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2-θριάσιο Πέµπτη 10 Μαΐου 2018   

Ασπρόπυργος
Λιόσης Αν αστάσιος Κ. Ειρήν ης 2 & Αγίου

∆ηµητρίου, 2105580218

Ελευσίνα 

Παπαδοπούλου Σοφία Γ. 
Κοντούλη 8Α & Χαριλάου, 2105548208

Μάνδρα
Ροκάς ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίν ος 7 & Αλαµάν ας,

2105541344

Άνω Λιόσια
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α. Τσακάλωφ 11 & Μαστρ-

αχά 2, Πλησίον  ΙΚΑ, 2102471660

Αχαρν ές
∆εληστάθης Βασίλειος Α. 

Θρακοµακεδόν ων  81, 2102444418

Χαιδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον
Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, 2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις          

Η θερµοκρασία από 14 έως 24
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σίµων, Αγίου Σίµωνος του Αποστόλου

Την Τρίτη 8 Μαΐου συνεδρίασε στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής
Προστασίας και εξέτασε θέµατα σχετικά µε τη δροµολόγηση µέτρων και δράσεων αντιπυρικής προστασίας
καθώς και επιµέρους θεµάτων που συνδέονται µε την πρόληψη και ετοιµότητα για την αντιµετώπιση κιν-

δύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 
Στη σύσκεψη πήραν µέρος ο δήµαρχος Ελευσίνας και πρόεδρος του Σ.Τ.Ο. κ. Γ. Τσουκαλάς, ο αντιδήµαρχος Πολι-

τικής Προστασίας κ. Εµ. Καλογριδάκης, ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γ. Κριεκούκης, ο αντιδήµαρχος
Μαγούλας κ. Γρ. Κοροπούλης, η αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κα. Μ. Βασιλείου, ο δηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆.
Τσάτσης, ο υπ/τής Πυρ. Υπ. Ελευσίνας πύραρχος κ. Π. Νιάφας, ο εκπρόσωπος της 112 Π.Μ. αντισµήναρχος κ. ∆.
Ελένης, ο υπ/τής του Α.Τ. Ελευσίνας κ. Χρ. Τσαντήλας, ο υπ/τής Τροχαίας  Ελευσίνας κ. Β. Παπανικολάου, ο εκπρ-
όσωπος του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας  της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής κ. Αντ. Αντύπας και ο
πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου κ. Ιωάννης Καλυµνάκης. 

Από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου παρευρέθηκαν: ο προϊστάµενος της ∆/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλ-
λοντος και Πρασίνου κ. Σ. Κανάκης,  η προϊσταµένη της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού κα.
Κ. Ζγαντζούρη και ο προϊστάµενος του Τµήµατος  Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας ∆ρ. Αν.
Χρηστίδης.

Ο δήµαρχος κ. Τσουκαλάς επισήµανε την ιδιαίτερη σηµασία που έχει η σύγκληση του Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας
ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Συν εχ ίζεται στη σελ. 4

Την Τρίτη, 08 Μαΐου 2018, εγκρίθηκε από την
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής η
διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης εργολάβου

που θα αναλάβει την απόσυρση και διαχείριση των
καµένων υλικών της ‘Γενικής Ανακυκλώσεως – Κτηµατι-
κή Ξενοδοχειακή Α.Ε’ (Κ∆ΑΥ Ασπροπύργου), καθώς και
την αποκατάσταση του χώρου. 

Μετά από παρέλευση τριών σχεδόν ετών, αφού 
η φωτιά εκδηλώθηκε στις 6 Ιουνίου του 2015, αλλά 

και δυο διαγωνισµούς, ο πρώτος για την εξεύρεση της
χηµικής σύστασης και ο δεύτερος για την ανάδειξη του
εργολάβου, και αφού υπήρξε επιπλέον καθυστέρηση,
εξαιτίας νέου νοµού που αφορούσε τα τεχνικά έργα,
βρισκόµαστε σήµερα στο τελευταίο στάδιο για την από-
συρση των καµένων, έργο που προβλέπεται να ξεκινή-
σει εντός του καλοκαιριού του 2018, αναφέρει χαρακ-
τηριστικά ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής
Αττικής .

συνεχίζεται στη σελ. 13

Μετά από παρέλευση τριών σχεδόν ετών!

Στην τελική ευθεία η οριστική απόσυρση των
καµένων υλικών από το Κ∆ΑΥ Ασπροπύργου

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ  

ΑΑνναακκοοιιννώώθθηηκκαανν  τταα  µµέέττρραα  εεττοοιιµµόόττηηττααςς  γγιιαα
ττηηνν  ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  ττωωνν  δδαασσιικκώώνν  ππυυρρκκααγγιιώώνν  
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Υ
πάρχει µια έκφραση που λέειI «τέλος
καλό όλα καλά». Μπορούµε όµως αυτή την
έκφραση να την πούµε και για το θέµα  του

Κτηµατολογίου;
Η απάντηση; Σίγουρα όχι. Καθώς ναι µεν το

Κτηµατολόγιο στον ∆ήµο Ελευσίνας τελείωσε,
ωστόσο ταI «κοράκια» καραδοκούν.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, σοβαρά προβλήµατα
αναµένεται να προκαλέσει η ολοκλήρωσή του
στον εν λόγω δήµο και αυτό ανοίγει κερκόπορτες
για κάθε είδους τυχοδιώκτες.

Πιο συγκεκριµένα, τον περασµένο µήνα ολοκ-
ληρώθηκαν οι ενστάσεις για το Κτηµατολόγιο του
δήµου Ελευσίνας. Αυτό σηµαίνει  οτι  ολοκ-
ληρώθηκαν οι  εργασίες του, που αποτελεί
µεγάλη εξυπηρέτηση για τους ιδιοκτήτες, καθώς
παρακάµπτεται το Υποθηκοφυλάκειο. Επίσης
όµως αυτό σηµαίνει πως οι ιδιοκτησίες που είναι
αγνώστου ιδιοκτήτη και σύµφωνα µε ασφαλείς
πληροφορίες αγγίζουν το 5% του συνόλου, µετα-
φέρονται στην ιδιοκτησία του Κράτους.

Αν άµεσα το αρµόδιο Υπουργείο δεν κάνει πιο 

συγκεκριµένη την κείµενη νοµοθεσία, µπορεί ο
οποιοσδήποτε µε τις ανάλογες δικαστικές ενέρ-
γειες (και άλλες) να διεκδικήσει αυτές τις ιδιοκ-
τησίες απο το ίδιο το Κράτος. Ήδη διάφορα κορά-
κια «σκανάρουν» τους χάρτες οπου παρατηρ-
ούνται άγνωστοι ιδιοκτήτες, που σηµαίνει πως
στο άµεσο µέλλον θα δούµε πολλά ευτράπελα
σχετικά µε το θέµα.

Περισσότερες λεπτοµέρειες σε επόµενο
δηµοσίευµα

Ε. Λιάκος

Μ
ε µεγάλη επιτυχ ία ολοκληρώθηκε το διήµερο,
1ο Τουρν ουά Μπάσκετ Αγοριών  «Γεώργιος Θ.
Τσόκας 2018», που συν διοργάν ωσαν  ο Οργα-

ν ισµός Άθλησης και Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας και ο Α.Ο. ΘΡΙΑ Ασπροπύργου, στο Κλειστό
∆ηµοτικό Γυµν αστήριο Γεώργιος Θ. Τσόκας.  

Στον  ηµιτελικό συν αγων ίστηκαν  ο Α.Ο. ΘΡΙΑ
Ασπροπύργου µε την  Ο.Κ.Ε. µε σκορ 72-16 εν ώ στον
τελικό, την  πρώτη θέση έλαβε η Έν ωση Αµφιάλης µε
51 πόν τους έν αν τι του Παν ελευσιν ιακού που πέτυχ ε
35 πόν τους.

Στο Τουρν ουά παραβρέθηκαν  και απέν ειµαν  βρα-
βεία και επαίν ους στους αθλητές,  ο Αν τιπρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός, ο Πρόεδρος του
Πν ευµατικού Κέν τρου, κ. Μελέτιος Μπουραν τάς, ο
Αν τιδήµαρχ ος, κ. Αβραάµ Κων σταν τιν ίδης, ο Πρόεδρ-
ος του Attica tv , κ. Κων σταν τίν ος Τσολερίδης,  

ο Εν τεταλµέν ος ∆ηµοτικός Σύµβουλος και µέλος του
Α.Ο.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Αν τών ιος Κον αξής, ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος, κ. Θεµιστοκλής Τσίγκος,  και η κ. Μαρία
Γκούµα µέλος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., καθώς και σύσσωµο
το ∆.Σ. του Α.Ο. ΘΡΙΑ Ασπροπύργου µε επικεφαλή
τον  Πρόεδρο, κ. Βασίλειο ∆έδε.  

Την  εκδήλωση τίµησαν  µε την  παρουσία τους και η
οικογέν εια του εκλιπόν τος, πρώην  Προέδρου του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. Γεώργιου Τσόκα, στην  οποία απον ε-
µήθηκε τιµητική πλακέτα από τους διοργαν ωτές του
Τουρν ουά.

Μετά τη λήξη του Τουρν ουά πραγµατοποιήθηκε ειδι-
κή βράβευση   σε πέν τε αθλητές, οι οποίοι ξεχ ώρισαν
για τις ικαν ότητές τους και τους δόθηκε ως δώρο από
τον  Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.  µια µπάλα του Μπάσκετ. 

