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ΚΚΑΑΡΡΝΝΑΑΒΒΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ  &&
ΑΑΡΡΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ

Σε τροχιά υλοποίησης 
το έργο της αποκατάστασης 

της παραλιακής οδού Σχίνου -
Αλεποχωρίου µε χρηµατοδότηση 

της Περιφέρειας Αττικής

ΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΤΤΑΑΞΞΙΙΟΟ  ΣΣΤΤΗΗ  ΛΛ..
ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  ΟΟΙΙ  ΜΜ..  ΣΣΕΕΛΛΕΕΚΚΟΟΣΣ,,  

ΣΣΠΠ..  ΤΤΖΖΟΟΚΚΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΑΑ..  ΠΠΑΑΧΧΑΑΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙ∆∆ΗΗΣΣ  
Συζήτησαν µε  τον αρµόδιο τις

λεπτοµέρειες του αντιπληµµυρικού έργου 

ΤΤηη  ββοούύλληησσηη  νναα  σσττηηρρίίξξεειι  µµεε
κκάάθθεε  δδυυννααττόό  µµέέσσοο    

όόλλεεςς  ττιιςς  ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς  κκααιι  ττιιςς
δδρράάσσεειιςς  ττωωνν  σσυυλλλλόόγγωωνν    

Εξέφρασε η δηµοτική αρχή 
Μάνδρας- Ειδυλλίας σε εκδηλώσεις για

την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.
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Για το µεγάλο 
περιβαλλοντικό έργο
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Ασπρόπυργος
Μάσσος Κων σταν τίν ος Γ. Μακρυγιάν ν η 2,

2105580002

Ελευσίνα 

Ζαχαρίου Σεβαστή Κ. Εθν ικής Αν τιστάσεως 
98 & Περσεφόν ης, 2105547900

Μάνδρα

Ασηµάκης Γρηγόριος Κ. 
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

Άνω Λιόσια

Παπασπυρόπουλος Χρήστος 
Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

Αχαρνές
Αρβανίτη Βασιλική Η. 
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Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού

Ναού Αγίας Παρασκευής, 2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις     

Η θερµοκρασία από 6 έως 16
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μάρκελος , Παγκράτιος, Παγκρατία,
Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα 

ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ::  ΕΕννττοοππίίσσθθηηκκεε  ααπποοθθήήκκηη  µµεε  
χχιιλλιιάάδδεεςς  ααπποοµµιιµµήήσσεειιςς  γγυυααλλιιώώνν  ηηλλίίοουυ

Πάνω από τρεις χιλιάδες αποµιµήσεις γυα-
λιών ηλίου εντοπίσθηκαν σε αποθήκη στις
Αχαρνές, µετά από έρευνα αστυνοµικών .

Συγκεκριµένα, τη ∆ευτέρα 5 Φεβρουαρίου συνε-
λήφθη στις Αχαρνές, από αστυνοµικούς του Τµή-
µατος Ασφάλειας Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη,
ένας 57χρονος , για κατοχή και διάθεση στο
εµπόριο αποµιµητικών προϊόντων.

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφορ-
ιών εντοπίσθηκε αποθήκη στην περιοχή των Αχα-
ρνών, εντός της οποίας ο 57χρονος απέκρυπτε -
3.788- ζευγάρια γυαλιά ηλίου, αποµιµήσεις
επώνυµων εταιρειών τα οποία στη συνέχεια
κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών.

Σ
την πλήρη ενηµέρωση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
και όλων των πολιτών σχετικά µε τα αντιπληµµυρ-
ικά έργα  προχώρησε η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριε-

κούκη, κατά τη διάρκεια του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που
συνεδρίασε την ∆ευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018.

Στην τοποθέτησή της η δήµαρχος επεσήµανε τα ακόλο-
υθα: «Μετά τη φον ική πληµµύρα της 15ης /11/2017 και την
καταστροφή που υπέστη η Μάνδρα το πρώτο και κυρίαρχο
ερώτηµα που θέτουµε όλοι µας, πολίτες και δήµος είναι ένα
και µοναδικό:Τι πρέπει να γίνει για να µην επαναληφθεί
αυτή η καταστροφή; Πώς και πότε θα θωρακισθεί ο τόπος
µας ώστε να µην ξαναβιώσουµε παρόµοια κατάσταση;

Και όσο αυτό το ερώτηµα δεν δίνονται ξεκάθαρες απαν-
τήσεις, όσο δεν βλέπουµε να λαµβάνονται εκείνα τα µέτρα
που απαιτούνται για να µην βρεθούµε ξανά στην ίδια θέση,
τόσο η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια µεγαλώνει.

Υπάρχει κάποιος που κοιµάται ήσυχος τα βράδια;
Υπάρχει γον ιός που στέλνει το παιδί του στο σχολείο και
χωρίς να τρέµει που το αποχωρίζεται; Είµαι σίγουρη πως όχι.

Από ποιόν όµως ζητάµε απαντήσεις για αυτά τα ερωτή-
µατά µας;

Ποιος πρέπει να ενεργήσει για την αντιπληµµυρική θωρά-
κιση της Μάνδρας;

Ποιος πρέπει να απαντήσει για το ποια έργα πρέπει
άµεσα να εκτελεσθούν;

Ποιος πρέπει να απαντήσει για το πότε αυτά θα ξεκινή-
σουν και πότε θα ολοκληρωθούν;

Μία είναι η απάντηση: η Περιφέρεια Αττικής η οποία είναι
από το νόµο µοναδική αρµόδια για να µελετήσει και να
κατασκευάσει τα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας της
Μάνδρας.

Οι Περιφέρειες έχουν την υποχρέωση αλλά και το δικαίω-
µα να µελετούν και να εκτελούν έργα αντιπληµµυρικής προ-
στασίας. Αυτό καλό είναι να είναι ξεκάθαρο από όλους ώστε
να γνωρίζουµε σε ποιόν πρέπει να απευθυνόµαστε και να
ελέγχουµε για την πρόοδο των αντιπληµµυρικών έργων στη
περιοχή µας.

Ο ∆ήµος και ο κάθε ∆ήµος δεν του επιτρέπεται ούτε να
µελετήσει αντιπληµµυρικό έργο πόσο µάλλον να εκτελέσει.

Και αυτό δεν ισχύει µόνο για το δικό µας ∆ήµο αλλά για όλους
τους ∆ήµους της χώρας.

Στη δική µας περίπτωση η αντιπληµµυρική θωράκιση της
πόλης συν ίσταται στην διοχέτευση των όµβριων υδάτων
από τα βουνά που περιβάλλουν τη Μάνδρα στη θάλασσα.

Ποιο δρόµο θα ακολουθήσουν αυτά τα νερά είναι ευθύνη
να τον µελετήσει και να τον κατασκευάσει η Περιφέρεια.»

Η ∆ήµαρχος συνεχίζοντας και αφού αναφέρθηκε αναλ-
υτικά στα έγγραφα που έστειλε ο ∆ήµος µας σε όλους τους
αρµόδιους κρατικούς και περιφερειακούς φορείς και στις
απαντήσεις που έλαβε κατέληξε:

« Επειδή η µέχρι σήµερα ενηµέρωση που έχουµε δεν µας
δίνει καµία εγγύηση ότι τα έργα θα ξεκινήσουν άµεσα και
ακούµε ξανά για διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν και
που στη πράξη µπορεί να παραπέµψουν ξανά το θέµα στις
καλένδες:

Συν εχ ίζεται στη σελ. 10



Πραγµατοποιήθηκε
συνάντηση, την
Τρίτη 6/2, του

∆ηµάρχου Χαϊδαρίου
Μιχάλη Σελέκου µε τον Αντι-
περιφερειάρχη ∆υτικής
Αθήνας Σπύρο Τζόκα και το
∆ήµαρχο Περιστερίου
Ανδρέα Παχατουρίδη στο
χώρο εγκατάστασης του
εργολάβου που θα υλοποι-
ήσει το αντιπληµµυρικό
έργο της Λεωφόρου Αθη-
νών. Το εργοτάξιο βρίσκεται
στο ∆ήµο Χαϊδαρίου  στη
συµβολή των οδών Κιλκίς
και Λεωφόρου Αθηνών.

