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Αναµένονται µειώσεις αλλά
και απαλλαγές για ευπαθείς οµάδες

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΜΕ ....ΣΚΙΕΣ

σελ. 3-4

Η συνολική δυνατότητα δόµησης υπερτετραπλασιάστηκε, ο παραχωρησιούχος απαλλάσσεται
από τα ∆ηµοτικά Τέλη, ενώ κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης (60 έτη) δε θα πρέπει
να επέλθει καµία απολύτως τροποποίηση της ελληνικής νοµοθεσίας κ.λπ.

Η παρέµβαση
του Θ. Μπούρα
στη Βουλή

σελ. 9-10

Ο δήµαρχος
Ασπροπύργου Ν. Μελετίου
έχει προειδοποιήσει
για τα αδιέξοδα στην
προσβασιµότητα και ζητά
να ολοκληρωθούν
τάχιστα τα αναγκαία
έργα υποδοµής

Ολοκληρώνεται σε λίγους µήνες το
έργο αποχέτευσης στον Κόκκινο Μύλο
σελ. 3

ΕΘΕΣΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΙΤΗ «SERES»

Στο πλευρό του καθηγητή Μπαζιώτη στη νέα
του προσπάθεια, ο ∆ήµος Φυλής

σελ. 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Στους Παιδικούς σταθµούς Άνω Λιοσίων και τη φετινή χρονιά

σελ. 5

Ένοπλη ληστεία
σε εταιρεία
Λιπαντικών στον
Ασπρόπυργο

σελ. 2

ΜΑΓΟΥΛΑ:
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Τοποθέτηση
υπόγειων κάδων
απορριµµάτων
στο κέντρο του
Ασπρόπυργου

σελ. 2

σελ. 3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

σελ. 12

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

ΜΑΓΟΥΛΑ :ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π.
Περικλέους 1, 2105575600
Ελευσίνα

Στυλιαρά Ελένη Κ.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216
Μάνδρα
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954
Ανω Λιόσια

ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 75 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΣΙΑΣ)
Τηλέφωνο : 210-2411911
Αχαρν ές
Παπουτσής ∆ιον ύσιος Π. Αριστοτέλους 185,
2102477442
Χαιδάρι
Τσεµπέρης Σπυρίδων Π.
Παπαν ικολή 10 & Αν οίξεως, , 2105818998

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29,

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις
Η θερµοκρασία έως 22
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γαλακτίων, Γαλακτίωνας, Γαλάτιος, Γαλάτης,
Γαλακτία, Γαλατεία, Γαλάτια, Επιστήµη
Λίνος, Σιλβάνα, Σιλβανή, Σίλβια,

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- 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 Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Ο

∆ήµος Ελευσίνας µε αµείωτο ενδιαφέρον
, µετά την άµεση αποκατάσταση και ανακατασκευή της οδού Αθανασίου ∆ιάκου
προχωρά πολύ σύντοµα στην υλοποίηση:
1. δύο έργων στη Μαγούλα που αφορούν,
αφενός εργασίες επισκευής , ανακατασκευής ή και
εκ νέου κατασκευής πεζοδροµίων και κρασπέδων (
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ
ΑΠΟ
ΠΛΗΜΜΥΡΑ προυπολογισµού 124.000 ευρώ) και
αφετέρου ασφαλτοστρώσεων ( ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ο∆ΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ προϋπολογισµού
100.000 ευρώ ) στις περιοχές <<Τσακάλι και Πάτηµα >> Μαγούλας που επλήγησαν από τις
πληµµύρες και

2. προκειµένου να θωρακισθεί η Μαγούλα από
τις συνέπειες πληµµύρας του ρέµατος Μικρό Κατερίνη έχει ξεκινήσει την διαδικασία ανάθεσης µε διαπραγµάτευση σύµφωνα µε τον νόµο της µελέτης
<<οριοθέτησης – διευθέτησης του ρέµατος Μικρό
Κατερίνι >> προϋπολογισµού 117.606,25€
Η χρηµατοδότηση προέρχεται από ‘’Ι∆ΙΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ’’ του ∆ήµου και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη σύµφωνα µε τα
οριζόµενα από τον νόµο και θα ολοκληρωθούν το
δυνατόν εντός του µήνα .
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος
Μαρία Βασιλείου