Συν εχ ίζεται στη σελ. 10

ΜΜΕΕ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ  
Επιτυχηµένη διοργάνωση το 1ο Τουρνουά 

Μπάσκετ Αγοριών «Γεώργιος Θ. Τσόκας 2018»,
Νέος θεσµός για τον Ασπρόπυργο 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΤΑ «ΚΟΡΑΚΙΑ» ΚΑΡΑ∆ΟΚΟΥΝ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΣΣΤΤΟΟ  
WWII  FFII  FFOORR  EEUURROOPPEE
∆ιεκδικούν Μάνδρα, 

Ασπρόπυργος και Μέγαρα

Έν ταξη στο πρόγραµµα Wi Fi f or Europe (Wi Fi
4eu) διεκδικούν  16 δήµοι της Αττικής, µε την
στήριξη της Περιφερειακής Έν ωσης ∆ήµων  Αττι-

κής (Π.Ε.∆.Α.).
Με το πρόγραµµα θα αν απτυχ θούν  δίκτυα Wi Fi σε

πολυσύχ ν αστους χ ώρους τους , όπως πλατείες,
πάρκα, δηµόσια κτίρια, µε δωρεάν  πρόσβαση για τους
πολίτες.

Ήδη, η σχ ετική προγραµµατική σύµβαση µεταξύ της
Π.Ε.∆.Α., των  16 ∆ήµων  και του Εθν ικού Κέν τρου
Έρευν ας και Τεχ ν ολογικής Αν άπτυξης υπεγράφη και
δροµολογήθηκε η διαδικασία σύν ταξης των  µελετών ,
βάσει των  οποίων  θα διεκδικηθεί η χ ρηµατοδότηση για
κάθε ∆ήµο χ ωριστά.

Οι 16 ∆ήµοι είν αι οι εξής : Μαρκοπούλου Μεσογαίας ,
Ραφήν ας- Πικερµίου, Γαλατσίου, Ωρωπού, Σαρων ικού,
Βύρων ος, Μεγαρέων , Μάν δρας- Ειδυλλίας, Κερα-
τσιν ίου- ∆ραπετσών ας, Σαλαµίν ας, Περάµατος, Πετρ-
ούπολης, Ηρακλείου Αττικής, Ασπροπύργου, Αίγιν ας
και Σπετσών .
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Στη σύσκεψη συζητήθηκαν θέµατα σχετικά µε:

• την υλοποίηση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισµού της βλάστησης.
Ενόψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου και της εφαρµογής µέτρων πρόληψης
κατά των πυρκαγιών, ο ∆ήµος Ελευσίνας µε ανακοίνωσή του στον τοπικό τύπο και στο
διαδίκτυο, θα καλέσει όλους τους ιδιοκτήτες ή εκµεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών
ακάλυπτων χώρων της περιοχής µας, να φροντίσουν για τον καθαρισµό των ιδιοκ-
τησιών τους από χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά. Την ίδια υποχρέωση έχουν το ∆ηµό-
σιο, Νοµικά Πρόσωπα, Οργανισµοί, κ.λ.π., εφόσον είναι κάτοχοι τέτοιων χώρων. 

• την ετοιµότητα του δυναµικού και των µέσων του ∆ήµου, για διάθεση προς
υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώµατος στην καταστολή δασικών πυρ-
καγιών. Έχουν γνωστοποιηθεί στην Περιφέρεια Αττικής, στην Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Αττικής, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λ.π. το επικαιροποιηµένο Σχέδιο-
Μνηµόνιο Ενεργειών του ∆ήµου µας για την  αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών
πυρκαγιών και οι επικαιροποιηµένες καταστάσεις του Προσωπικού Πολιτικής Προ-
στασίας και των Επιχειρησιακών Μέσων του ∆ήµου.

• τα µέτρα ετοιµότητας κατά τις ηµέρες υψηλής επικινδυνότητας.
• το συντονισµό σε τοπικό επίπεδο της διαχείρισης των συνεπειών που προκα-

λούνται από τις δασικές πυρκαγιές. 

Οι παριστάµενοι αναφέρθηκαν σε ζητήµατα της αρµοδιότητάς τους

ΓΓιιαα  µµιιαα  αακκόόµµηη  χχρροοννιιάά  ηη  οοµµάάδδαα  κκααλλλλιιττεεχχννώώνν  ""ΕΕιικκαασσττιικκήή  ΡΡήήξξηη""
εεππέέλλεεξξεε  ττοονν  φφιιλλόόξξεεννοο  κκααιι  ιισσττοορριικκόό  δδήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν

Παρουσία πλήθους κόσµου πραγµατοποιήθηκε η 8η οµαδική έκθε-
ση των καλλιτεχνών "Εικαστική Ρήξη" στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών

Για µια ακόµη χρονιά η οµάδα καλλιτεχνών "Εικαστική Ρήξη" επέλεξε
τον φιλόξενο και ιστορικό δήµο Αχαρνών για την 8η οµαδική έκθεση
των καλλιτεχνών που συµµετέχουν στην καλλιτεχνική οµάδα, δίνοντας
µας την ευκαιρία να δούµε εξαιρετικά έργα Ζωγραφικής, Γλυπτικής και
η Αγιογραφίας στην αίθουσα εκθέσεων στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών.
Εύχοµαι στους καλλιτέχνες που συµµετείχαν στην 8η οµαδική έκθεση

της "Εικαστικής Ρήξης" να συνεχίσουν να δηµιουργούν και να εκφρά-
ζονται από όποια µορφή τέχνης επιλέξουν και η αναγνώριση και αποδοχή των έργων τους να ξεπεράσει κάθε δική τους προσδοκία.Να είναι όλοι καλά και να υποστηρίζουν
την "Εικαστική ρήξη" µέσα από την έµπνευση και δηµιουργικότητα τους, δήλωσε ο δήµαρχος Αχαρνών. Να είναι όλοι καλά και να υποστηρίζουν την "Εικαστική ρήξη" µέσα
από την έµπνευση και δηµιουργικότητα τους!

Συνεχίζεται από τη σελ. 2
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Π
ριν από 58 χρόνια,την Κυριακή 8 Μαϊου 1960 ο
Πανελευσινιακός που αγωνιζόταν στην Β’ Εθνική
κατηγορία και ήταν πρώτος στην βαθµολογία,

αγωνιζόταν στην Πάτρα µε την οµάδα του Ολυµπιακού
Πατρών.

Ο Πανελευσινιακός µετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα,
νίκησε µε 5-3.

Ενθουσιασµός επικρατούσε όλη την εβδοµάδα στην
πόλη της Ελευσίνας µεταξύ των φιλάθλων για την µετά-
βαση τους στην Πάτρα. Επειδή τα πούλµαν είχαν κλείσει
τις θέσεις,οι φίλαθλοι που δεν βρήκαν θέση, µίσθωσαν
ενα βαγόνι του τρένου και µετέβησαν στην Πάτρα για να
παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Μετά τη λήξη του µατς,οι φίλαθλοι του Πανελευσινια-
κού αποθεωσαν τους ποδοσφαιριστές για την µεγάλη
τους νίκη και πήραν τον δρόµο της επιστροφής. Πρώτη
έφυγε η οµάδα της Ελευσίνας µε το πούλµαν και µετά οι
φίλαθλοι.

Φτάνοντας στην Ροδοδάφνη Αιγίου,σε αφύλακτη διά-
βαση, έγινε σύγκρουση τρένου µε πούλµαν που και στα
δύο επέβαιναν φίλαθλοι του Πανελευσινιακού.Η σύγκρ-
ουση ηταν συγκλονιστική και από τον θόρυβο οι κάτοικοι
της πόλης έτρεξαν και βοήθησαν τους τραυµατίες.
∆υστυχώς όµως έχασαν την ζωή τους τέσσερις φίλαθλοι
του Πανελευσινιακου.Η Ελευθερία Κουβιδου,ο Μανώλης
Καρποδίνης,ο Γιώργος Θεοδώρου και ο ∆ηµήτρης
Βερύκιος…

Ξ
εκάθαρη θέση κατά της
εφαρµογής της απλής
αναλογικής στις αυτοδι-

οικητικες εκλογές πήρε
ενώπιον του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ο ∆ήµαρχος
Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Στα-
µούλης κατά την διάρκεια της
τοποθέτησης του.

Η συζήτηση αφορούσε το
σοβαρό  θέµα σχετικά µε την
προώθηση του «Κλεισθενη 1»
από την κυβέρνηση και  το
Υπουργείο Εσωτερικών. 

Για Αντιµεταρυθµιση και
νόµο έκτρωµα έκανε λόγο ο
Γιάννης Μαρινακης εκφράζον-
τας και αυτός την αντίθεση του
στο νόµο.

Από την πλευρά του ο Γιώρ-
γος Μπερδελης µίλησε για µια
νοµοθετική πρόταση που ξεκά-
θαρα δεν προσδιορίζει και δεν

αυξάνει τα ποσοστά των ΚΑΠ
ώστε οι ∆ήµοι να έχουν οικο-
νοµική αυτοτέλεια, µε αποτέλε-
σµα οι ∆ήµοι να είναι έρµαιο
του εκάστοτε υπουργού που
θα θέλει να πολιτευθει στην
περιοχή.

