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διαρρήκτες στο ∆άσος Χαϊδαρίου
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Ασπρόπυργος

Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. 
Περικλέους 1, 2105575600

Ελευσίνα 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ∆ΑΡΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

Μάνδρα
Κληρον όµοι Βασιλείου Ισιδώρα Π.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 67, 2105555236

Άνω Λιόσια
Παππού Γεωργία Ι. Λεωφόρος Φυλής 186, 

Άν ω Λιόσια, 2102474995

Αχαρν ές
Κοκολάκης Χαράλαµπος Ε. Αριστοτέλους 86, 

2102468746

Χαιδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 84, Χαϊδάρι, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος             

Η θερµοκρασία από 20 έως 34
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Καλλιόπη, Καλλιοπία, Πόπη, Κάλια,

Πίτσα, Ναυκράτιος, Ναυκράτης

Έργο αισθητικής και περιβαλλοντικής αναβάθµισης της περιοχής, µε την µεταφορά
και υπογειοποίηση δικτύου υψηλής τάσης της ∆ΕΗ, ύστερα από αίτηµα δηµοτών, επί
της οδού 25ης Μαρτίου στην ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας ,από
υποσταθµό στην οδό Κρήτης έως και την συµβολή µε την οδό Καραισκάκη.

Νέο Επιδοτούµενο Πρόγραµµα Απασχόλησης
Κοινωφελούς Χαρακτήρα

• 223300  θθέέσσεειιςς  ααφφοορροούύνν  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΟΟ ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ.
της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου ενηµερώνει
τους ∆ηµότες ότι, αναµένεται να ανακοινωθεί η

δράση «Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων µέσω
Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 274 ∆ήµο-
υς της χώρας, συµπεριλαµβανόµενης της κατάρτισης
των συµµετεχόντων, µε συγχρηµατοδότηση από πόρο-
υς του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηµατοδότηση από εθνι-
κούς πόρους», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανάπτυξη ∆υναµικού, Εκπαίδευση & ∆ια
Βίου Μάθηση».
Η δράση έχει οκτάµηνη διάρκεια και αποσκοπεί:
α) στην επανασύνδεση των µακροχρόνιων ανέργων και

ευάλωτων οµάδων στηναγορά εργασίας
β) στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης των ανέρ-

γων
γ) στη κάλυψη κοινωνικών αναγκών και 
δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των

ανέργων µε τις ανάγκες της τοπικής     κοινωνίας.

Η δράση έχει ως στόχο την άµεση αντιµετώπιση της
ανεργίας πληθυσµιακών οµάδων που πλήττονται
εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης και της µακράς ύφεσης
που υφίσταται η ελληνική οικονοµία, βάσει των 

στοιχείων της εγγεγραµµένης ανεργίας του ΟΑΕ∆.
Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέρ-
γων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά
εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθµιση των παρ-
εχόµενων προς τους πολίτες υπηρεσιών µέσω προγρ-
αµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Αντικείµενο της δράσης είναι η δηµιουργία απασχόλ-

ησης µέσω της τοποθέτησης προσωπικού για συνολικό
χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών σε ∆ήµους, Περιφέρ-
ειες και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες. Η δράση επίσης
περιλαµβάνει την παράλληλη κατάρτιση, συµβουλευτική
και πιστοποίηση των ωφελούµενων µέσω επιµορφω-
τικών σεµιναρίων, µε στόχο τη διευκόλυνση της επανέν-
ταξής τους στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο της
Προώθησης της Απασχόλησης.
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να προσέλθουν στο

Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος 20, Ασπρόπυργος), από ∆ευτέρα έως Παρ-
ασκευή, από τις 10.00 έως τις 18.00, προκειµένου να
ενηµερωθούν για την περαιτέρω διαδικασία υποβολής
αίτησης στο πρόγραµµα. Παράλληλα µπορείτε να επι-
κοινωνείτε µε το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου στα τηλέφωνα 2132006489 και
2105576704.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Υπογειοποίηση δικτύου υψηλής τάσης
της ∆ΕΗ, ύστερα από αίτηµα δηµοτών
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Η∆ηµοτική Αρχή αναγνωρίζοντας
το πρόβληµα της ανεπάρκειας
πόσιµου νερού στην περιοχή του

Αλεποχωρίου και αποφασισµένη να αντι-
µετωπίσει το αδιέξοδο που δηµιουργήθηκε
µετά την άρνηση του µοναδικού προµηθ-
ευτή νερού να συµβληθεί µε το ∆ήµο και τη
νέα χρονιά, παρά το γεγονός ότι ο ∆ήµος
τήρησε όλες τις διαδικασίες και εκπλήρωνε
στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του προς τον
ιδιώτη προµηθευτή, απευθύνθηκε στο
Υπουργείο Εσωτερικών για την χρηµα-
τοδότηση αντιµετώπισης της λειψυδρίας µε
την ενίσχυση του δηµοτικού δικτύου µε
πόσιµο νερό µε χρήση µονάδας αφαλάτω-
σης. 

Η λύση της αφαλάτωσης είναι η ύστατη
προσπάθεια που καταβάλλεται εκ µέρους 

του ∆ήµου για την άµεση λύση του
προβλήµατος µέχρι την οριστική λύση που
θα συντελεστεί µε την κατασκευή του αγω-
γού µεταφοράς του νερού της ΕΥ∆ΑΠ από
τα Μέγαρα.

Το αίτηµα του ∆ήµου έγινε δεκτό από το
Υπουργείο Εσωτερικών µε την από
6/6/2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών κου Σκουρλέτη και τώρα ξεκινά ο
δύσκολος αγώνας να προχωρήσουν, µε
την διαδικασία του κατεπείγοντος, οι
πολύπλοκες και γραφειοκρατικές διαδι-
κασίες για την ολοκλήρωση του σχεδίου. 

Συνεχίζεται στη σελ. 10

Για έναν µάχιµο αστυνοµικό που αν και
εκτός υπηρεσίας τα έβαλε µε διαρρήκτες
τα ξηµερώµατα του Σαββάτου και παρό-

λο τον τραυµατισµό του κατά τη διάρκεια της
συµπλοκής, συνέλαβε έναν από τους δράστες
στην περιοχή του ∆άσους Χαΐδαρίου, ενηµέρω-
σε αναγνώστρια µε µήνυµά της, στη σελίδα της
Αστυνοµίας στο facebook.

Σύµφωνα µε το µήνυµα, ο αστυνοµικός που
υπηρετεί σε υπηρεσία της ∆υτικής Αττικής, ενώ
βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, αντιλήφθηκε δύο
διαρρήκτες οι οποίοι είχαν εισβάλει σε δύο µεζο-
νέτες στην περιοχή του ∆άσους Χαϊδαρίου, τους
καταδίωξε πηδώντας πάνω από µαντρότοιχους και κατά-
φερε να ακινητοποιήσει έναν από τους δράστες.

Ο δράστης µεταφέρθηκε στο Τ.Α Χαϊδαρίου και την
Κυριακή οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε αναβολή.
Παράλληλα, όπως επισηµαίνει η αυτόπτης µάρτυρας, ο
αστυνοµικός ενηµέρωνε όλα τα κέντρα σχεδόν ταυτόχρο-
να µε απίστευτο συντονισµό και έδινε σαφείς οδηγίες για
την αναζήτησή του δεύτερου, ωστόσο δεν έχει επιβεβαι-
ωθεί µέχρι στιγµής από την αστυνοµία η σύλληψή του.

∆εν γνωρίζουµε πως η αναγνώστης γνωρίζει τις πληρ-
οφορίες, αναφέρει η Αστυνοµία στο facebook, ωστόσο, ο
συλληφθείς µε καταγωγή από τη Βουλγαρία  διαπιστώθη-
κε ότι είναι σεσηµασµένος και εξετάζεται η συµµετοχή του
και σε άλλες παρόµοιες υποθέσεις.

Το περιστατικό επιβεβαιώνεται από την Υποδιεύθυ-
νση Ασφαλείας ∆υτικής Αττικής, ωστόσο από το Τ.Α.
Χαϊδαρίου δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες
για την υπόθεση, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη η προα-
νάκριση.

Η αναγνώστης της σελίδας της Αστυνοµίας στο face-
book, στο µήνυµά της εκφράζει και την εκτίµηση της για
τον αστυνοµικό που µε αυτοθυσία και παρά τον τραυµατι-
σµό του, κάταγµα το πόδι του, συνέχισε να καταδιώκει

τους δράστες και τονίζει µεταξύ άλλων, ότι τέτοιες προ-
σπάθειες αξίζει να αναγνωρίζονται και να γίνονται φωτεινό
παράδειγµα για όλους, εµπεδώνοντας το αίσθηµα της
ασφάλεια σε όλους τους πολίτες.

Τι λέει η αυτόπτης µάρτυρας για το επεισόδιο:

«Ηµουν αυτόπτης µάρτυρας σε ένα περιστατικό που
συνέβη δίπλα ακριβώς από το σπίτι µου και εκ των προ-
τέρων θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε ένα νέο
αστυνοµικό που αν και ήταν εκτός υπηρεσίας µε κίνδυνο
τη ζωή στου έσωσε δυο περιουσίες και ποιος ξέρει πόσες
ακόµα ! ∆υστυχώς η ευτυχώς προστέθηκα και εγώ στον
µακρύ κατάλογο «Αυτόπτων µαρτύρων» στην εγκληµα-
τικότητα που µαστίζει τις µέρες µας . Λέω δυστυχώς, γιατί
τις εικόνες αυτές που είδα θα τις βλέπω χρόνια στο µυαλό
µου και θα κλειδώνω τις πόρτες του σπιτιού µου καλύτε-
ρα , και ευτυχώς γιατί κατάλαβα πως υπάρχει ελπίδα γί
αυτη τη χώρα και για τους πολίτες και είναι τα παιδιά της
Αστυνοµίας που κινδυνεύουν για εµάς νύχτα µέρα . Πριν
δυο ηµέρες καθόµουν οικογενειακά στην βεράντα του σπι-
τιού µου στο ∆. Χαιδαριου , όχι πολύ αργά λίγο πριν τις
12 το βράδυ , ξαφνικά ακούω και βλέπω δυο άντρες να
τρέχουν από σπίτι σε σπίτι πάνω σε κάτι στενές µάντρες
και µέσα από αυλές,φωνές πολλές , σταµάτησαν τότε στην
αυλή µας κρύφτηκαν και πίσω τους ακριβώς ένα άτοµο
ψηλό να τους κυνηγάει µόνος του µε έναν φακό φωνά-

ζοντας Ασφάλεια σταµατήστε� , πέσε κάτω�.. ,
και µιλούσε στο κινητό του µε έντονη φωνή
«κάποιοι να πάνε από κάποιους δρόµους» τους
φώναζε συνέχεια τα χέρια ψηλά να σας βλέπω
�. και ξαφνικά γίνονται ένα κουβάρι και πέφ-
τουν στο εµπρός οικόπεδο , , τα σκυλιά µου
είχαν λυσσάξει στην αυλή , ο άντρας µου άναψε
όλα τα φώτα και τότε είδαµε κάποιον να παλεύει
ξυπόλητος µε τον έναν και ο άλλος να πετάει
πράγµατα και πέτρες και να φεύγει τρέχοντας
πάνω από κάτι κάγκελα .. όλα έγιναν πολύ γρή-
γορα � τελικά αφού τον έβαλε κάτω ο ψηλός ,µε
σκηνές σαν να βλέπω αµερικανική ταινία στην

τηλεόραση , ήρθε όλη η ελληνική αστυνοµία , παντού
µηχανές αµάξια πανικός � τους φώναζε το παιδί: εδώ
στο οικόπεδο ,γιατί δεν τον έβλεπαν ,έχει πολλά χόρτα και
µετά οι αστυνοµικοί του έδωσαν χειροπέδες και του τις
φόρεσε και τον πήραν µε το αυτοκίνητο � τελικά µάθαµε,
ότι αυτό που δεν πιστεύαµε στα µάτια µας ότι είδαµε ,ήταν
ένας αστυνοµικός εκτός υπηρεσίας από την ασφάλεια
που µένει στην περιοχή και κατάλαβε ότι κάτι γίνετε και
κυνηγούσε µε τόσο θάρρος δυο διαρρήκτες µόνος του .
Αν δείτε από που πηδούσαν θα τροµάξετε .Πραγµατικά
όλοι είχαν βγει στα µπαλκόνια και χειροκροτούσαν ,του
φώναζαν µπράβο αδερφέ µας,συγχαρητήρια � µπράβο
σ´ευχαριστούµε, Ηρωας ,και τώρα που το σκέφτοµαι πρα-
µατικά είναι! Οι άλλοι αστυνοµικοί τον ρωτούσαν αν είναι
καλά .