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Εφ’ όλης της ύλης ενηµέρωση 
στο επόµενο ∆Σ Ασπροπύργου για την 
υπόθεση του β’ βρεφικού σταθµού

Τις τελευταίες ηµέρες, µετά απο δηµοσιεύµατα,
ανακινήθηκε το θέµα που είχε προκύψει στον β’
βρεφικό σταθµό Ασπροπύργου και είχε να κάνει

µε τη συµπεριφορά υπαλλήλων προς τα παιδιά. Είναι
τέτοια η έκταση που έχει λάβει το θέµα που στο προχθε-
σινό ∆ηµοτικό Συβµούλιο τα πνεύµατα ήταν έντονα.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του ρεπορτάζ της εφηµε-
ρίδας µας, το θέµα ξεκινάει απο το 2016 όταν γονέας παι-
διού που φοιτούσε στον παιδικό σταθµό κατήγγειλε προς
τον ∆ήµο ανάρµοστη συµπεριφορά της διευθύντριας
προς το παιδί.

Στη συνέχεια ο ∆ήµος κάλεσε τους εµπλεκόµενους και
µετά απο τη διενέργεια Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης, το
πόρισµα δεν επαλήθευσε τις καταγγελίες. Αντίθετα,
πάντα συµφωνα µε πληροφορίες, προέκυψαν συµπερά-
σµατα για ανοίκεια συµπεριφορά των δυο µαθητευόµε-
νων εργαζοµένων στον παιδικό σταθµό οι οποίες εµπλέ-
κονταν στην καταγγελία.

Στη συνέχεια ο δήµος ζήτησε απο τον παιδίατρο του 

παιδικού σταθµού έκθεση – µετά την καταγγελία – για
την κατάσταση του παιδιού, χωρίς όµως αυτή να «δείξει»
κακοποίησή του.

Έπειτα ο δήµαρχος Ασπροπύργου ζήτησε να εξεταστεί
για δεύτερη φορά -το αν έχει κακοποιηθεί το παιδί- απο το
Νοσοκοµείο Παίδων Αγία Σοφία. 

Για αυτή την εξέταση ωστόσο δεν συναίνεσε ο ίδιος ο
γονέας του παιδιού.

Όλα τα παραπάνω συνέβησαν κατα το έτος 2016.
Ερχόµενοι τώρα στο 2018, το θέµα ανακινήθηκε ξανά
µετά απο δηµοσιεύµατα σε ιστοσελίδα που είχαν να
κάνουν µε τις ως άνω καταγγελίες.

Στο χθεσινό δηµοτικό συµβούλιο αντιπολίτευση
ζητούσε να συζητηθεί άµεσα το θέµα και ο δήµαρχος
πρότεινε να συζητηθεί διεξοδικα στην επόµενη συνεδρία-
ση, αφού ενηµερωθούν πλήρως οι δηµοτικοί σύµβουλοι.

Στην ψηφοφορία υπερίσχυσε η άποψη της πλειοψ-
ηφίας και αναµένουµε µε µεγάλο ενδιαφέρον την επόµενη
συζήτηση.

ΜΜΠΠΗΗΚΚΑΑΝΝ  ΟΟΙΙ
ΜΜΠΠΟΟΥΥΛΛΝΝΤΤΟΟΖΖΕΕΣΣ

Για το µεγάλο 
περιβαλλοντικό έργο

φυσικού αερίου 
στον ∆ήµο Φυλής

Ξεκίνησαν τη ∆ευτέρα 5 Φεβρουαρίου οι
εργασίες εκσκαφής για το µεγάλο περιβαλλον-
τικό έργο, που αφορά στην κατασκευή του δικ-

τύου φυσικού αερίου στο ∆ήµο Φυλής. 
Το έργο υλοποιείται µετά από τη συµφωνία που

υπέγραψε τον περασµένο Σεπτέµβριο ο Χρήστος Παπ-
πούς µε την Εταιρεία ∆ιανοµής Αερίου Αττικής. 

Χάρη σε αυτή τη συµφωνία, στη σύναψη της οποία
συνέβαλε προσωπικά ο ∆ήµαρχος Φυλής, κατέστη
δυνατή η επέκταση του δικτύου  και άρθηκαν οι αντιρρή-
σεις της Εταιρίας ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου, που πριν
από την προσέγγιση του ∆ήµου Φυλής δήλωνε κατηγο-
ρηµατικά ότι δεν την ενδιέφερε η επέκταση του δικτύου
της, λόγω της χαµηλής απόδοσης σε σχέση µε το
κατασκευαστικό κόστος. 

Σε πρώτη φάση το έργο αφορά στην σύνδεση µε
φυσικό αέριο του Κολυµβητηρίου και του σχολικού
συγκροτήµατος Αγίου Νικολάου, που περιλαµβάνει το
Α΄Λύκειο, Α’  Γυµνάσιο, 4Ο ∆ηµοτικό, 3ο Νηπιαγωγείο
και το Κλειστό Γυµναστήριο. 

Στη συνέχεια θα συνδεθούν όλα τα ενεργοβόρα κτίρια
του ∆ήµου Φυλής. Το δίκτυο που θα δηµιουργηθεί για τη
µείωση του ενεργειακού κόστους των ∆ηµοτικών κτιρίων
θα δώσει τη δυνατότητα σύνδεσης και σε άλλους κατα-
ναλωτές του ∆ήµου Φυλής, δηλαδή σε σπίτια και επιχει-
ρήσεις.   

«Είναι ένα µεγάλο έργο που αλλάζει ριζικά τη λειτο-
υργία και το περιβαλλοντολογικό αποτύπωµα του
∆ήµου µας.  Μετά την ολοκλήρωσή του, θα µειωθεί δρα-
στικά το κόστος ενέργειας του ∆ήµου, των επιχειρήσεων
και των νοικοκυριών στις περιοχές που περνά ο αγωγός
και ταυτόχρονο θα µειωθούν δραστικά οι εκποµπές
ρύπων, κάτι που θα µας φέρει πιο κοντά  στο στόχο µας
για ένα πράσινο ∆ήµο» υπογραµµίζει ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Το πρωί της Τετάρτης 7 Φεβρουαρίου 2018 ο Αντιδή-
µαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης Σχίζας και ο ∆ιευθυ-
ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας Νίκος Μαραγκός,  µετέ-
βησαν στο έργο ώστε να οριστικοποιήσουν στην Εταιρ-
εία ∆ιανοµής Αερίου Αττικής, τα ακριβή σηµεία που παρ-
αχωρεί ο ∆ήµος προκειµένου να κατασκευαστούν: 

• Το υπόγειο φρεάτιο τριών βανών (Ζεφύρι) που
θα διακλαδώσει τον αγωγό µεταφοράς µέσης πίεσης
προς το σταθµό διανοµής των Άνω Λιοσίων.  

• Ο  υπέργειος σταθµός (όπισθεν ΟΠΚΕ) διανο-
µής των Άνω Λιοσίων και 

• Ο  µετρητικός σταθµός σύνδεσης του κολ-
υµβητηρίου.  

συνεχίζεται στη σελ. 8 

ΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΤΤΑΑΞΞΙΙΟΟ  ΣΣΤΤΗΗ  ΛΛ..  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  ΟΟΙΙ  ΜΜ..  ΣΣΕΕΛΛΕΕΚΚΟΟΣΣ,,
ΣΣΠΠ..  ΤΤΖΖΟΟΚΚΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑ..  ΠΠΑΑΧΧΑΑΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙ∆∆ΗΗΣΣ  

Συζήτησαν µε τον αρµόδιο τις λεπτοµέρειες του αντιπληµµυρικού έργου 



Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Μιχάλης Σελέκος Μιχάλης Σελέκος 
Ο ∆ήµος θα κάνει ότι µπορεί για

να διευκολύνει την περάτωση του έργου 
το γρηγορότερο δυνατόν. 

Στη συνάντηση έγινε εφ’ όλης της ύλης ενηµέρω-
ση από τον υπεύθυνο της εταιρίας για τον τρόπο
κατασκευής, τις ενδεχόµενες δυσκολίες, το χρονο-
διάγραµµα ολοκλήρωση, τις κυκλοφοριακές
ρυθµίσεις και τα µέτρα ασφάλειας που έχουν παρ-
θεί.