Βάζοντας σπουδαία ζητήµατα
σχετικά µε την νέα νοµοθετική
πρόταση της κυβέρνησης ο κ.
Μπερδελης προβληµάτισε το

σώµα δηλώνοντας και πάλι ότι
η Ελλάδα της Αποκεντρωσης
είναι η πραγµατική Ελλάδα της
∆ηµοκρατίας.

Κλείνοντας εξέφρασε την
βεβαιότητα πως ένα νοµοθε-
τικό εγχείρηµα που δεν έχει
την ευρύτερη συναίνεση των
πολιτικών δυνάµεων αλλά και
των ∆ήµων θα αποτύχει.

Τίθεται σε επαναλειτουργία το ∆ηµοτικό Ιατρείο Μαγούλας 

Σ
ε αυτήν  τη δύσκολη κοιν ων ικοοικον οµική συγκυρία στην  οποία ζούµε, η Κοιν ωφελής Επιχ είρηση ∆ήµου
Ελευσίν ας συν εχ ίζει σταθερά ν α στέκεται δίπλα στον  πολίτη, ν α τον  βοηθά και ν α τον  στηρίζει αξιόπι-
στα, έµπρακτα και αποτελεσµατικά για την  αν τιµετώπιση των  προβληµάτων  του.

Πληροφορούµε τους πολίτες ότι το ∆ηµοτικό Ιατρείο Μαγούλας τίθεται σε επαν αλειτουργία έπειτα από έν α σύν το-
µο διάστηµα διακοπής. Σκοπός είν αι η εξυπηρέτηση της ∆ηµοτικής Εν ότητας Μαγούλας και του συν όλου του
∆ήµου, ως προς τις κοιν ων ικές παροχ ές ώστε ν α επιτευχ θεί υψηλό επίπεδο κοιν ων ικών  λειτουργιών  στους τοµείς
της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας και πρόν οιας.

Οι ιατρικές ειδικότητες και το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα δωρεάν  επισκέψεων  διαµορφών ον ται ως εξής:

Συµπληρώθηκαν 58 χρόνια
από το ατυχηµα που 
κόστισε τη ζωή σε 4 

φιλάθλους 
του Πανελευσινιακού

Αντίθετος µε την απλή αναλογική ο Γρηγόρης Σταµούλης

ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

ΣΣπποουυδδαασσττιικκήή  ΣΣυυννααυυλλίίαα  
ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΩΩδδεείίοουυ  

ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2018 

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
και ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέ-
τιος Μπουραντάς, προσκαλούν όλους του ∆ηµότες,
την Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018 και ώρα 7:30 µ.µ.,
στο ∆ηµοτικό Κινηµατοθέατρο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»  στη
γιορτή που προετοίµασαν τα παιδιά του ∆ηµοτικού
Ωδείου, µε πολύ σεβασµό και  αγάπη – ως
αντίδωρο- στο ιερό πρόσωπο της µάνας.
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Στα πλαίσια του 'Μήνα Λαογραφίας 2018'
σας προσκαλούµε την
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2018 στις 8.30 µ.µ.

στο χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου (παραλία
δίπλα στην είσοδο του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ ) να
παρακολουθήσουµε όλοι µαζί µια παράσταση µε
τίτλο : Γκλίτσα Μαστίχα και Λαλιά

Συµµετέχουν οι σύλλογοι : ΧΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ    ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΕΝΩΣΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΩΝ

Θα πάµε νοερά στα δανδελένια ακρογιάλια της
ΧΙΟΥ , στις βουνοκορφές του Ταϋγετου , στις οµο-
ρφιές της ∆ωδεκανήσου µας µέσα από δρώµενα
που θα µας παρουσιάσουν ηθοποιοί µα και χορευ-
τές και χορωδίες ....

Βιολιά και κλαρίνα ....
Τσίπουρο και κρασί......
Γάµος και στέφανα....
παραδοσιακά συγκροτήµατα µε χορούς της Χίου

, ∆ωδεκανήσου,Πελοποννήσου θα µας φέρουν τις
οµορφιές και την λεβεντιά της παράδοσης στο
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ Ελευσίνας .

Μαζί µας ο πασίγνωστος ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ
µε την ορχήστρα του :

ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ κλαρίνο - φλογέρα - καβάλι
ΚΩΣΤΑΣ ΚΙΚΙΛΗΣ βιολί
ΚΩΣΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ λαούτο - τραγούδι
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ντέφι - νταούλι - τουµπερλέ-

κι
ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΦΙΛΙΠΠΙ∆Η τραγούδι

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΚεερράάσσµµαατταα  ,,  δδώώρραα  κκααιι  ΑΑΝΝΑΑΜΜΝΝΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ααππόό  τταα
ννηησσιιάά  κκααιι  τταα  χχωωρριιάά  µµααςς

ΣΣΑΑΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ  σσεε  ααυυττήή  ττηηνν
µµεεγγάάλληη  γγιιοορρττήή  πποουυ  θθαα  εείίννααιι  κκααιι  ηη  έέννααρρξξηη  ττοουυ
''ΜΜΗΗΝΝΑΑ  ΛΛΑΑΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑΣΣ  22001188''
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Μαθήµατα άµιλλας και ευγενούς συναγωνισµού στους
1ους Αγώνες Στίβου στον  ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας 

Σπουδαίες επιδόσεις και µεγάλος ενθουσιασµός από µαθητές των ∆ηµοτικών Σχολείων 

Μία νέα αθλητική δράση µε πρωτοβουλία του ∆ήµου Μάν-
δρας – Ειδυλλίας διοργανώθηκε για πρώτη φορά το
Σάββατο 5 Μαΐου 2018 για τους µαθητές των ∆ηµοτικών

Σχολείων όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων. Οι 1οι Αγώνες Στίβου
σηµείωσαν µεγάλη επιτυχία καθώς συµµετείχαν δεκάδες παιδιά
από όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου τα οποία όχι µόνο έδειξαν
την µεγάλη τους αγάπη για τον Αθλητισµό αλλά έδωσαν και µαθή-
µατα άµιλλας και ευγενούς συναγωνισµού. 

Οι Αγώνες πραγµατοποιήθηκαν στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ελευσίνας
µετά την ευγενική παραχώρησή του από το ∆ήµο Ελευσίνας και
ειδικότερα από το ΝΠ ΠΑΚΠΑ το οποίο ο ∆ήµος ευχαριστεί για τη
συνεργασία. Επίσης ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας θέλει να ευχα-
ριστήσει τον καθένα προσωπικά όλους τους εθελοντές, γυµναστές
και µη, που συνέβαλαν στους Αγώνες και που µε την παρουσία
τους όχι µόνο ενθάρρυναν τα παιδιά αλλά είχαν και την ευθύνη των
αγωνισµάτων.  Πολύτιµη ήταν η συνεισφορά του Συλλόγου ∆ρο-
µέων Υγείας Ελευσίνας, των γυµναστών του Συλλόγου Φιλοθέης
Μαγούλας και των γυµναστών των 2 Κ∆ΑΠ του ∆ήµου Μάνδρας-
Ειδυλλίας οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχία αλλά και στην άψογη
οργάνωση του αγωνιστικού µέρους. 

Στο τέλος των αγώνων, µέσα σε κλίµα ενθουσιασµού, απονε-
µήθηκαν µετάλλια και κύπελλα στους νικητές από τη ∆ήµαρχο
Μάνδρας – Ειδυλλίας, κ. Γιάννα Κριεκούκη, τον Αντιδήµαρχο, κ.
Σπύρο ∆ρίκο, την Πρόεδρο του ∆ΟΚΑΠ, κ. Αλεξία Νερούτσου, τον
Πρόεδρο της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής, κ. Μελέτη
Παπακωνσταντή και την Πρόεδρο του ∆Σ Μάνδρας – Ειδυλλίας, κ.
Ερασµία Στάθη, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ευάγγελος Κώνστας οι
οποίοι όλοι συγχάρηκαν τους µικρούς αθλητές για τις επιδόσεις και
τη συµµετοχή τους. 

«Τα ευεργετικά αποτελέσµατα του αθλητισµού
είναι δεδοµένα και πολύτιµα. Είναι χρέος µας να
φέρνουµε τα παιδιά κοντά στον αθλητισµό µε τέτοι-
ου είδους δράσεις που τονώνουν ταυτόχρονα τη
συνεργασία, την άµιλλα και την οµαδικότητα όλων
των συµµετεχόντων, µικρών και µεγάλων, αθλ-
ητών, εθελοντών, διοργανωτών. Σήµερα συµµε-
τέχουµε όλοι σε µία αθλητική γιορτή και θέλω να
ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την
µεγάλη επιτυχία της» δήλωσε η ∆ήµαρχος, Γιάννα
ΚΡιεκούκη µετά την ολοκλήρωση των 1ων
Αγώνων Στίβου ∆ηµοτικών Σχολείων.   



Ε
πίσηµη επίσκεψη φιλανθρωπικού
χαρακτήρα, στο Γηροκοµείο της
Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερω-

µένης της Σαλαµίνας, πραγµατοποίησε
την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, αντιπρο-
σωπεία της Κοινωνικής Πρόνοιας του
∆ήµου Φυλής υπό την Αναπληρώτρια
∆ήµαρχο Τζένη Μπάρα, την οποία συνό-
δευε η σύζυγος του ∆ηµάρχου Φυλής, κα
Ντίνα Παπαδήµα. Οι δύο κυρίες συναν-
τήθηκαν επίσης µε τη ∆ήµαρχο Σαλαµίνας
Ισιδώρα Νάνου – Παπαθανασίου.