Ένοπλη ληστεία σε εταιρεία
Λιπαντικών στον Ασπρόπυργο
Οι δράστες απέσπασαν
40.000 ευρώ

Τ

έσσερις δράστες παραβίασαν την κεν τρική είσοδο
εταιρίας λιπ αν τικών στη
Νέα Ζωή Ασπροπύργου .Ο επιχ ειρηµατίας αν τιστάθηκε µε αποτέλεσµα οι δράστες ν α αρχ ίσουν ν α
π υροβολούν στον αέρα π ροκαλών τας ωστόσο µόν ο υλικές
ζηµιές
Αφού ακιν ήτοπ οίησαν
τον
ιδιοκτήτη απ έσπ ασαν απ ο τα
ταµεία της εταιρίας 40 χ ιλιάδες
ευρώ, εν ώ στη συν έχ εια διέφυγαν µε αυτοκίν ητο που
ήταν σταθµευµέν ο στον προαύλιο χ ώρο.
∆εν έχ ει βρεθεί µέχ ρι στιγµής ουτε το αυτοκίν ητο
ούτε οι δράστες παρά τις έρευν ες των αστυν οµικών της
Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής

Πήγε ν α πατήσει άν δρες της ∆Ι.ΑΣ. που
τον καταδίωξαν στον Ασπρόπυργο

Καταδίωξη ύπ οπ του οχ ήµατος µάρκας Smart
σηµειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής µε τους άν δρες
της οµάδας ∆Ι.ΑΣ. Ασπροπύργου ν α καταφέρν ουν ν α
συλλάβουν τον δράστη.

Αστυν οµικές πηγές αν αφέρουν ότι όλα ξεκίν ησαν
όταν οι άν δρες της οµάδας ∆Ι.ΑΣ. έκαν αν σήµα στο
Smart ν α σταµατήσει σε έλεγχ ο.
Ο οδηγός όχ ι µόν ο δεν σταµάτησε αλλά αν έπτυξε
ταχ ύτητα.
Όταν οι αστυν οµικοί τον καταδίωξαν εκείν ος προσπάθησε µάλιστα ν α τους πατήσει. Τελευταία στιγµή οι
άν δρες της ∆Ι.ΑΣ. κατάφεραν µε ελιγµό ν α σωθούν .

Τελικά, ακιν ητοποίησαν τον ύποπτο, µε καταγωγή
από την Αλβαν ία, και του πέρασαν χ ειροπέδες. Η
έρευν α συν εχ ίζεται για ν α διαπιστωθεί το παρελθόν
του συλληφθέν τα.
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Αναµένονται µειώσεις αλλά
και απαλλαγές για ευπαθείς οµάδες

Ολοκληρώνεται σε λίγους
µήνες το έργο αποχέτευσης
στον Κόκκινο Μύλο

Σύµφων α µε τις αν αφορές των υπευθύν ων της
εργολήπτριας εταιρείας, το έργο "Κατασκευή αγωγών
αποχ έτευσης ακαθάρτων στην περιοχ ή Λυκότρυπας
αν ατολικά οδού Φιλαδελφείας µέχ ρι ρέµατος Αχ αρν ών "
προϋπολογισµού 1.825.000 ευρώ, θα ολοκληρωθεί σε
λίγους µήν ες.
Τα σηµεία όπου γίν ον ται εργασίες στη συµβολή των
οδών , Φιλαδελφείας µε την οδό Πατριάρχ η Γρηγορίου
Ε' και Φιλαδελφείας µε την οδό Κεφαλλην ίας, επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός
συν οδευόµεν ος από τον Γεν ικό Γραµµατέα του ∆ήµου
Αχ αρν ών κ. Θαν άση Κατσιγιάν ν η.
Το έργο αποχέτευσης στον Κόκκινο Μύλο που
ήταν σε αδράνεια εδώ και περίπου 40 χρόνια,
ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2018

Το έργο αποχ έτευσης στον Κόκκιν ο Μύλο, το οποίο
ήταν σε αδράν εια εδώ και περίπου 40 χ ρόν ια,
ξεκίν ησε το καλοκαίρι του 2018 και αν αµέν εται ν α
ολοκληρωθεί σε λίγους µήν ες, δίν ον τας οριστική λύση
στο χ ρόν ιο πρόβληµα αποχ έτευσης ακαθάρτων των
κατοικιών της περιοχ ής.

