρνηση

Επίθεση κατά της Κυβέρν ησης εξαπολύει η ΠΑΕ Ολυµπιακός, µε αφορµή τις δηλώσεις του
υφυπουργού Παιδείας, Κώστα Ζουράρι, εν αν τίον του πειραϊκού συλλόγου. Σε αν ακοίν ωση
που εξέδωσαν , οι «ερυθρόλευκοι» επισηµαίν ουν µεταξύ άλλων ότι «οι διαδοχικές αήθεις επιθέσεις κορυφαίων στελεχών της κυβέρν ησης στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, έχουν κάν ει σε όλους φαν ερό ότι ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, η ∆ιοίκησή του και ο κόσµος του, τον οποίο προσβάλλουν και προκαλούν διαρκώς, δεν είν αι αρεστοί στην κυβέρν ηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ».

Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση:
«Οι διαδοχικές αήθεις επιθέσεις κορυφαίων στελεχών της κυβέρν ησης στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ,
από τον Υπουργό Εθν ικής Άµυν ας, τον Υπουργό ∆ικαιοσύν ης, τον Υπουργό Επικρατείας
και Κυβερν ητικό Εκπρόσωπο και εσχάτως τον Υφυπουργό Παιδείας, οι προκλήσεις και οι ύβρεις στον κόσµο του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, αλλά και η εχθρική στάση του Πρωθυπουργού, έχουν
κάν ει σε όλους φαν ερό ότι ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, η ∆ιοίκησή του και ο κόσµος του, τον οποίο
προσβάλλουν και προκαλούν διαρκώς, δεν είν αι αρεστοί στην κυβέρν ηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Ο κόσµος του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ επειδή «έχει γν ώση, έχει σκέψη και καταν οεί», δεν χειραγωγείται, έχει έν στικτο, δεν αποδέχεται φθην ές κολακείες και δεν κατευθύν εται. ∆εν στρατεύεται για ν α εξυπηρετεί προσωπικές επιθυµίες και επιλογές.
Πολύ περισσότερο δεν αν έχεται υποδείξεις, προσβολές και ύβρεις.
Πάν ω από όλα όµως έχει άριστα αν τιληφθεί τον ρόλο και τη διολίσθηση της κυβέρν ησης, µε
εκφραστές τα προαν αφερόµεν α στελέχη της, σε µεθοδεύσεις απαξίωσης, που προδίδουν την
απόλυτη απουσία συν αίσθησης, της αποστολής και του ρόλου της.∆υστυχώς για τη χώρα, ο
Πρωθυπουργός, κορυφαίοι Υπουργοί και στελέχη (µε τελευταίο παράδειγµα τον αν εκδιήγητο
Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζουράρι) εξαν τλούν ται σε ρόλους που περιφρον ούν την συν ταγµατική τάξη».

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία)
λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον
του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

Την... 6η ακριβότερη
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βενζίνη στον κόσµο
πληρώνουµε στην Ελλάδα

Η επιβάρυνση είναι τέτοια που η
χώρα βρέθηκε σε «περίοπτη» θέση
στη λίστα παγκόσµιας έρευνας.