Η επίσκεψη στον γυναικείο οίκο
ευγηρίας της Μονής έγινε µε πρωτοβουλία
της Τζένης Μπάρα, η οποία γνωρίζοντας
το Γηροκοµείο, το σηµαντικό έργο που
επιτελείται και τις µεγάλες ανάγκες που
έχει, προχώρησε στη συγκέντρωση τρο-
φίµων. Τρόφιµα πρόσφεραν δηµότες και
µέλη των ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων και Ζεφ-
υρίου, αντιπροσωπεία των οποίων συµµε-
τείχε στην επίσκεψη. Επίσης, τρόφιµα
πρόσφερε και η Κοινωνική Υπηρεσία του
∆ήµου Φυλής. 

«Είναι ένα ταξίδι αγάπης», ανέφερε η
κα Μπάρα δηλώντας συγκινηµένη από το
ενδιαφέρον των δηµοτών να προσφέρ-
ουν, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα
οργανωθούν κι άλλες αντίστοιχες φιλανθ-
ρωπικές επισκέψεις. Η κα Μπάρα ευχα-
ρίστησε τον ∆ήµαρχο Χρήστο Παππού,
που «αγκάλιασε» ανεπιφύλακτα την πρω-
τοβουλία της Κοινωνικής Πρόνοιας.
«Χωρίς τον ∆ήµαρχο δεν θα γινόταν τίπο-
τα. Μόλις το πρότεινα, αµέσως είπε: “υλο-
ποίησέ το άµεσα”», ανέφερε η Τζένη
Μπάρα στους υπεύθυνους του Γηροκο-
µείου. Κατά την επίσκεψή τους στο Γηρο-
κοµείο, τα µέλη της αντιπροσωπείας του
∆ήµου Φυλής, είχαν τη δυνατότητα να
συνοµιλήσουν µε γυναίκες που φιλοξε-
νούνται, να τους προσφέρουν κεράσµατα
και να τους κρατήσουν ολιγόλεπτη συντρ-
οφιά. 

Εν συνεχεία, επισκέφθηκαν και ξενα-
γήθηκαν στους χώρους της Ι.Μ. Παναγίας
Φανερωµένης και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία της Μονής και τον σηµαντικό ρόλο

της υπέρ της πατρίδας κατά
την Τουρκοκρατία.

Η αντιπροσωπεία του ∆ήµου
Φυλής, ακολούθως, επισκέφ-
θηκε το Λαογραφικό Μουσείο
της Σαλαµίνας, το οποίο στεγά-
ζεται στο ∆ηµαρχείο, και στο
οποίο είναι συγκεντρωµένα
πλήθος από λαογραφικά αντι-
κείµενα της ζωής
της Σαλαµίνας αλλά
και της ιστορίας
του τόπου.

Η επίσηµη επίσκεψη της
Κοινωνικής Πρόνοιας του
∆ήµου Φυλής στη Σαλαµίνα
ολοκληρώθηκε µε τη συνάν-
τηση µε τη ∆ήµαρχο. Η κα
Τζένη Μπάρα, συνοδευόµενη
από την κα Ντίνα Παπαδήµα,
είχαν ολιγόλεπτη ενηµερωτική
συνάντηση µε την κα Ισιδώρα
Νάνου, κατά τη διάρκεια της
οποίας η ∆ήµαρχος Σαλαµίνας
εξέφρασε την εκτίµηση και
συµπάθεια που τρέφει για τον
∆ήµαρχο Φυλής, Χρήστο Παπ-
πού.

Θερµές ευχαριστίες προς
τον ∆ήµαρχο Χρήστο Παππού
και την Αναπληρώτρια
∆ηµάρχου Τζένη Μπάρα, για
τη συµµετοχή µελών του
ΚΑΠΗ στην επίσκεψη, αλλά
και για το αδιάλειπτο ενδιαφ-
έρον τους για τα άτοµα της
τρίτης ηλικίας, εξέφρασε ο

εκπρόσωπος των µελών του ΚΑΠΗ Άνω
Λιοσίων Γιάννης Μάρκου. «Ευχαριστούµε
πολύ τον ∆ήµαρχο και την κα Μπάρα.
Πάντοτε µας προσέχουν, µας ακούν και
φροντίζουν για µας. Αισθανόµαστε πάντο-
τε ευπρόσδεκτοι», υπογράµµισε ο κ. Μάρ-
κου και τόνισε ότι είναι τιµή να συνοδεύει
την αντιπροσωπεία η σύζυγος του
∆ηµάρχου, κα Ντίνα Παπαδήµα.
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Φιλανθρωπική επίσκεψη της Κοινωνικής Πρόνοιας ∆ήµου Φυλής σε Γηροκοµείο της Σαλαµίνας
Συνάντηση της Τζένης Μπάρα µε τη ∆ήµαρχο Σαλαµίνας, Ισιδώρα Νάνου

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
«∆ηµοτικό Σχολικό Τουρνουά

Ποδοσφαίρου 2018»
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/5/2018

09:30 8ο – 4ο  
10:30 11ο – 3ο

Την  Κυριακή 13/5/2018 θα διεξαχ θούν   οι δύο ηµιτε-
λικοί. Η µετάβαση των  µαθητών  στο γήπεδο Τ. Χαρα-
λαµπίδης, και τις δύο µέρες  θα γίν ει µε ευθύν η των
οµάδων ,  καθώς δεν  θα διατεθεί πούλµαν .

Οι οµάδες θα πρέπει ν α βρίσκον ται στο γήπεδο το
αργότερο 30  λεπτά πριν  την  έν αρξη  των  αγών ων .
Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν  υπάρχ ει παράταση, ο

αγών ας θα κριθεί στα πέν αλτυ. 

Η Ελληνική Επιτροπή για τη ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕ∆ΥΕ) απευθύνει κάλεσµα µαζικής συµµετοχής στην
Πανελλαδική Μέρα Αντιιµπεριαλιστικής ∆ράσης, την Κυρ-
ιακή 13 Μάη.
Στο πλαίσιο αυτό, τη µέρα εκείνη πραγµατοποιείται στην
Αττική η 38η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, που θα ξεκι-
νήσει στις 8 π.µ. από τον Τύµβο του Μαραθώνα και θα
τερµατίσει στις 6.30 µ.µ. στο υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Η ΕΕ∆ΥΕ καλεί εργαζόµενους, νέους, γυναίκες να µετα-
τρέψουν την ανησυχία για τις εξελίξεις στην περιοχή «σε
οργανωµένη πάλη, για να διατρανώσουµε τη θέλησή µας
κατά των ιµπεριαλιστικών πολέµων και των αιτιών που
τους προκαλούν, για τον απεγκλωβισµό της Ελλάδας από
τις δαγκάνες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για τη µη αλλαγή των
συνόρων και των διεθνών συνθηκών που τα καθιε-
ρώνουν».
Πορευόµαστε στα βήµατα του Γρηγόρη Λαµπράκη,
απαιτώντας:
• Καµία συµµετοχή στους ιµπεριαλιστικούς πολέ-
µους και τις επεµβάσεις.
• Επιστροφή όλων των στρατιωτικών αποστολών
από τις ευρωΝΑΤΟικές αποστολές στο εξωτερικό.
• Καµιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν.
• Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.
• Να κλείσουν η βάση της Σούδας και όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις και τα στρατηγεία.
• Όχι στις πολεµικές δαπάνες για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.
• Αποδέσµευση από ΕΕ - ΝΑΤΟ, µε το λαό νοικοκύρη στον τόπο του.
ΑΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΥΛΜΑΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 400 το απόγευµα την
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΗ από το ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΗ Η 38Η ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ



ΗΠανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Οργανι-
σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.)
στηρίζει και θα συµµετάσχει στην κινητοποίηση

που έχει προκηρύξει η Α.∆.Ε.∆.Υ. για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11 ΜΑΙΟΥ 2018 µε στόχο την αντιµετώπιση του οξυµένου
προβλήµατος των ελαστικών σχέσεων εργασίας.

Καλεί όλους τους εργαζόµενους στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση να λάβουν µέρος στην Συγκέντρωση ∆ιαµαρτ-
υρίας που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 11 Μαΐου
2018, στη 1:00 το µεσηµέρι, στα Προπύλαια του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών και στην Πορεία ∆ιαµαρτυρίας που θα
ακολουθήσει στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
(Βασ. Σοφίας 15-Αθήνα).

Για την διευκόλυνση της συµµετοχής των εργαζοµένων
στην κινητοποίηση η Α.∆.Ε.∆.Υ.  έχει  προκηρύξει Στάση
Εργασίας από τις 12:00 το µεσηµέρι έως το τέλος του
ωραρίου.

Οι εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο και στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση διεκδικούµε:

•    Την κατάργηση όλων των ελαστικών µορφών
εργασίας.

•    Την µετατροπή όλων των θέσεων που καλύπτουν
«πάγιες και διαρκείς ανάγκες» σε µόνιµες.

•    Την κάλυψη όλων των κενών θέσεων µε προσλήψεις
µόνιµου προσωπικού.

•    Την µετατροπή όλων των συµβάσεων Ιδιωτικού
∆ικαίου Αορίστου Χρόνου σε ∆ηµοσίου ∆ικαίου.