Από τη µεριά του ο ∆ήµαρχος Μιχάλης Σελέκος
εξήγησε ότι ο ∆ήµος θα κάνει ότι µπορεί για να
διευκολύνει την περάτωση του έργου το γρηγορό-
τερο δυνατόν. Επεσήµανε, ότι είναι ένα έργο που
θα σώσει ζωές συνανθρώπων µας και περιουσίες
που µε κόπο και µόχθο αποκτήθηκαν, ότι εικόνες
πληµµύρων και καταστροφής σαν κι’ αυτές του
2015 αλλά και της Μάνδρας πρέπει να µείνουν µια
για πάντα στο παρελθόν.

Τέλος, ξεναγήθηκαν στο εγκατεστηµένο εργοτά-
ξιο. Η έναρξη των εργασιών προβλέπεται να γίνει
την ερχόµενη εβδοµάδα.
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«Κατατέθηκε νύχτα σε άσχετο σχέδιο νόµου»

Εντονες αντιδράσεις σε
τροπολογία για τα αδέσποτα ζώα

Ε
ντονες αντιδράσεις σε τροπολογία για τα αδέ-
σποτα ζώα«Ψηφίζεται στην Ολοµέλεια της Βου-
λής τροπολογία που "υπογράφει" την καταδίκη

των αδέσποτων ζώων» αναφέρει η Φιλοζωϊκή και Περι-
βαλλοντική Οµοσπονδία Ελλάδος.

«Νυχτερινή» τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή
σε άσχετο σχέδιο νόµου από τον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων Γιάννη Τσιρώνη και µε την
οποία προβλέπεται η δηµιουργία κέντρων αδέσποτων
ζώων σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, προκαλεί
την έντονη αντίδραση φιλοζωικών οργανώσεων που
κάνουν λόγο για «καταδίκη των αδέσποτων ζώων». 

Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, σκοπό της
διάταξης αποτελεί η περίθαλψη και η µείωση των αδέ-
σποτων ζώων, γιατί «µε τη θέσπιση της ρύθµισης επι-
τρέπεται σε δασικές εκτάσεις, σε δηµόσιες χορτολιβαδι-
κές και βραχώδεις εκτάσεις (K) η εγκατάσταση και λειτο-
υργία κέντρων περίθαλψης και διαµονής σε κάθε είδους
αδέσποτων ζώων µε σκοπό τον περιορισµό της παρά-
νοµης µεταχείρισης αδέσποτων ζώων από ιδιώτες και
σωµατεία αλλά και την προστασία της δηµόσιας υγείας».

«Ποτέ µέσα σε τόσες λίγες λέξεις δεν συµπεριελήφθη
κάτι τόσο εφιαλτικό για τα ζώα» τονίζει σε ανακοίνωσή
της η Φιλοζωϊκή και Περιβαλλοντική Οµοσπονδία Ελλά-
δος.

«Ψηφίζεται ύπουλα και σκόπιµα από άλλο 
υπουργείο »

«Ψηφίζεται  (σ.σ.: σήµερα Πέµπτη) στην Ολοµέλεια της
Βουλής τροπολογία που "υπογράφει" την καταδίκη των
αδέσποτων ζώων» σηµειώνεται στην ανακοίνωση και
υπογραµµίζεται:

«Ψηφίζεται νύχτα, ύπουλα και σκόπιµα από άλλο υπο-
υργείο, το υπουργείο Περιβάλλοντος (K).

Μια επαίσχυντη τροπολογία που επιτρέπει την λειτο-
υργία χώρων µόνιµης διαµονής αδέσποτων ζώων σε
βραχώδεις εκτάσεις και σε δάση µε σκοπό να τα προ-
στατέψουν από τα παράνοµα σωµατεία και τους
ιδιώτες!!! Ποτέ µέσα σε τόσες λίγες λέξεις δεν συµπεριε-
λήφθη κάτι τόσο εφιαλτικό για τα ζώα.

Η καταδίκη τους. 

Ρητορικά θα τους ρωτήσουµε, αν συναισθάνονται τι
ακριβώς ψηφίζουν :

Αν συνειδητοποιούν, ότι δηµιουργούν χώρους εξορίας
των ζώων εν έτει 2017 σε µια ευρωπαϊκή χώρα!

Αν συνειδητοποιούν τις καταστροφικές συνέπειες

αυτού που ανερυθρίαστα ψηφίζουν αύριο (σήµερα).
Πρόκειται για µια παράνοµη τροπολογία, αντιφατική,

αναποτελεσµατική, κακογραµµένη και δυσφηµιστική για
τους φορείς της µέχρι τώρα άσκησης της αρµοδιότητας
διαχείρισης των ζώων, δηµιουργεί σύγχυση στον εφαρ-
µοστή του νόµου και ως εκ τούτου αντισυνταγµατική. 

Τους καλούµε να αποσύρουν την τροπολογία αυτή της
ντροπής».

«Εντελώς απαράδεκτη»

Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Οµοσπον-
δίας και της Animal Action αναφέρει: «Είναι εντελώς
απαράδεκτη η τροπολογία µε σκοπό δήθεν ‘‘περίθαλψη
και µείωση των αδέσποτων ζώων’’, που αποτελεί αντι-
κείµενο του Σχεδίου Νόµου (του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων), το οποίο ακόµη περιµένουµε
να τεθεί σε διαβούλευση.

Πρώτον, µε προσθήκη (εκπρόθεσµη τροπολογία που,
παραδόξως, υπογράφουν τέσσερις υπουργοί) της τελευ-
ταίας στιγµής σε άσχετο σχέδιο νόµου (30 ώρες πριν τη
συζήτησή του στην Ολοµέλεια), τίθεται ξαφνικά ζήτηµα
‘‘εγκατάστασης και λειτουργίας κέντρων περίθαλψης και
διαµονής κάθε είδους αδέσποτων ζώων µε σκοπό τον
περιορισµό της παράνοµης µεταχείρισης αδέσποτων
ζώων από ιδιώτες και σωµατεία αλλά και την προστασία
της δηµόσιας υγείας’’. 

Η τροπολογία αυτή υπογράφεται από τον αρµόδιο υπο-
υργό κ. Ι. Τσιρώνη, που οφείλει να εξηγήσει τι εννοεί ανα-
φερόµενος σε ‘‘παράνοµη µεταχείριση αδέσποτων ζώων
από ιδιώτες και σωµατεία’’.

∆εύτερον, δεν υπάρχουν στην ισχύουσα νοµοθεσία οι
όροι ‘‘κέντρα περίθαλψης’’ και ‘‘κέντρα διαµονής’’ αδέ-
σποτων ζώων και εποµένως είναι τουλάχιστον παράλο-
γο, µε την επίµαχη τροπολογία, να επιτρέπονται εγκατα-
στάσεις αρρύθµιστες από το Νόµο. ∆ιερωτόµαστε εάν η
τροπολογία φωτογραφίζει τις εγκαταστάσεις του ‘‘∆ιαδ-
ηµοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων
(∆ΙΚΕΠΑΖ)’’. Ολα αυτά, µε ταυτόχρονη υποβάθµιση της
δασικής προστασίας».

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Ηµερίδα ∆ιαλόγου στο πλαίσιο της 

δηµόσιας διαβούλευσης της Ηλεκτρικής
∆ιασύνδεσης EuroAsia Interconnector

Ηµερίδα ∆ιαλόγου που γίν εται στο πλαίσιο της δηµόσιας
διαβούλευσης της Ηλεκτρικής ∆ιασύν δεσης EuroAsia

Interconnector θα πραγµατοποιηθεί σήµερα Παρασκευή
09/02/2018 στις 10:00 π.µ. στο Π.Α.Κ.Π.Π.Α του ∆ήµου
Ελευσίν ας (Παγκάλου και Κίµων ος 11, 19 200 Ελευσίν α).