Συν εδριάζει σήµερα ∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2018 και
ώρα 19:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίν ας, για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1.
Λήψη απόφασης για τον ορισµό συν τελεστών επιβαλλόµεν ων τελών καθαριότητας και φωτισµού έτους 2019.
2.
Λήψη απόφασης περί καθορισµού τελών &
δικαιωµάτων χρήσης ∆ηµοτικού Νεκροταφείου ο.ε.
2019.
3.
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή τέλους
καθαριότητας & φωτισµού ευπαθών κοιν ων ικών οµάδων .
4.
Αν αµόρφωση δηµοτικού προϋπολογισµού
ο.ε. 2019.
5.
Έγκριση Καν ον ισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής ( Παιδικοί
Σταθµοί) του ΝΠ∆∆ Πολιτισµού - Αθλητισµού - Κοιν ων ικής
Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής ( ΠΑΚΠΠΑ).
6.
Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Αθλητικών
Συλλόγων της πόλης.
7.
Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών
Συλλόγων της πόλης.
8.
Λήψη απόφασης για την σύν αψη Προγραµµατικής
Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Ελευσίν ας και ΕΤΕΚΑ/ΙΠΤΗΛ για την
υλοποίηση ερευν ητικού έργου µε τίτλο: « Eρευν ητικό Έργο για
την εφαρµογή καιν οτόµων εργαλείων τεχν ητής ν οηµοσύν ης
στην εν ηµέρωση και εξυπηρέτηση των δηµοτών ».
9.
Λήψη απόφασης για την χρον ική παράταση της
σύµβασης µε τίτλο: « Εκ- κεν ώσεις βόθρων δηµοτικών
κτιρίων » του ∆ήµου Ελευσίν ας.
10. Λήψη απόφασης για την χρον ική παράταση της
σύµβασης µε τίτλο: «Τεχν ικός έλεγχος οχηµάτων ( πρώην
ΚΤΕΟ) – κατάσταση τεχν ικού ελέγχου οχηµάτων & έκδοσης
κάρτας καυσαερίων – CPV: 50111100-7».
11. Λήψη απόφασης για την αν άγκη εκπόν ησης της
µελέτης: « Μελέτη εν εργειακής αν αβάθµισης δηµοτικών
κτιρίων » .
12. Λήψη απόφασης για την αν άγκη εκπόν ησης της

µελέτης: « Μελέτη εν εργειακής αν αβάθµισης οδοφωτισµού του
∆ήµου».
13. Τροποποίηση της υπ.αριθµ. 420/18 προηγούµεν ης
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
14. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης
ποσού 11.811,21 € για την πραγµατοποίηση δαπάν ης µε
τίτλο: « Συµµετοχή του ∆ήµου στις δαπάν ες έργων (∆ΕΗ,
ΕΥ∆ΑΠ, ΟΤΕ κλπ) ο.ε. 2018, για την επέκταση του δηµοτικού φωτισµού στις οδούς Πουλατζά, Καστοριάδη & Παπαδιαµάν τη της ∆.Ε. Ελευσίν ας.
15. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης
ποσού 8.268,20 € για την πραγµατοποίηση δαπάν ης µε
τίτλο: « Συµµετοχή του ∆ήµου στις δαπάν ες έργων (∆ΕΗ,
ΕΥ∆ΑΠ, ΟΤΕ κλπ) ο.ε. 2018, για την επέκταση του δηµοτικού φωτισµού σε πρόσφατα διαν οιγµέν η οδό στην περιοχή
« ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ» της ∆.Ε. Ελευσίν ας.
16. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης
ποσού 73,14 € για την πραγµατοποίηση δαπάν ης µε τίτλο: «
Συµµετοχή του ∆ήµου στις δαπάν ες έργων (∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ,
ΟΤΕ κλπ) ο.ε. 2018, για την επέκταση του δηµοτικού φωτισµού στην οδό Κον τούλη 94 της ∆.Ε. Ελευσίν ας.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