Νοµίζω ήταν τραυµατισµένος στα πόδια κ έτρεχαν
αίµατα αλλά αυτός τους άφησε τον δράστη στους συναδέ-
λφους του και απλά έφυγε ψάχνοντας µε άλλους δυο µε
στολή τον δεύτερο δράστη .. Πραγµατικά µπράβο σε
αυτόν τον Άνθρωπο, έσωσε τις περιουσίες µας ! Κατάλα-
βα πολύ καλά ότι τα πράγµατα εκεί έξω είναι πολύ
επικίνδυνα, έστω και σε µια τόσο καλά φυλασσόµενη περ-
ιοχή σαν το ∆άσος. Αν όλη η αστυνοµία είναι έτσι πραγ-
µατικά σας το λέω ξέρει πολύ καλά τη δουλειά της .. Τον
ευχαριστούµε µέσα από την καρδιά µας και ελπίζουµε να
είναι καλά στην υγεία του . Του αξίζουν πολλά συγχαρη-
τήρια.»

Προαστιακός: Καταργούνται τα εντατικά πρωινά και
απογευµατινά δροµολόγια Άνω Λιόσια – Κορωπί

Παρελθόν αποτελούν απο εχθές  τα εντατικά πρωινά και απογε-
υµατινά δροµολόγια του Προαστιακού µεταξύ Άνω Λιοσίων
και Κορωπίου, λόγω αδυναµίας της ΕΕΣΣΤΥ (Εταιρείας

Συντήρησης Σιδηροδροµικού Τροχαίου Υλικού) να παρέχει τροχαίο
υλικό, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.
Σύµφωνα µε την ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία εκφράζει τη λύπη της για την

εξέλιξη αυτή, η οποία «οφείλεται σε µικροπολιτικές επιδιώξεις της ΕΕΣΣΤΥ
Α.Ε., µε φόντο την επικείµενη ιδιωτικοποίησή της, και ζητά συγγνώµη από
τους εργαζόµενους -που εξυπηρετούσαν τα συγκεκριµένα δροµολόγια- για
την ταλαιπωρία που θα υποστούν. 
Τα υπόλοιπα δροµολόγια του Προαστιακού (από την ενηµέρωση που έχει η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. µέχρι στιγµής) θα εκτελεστούν κανονικά».
Να σηµειωθεί ότι η αναστολή αυτών των δροµολογίων έρχεται µετά την

απόφαση της ΕΕΣΣΤΥ να διακόψει την παροχή τροχαίου υλικού καθώς «
αδυνατεί πλέον να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες (συντήρησης τροχαίου υλικού),
χωρίς να της καταβάλλεται το συµβατικά προβλεπόµενο τίµηµα από την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ».

Αστυνοµικός εκτός υπηρεσίας εξουδετέρωσε διαρρήκτες στο ∆άσος Χαϊδαρίου

Απέδωσε καρπούς η προετοιµασία  και ο σχεδιασµός του
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας για την 

εξασφάλιση πόσιµου νερού στο Αλεποχώρι 

Εγκρίθηκε το αίτηµα για την χρηµατοδότηση
εγκατάστασης µονάδας αφαλάτωσης.
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Τ
εράστια προβλήµατά
έχουν δηµιουργήσει και
φέτος οι µέδουσες στον

Κορινθιακό Κόλπο δηµιο-
υργώντας προβλήµατα στους
κατοίκους της περιοχής και
όσους διαθέτουν εξοχικές
κατοικίες, ενόψει και της καλο-
καιρινής περιόδου που είναι
προ των πυλών.

Το µπάνιο στην παραλία του
Αλεποχωρίου έχει γίνει σχεδόν
απαγορευτικό λόγω του τερά-
στιου αριθµού µεδουσών που
έχουν κατακλύσει τα νερά της
περιοχής.

Χαρακτηριστικές είναι οι φωτο-
γραφίες που έστειλε αναγ-
νώστης  στις οποίες αποτ-
υπώνεται µε τον πιο ξεκάθαρο
τρόπο το εν λόγω φαινόµενο. 

Σε αυτές φαίνονται δεκάδες
µέδουσες, οι  οποίες “ψαρ-
εύτηκαν” µε µία µόνο κίνηση µε
ένα παιδικό κουβαδάκιQ

«Επιδροµή»
µεδουσών
και φέτος 

στο 
Αλεποχώρι

Ο
Συν οικισµός της Ελευσίν ας δηµιουργήθηκε το 1924 – 25,
για ν α στεγάσει τους 2500 περίπου πρόσφυγες που
έφτασαν  στην  πόλη το 1922 και τα επόµεν α χρόν ια µε

τις αν αγκαστικές µετακιν ήσεις πληθυσµών  αν άµεσα στην  Ελλά-
δα και την  Τουρκία που ακολούθησαν .

Στόχος του Φεστιβάλ είν αι ν α µετατρέψει αυτή την  ιστορική,
αλλά άγν ωστη περιοχή της Ελευσίν ας, σε τόπο συν άν τησης,
προβληµατισµού και αν ταλλαγής γύρω από σηµαν τικά κοιν ων ικά
και πολιτικά φαιν όµεν α της εποχής µας µε κύριο όχηµα τις
σύγχρον ες παραστατικές τέχν ες.

«Τα έργα  του Φεστιβάλ προσκαλούν  τον  επισκέπτη σε µια
βιωµατική εµπειρία, που λαµβάν ει χώρα όχ ι σε συµβατικούς
πολιτιστικούς χώρους, αλλά σε δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους
της περιοχής.

Το Φεστιβάλ επεν δύει σε πρωτότυπα site specif ic έργα, που
αν αδεικν ύουν  τις ιδιαίτερες ιστορίες των  αν θρώπων  και όψεις
της περιοχής αλλά και σε µακροχρόν ια residencies, που προ-
σφέρουν  στους καλλιτέχν ες αλλά και στους κατοίκους τον  απα-
ραίτητο χρόν ο και χώρο για ν α γν ωριστούν  και εν  τέλει ν α
συν υπάρξουν . Ήδη, στη φετιν ή έκδοση συµµετέχουν  δύο καλ-
λιτέχν ες, οι οποίοι δουλεύουν  µε την  Ελευσίν α 2021 σε πολυε-
τή βάση, ο Ευριπίδης Λασκαρίδης και η Γιολάν τα Μαρκοπούλου»,
αν αφέρει η Κέλλυ ∆ιαπούλη,Καλλιτεχν ική ∆ιευθύν τρια της Ελευ-
σίν ας 2021, που επιµελήθηκε το πρόγραµµα του Φεστιβάλ.

Θεµατικά, η φετιν ή πρώτη έκδοση επικεν τρών εται στο προ-
σφυγικό, έν α κεν τρικό ευρωπαϊκό ζήτηµα της εποχής µας, που
είν αι ταυτόχρον α η βάση της συλλογικής µν ήµης του Συν οικι-
σµού.

Το πρόγραµµα ξεκινά µε τις ∆ιαδροµές στις Ρίζες #2 //
Routes On Roots #2, ένα καλωσόρισµα στο Συνοικισµό
από τους ίδιους τους κατοίκους, προϊόν συνεργασίας του
Ευριπίδη Λασκαρίδη µε το Σύλλογο Μικρασιατών Ελευ-
σίνας.

Στη συν έχεια, η Γιολάν τα Μαρκοπούλου και η οµάδα Station
Athens µε τους Χαλίλ Αλιζάν τα, Χοσέιν  Αµιρί, , Ραµζάν  Μοχά-
µαν τ, Ρεζά Μοχαµαν τί και Αϊν τίµ Τζοϊµάλ φέρν ουν  στιγµιότυπα

της ζωής τους από την  Τεχεράν η, το Μπαγκλαν τές, την  Καµ-
πούλ, το Καράτσι και την  Αθήν α στα σπίτια και τους δρόµους
του Συν οικισµού στη site-specif ic παράσταση Ε_ΦΥΓΑ. Από
την  άλλη όχθη της Μεσογείου, το Λίβαν ο,  η Τάν ια Ελ
Κουρί,εξέχουσα περίπτωση της σύγχρον ης Liv e Art,  δηµιουργεί
µία ιδιότυπη συν άν τηση αν άµεσα σε έν αν  πρόσφυγα και έν α
θεατή, µε τίτλο Ως Εκεί Που Φτάν ουν  Τα ∆ακτυλικά Μου Αποτ-
υπώµατα.

Επίσης από το Λίβαν ο, οι Dictaphone Group παρουσιάζoυν  τη
βιωµατική εγκατάσταση Ιστορίες Καταφυγίου, που στηρίζεται σε
τρία βίν τεο που δηµιούργησαν  σε συν εργασία µε µία οµάδα
Σύρων  προσφύγων  στο Μόν αχο. 

Τέλος, τη θεµατική του προσφυγικού ολοκληρών ει η έκθεση
του Ιταλού εικαστικού Alf redo Romano 

ΣΧΙΣΜΕΣ – ΣΥΡΡΑΦΕΣ, Η αιων ιότητα είν αι το αν τίθετο του
αφαν ισµού.

Η εφήµερη φωτιστική εγκατάσταση “Φωτοσύν αξη” της οµάδας
Bef orelight, έρχεται ν α «ταράξει» αισθητικά το άδειο οικόπεδο
επί της οδού ∆αρδαν ελίων  και ν α το επαν ατοποθετήσει ως έν α
ευέλικτο κέν τρο συν άθροισης στο χάρτη της Ελευσίν ας, που
διαµορφών εται αν άλογα µε τις αν άγκες των  χρηστών  του.

Εδώ η Λέν α Κιτσοπούλου και οι συν εργάτες της προσκαλούν
το κοιν ό σε µια βραδιά µε ρεµπέτικα και λαϊκά τραγούδια, εν ώ
κάθε απόγευµα πραγµατοποιείται το Καφεν είο η Β(β)ουλή, µια
σειρά συζητήσεων  µε τη συµµετοχή θεωρητικών  από διάφορους
χώρους και κατοίκων  του Συν οικισµού, που επιµελήθηκε η
Μυρσίν η Ζορµπά.

Το πρόγραµµα του Φεστιβάλ ολοκληρών εται µε µια σειρά
παράλληλων  δράσεων  όπως εργαστήρια για παιδιά και µεγάλους,
περιπάτους στο Συν οικισµό, επισκέψεις στο Μουσείο Μικρα-
σιατών  Ελευσίν ας, συν αυλίες στην  Πλατεία Λαού µε την  ευκαι-
ρία της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής και το πρότζεκτ Home
New Home, µία σειρά ν τοκυµαν τέρ που δηµιουργήθηκαν  από
πρόσφυγες στην  Ελλάδα, την  Τουρκία, την  Ιορδαν ία, το Λίβαν ο
και την  Παλαιστίν η και αφηγούν ται τις προσωπικές ιστορίες
αυτών  των  αν θρώπων .

