
ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
για ασφαλτοστρώσεις προϋπολογισµού
1.100.000 ευρώ στον ∆ήµο Αχαρνών

Ατύχηµα κατά τη διάρκεια εργασιών
σε φορτηγό πλοίο στην Ελευσίνα

Πρόγραµµα προληπτικού γυναικολογικού
ελέγχου από τον ΕΥΣ ΕΕΣ Άνω Λιοσίων”

ΚΕ∆Ε: Καλεί όλους τους αιρετούς Α’ βαθµού
της χώρας να προσέλθουν σήµερα

στη Βουλή, οπότε και ξεκινά η συζήτηση του
νοµοσχεδίου «Κλεισθένης Ι»
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«Κέντρα ∆ια Βίου
Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.)

- Νέα Φάση» και
υλοποίηση του έργου
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ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
““ΕΕλλάάττεε  νναα  σσββήήσσοουυµµεε
ττηηνν  ααννεερργγίίαα  ααππόό  ττοο
χχάάρρττηη  ττοουυ  ΘΘρριιάάσσιιοουυ
ΠΠεεδδίίοουυ!!  ΌΌλλοοιι  έέχχοουυνν
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Αποµάκρυνε παράνοµα
παραπήγµατα

στην περιοχή του Αµαξοστασίου ο ∆ήµος Φυλής
Ήταν επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσής τους.
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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2-θριάσιο ∆ευτέρα 9 Ιουλίου 2018   

Ασπρόπυργος
Συµεωνίδου Νίνα Κ. Θρασυβούλου & Αγίου

Σπυρίδωνος, 2155453833

Ελευσίνα 

ΠΑΠΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 1- ΜΑΓΟΥΛΑ

Τηλέφωνο  : 210-5558926

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια
Αεράκης Νικόλαος Λ. 

Αιγαίου Πελάγους 32,  2102470189

Αχαρν ές
Παν όπουλος Κυριάκος Χ. 

Φιλαδελφείας 328, 2102316792

Χαιδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ

(Μαν ίκαρος Ιωάν ν ης ∆.) 
Καραϊσκάκη 84, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος                 

Η θερµοκρασία από 23 έως 33
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκράτιος, Παγκρατία

Αγίου Παγκρατίου ιεροµάρτυρος 
επισκόπου Ταυροµενίου

Ξ
εκινά το έργο
"Συντήρηση και
κατασκευή οδών

του ∆ήµου Αχαρνών"
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ
1.100.000 ευρώ, ύστερα
από την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης από
τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ.
Γιάννη Κασσαβό και τον
εκπρόσωπο της εργολή-
πτριας εταιρείας.

Η σχετική Μελέτη και η
∆ιακήρυξη του έργου,
υλοποιήθηκε από την
∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αχαρνών, µε βάση το
εγκεκριµένο πρότυπο ∆ια-
κήρυξης Ανοιχτής ∆ιαδικασίας (σύµφωνα µε τον
Νόµο 4412/2016) και βάσει Προγραµµατικής
Σύµβασης του ∆ήµου Αχαρνών µε την Περιφέρεια
Αττικής.

Το έργο "Συντήρηση και κατασκευή οδών του
∆ήµου Αχαρνών" προϋπολογισµού 1.100.000 ευρώ
αφορά εργασίες ασφαλτόστρωσης (ανακατασκευή
ή επισκευή) συνολικού µήκους 3,335 χιλιοµέτρων
σε διάφορες οδούς του ∆ήµου Αχαρνών.

Με την υπογραφή της σχετικής σύµβασης του
έργου, "Συντήρηση και κατασκευή οδών του ∆ήµου
Αχαρνών" προϋπολογισµού 1.100.000 ευρώ µε την
εργολήπτρια εταιρεία, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ.
Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: "Αυτή τη στιγµή
είναι σε εξέλιξη έργα ασφαλτόστρωσης διαφ-
όρων οδών στον ∆ήµο Αχαρνών προϋπολογι-
σµού 4.100.000 ευρώ.

Πρόκειται για το έργο "Συντήρηση και κατασκευή
οδών του ∆ήµου Αχαρνών" προϋπολογισµού
1.100.000 ευρώ, που ξεκινά άµεσα µε την υπογρα-
φή της σύµβασης µε την εργολήπτρια εταιρεία και

το έργο "Κατασκευή – Συντήρηση οδικού δικτύου
∆ήµου Αχαρνών" συνολικού προϋπολογισµού
3.000.000 ευρώ, για το οποίο έχει εγκριθεί η Προ-
γραµµατική Σύµβαση µεταξύ ∆ήµου Αχαρνών και
Περιφέρειας Αττικής και θα δηµοπρατήσει ο ∆ήµος
Αχαρνών τους αµέσως επόµενους µήνες.

Στις µικροπολιτικές και στην άσκηση αντιπολίτευ-
σης µέσα από ακρότητες και βερµπαλισµούς στα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντάµε µε έργα,
που έχει ανάγκη ο τόπος και που στερούνται οι
συµπολίτες µας για πάνω από 10 χρόνια.

Η µικροπολιτική και το κουτσοµπολιό, που
προέρχεται από πολιτικά ιδιοτελείς συµπεριφορές,
δεν αφορούν τους δηµότες και κατοίκους του
∆ήµου Αχαρνών.

Αυτό που απασχολεί τους συµπολίτες µας στον
∆ήµο Αχαρνών, είναι ο τόπος να αποκτήσει προο-
πτική και να δουν έργα υποδοµών και σε αυτό
εστιάζουν, µε µεθοδικότητα και σκληρή εργασία,
τόσο η δηµοτική αρχή όσο και οι εργαζόµενοι στις
Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών".

Το «Θριάσιο» πυροδοτεί εξελίξεις στην αγορά 
των εµπορευµατικών µεταφορών
.

Το Θριάσιο εµπορευµατικό κέντρο των 240.000
τµ, των 250.000 παλετοθέσεων, των 4.000
θέσεων για αυτοκίνητα και των 120 θέσεων

για φορτηγά, θα αποτελέσει το µεγαλύτερο κέντρο
συνδυασµένων µεταφορών στην Ελλάδα.

Σε συνδυασµό µε τη δυναµική των συνεργιών
µεταξύ λιµένα Ικονίου και σιδηροδρόµου, το Θριάσιο
– στην πλήρη του έκταση και σε συνδυασµό µε το
Σ∆ΙΤ του ΟΣΕ – δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από
άλλα ευρωπαϊκά εµπορευµατικά κέντρα.

Το µεγάλο ερώτηµα είναι, εάν θα καταφέρει να
παράσχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες logistics και
εάν καταφέρει να… γεµίσει τις αποθήκες του.

Αυτό σηµαίνει ότι θα «απειληθούν» άλλες εταιρείες
logistics; Θα µειωθούν περαιτέρω οι τιµές ενοικίασης;
Θα «αναγκαστούν» εταιρείες του κλάδου να συνασπι-
στούν και να δηµιουργήσουν νέα σχήµατα; Aπό τη
πιθανή δυναµική του θα επωφεληθούν όλοι;

Το άµεσο µέλλον θα δείξει…

ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
για ασφαλτοστρώσεις προϋπολογισµού
1.100.000 ευρώ στον ∆ήµο Αχαρνών



Εξιχνιάσθηκαν από την Ασφάλεια Μεγάρων 5
περιστατικά διαρρήξεων σε σπίτια στην Κινέττα και
στο Λουτράκι, που έγιναν κατά τους Μήνες
Οκτώβριο και Νοέµβριο 2017.

Για την υπόθεση κατηγορούνται 4 ηµεδαποί
ηλικίας 22, 26, 30 και 45 ετών, οι οποίοι κατοι-
κούν σε καταυλισµούς των Εξαµιλίων Κορινθίας
και Αχαρνών Αττικής.
Σχετικά µε τη µεθοδολογία δράσης τους, οι κατ-

ηγορούµενοι παρακολουθούσαν τις οικίες που
επρόκειτο να διαρρήξουν και όταν εξασφάλιζαν
την απουσία των ιδιοκτητών τις παραβίαζαν. Αφαι-
ρούσαν ηλεκτρικές συσκευές, χρήµατα, κοσµήµα-
τα και άλλα τιµαλφή.
Επέλεγαν να δράσουν πρωινές και µεσηµερια-

νές ώρες και στις πράξεις συµµετείχαν από δύο
έως τέσσερα άτοµα µε τον ένα εξ αυτών να έχει
ρόλο τσιλιαδόρου.

∆ευτέρα 9 Ιουλίου 2018 θριάσιο-3

Στην αποµάκρυνση επικίνδυνων παραπηγµάτων
στη συνοικία Άγιος Γεώργιος στην περιοχή του
Αµαξοστασίου της ΕΘΕΛ, προχώρησε το πρωί

της Τρίτης 3 Ιουλίου, ο ∆ήµος Φυλής σε µια συντονι-
σµένη επιχείρηση µε δυνάµεις της Ελληνικής Αστυνοµίας
και του ∆Ε∆∆ΗΕ.

Τα παραπήγµατα που είχαν παρανόµως στηθεί στην 

περιοχή, στην οποία παρατηρείται παραβατικότητα, 
ήταν επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία, ενώ ταυτόχρο-

να υπήρχε και κίνδυνος κατάρρευσής τους. 
Επίσης, ρευµατοδοτούνταν και υδροδοτούνταν παρά-

νοµα, επιβαρύνοντας οικονοµικά τόσο τους κατοίκους
της περιοχής όσο και το ελληνικό δηµόσιο (ρευµατοκλο-
πή - υδροκλοπή). 