Τοποθέτηση υπόγειων κάδων απορριµµάτων
στο κέντρο του Ασπρόπυργου

Όπως αν έφερε ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης
Κασσαβός το έργο "Κατασκευή αγωγών αποχ έτευσης
ακαθάρτων στην περιοχ ή Λυκότρυπας αν ατολικά
οδού Φιλαδελφείας µέχ ρι ρέµατος Αχ αρν ών " προϋπολογισµού 1.825.000 ευρώ πρόκειται ν α ολοκληρωθεί σε
λίγο καιρό, βάσει των όρων και του χ ρον οδιαγράµµατος της Προγραµµατικής Σύµβασης που έχ ει υπογράψει ο ∆ήµος Αχ αρν ών µε την Περιφέρεια Αττικής, η
οποία χ ρηµατοδοτεί το έργο, τον ίζον τας χ αρακτηριστικά ότι:
"Οι κάτοικοι της περιοχ ής του Κόκκιν ου Μύλου, εδώ
και 40 χ ρόν ια έχ ουν λάβει φρούδες και αν εκπλήρωτες
υποσχ έσεις για την υλοποίηση του έργου αποχ έτευσης ακαθάρτων στην περιοχ ή τους.
Αυτή τη στιγµή η υλοποίηση και η ολοκλήρωση του
έργου είν αι αδιαµφισβήτητη και οι κάτοικοι της περιοχ ής σε λίγο καιρό θα απαλλαχ θούν µια και καλή από
την ταλαιπωρία και τα επιπλέον έξοδα, που επωµίζον ται σήµερα."

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νι κόλαος
Μελετίου ενηµερώνει τους ∆ηµότες ότι, ξεκίνησαν
οι εργασίες για την υπογειοποίηση της αποθήκευσης των αστικών απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών στο κέντρο της πόλης. Οι
τέσσερις (4) νέοι κάδοι θα τοποθετηθούν κατά
µήκος της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας και συγκεκριµένα, επί των τεµνόµενων οδών, Αθανασίου
Τσίγκου και 28ης Οκτωβρίου καθώς και επί της
πλατείας Μπακογιάννη.
Σηµειώνεται ότι, η υπογειοποίηση των κάδων
απορριµµάτων θα συµβάλλει στην αναβάθµιση
της εικόνας της πόλης, αφού θα αποτρέπεται

ριζικά, η έκθεση των απορριµµάτων σε κοινή θέα
και θα ελέγχεται µε βέλτιστο τρόπο το πρόβληµα
δυσοσµιών, χάρη στην στεγνότητα του συστήµατος. Επίσης, θα είναι απολύτως συµβατό για
συνεργασία µε τον υφιστάµενο στόλο απορριµµατοφόρων του ∆ήµου και οι απαιτήσεις συντήρησής του θα εί ναι ελάχι στες. Επι πλέον, το
σύστηµα βύθισης των κάδων είναι πιστοποιηµένο, στιβαρής και ανθεκτικής κατασκευής µε αποτέλεσµα να διασφαλίζεται η µακρόχρονη χρήση
χωρίς προβλήµατα.