ΦΦΕΕΣΣΤΤΙΙΒΒΑΑΛΛ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ::
ΟΟΟΟ    ννννέέέέοοοοςςςς    θθθθεεεεσσσσµµµµόόόόςςςς    ττττηηηηςςςς    ΕΕΕΕλλλλεεεευυυυσσσσίίίίννννααααςςςς    2222000022221111
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Θετικά ανταποκρίθηκε ο ΟΑΣΑ στην
παρέµβαση της Προέδρου της ∆ηµοτικής
Ενότητας Φυλής Ελένης Λιάκου για

ανταπόκριση της λεωφορειακής γραµµής 723 µε τα
δροµολόγια του Προαστιακού. Με έγγραφό της η
Ελένη Λιάκου επεσήµανε ότι το λεωφορείο 723
αναχωρεί από τη στάση του Προαστιακού Άνω
Λιοσίων λίγα λεπτά πριν φτάσει το τρένο,  µε απο-
τέλεσµα να ταλαιπωρείται το επιβατικό κοινό περι-
µένοντας το επόµενο.

Με απαντητικό έγγραφο που υπογράφει ο ∆ιε-
υθυντής Λειτουργικού Σχεδιασµού του ΟΑΣΑ
∆ηµήτρης Αποστολίδης διαβεβαίωνει ότι ο ΟΑΣΑ
θα τροποποιήσει τα δροµολόγια για να εξυπηρετή-
σει το επιβατικό κοινό, στο µέτρο του δυνατού,
καθώς, όπως αναφέρει, ο Σταθµός των Άνω
Λιοσίων εξυπηρετεί δύο γραµµές δηλαδή την Πειρ-
αιάς-Κιάτο και Άνω Λιόσια-Αεροδρόµιο. 

Παρέµβαση της Προέδρου της ∆.Ε.Φυλής Ελένης Λιάκου Ελένης 
στον ΟΑΣΑ για ανταπόκριση του 723 µε τον Προαστιακό

«∆ιακοπές στο Σχολείο»
∆ωρεάν δηµιουργική απασχόληση για 
τα παιδιά των ∆ηµοτικών Σχολείων Συνοικίας 
Παπακώστα και Εργατικών Κατοικιών

Ηπολύ επιτυχηµένη δράση δηµιουργικής απασχόλησης θα
πραγµατοποιηθεί και φέτος κατά τη διάρκεια του Ιουλίου
στον ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας. Πρόκειται για ένα Πρότ-

υπο Πρόγραµµα που έχει τον τίτλο «∆ιακοπές στο Σχολείο» και γίνεται σε συνεργασία
µε την «ΕΛΙΞ»- Προγράµµατα Εθελοντικής Εργασίας και την ευγενική χορηγία του
Οµίλου ΕΛΠΕ. 
Η δράση που απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών, εκτός από το ψυχαγωγικό, έχει επίσης

µορφωτικό χαρακτήρα και έναν επιπλέον στόχο: να αναδείξει και να αναπτύξει ταλέν-
τα και δεξιότητες των µικρών µαθητών µέσα από το παιχνίδι και τις δηµιουργικές δρα-
στηριότητες. 

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ενεργοποιήσουν την φαντασία τους και την οµα-
δικότητα τους, µε τη συµβολή  8 οµάδων εθελοντών της ΕΛΙΞ από πολλές χώρες. 
Με την καθοδήγηση ειδικών παιδαγωγών και των οµαδαρχών των,  αλλά και µε  πολύ

κέφι και φαντασία, θα απασχολήσουν δηµιουργικά τα παιδιά στον οικείο χώρο του
σχολείου, προσφέροντας τους µια διαπολιτισµική εµπειρία που καταργεί τις διαφορές
ανάµεσα στους λαούς, γνωρίζοντας άλλες γλώσσες και πολιτισµούς µέσω των ξένων
εθελοντών.

Τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν το πρόγραµµα «∆ιακοπές στο Σχολείο» θα περά-
σουν δηµιουργικά τον χρόνο τους µε διάφορες δραστηριότητες, όπως: 
Οµαδικά παιχνίδια, Κατασκευές - Χειροτεχνίες,  Αθλητισµό, Θεατρικό παιχνίδι, Εικα-

στικά, Χορό και Μουσική, Περιβαλλοντική και ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση

Ο χώρος που έχει επιλεγεί είναι το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο που βρίσκεται στις Εργατικές
Κατοικίες και η απασχόληση των παιδιών γίνεται σε καθηµερινή βάση από τις 8.30 το
πρωί µέχρι τις 2.30 το µεσηµέρι. 

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 
Συνελήφθη 52χρονος που 
οδηγούσε παράνοµα σχολικό 
λεωφορείο µεταφέροντας νήπια

Ο
δηγός σχ ολικού λεωφορείου, 52 ετών , συν ελή-
φθη από αστυν οµικούς των  Οµάδων  Ελέγχ ου
και Πρόληψης Τροχ αίων  Ατυχ ηµάτων

(ΟΕΠΤΑ), στην  Αγία Βαρβάρα, επειδή το όχ ηµα που
οδηγούσε και αν ήκει σε γυν αίκα, ιδιοκτήτρια ιδιωτικού
βρεφον ηπιακού σταθµού, εν ώ είχ ε αποχ αρακτηριστεί,
τέθηκε παράν οµα σε κυκλοφορία µεταφέρον τας δεκα-
πέν τε ν ήπια.

Κατά τη διάρκεια του τροχ ον οµικού ελέγχ ου, διαπι-
στώθηκε ότι η µπροστιν ή πιν ακίδα του σχ ολικού ήταν
πλαστή, εν ώ ο αριθµός των  πιν ακίδων  αν τιστοιχ ούσε
σε άλλο λεωφορείο ίδιας µάρκας, µον τέλου και χ ρώµα-
τος, επίσης ιδιοκτησίας της ιδιοκτήτριας του συγκεκρι-
µέν ου ιδιωτικού βρεφον ηπιακού σταθµού.

Επιπλέον , ο 52χ ρον ος οδηγός επέδειξε στους
αστυν οµικούς άδεια κυκλοφορίας και ασφαλιστήριο
συµβόλαιο τα οποία αν τιστοιχ ούσαν  στο άλλο σχ ολικό
λεωφορείο, το οποίο εν τοπίστηκε σταθµευµέν ο έξω
από τον  βρεφον ηπιακού σταθµό και το οποίο έφερε
γν ήσια µπροστιν ή πιν ακίδα και πλαστή οπίσθια. Το
αποχ αρακτηρισµέν ο όχ ηµα, καθώς και οι πλαστές
πιν ακίδες κυκλοφορίας κατασχ έθηκαν .

Ο συλληφθείς οδηγός του οχ ήµατος, µε τη δικογρα-
φία που σχ ηµατίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε µε την
αυτόφωρη διαδικασία στον  εισαγγελέα Πληµµελειοδικών
Αθην ών , εν ώ κιν ήθηκε η διαδικασία για την  άσκηση
ποιν ικής δίωξης σε βάρος της ιδιοκτήτριας του βρεφον -
ηπιακού σταθµού.



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Αγαπητά µου παιδιά,
οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι ένα κοµβικό

σηµείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όχι µόνο για
σας τους υποψηφίους, αλλά και για µας τους εκπαι-
δευτικούς και τους γονείς σας.

Κι αυτό γιατί ανοίγουν την πόρτα της Τριτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης, επιβραβεύοντας τους κόπους
πολλών ετών.

∆εν θα είναι η µοναδική κρίσιµη αξιολόγηση στην
οποία θα υποβληθείτε στη διάρκεια της ζωής σας.
Να επιδείξετε ψυχραιµία, συγκέντρωση και αυτο-
πεποίθηση και όλα θα πάνε καλά.

Σας εύχοµαι καλή επιτυχία και σας διαβεβαιώνω
ότι ο ∆ήµος έχει κάνει το καλύτερο για την άρτια
διεξαγωγή των εξετάσεων.

Χρήστος Παππούς
∆ήµαρχος Φυλής
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Σύλλογος Εκπ/κών ΠΕ & ΕΛΜΕ 
Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής

Αντιπολεµική εκδήλωση
Αγώνας για ένα κόσµο χωρίς 
φτώχεια, πόλεµο, εκµετάλλευση

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Τα δύο σωµατεία µας οργανώνουν από κοινού
µια εκδήλωση ενάντια στον πόλεµο και τις ιµπε-
ριαλιστικές επεµβάσεις, που προκαλούν τερά-
στιες καταστροφές, πόνο και εκατοµµύρια πρό-
σφυγες σε όλο τον κόσµο.

Την Κυριακή, 10 Ιουνίου, στις 7.30µµ στην κεντρική πλατεία των ΄Ανω Λιοσίων

Εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας στους πρόσφυγες και στα άλλα θύµατα των εγκληµατικών πολέµων.
Εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας στον παλαιστινιακό λαό, που υποφέρει 70 χρόνια πρόσφυγας και στα
γκέτο – φυλακές της Γάζας και της ∆υτικής Όχθης.

Θα γίνουν οµιλίες πάνω στα ζητήµατα αυτά από τους:
• Γιάννη Μαρούτα, µέλος της αποστολής των εκπαιδευτικών σωµατείων στην Παλαιστίνη και µέλος

του ∆Σ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ.
• Γιάννη Σαµοίλη, πρόεδρο του ∆Σ της ΕΛΜΕ
• Γιώργο Μιχαηλίδη, ιστορικό 

Επίσης, θα προβληθούν σχετικά βίντεο και θα παρουσιαστούν εικαστικά έργα των µαθητών µας µε αντι-
πολεµικό περιεχόµενο.

ΟΧΙ στον πόλεµο των αφεντικών. ΝΑΙ στην  ειρήνη των λαών.

ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ 

« Ζωή ή� Παραµύθι; »« Ζωή ή� Παραµύθι; »
Η ερασιτεχνική θεατρική οµάδα «Εν πνοή» σας

προσκαλεί σε ένα σπονδυλωτό έργο που αποτελεί
σύνθεση εννέα µονολόγων Ελλήνων και ξένων
συγγραφέων και διανθίζεται δοµικά µε ποιήµατα µεγά-
λων Ελλήνων ποιητών...

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 στις 20:00
ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 36)
Σκηνοθετική επιµέλεια: Ιωάννα Σακκά
παίζουν µε σειρά εµφάνισης : ∆ώρα ∆ήµητσα , Χρή-

στος Μπαλιούσκας , Μαίρη Γρηγοριάδου , Λεωνίδας
Αρβανιτάκης, Ιωάννα Σακκά , Αννα Γκιτσάλη , Αλεξία
Σαρηµανώλη, Φρόσω Καράση , Παναγιώτης Καλατ-
ζής.

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Με τη διάλεξη του 
Αρχιτέκτονα Μηχανικού 

Μιχάλη Λεφαντζή, 
ολοκληρώνεται το φετινό 

Πρόγραµµα, στο ¨Ανοιχτό Πανεπιστήµιο
του ∆ήµου Ασπροπύργου¨

Ο∆ήµαρχος Ασπροπύργου & Μέλος του ∆.Σ.
της Κεντρικής Ένωσης   ∆ήµων Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Ε), κ. Νικόλαος Μελετίου,  σας

προσκαλεί στη ∆ιάλεξη που θα δώσει, ο κ. Μιχάλ-
ης Λεφαντζής*, Αρχιτέκτων Μηχανικός, του Υπουρ-
γείου Πολιτισµού,   ∆ιδάκτορας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, αλλά και υπεύθυνος για τη στερέωση,
αποκατάσταση και αναστήλωση   του Μνηµείου,
στον Τύµβο Καστά Αµφιπόλεως, τη ∆ευτέρα,  11
Ιουνίου 2018, στις 20:00, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου
Ασπροπύργου (¨∆. Καλλιέρης¨), µε ΘΕΜΑ: «Από
το αρχιτεκτονικό θραύσµα, στο µνηµειακό σύνο-
λο:Μια διαδροµή αρχιτεκτονικής έρευνας αι µελέτ-
ης Αρχαίων Μνηµείων, από το 1996 ως το 2017».
Την Εκδήλωση θα συντονίσει η Αρχιτέκτων Μηχα-
νικός,  ∆ιπλωµατούχος    του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π), κ. Ελένη Καραµπέρη.