Στην  εκδήλωση θα απευθύν ουν  χ αιρετισµό ο κ. Κύπρος
Γιωργαλλής Αν απληρωτής Αρχ ηγός ∆ιπλωµατικής Αποστολής
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην  Αθήν α και ο κ. Γιάν ν ης

Βασιλείου, Αν τιπεριφερειάρχ ης ∆υτικής Αττικής.
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Σε τροχιά υλοποίησης το έργο της αποκατάστασης της παραλιακής οδού 
Σχίνου - Αλεποχωρίου µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής

Σ
ε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το σηµαντικό έργο της αποκατάστασης του οδικού άξονα Σχίνου -
Αλεποχωρίου, µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριµένα, υπεγράφη η Προγραµµα-
τική Σύµβαση για το έργο µε τίτλο «Προστασία πρανών και ασφαλής διέλευση οχηµάτων στην παρ-

αλιακή οδό Σχίνος - Αλεποχώρι» από την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον ∆ήµο
Μεγαρέων και τον ∆ήµο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων. Ο προϋπολογισµός του έργου
ανέρχεται στο ποσό των 1.060.000 ευρώ µε ΦΠΑ.

Πρόκειται για κρίσιµο έργο για την ευρύτερη περιοχή καθώς ο οδικός άξονας Σχίνου - Αλεποχωρίου απο-
τελεί τη µοναδική σύνδεση των δύο οικισµών, µε τις εναλλακτικές διαδροµές να περιλαµβάνουν µεγάλες
περιπορείες µέσω αγροτικών οδών, ενώ, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο συγκεντρώνει µεγάλη τουριστι-
κή κυκλοφορία. 

Η περιοχή παρέµβασης ανήκει χωρικά στα παράλια του Κορινθιακού κόλπου, διέρχεται µέσα από τις Περ-
ιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου, συνδέει τους οικισµούς Αλεποχωρίου και Σχίνου. Ενδιάµεσα διέρχεται
από τους οικισµούς Αιγειρούσες, Μαυρολίµνη και Βαµβακές. 

Ο συγκεκριµένος δρόµος έχει καταστεί επικίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών λόγω των κατολισθή-
σεων αλλά και της διάβρωσης του οδοστρώµατος. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις για τον περιορισµό, κατά το δυνατόν, των κινδύνων έναντι καταπτώσεων και διάβρωσης των ανάντη και κατάντη πρανών, ώστε
η διέλευση των οχηµάτων να γίνεται µε τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια. Το τµήµα παρέµβασης της οδού βρίσκεται µεταξύ των οικισµών Αιγειρούσες και Μαυρολίµνη, έχει συνο-
λικό µήκος περίπου 1,8 χλµ, εκ των οποίων, το 1,5 χλµ ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και το υπόλοιπο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τέλος, σηµειώνεται ότι το έργο θα δηµο-
πρατηθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και θα εκτελεστεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της.

ΟΒουλευτής Περιφέρειας Αττι-
κής Θανάσης Μπούρας
κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση

προς τον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών σχετικά µε την αποκατά-
σταση των ζηµιών και την ανακατασκε-
υή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευ-
σίνας- Θηβών.

Η κατατεθείσα επίκαιρη ερώτηση έχει
ως εξής:

«Στις 15 Νοεµβρίου 2017 στην περ-
ιοχή της ∆υτικής Αττικής και συγκεκρι-
µένα στην Μάνδρα και τη Νέα Πέραµο
έγινε µία πρωτοφανής φυσική κατα-
στροφή. 

Οι καταστροφές που προκλήθηκαν
από τη διέλευση των καταστροφικών
χειµάρρων από το όρος Πατέρα επέφ-
εραν ανεπανόρθωτες ζηµιές τόσο στον
οικιστικό ιστό όσο και στο εσωτερικό
οδικό δίκτυο των πόλεων της Μάνδρας
και της Νέας Περάµου.

Έχουν περάσει σχεδόν τρεις µήνες και ακόµη δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζηµιές. Η
πόλη της Μάνδρας εξακολουθεί να είναι νεκρή πόλη. Οι κάτοικοι της προσπαθούν
µόνοι τους να ξαναστήσουν τα νοικοκυριά τους. Η Παλαιά Εθνική οδός Ελευσίνας-
Θηβών βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. 

Ως εκ τούτου οι µετακινήσεις των κατοίκων των ορεινών περιοχών των δηµοτικών ενο-
τήτων Βιλίων, Ερυθρών και Οινόης αλλά και πολλών οικισµών του ∆ήµου Μάνδρας-

Ειδυλλίας γίνονται µετ’ εµποδίων και
κινδύνων και ισχύει το σχετικό απαγορ-
ευτικό της Τροχαίας Αττικής προς τα διε-
ρχόµενα οχήµατα.

Οι κάτοικοι των παραπάνω δηµοτικών
ενοτήτων και οικισµών είναι σχεδόν
αποµονωµένοι από το ∆ήµο Μάνδρας-
Ειδυλλίας στον οποίο ανήκουν καθώς
δεν έχουν άλλο δρόµο για τις µετακινή-
σεις τους από και προς Μάνδρα και
Ελευσίνα.

Παρά τις δεσµεύσεις της Κυβέρνησης
και του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι
µέσα σε τρεις µήνες θα έχουν αποκατα-
σταθεί πλήρως οι ζηµιές στο οδικό
δίκτυο, τα έργα δεν έχουν αρχίσει, παρά
µόνο µερικές πρόχειρες παρεµβάσεις
που δεν αποτελούν λύση.

Η δυσκολία µετακίνησης των κατοίκων
όλων των δηµοτικών ενοτήτων Μάνδρ-
ας- Ειδυλλίας αλλά και των επισκεπτών
επηρεάζει ακόµη περισσότερο την οικο-

νοµική ζωή της περιοχής καθώς δηµιουργεί δυσχέρειες στην άσκηση επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων.

Μετά από τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Πότε πρόκειται να γίνει η πλήρης αποκατάσταση των ζηµιών και ανακατασκε-

υή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας–Θηβών;»
Η ερώτηση πρόκειται να συζητηθεί  τις προσεχείς ηµέρες στη Βουλή.

ΠΠόόττεε  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  γγίίννεειι  ηη  ππλλήήρρηηςς  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  ζζηηµµιιώώνν  κκααιι  
αανναακκαατταασσκκεευυήή  ττηηςς  ΠΠααλλααιιάάςς  ΕΕθθννιικκήήςς  ΟΟδδοούύ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς––ΘΘηηββώώνν;;»»

Η ερώτηση πρόκειται να συζητηθεί τις προσεχείς ηµέρες στη Βουλή.
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Το 1ο ΕΠΑΛ Μεγάρων στην Κύπρο 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου κινητικότητας για το

πρόγραµµα Erasmus+ 2017, µε τίτλο: «Κατάρτιση σε Τεχνικές
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων». 

Το 1ο ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΡΩΝ και την φετινή σχολι-
κή χρονιά (2017-18) υλοποιεί πρόγραµµα κιν-
ητικότητας ERASMUS+. Το σχολείο µας έχει
υλοποιήσει επιτυχώς παρόµοια προγράµµατα
και κατά τα προηγούµενα σχολικά έτη.

Συγκεκριµένα   το 1ο ΕΠΑΛ Μεγάρων θα
µεταβεί στην Κύπρο στις εγκαταστάσεις του
φορέα στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου κιν-
ητικότητας για το πρόγραµµα Erasmus+ 2017,
µε τίτλο: «Κατάρτιση σε Τεχνικές Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων». Στο σχέδιο θα συµµε-
τάσχουν 15 µαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές, οι
οποίοι για διάστηµα 15 ηµερών θα µεταβούν
στην Κύπρο την 1η Φεβρουαρίου.

Το πρόγραµµα αφορά τις διαδικασίες ελαχι-
στοποίησης της ενεργειακής κατανάλωσης για
όλο τον κύκλο ζωής των κτιρίων. Η προστασία
και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και η
προσαρµογή στο τοπικό κλίµα, καθώς και η
ενσωµάτωση συστηµάτων εξοικονόµησης ενέρ-
γειας, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και υλικών
φιλικών προς το περιβάλλον στο κτίριο, αποτε-
λούν τους βασικούς πυλώνες του Αειφόρου Ενε-
ργειακού Σχεδιασµού των Κτιρίων.