•    Την άµεση άρση της απαγόρευσης προσλήψεων
µόνιµου προσωπικού.

Με την πολιτική των µνηµονίων που εφάρµοσαν όλες οι
τελευταίες κυβερνήσεις, κατ' εντολή των δανειστών, οι 

απολύσεις, η αναγκαστική... έξοδος
των εργαζοµένων µε την αλλαγή είτε των
συνταξιοδοτικών είτε των ασφαλιστικών
δικαιωµάτων και ταυτόχρονα η απαγόρ-
ευση στις προσλήψεις µονίµων υπαλλή-
λων, προκάλεσαν τεράστιες ελλείψεις σε
προσωπικό και την ίδια στιγµή τροφοδότ-
ησαν το πρόβληµα των ελαστικών σχέ-
σεων εργασίας το οποίο εντείνεται.

Αν δεν υπάρξει αντίδραση και αντι-
µετώπιση εδώ και τώρα, τότε το πρόβ-
ληµα των ελαστικών σχέσεων εργασίας
θα γιγαντωθεί και θα εξελιχθεί σε µάστιγα
για την κοινωνία.Εντωµεταξύ η ΠΟΕ ΟΤΑ
έδωσε στη δηµοσιότητα και το
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ της για το χρονι-

κό διάστηµα µέχρι το ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ που θα
πραγµατοποιηθεί τον ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ του 2019.

Το Πρόγραµµα ∆ράσης ψηφίστηκε στο 46ο Τακτικό
Συνέδριο της Οµοσπονδίας που πραγµατοποιήθηκε στα
Ιωάννινα στις 23, 24, 25 και 26 Απριλίου 2018 και είναι
αποτέλεσµα διαλόγου και προτάσεων του συνόλου των
εργαζοµένων του κλάδου.
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Συζητήθηκε στις 7 Μαΐου η επίκαιρη ερώτηση
που είχε καταθέσει στις 19 Απριλίου ο βουλευ-
τής Περιφέρειας Αττικής Θανάσης Μπούρας

προς τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ευκλείδη Τσακά-
λωτο µε θέµα την αύξηση στις µισθωτικές αξίες απλής
χρήσης Αιγιαλού στους ∆ήµους Μεγάρων και Μάνδρ-
ας-Αιγιαλείας. Η συγκεκριµένη ερώτηση κατατέθηκε µε
αφορµή επιστολή του ∆ηµάρχου Μεγάρων, µετά την
απόφαση της Κτηµατικής Υπηρεσίας Πειραιά-Νήσων
και ∆υτικής Αττικής για αύξηση στις µισθωτικές αξίες,
αλλά και την υπ’ αριθµό 213 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Μάνδρας-Ειδυλλίας που πάρθηκε στις 14-
11-2017, µία µέρα πριν τη φονική πληµµύρα.

Η συζήτηση είχε αναβληθεί µε ευθύνη της αρµόδιας
για να απαντήσει υφυπουργού κας Κατερίνας Παπανά-
τσιου.

Ο κ. Μπούρας ανέπτυξε την κατατεθείσα επίκαιρη
ερώτηση αναφέροντας τα εξής:

«Στις 13 Μαρτίου 2018 η Κτηµατική Υπηρεσία Πειρ-
αιά- Νήσων και ∆υτικής Αττικής κοινοποίησε στους
∆ήµους της αρµοδιότητάς της τη νέα αναπροσδιορι-
σµένη µισθωτική αξία για εκµετάλλευση οµπρελλοξαπ-
λωστρών και τραπεζοκαθισµάτων αυξηµένη.

Ειδικότερα, στο µεν ∆ήµο Μεγαρέων οι επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αιγιαλό του
καλούνται να πληρώσουν 15,00€ ανά τ.µ. από 10,34€

ανά τ.µ., δηλαδή αυξηµένη κατά 50% σε σύγκριση µε
πέρυσι.

Για δε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στον αιγιαλό του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας, η
µισθωτική αξία για τις παραλίες της Ψάθας και του
Πόρτο Γερµενό προσδιορίζεται στα 18,00€ ανά τ.µ.,
ενώ στις υπόλοιπες στα 15,00€ ανά τ.µ., τη στιγµή που
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχε προτείνει τα 7,50€ ανά τ.µ.

Πέρα από τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση που
επικρατεί, ας µην ξεχνάµε ότι αρκετές δηµοτικές ενότ-
ητες της ∆υτικής Αττικής έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης µετά τη φονική πληµµύρα της 15ης
Νοεµβρίου 2017. Το γεγονός αυτό και µόνο καθιστά
την οποιαδήποτε αύξηση απαγορευτική για την περ-
ιοχή. Επιπροσθέτως, στις παραλίες των άνω ∆ήµων
που βρέχονται από τον Κορινθιακό είναι δύσκολη η
πρόσβαση καθώς µετά την πληµµύρα ο οδικός άξονας
της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας-Θηβών έχει
υποστεί σηµαντικές ζηµιές.

Μετά από αυτό, κυρία Υπουργέ, θα σας παρακαλέσω
να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να υπάρξει αναστο-
λή για φέτος της πληρωµής των µισθωτικών αξιών
απλής χρήσης Αιγιαλού.»

Η Υφυπουργός απάντησε ότι έλαβε υπόψη της τόσο
την επιστολή του ∆ηµάρχου Μεγαρέων όσο και την
συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση. Με την αναβολή της

συζήτησης, η υφυπουργός ήρθε προετοιµασµένη
καθώς είχε ήδη εκδώσει διορθωτική απόφαση η
Κτηµατική Υπηρεσία για το ∆ήµο Μεγάρων µόνο στις
27 Απριλίου επαναφέροντας τις τιµές στα ίδια µε την
περσινή περίοδο επίπεδα.

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Μπούρας τόνισε επανειλ-
ηµµένως ότι θα πρέπει να υπάρξει διορθωτική απόφα-
ση και για τον αιγιαλό του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας,
στον οποίο είναι δύσκολη η πρόσβαση, καθώς µετά
από έξι µήνες δεν έχει γίνει κάποια πρόοδος στα έργα
αποκατάστασης του οδοστρώµατος στην παλαιά Εθνι-
κή οδό Ελευσίνας-Θηβών. Η κυκλοφορία των οχηµά-
των γίνεται σε µια λωρίδα και για τις δύο κατευθύνσεις,
γεγονός που αποτρέπει τους λουοµένους να επισκεφ-
τούν τις παραλίες της περιοχής. 

Είναι αδιανόητο τη φετινή χρονιά να καλούνται να
πληρώσουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον αιγιαλό των συγκεκριµένων περιοχών (δήµο
Μεγάρων και Μάνδρας-Ειδυλλίας), που έχουν θρηνή-
σει τόσους νεκρούς. 

Ειδικά, όµως, για φέτος πρότεινε στην Υφυπο-
υργό να µην υπάρξει καµία επιβάρυνση ούτε στο
∆ήµοι Μεγάρων, ούτε στον πολύπαθο ∆ήµο Μάν-
δρας, ώστε να τονωθεί η τοπική οικονοµία που
τόσο επλήγη το χειµώνα µετά την καταστροφική
πληµµύρα. 

Στάση εργασίας και συγκέντρωση εργαζοµένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την Παρασκευή

ΑΑνναασσττοολλήή  ππλληηρρωωµµήήςς  ττωωνν  µµιισσθθωωµµάάττωωνν  ααππλλήήςς  χχρρήήσσηηςς  ααιιγγιιααλλοούύ
γγιιαα  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ΜΜάάννδδρρααςς  --  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  κκααιι  ΜΜεεγγααρρέέωωνν

Ζητεί ο βουλευτής Θανάσης Μπούρας από την υφυπουργό Κατερίνα Παπανάτσιου, δεδοµένης και της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης που ισχύει σε αρκετές δηµοτικές ενότητες της ∆υτ. Αττικής.
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Ηκατάργηση της γραµµής
Α16 προκαλεί σοβαρά
προβλήµατα στους

κατοίκους και στους χιλιάδες
εργαζόµενους που πηγαινοέρχον-
ται καθηµερινά στην περιοχή της
Ελευσίνας και συνολικά του
Θριασίου Πεδίου. Με την παλαιότε-
ρη κατάργηση της λεωφορειακής
γραµµής Β16 και τώρα της Α16
αποκόβουν την Ελευσίνα από την
απευθείας σύνδεση µε λεωφορείο
προς το κέντρο της Αθήνας και τις
άλλες περιοχές.

Εξέλιξη που έρχεται να προστεθεί
στο ήδη υποβαθµισµένο συγκοινω-
νιακό δίκτυο, όπως τα λειψά δρο-
µολόγια του Προαστιακού από και
προς το Σταθµό της Μαγούλας. 

Οι αφίξεις και αναχωρήσεις ανά
µία ώρα δυσκολεύουν τη
µετακίνηση των κατοίκων και των
χιλιάδων εργαζοµένων στις επιχει-
ρήσεις, όπως και τη µετακίνηση
ασθενών, συγγενών τους και εργα-
ζοµένων προς το «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Νοσοκοµείο.