Με τη διάλεξη αυτή, ολοκληρώνεται το Πρόγραµ-
µα, στο ¨Ανοιχτό Πανεπιστήµιο του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου¨, για την περίοδο 2017 – 2018**. 
Ενός θεσµού, του οποίου το βήµα, από το 2007
ίσαµε σήµερα, φιλοξένησε εκατοντάδες προσω-
πικότητες των Γραµµάτων, εκ των κορυφαίων της
σύγχρονης ελληνικής διανόησης. 
Καθιστώντας έτσι, την πόλη του Ασπρόπυργου,
ταυτόσηµη µε ένα µοναδικό διάλογο ιδεών, που
υπηρετεί µε υπευθυνότητα την εθνική και κοινωνι-
κή αυτογνωσία, µέσω και της προβολής των δια-
λέξεων, από το τηλεοπτικό κανάλι του ∆ήµου
Ασπροπύργου, “attica tv”, το οποίο συνιστά µιαν
ακόµη, πρωτοποριακή, αυτοδιοικητική µαρτυρία,
σε χρόνους κρίσιµους για το µέλλον του Τόπου.  
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Αγαπητοί µαθη-
τές, 

Η ∆ηµοτική
Αρχή Χαϊδαρίου
σας εύχεται ολό-
ψυχα καλή επιτ-
υχία στις Πανελλα-
δικές Εξετάσεις για
την εισαγωγή στα
Πανεπιστηµιακά
και Τεχνολογικά
Ιδρύµατα της
χώρας.

Έπειτα από µια
απαιτητική εκπαι-
δευτική πορεία µπαίνετε στην τελική ευθεία της
µαθητικής σας διαδροµής. Πολλοί θα σας πουν ότι
οι Πανελλαδικές είναι µάχη ζωής, αλλά η αλήθεια
είναι ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσµα έχετε
όλη τη ζωή µπροστά σας, τα µεγάλα σταυροδρόµια
στη ζωή δεν ξεκίνησαν ακόµα, αλλά όταν τα
συναντήσετε πρέπει να είστε έτοιµοι να διαλέξετε
το σωστό µονοπάτι.

Πρέπει να γνωρίζεται ότι η γνώση δε χωρά στα
καλούπια των διαγωνισµών, γι’ αυτό πιστεύουµε

ότι δεν υπάρχουν
χαµένοι. Χαµένος,
βγαίνει µόνο εκείνος
που συµβιβάζεται µε
τα προβλήµατα που
γεννά η ζωή, εκείνος
που γυρίζει την
πλάτη στους
αγώνες, που σταµα-
τά να διεκδικεί τα
όνειρά του. 

Η αληθινή ολόπλε-
υρη µόρφωση του
ανθρώπου είναι το
βασικό εφόδιο για το
µέλλον των παιδιών

µας. Η γνώση αποτελεί δύναµη για τον άνθρωπο
ώστε να κατανοεί την εξέλιξη της κοινωνίας. Να
την κατανοεί για να µπορεί να την αλλάζει µέσα
από τους κοινωνικούς αγώνες µε κριτήριο τις ανάγ-
κες του.

Καλή επιτυχία σε όλους σας, να έχετε υγεία 
και καλή πρόοδο σε ότι κι αν ακολουθήσετε!

Ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου
Μιχάλης Σελέκος

«ΒΡΑ∆ΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ» 
από το ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ

∆ήµου Ελευσίνας

Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του ΝΠ∆∆
ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας, διοργανώνει
«ΒΡΑ∆ΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ» για τους ποιητές-µέλη του
ΚΑΠΗ µας (και των τριών παραρτηµάτων) τη ∆ευ-
τέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 6:00 µ. µ. στην ισό-
γεια αίθουσα του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ «ΣΤΕΚΙ», Κίµω-
νος και Παγκάλου 11.

Στην εκδήλωση θα απαγγελθούν ποιήµατα και
µελών των ΚΑΠΗ , που έχουν αποβιώσει, από
συγγενικά και αγαπηµένα τους πρόσωπα, προς
τιµή της µνήµης τους.

Η Συντονιστική  επιτροπή των µελών
των ΚΑΠΗ

Για το Ν.Π.∆.∆.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Ο Πρόεδρος

Βασίλης Κ. Αγριµάκης                                                                             

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου, καλεί όλους τους
δηµότες της πόλης στην επίσηµη παρουσίαση
του Συλλεκτικού Τόµου του ∆ηµητρίου Αλ. Γέρ-
οντα, µε τίτλο «Οι Αθηναίοι και η Αττική, στην
Επανάσταση του 1821». Μια εξαιρετική έκδοση
του ¨Συλλόγου των Αθηναίων¨. 

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στην αίθου-
σα του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής, Σταδίου
13 Αθήνα, την Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018, στις
19:00.

Για το έργο και τη γενικότερη συνεισφορά του
τόπου, στον αγώνα για την Απελευθέρωση, θα
µιλήσει και ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, Μέλος
του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου.

Με τη λήξη της εκδήλωσης θα ακολουθήσει
δεξίωση. 

∆ηµοτική Αρχή Χαϊδαρίου
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
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Μ
έσα στο φθινόπωρο ανα-
µένεται να ξεκινήσει ο δια-
γωνισµός για τη δεύτερη

φάση του εµπορευµατικού κέντρου
στο Θριάσιο, σε µια έκταση 1.450
στρεµµάτων όπου βρίσκεται η σιδ-
ηροδροµική υποδοµή και οι αποθή-
κες Κ1 και Κ2.

Το λεγόµενο «Θριάσιο 2», που
βρίσκεται πλάι στην έκταση των 588
στρεµµάτων της ΓΑΙΑΟΣΕ για την
οποία οριστικός ανάδοχος είναι η
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair, αφορά στην
υπολειπόµενη επένδυση ύψους 20
εκατ. ευρώ.

Για ένα έργο κόσµηµα έκανε λόγο
ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, κ. Χρήστος Σπίρτζης, ανοίγον-
τας τις εργασίες της ηµερίδας µε
τίτλο «Συνδυασµένες Μεταφορές και
ο Ρόλος της Ελλάδας» που διοργά-
νωσε το Υπουργείο.

Αίσθηση προκάλεσαν όµως οι ανα-
φορές που έκανε σε πιέσεις µέσω
επιστολών που έφτασαν στο Υπουρ-
γείο, προκειµένου το Θριάσιο να
παραχωρηθεί µε ενιαίο διαγωνισµό.
«Ήθελαν να το απαξιώσουν και να το

πάρουν πολύ φτηνά» είπε χαρακτηρ-
ιστικά, τονίζοντας ότι σήµερα
δικαιώνεται η επιλογή που τελικά
έγινε. Σύµφωνα µε πηγές που έχουν
γνώση των εξελίξεων στην εµπορική
ζώνη του Πειραιά, αποτελεί κοινό
µυστικό το ενδιαφέρον των Κινέζων
για τον συνδυασµό του εµπορικού
λιµένα µε την τεράστια έκταση στο
Θριάσιο.

Ο κ. Σπίρτζης συνέχισε στέλνον-
τας, όπως είπε, ένα µήνυµα «ότι όσα
συµφέροντα και αν υπάρχουν που
θέλουν να πάρουν κοψοχρονιά τις
υποδοµές στη χώρα µας,  να ψάξουν
µια άλλη χώρα, έξω από την
Ευρώπη. Εµείς αυτό που κάνουµε
είναι να προχωράµε τον σχεδιασµό
µε διαφάνεια και µε την υπηρέτηση
του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας
και της Ευρώπης για τις Συνδυασµέ-
νες Μεταφορές».

Προχωράει η συµβασιοποίηση
των 588 στρ. της ΓΑΙΑΟΣΕ

Όσον αφορά στην εξέλιξη του
διαγωνισµού της ΓΑΙΑΟΣΕ, όπως
ανέφερε από το βήµα του συνε-

δρίου, σε λίγο καιρό αυτή η
παραχώρηση θα συµβασιο-
ποιηθεί και θα περάσει για
κύρωση από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο. ∆εν παρέλει-
ψε να αναφερθεί στις εµπρ-
οσθοβαρείς υποχρεώσεις
του παραχωρησιούχου,
καθώς η κοινοπραξία θα υλοποιήσει
µέσα στην πρώτη τριετία την κατασ-
κευή 120.000 τ.µ. στεγασµένων
αποθηκευτικών χώρων, εκ των
συνολικά 240.000 τ.µ. που θα
κατασκευάσει σε βάθος 10ετίας.

Σηµειώνεται ότι η είσοδος ιδιώτη
επενδυτή στα 588 στρ. του Θριάσιου
ήταν όρος για τη χρηµατοδότηση µε
περίπου 180 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε.
των σιδηροδροµικών και αποθηκευ-
τικών έργων που έχουν υλοποιηθεί
στην όµορη έκταση των περίπου
1.450 στρεµµάτων.

Μέρος του επικείµενου διαγωνι-
σµού για το «Θριάσιο 2» θα αποτε-
λέσουν οι απαραίτητες για τη λειτο-
υργία του εµπορευµατικού κέντρου
γερανογέφυρες που αφαιρέθηκαν
από την εργολαβία ως κρατική

ενίσχυση. Επίσης, ο επενδυτής θα
αναλάβει να ολοκληρώσει έργα για
τον «Εµπορευµατικό Σιδηροδροµικό
Σταθµό» και τον «Σταθµό ∆ιαλο-
γής», καθώς και για τις υποστηρικτι-
κές λειτουργίες.

«Το Θριάσιο επικοινωνεί πλέον µε
το µεγαλύτερο λιµάνι των Βαλ-
κανίων, συνδέεται µε το σύγχρονο
οδικό δίκτυο και µε το πρώτο αερο-
δρόµιο της χώρας. Συγκεντρώνει όλα
τα χαρακτηριστικά για ένα σύγχρονο
Εµπορευµατικό Κέντρο. Και παράλ-
ληλα θα δώσει µια νέα ζωή σε µια
περιοχή που για δεκαετίες χρησιµο-
ποιήθηκε ως παιδί ενός κατώτερου
Θεού» επισήµανε κατά τη διάρκεια
της ηµερίδας ο γενικός γραµµατέας
Υποδοµών και Μεταφορών, κ. Θάνος
Βούρδας.

Μετά από οργανωµένη αστυνοµική επιχείρηση, συνελήφθη
προχθές (05-06-2018) σε περιοχή της Αττικής, δυνάµει σχετι-
κού Εντάλµατος σύλληψης της Ανακρίτριας Πρωτοδικών

Λιβαδειάς, 36χρονος Ελληνικής καταγωγής, ενώ προέκυψαν τα πλήρη
στοιχεία ταυτότητας τεσσάρων (4) ακόµη αλλοδαπών µελών της σπείρ-
ας, ηλικίας 23, 36, 27 και 25 ετών αντίστοιχα.

Αξίζει δε να σηµειωθεί, ότι ο 23χρονος και ο 25χρονος (για τους οποίο-
υς εκδόθηκαν οµοίως σχετικά Εντάλµατα σύλληψης), είναι ήδη έγκλειστοι
σε Κατάστηµα Κράτησης της χώρας, για διάπραξη παρόµοιων αδικηµά-
των.

Σε βάρος τους σχηµατίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συµµετοχή
σε εγκληµατική οργάνωση, διάπραξη διακεκριµένων περιπτώσεων
κλοπών και φθορών, αλλά και παρακώλυση της λειτουργίας κοινωφελών
εγκαταστάσεων.