Το πρόγραµµα έχει ΣΚΟΠΟ να εκπαιδεύσει
και να εξειδικεύσει τους µαθητές στον Αειφόρο
Ενεργειακό Σχεδιασµό Κτιρίων οι οποίοι θα
κληθούν να συµβάλλουν ενεργά στην άµεση

εφαρµογή των οδηγιών της ΕΕ σχετικά µε την
Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, την προώθη-
ση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και την
προστασία του περιβάλλοντος.

Η δράση περιλαµβάνει θεωρητική και πρακτι-
κή εξάσκηση από εξειδικευµένους καθηγητές σε:

Βιοκλιµατικό Σχεδιασµό Κτιρίων
Βιοκλιµατικός σχεδιασµός χώρων εξωτερικού

περιβάλλοντος
Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός Κτιρίων
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
Ποιότητα Θέρµανση και Ψύξη κτιρίων: Συµβα-

τικές και βιοκλιµατικές µέθοδοι
Αερισµός
Eσωτερικού Περιβάλλοντος
Ειδικά Θέµατα Ενεργειακής Απόδοσης

Κτιρίων
Παραγωγή Eνέργειας
Ολοκληρωµένη ενσωµάτωση ΑΠΕ στο σχε-

διασµό του κτιρίου
Φωτισµός.
Επίσης περιλαµβάνει πολιτισµικές δραστηρι-

ότητες µε επισκέψεις – ξεναγήσεις σε Λάρνακα
και Λευκωσία.

Ο ∆ιεθυντής του ΕΠΑ.Λ. Μεγάρων
Θεοδοσίου Ιωάννης
Ναυπηγός ΠΕ17.06

Π
αρούσα και το Σαββατοκύριακο που πέρα-
σε  ήταν η ∆ηµοτική Αρχή στις εκδηλώσεις
πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων για

την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Μέσα σε
ένα ζεστό κλίµα η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη,
µαζί µε τους Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους των
ΝΠ και δηµοτικούς συµβούλους, παραβρέθηκε
στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου
«ΒΑΛΑΡΙΑ», του Εξωραϊστικού Μορφωτικού &
Τουριστικού Συλλόγου Οικιστών Αλεποχωρίου,
του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου –
Αρχαία Ερένεια και του Αθλητικού Συλλόγου
Βιλίων Ειδυλλιακού.

Η κ. Κριεκούκη συνοµίλησε µε τα µέλη των
συλλόγων ακούγοντας τις προτάσεις και τους

προβληµατισµούς τους, ενώ ενηµέρωσε τους
δηµότες για την εξέλιξη δράσεων και έργων που
έχουν δροµολογηθεί τόσο στο επίπεδο του πολι-
τισµού όσο και γενικότερα. 

Στην εκδήλωση του Αθλητικού Συλλόγου
Βιλίων «ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΚΟΣ» η ∆ήµαρχος βραβεύθη-
κε από τον σύλλογο για την προσφορά και την
στήριξή της στον αθλητισµό των Βιλίων ενώ
συγκινηµένη ευχαρίστησε όλα τα µέλη και τους
αθλητές του συλλόγου και τόνισε την βούληση της
∆ηµοτικής Αρχής ότι θα συνεχίσει µε κάθε δυνατό
µέσο να στηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες και τις
δράσεις των συλλόγων.   

ΤΤηη  ββοούύλληησσηη  νναα  σσττηηρρίίξξεειι  µµεε  κκάάθθεε  δδυυννααττόό  µµέέσσοο    
όόλλεεςς  ττιιςς  ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς  κκααιι  ττιιςς  δδρράάσσεειιςς  ττωωνν  σσυυλλλλόόγγωωνν    

Εξέφρασε η δηµοτική αρχή Μάνδρας- Ειδυλλίας σε εκδηλώσεις για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΕΙΣΟ∆Ο ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ 

««......ΚΚααιι  γγιιαα  σσέένναα  ΜΜααρρααζζώώννωω»»
Tο Θεατρικό Τµήµα Ενηλίκων και η

δασκάλα τους ηθοποιός-σκηνοθέτης Κερ-
ασία Σαµαρά, σας προσκαλούν να απο-
λαύσετε µια εκπληκτική παράσταση, που
µε κόπο και µεράκι προετοίµασαν για το
θεατρόφιλο κοινό.

Η παράσταση  έχει τίτλο «...Και για
σένα Μαραζώνω»  και θα παρουσιαστεί
την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου στη ΝΕΛΕ στις
9 µ.µ.,

επί τη ευκαιρία της γιορτής του Αγίου
Βαλεντίνου, που είναι  στις 14 Φεβρουα-
ρίου.

Πρόκειται για τρεις παραλογές, τρεις
φλογερές ερωτικές ιστορίες, βγαλµένες
µέσα απ' την δηµοτική παράδοση, που
αποδίδονται µε µοντέρνο και αναπάντεχο
τρόπο και διανθίζονται µε δηµοτικά τρα-

γούδια της Ηπείρου.
Μαζί δούλεψαν εντατικά εδώ και πέντε εβδοµάδες δύο µουσικοί, ένας

πιανίστας- υπεύθυνος µουσικής διδασκαλίας και ενορχήστρωσης και ένας νεαρ-
ός κλαρινίστας.  Όπως σηµειώνει η ίδια η σκηνοθέτης: 

«Θα ήθελα να σας προσκαλέσω να δείτε τη δουλειά µας, επισηµαίνοντας ταυ-
τόχρονα ότι πρόκειται για αληθινά δύσκολο εγχείρηµα, που θα ήταν χρονοβόρο
και απαιτητικό, ακόµη και για τον καλύτερο θίασο επαγγελµατιών.  Αυτό όσον
αφορά στους συντελεστές. 

Όσον αφορά στους θεατές, φροντίσαµε να είναι απλώς ενδιαφέρον και ευχάρι-
στο.  Σας περιµένουµε λοιπόν µε χαρά» ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
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Έτοιµη η Παιδική Χαρά στην Πλατεία «Ακρίτες του Πόντου» στο Μενίδι

ΗΠαιδική Χαρά στην Πλατεία
«Ακρίτες του Πόντου» στο
Μενίδι κατασκευάστηκε µε την

ευγενική δωρεά του Αντιδηµάρχου Αθλ-
ητισµού και Πολιτισµού Στάθη Τοπαλίδη
και του συµπολίτη  Μιχάλη Τσορπατσίδη. 

Εκ µέρους των κατοίκων της συνοικίας,
αναρτήθηκε το παρακάτω ευχαριστήριο: 

"Ευχαριστούµε πολύ τον κ Τοπαλιδη
Σταθη και τον κ Τσορπατσίδη Μιχάλη που
χορήγησαν αυτή την υπέροχη παιδική
χαρά στην πλατεία Ακρίτες του Πόντου!" 

Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρει και
απόσπασµα από τη σχετική απόφαση
της αποδοχής της δωρεάς που είχε ληφ-
θεί από  από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αχαρνών ότι: «Tο συνολικό εµβαδόν της
Πλατείας είναι 2.600 µ2 περίπου και από
αυτό για την κατασκευή της Παιδικής

Χαράς θα απαιτήθηκαν 150 µ2 (εκατόν πενήντα τετραγωνικά µέτρα). 
Ο ∆ωρητής ανέλαβε όλα τα έξοδα κατασκευής της Π.Χ. σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές (Αριθ.

Απόφ. ΥΠ.ΕΣ. 28492/2009 – ΦΕΚ 931Β/18.5.2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) καθώς επίσης και την
διαδικασία Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της λειτουργίας της.

∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΧΧΧΧΑΑΑΑΙΙΙΙ∆∆∆∆ΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
Αυτόµατο µηχάνηµα γιαΑυτόµατο µηχάνηµα για

εισιτήρια και κάρτες εισιτήρια και κάρτες 
του ΟΑΣΑ στην πλατείατου ΟΑΣΑ στην πλατεία

∆ηµαρχείου∆ηµαρχείου
Σε λειτουργία έχ ει τεθεί, σε κεν τρικό σηµείο του Χαϊ-

δαρίου, αυτόµατο µηχ άν ηµα του ΟΑΣΑ για το ηλεκτρο-
ν ικό εισιτήριο και τις έξυπν ες κάρτες. Το µηχ άν ηµα
βρίσκεται στην  πλατεία ∆ηµαρχ είου, στην  συµβολή της
Στρατάρχ ου Καραϊσκάκη µε την  Λεωφόρο Αθην ών ,
στο ρεύµα προς Αθήν α, πλησίον  του παρακείµεν ου
περιπτέρου και της στάσης Παλατάκι (δείτε το σηµείο
στον  χ άρτη: https://goo.gl/maps/EmoRU91e76p).

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης µας µπορούν
ν α χ ρησιµοποιούν  τον  αυτόµατο πωλητή για την  έκδο-
ση και επαν αφόρτιση πολλαπλού εισιτηρίου (ATH.ENA
TICKET) αλλά και για την  επαν αφόρτιση έξυπν ων
καρτών  (ATH.ENA CARD). Προσφέρον ται πληροφο-
ρίες για τον  χ ρόν ο λήξης ισχ ύος του προϊόν τος, την
αποθηκευµέν η χ ρηµατική αξία στην  κάρτα και τον
αριθµό των  εισιτηρίων  που δεν  έχ ουν  χ ρησιµοποιηθ-
εί.

Αν αλυτικές οδηγίες είν αι διαθέσιµες µέσω των  εν ηµε-
ρωτικών  µην υµάτων  που εµφαν ίζον ται στο µηχ άν ηµα
αλλά και µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας
https://www.athenacard.gr, από όπου οι εν διαφερόµε-
ν οι µπορούν  ν α βρουν  όλες τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες για τα ν έα εισιτήρια και τις κάρτες του ΟΑΣΑ.

φφφφωωωωττττόόόό    ΓΓΓΓ....    ΝΝΝΝιιιιώώώώρρρραααα
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3 

Για τη σύνδεση του κολυµβητηρίου και του
συγκροτήµατος των σχολείων και του Κλειστού
Γυµναστηρίου του Αγίου Νικολάου  θα αναπτυχθ-
ούν 1100 µέτρα δικτύου χαµηλής πίεσης και 1500
µέτρα δικτύου µέσης πίεσης.   

«Αυτή τη στιγµή είναι σε εξέλιξη ένα διπλό έργο
που προχωρά ταχύτατα. 

Μαζί µε τον αγωγό µεταφοράς φυσικού αερίου
κατασκευάζεται και ο αγωγός µέσης πίεσης µέσω
του οποίου θα είναι δυνατή και η σύνδεση νοικοκ-
υριών µε το δίκτυο. 

Η Τεχνική Υπηρεσία παρακολουθεί στενά το
έργο ώστε να ολοκληρωθεί ακόµα και πριν το χρο-
νοδιάγραµµα κατασκευής του», σηµειώνει ο Αντι-
δήµαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης Σχίζας, ο
οποίος ενηµερώθηκε από τους εκπροσώπους της
κατασκευάστριας εταιρείας ΑΝΓΧΙΝΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ, και συντοπίτες µας, Χρήστο Μουζακίτη
Μηχανολόγο Μηχανικό και Αθανάσιο Παπαθα-
νασίου Πολιτικό Μηχανικό, τόσο για τις δυσκολίες
του έργου όσο και για την πρόοδο των εργασιών. 

Η εµπειρία των δύο µηχανικών σε έργα διανοµής
φυσικού αερίου είναι µεγάλη, καθώς έχουν φέρει
σε πέρας πολλά έργα που τους έχει αναθέσει η 

Εταιρία ∆ιανοµής Αερίου Αττικής.  
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο

ποσό των 361.000,00 € και η πρώτη φάση του 

αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός τριών µηνών,
ενώ το χρονοδιάγραµµα για την αποπεράτωση του
έργου έχει οριστεί στους δέκα µήνες.

enosigoneonaspropirgou@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ  &

ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  

Αρ. Μητρώου 31277
Αρ. Αν:  277/2016 Αθηνών         
Ασπρόπυργος  05/02/2018                       

Αρ.Πρωτ: #36#    

προς:κ.κ ∆ιευθυντές & Συλλόγους
Γονέων και Κηδεµόνων 
Σχολικών µονάδων ∆ήµου Ασπροπύργου.

ΠΡ Ο ΣΚ Λ ΗΣΗ- Κ Ο ΠΗ
ΠΙΤΑΣ
Αξιότιµοι:  Κυρίες και Κύριοι έχουµε την χαρά
και την τιµή να σας προσκαλέσουµε στην
κοπή της Πρωτοχρον ιάτικης Πίτας της
Ένωσης  των συλλόγων Γονέων που θα
πραγµατοποιηθεί στο Πνευµατικό µας
Κέντρο την Τετάρτη 21/02/2018 και ώρα

19:30 .Θα είναι χαρά µας και τιµή η παρουσία
σας..

Με εκτίµηση. 
Για το ∆Σ

Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραµµατέας
ΤΣΟΚΑΝΗΣ                    ΝΤΟΥΡΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ               ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                
Tsokalex1917@mail.com                                     
τηλ . 6946682222   
theo.ntouros1963@gmail.com  
τηλ. 6977318148        

Αυτή τη στιγµή είναι σε εξέλιξη ένα διπλό έργο που προχωρά ταχύτατα. 
Μαζί µε τον αγωγό µεταφοράς φυσικού αερίου κατασκευάζεται και ο αγωγός µέσης πίεσης, 

µέσω του οποίου θα είναι δυνατή και η σύνδεση νοικοκυριών µε το δίκτυο. 
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Οδήµος Ελευσίνας γιορτάζει την Αποκριά 2018, η Κοινωφελής
Επιχείρηση και το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. σχεδιάζουν µοναδικές
εκδηλώσεις σε Ελευσίνα και Μαγούλα. Το Σάββατο 10/2  το

Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ανοίγει το πρόγραµµα και σας προσκαλεί στη µασκα-
ρεµένη πορεία από την πλατεία Λαού µέχρι την παραλία Ελευσίνας µε πολ-
λές ενδιάµεσες στάσεις µε διάφορα δρώµενα. Το κέφι και η σάτιρα γίνονται
ένα αντίδοτο στην κρίση και τη µιζέρια. "Ελάτε να ... µουτζουρωθούµε".

Πλησιάζοντας το τελευταίο τριήµερο της αποκριάς, η καρναβαλική διάθεση
του κόσµου κορυφώνεται και η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας
(Κ.Ε.∆.Ε.) σας καλεί από την Παρασκευή 16/2 έως και τη ∆ευτέρα 19/2, στην
"Καρναβαλούπολη"  τη µεγάλη γιορτή  της Μαγούλας στο 1ο -3ο δηµοτικό
σχολείο, όπου χτυπά η καρδιά των µασκαράδων. 

Σας καλούµε όλους,  µικρούς και µεγάλους, µε χαρά να απολαύσετε τα
εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεατρικές παραστάσεις, µεγάλες µουσικές
συναυλίες και δηµιουργικά εργαστήρια. Η Κ.Ε.∆.Ε., όπως κάθε χρόνο, συνε-
ργάζεται µε φορείς και συλλόγους της πόλης προκειµένου όλοι µαζί να δηµιο-
υργήσουµε τη δική µας Καρναβαλούπολη. 

Οι παιδαγωγοί των παιδικών σταθµών της πόλης µας, εθνικοτοπικοί σύλλο-
γοι, αθλητικοί φορείς, εθελοντές, σύλλογοι γονέων και µαθητές γινόµαστε µια
µεγάλη οµάδα και το ξεφάντωµα συνεπαίρνει την πόλη µας. 

Το Σάββατο 17/2 ετοιµαστείτε για ένα ολοήµερο διασκέδασης στο οποίο
ξεχωρίζουν στις 16.30 η µεγάλη παρέλαση καρναβαλιστών και αµέσως µετά
στις 18.30 η συναυλία µε τον µοναδικό ΤΟΝΙ ΣΦΗΝΟ!