Η αντιλαϊκή επίθεση κυβερνή-
σεων και µεγαλοεργοδοσίας δεν
έχει τελειωµό. Έχουν µατώσει τον
λαό µε περικοπές σε µισθούς και
συντάξεις, φοροληστεία, ανεργία
και φτώχεια. Εγκαταλείπουν την
περιοχή στο έλεος σεισµών,
πληµµυρών και πυρκαγιών χωρίς
κανένα έργο υποδοµής. Συνεχίζουν
τώρα στερώντας ακόµα και την
µετακίνηση!

Αποκαλύπτεται ακόµα µια φορά
ποια είναι η περιβόητη «ανάπτυξη»
που διαφήµιζαν µε το πρόσφατο
συνέδριο Κυβέρνηση - Αντιπεριφ-
έρεια - ∆ήµος.

Για την κατάσταση αυτή ευθύνες
έχουν όλες οι προηγούµενες κυβε-
ρνήσεις (Ν∆ - ΠΑΣΟΚ), αλλά και η
σηµερινή ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Προωθ-
ούν συστηµατικά την παράδοση
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Καθορίζουν ως κριτήριο, του
συγκοινωνιακού δικτύου, την κερ-
δοφορία του κεφαλαίου και όχι τις
λαϊκές ανάγκες για φθηνή, ασφαλή
και γρήγορη µετακίνηση.

∆ιεκδικούµε: 

• Να µην καταργηθεί η λεω-
φορειακή γραµµή Α16.

• Να επαναλειτουργήσει
λεωφορειακή γραµµή που θα
συνδέει την Ελευσίνα µε το κέντρο
της Αθήνας, µέσω της λεωφόρου
Αθηνών.

• Να πυκνώσουν τα δρο-
µολόγια και να αλλάξουν οι ώρες
άφιξης του Προαστιακού στο
σταθµό της Μαγούλας, µε προτερ-
αιότητα στις ώρες µετακίνησης των
εργαζοµένων.

• Να γίνουν οι αναγκαίες
προσλήψεις µόνιµου προσωπικού
για την ασφαλή λειτουργία των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

• Να µειωθεί κατά 50% η
τιµή του εισιτηρίου για τις λαϊκές
οικογένειες.

• Να ανακληθούν οι ιδιωτικο-
ποιήσεις και να σταµατήσει κάθε
επιχειρηµατική δράση στον τοµέα
των αστικών συγκοινωνιών.  

Κ.Ο. Ελευσίνας του ΚΚΕ

Κ.Ο. Ελευσίνας του ΚΚΕ: Όχι στην κατάργηση της λεωφορειακής
γραµµής Α16 (Ελευσίνα – πλατεία Κουµουνδούρου)

ΣΣυυγγκκοοιιννωωννίίεεςς  µµεε  ββάάσσηη  ττιιςς  λλααϊϊκκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  κκααιι  όόχχιι  ττηηνν  κκεερρδδοοφφοορρίίαα                                                                                                      

ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
ΣΣππεείίρραα  πποούύλλααγγεε  
κκλλεεµµµµέένναα  ααυυττοοκκίίννηητταα  
ωωςς……  µµεεττααχχεειιρριισσµµέένναα  

Σ
το πλαίσιο εκτεταµένης επιχείρησης που πραγµατο-
ποιήθηκε πρωινές ώρες της ∆ευτέρας, σε περιοχές
της ∆υτικής Αττικής και του κέντρου των Αθηνών,

συνελήφθησαν έξι µέλη της οργάνωσης, ηλικίας 24 έως 52
ετών.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 30χρονος, που
σχετίζεται µε την συγκεκριµένη οργάνωση, καθώς και για
νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.

Από τη µέχρι στιγµής έρευνα, προέκυψε ότι οι συλληφθ-
έντες κατά το τελευταίο έτος είχαν συστήσει και ενταχθεί σε
εγκληµατική οργάνωση. Μέχρι και σήµερα, έχουν διαπράξει
τουλάχιστο δώδεκα κλοπές οχηµάτων, έχοντας κατά αυτόν
τον τρόπο αποκοµίσει παράνοµο περιουσιακό όφελος το
οποίο εκτιµάται ότι υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Παράλληλα, εξετάζεται η συµµετοχή τους σε πλήθος άλλων
παράνοµων πράξεων που έχουν διαπραχθεί µε την ίδια
µεθοδολογία, ενώ ερευνάται και η προέλευση των κατασχε-
µένων πειστηρίων (δίκυκλων µοτοσυκλετών, κινητήρων,
πινακίδων, εγγράφων και λοιπών αντικειµένων) καθώς και η
ταυτοποίηση των κλοπών και των οχηµάτων από τα οποία
προέρχονται.

Αναφορικά µε τον τρόπο δράσης της οργάνωσης καθώς
και τη συµπεριφορά των µελών της, προέκυψε ότι ενερ-
γούσαν άκρως επαγγελµατικά, µεθοδικά και οργανωµένα, µε
κύρια χαρακτηριστικά τη διαρκή δράση τους, την τήρηση
αυστηρής δοµής και ιεραρχίας, καθώς και σεβασµού των νεό-
τερων µελών προς το αρχηγικό µέλος.

Εφάρµοζαν µάλιστα µερικό καταµερισµό καθηκόντων και
ρόλων, ενώ η αµοιβή των µελών πραγµατοποιούνταν από
τον αρχηγό και ήταν ανάλογη της προσφερόµενης υπηρ-
εσίας και βαθµού εµπλοκής του κάθε µέλους.

Συνεχίζεται στη σελίδα 11
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ΣΣυυννττααγγοογγρράάφφηησσηη  ΦΦααρρµµάάκκωωνν
∆∆ήήµµοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 
ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (∆ΑΦΝΙΟΥ - ΑΝΩ &

ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑΣ). ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ
∆ΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

2105322181 (∆ΑΦΝΙ)
2130441347 (ΆΝΩ/ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑΣ)  

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΑΟΥΑΦ ∆ΑΟΥΑΧΕΡ

 Συνεχίζεται από τη σελ. 3 

Συγκεκριµένα, στον Μπαξεβανίδη Νεκτάριο
(Ένωση Αµφιάλης) δόθηκε ο τίτλος Κορυφαίος
Center, στον Μιχαλάκο Ιωάννη (Ένωσης Αµφιάλ-
ης), Κορυφαίος Power Forward, στον Χανιωτάκη
Άγγελο (Πανελευσινιακός), Κορυφαίος Small
Forward, στον Σούτα Παναγιώτη (Α.Ο. ΘΡΙΑ
Ασπροπύργου), Κορυφαίος Shooting Guard και
στον Στυλιανοπουλο Κωνσταντίνο (Α.Ο. ΘΡΙΑ
Ασπροπύργου), Κορυφαίος Playmaker.

Οι διοργανωτές του Τουρνουά ευχαριστούν

θερµά για την παρουσία και τη συµµετοχή
τους,  τον  κ. Ιωάννη Φιλίππου, Πρόεδρο του
Πανελευσινιακού Α.Ο.Κ., τον κ. ∆ηµήτρη
Μίχα, πρώην Βαλκανιονίκη και Πρωταθλητή
Ελλάδος στο τριπλούν άλµα καθώς και τους
εκπροσώπους των οµάδων, τους κ.κ.
∆ηµήτρη Χαγιά από τον Πανελευσινιακό, Πανα-
γιώτη Πανταζή από την Ο.Κ.Ε. και τον Γεώργιο
Κατσανό από την Ένωση Αµφιάλης. 

Η ∆ηµοτική Φροντίδα του ∆ήµου Αχαρνών, διοργανώνει την
«15η Πεζοπορία-Ανάβαση στην Πάρνηθα 2018»

Η ∆ηµοτική Φροντίδα (Ν.Π.∆.∆) του ∆ήµου Αχαρνών, διορ-
γανώνει στο όµορφο και ήρεµο περιβάλλον της Πάρνηθας, την
«15η Πεζοπορία-Ανάβαση στην Πάρνηθα 2018» µέσα στα κατα-
πράσινα έλατα, το καθαρό οξυγόνο, µακριά από το άγχος της καθ-
ηµερινότητας και το θόρυβο της πόλης, την Κυριακή 13 Μαΐου
2018.

Τόπος συγκέντρωσης : ∆ηµαρχείο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 &
Αθ. Μπόσδα) ώρα: 08:00π.µ.

∆ιαδροµή Α΄(Εύκολη)
● Σηµείο εκκίνησης: ∆ιασταύρωση Μόλας – Φλαµπουρίου.
● Σηµείο τερµατισµού: Καταφύγιο Φλαµπούρι.
∆ιαδροµή Β΄(∆ύσκολη)
● Σηµείο εκκίνησης: Όρια Θρακοµακεδόνων, οδός Καστοριάς.
● Σηµείο τερµατισµού: Καταφύγιο Φλαµπούρι.
Η µεταφορά των πεζοπόρων από το ∆ηµαρχείο στα σηµεία

εκκίνησης των διαδροµών, καθώς και από το σηµείο τερµατισµού
των διαδροµών, προς το ∆ηµαρχείο Αχαρνών, θα πραγµατοποιηθεί
µε πούλµαν δωρεάν.

Οι συµµετέχοντες πρέπει να φορούν αθλητικά ρούχα παπούτσια
και καπέλο.

Κατά την εκκίνηση των διαδροµών θα δοθούν οδηγίες από το
προσωπικό της ∆Η.ΦΑ., οι οποίοι θα συνοδεύουν τους πεζοπόρους.
Επίσης σε όλο το µήκος της διαδροµής θα παρευρίσκεται ιατρός και
ο Ερυθρός Σταυρός.