Για την αποδόµηση της εγκληµατικής αυτής οµάδας και το τερµατισµό
της δράσης των µελών που την συνθέτουν, αξιολογήθηκαν και αξιοποι-
ήθηκαν µε µεθοδικότητα όλα τα στοιχεία και τα ερευνητικά δεδοµένα που
προέκυψαν κατά την εξέλιξη της προανακριτικής διαδικασίας, µε αποτέ-
λεσµα να διακριβωθεί πλήρως ο τρόπος δράσης της, καθώς επίσης η
σύνθεση, η δοµή και η εσωτερική διάρθρωση των µελών της.

Προηγήθηκε, από τις Υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Βοιωτίας,
συστηµατική χαρτογράφηση και ανάλυση όλων των περιοχών (κυρίως
αγροτικών), στις οποίες είχαν σηµειωθεί κρούσµατα κλοπών και φθορών
µετασχηµατιστών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την ενδελεχή και εµπεριστατωµένη
έρευνα του Τµήµατος Ασφαλείας Λιβαδειάς, οι πέντε δράστες, µαζί µε

άγνωστο αριθµό συνεργών τους, είχαν ενταχθεί, τουλάχιστον από
το Μάιο του 2016 έως και το Φεβρουάριο του 2018, σε δοµηµένη
εγκληµατική οµάδα, µε διαρκή δράση, σκοπός της οποίας ήταν η

συστηµατική και εξακολουθητική διάπραξη κλοπών µετασχηµατιστών
του δικτύου της ∆.Ε.Η.

Αναλυτικότερα, τα µέλη της σπείρας, µε την ίδια ή διαφορετική σύνθε-
ση ανά περίπτωση, µετέβαιναν µε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα από περιοχές της
∆υτικής Αττικής, που χρησιµοποιούσαν ως ορµητήρια, σε αγροτικές περ-
ιοχές κυρίως της Βοιωτίας, αλλά και της Φθιώτιδας, όπου µε εξειδικε-
υµένη µεθοδολογία δράσης και ειδικό εξοπλισµό, προέβαιναν στην κοπή
των µετασχηµατιστών και στην αφαίρεση των χάλκινων πηνίων από το
εσωτερικό τους.

Συγκεκριµένα, οι δράστες ακολουθούσαν την εξής µεθοδολογία:

εντοπισµός του µετασχηµατιστή και αναρρίχηση στην κολώνα,µε ειδικό
κοντάρι, (5) περίπου µέτρων, απενεργοποιούσαν τις ασφάλειες µέσης
τάσης (20.000) volt, που τροφοδοτούσαν τον µετασχηµατιστή,

ανέβαιναν πάνω στον µετασχηµατιστή και ξεβίδωναν τις βίδες από το
καπάκι του, καθώς και τις βίδες στήριξής του, έριχναν τον µετασχηµατι-
στή στο έδαφος, µε αποτέλεσµα να χυθεί το λάδι που είχε στο εσωτερικό
του και τέλος αφαιρούσαν τα χάλκινα πηνία του, τα οποία κατέληγαν σε
επιχειρήσεις ανακύκλωσης περιοχών της Αττικής.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 36χρονος αλλοδαπός παρείχε στα υπόλοιπα
µέλη της σπείρας (τα οποία είχαν εκτελεστικό ρόλο), οχήµατα ιδιοκτησίας
του, διευκολύνοντας και υποβοηθώντας τη διάπραξη των προαναφερό-
µενων κλοπών – φθορών µετασχηµατιστών.

Μάλιστα την 02-12-2017, επί της παλαιάς εθνικής οδού Λιβαδειάς – 

Λαµίας, είχε εντοπιστεί από τους αστυνοµικούς ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο
του 36χρονου, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
διάφορα αντικείµενα, που σχετίζονται µε την εγκληµατική δράση της
σπείρας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο διενέργειας συντονισµένων αστυνοµικών δρά-
σεων για την αποτροπή διάπραξης κλοπών µετασχηµατιστών,
εντοπίστηκαν από περιπολούντες αστυνοµικούς δύο ακόµη Ι.Χ.Ε.
αυτοκίνητα, πρώτες πρωινές ώρες της 26-05-2018 στην Κωπαίδα Βοι-
ωτίας και χθες (06-06-2018) στην περιοχή της Καρυάς Βοιωτίας
αντίστοιχα, στα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κλεµµένα χάλκινα
πηνία µετασχηµατιστών και εξετάζεται ο βαθµός εµπλοκής τους µε την
ανωτέρω σπείρα.

Σύµφωνα τώρα µε τα στοιχεία της έρευνας, οι (558) κλοπές – φθορές
που σχεδιάστηκαν και διαπράχθηκαν από τους δράστες, αφορούν σε
περιοχές της Βοιωτίας (Βασιλικά, Πύργος, Αλίαρτος, Υψηλάντης, Πύρ-
γος, Άγιος ∆ηµήτριος, Αλαλκοµενές, Ανθοχώρι, Σωληνάρι, Ακόντιο, Άγιος
Βλάσης, Άγιος Αθανάσιος, Πέτρα, Μαυροµάτι, Προφήτης Ηλίας, Μαυρο-
νέρι κλπ), καθώς και Φθιώτιδας (Σφάκα, Καλαπόδι, Λευκοχώρι, Μώλος,
Έξαρχος, Αµφίκλεια, Κάτω Τιθορέα, Αγία Παρασκευή, Παναγίτσα, κλπ).

Γίνεται µνεία ότι το βάρος του κλεµµένου χαλκού, υπερβαίνει συνολικά
τους (93) τόνους, το χρηµατικό όφελος που αποκόµισαν τα µέλη της
σπείρας, εκτιµάται ότι ξεπερνά τις (370.000) ευρώ, ενώ η συνολική ζηµιά
που έχει υποστεί ο Οργανισµός (σε υλικά και κόστος αποκατάστασης),
ανέρχεται τουλάχιστον στα (2,5) εκατοµµύρια ευρώ.

Από την συνδυαστική και λεπτοµερή ωστόσο έρευνα του Τµήµατος
Ασφαλείας Λιβαδειάς, προέκυψε επίσης σαφέστατη διασύνδεση του τρό-
που δράσης της συγκεκριµένης σπείρας, µε αυτόν ακόµη πέντε (5)
εγκληµατικών οµάδων, αποτελούµενων από τουλάχιστον δεκαεπτά (17)
ταυτοποιηµένα µέλη, οι οποίες κατά το παρελθόν είχαν αναπτύξει οµοίως
ευρεία και συναφή εγκληµατική δραστηριότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πέντε (5) από τα διακριβωθέντα µέλη της
ενιαίας εγκληµατικής οργάνωσης, προκύπτει ότι είναι ιδιοκτήτες συνολι-
κά (36) Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, τα οποία χρησιµοποιούσαν για τη διευκόλ-
υνση της δράσης τους.

Σηµειώνεται ότι το εκτεταµένο αυτό εγκληµατικό δίκτυο, που αποτε-
λείται κυρίως από αλλοδαπούς, ενέχεται το χρονικό διάστηµα από τις
αρχές Οκτωβρίου του 2015 έως και τον Φεβρουάριο του 2018, σε συνο-
λικά (916) κλοπές – φθορές µετασχηµατιστών του δικτύου της ∆.Ε.Η., µε
το βάρος του κλεµµένου χαλκού να υπερβαίνει τους (128) τόνους, το
χρηµατικό όφελος που αποκόµισαν οι δράστες να ξεπερνά τις (500.000)
ευρώ και την συνολική ζηµιά που υπέστη ο Οργανισµός, να ανέρχεται
στα (4) περίπου εκατοµµύρια ευρώ.

Αφετηρία το φθινόπωρο για το «Θριάσιο 2»
Σπίρτζης: Συµφέροντα ήθελαν να απαξιώσουν και να το πάρουν φθηνά

Τα µέλη της σπείρας, µε την ίδια ή
 διαφορετική σύνθεση ανά περίπτωση,

µετέβαιναν µε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα από
περιοχές της ∆υτικής Αττικής, 

που χρησιµοποιούσαν ως ορµητήρια,
σε αγροτικές περιοχές κυρίως της
 Βοιωτίας, αλλά και της Φθιώτιδας,

όπου  µε εξειδικευµένη µεθοδολογία
δράσης και ειδικό εξοπλισµό, 
προέβαιναν στην κοπή των 

µετασχηµατιστών και στην αφαίρεση
των χάλκινων πηνίων 

από το εσωτερικό τους.

- Άνω των 2,5 εκ. € η ζηµία της ∆ΕΗ
Σπείρα έκλεψε 93 τόνους χαλκού από µετασχηµατιστές 
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Για ακόµη µία νύχτα, όπως καταγγέλλουν οι
κάτοικοι των Μεγάρων η πόλη τους έγινε
βορά στις διαθέσεις οµάδων Ροµά οι

οποίες τους τελευταίους µήνες καταστρέφουν
περιουσίες και ληστεύουν καταστήµατα στην περ-
ιοχή.

Όπως σηµειώνουν κάτοικοι της περιοχής η
κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο καθώς
πολύ συχνά οµάδες Ροµά επιτίθενται σε καταστή-
µατα και επιχειρήσεις αργά το βράδυ και αφού
προκαλούν σηµαντικές ζηµιές, λεηλατούν τα κατα-
στήµατα και παίρνουν τις ταµειακές µηχανές.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του ΣΚΑΙ προχθες
το βράδυ από τις 4 µέχρι τις 5 τα ξηµερώµατα
οµάδες Ροµά επιτέθηκαν σε τουλάχιστον 3
επιχειρήσεις στο κέντρο των Μεγάρων προ-
καλώντας σηµαντικές υλικές ζηµιές.

Επιθέσεις Ροµά στα Μέγαρα: 
Καταστροφές σε µαγαζιά

ΜΜία ακόµα αδικία στην
πολύπαθη περιοχ ή του
∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας
αποκαθίσταται. Ο βουλευτής

της Περιφέρειας Αττικής Θαν άσης
Μπούρας µετά τη µε αρ. πρωτ. 1545/24-
04-2018 επίκαιρη ερώτηση που είχ ε
καταθέσει και συζητήθηκε στη Βουλή µε
θέµα την  αύξηση στις µισθωτικές αξίες
απλής χ ρήσης Αιγιαλού κατάφερε µε
προσωπικές πιέσεις προς την  αρµόδια
Υφυπουργό κ. Παπαν άτσιου ν α µην
υπάρξει τελικά καµία αύξηση τόσο στο
∆ήµο Μεγαρέων  όσο και στον
πολύπαθο από τα ακραία καιρικά
φαιν όµεν α του περσιν ού Νοεµβρίου
∆ήµο Μάν δρας- Ειδυλλίας.

Ο κ. Μπούρας αν αλαµβάν ον τας
προσωπικά το θέµα της αύξησης µετά
από διαµαρτυρία τόσο του ∆ήµου Μεγα-
ρέων  όσο και των  επαγγελµατιών  της
παραλιακής ζών ης του ∆ήµου Μάν δρας-
Ειδυλλίας, το αν έδειξε αρχ ικά στην
Υφυπουργό κατά τη συζήτηση της
επίκαιρης ερώτησης που έγιν ε στις 7
Μαϊου στα έδραν α της Βουλής. Έτσι
µετά την  κατάργηση της αύξησης που
είχ ε επιβληθεί στις µισθωτικές αξίες
απλής χ ρήσης Αιγιαλού στο ∆ήµο Μεγα-
ρέων , ο κ. Μπούρας ζήτησε ν α ισχ ύσει
το ίδιο και για το ∆ήµο Μάν δρας-Ειδ-
υλλίας. Έτσι ασκών τας συν εχ είς πιέσεις
κατάφερε ν α αποκατασταθεί άλλη µία
αδικία και µε την  µε αρ. πρωτ.
47947/04-06-2018 απόφαση της Κτηµα-
τικής Υπηρεσίας Πειραιά-Νήσων  και
∆υτικής Αττικής ν α επαν έλθουν  οι τιµές
παραχ ώρησης απλής χ ρήσης αιγιαλού
στα περσιν ά επίπεδα και για το ∆ήµο
Μάν δρας-Ειδυλλίας.