Πρόσφατα σε ένα πρατήριο καυσίµων στην
Αθήνα και όχι σε αποµακρυσµένη περιοχή της
Ελλάδας η τιµή του λίτρου στην αµόλυβδη βενζίνη ήταν 1,579 ευρώ. Το ποσό αυτό µετά την
εκτίναξη των φόρων περιλαµβάνει τουλάχιστον 65%-70% επιβαρύνσεις επί της τελικής
λιανικής τιµής.
Πρόκειται για ένα ακόµη δυσβάσταχτο και
υπέρογκο φορτίο για το µέσο νοικοκυριό το
οποίο επωµίζεται πλήθος επιβαρύνσεων στην
καθηµερινότητά του. Το µέγεθος της επιβάρυνσης είναι τέτοιο που η χώρα βρέθηκε σε
«περίοπτη» θέση στη λίστα παγκόσµιας έρευνας.Σύµφωνα µε αυτή η βενζίνη πωλείται κατά
µέσο όρο στα 1,56 ευρώ, όσο και στην γειτονική Ιταλία. Στην πρώτη θέση παγκοσµίως, µε
την ακριβότερη δηλαδή βενζίνη βρίσκεται το
Χονγκ Κονγκ µε 1,69 ευρώ, στην δεύτερη η
Ισλανδία µε 1,67, στην τρίτη η Νορβηγία µε
1,65, στην τέταρτη το Μονακό µε 1,59, στην
πέµπτη η Ολλανδία µε 1,58 και ακολουθούν
Ελλάδα και Ιταλία µε 1,56. Έπεται το Ισραήλ µε
1,55, τα νησιά Ουαλίς και Φουτουνά, στον
Ειρηνικό Ωκεανό µε 1,53, η ∆ανία και η Πορτογαλία µε 1,52 ευρώ.
Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία παγκόσµιας
έρευνας της GlobalPetrolPrices ανάµεσα σε 166
χώρες, προκύπτει ότι η Ελλάδα µοιράζεται την
έκτη θέση στη σχετική λίστα µε Ιταλία και Ισραήλ,
έχοντας µέση τιµή 1,56 ευρώ το λίτρο, την ώρα
που σε κάποιες περιοχές ξεπερνά και τα 1,70
ευρώ.
Την πιο ακριβή βενζίνη στον κόσµο
πληρώνουν στο Χονγκ Κονγκ, µε τιµή 1,69 ευρώ/
λίτρο, ενώ την πιο φθηνή στη Βενεζουέλα! Στην
ΕΕ, ακριβότερη είναι η Ολλανδία µε 1,59 ευρώ και
φθηνότερη η Βουλγαρία µε 1,04 ευρώ.Στην
Αλβανία κοστίζει 1,33 ευρώ, στην Τουρκία 1,25
ευρώ, στη Κύπρο 1,24 ευρώ και στη Ρουµανία
1,15 ευρώ.
Ιδια εικόνα και στην αγορά του ντίζελ.
Να σηµειωθεί ότι η Ελλάδα έχει την 3η θέση
πανευρωπαϊκά στη λίστα µε τον υψηλότερο
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στη βενζίνη 710,77
ευρώ/ τόνος, µε τον ΦΠΑ να ετινάσσει την επιβάρυνση
Ο ΦΠΑ στην Ελλάδα ανέρχεται στο 24%, ενώ
στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ κυµαίνεται σε
ποσοστά 19%, 20% και 21%.

Καυστικοί οι Πρατηριούχοι
Η επιβάρυνση που προκύπτει από τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή προϊόντα
είναι δυσανάλογη µε τις σηµερινές οικονοµικές
δυνατότητες των Ελλήνων επισηµαίνουν οι πρατηριούχοι.
Οι επιβαρύνσεις επιβάλλονται µε χαρακτηριστική επιπολαιότητα καθώς δεν προηγείται σχετική
οικονοµοτεχνική µελέτη επιπτώσεων από τα
αρµόδια υπουργεία, επισηµαίνει µε καυστικό
τρόπο στην ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Οµο-

σπονδία Πρατηριούχων Εµπόρων Καυσίµων
Η ΠΟΠΕΚ αναλύει την επιβάρυνση που
προκύπτει ανά λίτρο, ενώ σηµειώνει και τη µέση
λιανική τιµή πετρελαιοειδών προϊόντων στα
κράτη της ΕΕ.