Στο σηµείο τερµατισµού, οι πεζοπόροι θα έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να απολαύσουν την µοναδική θέα,
το φυσικό τοπίο της Πάρνηθας καθώς και να συµµετέχουν στις αθλοπαιδιές (βόλεϊ, ποδόσφαιρο κλπ).

Στους συµµετέχοντες θα προσφέρουµε δωρεάν σάντουιτς και νερό.
Θα είναι µεγάλη µας χαρά να συµµετέχετε !!!
∆ηλώστε συµµετοχή στα γραφεία της ∆ηµοτικής Φροντίδας (Ν.Π.∆.∆.) Αχαρνών (Αγ. Τριάδος 39) από 23-04-2018

έως 04-05-2018. Τηλ.: 216 7005271 -210 2477900. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗ 
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΚΑΙ Η ΦΡΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΟΡΩΝΙ∆ΗΣ ΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΕΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΡΩΝΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΠΑΧΤΑ ΑΡΑΛ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΙΝΕΣΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΣΠΑΡΤΗΣ.

Ο∆ήµος Χαϊδαρίου και ο Σύλλογος Ηπειρωτών
Χαϊδαρίου «∆ωδωναίων Φως» σας προσκα-
λούν στην παρουσίαση του βιβλίου της δηµο-

σιογράφου και συγγραφέως Λίας Λάππα «Οι άνδρες
κάνουνI τη δουλειά τους». Η εκδήλωση θα πραγµατο-
ποιηθεί την Κυριακή 13 Μαΐου 2018, στις 19:00, στο
Παλατάκι Χαϊδαρίου (Στρατάρχου Καραϊσκάκη & Λ.
Αθηνών, Χαϊδάρι).

Το βιβλίο είναι µια προσπάθεια αποκωδικοποίησης
της συµπεριφοράς των ανδρών, µε βάση το επάγγελµά
τους. Η δηµοσιογράφος Λία Λάππα, για πέντε ολόκ-
ληρα χρόνια, συζητούσε µε άνδρες επιτυχηµένους στο
επάγγελµά τους και εκείνοι της εµπιστεύτηκαν τα µυστι-
κά του επαγγέλµατός τους αλλά και της ζωής τους.

Χαιρετισµό, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα απε-
υθύνει ο πρόεδρος του συλλόγου, ∆ηµήτριος Σούκης. 

Οµιλητές: Γεωργία Μπαλτά (ψυχίατρος), Κώστας Τσι-
τούνας (διευθυντής newsbomb.gr), Ειρήνη Βανταράκη
(δηµοσιογράφος), Ρούλα Καρπουζλή (διευθύντρια
Fashionfever World), Σωτήρης Πουλόπουλος (εκδότης
εφηµερ. «Πρωταθλητής» & «Γάτα» - ∆ιευθυντής εφηµ.
«Βραδυνή»). 

Την εκδήλωση παρουσιάζει η δηµοσιογράφος Γωγώ
Καπετάνιου.

«Οι άνδρες κάνουν1 τη δουλειά τους» στο Παλατάκι

Συνεχίζεται από τη σελίδα 9

Τα µέλη της οργάνωσης, υπό την καθοδήγηση του
αρχηγού, αναζητούσαν εί τε σε ι στοσελί δες στο δι αδί κτυο,
εί τε από συνεργεί α αυτοκι νήτων, οχήµατα τρακαρι σµένα
τα οποί α εί χαν υποστεί  σοβαρές υλι κές ζηµι ές και  η
επι σκευή τους ήταν ασύµφορη γι α τους ι δι οκτήτες τους.
Όταν, λόγω της περι ορι σµένης εγχώρι ας αγοράς
µεταχει ρι σµένων – τρακαρι σµένων οχηµάτων αυτών δεν
ήταν εφι κτό, τότε ο αρχηγός της οργάνωσης αναζητούσε
τρακαρι σµένα οχήµατα, έστω και  το «σκελετό», από το
εξωτερι κό τα οποί α αγόραζε και  στην συνέχει α ει σήγαγε
στην Ελλάδα όπου και  τα ταξι νοµούσε.

Επέλεγαν τα οχήµατα µε βασι κό κρι τήρι ο τη ζήτησή
τους από το αγοραστι κό κοι νό και  συνήθως φρόντι ζαν
πρώτα να έχουν στην κατοχή τους το τρακαρι σµένο όχηµα
και  στην συνέχει α αναζητούσαν όχηµα να αφαι ρέσουν,
ί δι ας µάρκας, τύπου και  αν εί ναι  δυνατόν και  χρωµατι -
σµού.

Ακολούθως, και  αφού αφαι ρούσαν τα οχήµατα, εί τε
τοποθετούσαν τα ανταλλακτι κά από τα κλεµµένα οχήµατα
µε αυτά που έλει παν ή εί χαν καταστραφεί  από τα «τρα-
καρι σµένα», εί τε πλαστογραφούσαν στους αρι θµούς
πλαι σί ου των κλεµµένων αυτοκι νήτων, τους αρι θµούς
πλαι σί ου που εί χαν τα τρακαρι σµένα και  τα παρουσί α-
ζαν ως «νόµι µα».

Με αυτό τον τρόπο, καθί στατο δυσχερής έως και  ανέφ-
ι κτη, η ταυτοποί ηση και  ο προσδι ορι σµός της προέλευσης
των εξαρτηµάτων που τοποθετούνταν στα «τρακαρι σµένα»
αυτοκί νητα, επι τυγχάνοντας έτσι , την «νοµότυπη» κυκλοφο-
ρί α τους.

Στους χώρους των κλοπών, µετέβαι ναν συνήθως τρί α έως
τέσσερα άτοµα και  συνήθως ένας ή δύο εξ αυτών αφαι ρ-
ούσαν το όχηµα, ενώ οι  υπόλοι ποι  κι νούνταν περι φερει ακά
λει τουργώντας ως «τσι λι αδόροι », προκει µένου να ενηµε-
ρώσουν τον φυσι κό αυτουργό, τόσο σε περί πτωση που
κάποι ος δι ερχόµενος πολί της προσέγγι ζε το σηµεί ο, όσο
και  στην περί πτωση που κατέφθαναν περι πολι κά της
Αστυνοµί ας.

Κάθε όχηµα που αφαι ρούσαν, το µετέφεραν αρχι κά στην
Καλλι θέα και  το στάθµευαν προσωρι νά σε οδούς πλησί ον
του Κέντρου Πολι τι σµού – Ίδρυµα Σταύρος Νι άρχος
καλύπτοντάς το µε κουκούλα αυτοκι νήτου. Το όχηµα παρέ-
µενε συνήθως στο σηµεί ο γι α µί α ή δύο ηµέρες, µέχρι  οι
δράστες να βεβαι ωθούν ότι  το όχηµα δεν δι αθέτει  σύστηµα
γεωγραφι κού εντοπι σµού θέσης (GPS).

Ακολούθως, χρησι µοποι ώντας µονωτι κή ται νί α δι πλής
όψης, τοποθετούσαν στο όχηµα άλλες πι νακί δες κυκλοφο-
ρί ας, οι  οποί ες αντι στοι χούσαν σε οχήµατα που δεν
απασχολούσαν τι ς Αρχές και  το φόρτωσαν σε ει δι κό γερ-
ανοφόρο όχηµα γι α να το µεταφέρουν στον χώρο αποσυνα-
ρµολόγησής του, στην περι οχή των Άνω Λι οσί ων.

Μετά την αποσυναρµολόγηση των οχηµάτων, τα µέρη τα
οποί α µπορούσαν να οδηγήσουν τι ς Αρχές στην ταυτο-

ποί ηση των κλεµµένων αυτοκι νήτων, εί τε τα πετούσαν σε
κάδους απορρι µµάτων στην περι οχή των Άνω Λι οσί ων,
εί τε τα µετέφεραν στην περι οχή του Ασπροπύργου σε
δι αλυτήρι α µετάλλων (σκραπατζί δι κα) γι α καταστροφή.

Γι α τι ς µεταξύ τους επι κοι νωνί ες και  γι α να δυσχεράνουν
τον εντοπι σµό τους, εί χαν προµηθευτεί  τηλεφωνι κές συνδέ-
σει ς ταυτοποι ηµένες σε άσχετους αλλοδαπούς. Μι λούσαν
κωδι κοποι ηµένα και  χρησι µοποι ούσαν εκφράσει ς όπως
«Να πάµε γι α καφέ», όταν κανόνι ζαν να συναντηθούν γι α να
δι απράξουν κλοπές, «Θα έρθει ς γι α νυχτερι νό ψάρεµα;»
όταν ήθελαν να αποσυναρµολογήσουν κάποι ο όχηµα νυχτε-
ρι νές ώρες.

Στην κατοχή τους, καθώς και  σε πλήθος ερευνών που
πραγµατοποι ήθηκαν σε σπί τι α, αποθήκες, καταστήµατα
και  χώρους στάθµευσης σε Καλλι θέα, άνω Λι όσι α, Ταύρο,
Μενί δι  και  Π. Φάληρο µεταξύ άλλων, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν τρι άντα οχήµατα εκ των οποί ων, τέσσερι ς
δί κυκλες µοτοσι κλέτες, ένα γερανοφόρο όχηµα, δυο ι δι ωτι -
κής χρήσης φορτηγά και  εί κοσι  τρί α αυτοκί νητα.