Είστε παρέα µε κέφι; Αφήστε τη φαντασία σας να µεγαλουργήσει, βρείτε το
πιο αστείο όνοµα και φτιάξτε το δικό σας γκρουπ. 

Καλούµε όλους τους πολίτες να δηµιουργήσουν τη δική τους οµάδα και να
δηλώσουν συµµετοχή στην παρέλαση µέχρι την Τετάρτη 16/2. 

∆ηλώσεις συµµετοχής 2105565613-621, kede@elefsina.gr
Τα κούλουµα από τόπο σε τόπο γιορτάζονται διαφορετικά, µε διάφορες

εκδηλώσεις. Παντού, όµως, επικρατεί κέφι, χορός και τραγούδι. Τη ∆ευτέρα
19/2 στη Μαγούλα γιορτάζουµε την Καθαρά ∆ευτέρα µε τον Σύλλογο
Γυναικών Μαγούλας να πρωτοστατεί φέτος, παρουσιάζοντάς µας τοπικά
έθιµα. Τη γιορτή θα απογειώσει η συναυλία του Παναγιώτη Λάλεζα!

Σας περιµένουµε όλους!

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε.
Κωνσταντίνα Μαρούγκα

Aπό την Παρασκευή 16/2 έως και τη ∆ευτέρα 19/2 

""ΚΚααρρννααββααλλοούύπποολληη""    
ηη  µµεεγγάάλληη  γγιιοορρττήή  ττηηςς  ΜΜααγγοούύλλααςς  

σσττοο  11οο  --33οο  δδηηµµοοττιικκόό  σσχχοολλεείίοο,,  όόπποουυ
χχττυυππάά  ηη  κκααρρδδιιάά  ττωωνν  µµαασσκκααρράάδδωωνν..  
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Αποφασίστηκε η πραγµατοποίηση 
συγκέντρωσης - διαµαρτυρίας 

στην Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής 

Προτείν ουµε ν α αποφασίσει το σώµα:

Να διαµαρτυρηθεί για την παρατηρούµενη
καθυστέρηση και να απαιτήσει την άµεση - κατε-
πείγουσα έναρξη εκτέλεσης των έργων αντιπ-
ληµµυρικής προστασίας

Την πραγµατοποίηση συγκέντρωσης - διαµα-
ρτυρίας αρχικά στην Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττι-
κής στην οποία θα καλέσουµε το σύνολο των
κατοίκων του ∆ήµου µας να συµµετέχει για να
διαδηλώσουµε και να απαιτήσουµε το δίκαιο
αίτηµά µας για την αντιπληµµυρική θωράκιση της
Μάνδρας.

Την υποβολή αιτήµατος στους αρµόδιους
κρατικούς φορείς για εκπόνηση µελέτης και
εγκατάσταση συστήµατος έγκαιρης προειδο-
ποίησης πληµµύρας από την Περιφέρεια.

Την πρόσληψη τεχνικού και  νοµικού
συµβούλων για την παρακολούθηση της προό-
δου των ενεργειών της Περιφέρειας και τη νοµι-
κή διεκδίκηση του δικαιώµατός µας για προ-
στασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας
των κατοίκων και επαγγελµατιών της Μάνδρας.»

Ενδεικτικά για την πλήρη και τεκµηριωµένη
ενηµέρωση των πολιτών της Μάνδρας η δήµα-
ρχος παρέθεσε την σχετική αλληλογραφία.

Έγγραφο προς την Γραµµατεία Πρωθυπουρ-
γού µε θέµα : «Καθαρισµός σε όλο το µήκος της
κοίτης των ρεµάτωνK»

Έγγραφο προς Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών, Περιφερειάρχη Αττικής, Αντιπεριφ

ερειάρχη ∆υτικής Αττικής µε θέµα: «Ενηµέρ-
ωση σχετικά µε την εξέλιξη των Αντιπληµµυρ-
ικών Έργων και την ανακατασκευή της ΠΕΟΑΘ
στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας»

Έγγραφο προς Περιφερειάρχη Αττικής και
Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής µε θέµα:
«Ενηµέρωση σχετικά µε την εξέλιξη του αντιπ-
ληµµυρικού έργου <<Εκτροπή χειµάρρου Αγίας
Αικατερίνης και διευθύτηση χειµάρρου Σούρ-
ες>> και του έργου <<Βελτίωση της χάραξης και
διαπλάτυνση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών
– Θηβών>>»

Έγγραφο προς Γραµµατεία Πρωθυπουργού
µε αίτηµα, µεταξύ άλλων, την άµεση δροµολόγ-
ηση των αντιπληµµυρικών έργων.

Έγγραφο_απάντηση της Περιφέρειας στο
εγγραφο του ∆ήµου αριθµ πρωτ 28859_2017

Έγγραφο προς τον Υπουργό Εσωτερικών µε
θέµα «Αιτήµατα του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας µετά την πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου
2017» όπου περιλαµβάνεται αίτηµα για µέτρα
πρόληψης,  όπως αντιπληµµυρικά έργα εκτρο-
πής χειµάρρων, ΠΕΟΑΘ κλπ

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  33

48
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ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR    ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΟΠΙΣΘΕΝ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ

ΑΑΠΠΟΟ  112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ    

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

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

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος  (160τµ) το κέντρο του 

Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & 
Υψηλάντου). ∆ιαµορφωµένος χώρος

µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο 
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΠΕΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η
ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΑΦΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΗΣΑΪΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.  
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Κοινωνικό Τιµολόγιο ∆ΕΗ: 
Παγίδα οι φιλοξενούµενοι, ανοίγει η αίτηση

Για ακόµη µια φορά ο όρος «φιλοξενούµενος» θα προκαλέ-
σει αντιδράσεις. Στις 15 Φεβρουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις

στην Η∆ΙΚΑ για το νέο Κοινωνικό Τιµολόγιο ρεύµατος της ∆ΕΗ
και ήδη έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση που καθο-
ρίζει ότι στα εισοδήµατα που θα υπολογιστούν ώστε να ενταχθ-
εί ένα νοικοκυριό στις ευεργετικές εκπτώσεις του Κοινωνικού
Τιµολογίου, ενώ θα προσµετρηθούν και αυτά των φιλοξενούµε-
νων αφού θα υπολογιστούν ανά νοικοκυριό όπως στο Κοινωνικό
Μέρισµα

Από τις 15 Φεβρουαρίου 2018 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για
το νέο Κοινωνικό Τιµολόγιο της ∆ΕΗ. Την 1η Φεβρουαρίου δηµο-
σιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για το νέο Κοινωνικό
Οικιακό Τιµολόγιο (ΚΟΤ), µε την οποία αλλάζουν οι κατηγορίες
δικαιούχων και τα κριτήρια ένταξης στο ΚΟΤ.

Για την ένταξη στο νέο ΚΟΤ, οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να
υποβάλουν αίτηση από τις 15 Φεβρουαρίου 2018 στον ιστότοπο
της Η∆ΙΚΑ Α.Ε. (www.idika.gr). Αίτηση για ένταξη στο νέο ΚΟΤ
πρέπει να υποβάλουν στον ιστότοπο της Η∆ΙΚΑ Α.Ε. και όσοι
είναι ήδη δικαιούχοι του ΚΟΤ.

Όπως ορίζει η υπουργική απόφαση σε περίπτωση
νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούµενα µέλη, η
αίτηση υποβάλλεται αποκλειστι κά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη
σύζυγο του υπόχρε ου υποβολής δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος της φιλοξενούσας µονάδας, για το σύνολο των
µελών του νοικοκυριού. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την επε -
ξεργασία της αίτησης, θα ζητηθεί η συναίνεση των φιλο -
ξενούµενων ατόµων µέσω των κωδικών τους TAXISnet για
αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από τους αρµόδιους
φορείς. Η υποβολή δήλωσης φορολογίας ει σοδήµατος από όλα
τα µέλη του νοικοκυριού που έχουν τέτοια υποχρέωση και η
συναίνεση όλων των φιλοξενού µενων ενηλίκων είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της υποβολής
της αίτησης.