Η ανακοίνωση
«Κατ’ επανάληψη επισηµάναµε τα τελευταία
χρόνια εκδίδοντας και σχετικά δελτία τύπου, ότι η
αύξηση των ΕΦΚ που νοµοθετήθηκε από την
κυβέρνηση µε τον Ν.4389/2016, στα πετρελαιοειδή προϊόντα ήταν λάθος,
Σήµερα, µετά και από την αύξηση των διεθνών
τιµών του BRENT κοντά στα 70 δολάρια το βαρέλι, οι υπερβολικές επιβαρύνσεις του ΕΦΚ, µε
βάση τα δεδοµένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο
οποίος σηµειωτέον επιβαρύνεται στην Ελλάδα
και µε ΦΠΑ 24% σε όλα τα πετρελαιοειδή προϊόντα, είναι δυσανάλογες µε τις σηµερινές οικονοµικές δυνατότητες των Ελλήνων.
Ε.Φ.Κ. που επιβαρύνει σήµερα τα πετρελαιοειδή προϊόντα ανά λίτρο έχει ως εξής:
ΑΜΟΛΥΒ∆Η 95 0,070 Χ 24% = 0,868 Μέση
τιµή λιανικής 1,543
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝ. 0,041 Χ 24% = 0,051 Μέση
τιµή λιανικής 1,317
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜ. 0,028 Χ 24% = 0,035
Μέση τιµή λιανικής 1,009
∆υστυχώς οι επιβαρύνσεις των πετρελαιοειδών προϊόντων µε τον υψηλό ΕΦΚ επιβάλλονται µε χαρακτηριστική επιπολαιότητα, αφού δεν
προηγείται από τα αρµόδια υπουργεία σχετική
οικονοµοτεχνική µελέτη επιπτώσεων, πιστεύοντας υποθετικά κάποιοι φωστήρες ότι µε τις αυξήσεις του ΕΦΚ στα καύσιµα θα αυξηθούν τα δηµόσια έσοδα.
Η µέση τιµή λιανικής των πετρελαιοειδών
προϊόντων στις 8/1/2018 στα κράτη µέλη της Ε.Ε
διαµορφώνεται ως εξής:
ΑΜΟΛΥΒ∆Η 95 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ "28"
1,382 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 1,421
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝ. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ "28"
1,283 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 1,286
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜ. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ "28"
0,766 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 0,753
Παρά τις προσδοκίες, από τις κατά καιρούς
διακηρύξεις των εκάστοτε κυβερνήσεων, ότι θα
αυξηθούν τα δηµόσια έσοδα από το υψηλό ΕΦΚ,
σε συνδυασµό µε την πάταξη της παράνοµης
διακίνησης πετρελαιοειδών και ενεργειακών
προϊόντων (λαθρεµπόριο κ.λπ.), το αποτέλεσµα
είναι αρνητικό.
Τελικώς, ο χωρίς σχετική µελέτη επιπτώσεων
υψηλός ΕΦΚ στα πετρελαιοειδή προϊόντα, ποιους εξυπηρετεί; την εθνική οικονοµία;, την ανάπτυξη της οικονοµίας;, την αύξηση των δηµοσίων
εσόδων;, την µείωση του κόστους των παραγόµενων βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών
προϊόντων, την µείωση του µεταφορικού κόστους, ή τα κυκλώµατα της παραοικονοµίας;;;
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Εκπαιδευτικός Υγειονοµικός Σταθµός ΕΕΣ Άνω Λιοσίων

Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών
Ο Εκπαιδευτικός Υ γειον οµικός Σταθµός
ΕΕΣ Άν ω Λιοσίων , υλοποιών τας τις προγραµµατισµέν ες του δράσεις, στοχ εύει στην ευαισθητοποίηση του κοιν ού σε θέµατα κοιν ων ικής αλληλεγγύης .Προάγει τις θεµελιώδεις αρχ ές
του Ελλην ικού Ερυθρού Σταυρού, δίν ον τας
ιδιαίτερη έµφαση στην εθελον τική δράση που
είν αι αποτέλεσµα κουλτούρας προσφοράς και
αλτρουϊσµού. Η εθελον τική συµµετοχ ή, ιδιαίτερα για την εξυπηρέτηση ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων , αποτελεί αίτηµα και αν άγκη
των καιρών µας και δίν ει µήν υµα ελπίδας και

αισιοδοξίας, στην υπηρεσία του πάσχ ον τος
συν αν θρώπου.
Ο Εθελον τισµός, π ράξη αν ιδιοτελούς
συµπεριφοράς, αποτελεί πραγµατικότητα για
τον ΕΥ Σ ΕΕΣ Άν ω Λιοσίων . Εθελον τές ιατροί, Εθελον τές της Νοσηλευτικής Υ πηρεσίας,
Εθελον τές πολίτες συµµετέχ ουν στο κοιν ωφελές αν θρωπιστικό έργο που προσφέρει
ο Σταθµός, αδιάκριτα σε όλους τους πολίτες.
Η εθελον τική τους προσφορά υπηρεσιών
στο κοιν ων ικό σύν ολο συµβάλλει στην υλοποίηση του οράµατος των αρχ ών του ΕΕΣ
και καταδεικν ύει ότι στον Ελλην ικό Ερυθρό
Σταυρό “Υ ΠΑΡΧΟΥ Ν ΑΝΘΡΩΠΟΙ”.