Παρατίθεται η επίκαιρη
ερώτηση, τα πρακτικά της προφορικής
συζήτησης στη Βουλή καθώς και η
απόφαση της Κτηµατικής Υπηρεσίας
Πειραιά-Νήσων  και ∆υτικής Αττικής.

Ο κ. Μπούρας, µετά την
πολύν εκρη και καταστροφική πληµµύρα
στη Μάν δρα,  µε σειρά προσωπικών

παρεµβάσεών  του όλο αυτό το χ ρον ικό
διάστηµα αν έδειξε και πέτυχ ε ν α δοθεί
ειδική µοριοδότηση στους υποψηφίους
φοιτητές της περιοχ ής, που δίν ουν
Παν ελλήν ιες Εξετάσεις. Με άλλη επίκαι-
ρη ερώτηση αν έδειξε την  αν άγκη άµε-
σης αποκατάστασης του οδοστρώµατος
στην  Παλαιά Εθν ική Οδό Ελευσίν ας-
Θηβών  καθώς και την  αν άγκη δηµιο-
υργίας αν τιπληµµυρικών  έργων  στο
∆ήµο Μάν δρας-Ειδυλλίας.

Ο κ. Μπούρας θα συν εχ ίσει τις
κοιν οβουλευτικές του παρεµβάσεις,
ώστε ν α επιλύον ται τα όποια θέµατα
δηµιουργούν ται και δυσχ εραίν ουν  την
καθηµεριν ότητα των  κατοίκων  της Περ-
ιφέρειας Αττικής.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον  Υπουργό Οικον οµικών , κ.
Ευκλείδη Τσακαλώτο

Θέµα:  Αύξηση στις µισθωτικές αξίες
απλής χ ρήσης Αιγιαλού

Στις 13 Μαρτίου 2018 η Κτηµατική 

Υπηρεσία Πειραιά- Νήσων  και ∆υτι-
κής Αττικής κοιν οποίησε στους ∆ήµους
της αρµοδιότητάς της τη ν έα αν απροσ-
διορισµέν η µισθωτική αξία για εκµετάλ-
λευση οµπρελλοξαπλωστρών  και τραπε-
ζοκαθισµάτων  αυξηµέν η.

Ειδικότερα, στο µεν  ∆ήµο Μεγα-
ρέων  οι επιχ ειρήσεις που δραστηριο-
ποιούν ται στον  αιγιαλό του καλούν ται
ν α πληρώσουν  15,00€ αν ά τ.µ. από
10,34€ αν ά τ.µ., δηλαδή αυξηµέν η κατά
50% σε σύγκριση µε πέρυσι.

Για τις δε επιχ ειρήσεις που δρα-
στηριοποιούν ται στον  αιγιαλό του
∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας, η µισθωτική
αξία για τις παραλίες της Ψάθας και του
Πόρτο Γερµεν ό προσδιορίζεται στα
18,00€ αν ά τ.µ., εν ώ στις υπόλοιπες
στα 15,00€ αν ά τ.µ., τη στιγµή που το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο είχ ε
προτείν ει τα 7,50€ αν ά
τ.µ.

Πέρα από τη δύσκολη
οικον οµική κατάσταση
που επικρατεί, ας µην  

ξεχ ν άµε ότι αρκετές
δηµοτικές εν ότητες της
∆υτικής Αττικής έχ ουν
κηρυχ θεί σε κατάσταση
έκτακτης αν άγκης µετά τη
φον ική πληµµύρα της 15ης
Νοεµβρίου 2017. 

Το γεγον ός αυτό και
µόν ο καθιστά την  οποια-
δήποτε αύξηση απαγορευ-
τική για την  περιοχ ή. 

Επιπροσθέτως, στις
παραλίες των  άν ω ∆ήµων
που βρέχ ον ται από τον
Κοριν θιακό είν αι δύσκολη
η πρόσβαση καθώς µετά
την  πληµµύρα ο οδικός
άξον ας της Παλαιάς Εθν ι-
κής Οδού Ελευσίν ας-
Θηβών  έχ ει υποστεί ζηµι-
ές.

Μετά από τα παραπάν ω
ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται ν α κάν ει προκειµέν ου
ν α µην  πραγµατοποιηθεί η επικείµεν η
αύξηση της µισθωτικής αξίας για εκµε-
τάλλευση οµπρελλοξαπλωστρών  και

τραπεζοκαθισµάτων  των  αιγιαλών  της
∆υτικής Αττικής;

Ο ερωτών  Βουλευτής,Αθήνα, 19-04-2018

Μία ακόµα αδικία στην πολύπαθη περιοχή αποκαθίσταται. Επίκαιρη ερώτηση είχε καταθέσει ο Αθ. Μπούρας

∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΠΛΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΡΑ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑ  
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Σ
ύµφωνα µε το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που
εκδίδει η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας του Υπο-
υργείου Εσωτερικών, για σήµερα Παρασκευή 08 Ιουνίου

2018, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κιν-
δύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Πελοποννήσου (Μεσσηνία)
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (Αχαΐα, Ηλεία)
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη).
Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτε-

ρικών έχει ενηµερώσει τις αρµόδιες υπηρεσιακά εµπλεκόµενες κρατι-
κές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους ∆ήµους των ανω-
τέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξηµένη ετοιµότητα πολιτι-
κής προστασίας προκειµένου να αντιµετωπίσουν άµεσα τυχόν επεισό-
δια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά

στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέρ-
γειες στην ύπαιθρο που µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αµέ-
λεια, όπως η ρίψη αναµµένων τσιγάρων, το κάψιµο ξερών χόρτων και
κλαδιών ή υπολειµµάτων καθαρισµού, η χρήση µηχανηµάτων που
προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η
χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.α. 

Επίσης, υπενθυµίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιό-
δου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακα-
λούνται να ειδοποιήσουν αµέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον
αριθµό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από
τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες µπορούν να επισ-
κεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προ-
στασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Αποφασισµένη να δώσει µάχη µε τον χρόνο και τις
κωλυσιεργίες της δηµόσιας διοίκησης, η ∆ηµοτική Αρχή,
προγραµµάτισε ήδη έκτακτο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 7
Ιουνίου 2018 προκειµένου να δροµολογηθούν οι κατά
νόµο διαδικασίες σύναψης σύµβασης µε προµηθευτή και
εγκατάστασης της µονάδας αφαλάτωσης. 

Πρόκειται για µία απαιτητική διαδικασία για την οποία η
διοίκηση του ∆ήµου είναι αποφασισµένη να αγωνιστεί για
την ολοκλήρωσή της το συντοµότερο δυνατόν. 

Παρά τις αντίξοες και δύσκολες συνθήκες που οµολο-
γουµένως έχουν δηµιουργηθεί το τελευταίο διάστηµα η
∆ηµοτική Αρχή δεν φείδεται προσπαθειών και βούλησης
να αντιµετωπίσει και αυτήν την επώδυνη διαδικασία προς
όφελος του συµφέροντος των πολιτών.

∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοοςςςς    ΧΧΧΧααααϊϊϊϊδδδδααααρρρρίίίίοοοουυυυ
ΘΘΘΘαααα    ππππάάάάρρρρωωωω    µµµµιιιιαααα    ββββόόόόλλλλτττταααα

τττταααα    ννννηηηησσσσιιιιάάάά…………
ΣΣΣΣεεεερρρργγγγιιιιάάάάννννιιιι     µµµµεεεε    χχχχοοοορρρροοοούύύύςςςς    κκκκααααιιιι
ννννηηηησσσσιιιιώώώώττττιιιικκκκεεεεςςςς    µµµµεεεελλλλωωωωδδδδίίίίεεεεςςςς

ΑΑΑΑππππόόόό    τττταααα    χχχχοοοορρρρεεεευυυυττττ ιιιικκκκάάάά    ττττµµµµήήήήµµµµαααατττταααα
ττττοοοουυυυ    ∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοουυυυ    µµµµααααςςςς

ΣΣΣΣττττέέέέγγγγηηηηςςςς    ΠΠΠΠοοοολλλλιιιιττττ ιιιισσσσµµµµοοοούύύύ    ----     
ΚΚΚΚέέέέννννττττρρρροοοουυυυ    κκκκααααιιιι     ∆∆∆∆άάάάσσσσοοοουυυυςςςς

ΠΠΠΠααααρρρραααασσσσκκκκεεεευυυυήήήή    11115555    ΙΙΙΙοοοουυυυννννίίίίοοοουυυυ
2222000011118888    σσσσττττιιιιςςςς    22220000::::33330000

ΑΑΑΑννννοοοοιιιικκκκττττόόόό    ΘΘΘΘέέέέααααττττρρρροοοο    ΧΧΧΧααααϊϊϊϊδδδδααααρρρρίίίίοοοουυυυ

ΕΕΕΕΙΙΙΙΣΣΣΣΟΟΟΟ∆∆∆∆ΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΕΕΕΕΛΛΛΛΕΕΕΕΥΥΥΥΘΘΘΘΕΕΕΕΡΡΡΡΗΗΗΗ 48

Οι περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σήµερα Παρασκευή
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ΓΑΜΟΣ 

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΑΪΛΑΝΙ∆ΗΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΣΟΦΙΑΣ 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΦΕΤΦΑΤΣΙ∆Η ΠΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ 

∆ΗΜΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΜΠΕΛΛΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ 
ΜΠΑΖΙ∆Η ΠΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ 

∆ΗΜΟ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ 

ΝΑΟ 
ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 



12-θριάσιο Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 

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

Ν.Π.∆.∆. «ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ∆ΗΜΟΥ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
-------------------------------------------------
∆/ν ση:  Σοφ οκλή Βεν ιζέλου

114, Ηλιούπολη
Ηλιούπολη,  6 Ιουν ίου 2018

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ
Y Ξ Η Σ Π Λ Ε Ι Ο ∆ Ο ΤΙ Κ Ο

Υ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
Ε Κ Μ Ι Σ Θ ΩΣ Η Σ  Κ Υ Λ Ι Κ

Ε Ι Ο Υ

Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου
∆ικαίου «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Ηλιούπολης», λαµβά-

νοντας υπόψη:
Τ ις διατάξεις της Κ.Υ.Α.

64321/∆4/16-05-2008, Φ.Ε.Κ.
1003/Β/30-05-2008  περί «Λει-
τουργίας κυλικείων δηµοσίων
σχολείων».
Την τροποποίηση της ανωτέρω

απόφασης µε την ΚΥΑ αρ.
111526/∆4/2010 και την τροπο-
ποίηση των ανωτέρω αποφά

σεων µε την  ΚΥΑ Φ2
1553/129578/∆1/16 ΦΕΚ2646
Β 25-8-2016.
ότι από τις διατάξεις της απόφα-

σης αυτής δεν προκαλείται πρό-
σθετη δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού. 
Την άµεση ανάγκη εκµίσθωσης

του κυλικείου ενόψει της έναρξης
νέας σχολικής         περιόδου.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

∆ηµόσιο Πλειοδοτικό διαγων ι-
σµό µε σφ ραγισµέν ες προσφ -
ορές για την  εκµίσθωση του
Κυλικείου του  10ου ∆. Σ. που
βρίσκεται στην   Μυκόν ου 34.

Οι προσφορές θα κατατίθενται
την  Πέµπτη 5 Ιουλίου 2018 από
τις 10:00 π.µ. έως και 13:00
µ.µ. στο γραφείο της Γραµµα-
τείας της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
στο 2ο όροφο του ∆ηµαρχιακού
Μεγάρου του ∆ήµου Ηλιούπολ-
ης,  Σοφοκλή Βενιζέλου 112-
114.
Ως ηµεροµηνία αποσφ ράγισης

των  προσφ ορών  ορίζεται η
Πέµπτη 5  Ιουλίου 2018  και
ώρα 13:30µ.µ. και ως χώρος διε-
ξαγωγής του διαγωνισµού το 

Γραφείο της Γραµµατείας του
Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Ηλιούπολης» στον 2ο
όροφο του ∆ηµαρχιακού
Μεγάρου Ηλιούπολης. 
Όσοι θα παρευρίσκονται στη

διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαµβάνουν γνώση
όλων των στοιχείων και των προ-
σφορών όσων συµµετέχουν στο
διαγωνισµό.