4-θριάσιο

ΟΑΕ∆: Προσλήψεις για 86
θέσεις σε βρεφονηπιακούς

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 86
υπαλλήλων σε βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθµούς του ΟΑΕ∆.
Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στους νοµούς:
Αιτωλοακαρνίας, Αττικής, Αχαϊας, ∆ράµας, Ευρυτανίας, Ηµαθίας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Μεσσηνίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Ξάνθης, Ροδόπης,
Σερρών και Τρικάλων.
Οι νέοι υπάλληλοι θα προσληφθούν σε κάθε
περιοχή, ξεχωριστά, ενώ σε επικοινωνία του
workenter µε τους αρµόδιους φορείς προέκυψε ότι
οι πίνακες θα αναρτηθούν και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες.
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∆ύο νεκροί σε τροχαίο στην παλαιά εθνική Αθηνών-Κορίνθου

Σφοδρή σύγκρουση νταλίκας µε µε ΙΧ.

Τροχ αίο µε δύο ν εκρούς σηµειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην παλαιά εθν ική οδό Αθην ών - Κορίν θου κον τά
στον Ισθµό, όταν µία ν ταλίκα συγκρούστηκε µε ΙΧ.
Η σύγκρουση των οχ ηµάτων ήταν σφοδρότατη µε αποτέλεσµα ν α χ άσουν την ζωή τους οι δύο επιβαίν ον τες στο
Ι.Χ, έν α ηλικιωµέν ο ζευγάρι απο το Χαλάν δρι Αττικής.
Για τον απεγκλωβισµό τους από τα συν τρίµµια χ ρειάστηκε η επέµβαση της Πυροσβεστικής.

Στάση εργασίας στα ταξί:
Πότε θα «τραβήξουν» χειρόφρενο

πρωί, και όπως αν αφέρουν σε αν ακοίν ωση τους,
ζητούν «πιστή εφαρµογή της κείµεν ης ν οµοθεσίας
απ’ όλους, είτε πρόκειται για µεµον ωµέν ο ταξιτζή, είτε
για δίκτυο, είτε για διαµεσολαβητική εταιρεία».
Στα αιτήµατα αν αφέρον ται τα εξής:

Σηµειώστε: Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα
ξεκινήσει τις προσεχείς ηµέρες µαζί µε την έκδοση της προκήρυξης στις τοπικές εφηµερίδες
Οι υποψήφι οι θα υπογράψουν σύµβαση
εργασίας έως τις 31 Ιουλίου 2019
Στάση εργασίας προκήρυξε η Παν ελλήν ια Οµοσπον δία Ταξί και Αγοραίων από τις 04:00 τα ξηµερώµατα της Πέµπτης, 8 Νοεµβρίου ως τις 16:00 το
απόγευµα της ίδιας µέρας.
Η οµοσπον δία καλεί σε συγκέν τρωση διαµαρτυρίας
έξω από τα ∆ικαστήρια της Ευελπίδων , στις 09:00 το

Η συν έχ εια από τη σελ. 2
17. Λήψη απόφασης για την
εξειδίκευση πίστωσης ποσού 73,14 €
για την πραγµατοποίηση δαπάν ης µε
τίτλο: « Συµµετοχή του ∆ήµου στις
δαπάν ες έργων (∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, ΟΤΕ
κλπ) ο.ε. 2018, για την επέκταση του
δηµοτικού φωτισµού σε πάροδο της
οδού ∆ηµ. Ρήγου της ∆.Ε. Μαγούλας.
18. Λήψη απόφασης για την
παραχ ώρηση χ ρήσης σχ ολικών
χώρων του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου

Άµεση εφαρµογή του Ν.4530/18 και Ν.4446/16 και
δράση από τις Ελεγκτικές Αρχ ές. Μόν ο έτσι θα δηµιουργηθούν συν θήκες υγιούς αν ταγων ισµού.
Άµεση πάταξη της υποκλοπής έργου από φορείς
(Ι.Χ.) που δεν έχ ουν δικαίωµα επιβατικής µεταφοράς.
Άµεση προσαρµογή όλων των εταιρειών διαµεσολάβησης µε το εθν ικό ν οµοθετικό πλαίσιο που διέπει
την αστική µεταφορά.
«Ο εκφοβισµός µε διώξεις & αγωγές στοχ εύει στην
απαγόρευση της δηµοσιοποίησης των απόψεών µας.
Καν είς δεν µπορεί ν α µας φιµώσει. Το ταξί υπήρχ ε,
υπάρχ ει και θα υπάρχ ει.
Για εµάς είν αι η δουλειά µας. Για άλλους έν α ακόµη
προϊόν », τον ίζεται στην ίδια αν ακοίν ωση.