Εξαιρούνται τα φαρµακεία από το απελευθερωµένο ωράριο τις Κυριακές
Νοµοτεχνική βελτίωση του υπoυργείου Υγείας
Ν ο µο τ ε χ ν ι κ έ ς β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς σ τ ο π ο λ υ ν ο µο σ χ έ δ ι ο µ ε τ α π ρ ο α π α ι τ ο ύ µ ε ν α
γ ι α τ ο κ λ ε ί σ ι µ ο τ η ς γ ' α ξι ο λ ό γ η σ η ς κ α τ έ θ ε σ ε ο υ π ο υ ρ γ ό ς Υ γ ε ί α ς ,
Α ν δ ρ έ α ς Ξ α ν θ ό ς , λ α µβ ά ν ο ν τ α ς υ π ό ψ η , ό π ω ς ε ί π ε , σ χ ε τ ι κ ά α ι τ ή µα τ α
τ ω ν φ α ρ µα κ ο π ο ι ώ ν .
Σ ύ µφ ω ν α µ ε α υ τ έ ς , α λ λ ά ζ ε ι η ώ ρ α έ ν α ρ ξ η ς τ η ς δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ η ς τ ω ν
φ α ρ µ α κ ε ί ω ν κ α ι α ν τ ί γ ι α τ ι ς 8 µ µ θ α α ρ χ ί ζ ε ι α π ό τ ι ς 9 µ µ, ε ν ώ ρ η τ ά
ε ξα ι ρ ο ύ ν τ α ι α π ό τ η ν α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η τ ο υ ω ρ α ρ ί ο υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ι ς
Κ υ ρ ι α κ ές .

Την Τρίτη η
αποσφράγση των
φακέλων για τις
τηλεοπτικές άδειες
Λόγω των απεργιών
η διαδικασία έχει
µετατεθεί δύο φορές

« Σ ε έ ν α π λ α ί σ ι ο π λ ή ρ ο υ ς α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η ς , ε µ ε ί ς β ά ζ ο υ µε κ α ν ό ν ε ς
π ο υ ε ξα σ φ α λ ί ζ ο υ ν τ ό σ ο τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η π ρ ό σ β α σ η τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν ό σ ο
κ α ι τ η ν β ι ω σ ι µ ό τ η τ α τ ω ν µ ι κ ρ ο µε σ α ί ω ν φ α ρ µ α κ ε ί ω ν α π ό τ η ν ε π ε κ τ α τ ι κ ή δ ι ά θ ε σ η τ ω ν µε γ ά λ ω ν φ α ρ µ α κ ε ί ω ν » , τ ό ν ι σ ε ο κ . Ξα ν θ ό ς .

Την Τρίτη θα γίνει τελικά η
αποσφράγιση των φακέλων
υποψηφιότητας για τις τηλεοπτικές άδειες, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο (ΕΣΡ).
Η διαδικασία ορίστηκε για τις
9 το πρωί «λόγω της νέας
εξαγγελθείσας απεργίας των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
τη ∆ευτέρα, 15/1/2018».
Λόγω των απεργιών της
Παρασκευής και της ∆ευτέρας η διαδικασία έχει µετατεθεί δύο φορές
Στη διαδικασία αποσφράγισης, θα ανοίξουν οι φάκελοι
των υποψηφιοτήτων, µε
βάση τη χρονολογική σειρά
που έχουν κατατεθεί. Θα
γίνει ο πρώτος τυπικός
έλεγχος για να εγκριθεί η
συµµετοχή.

∆ευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018

12-θριάσιο

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
(ΠΕΥΚΟ-ΕΛΙΑ)

ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Επικοινωνία 6982155684

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΑΪΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΤΟΥΡΤΖΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΟ ΚΑΠΑΛ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΚΑΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ"
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€
- ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος (160τµ)
το κέντρο του Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).
∆ιαµορφ ωµένος χώρος µε αυτόνοµη θέρµανση,
µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ,
ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.