Προσφορές που υποβάλλονται
στην Επιτροπή µετά την έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στους ενδιαφερό-
µενους ως εκπρόθεσµες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται

δεκτές και σε περίπτωση υποβο-
λής τους απορρίπτονται ως απα-
ράδεκτες.
Η δαπάνη δηµοσίευσης βαρύνει

τον ανάδοχο.
Α∆Α: Ω5Β4ΟΕΘΥ-05Ο

Οι εν διαφ ερόµεν οι µπορούν
ν α απευθύν ον ται για πληροφ -
ορίες και για τα απαιτούµεν α
δικαιολογητικά στο site:
www.ilioupoli.gr

Ο   Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ο Σ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ  

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

ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ

ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.∆.∆

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 670
Ε.ΣΕ. Β΄/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΦΥΛΗ  07/06/2018
ΤΗΛ: 2131603420 &21

Περίληψη Πλειοδοτικού ∆ιαγω-
ν ισµού για την  µίσθωση του
κυλικείου  του 
1ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ∆.Ε ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ του ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ  

Βάσει της απόφ ασης 58/31-
05-2018 του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου της Ε.Σ.Ε  Β/θµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Φυλής,
προκηρύσσεται Πλειοδοτικός
∆ιαγων ισµός για την  µίσθωση
του κυλικείου του 1ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ∆.Ε ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ του ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ  

Ο ∆ιαγων ισµός θα διε-
ξαχθεί την  Παρασκευή
22/06/2018 και ώρα 9.30 π.µ
στα γραφ εία της Β/θµιας Σχολι-
κής Επιτροπής του ∆ήµου
Φυλής εν ώ οι αιτήσεις θα
γίν ον ται δεκτές από την  ηµέρα
δηµοσίευσης της παρούσης,
ήτοι από τις 07/06/2018  έως
τις  22/06/2018 και ώρα 09:00
π.µ.
Τα έν τυπα της προκήρυξης,

της αίτησης και της οικον οµι-
κής προσφ οράς θα παραλαµ-
βάν ον ται από το Γραφ είο

Β /́θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Φυλής, οδός Αχαρν ών  61/63,
Άν ω Λιόσια, (πρώην  ∆.Ο.Υ.)
στον  1ο όροφ ο.

Για οποιαδήποτε πληροφ ορία
σχετικά µε δικαιολογητικά
συµµετοχής στο διαγων ισµό
και την  παραλαβή αιτήσεων
µπορείτε ν α επικοιν ων ήσετε
µε το Γραφ είο ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Φυλής,
τηλ:2131603420 &21.

Ο  Πρόεδρος
της Ε.Σ.Ε  Β/θµιας

Εκπαίδευσης

∆ήµου Φυλής

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ Η Μ Ο Σ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ν.Π.∆.∆. «ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
-------------------------------------------------

∆/ν ση:  Σοφ οκλή Βεν ιζέλου
114, Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 99 70 124 – fax :  210

99 70 185 
Ηλιούπολη  6/6/2018    

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Π Λ Ε Ι Ο ∆ Ο Τ Ι Κ Ο Υ  
∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ  Κ Υ Λ Ι
Κ Ε Ι Ο Υ  του 2ου  Λ Υ Κ Ε Ι
Ο Υ – 3ου Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ

Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ

Ο  Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
«Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβά-
θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Ηλιούπολης» 

Έχοντας υπόψη :
1)Την Κ.Υ.Α.

Φ 2/1553/129578/∆1/04-08-
2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016
των Υπουργών Εσωτερικών
και ΥΠΕΠΘ περί : «Λειτουργίας

κυλικείων δηµόσιων σχολείων».
2)Την µε αριθµό 17/2018 (A∆Α

: 6ΘΒ5ΟΕΘΥ-Η9∆) απόφαση
του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Σχολική
Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηλιούπολ-
ης».
3) Το γεγονός ότι από τις διατά-

ξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισµού.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε

σφραγισµένες προσφορές για
την εκµίσθωση του Κυλικείου
του σχολικού συγκροτήµατος
του 2ου Λυκείου – 3ου
Γυµν ασίου Ηλιούπολης
(Μαρίν ου Αν τύπα & Τζουµα-
γιάς, Ηλιούπολη.
Οι προσφ ορές θα κατατίθεν -

ται  την  Πέµπτη 5 Ιουλίου 2018
και από ώρα 10:00 πµ έως

13:00 µµ στη γραµµατεία της
«Σχολικής Επιτροπής ∆ευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης», στο 2ο
όροφο του ∆ηµαρχιακού
Μεγάρου του ∆ήµου Ηλιούπολ-
ης, Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου
114.

Ως ηµεροµην ία διεξαγωγής
του διαγων ισµού και αποσφ -
ράγισης των  προσφ ορών ,
ορίζεται η Πέµπτη 5 Ιουλίου
2018 και ώρα 19:00 πµ και ως
χώρος το γραφείο του Ν.Π.∆.∆.
«Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβά-
θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Ηλιούπολης» στον 2ο όροφο
του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου
Ηλιούπολης, Λεωφ. Σοφοκλή
Βενιζέλου 114.
Ανάρτηση της διακήρυξης έχει

γίνει στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ µε αρ. Α∆Α
: 9ΖΝΝΟΕΘΥ-Κ2Τ καθώς και
στο site :  www.ilioupoli.gr 
Τα έξοδα δηµοσίευσης διακήρ-

υξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘEΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                        

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια

Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e - m a i l

:dperiouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  06/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 18484

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«Εν εργειακή  αν αβάθµιση

αστικού  ηλεκτροφ ωτισµού και
ηλεκτροφ ωτισµού ∆ηµοτικών
κτιρίων  της ∆ηµοτικής  Εν ότ-
ητας Άν ω Λιοσίων  & της ∆ηµο-
τικής Εν ότητας Ζεφ υρίου του
∆ήµου Φυλής»

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει Ανοικτό  ∆ιεθνή  Ηλεκτρο-
νικό  ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα  µε  τις
διατάξεις  του  Ν. 4412 / 2016  και
µε  κριτήριο  κατακύρωσης  την
πλέον  συµφέρουσα  από  οικονο-
µική  άποψη  προσφορά, βάσει
της βέλτιστης σχέση ποιότητας –
τιµής, σε   συνάρτηση  µε  τις
ζητούµενες  τεχνικές  προδιαγραφ-
ές  των  υλικών  και  των  κριτηρίων
αξιολόγησης  που  αναφέρονται
στην  παρούσα  διακήρυξη, προς
ανάδειξη  αναδόχου  για  την  “Ενε-
ργειακή  αναβάθµιση αστικού
ηλεκτροφωτισµού και ηλεκτροφω-
τισµού ∆ηµοτικών κτιρίων της
∆ηµοτικής  Ενότητας Άνω Λιοσίων
& της ∆ηµοτικής Ενότητας Ζεφ-
υρίου του ∆ήµου Φυλής”, ενδεικτι-
κού  προϋπολογισµού  αξίας
2.935.337,92 €, συµπεριλαµβανο-
µένου  του  Φ.Π.Α 24%.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατο-
ποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.

• Ηµεροµην ία αποστο-
λής της διακήρυξης στην  εφ ηµε-
ρίδα Ευρωπαϊκών  Κοιν οτήτων :
06/06/2018

• Ηµεροµην ία αν άρτ-
ησης της διακήρυξης στη διαδικ-
τυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ:
11/06/2018

• Ηµεροµην ία έν αρξης
υποβολής προσφ ορών :
13/06/2018 και ώρα 08:00

• Καταληκτική ηµεροµ-
ην ία και ώρα υποβολής προσφ -
ορών :  13/07/2018 και ώρα
16:00 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα
µέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στηµένα σε:

α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊ-

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

γράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµό-
σια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε
την Ένωση Προσαρτήµατος I της
ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση γ  ́της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµα-
τα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.

Για την έγκυρη συµµετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης, κατατίθεται από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορ-
είς (προσφέροντες), εγγυητική επι-
στολή συµµετοχής 2% της αξίας
του προκηρυχθέντος ποσού
χωρίς Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο
ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων
τριακοσίων σαράντα τεσσάρων

ευρώ και δεκαέξι λεπτών
(47.344,16 €). Στην περίπτωση
ένωσης οικονοµικών φορέων, η
εγγύηση συµµετοχής περιλαµβά-
νει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει
να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς, ήτοι
µέχρι οκτώ (8) µήνες από την επό-
µενη της διενέργειας του διαγωνι-
σµού, άλλως η προσφορά απο-
ρρίπτεται. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να
ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συµµετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική δια-
κήρυξη. 

Γενικές πληροφορίες παρέχον-
ται και από το Τµήµα Προµηθειών
του ∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ.
213 2042716, Fax. 213 2042714
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορ-
είς µπορούν να έχουν πλήρη πρό-
σβαση στα τεύχη του διαγωνισµού
επισκεπτόµενοι την ιστοσελίδα του
∆ήµου Φυλής http://www.fyli.gr.
καθώς και  την επίσηµη  πλατφόρ-
µα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκ-
τρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.

Περιληπτική διακήρυξη θα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµε-
ρίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
στον Τύπο. 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της
διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του
διαγωνισµού, αρχικού και τυχόν
επαναληπτικού, που προβλέπον-
ται από το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  δδιιοορργγααννώώννεειι  ππρροοσσκκυυννηηµµααττιικκήή
εεκκδδρροοµµήή  γγιιαα  ττηηνν  ηηµµέέρραα  ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς  σσττηη  ∆∆ηηµµηηττσσάάνναα  

Εγγραφές θα γίνονται στον 2ο όροφο του ∆ηµαρχείου Μάνδρας

Την καθιερωµένη εκδροµή στο Ι.Ν. Αγίας Κυριακής στην ∆ηµητσάνα πραγµατοποιεί ο
∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018.  Για όλους τους ενδιαφερόµενο-

υς της Μάνδρας  οι δηλώσεις συµµετοχής και οι εγγραφές θα γίνονται στον 2ο όροφο
του ∆ηµαρχείου Μάνδρας ή στο τηλέφωνο 213.2014.936. 

Για τους ενδιαφερόµενους από τις Ενότητες των Ερυθρών, Βιλίων και Οινόης οι εγγραφ-
ές θα γίνονται στους χώρους των ΚΑΠΗ της κάθε ενότητας.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                   
∆ΗΜΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ελευσίν α,  05/ 06 /2018                         

Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: 7417

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΥΚΛΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ
Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Ω Ν
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2018-2019» προϋπολογι-
σµού 279.999,98€ συµπεριλαµ-
βαν οµέν ου ΦΠΑ 24%

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ενδεικτικού προϋπολογισµού
279.999,98€ συµπεριλαµβανοµέ-
νου του Φ.Π.Α. για την υλοποίηση
της «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΥΚΛΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ
Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Ω Ν
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2018-2019» µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη προ-
σφορά µόνο βάσει της τιµής ( χαµ-
ηλότερη τιµή ) όπως προδιαγράφ-
εται στη µε αρ. 47/2018 τεχνική
περιγραφή του ∆ήµου Ελευσίνας,
που συνέταξε ,   και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρ-
ούσης. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατο-
ποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος.  
Ηµεροµην ία και ώρα έν αρξης
υποβολής των  προσφ ορών   16
/ 07  / 2018  και ώρα: 07:00 

Καταληκτική ηµεροµην ία και
ώρα υποβολής των  προσφ ο-
ρών :   20 / 07 / 2018  και
ώρα:15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται σε  (24) µήν ες µε δικαίω-
µα παράτασης εφ όσον  δεν  έχει
καλυφ θεί το ποσό της σύµβα-
σης.   Στον διαγωνισµό γίνονται
δεκτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις
των ανωτέρω φυσικών ή νοµικών
προσώπων.
Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται
στο ποσοστό 2%  της προϋπο-
λογισµέν ης δαπάν ης χωρίς το
Φ.Π.Α. ή της οµάδας που επιθ-
υµούν  οι οικον οµικοί φ ορείς ν α
συµµετέχουν . 
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ & στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στην διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) .  
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρ-
υξης µε τα συνηµµένα µέρη της (σε
ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου
στο l ink :http://
www.eleusina.gr/diag_diak.aspx
?sflang=el. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ν.Π.∆.∆. «ΣΧΟΛΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

∆/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου
114, Ηλιούπολη

Τηλ.: 210 99 70 124 – fax : 210
99 70 185 

Ηλιούπολη  6/6/2018    

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ
Υ Ξ Η Σ Π Λ Ε Ι Ο ∆ Ο Τ Ι Κ Ο Υ

∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ  
Κ Υ Λ Ι Κ Ε Ι Ο Υ του  3ου Λ Υ

Κ Ε Ι Ο Υ  Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ

Ο  Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
«Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Ηλιούπολης» 

Έχοντας υπόψη :
1)Την Κ.Υ.Α.