Ελευσίν ας , στο Σώµα Ελλην ικού
Οδηγισµού – Τοπικό Τµήµα Ελευσίν ας-.
19. Επί αιτήµατος Κοιν ωφελής
Επιχ είρησης ∆ήµου Ελευσίν ας
(ΚΕ∆Ε) για παραχώρηση χώρου της
Ελαιουργικής, µε σκοπό την συν αρµολόγηση , επισκευή κλπ. οικίσκων
της δράσης « Χριστουγεν ν ιάτικου Χωριού».
20. Επί αιτήµατος Κοιν ωφελής
Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίν ας

(ΚΕ∆Ε) για παραχώρηση χώρου της
Πλατείας Ηρώων Ελευσίν ας στο
πλαίσιο υλοποίησης της δράσης του «
Χριστουγεν ν ιάτικου Χωριού».
21. Επί αιτήµατος Σώµα Ελλήν ων Προσκόπων – 1ο Σύστηµα
Προσκόπων Ελευσίν ος-.
22. Λήψη απόφασης για την
έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή
των αν τικειµέν ων των συµβάσεων
γεν ικών υπηρεσιών .
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ΕΘΕΣΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΙΤΗ «SERES»

Στο πλευρό του καθηγητή Μπαζιώτη στη νέα
του προσπάθεια, ο ∆ήµος Φυλής

Ο

∆ήµος Φυλής βρίσκεται και πάλι στο πλευρό του συνδηµότη µας επίκουρου καθηγητή του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Γιάννη Μπαζιώτη. Στηρίζει το νέο του εγχείρηµα, όπως είχε στηρίξει, πέρσι, τη συµµετοχή
του στην αποστολή ANSMET της NASA µε αντικείµενο την συλλογή µετεωριτών στην Ανταρκτική, που
πραγµατοποιήθηκε, µε επιτυχία, στην αρχή του χρόνου.
Ειδικότερα, έθεσε υπό την αιγίδα του την Έκθεση Φωτογραφίας µε τίτλο «200 ΧΡΟΝΙΑ και 200 ΜΕΡΕΣ: Από τον
SERES στην Ανταρκτική», που θα πραγµατοποιηθεί από τις 7 µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2018, στο Μουσείο Ηρακλειδών (οδός Ηρακλειδών 16, Θησείο, Αθήνα), µε φωτογραφίες από τη συµµετοχή του Γιάννη Μπαζιώτη στην αποστολή της Ανταρκτικής.
Στο επίκεντρο της Έκθεσης θα βρεθεί η έκθεση του µετεωρίτη SERES, του µοναδικού που έχει βρεθεί στο ελληνικό
έδαφος (το 1818 στην πόλη των Σερρών)και ο οποίος θα µεταφερθεί για το σκοπό αυτό από το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας της Βιέννης, όπου φυλάσσεται.
Ο µετεωρίτης SERES θα εκτεθεί από την Τετάρτη 7 Νοεµβρίου 2018 έως την Κυριακή 11 Νοεµβρίου 2018 (από
10:00 µέχρι 21:00) µε εισιτήριο 4 ευρώ ανά άτοµο.
Η έκθεση θα πλαισιωθεί από οµιλίες τριών διακεκριµένων επιστηµόνων:
-Πέµπτη, 15 Νοεµβρίου: Αντώνης Ν. Αντωνίου, ∆ρ. Αστροφυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών «Κατάκτηση του
∆ιαστήµατος: Εφικτή ή Ουτοπία;».
-Πέµπτη, 22 Νοεµβρίου: Πιέρρος Παπαδέας, Ιδρυτικό µέλος του Libre Space Foundation «Going to space
– the libre way».
-Πέµπτη, 29 Νοεµβρίου: Ιωάννης Μπαζιώτης, Επικ. Καθηγητής Ορυκτολογίας-Πετρολογίας, Γεωπονικό
Παν/µιο Αθηνών «80 ηµέρες στην Ανταρκτική».
Επίσης, θα πλαισιωθεί από εργαστήρια που θα δώσει ο ίδιος ο ∆ρ. Ιωάννης Μπαζιώτης το Σάββατο 10 και την
Κυριακή 11 Νοεµβρίου 2018 (10:00-14:00), στις αίθουσες του Μουσείου Ηρακλειδών, για ηλικίες 15 ετών και άνω.
Στη συνέντευξη Τύπου για την γνωστοποίηση της Έκθεσης στα ΜΜΕ, που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 30 Νοεµβρίου 2018 το ∆ήµο Φυλής εκπροσώπησε ο Γενικός Γραµµατέας Αργύρης Αργυρόπουλος.
Μετέφερε τους χαιρετισµούς του ∆ηµάρχου Χρήστου Παππού και τόνισε ότι ο ∆ήµος Φυλής θα βρίσκεται πάντα στο
πλευρό του καθηγητή Μπαζιώτη και των άλλων επιστηµόνων γιατί προωθεί την αριστεία και δίνει κίνητρα στους νέους
οι οποίοι αποτελούν το κεφάλαιο του ∆ήµου για το µέλλον.