Όλοι αυτοί οι λόγοι καθιστούσαν αναγκαία την άµεση
αποµάκρυνσής τους.Την επιχείρηση αποµάκρυνσης των
παραπηγµάτων και του καθαρισµού του χώρου, έφερε
επιτυχώς σε πέρας η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του
∆ήµου Φυλής, παρουσία ισχυρής αστυνοµικής δύναµης
και µε τη συνδροµή του ∆Ε∆ΗΕ, υπάλληλοι του οποίου
«έκοψαν» την παράνοµη σύνδεση ρεύµατος.

Εξιχνιάσθηκαν 
διαρρήξεις σε Κινέττα

και Λουτράκι 
– Αναζητούνται 4 άτοµα

Η
20η δηµόσια τακτική συν εδρίαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπρ-
οπύργου ,  θα λάβει χώρα σήµερα

∆ευτέρα 9 Ιουλίου και ώρα 20:00 µ.µ.,
στην  αίθουσα συν εδριάσεων  του ∆ηµα-
ρχ ιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και
τη λήψη αποφάσεων  στα ακόλουθα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

Θέµα 1ο :Λήψη απόφασης για την
«Έκθεση Εσόδων  - Εξόδων  ∆` Τριµήν ου για τον  έλεγχο
υλοποίησης του προϋπολογισµού ∆ήµου Ασπροπύργου
έτους 2017», σύµφων α µε την  υπ` αριθ. 339/2018 απόφ-
αση της Οικον οµικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 2ο :Λήψη απόφασης για την  «Έκθεση Εσόδων  -
Εξόδων  Α` Τριµήν ου για τον  έλεγχο υλοποίησης του
προϋπολογισµού ∆ήµου Ασπροπύργου έτους 2018»,
σύµφων α µε την  υπ` αριθ. 340/2018 απόφαση της Οικο-
ν οµικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 3ο :Κατάρτιση Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος
∆ηµοσιον οµικής Στρατηγικής 2019-2022, του υποτοµέα
S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση», για τον  ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 4ο :Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων  οριστικής παραλα-
βής διαφόρων  υπηρεσιών , σύµφων α µε την  υπ` αριθ.
600/ΟΙΚ.ΥΠ./4-7-2018 εισήγηση του ∆ιευθυν τή Οικον ο-
µικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 5ο :Συµψηφισµός οφειλών  µε την  ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 6ο :Καθορισµός Ειδικοτήτων  προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισµέν ου χρόν ου, διάρκειας µέχρι έν τεκα (11)
µην ών  για την  κάλυψη αν αγκών  των  Παιδικών  Σταθµών ,
κατόπιν  της υπ` αριθ. Πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.
ΕΓΚΡ./167/18433/04.06.2018 απόφασης της Επιτροπής
του άρθρου 2, παρ. 1, της µε αριθ. 33/2006 ΠΥΣ.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Αν θρωπίν ων  Πόρων , κ. Ιωάν -
ν ης Παροτσίδης.

Θέµα 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά µε: α)Την
έγκριση της σύν αψης και την  αποδοχή των  όρων  της
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ των  φορέων : 1. της
Γεν ικής Γραµµατείας Νέας Γεν ιάς & ∆ια Βίου Μάθησης,
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµάτων ,
2.  του ∆ήµου Ασπροπύργου και 3. του Ιδρύµατος Νεο-
λαίας και ∆ια Βίου Μάθησης Ν.Π.Ι.∆.,  για την  υλοποίηση
της Πράξης «Κέν τρα ∆ια Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.)- Νέα
Φάση», µε κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», β)Τον  ορισµό του Υπευθύν ου του
Κέν τρου Κοιν ότητας, του ∆ήµου Ασπροπύργου, ως
συν εργάτη για την  υλοποίηση της Πράξης και γ) Την
εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, κ. Νικόλαου Μελετίου, για
την  υπογραφή αυτής.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου.

Συνεχί ζεται  στη σελ. 11

 ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.  
«Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) - Νέα Φάση» 

και υλοποίηση του έργου  «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΥΠΑΘΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

Αποµάκρυνε παράνοµα παραπήγµατα
στην περιοχή του Αµαξοστασίου ο ∆ήµος Φυλής
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Ουσιαστική και όχι µόνο ψυχαγωγική ήταν η καλοκαιρινή – µουσική βρα-
διά που οργάνωσε το βράδυ του Σαββάτου 7 Ιουλίου ο Σύλλογος του
Πανοράµατος στην πλατεία «Άνοιξης». 

Έτσι ανοίγοντας τη βραδιά και καλωσορίζοντας τον κόσµο η Πρόεδρος Αντωνία
Μπλέτσα , µετά από ένα σύντοµο αλλά περιεκτικό απολογισµό για την πλούσια δράση
του Συλλόγου, κάλεσε κοντά της προκειµένου να τον τιµήσει τον αναπληρωτή δήµα-
ρχο και πρόεδρο της Β’ βάθµιας σχολικής επιτροπής Νίκο Χατζητρακόσια για την
πολύτιµη εθελοντική διδασκαλία του σε µαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της
περιοχής. 

Κι όσο αθόρυβα προσφέρει εδώ και χρόνια τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα της
κρίσης ο Νίκος Χατζητρακόσιας άλλο τόσο µετρηµένα υπήρξαν τα λόγια του κατά την
βράβευσή του. «Ο Εθελοντισµός είναι κάτι που βγαίνει από µέσα µας» επεσήµανε
ακουµπώντας αυθόρµητα το χέρι του προς το µέρος της καρδιάς και ανανεώνοντας το
ραντεβού του µε τους µαθητές του Πανοράµατος που τον χρειάζονται, τον Σεπτέµβρη.  

Για τον ίδιο λόγο και για τη  σηµαντική κοινωνική της προσφορά και τη µάθηση που
πρόσφερε σε παιδιά της περιοχής ο Σύλλογος τίµησε και την κα Αναστασία Τσου-

τσάνη.  Ευχάριστη έκπληξη επεφύλαξε ο Σύλλογος και
στον Αντιδήµαρχο Μιχάλη Οικονοµάκη. Ο πρώην Πρόεδρ-
ος του Πανοράµατος και δραστήριο µέλος του, ο Τοπικός
Σύµβουλος ∆ηµήτρης Κοψαχείλης τον κάλεσε στο βήµα
της εκδήλωσης και τον τίµησε για την επανίδρυση της Οµά-
δας “Αετός Πανοράµατος” (Έτος ίδρυσης 1980 – έτος
επανίδρυσης 2018). 

Στο σύντοµο χαιρετισµό του ο Αντιδήµαρχος επεσήµανε πως το Πανόραµα είναι η
περιοχή και η γειτονιά της καρδιάς του καθώς εκεί είναι οι αλάνες που έπαιζε µε τους
φίλους του, εκεί  µεγάλωσε µε την οικογένειά του κι εκεί θα είναι πάντα η σκέψη του”
Ο Μιχάλης Οικονοµάκης άλλωστε έδωσε την υπόσχεση για την ολόπλευρη στήριξη
του Συλλόγου και την περιοχή σε ότι αφορά στον κρίσιµο τοµέα της καθηµερινότητας
ή σε ότι άλλο χρειαστεί. 

Λίγο αργότερα έδωσε το “παρών” στην µουσική βραδιά και ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς, ο οποίος µαζί µε τις ευχές του για ένα καλό καλοκαίρι συνεχάρη τον
Σύλλογο για τη δράση του κι έδωσε µε τη σειρά του τη δέσµευση για ολόπλευρη στήρ-
ιξη στο έργο του.  Κατά τα λοιπά, η βραδιά κύλησε µε χορούς από το Κρητικό Συγκρ-
ότηµα της Σχολής “Βασσάλου” και τον εξαιρετικό παραδοσιακό ερµηνευτή Γιάννη
Κονιτόπουλο. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι τα παιδιά διασκέδασαν δεόντως µε τα
“Μουσικά Μπαλόνια” της Φωτεινής Κόκκινου. 

Άψογος στο ρόλο του παρουσιαστή υπήρξε και ο ηθοποιός Γιάννης Τριβέλας που αν
κι απ΄το γειτονικό Μενίδι προερχόµενος έχει αγαπήσει τον ∆ήµο Φυλής και τους ανθ-
ρώπους του  αποδεικνύοντας το µε τη διαρκή  παρουσία του, στα σηµαντικά πολιτι-
στικά γεγονότα του τόπου. 

Τίµησε τους ανθρώπους του ο Σύλλογος του Πανοράµατος

Στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ιλίου θα πραγµατοποιηθεί το 1ο
Another Youth World Cup 2018, έν α ποδοσφαιρικό
πρωτάθληµα για ν έους ευπαθών  κοιν ων ικών  οµάδων  

(ΕΚΟ),από 8 έως 13 Ιουλίου 2018, σε συν διοργάν ωση
της Γεν ικής Γραµµατείας Νέας Γεν ιάς & ∆ιά Βίου Μάθη-
σης και του ∆ήµου Ιλίου, µε σκοπό την  προαγωγή της 

συλλογικότητας και την  αν άπτυξη ουσιαστικής επικοι-
ν ων ίας των  ν έων  από διάφορες χ ώρες του κόσµου,
µέσω του Αθλητισµού και της ευγεν ούς άµιλλας.

Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχ ος Ιλίου Νίκος Ζεν έτος:
«Στηρίζουµε αυτήν  την  πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της
προσπάθειας που καταβάλλουµε για την  καταπολέµηση
των  διακρίσεων  και του κοιν ων ικού αποκλεισµού,
γν ωρίζον τας ότι ο αθλητισµός συµβάλλει στην  αν ά-
πτυξη κοιν ων ικών  σχ έσεων  και στην  άµβλυν ση των
αρν ητικών  στερεοτύπων  και προκαταλήψεων .

Το ∆ηµοτικό µας Στάδιο πληροί όλες τις προδιαγραφ-
ές για τη διεξαγωγή τέτοιων  διοργαν ώσεων  και είν αι
πλήρως εν αρµον ισµέν ο µε τις απαιτήσεις αγών ων
ποδοσφαίρου εθν ικών  κατηγοριών .»

Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετικά µε την  αγων ι-
στική δράση, οι εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α επικοι-
ν ων ούν  µε το Αυτοτελές Τµήµα Αθλητισµού & Νέας
Γεν ιάς, Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης του ∆ήµου Ιλίου
στο τηλέφων ο 210 2691502.

1ο Another Youth World Cup 2018 στον ∆ήµο Ιλίου



Στοιχεία που αφορούν το κατασκευασµένο τριτεύον ∆ίκτυο Αποχέτευσης µέσω παραλλήλου δικτύου, δηµοσιευ-
σε ο δήµαρχος Ελευσίνας. Σύµφωνα µε αυτά : Ο ∆ήµος  έχει προβεί στην κατασκευή συνδέσεων (τριτεύον δίκτυο
αποχέτευσης) µέσω παράλληλου δικτύου , κατόπιν µελέτης µε τίτλο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ» που συντάχθηκε από τον ∆ήµο Ελευσίνας και εγκρίθηκε αρµοδίως από την
ΕΥ∆ΑΠ.

Μέχρι σήµερα 6/7/2018 έχει κατασκευαστεί το τµήµα µεταξύ των οδών Πίνδου – Λαµπράκη επί της οδού ∆ήµ-
ητρος , συνολικού µήκους 160 µέτρων και έχουν γίνει οι ανάλογες συνδέσεις κατοικιών , το εν΄λόγω τµήµα ελέ-
γθηκε από κλιµάκιο της ΕΥ∆ΑΠ την 3/7/2018 και βρέθηκε να είναι πλήρως σωστό και λειτουργικό.

∆ιευκρινιστικά εκτελέστηκε σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα , δεδοµένου α)της ύπαρξη πολλών αρχαιολογικών
ευρηµάτων σε όλο το µήκος του ∆ικτύου (Ρωµαϊκό Υδραγωγείο το οποίο έπρεπε να παρακαµφθεί ) ,β)δίκτυα κοι-
νής ωφέλειας ΟΚΩ εν παραλλήλω των αρχαιολογικών ευρηµάτων , καθώς όλα τα παραπάνω είχαν προβλεφθεί από
την εφαρµοζόµενη µελέτη κατασκευής .

Την Τρίτη 10/7/2018 ξεκινά άµεσα το τµήµα µεταξύ των οδών Πίνδου –Ιατρού Παπαγιάννη επί της οδού ∆ήµ-
ητρος , συνολικού µήκους 120 µέτρων.
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ΑΑττύύχχηηµµαα  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα
εερργγαασσιιώώνν  σσεε  φφοορρττηηγγόό
ππλλοοίίοο  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

Ενηµερώθηκε, η Λιµενική Αρχή Ελευσίνας, ότι
κατά τη διάρκεια εργασιών µεταφόρτωσης χύµα
σίτου από το Φ/Γ πλοίο “NEW GEMINI” σηµαίας

Μάλτας στο  Φ/Γ πλοίο “SFAX ” σηµαίας Τυνησίας, που
ήταν παραβεβληµένα στον λιµένα Ελευσίνας, προκλήθη-
κε ατύχηµα µε τον ανυψωτικό γερανό.

Συγκεκριµένα, παρουσιάστηκε βλάβη στον ενσωµατω-
µένο ανυψωτικό γερανό, κενό φορτίου, του Φ/Γ πλοίου
“SFAX ” µε αποτέλεσµα την πτώση της αρπαγής του και
την πρόκληση υλικών ζηµιών στα πλευρικά κιγκλιδώµα-
τα του  Φ/Γ πλοίου “NEW GEMINI”.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυµατισµός
ούτε θαλάσσια  ρύπανση, ενώ από το Κεντρικό Λιµενα-
ρχείο Ελευσίνας που διενεργεί την προανάκριση, απαγο-
ρεύτηκε ο απόπλους των ανωτέρω Φ/Γ πλοίων µέχρι την
προσκόµιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας και ανυψωτικών
µέσων από τον παρακολουθούντα αυτούς νηογνώµονα.

Τριτεύον ∆ίκτυο Αποχέτευσης στην Ελευσίνα
Την Τρίτη 10/7/2018 ξεκινά άµεσα το τµήµα 

µεταξύ των οδών Πίνδου –Ιατρού Παπαγιάννη επί της οδού 
∆ήµητρος , συνολικού µήκους 120 µέτρων.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAAΣ     Σ     
Αύριο η συνεδρίαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν. 3852/10, καλείστε σε   συνεδρίαση την Τρίτη
10 Ιουλίου 2018  και ώρα 19:30 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα Ελευσίνας, προκειµένου ως αρµόδια
Επιτροπή να συζητήσουµε και να πάρουµε  απόφ-
αση στα παρακάτω θέµατα   της ηµερήσιας διάταξ-
ης: 

1. Γνωµοδότηση για την αγορά ακινήτου στο
Ο.Τ. 319 επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως της
∆ηµοτικής Ενότητας Ελευσίνας. 
2. Γνωµοδότηση περί έγκρισης χορήγησης
θέσης στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α. επί των οδών ∆ήµ-
ητρος 10 & Ηρώς Κωνσταντοπούλου στην ∆ηµοτι-
κή Ενότητα Ελευσίνας. 

ΠΟΕΜ: Να αντιµετωπιστούν άµεσα
τα προβλήµατα στα Ε.Α.Σ.

Τ
η στήριξη των
ε ρ γαζο µέ νων
στα Ε.Α.Σ. αλλά

και µέτρα για την ανά-
πτυξή τους, διεκδικεί η
πανελλήνια οµοσπον-
δία εργατοϋπαλλήλων
µετάλλου (ΠΟΕΜ).

Στην ανακοίνωσή της
τονίζει πως: «Οι συνά-
δελφοί µας στα Ελληνι-
κά Αµυντικά Συστήµατα
δίνουν εδώ και καιρό
τον δικό τους αγώνα
προσπαθώντας να
δώσουν λύσεις στα
προβλήµατα που αντι-
µετωπίζουν µε την εταιρεία.

Παραµένουν ακόµα απλήρωτοι και διεκδικούν το δικαίωµά τους στη δουλειά, το δικαίωµά τους στη
ζωή. Απαιτούν από τα αρµόδια Υπουργεία Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών να δοθούν λύσεις που
θα επιτρέψουν να υλοποιηθούν υπογεγραµµένες παραγγελίες, να γίνουν επενδύσεις και προσλή-
ψεις, καθώς και να τους καταβληθούν όλα τα οφειλόµενα.

Ως προς την αντιµετώπιση τω προβληµάτων, η ΠΟΕΜ αναφέρει: «Επιβάλλεται να βοηθήσουν οι
κυβερνώντες να σταθεί στα πόδια της η µοναδική αµυντική βιοµηχανία της χώρας και οι εργαζόµενοι
να κερδίσουν τα κεκτηµένα τους.

Η ΠΟΕΜ δηλώνει την αµέριστη συµπαράστασή της στον δίκαιο αγώνα των εργαζοµένων στα Ε.Α.Σ.
και στέκεται αλληλέγγυα στις διεκδικήσεις τους.

Απαιτούµε την άµεση ανάληψη των ευθυνών της ∆ιοίκησης και των αρµόδιων Υπουργείων για την
καταβολή των δεδουλευµένων και την δηµιουργία αναπτυξιακών προοπτικών για την εταιρεία».
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Τα παιδιά του χορευτικού τµήµατος της
Ευξείνου Λέσχης Αχαρνών και Αττικής

 "Ο Καπετάν Ευκλείδης" λάµπρυναν µε την
παρουσία τους τα ΕΥΚΛΕΙ∆ΙΑ 2018.

Τα παιδιά του χορευτικού τµήµατος της Ευξείνου
Λέσχης Αχαρνών και Αττικής "Ο Καπετάν
Ευκλείδης" ξεκίνησαν το χορό και λάµπρυναν µε
την παρουσία τους τα ΕΥΚΛΕΙ∆ΙΑ 2018.

Μιας γιορτής που κάθε χρόνο εξελίσσεται σε ένα
όµορφο αντάµωµα των Ποντίων και διοργανώνε-
ται µε µεράκι από τα µέλη της Ευξείνου Λέσχης
Αχαρνών και Αττικής "Ο Καπετάν Ευκλείδης".

Η Ποντιακή Ψυχή µεταλαµπαδεύεται από γενιά
σε γενιά και παραµένει άσβεστη και καθ' όλα ενε-
ργή.

Τα παιδιά που καµαρώνουµε στις γιορτές και τις
εκδηλώσεις, καλούνται να κρατήσουν ζωντανές τις
παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµα των Ποντίων και
εκ του αποτελέσµατος φαίνεται ότι τα καταφέρ-
νουν µια χαρά!, δήλωσε ο Γ. Κασσαβός. 

Αισχύλειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
"Θαµµένα δεδοµένα" Το χώµα
Το χ ώµα της Ελευσίν ας από διάφορες περιοχ ές (από

το κέν τρο της πόλης, την  παραλία, τα παλιά λατοµεία,
το 5ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο) αλλά και η σκόν η τσιµέν του
(αφού στην  Ελευσίν α λειτούργησε το πρώτο εργοστά-
σιο τσιµέν του στην  Ελλάδα) έγιν αν  το θέµα µελέτης
και άν τλησης δεδοµέν ων  για τα παιδιά της πόλης.

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ
 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Κ
υριακή 1η Ιουλίου 2018 τα χορ-
ευτικά και η χ ορωδία του
Συλλόγου Πελοπον ν ησίων

Ελευσίν ας , συµµετείχ αν  στις εορτα-
στικές εκδηλώσεις των  ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ στο κέν τρο της Αθή-
ν ας.Η Πρόεδρος Ντίν α Τριλίκη µας
είπε : ‘Για δεύτερη συν εχ ή χ ρον ιά ,
αν ταποκριν όµεν οι στο κάλεσµα του
Παν οσιολογιωτάτου πατρός Ιγν ατίου ,
συµµετείχ αµε στις εορταστικές
εκδηλώσεις του Ι.Ναού Αγίων  Αν α-
ργύρων  Αθην ών .

Γεµίσαµε 50άρι πούλµαν  µε χ ορωδία και χ ορευ-
τικά και µετά την  Περιφορά της Εικόν ος των  Αγίων
και την  προσευχ ή στην  κεν τρική πλατεία , η χ ορ-
ωδία µας µε την  καθοδήγηση του Μαν ώλη Σύριου
τραγούδησε 6 εύθυµα τραγούδια , γν ωστών  συν θ-
ετών  αλλά και παραδοσιακά ν ησιώτικα, κερδίζον -
τας το χ ειροκρότηµα όλων  των  παρευρισκοµέν ων .

Έν α όµορφο 'δίδυµο' ο Χάρης και ο Βασίλης γέµι-
σαν  την  βραδυά µε παραδοσιακούς σκοπούς και
έδωσαν  τη σκυτάλη στα χ ορευτικά του συλλόγου
µας .

Στη συν έχ εια, παραδοσιακό χ ορευτικό πρόγρ-
αµµα καλούσε όλους τους παρευρισκοµέν ους ν α
χ ορέψουν  . Γυρίσαµε στην  Ελευσίν α µε τις καλύτερες εν τυπώσεις για την  διοργάν ωση και κυρίως για την  φιλο-
ξεν ία που µας επεφύλαξαν  , µε αρκετό φαγητό , γλυκίσµατα και πολύ αγάπη .

Ευχ όµαστε µε την  βοήθεια των  Αγίων  Αν αργύρων  ν α έχ ουµε υγεία και δύν αµη όλοι µας και ν α γιορτάσουµε
ξαν ά του χ ρόν ου΄ . Και βέβαια µέχ ρι και το τέλος Ιουλίου συν εχ ίζουµε .



∆ευτέρα 9 Ιουλίου 2018 θριάσιο-7  

ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

“Πρόγραµµα προληπτικού 
γυναικολογικού ελέγχου από 
τον ΕΥΣ ΕΕΣ Άνω Λιοσίων”   

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018
Ο πρώτος δηµοτικός βρεφικός
σταθµός στο ∆ήµο Μεγαρέων

δυναµικότητας 24 βρεφών
Εγκρίθηκε η πρόταση που υποβλήθηκε από τη
∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ για χρηµατοδότηση ύψους 75.000

ώστε να ανακασκευαστεί το παλιό 7ο ∆ηµοτικό
σχολείο και να λειτουργήσει εντός του 2018 ο

πρώτος δηµοτικός βρεφικός σταθµός στο ∆ήµο
Μεγαρέων δυναµικότητας 24 βρεφών.

Ο
Εκπαιδευτικός Υγειον οµικός Σταθµός  Άν ω
Λιοσίων  θέλον τας ν α επισηµάν ει τη σπουδαιότ-
ητα της πρόληψης των  γυν αικολογικών  προβ-

ληµάτων , µέσα από τα προγράµµατα πρόληψης και προ-
αγωγής υγείας, και µε στόχο την  ευαισθητοποίηση των
γυν αικών  στον  προληπτικό γυν αικολογικό έλεγχ ο,
παρέχει υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο πρόληψης και
εν ηµέρωσης,όσο και σε επίπεδο έγκαιρης διάγν ωσης και
καθοδήγησης επειγουσών  καταστάσεων .

Στο Γυν αικολογικό Ιατρείο του Σταθµού επιτελείται
∆ΩΡΕΑΝ ο γυν αικολογικός έλεγχος που περιλαµβάν ει τις
εξής εξετάσεις:

-λήψη ιατρικού ιστορικού 
-γυν αικολογική εξέταση
-επισκόπηση και ψηλάφηση µαστών  , περαιτέρω

έλεγχος µε µαστογραφία ή υπερηχογράφηµα µαστών
αν άλογα µε τα ευρήµατα 

-εξέταση και ψηλάφηση κοιλιάς                              
-έλεγχος έξω γεν ν ητικών  οργάν ων
-εξέταση κόλπου και τραχήλου της µήτρας 
-λήψη test Παπ(κλασική µέθοδος)
-κλασική αµφίχειρη γυν αικολογική εξέταση 
-αν άλογα µε τα ευρήµατα περαιτέρω έλεγχος µε καλλι-

έργεια κολπικού και τραχηλικού υγρού-αν τιβιόγραµµα.

Στο γυν αικολογικό ιατρείο του Σταθµού , µετά από την
ευγεν ή δωρεά του µηχαν ήµατος υπερήχων , τελείται και
υπερηχογραφική εξέταση.

Με την  οπτική απεικόν ιση των  έσω γεν ν ητικών  οργά-
ν ων  , δίν εται η δυν ατότητα για πληρέστερη εκτίµηση
πιθαν ών  γυν αικολογικών  προβληµάτων  αλλά και στεν ό-
τερη παρακολούθηση της εξελισσόµεν ης κύησης.  

Το έµπειρο επιστηµον ικό προσωπικό του
Σταθµού,Επισκέπτριες -Νοσηλεύτριες Ε.Ε.Σ., ο ιατρός
Dr.Θεόδωρος ∆.Ν.Ζωγράφος
(Μαιευτήρ,Χειρουργός,Γυν αικολόγος,∆ιδάκτωρ της Ιατρι-
κής Σχολής του Παν επιστηµίου Αθην ών ),καθώς και η
στεν ή συν εργασία του ΕΥΣ Ε.Ε.Σ. Άν ω Λιοσίων  µε την
Ελλην ική Αν τικαρκιν ική Εταιρεία ,τον  Πρόεδρο της κ.
Ευάγγελο Φιλόπουλο και το Γεν ικό -Αν τικαρκιν ικό -

Ογκολογικό Νοσοκοµείο “ΆΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”, εγγυών ται
τον  άρτιο προληπτικό γυν αικολογικό έλεγχο που πρέπει
ν α κάν ει κάθε γυν αίκα, µετά την  έν αρξη των  σεξουα-
λικών  επαφών  τουλάχ ιστον  µια φορά τον  χρόν ο.

Στα πλαίσια της πρόληψης των  γυν αικολογικών  προβ-
ληµάτων  , ο ΕΥΣ ΕΕΣ Άν ω Λιοσίων  προγραµµατίζει επι-
στηµον ική ηµερίδα για την  εν ηµέρωση του γυν αικείου
πληθυσµού και ιδιαίτερα της ευπαθούς οµάδας του
γυν αικείου πληθυσµού ROMA του ∆ήµου Φυλής , µε
θέµα τη σηµασία της πρόληψης από τη µόλυν ση του ιού
των  Αν θρωπίν ων  Θηλωµάτων  (HPV)και την  προστασία
που παρέχεται µέσω του εµβολιασµού.

ΓΙΑΤΙ η πρόληψη και ο τακτικός έλεγχος είν αι το
καλύτερο µέσο καταπολέµησης του καρκίν ου.

Λειτουργία Γυν αικολογικού Ιατρείου : Τρίτη-Πέµπτη  
Περισσότερες πληροφορίες και ραν τεβού, στα τηλέφω-

ν α του ΕΥΣ  Ε.Ε.Σ. 'Αν ω Λιοσίων  
210-2473194 και 210-2471244.