∆ευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018

θριάσιο-13

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ελευσίνας:

Πρόγραµµα αναβάσεων 2018

Α

γαπητοι φίλοι και µέλοι του ορειβατικού µας συλλόγου, παρακάτω
θα δείτε το πρόγραµµα του ορειβατικού για την π ερίοδο Ιαν ουάριο
µέχ ρι και Ιούλιο 2018 .Θα χ αρούµε ν α
σας δούµε από κον τά σε µία από τις
εξορµήσεις µας.
Με εκτίµηση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

20-21/1
∆ΙΡΦΗ – ΞΕΡΟΒΟΥ ΝΙ
Σάββατο αν αχ ώρηση από Ελευσίν α 8
π.µ. για Στεν ή Εύβοιας – διάσελο Μεσοράχ ης (950 µ.), αν άβαση στο Ξεροβούν ι (1417 µ.) και επιστροφή. ∆ιαν υκτέρευση στο καταφύγιο (1150 µ.).
Ώρες πορείας 5-6.
Κυριακή
αν άβαση
στην κορυφή
∆έλφι (1743 µ.) και επιστροφή στο καταφύγιο. Ώρες πορείας 5-6.
Αρχ ηγός : Γιώργος Κουµουν δούρος

4/2
ΠΑΡΝΗΘΑ
Κυριακή συν άν τηση 8 π.µ. στην
πλατεία των Θρακοµακεδόν ων . Κυκλική διάσχ ιση από Θρακοµακεδόν ες –
Κοροµηλιά – Φλαµπούρι – Θρακοµακεδόν ες. Ώρες πορείας 5.
Αρχ ηγός : Σάββας Ζαχ αριουδάκης

14/2
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη ώρα 7 µ.µ.
στα Γραφεία του Συλλόγου.

16-18/2
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΑΫ ΓΕΤΟΣ
(Απόκριες)
Σάββατο αν αχ ώρηση από Αθήν α 8
π.µ. για Καστόρι Λακων ίας (500 µ.)
όπου οι διαν υκτερεύσεις σε ξεν ών α και
σκην ές. Πεζοπορική διαδροµή από Γεωργίτσι – Καστόρι (Φαράγγι των Μύλων ),
6,6 χ λµ., ώρες πορείας 2,5.
Κυριακή αν άβαση απ ό Γεωργίτσι
στην κορυφή Μαλεβό (1612 µ.) και επιστροφή στο Γεωργίτσι.
Ώρες πορείας 6-7.

∆ευτέρα πεζοπορική διαδροµή µιας

ώρας στο φαράγγι του
Κάστορα, δίπ λα στο
οµών υµο ποτάµι. Συµµετοχ ή στο απ οκριάτικο
γλέν τι της Μουν τζουροδευτέρας στο Καστόρι.
Αρχ ηγός :
Αγγελική
Τσιλίκα

3-4/3
ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΡΕΙΑ
Σάββατο αν αχ ώρηση από Αθήν α 10
π.µ. για Τρίκαλα Κοριν θίας (1060 µ.), και
στο καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Κορίν θου
(1750 µ.), όπου και η διαν υκτέρευση.
Κυριακή αν άβαση στην κορυφή
Σηµείο (2376 µ.) και κατάβαση στο
καταφύγιο και µέσω του οροπεδίου και
της λίµν ης του ∆άσιου στα Άν ω Τρίκαλα.
Ώρες πορείας 7-8.
Αρχ ηγός : Νάν τια Τσολακάκη

17-18/3
ΒΑΡ∆ΟΥ ΣΙΑ
Σάββατο αν αχ ώρηση από Ελευσίν α 7
π.µ. για Μουσουν ίτσα (960 µ.) και αν άβαση στο καταφύγιο (1750 µ.), όπου και
η διαν υκτέρευση. Ώρες πορείας 3-4.
Κυριακή αν άβαση στην κορυφή Κόρακας (2495 µ.) και επιστροφή στο καταφύγιο. Ώρες πορείας 7. Κατάβαση από
το καταφύγιο στη Μουσουν ίτσα.
Αρχ ηγός : Σάββας Ζαχ αριουδάκης