θριάσιο-5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Στους Παιδικούς και Βρεφικούς
σταθµούς Άνω Λιοσίων και τη
φετινή χρονιά

Σ

τα πλαίσια της προσπάθειάς µας για εν ίσχ υση
των γον εϊκών ρόλων αλλά και των οικογεν ειακών
συστηµάτων και µε απώτερο σκοπό την σωστή
αν άπτυξη κι εξέλιξη των παιδιών , συν εχ ίζουµε και τη
φετιν ή σχ ολική χ ρον ιά, το Πρόγραµµα Ατοµικής κι
Οικογεν ειακής Συµβουλευτικής, για τους γον είς των
παιδιών που φιλοξεν ούν ται στους Παιδικούς και Βρεφικούς σταθµούς, µε την καθοδήγηση της Συµβούλου
Ψυχ ικής Υ γείας του Νοµικού Προσώπου κας Γεωργίας
Παππά.
Οι γον είς για όποιο θέµα τους απασχ ολεί που αφορά
στα παιδιά τους και τη σχ έση µαζί τους, µπορούν ν α
απευθύν ον ται στην Υ πεύθυν η του Σταθµού ζητών τας
ατοµική ή οικογεν ειακή συν εδρία µε την Σύµβουλο
Ψυχ ικής Υ γείας. Άµεσα θα εν ηµερών ον ται για την
ηµέρα και την ώρα του ραν τεβού.
Συν εδρίες θα πραγµατοποιούν ται κατόπιν εκδήλωσης
εν διαφέρον τος των γον έων ή σχ ετικής πρότασης των
παιδαγωγών σε σχ έση µε την παρουσία των παιδιών
στον σταθµό και θέµατα που εκείν οι επισηµαίν ουν και
θεωρούν ότι χ ρειάζον ται παρέµβαση ειδικού.
Σύµφων α µε τον Πρόεδρο των Παιδικών και Βρεφικών
Σταθµών Άν ω Λιοσίων κο Παν αγιώτη Καµαριν όπουλο,
στόχ ος είν αι το Νοµικό Πρόσωπο ν α σταθεί δίπλα
στους γον είς και στα παιδιά τους για την επίτευξη µιας
υγιούς σχ έσης µεταξύ τους και για την εύρυθµη λειτουργία των οικογεν ειακών τους συστηµάτων .