Απεργία στον κλάδο του εµπορίου
την Κυριακή 15 Ιουλίου

Τ
η δι οργάνωση απεργι ακής συγκέντρωσης την Κυρι ακή 15
Ιούλη 2018, ηµέρα 24ωρης απεργί ας στον κλάδο του εµπο-
ρί ου ανακοί νωσε το «Συντονι στι κό δράσης ενάντι α στην

κατάργηση της Κυρι ακάτι κης αργί ας και  τα «απελευθερωµέ-
να» ωράρι α.
Θα πραγµατοποι ηθεί  στι ς 10πµ στην Πλατεί α Καπνι καρέας
(Ερµού), ενώ υπενθυµί ζεται  ότι  η Οµοσπονδί α Ιδι ωτι κών Υπαλ-
λήλων Ελλάδας, έχει  ανακοι νώσει  24ωρη απεργί α γι α την υπε-
ράσπι ση της Κυρι ακάτι κης αργί ας.
Όπως αναφέρει  µεταξύ άλλων το «Συντονι στι κό δράσης ενάντι α
στην κατάργηση της Κυρι ακάτι κης αργί ας και  τα «απελευθερω-
µένα» ωράρι α» γι α την αργί α της Κυρι ακής: «Ο αγώνας γι α την
προάσπι σή της εί ναι  µι α από τι ς µάχες της τάξης µας. Ο κλά-
δος του εµπορί ου συνεχί ζει  να αποτελεί  δοκι µαστι κό σωλήνα
γι α σει ρά αντεργατι κών µέτρων που θεσµοθετεί  το κράτος και
προωθεί  η εργοδοσί α. Από το εµπόρι ο ξεκί νησε το ωροµί σθι ο,
οι  συµβάσει ς ορι σµένου χρόνου, τα σπαστά ωράρι α και  τόσα
άλλα που απλώθηκαν σαν γάγγραι να σε άλλους κλάδους.
Έτσι  και  σήµερα, η ανηλεής επί θεση στο ωράρι ο (µε «λευκές

νύχτες» και  «Black Friday») και  το τσάκι σµα των κάθε λογής
αργι ών (Καθαρής ∆ευτέρας, 26 ∆εκέµβρη,2 Γενάρη, 6 Γενάρη),
η επι βολή νέων ατοµι κών συµβάσεων, η ορι ζόντι α µεί ωση
µι σθών µαζί  µε µαζι κές απολύσει ς – «παραι τήσει ς», οι
απλήρωτες υπερωρί ες και  η σφοδρή εντατι κοποί ηση καθώς
και  η γενι κευµένη εφαρµογή της ενοι κι αζόµενης και  ελαστι κής
εργασί ας, αποτελούν τη νέα εργασι ακή κόλαση γι α χι λι άδες
εµποροϋπαλλήλους».



Πραγµατοποιήθηκε, µε κάθε επισηµότητα η απο-
φοίτηση των Μαθητών της Τρίτης (Γ’) Λυκείου του
1ου Ενιαίου Λυκείου του ∆ήµου Ασπροπύργου, στο
∆ηµοτικό Κινηµατοθέατρο «Γαλαξίας». Ο ∆ήµα-
ρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και οι
συνεργάτες του, παραβρέθηκαν στην εκδήλωση
για να τιµήσουν την προσπάθεια και το έργο τόσο
των Καθηγητών όσο και των Μαθητών.  Ειδική τιµ-
ητική πλακέτα απένειµε η Σχολική Επιτροπή ∆ευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης,  στον ∆ιευθυντή του
Λυκείου κ. Αντώνιο Σαρρή, στον εκπρόσωπο τον
∆ιδασκόντων κ. ∆ηµόπουλο, στην Πρόεδρο του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων, κ. Παναγιώτα
Στραϊτούρη καθώς και στον ευεργέτη της πόλης κ.
Αθανάσιο Μαρτίνο, που εκπροσωπήθηκε από τον κ.
Γεώργιο Παγώνη. 

Στην τελετή παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµο-
τικής Επιτροπής Παιδείας και των Σχολικών Μονά-
δων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιος
Φίλης, τον οποίον ευχαρίστησε θερµά ο ∆ιευθυντής
του Σχολείου για την αµέριστη βοήθειά του και για
τη συνεχή στήριξη. Τις απονοµές των απολυτηρίων
και αναµνηστικών προς τους Μαθητές πραγµατο-
ποίησαν ο ∆ιευθυντής του Λυκείου, οι Καθηγητές,

ο ∆ήµαρχος της πόλης, κ. Νικόλαος Μελετίου, ο
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας, κ.
Γεώργιος Φίλης καθώς και ο Πρόεδρος του Πνε-
υµατικού, κ. Μελέτιος Μπουραντάς, ο Εντεταλµέ-

νος ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Αντιπρόεδρος της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, κ. Αντώνιος Κοναξής
και ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.
Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος. 
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Απονοµές απολυτηρίων και αναµνηστικών στους Μαθητές 
του 1ου Ενιαίου Λυκείου του ∆ήµου Ασπροπύργου

Σ
ε κλίµα κατάν υξης και παρουσία δεκάδων  πιστών  τελέστηκε ο παν ηγυρικός
εσπεριν ός µετ’ αρτοκλασίας και η λιτάν ευση της Αγίας Κυριακής στο γραφικό
εκκλησάκι της Χασιάς, την  παραµον ή του εορτασµού της,  το απόγευµα της

Παρασκευής 6 Ιουλίου. 
Την  περιφορά της ιερής Εικόν ας ακολούθησε αν άµεσα στον  κόσµο ο ∆ήµαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Εν ότητας Ελέν η Λιάκου.
Επικεφαλής της µεγαλόπρεπης ποµπής χ αρίζον τας τον  εορταστικό τόν ο στις
ευλαβικές θρησκευτικές εκδηλώσεις,  τέθηκε η Φιλαρµον ική του ∆ήµου Φυλής µε
τον  µαέστρο της Νίκο Καλοµοίρη. 

Ο εφηµέριος του Ιερού Ναού της Κοιµήσεως Θεοτόκου και ιδιαίτερα αγαπητός
ιερέας της Χασιάς Πρωτοπρεσβύτερος  ∆ηµήτρης Παν αγακόπουλος, ευχ αρίστησε
άπαν τες για την  παρουσία τους,  επισηµαίν ον τας πως τα µικρά εκκλησάκια της
Χασιάς όπως και το αν ακαιν ισµέν ο της Αγίας Κυριακής µέν ουν  «ζων ταν ά» και
συν τηρούν ται,  χ άρη στην  προσφορά και τις δωρεές του κόσµου καθώς  και τη
στήριξη της ∆ηµοτικής Αρχ ής.   
Ο παπά ∆ηµήτρης τέλος, κάλεσε το Εκκλησίασµα ν α συµµετέχ ει και στην  Παν -

ηγυρική Θεία λειτουργία που έγιν ε  αν ήµερα του εορτασµού της Αγίας Κυριακής, το
πρωί του Σαββάτου 7 Ιουλίου. 

ΚΚΚΚααααττττααααννννυυυυκκκκττττιιιικκκκήήήή    ΛΛΛΛιιιιττττάάάάννννεεεευυυυσσσσηηηη    σσσσττττοοοο    γγγγρρρρααααφφφφιιιικκκκόόόό    
εεεεκκκκκκκκλλλληηηησσσσάάάάκκκκιιιι     ττττηηηηςςςς    ΑΑΑΑγγγγίίίίααααςςςς    ΚΚΚΚυυυυρρρριιιιαααακκκκήήήήςςςς    σσσσττττηηηη    ΧΧΧΧαααασσσσιιιιάάάά    
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  ΝΝΕΕΑΑ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

““ΕΕλλάάττεε  νναα  σσββήήσσοουυµµεε  ττηηνν  ααννεερργγίίαα  ααππόό  ττοο  χχάάρρττηη  ττοουυ  
ΘΘρριιάάσσιιοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ!!  ΌΌλλοοιι  έέχχοουυνν  µµιιαα  θθέέσσηη  εεδδώώ!!””
ΟΟ  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  κκααιι  ΜΜέέλλοοςς  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..∆∆..ΕΕ..,,  κκ..  ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΜΜεελλεεττίίοουυ  κκααιι  τταα  ΣΣττεελλέέχχηη  ττοουυ  ««ΓΓρρααφφεείίοουυ  ΠΠλληηρροοφφόόρρηησσηηςς  κκααιι  ΠΠρροοώώθθηη--

σσηηςς  ττηηςς  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς»»  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ππρροοσσκκααλλοούύνν  ττοουυςς  ∆∆ηηµµόόττεεςς,,  σσττηηνν  ππρρώώττηη,,  ααππόό  µµιιαα  σσεειιρράά  δδρράάσσεεωωνν,,  µµεε  θθέέµµαα::  ““ΕΕλλάάττεε  νναα  σσββήήσσοουυµµεε  ττηηνν  ααννεερργγίίαα
ααππόό  ττοο  χχάάρρττηη  ττοουυ  ΘΘρριιάάσσιιοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ!!  ΌΌλλοοιι  έέχχοουυνν  µµιιαα  θθέέσσηη  εεδδώώ!!””,,  πποουυ  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη,,  1111  ΙΙοουυλλίίοουυ  22001188  σσττιιςς  1100::0000,,  σσττοο  ΠΠννεευυµµαα--
ττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ..  

ΣΣττόόχχοοςς  ττωωνν  δδρράάσσεεωωνν  εείίννααιι  ηη  δδιιαασσύύννδδεεσσηη  ττωωνν  ααννααγγκκώώνν  ττωωνν  ττοοππιικκώώνν  εεττααιιρρεειιώώνν  µµεε  ττιιςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  κκααιι  τταα  ππρροοσσόόνντταα  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  ααλλλλάά  κκααιι
ττωωνν  ααννέέρργγωωνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..

ΣΣττηηνν  ΗΗµµεερρίίδδαα  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν,,  ΕΕκκππρρόόσσωωπποοιι  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕρργγαασσίίααςς,,  ττοουυ  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..∆∆..,,  ττωωνν  ΕΕππιιµµεελληηττηηρρίίωωνν,,  ΕΕκκππρρόόσσωωπποοιι  ΕΕρργγοοδδοοττώώνν  κκααιι  ΕΕρργγααζζοοµµέέ--
ννωωνν,,  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυµµάάττωωνν  κκααιι  ΕΕκκππρρόόσσωωπποοιι  ΕΕττααιιρριιώώνν  ττοουυ  ΘΘρριιάάσσιιοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ..