Τα παραπάνω ουσιαστικά θα είναι ο λόγος που πολλά
νοικοκυριά θα βρεθούν εκτός κοινωνικού τιµολογίου αφού στο
πρότερο καθεστώς δεν υπολογιζόντουσαν τα εισοδήµατα των
φιλοξενούµενων µελών..

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΧΧρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  ∆∆ήήµµωωνν  γγιιαα  ννέέοουυςς

ππααιιδδιικκοούύςς  σσττααθθµµοούύςς

Κατατέθηκε στις 6/2/2018 νοµοσχέδιο , όπου ως άρθρο 51 περιλαµβάνεται το πρό-
γραµµα χρηµατοδότησης ∆ήµων για την ίδρυση έως δύο νέων τµηµάτων βρεφικής,
παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας ανά ∆ήµο, που είχε προαναγγείλει η Αναπλ.
Υπουργός, κα Φωτίου, στις 4/1/2018.
Το ν/σ προβλέπει πως οι ∆ήµοι που δύνανται να χρηµατοδοτηθούν θα καθορισθούν

µε Κ.Υ.Α., δηλαδή δεν προσδιορίζει κριτήρια επιλογής τους, ενώ δεν περιλαµβάνει
πρόβλεψη για γνώµη της Κ.Ε.∆.Ε. πριν την έκδοση της Κ.Υ.Α.
Σύµφωνα µε την Έκθεση του Γ.Λ.Κ., από τη διάταξη προκαλείται « επί του κρατικού
π/υ, δαπάνη ύψους 15 εκατ. ευρώ για το έτος 2018 ». 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του τακτικού π/υ του Υπουργείου Εργασίας.

Καλύπτει εργασίες ανακαίνισης, επισκευής και διαµόρφωσης υφιστάµενων κτιριακών
χώρων, καθώς και το κόστος προµήθειας του εξοπλισµού για τη λειτουργία των νέων
τµηµάτων. Φορέας υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράµµατος ορίζεται
η Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Επιπλέον, το Γ.Λ.Κ. αναφέρει ότι προκαλείται επί του π/υ των ΟΤΑ « ετήσια δαπάνη

για το 2019 και εφεξής, από την αντιµετώπιση των εξόδων λειτουργίας των νέων
τµηµάτων, το ύψος της οποίας, σύµφωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο δεν µπορεί να
εκτιµηθεί δεδοµένου ότι εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός παιδιών που θα
εξυπηρετηθούν από τα νέα τµήµατα κλπ) ».

Προγραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο την υλο-
ποίηση του έργου µε τίτλο «Εγκατάσταση
συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφ-

αίρου Ηφαίστου Περιστερίου», υπέγραψαν η Περιφέρεια
Αττικής, ο ∆ήµος Περιστερίου και ο Οργανισµός Προσχο-
λικής Αγωγής, Αθλητισµού και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ) του
∆ήµου Περιστερίου. Πρόκειται για έργο προϋπολογισµού
820.000 ευρώ µε ΦΠΑ, το οποίο συγχρηµατοδοτείται
από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής έως το ποσό
των 550.000 ευρώ και από πόρους του ∆ήµου Περιστε-
ρίου για το επιπλέον ποσό των 270.000 ευρώ.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών
αθλητισµού και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών στον ∆ήµο Περιστερίου, µε παρεµβάσεις για την 

αναβάθµιση του γηπέδου ποδοσφαίρου του
Ηφαίστου, επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και
Ηφαίστου.Το έργο περιλαµβάνει την αντικατάσταση του
παλαιού φθαρµένου χλοοτάπητα µε νέο µε ανανέωση
της βάσης καθώς και παρεµβάσεις συντήρησης στα
αποδυτήρια του γηπέδου. Το γήπεδο έχει διαστάσεις
αγωνιστικού χώρου 65 Χ 100 µ. και το βοηθητικό γήπε-
δο έχει διαστάσεις 50 Χ 25 µ. Ειδικότερα, θα εκτελεσθ-
ούν οι ακόλουθες εργασίες: χωµατουργικά - καθαιρέσεις,
επενδύσεις - επιστρώσεις, κατασκευές ξύλινες / µεταλλι-
κές, δίκτυα (ηλεκτρικά - υδραυλικά).

Τη δηµοπράτηση, την υπογραφή σύµβασης µε τον
ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την
παραλαβή του αναλαµβάνει ο ∆ήµος Περιστερίου.

Παρεµβάσεις για τη βελτίωση του γηπέδου
ποδοσφαίρου Ηφαίστου Περιστερίου
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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 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
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβά-
νει οικιακές εργασίες(καθαρ-
ιότητα -σίδερο) µε 5 ευρώ
την ώρα . Κα. Σοφία 
6997505700

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 ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ -
ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

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

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
Ζητείται νέος µε εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.
gr. Τηλ. fax: 2105570474

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

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας
Nissan Navara το οποίο
εκλάπη
Την Πέµπτη 18/1/18
εκλάπη έξω από το νοσο-
κοµείο "ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφο-
ρίας ΧΑΤ9437. Το
αυτοκίνητο ανήκει σε καρκι-
νοπαθή ο οποίος βρισκό-
ταν στο νοσοκοµείο για τη
χηµειοθεραπεία του.  ∆εδο-
µένου ότι ζει στην επαρχία,
η απώλεια του αυτοκινήτου
του καθιστά τη µετακίνηση
του στην Αθήνα για τις θερ-
απείες του απελπιστικά
δύσκολη. Οποιαδήποτε
πληροφορία που θα βοηθ-
ήσει στην εύρεσή του, θα
εκτιµηθεί ιδιαίτερα, ∆ίνεται
αµοιβή. Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας &
Ντίνα Καλουπη)
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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

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΥΥΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  3355  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::
ΠΠττυυχχιιοούύχχοοιι  ΑΑΕΕΙΙ//ΤΤΕΕΙΙ
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΞΞέέννεεςς  ΓΓλλώώσσσσεεςς  ::  ΑΑγγγγλλιικκάά

ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιι--
ννήήττοουυ

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλλ--
ηησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµαα--
ρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044

EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφ--
ιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ

ΆΆννττρρεεςς  --  ΓΓυυννααίίκκεεςς
ΑΑρριιθθµµόόςς  ΥΥπποοψψηηφφίίωωνν::3300
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::  ΑΑππόόφφοοιι--
ττοοιι  ΓΓυυµµνναασσίίοουυ--ΑΑππόόφφοοιιττοοιι
ΛΛυυκκεείίοουυ
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΠΠρρόόσσθθεετταα  ΠΠρροοσσόόνντταα::  ΓΓννώώσσηη
PPiicckkiinngg  &&  SSccaannnneerr
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιι--
ννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο

ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρρ--
οοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθ--
εενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφ--
ιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr  



16-θριάσιο Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 

1100--1111//22  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ
∆ιήµερη διαµονή στο SEMANTRON 4* στον Ελαιώνα µε
πρωινό και βραδινό, Καλάβρυτα, Καστανιά, Πλανητερο,
Βυτίνα - ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

1188//22  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
- ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

33--44//33  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ
∆ιήµερη διαµονή στο Καρπενήσι στο
ΕΛΒΕΤΙΑ µε πρωινό, γεύµα Σαββάτου στην ταβέρνα
Φ ΩΛΙΑ στο Καρπενήσι ( συµπεριλαµβάνεται )
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγιας Προυσιώτισσας
- ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

1111//33  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΤΤΣΣΙΙΒΒΛΛΟΟΥΥ  --  ΖΖΑΑΡΡΟΟΥΥΧΧΛΛΑΑ
Μονοήµερη-  ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

1188//33  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  --  ΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΛΛΑΑΥΥΡΡΑΑ  --  ΜΜΕΕΓΓΑΑ  ΣΣΠΠΗΗΛΛΑΑΙΙΟΟ
Μονοήµερη,  επίσκεψη στην Αγία Λαυρα, µετά
Καλάβρυτα για καφέ, φαγητό στο GRAND CHALLET 
( δεν συµπεριλαµβάνεται ) και επίσκεψη στο Μέγα
Σπήλαιο -  ώρα αναχώρησης 8.00  τιµή 15€