Φ2/1553/129578/∆1/04-08-2016
(ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016 των
Υπουργών Εσωτερικών

και ΥΠΕΠΘ περί : «Λειτουργίας
κυλικείων δηµόσιων σχολείων».

2)Την µε αριθµό 16/2018 (A∆Α :
60ΧΗΟΕΘΥ-5Τ4) απόφαση του
∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτρ-
οπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Ηλιούπολης».

3) Το γεγονός ότι από τις διατά-

ξεις της απόφασης αυτής δεν προ-
καλείται πρόσθετη δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογι-
σµού.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε
σφραγισµένες προσφορές για
την εκµίσθωση του Κυλικείου 

του 3ου  Λυκείου Ηλιούπολης
(Ολυµπιονικών & Λασκαράτου ,
Ηλιούπολη).

Οι προσφορές θα κατατίθεν-
ται  την Πέµπτη 5 Ιουλίου 2018
και από ώρα 10:00 πµ έως 13:00
µµ στη γραµµατεία της «Σχολι-
κής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης», στο 2ο όροφο του
∆ηµαρχιακού Μεγάρου του ∆ήµου
Ηλιούπολης, Λεωφ. Σοφοκλή Βενι-
ζέλου 114.

Ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του
διαγωνισµού και αποσφράγισης
των προσφορών, ορίζεται η Πέµ-
πτη 5 Ιουλίου 2018 και ώρα
18:00 πµ και ως χώρος το γραφ-
είο του Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτρο-
πή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Ηλιούπολης» στον 2ο
όροφο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου
Ηλιούπολης, Λεωφ. Σοφοκλή Βενι-
ζέλου 114.

Ανάρτηση της διακήρυξης έχει
γίνει στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ µε αρ. Α∆Α :
99ΒΒΟΕΘΥ-Υ5Ω  καθώς και στο
site : www.ilioupoli.gr 

Τα έξοδα δηµοσίευσης διακήρ-
υξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘEΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια Κεµετζή Νικολάου 

ευχαριστεί θερµά τον γιατρό και τους
εργαζόµενους στα Ναυπηγεία Ελευσίνας,

που προσφέρθηκαν και έδωσαν
αίµα για την ανάγκη που είχαµε. 

Ευχαριστεί επίσης τον 
Κωνσταντώνη Παναγιώτη 

για το ενδιαφέρον που έδειξε.

Το  Dancing For Life για την 
Γέφυρα Ζωής έρχεται στο OAKA

Ο
Εθελοντι κός Πολυχώρος Παι δι ών & Νέων µε Αναπηρί α της Γέφυρα
Ζωής δι οργανώνει  όπως κάθε χρόνο ένα Ζumbathon γι α την οι κονο-
µι κή ενί σχυση του Πολυχώρου, instructors µε τι ς σχολές τους απ’

όλη την Ελλάδα αλλά κι  από άλλα µέρη της Ευρώπης, ενώνονται  γι α τον
σκοπό αυτό, προσφέροντας στο κοι νό ένα µοναδι κό θέαµα, 

Φέτος η Γέφυρα Ζωής κάνει  την υπέρβαση και  προσκαλεί  τον ι δρυτή της
Zumba® Βeto Perez, που έρχεται  γι α πρώτη φορά στην Ελλάδα γι α ένα φαντασµαγορι κό , µοναδι κό Show , γι α καλό σκοπό ! ! !  

Ο ∆ι άσηµος Κολοµβι ανός χορογράφος και  ι δρυτής του Zumba®Fitness θα ταξι δέψει  στην Αθήνα γι α να ηγηθεί  της εκδήλω-
σης «Dance For Life»: του µεγαλύτερου µαθήµατος Zumba Master Class που έχει  πραγµατοποι ηθεί  µέχρι  σήµερα, στι ς εγκα-
ταστάσει ς του Ολυµπι ακού Ποδηλατοδρόµι ου  στο O.A.K.A., χι λι άδες χορευτές από την Ελλάδα και  την Ευρώπη θα έχουν την
ευκαι ρί α να παρασύρουν σε λάτι ν ρυθµούς σε ένα από τα φαντασµαγορι κότερα χορευτι κά show που θα έχουν πραγµατοποι -
ηθεί  ποτέ στην Ελλάδα! Ένας από τους πρωταρχι κούς στόχους της ενέργει ας αυτής, αναµφί βολα, εί ναι  η ευαι σθητοποί ηση της
κοι νής γνώµης απέναντι  στην κοι νωνι κή ένταξη των ατόµων µε Αναπηρί α.

Ένα γεγονός που δεν πρέπει  να χάσει  κανεί ς!Ζήσε την  Εµπει ρί α Dance for Life Beto Perez Zumba® Masterclass
Το Σάββατο 9 Ιουνί ου στο Ολυµπι ακό Ποδηλατοδρόµι ο.
Πάρε το ει σι τήρι ο σου τώρα εδώ: http://www.danceforlife.info/ 

Με εκτίµηση, Η οµάδα της Γέφυρα Ζωής

ΕΚΠΟΙΖΩ: Πληθαίνουν οι καταγγελίες 
καταναλωτών για τα κέντρα αδυνατίσµατος

Πλήθος καταγγελι ών δέχεται  η Ένωση Καταναλωτών Ποι ότητα
Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), από καταναλωτές που έχουν πέσει  θύµατα
των παραπλανητι κών τακτι κών των Κέντρων Αδυνατί σµατος και
Αι σθητι κής, τα οποί α, όπως σηµει ώνει  σε ανακοί νωσή της, «µε
αφορµή δελεαστι κές "προσφορές" και  δι αφηµί σει ς παρ-
ασύρουν τους καταναλωτές σε συµβάσει ς εκατοντάδων ευρώ».
Η ΕΚΠΟΙΖΩ σηµει ώνει  ότι  οι  καταναλωτές πρέπει  να εί ναι

ενηµερωµένοι  γι α τι ς παράνοµες πρακτι κές των Ινστι τούτων
Αδυνατί σµατος, καθώς συχνά παραβι άζουν την σχετι κή Υπο-
υργι κή Απόφαση και  καταστρατηγούν τα δι και ώµατα των
καταναλωτών.

Οι  καταναλωτές πρέπει  να γνωρί ζουν ότι  τα Κέντρα
Αδυνατί σµατος οφεί λουν:
-  Να παραδώσουν αντί γραφα όλων των συµβάσεων υπογεγρ-
αµµένα και  από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, µε τα πλήρη
στοι χεί α της επι χεί ρησης

-  Να παραδώσουν ξεχωρι στό έντυπο υπαναχώρησης µαζί  µε
τι ς συµβάσει ς
-  Να µην λαµβάνουν προκαταβολή υψηλότερη του 2,5% του
συµφωνηθέντος συνολι κού τι µήµατος, πρι ν αρχί σει  να εκτε-
λεί ται  η σύµβαση
-  Να παραδί δουν παραστατι κά γι α κάθε συνεδρί α και  να ανα-
γράφουν την αξί α αυτής
Επί σης, ο καταναλωτής:
-  Εάν υπογράψει  σύµβαση µπορεί  να υπαναχωρήσει  εντός 30
ηµερολογι ακών ηµερών, χωρί ς κάποι ο λόγο, και  να λάβει
ακόµα και  το σύνολο του ποσού, εάν δεν έχει  πραγµατοποι ήσει
συνεδρί ες.
-  Εάν έχει  πραγµατοποι ήσει  συνεδρί ες, αλλά δεν επι θυµεί  τη
συνέχι σή τους, δι και ούται  να λάβει  το ποσό που αντι στοι χεί
στι ς ανεκτέλεστες συνεδρί ες µε µί α επι βάρυνση 2,5% επί
αυτού του ποσού.
Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί  τους καταναλωτές να εί ναι  ι δι αί τερα προ-
σεκτι κοί , να προσέχουν τι  υπογράφουν, και  να ζητούν πάντα
αντί γραφο γι α οτι δήποτε υπογράφουν.
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγε-
λµατικός χώρος (1ος όροφος)
160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσ-
σών. Τιµή συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο του
Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας (Πλησίον
∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 105 τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεταικατάστηµα 110 τ.µ.
επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπίτι  100 τ.µ. στο
κέντρο του Ασπροπύργου, οροφο-
διαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµαρ-
ες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και  µπάνιο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερµοσίφ-
ωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολό-
γιο, αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή ,αποθ-
ήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε
αστική συγκοινωνία και προα-
στιακό σιδηρόδροµο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγει-
ος επαγγελµατικός χώρος 67τµ
πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση  στάθ-
µευσης. 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 Νεόκτιστα
Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή
πίσω από το ∆ηµοτικό σχολείο κάθε-
τα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου
και υπέρ οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οι-
κογένειες τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισό-
γειο 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, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή
πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός
Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθη-
τικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπά-
νιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση '15, τιµή
250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή '65,

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος,
µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2
υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιµή 60.000€, συζητή-

σιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονο-
κατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1 master), κατασ-
κευή '78, µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρ-
κιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου
στον περιφερειακό της Αγίας Παρ-
ασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην περ-
ιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το καθέ-
να εντός σχεδίου. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µο-
νοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 60
τ.µ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται
λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλω-
µένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµα-
τισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες,
θέα θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλι-
µατιστικό, τιµή 28.000€, συζητή-
σιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής
µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισό-
γεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 master),
2 µπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και 1.500€
τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές 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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

Κυρίααναλαµβάνει τη φύλαξη και
φροντίδα παιδιών σε περιοχές της

∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπ-
ηρεσία. Τηλ. 6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά Ασπρ-
οπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο δια-
µέρισµα ή µονοκατοικία για ε-
νοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
για κατάστηµα βιοµηχανικών
ειδών στον Ασπρόπυργο. Απα-
ραίτητη η γνώση χρήσης Η/ΥΠ.
Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
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

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη

κοντά  στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  2244  
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-26784 
και 6985066463>>.

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός
Χώρος -  Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφ-
ου, για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(µε θέα την Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα,

µε θέση πάρκινγκ. τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΓΑΜΟΣ

Ο  ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΛΙΑΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΙΠΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ
ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΛΩΡΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΟΣ «ΡΙΒΙΕΡΑ» ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΛΙΟΥ
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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 ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
·    Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι

Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπ-
λώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή
αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών
σχεδίων των προϊόντων/µηχανηµά-
των εταιρείας Τροποποιήσεις και
παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων,
Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόν-
των, ∆ηµιουργία και οργάνωση
τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήρ-
ιξη του τµήµατος Πωλήσεων µε σχέ-
δια και τεχνικές οδηγίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

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

του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές

υποχρεώσεις

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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