ΜΜεεττάά  ττοο  ππέέρρααςς  ττωωνν  οοµµιιλλιιώώνν,,  θθαα  υυππάάρρξξεειι  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  εερρωωττήήσσεεωωνν  ααππόό  ττοο  κκοοιιννόό  ππρροοςς  ττοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττωωνν  φφοορρέέωωνν  κκααιι  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,
µµεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  γγννωωρριιµµίίαα  ττωωνν  εεκκππρροοσσώώππωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  µµεε  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  ααλλλλάά  κκααιι  ττοουυςς  ααννέέρργγοουυςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  εεππίίλλυυσσηη  όόλλωωνν
ττωωνν  ααπποορριιώώνν  ααππόό  ττοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττωωνν  φφοορρέέωωνν,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  εεξξεειιδδιικκεεύύοοννττααιι  κκααιι  ππρροοωωθθοούύνν  εερργγαασσιιαακκάά  θθέέµµαατταα..

ΚΕ∆Ε: Καλεί όλους τους αιρετούς Α’ βαθµού της
χώρας να προσέλθουν σήµερα στη Βουλή, 
οπότε και ξεκινά η συζήτηση του νοµοσχεδίου 

∆
υν αµική θα είν αι η παρουσία του συν όλου του αυτοδιοικητικού προσωπικού
της χ ώρας στη Βουλή, τόσο κατά τη διάρκεια συζήτησης του ν οµοσχ εδίου
του υπ. Εσωτερικών  «Κλεισθέν ης Ι» στις αρµόδιες κοιν οβουλευτικές επιτρ-

οπές, όσο και την  ηµέρα ψήφισής του στην  ολοµέλεια.
Ειδικότερα, το ∆Σ της ΚΕ∆Ε στη  συν εδρίαση της Παρασκευής  αποφάσισε, κατά

πλειοψηφία, κατόπιν  σχ ετικής πρότασης του Προέδρου της Γ. Πατούλη, ν α εκφ-
ράσει την  πλήρη αν τίθεσή του στο περιεχ όµεν ο του Νοµοσχ εδίου «Κλεισθέν ης Ι».

Παράλληλα καλεί όλους τους αιρετούς Α’ βαθµού της χ ώρας ν α προσέλθουν  στη
Βουλή, τη ∆ευτέρα 9 Ιουλίου 2018, στις 9.30 το πρωί, οπότε και ξεκιν ά η συζήτηση
του ν οµοσχ εδίου στην  αρµόδια επιτροπή αλλά και την  ηµέρα ψήφισής του στην
Ολοµέλεια, ώστε ν α εκφράσει την  αν τίθεσή τους σε αυτό.

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η δροµολόγηση ν έων  πρωτοβουλιών  προκειµέν ου
ν α εν ηµερωθούν  οι τοπικές κοιν ων ίες για τις επιπτώσεις που θα έχ ει στην  καθ-
ηµεριν ότητα των  πολιτών , η εφαρµογή των  όσων  προβλέπει το ν οµοσχ έδιο.

Γ. Πατούλης: «Να διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία στη Βουλή για το
νοµοσχέδιο Κλεισθένης Ι»

Κατά την  εισήγησή του ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης τόν ισε πως µπροστά
σε αυτήν  την  τόσο κρίσιµη συγκυρία για την  Αυτοδιοίκηση, οι βουλευτές θα πρέπει
ν α συν ειδητοποιήσουν  το µέγεθος της ιστορικής τους ευθύν ης. «Ζητούµε ν α διε-
ξαχ θεί ον οµαστική ψηφοφορία για το ν οµοσχ έδιο Κλεισθέν ης Ι» υπογράµµισε και
κάλεσε το σύν ολο του πολιτικού προσωπικού της χ ώρας ν α εν ηµερωθεί πλήρως για
τις δυσµεν είς επιπτώσεις του ν οµοσχ εδίου στην  αποτελεσµατική λειτουργία της
Αυτοδιοίκησης και ν α αν τιληφθεί ότι σε περίπτωση ψήφισης του «δεν  θα διαλυθούν
µόν ο οι ∆ήµοι αλλά και κάθε αν απτυξιακή προσπάθεια της χ ώρας».

Ο κ. Πατούλης επισήµαν ε ότι η κυβέρν ηση µε αυτό το ν οµοσχ έδιο σε συν δυα-
σµό µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα επιχ ειρεί ν α τιθασεύσει την  Αυτοδιοίκηση,
δεν  προωθεί καµία µεταρρύθµιση προς την  κατεύθυν ση της αποκέν τρωσης του
κράτους µε µεταφορά πόρων  και αρµοδιοτήτων  προς την  Τοπική Αυτοδιοίκηση και
υπον οµεύει την  καθηµεριν ότητα των  πολιτών .  

«Προτεραιότητα µας είν αι η διασφάλιση της κυβερν ησιµότητας των  ∆ήµων . Χρει-
αζόµαστε έν α άλλο κράτος και ο Κλεισθέν ης αυτό δεν  µας το εξασφαλίζει», σηµείω-
σε χ αρακτηριστικά.
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Η Περιφέρεια Αττικής αρωγός των αγώνων
Beach Handball στην παραλία Σχινιά

Σειρά αθλ-
ητικών γεγονό-
των για την
προαγωγή του
χ ά ν τ µ π ο λ
στηρίζει η Περ-
ιφέρεια Αττι -
κής, στο
πλαίσιο του
Μ ν η µ ο ν ί ο υ
Συ νε ρ γασί ας
µε την Οµο-
σπονδία Χειρ-
ο σφαι ρ ί σε ως
Ε λ λ ά δ ο ς
(ΟΧΕ) για την
ανάδειξη του
αθλήµατος και
µε γνώµονα
την ενίσχυση
όλων των µορ-
φών αθλητι -
σµού.

Συγκεκριµέ-
να, µε ελεύθε-
ρη είσοδο για
το κοινό η
ΟΧΕ σε συνερ-
γασία µε την
Πε ρ ι φέ ρ ε ι α,
διοργανώνουν
στο Delfini at sail ing στην παραλία Σχινιά του ∆ήµου Μαραθώνα:

• Το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Beach Handball Παίδων - Κορ-
ασίδων: Προκριµατικός όµιλος Νοτίου Ελλάδος - 2 και 3 Ιουλίου 2018,
Τελική Φάση - 6 και 7 Ιουλίου 2018.

• Το ∆ιεθνές Τουρνουά Εθνικών Οµάδων Γυναικών Beach
Handball (Ελλάδα, Ουγγαρία, Κύπρος), 9 έως 11 Ιουλίου 2018.

• Το 5ο Κύπελλο Ελλάδος Beach Handball Ανδρών - Γυναικών, 11
και 12 Ιουλίου 2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Από τον  ΣΕΒΑ αν ακοιν ών εται ότι ,

µε την  παράγραφο 1 του άρθρου 15 του
Νόµου 4177/2013, που καθόρισε τις
ηµεροµην ίες των  Εκπτώσεων  σε σταθ-
ερή βάση, οι τακτικές ΘΕΡΙΝΕΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ του έτους 2018 και η
πώληση εµπορευµάτων  µε µειωµέν ες
τιµές στα εµπορικά καταστήµατα θα
αρχ ίσουν  την  ∆ευτέρα 09 Ιουλίου 2018
και θα διαρκέσουν  έως και το Παρασκε-
υή 31 Αυγούστου 2018 για ολόκληρη
την  επικράτεια. 

Η διεν έργεια εκπτώσεων  είν αι στη
διακριτική ευχ έρεια κάθε επιχ είρησης. 

Σύµφων α µε το Νόµο , για τη διεν έρ-
γεια των  εκπτώσεων  είν αι υποχ ρεωτι-
κή: 

Η αν αγραφή διπλής τιµής , δηλαδή
της παλαιάς και της ν έας τιµής των
προϊόν των  που πωλούν ται µε έκπτω-
ση σε εµφαν ή σηµεία του καταστήµατος 

και οπωσδήποτε στα σηµεία όπου
εκτίθεν ται αυτά τα προϊόν τα. 

Αν  οι εκπτώσεις είν αι αν ακριβείς ή
παραπλαν ητικές ως προς το ποσοστό
τους ή ως προς την  ποσότητα των
προσφερόµεν ων  µε έκπτωση προϊόν -
των  ή εν έχ ουν  οποιασδήποτε µορφής
απόκρυψη ή παραπλάν ηση, επιβάλλε-
ται σε βάρος των  υπευθύν ων  , µε
απόφαση του Περιφερειάρχ η ή του
αν τιπεριφερειάρχ η της οικείας Περιφερ-
ειακής Αυτοδιοίκησης ( Αν . Αττικής ) ,
πρόστιµο χ ιλίων  (1000) µέχ ρι εκατό
χ ιλιάδων  (100.000) ευρώ , αν άλογα µε
τη βαρύτητα και τη συχ ν ότητα της
παράβασης. 

Για το ∆Σ του ΣΕΒΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΙΑΣΩΝ ΚΑΠΛΑΝΗΣ             

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

Τέλη κυκλοφορίας µε το µήνα: Όσα χρειάζεται να γνωρίζετεΤέλη κυκλοφορίας µε το µήνα: Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Τέλη κυκλοφορίας φέτος µε τον µήνα, καθώς µε
απόφαση του διοικητή της ΑΑ∆Ε Γιώργου Πιτσιλή,
δίδεται η δυνατότητα, εξαιρετικά για το 2018,
καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας για
τους µήνες που υπολείπονται έως το τέλος του
έτους, από ενδιαφερόµενους κατόχους ΙΧ οχηµά-
των, αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών, τα οποία είτε
έχουν τεθεί από αυτούς σε εκούσια ακινησία είτε
βρίσκονται για άλλους λόγους σε κατάσταση αναγ-
καστικής ακινησίας.