Επι πλέον, δύο συσκευές «jammer», µεγάλος αρι θµός
εξαρτηµάτων – ανταλλακτι κών αυτοκί νητων, πλήθος εγκεφ-
άλων, κλει δαρι ών και  κλει δι ών, εργαλεί α αποσυναρ-
µολόγησης οχηµάτων και  πενήντα φυσί γγι α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ       
Ταχ. ∆/νση: Στρ.Νικ.Ρόκα 5                     
Τηλέφωνο: 2132014904                             
Φαξ:2105555880
Ταχ.Κωδ.19600 Μάνδρα                                                                
Πληρ. κα Ευγενία Μητροπούλου                                                   
e-mail: mitropoulou@mandras-
eidyllias.gr                                   
URL www. Mandras-Eidyllias.gr                                                  

Μάνδρα:9.5.2018
Αριθµ.Πρωτ.6957

«Προµήθεια ηλεκτρολογικών
υλικών»

Χρηµατοδότηση: ίδιοι πόροι
αριθµ. µελέτης:∆Π11/2018                                                                                                                                                                                    

Κ.Α. 20.6699.0003
Γλώσσα σύνταξης προσφορών:

Ελληνική                                                                                                                                                                                                        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:
διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνι-
σµό µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρ-
ολογικών υλικών», µε σφραγι-
σµένες προσφορές. Η δαπάνη θα
καλυφθεί από ίδιους πόρους και
έχει προϋπολογισθεί στο ποσό
των 73.800,00 Ευρώ συµπερι-
λαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.
24%,  µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά
βάση τιµής σε Ευρώ. Η προσφο-
ρά  αφορά το σύνολο των ειδών
του διαγωνισµού όπως περιγρά-
φονται και προδιαγράφονται στην
υπ’αριθµ. ∆Π11/2018 µελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Μάνδρας – Ειδυλλίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την
29.5.2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα
9:00πµ µε ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών στις 9:30 πµ ενώπιον
της αρµόδιας επιτροπής του
∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα

(Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα
45, ΤΚ19600, Μάνδρα από την
αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών.
∆εκτοί στο διαγωνισµό µε δικαίω-
µα υποβολής προσφοράς γίνον-
ται αναγνωρισµένες ατοµικές ή
εταιρικές επιχειρήσεις των παρα-
κάτω κατηγοριών:Έλληνες και
αλλοδαποί,
Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και
αλλοδαπά,Συνεταιρισµοί και
Ενώσεις
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση
συµµετοχής υπέρ του συµµε-
τέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 2% του προϋπολο-
γισµού της µελέτης χωρίς  ΦΠΑ
24% ήτοι 1.190,32 Ευρώ, και
βεβαιώνεται µε ισόποσο γραµµά-
τιο του ΤΠ&∆ ή επιταγή αναγ-
νωρισµένης Τράπεζας κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 72
του Ν 4412/2016.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ζητούν πληροφορίες για τα
ισχύοντα τεύχη του διαγωνισµού
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και
έως και την προηγούµενη ηµέρα
του διαγωνισµού από το Τµήµα
Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου
και Προµηθειών του ∆ήµου Μάν-
δρας – Ειδυλλίας και στο τηλέφ-
ωνο 2132014904.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
παραλάβουν τα τεύχη της δια-
κήρυξης από το ∆ηµοτικό Κατά-
στηµα  Στρ. Νικ. Ροκα 45 ή να
τους αποσταλούν µέσω e-mail
µετά από συνεννόηση µε την
Υπηρεσία µέχρι και την προη-
γούµενη ηµέρα της δηµοπρασίας
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από
9:00 έως 13:00.           

Η ∆ήµαρχος

Ιωάν ν α Κριεκούκη
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ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη κοντά
στο ΡουπάκιΤηλέφωνο επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα θέση 
Ρυκιά ΑσπρόπυργοςΤηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜ ΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜ ΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤ ΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTT HHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO ....GGGG RRRR    



Να θυµίζουµε ότι τότε το Υπουργείο Περιβάλλον τος και η Περιφέρ-
εια Αττικής είχ αν  σπεύσει  ν α εξαγγείλουν  άµεσα µέτρα αποκατά-
στασης και προστασίας του περιβάλλον τος, εν ώ είχ ε διατεθεί ποσό
ύψους 5.000.000,00 € από το Πράσιν ο Ταµείο. 

Ωστόσο δυο χ ρόν ια µετά, υπήρχ αν  εστίες φωτιάς  εν ώ οι  εγκατα-
στάσεις παρέµεν αν  ως είχ αν  , αφού η Περιφέρεια Αττικής βρισκόταν
ακόµη στο στάδιο εκπόν ησης της σχ ετικής τεχ ν ικής έκθεσης. 

Για σοβαρές καθυστερήσεις στο θέµα της αποκατάστασης του καµέ-
ν ου Κέν τρου ∆ιαλογής Αν ακυκλώσιµων  Υλικών  (Κ∆ΑΥ) στον  Ασπρ-
όπυργο, που πριν  από σχ εδόν  τρία χ ρόν ια έπν ιξε το λεκαν οπέδιο
της Αττικής στο τοξικό ν έφος, είχ ε εγκαλέσει Κυβέρν ηση και διοίκηση
της Περιφέρειας Αττικής µε σχ ετική του αν ακοίν ωση ο Γιάν ν ης Σγο-
υρός, από πέρυσι το καλοκαίρι .

Συγκεκριµέν α, όπως υπογράµµιζε ο ίδιος ‘’το γεγον ός ότι υπάρχ ουν
ακόµη και σήµερα κάτω από τους σωρούς των  αποβλήτων  εστίες
φωτιάς αν αφέρεται στην  µε αρ. 1742/2017 απόφαση της Οικον οµικής
Επιτροπής της Περιφέρειας που εξέτασε αίτηµα παράτασης που υπέ-
βαλε η εταιρεία που αν έλαβε την  εκπόν ηση της τεχ ν ικής έκθεσης (ακολουθεί το
σχ ετ. απόσπασµα).

Όλα αυτά βεβαίως εκθέτουν  πλήρως, τόσο την  Κυβέρν ηση που µε τις 244/14-7-
2015 και 383/24-5-2016 αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλον τος προέβλεπε
ολοκλήρωση των  διαδικασιών  αποκατάστασης στα καµέν α από τον  ∆εκέµβριο του
2015 και µετά από τον  ∆εκέµβριο του 2016 (ακολουθεί το σχ ετ. χ ρον οδιάγραµµα),
όσο και τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής. 

Είν αι χ αρακτηριστικό ότι η Ρ. ∆ούρου, λίγες µέρες µετά τη φωτιά, διατυµπάν ιζε
από το βήµα του Περιφερειακού Συµβουλίου, µε το γν ώριµο πια ύφος «Ήµασταν
παρόν τες στην  κρίση. Και είµαστε παρόν τες και την  επόµεν η ηµέρα της καταστρ-
οφής».

«Η ∆υτική Αττική χ όρτασε
από κροκοδείλια δάκρυα, το
περιβάλλον  από αυτόκλητο-
υς σωτήρες και οι πολίτες
από υποσχ έσεις και διακ-
ηρύξεις χ ωρίς αν τίκρισµα.
Κυβέρν ηση και Περιφέρεια
Αττικής στο θέµα του καµέ-
ν ου Κ∆ΑΥ έχ ουν  επιδείξει
αν επίτρεπτη ολιγωρία’’
σχ ολίαζε σε δηλώσεις του ο
Γιάν ν ης Σγουρός.
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Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµα-

τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο του
Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθε-
ται για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γρα-
φεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι -
σµός του. Τηλέφωνο επι κοι -
νωνί ας 6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδι αµέρι σµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και
µπάνι ο. Τηλέφωνο επι κοι -
νωνί ας 6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα
1ου ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδ-
µητη πολυκατοικία στη
Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνο-
δωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου
διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτε-
ρινό ηλεκτρικό τιµολόγιο,
αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή
,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. 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. 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
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµο-
τικό 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 - γραφ-
εία (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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστηµα (Οδός Παγκάλου)

300τµ + 100τµ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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 θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, ανακαινισµέ-
νο, 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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, ανακαινισµένη, ανα-
καίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

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

6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 mas-
ter), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τι-
µή 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 Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγ-
κης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου,
1 υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρ-
µανση, κλιµατισµός, πόρτα α-
σφαλείας, τέντες, θέα θάλασ-
σα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, studio,
τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κου-
ζίνα, κλιµατιστικό, τιµή
28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµι-
τελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, α-
ποθήκη 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. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει
οικιακές εργασίες(καθαριότητα
-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. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
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 παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε
χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις
µε εχεµύθεια και υπευθυνότ-
ητα. Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης.
(1.10.16)

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπ-
υργος.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

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.g
r. Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 
- Αναστάσιος

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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ΓΑΜΟΣ

Ο ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΑΙ Η ΜΗΛΙΩΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΓΚΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

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

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ Ε  ́ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος

ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Περιγραφή Θέσης:
Ηλεκτροσυγκολλητής µε άριστη γνώση
Argon-TIG

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντικει-
µένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροπο-
ποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγ-
ηση προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευ-
να και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε υπάρχοντα
προβλήµατα, Υποστήριξη του τµήµατος
Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνικές οδηγίες.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr



16-θριάσιο Πέµπτη 10 Μαΐου 2018 