1/ 4
Υ ΜΗΤΤΟΣ
Συν άν τηση
στο
π υροφυλάκιο
Ηλιούπολης (Τέρµα Σοφ. Βεν ιζέλου) στις
7.30 π .µ. Αν αχ ώρηση για Μν ηµείο
Μιχ αηλίδη – Κορυφογραµµή – Πολυθέα
και επιστροφή. Ώρες πορείας 5.
Κοιν ή αν άβαση µε τον
ΕΟΣ
ΗΛΙΟΥ ΠΟΛΗΣ.
14-15/4 ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ
Σάββατο αν αχ ώρηση για Βίλια µε ιδιωτικά µέσα και αν άβαση από Βρύση
Τσίας (620 µ.) στο καταφύγιο και από
εκεί στην κορυφή Προφήτης Ηλίας
(1409 µ.) και επιστροφή στο καταφύγιο.
Ώρες πορείας 6.
Κυριακή µετάβαση στον οικισµό του
Αγίου Νεκταρίου και από εκεί από το
αρχ αίο µον οπάτι κατάβαση στο Πόρτο
Γερµεν ό. Ώρες πορείας 4.
28-29/4
ΧΕΛΜΟΣ
–
Υ ∆ΑΤΑ
ΣΤΥ ΓΟΣ
Σάββατο αν αχ ώρηση από Αθήν α 2
µ.µ. για το χ ωριό Περιστέρα (1060 µ.),

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

όπου διαν υκτέρευση σε δωµάτια και
σκην ές.
Κυριακή αν άβαση απ ό το χ ωριό
Μεσορρούγι
στα Ύδατα Στυγός και
συν έχ εια στις κορυφές Νεραϊδόραχ η
(2341 µ.) και Ψηλή Κορφή (2355 µ.),
κατάβαση στο Χιον οδροµικό Κέν τρο
Καλαβρύτων (1650 µ.). Ώρες πορείας 89.
Αρχ ηγός : Μεν έλαος Κοµιαν ός

12-13/5
ΟΙΤΗ
Σάββατο αν αχ ώρηση από Ελευσίν α 8
π.µ. για Παύλιαν η – καταφύγιο “Οίτη”
(1240 µ.), στη θέση Βρύζες, όπου και
διαν υκτέρευση. Πεζοπορίες στη γύρω
περιοχ ή.
Κυριακή µετάβαση στην Παύλιαν η
(1030 µ.) και αν άβαση στην κορυφή
Πύργος (2152 µ.) και κατάβαση από το
οροπέδιο, καταβόθρες στην Παύλιαν η.
Ώρες πορείας 7-8.
Αρχ ηγός : Γιώργος Κουµουν δούρος

26-28/5
ΣΜΟΛΙΚΑΣ (Αγ. Πν εύµατος)
Σάββατο αν αχ ώρηση από Αθήν α 6
π.µ. για Κόν ιτσα, Παλαιοσέλι, καταφύγιο
Σµόλικα (1750 µ.), όπου θα γίν ουν οι
διαν υκτερεύσεις.
Κυριακή αν άβαση από ∆ρακόλιµν η
στην κορυφή του Σµόλικα (2637 µ.) και
επιστροφή στο καταφύγιο. Ώρες πορείας 6-7.
∆ευτέρα µετάβαση στην Κλειδων ιά και
πορεία παράλληλα µε το Βοϊδοµάτη
µέχ ρι τη γέφυρα της Αρίστης, ώρες πορείας 3-4.
Αρχ ηγοί : Αργύρης Παπαδόπουλος –
Τάκης Λάζος

9-10/6
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ
ΝΕΜΟΥ ΤΑΣ
–
∆ΡΥ Ο∆ΑΣΟΣ
ΦΟΛΟΗΣ
Σάββατο αν αχ ώρηση από Αθήν α 7
π.µ. για το χ ωριό Νεµούτα Ηλείας. Κατάβαση του φαραγγιού Χαρατσαρίου και
στη συν έχ εια αν άβαση µέσα από το
φαράγγι του Άµπουλα, όπου βρίσκον ται
δώδεκα παν έµορφοι καταρράκτες. Ώρες
Πορείας 6.
∆ιαν υκτέρευση στο χ ωριό Λάµπεια
(∆ίβρη) σε δωµάτια και σκην ές.
Κυριακή µετάβαση
στο χ ωριό
Κούµαν η και πεζοπορία στο δρυοδάσος
της Φολόης, µον οπάτι 31, µέσα από
υπέροχ η διαδροµή µέχ ρι το χ ωριό Κλά-