Σύµφωνα µε την απόφαση (σε εφαρµογή του
άρθρου 144 του ν. 4537/2018 {Α΄84}), στην
περίπτωση εκούσιας ακινησίας, οι κάτοχοι δύναν-
ται να άρουν την ακινησία αυτή καταβάλλοντας
τέλη κυκλοφορίας ανάλογα µε την διάρκεια κυκλο-
φορίας και σύµφωνα µε τις επιλογές που δίδονται
µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α) έως γ) του εν
λόγω άρθρου.

Ειδικότερα:

α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1
µηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων
στο όχηµα ετήσιων τελών κυκλοφορίας

β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 

µηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των
αναλογούντων στο όχηµα ετήσιων τελών κυκλοφ-
ορίας

γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστηµα
του έτους και έως το τέλος αυτού (31/12/2018),
καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των ανα-
λογούντων στο όχηµα ετήσιων τελών κυκλοφο-
ρίας που αποµένουν από την ηµεροµηνία της
άρσης έως και το τέλος του έτους συν 2/12 των
αναλογούντων ετήσιων τελών.

Στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας,
οι κάτοχοι µπορούν να καταβάλλουν αναλογικά τα

τέλη κυκλοφο-
ρίας για τους
µήνες που υπο-
λείπονται έως
το τέλος του
2018. Η κατα-
βολή αυτή για
να είναι εµπρ-
όθεσµη πρέπει
να γίνει εντός
15 ηµερών από
την ηµεροµ-
ηνία που έλαβε
χώρα το
γεγονός που

ήρε την ακινησία, π.χ. από την ηµεροµηνία από-
δοσης του οχήµατος στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο
στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας
λόγω κλοπής ή υπεξαίρεσης, από την ηµεροµηνία
εισόδου του οχήµατος στην Ελλάδα στην περίπτω-
ση άρσης αναγκαστικής ακινησίας λόγω κυκλοφο-
ρίας του στο εξωτερικό κ.λπ.

Η υποχρέωση καταβολής των αναλογικών τελών
κυκλοφορίας, στην περίπτωση άρσης αναγκαστι-
κής ακινησίας υφίσταται, ανεξαρτήτως εάν ο ιδιοκ-
τήτης ή κάτοχος στη συνέχεια επιλέξει να θέσει το
όχηµα σε εκούσια ακινησία.
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Θέµα 8ο :Λήψη απόφασης σχετικά µε:
α)Την  έγκριση της σύν αψης και την  απο-
δοχή των  όρων  της Προγραµµατικής
Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του ∆ήµου Ασπροπύργου, για την
υλοποίηση του έργου µε τίτλο
«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΥΠΑΘΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», σύµφων α µε την  υπ`
αριθµ. 150/2018 απόφαση του Περιφερει-
ακού Συµβουλίου, β)Τον  ορισµό δύο
εκπροσώπων  του ∆ήµου Ασπροπύργου
στην  Κοιν ή Επιτροπή Παρακολούθησης
της Προγραµµατικής Σύµβασης (τακτικό
και αν απληρωµατικό µέλος), 

γ)Τον  ορισµό εν ός υπαλλήλου του
∆ήµου για την  γραµµατειακή υποστήριξη
της Επιτροπής και δ) Την  εξουσιοδότηση
του ∆ηµάρχου, κ. Νικόλαου Μελετίου, για
την  υπογραφή αυτής.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεο-
δοµίας και Τ.Υ, κ. Αν αστάσιος Παπαδό-
πουλος.

Θέµα 9ο :Έγκριση πρωτοκόλλου οριστι-

κής παραλαβής του έργου µε τίτλο :
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεο-
δοµίας και Τ.Υ, κ. Αν αστάσιος Παπαδό-
πουλος.

Θέµα 10ο :Λήψη απόφασης για την  αν τι-
κατάσταση των  κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων  στον  υφιστάµεν ο κυκλικό
κόµβο των  οδών  «Μεγαρίδος - Λ. ∆ηµοκρ-

ατίας - Γεωργίου Παπαν δρέου - Αν δρέα
Παπαν δρέου».

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεο-
δοµίας και Τ.Υ, κ. Αν αστάσιος Παπαδό-
πουλος.

Θέµα 11ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ.
Ζ-1148 οικογεν ειακού τάφου στην  Γεωρ-
γιάδου Ευµορφίλη, του Αν αστασίου και
της Χριστίν ας.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχος ∆ιοικητικών

& Οικον οµικών  Υπηρεσιών , κ. Ισίδωρος
Τσίγκος

Θέµα 12ο :Έγκριση αιτηµάτων  χορήγ-
ησης Οικον οµικών  Εν ισχύσεων  – Επιχο-
ρηγήσεων .

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.

Θέµα 13ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ –
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΝΕΕΑΑ  ΖΖΩΩΗΗ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥΝΝΕΕΑΑ  ΖΖΩΩΗΗ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΕΕΠΠΤΤΑΑ
ΕΕΠΠΙΙΒΒΕΕΒΒΑΑΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ

ΚΚΡΡΟΟΥΥΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ
ΛΛΟΟΙΙΜΜΩΩΞΞΗΗΣΣ  

ΣΣττηη  ∆∆υυττιικκήή  
ΑΑττττιικκήή  κκααιι  σσττηη

ΒΒοοιιωωττίίαα
««χχττύύππηησσεε»»  οο  ιιόόςς

ττοουυ  ∆∆υυττιικκοούύ
ΝΝεείίλλοουυ

Πιο αναλυτικά, από την αρχή της
περιόδου 2018 µέχρι την περα-
σµένη εβδοµάδα, έχουν διαγνω-
στεί επ τά κρούσµατα λοίµωξης
από τον ιό του ∆υτικού Νείλου, µε
εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρ-
ικό Σύστηµα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα
ι/και µηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή
παράλυση). Για το πρώτο καταγε-
γραµµένο απ ό το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
π εριστατικό αναφέρεται έναρξη
συµπτωµάτων στις 31 Μαΐου 2018.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα
µε τα αποτελέσµατα οροεπ ιδηµιο-
λογικής µελέτης που είχε διεξαχθεί
το 2010, σε κάθε ένα (1) κρούσµα 

λοίµωξης από τον ιό του ∆υτικού
Νείλου µε προσβολή του ΚΝΣ αντι
στοιχούν περίπου 140 µολυνθέν-
τες από τον ιό (µε ήπ ια συµπτω-
µατολογία ή ασυµπτωµατικοί).

Ιός του ∆υτικού Νείλου

Ο ιός του ∆υτικού Νείλου µεταδίδε-
ται κυρίως µέσω του τσιµπήµατος
µολυσµένων «κοινών» κουνου-
π ιών. 
Η βασική δεξαµενή του ιού στη
φύση είναι κυρίως τα άγρια πτηνά,
απ ό όπ ου µολύνονται τα κου-
νούπ ια, ενώ οι άνθρωποι δεν

µεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε
άλλα κουνούπ ια. Η πλειονότητα
των ανθρώπων που µολύνονται
µε τον ιό είναι ασυµπτωµατικοί,
περίπου 20% εµφανίζουν ήπ ια
συµπτώµατα ιογενούς συνδροµής
και λιγότεροι από 1% παρουσιά-
ζουν σοβαρότερες εκδηλώσεις
από το κεντρικό νευρικό σύστηµα,
κυρίως εγκεφαλίτιδα, µηνιγγίτιδα,
οξεία χαλαρή παράλυση. Οι π ιο
σοβαρές εκδηλώσεις εµφανίζονται
συνήθως σε άτοµα µεγαλύτερης
ηλικίας, ανοσοκατεσταλµένους
ασθενείς και γενικά άτοµα µε χρό-
νια υποκείµενα νοσήµατα.

Σ
ε δυτική Αττική και Βοιωτία «χτύπησε» ο ιός του ∆υτικού Νείλου, σύµφωνα µε το
Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης και Νοσηµάτων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία
του Κέντρου, σε Μέγαρα και Τανάγρα εµφανίστηκαν τα πρώτα επ ιβεβαιωµένα
κρούσµατα του ιού µε την διάµεση ηλικία των ασθενών µε εκδηλώσεις από το

Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα να είναι τα 41 έτη (εύρος: 13 – 66 ετών).
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

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. αυτοκινήτου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ IT

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-

ηχανία
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 Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντι-
κειµένου
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,
Κ ο σ τ ο λ ό γ η σ η
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευνα
και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότ-
ητα εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήριξη του
τµήµατος Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνι-
κές 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

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

Ν . Π . ∆ . ∆ .
« Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η
Ε Π Ι ΤΡ Ο Π Η

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ∆ΗΜΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
---------------------------------------------------
∆/ν ση:  Σοφ οκλή Βεν ιζέλου
114, Ηλιούπολη

Ηλιούπολη,   6 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρωτ.:         -136-

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», λαµβάνον-
τας υπόψη:
Τ ις διατάξεις της Κ.Υ.Α.
64321/∆4/16-05-2008, Φ.Ε.Κ.
1003/Β/30-05-2008  περί «Λειτο-
υργίας κυλικείων δηµοσίων σχο-
λείων».
Την τροποποίηση της ανωτέρω