δεο. Ώρες πορείας 6.
Αρχ ηγός : ∆ήµητρα Γαβαθά

22-24/6
ΚΡΙΚΕΛΛΟΠΟΤΑΜΟΣ –
“ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ”
Παρασκευή αν αχ ώρηση από Ελευσίν α 4 µ.µ. για το χ ωριό Κρίκελλο Ευρυταν ίας (1100 µ.), όπου διαν υκτέρευση
σε δωµάτια και σκην ές.
Σάββατο διάσχ ιση του Κρικελλοπόταµου από το γεφύρι µεταξύ Κρίκελλου –
∆οµν ίστας µέχ ρι το “Πάν τα Βρέχ ει”.
Κατάληξη στο χ ωριό Ροσκά (1000 µ.),
όπου διαν υκτέρευση σε σκην ές. Ώρες
πορείας 8-9. Τα σακίδια θα µεταφερθούν µε αγροτικά.
Κυριακή πεζοπορία από Ροσκά στον
Πρόδροµο (720 µ.) µε κατάληξη το
χ ωριό Κασταν ιά (950 µ.). Ώρες πορείας
4-5.
Αρχ ηγός : Νάν τια Τσολακάκη

21-22/7
78η Παν ελλήν ια Ορειβατική Συν άν τηση (Π.Ο.Σ.)

Πληροφορίες στο Σύλλογο
Και µην ξεχ ν άµε!
– Στα βουν ά αν εβαίν ουµε για την
άσκηση και την ευχ αρίστησή µας.
– Ποτέ δε ξεπερν άµε τις δυν άµεις µας
– Σεβόµαστε το περιβάλλον
– Καλό είν αι ν α είµαστε οµάδες τουλάχ ιστον των τριών ατόµων για λόγους
ασφαλείας

∆ηλώσεις Συµµετοχ ής το αργότερο
έως Τετάρτη πριν από κάθε Αν άβαση.
Πληροφορίες στα τηλέφων α του
Συλλόγου.
Γν ωρίζουµε στους φίλους ορειβάτες
ότι όλοι οι Ορειβατικοί Σύλλογοι βάσει
της Υ .Α 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-699) υποχ ρεούν ται ν α διοργαν ών ουν
αν αβάσεις και εκπαιδεύσεις µόν ο για τα
µέλη τους. Για το λόγο αυτό, παρακαλούµε όλους όσους θέλουν ν α συµµετέχ ουν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου
ν α εγγράφον ται µέλη.

Ελευθερίου Βεν ιζέλου 27 και Εθν ικής
Αν τίστασης, Ελευσίν α, Τ.Κ.19200
Τηλ. 210 5545430 , Fax. 210 5561295
inf o@eoseleusinas.gr – www.eoseleusinas.gr – Facebook

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη).
∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας 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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Σ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία
και
µπάνιο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6945334415
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφωνα,
νυχτερινό
ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και
θέση στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή mini
market. Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
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ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

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

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

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
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 διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ
,

κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

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

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

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

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

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 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο διαµέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€, συζητήσιµη
6953058205

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

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.

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

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

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
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
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 παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρεφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 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 Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237
∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµένου λίγες ηµέρες τη βδοµάδα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

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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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 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
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

∆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

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε συντήρηση
µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
2 ΨΗΣΤΕΣ
2 ΜΑΓΕΙΡΟΙ
2 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
(Άντρες – Γυναίκες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

16-θριάσιο

4/2 ΑΡΑΧΩΒΑ
Μονοήµερη, ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

10-11/2 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
∆ιήµερη διαµον ή στο SEM ANTRON 4* στον
Ελαιώνα µε πρωινό και βραδινό, Καλάβρυτα,
Καστανιά, Πλανητερο, Βυτίνα
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

18/2 ΠΑΤΡΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

3-4/3 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
∆ιήµερη διαµονή στο Καρπενήσι στο ΕΛΒΕΤΙΑ
µε πρωιν ό, γεύµα Σαββάτου στην ταβέρν α
ΦΩΛΙΑ στο Καρπενήσι ( συµπεριλαµβανεται )
επίσκεψ η στην Ιερά Μ ον ή Παν αγιας Προυσιώτισσας
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

∆ευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018