απόφασης µε την ΚΥΑ αρ.
111526/∆4/2010 και την  τροπο-
ποίηση των  αν ωτέρω αποφ ά-
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 διαγωνισµό
µε σφραγισµένες προσφορές για
την εκµίσθωση του Κυλικείου του
13ου ∆. Σ. που βρίσκεται στην
Ηρ. Κωνσταντοπούλου & Θ.
Λουκίδου, Ηλιούπολης.
Οι προσφ ορές θα κατατίθεν ται
την  Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου 2018
από 10:00 π.µ. έως και 12:00
µ.µ. στο γραφείο της Γραµµατείας
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, στο 2ο
όροφο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρ-
ου του ∆ήµου Ηλιούπολης,  Σοφ-
οκλή Βενιζέλου 112- 114.
Ως ηµεροµην ία αποσφ ράγισης
των προσφορών ορίζεται η Τρίτη
4 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα
14:00µ.µ. και ως χώρος διεξαγω-
γής του διαγωνισµού το Γραφείο

της Γραµµατείας του Ν.Π.∆.∆.
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Ηλιούπολης» στον 2ο όροφο του
∆ηµαρχιακού Μεγάρου
Ηλιούπολης. 
Όσοι θα παρευρίσκονται στη δια-
δικασία αποσφράγισης των προ-
σφορών, λαµβάνουν γνώση όλων
των στοιχείων και των προσφο-
ρών όσων συµµετέχουν στο δια-
γωνισµό.
Προσφορές που υποβάλλονται
στην Επιτροπή µετά την έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παρ-
αδίδονται στους ενδιαφερόµενους
ως εκπρόθεσµες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκ-
τές και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαρά-
δεκτες.
Η δαπάνη δηµοσίευσης βαρύνει
τον ανάδοχο.
Α∆Α: Ω94ΙΟΕΘΥ-ΘΝ2
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται για πληροφορίες
και για τα απαιτούµενα δικαιολογ-
ητικά στο site: www.ilioupoli.gr

Ο   Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ο Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ  



Προσλήψεις οδηγών και συνοδηγών
σε σχολικά λεωφορεία,
που ανήκουν στην αποκλειστική
χρήση Σχολικών µονάδων Ειδικής
Αγωγής & Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ

Προσλήψεις οδηγών και συνοδηγών σε σχολικά λεωφορεία
που ανήκουν στην αποκλειστική χρήση Σχολικών µονάδων
Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ θα εκδόσει το
υπουργείο Παιδείας ενώ ήδη καταρτίστηκε η κατανοµή

Ειδικότερα µε απόφαση Γαβρόγλου κατανέµονται οι θέσεις
των ∆Ε οδηγών και ∆Ε συνοδών µε σχέση εργασίας ορισµέ-
νου χρόνου που θα στελεχώσουν σχολικά λεωφορεία που
ανήκουν στην αποκλειστική χρήση Σχολικών µονάδων Ειδι-
κής Αγωγής & Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ

Η κατανοµή καταρτίστηκε µετά από έγγραφο της ∆/νσης
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης µε τίτλο «Πρόταση για την
κατανοµή προσωπικού (οδηγών –συνοδών) Ι∆ΟΧ που θα
στελεχώσουν σχολικά λεωφορεία που ανήκουν στην αποκ-
λειστική χρήση Σχολικών  µονάδων Ειδικής Αγωγής &
Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ».

Η κατανοµή
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Νέα δηµοσκόπηση-«µαµούθ»: Στο 5,5% η διαφορά Ν∆-ΣΥΡΙΖΑ
Στις 5,5 µον άδες καταγράφεται η διαφορά µεταξύ Ν∆ και
ΣΥΡΙΖΑ σε µεγάλη παν ελλαδική δηµοσκόπηση που διεν ήργησε
η ΚΑΠΑ Research κατά το διάστηµα 25 Ιουν ίου έως 2 Ιουλίου,
για την  ιστοσελίδα thebest.gr.
Σε δείγµα 9.800 ερωτηθέν των , η διαφορά είν αι αυξηµέν η κατά
1,1% σε σχ έση µε αν τίστοιχ η έρευν α που είχ ε διεν εργηθεί τον
Μάρτιο από την  ίδια εταιρεία.
Στην  ερώτηση «αν  είχ αµε εκλογές την  επόµεν η Κυριακή ποιο
κόµµα θα ψηφίζατε», το 23,3% θα ψήφιζε τη Ν∆, εν ώ το 17,8%
απάν τησε τον  ΣΥΡΙΖΑ.
Σύµφων α µε τα αποτελέσµατα της δηµοσκόπησης καταλληλότε-
ρος για πρωθυπουργός εµφαν ίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης µε
31% έν αν τι 24% του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο το µεγαλύτερο ποσοστό 42% απάν τησε «καν έν ας από τους δύο».
Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερτερεί στα κοιν ων ικά στρώµατα που έχ ουν  εισόδηµα έως 6.000 ευρώ, ετησίως, εν ώ η Ν∆ επικ-
υριαρχ εί σε όσους έχ ουν  εισοδήµατα άν ω των  25.000 ετησίως.

Στην αποταµίευση ψάχνουν
διέξοδο τα νοικοκυριά 

για να καλύψουν τις ανάγκες τους

- «Τράβηξαν» 13,7 δισ. το 2017
Η αν άγκη των  ν οικοκυριών  ν α τα βγάλουν  πέρα

στις δυσµεν είς οικον οµικές συν θήκες, τα έστρεψε
προς τις οικον οµίες τους, καθώς εν δεικτικά το 2017
αλλά «τράβηξαν » 13,7
δισ. ευρώ από τις οικο-
ν οµίες τους, εν δεχ ο-
µέν ως και από δαν ει-
σµό, προκειµέν ου ν α
συµπληρώσουν  το
εισόδηµά τους.

Το εβδοµαδιαίο
δελτίο του ΣΕΒ για την
ελλην ική οικον οµία
παρουσιάζει εν διαφέρ-
ον τα στοιχ εία για την
οικον οµική κατάσταση
των  ελλην ικών  ν οι-
κοκυριών .

Από τα 13,7 δισ.
ευρώ που «τράβηξαν »
τα 5,4 δισ. ευρώ επεν -
δύθηκαν  και τα υπό-
λοιπα 8,3 δισ. ευρώ έπεσαν  στην  καταν άλωση
ξοδεύον τας περισσότερα απ' ότι επέτρεπε το εισόδ-
ηµά τους. Αυτό σηµαίν ει ότι η αρν ητική αποταµίευση
έφτασε στα 8,3 δισ. ευρώ.
Προκειµέν ου ν α γίν ει η σύγκριση επισηµαίν εται ότι το 

2009, τα ν οικοκυριά επέν δυσαν  συν ολικά 20,3
δισ.ευρώ (21,2 δισ. ευρώ πάγιες επεν δύσεις και -0,9
ευρώ µεταβολή αποθεµάτων ), εκ των  οποίων  τα 11,4
δισ. ευρώ χ ρηµατοδοτήθηκαν  από τις (θετικές) αποτα-
µιεύσεις τους και τα υπόλοιπα 8,9 δισ. ευρώ κυρίως
από τις τράπεζες (δαν εισµός) και άλλους εξωγεν είς
πόρους.
Ο ΣΕΒ στην  αν άλυσή του υπογραµµίζει ότι το επίπε-

δο των  εγχ ώριων  ακαθάριστων  αποταµιεύσεων  και
επεν δύσεων  είν αι αν επαρκές. ∆ηλαδή δεν  βάζουµε
στην  άκρη, και δεν  επεν δύουµε ως κοιν ων ία, όσα

α π α ι τ ο ύ ν τ α ι ,
αφεν ός για ν α
σ υν τ ηρήσ ουµε
τον  κεφαλαιακό
εξοπλισµό που
απαξιών εται και
αφετέρου για ν α
τον  επεκτείν ο-
υµε µε ν έα πάγια
( ε ρ γο σ τ ά σ ι α ,
µαγαζιά, γραφεία,
κατοικίες κ.ο.κ.),
ώστε ν α αρχ ίσει
ν α βελτιών εται
το βιοτικό επίπε-
δο του πληθυ-
σµού.

Με άλλα λόγια,
τα λειτουργικά

κέρδη των  επιχ ειρήσεων  και η αποταµίευση των  ν οι-
κοκυριών  πρέπει ν α αυξηθούν , και ο προϋπολογισµός
ν α παραµείν ει πλεον ασµατικός. Και, βεβαίως, οι
µεγαλύτερες αποταµιεύσεις ν α µετατραπούν  σε επεν -
δύσεις.
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

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 Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (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 θέρµανση,
κλιµατισµός, ανακαινισµένο, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

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

, 
κατασκε-

υή '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 mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€, συζητή-
σιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα

ση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 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, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, 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,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο
183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 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.
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 χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,
γγιιαα  µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε
ααπποοθθήήκκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι
ππρροουυππηηρρεεσσίίαα)),,  σσττηηνν
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ..
ΤΤηηλλ  66994477888822556622

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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 τρ-
ιάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 - Αναστά-
σιος

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 6947-264784 
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

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ΧΧώώρροοςς    --    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος 1ου
Ορόφου, γ ια γραφείο ή κατάστηµα 

επ ι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, στη δια-
σταύρωση Ασπ ροπ ύργου (µε θέα την
Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε

θέση π άρκινγκ. τηλέφωνο επ ικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός Χώρος
για γραφείο ή κ ατάστηµα επί της

οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι
Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτικ ού

Σχολείου 60 τ.µ. 
Τηλέφωνο επικ οινωνίας: 

6974410178
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 



16-θριάσιο ∆ευτέρα 9 Ιουλίου 2018 