Κλειστά θα παραµείνουν όλα τα
σχολεία στις 7 Νοεµβρίου

Κλειστά θα π αραµείν ουν όλα τα σχ ολεία
της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας
Εκπ αίδευσης
την
Τετάρτη 7 Νοεµβρίου
2018.
Τα σχ ολεία θα παραµείν ουν κλειστά λόγω της
διεξαγωγής εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα
Υ π ηρεσιακά Συµβούλια
Ειδικού Εκπ αιδευτικού
Προσωπικού(Κ.Υ .Σ.Ε.Ε.
Π., Π.Υ .Σ.Ε.Ε.Π.).
∆ικαίωµα του εκλέγειν
στις εκλογές, έχ ουν τα
τακτικά µέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπι-

κού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που αν ήκουν οργαν ικά σε Σχ ολικές Μον άδες Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης
(ΣΜΕΑΕ) και σε Κέν τρα
∆ιαφοροδιάγν ωσης, ∆ιάγν ωσης και Υ ποστήριξης
(ΚΕ∆∆Υ ) της χ ώρας.
Καθώς και οι προσωριν οί
αν απ ληρωτές ΕΕΠ και
ΕΒΠ που είν αι εγγεγραµµέν οι στον πίν ακα των
εκλογέων .
∆ικαίωµα του εκλέγεσθαι έχ ουν µόν ο τα τακτικά
µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
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6-θριάσιο

Εορτασµός των Αγίων 4ων Μαρτύρων στον Ι.Ν. Αγίας
Παρασκευής Εργατικών Κατοικιών Μάνδρας

Από την Ένωση Κρητών Ελευσίνας

Π

αρουσία της ∆ηµάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας κας Ιωάννα Κριεκούκη πραγµατοποιήθηκε από την Ένωση Κρητών Ελευσίνας ο καθιερωµένος εορτασµός των Αγίων 4ων
Μαρτύρων το Σάββατο 27 Οκτωβρίου στον Ι.Ν.
Αγίας Παρασκευής Εργατικών Κατοικιών Μάνδρας.Η περιφορά των κατεξοχήν Κρητών Αγίων
πραγµατοποιήθηκε συνοδεία της φιλαρµονικής του ∆ήµου ενώ την εικόνα συνόδευαν
Αγήµατα µε κρητικές παραδοσιακές φορεσιές. Εκτός από τη ∆ήµαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας στον εορτασµό παραβρέθηκαν η Περιφερειακή Σύµβουλος κ. Παναγιώτα Παπά η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ερασµία Στάθη, η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού Αλεξάνδρα Νερούτσου και ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μελέτιος Παπακωνσταντής. Μετά το τέλος της περιφοράς ακολούθησε κρητικό παραδοσιακό κέρασµα
για όλους τους παρεβρισκοµένους στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΤΗΛ. 210 5547697
e-mail: sinelmama@gmail.com

Ελευσίν α, 1/11/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Προς : κάθε αρµόδιο
Κοιν οποίηση : ηµερήσιο και τοπικό τύπο

Τ

ο σωµατείο µας καταγγέλλει την επίθεση που
δέχ θηκε η ΕΛΜΕ Πειραιά από τον Σ∆ΟΕ και
τον έλεγχ ο από κρατικούς παράγον τες της
δραστηριότητα της συν δικαλιστικής οργάν ωσης
των εκπαιδευτικών .
Αρµόδιοι για τον έλεγχ ο της λειτουργίας των
οργάν ων των συν δικαλιστικών οργαν ώσεων είν αι
µόν ο τα µέλη τους. Κάθε άλλη παρέµβαση είν αι

απαράδεκτη και συν ιστά ωµή παραβίαση των
συν δικαλιστικών
και δηµοκρατικών ελευθεριών
των εργαζοµέν ων .
Το ταξικό κίν ηµα δεν πρόκειται ν α φοβηθεί και
δεν θα τα <<διπλώσει>> µπροστά στη ν έας µορφής επίθεση που δέχ εται.
Θα συν εχ ίσει ν α ξεσκεπάζει και ν α αν τιπαλεύει
την αν τιλαϊκή πολιτική της κυβέρν ησης , θα εκφράζει την αλληλεγγύη του αν άµεσα στα µέλη του
και όπου αλλού ορίζουν τα καταστατικά των
σωµατείων και οι γεν ικές συν ελεύσεις των µελών
τους.
Απαιτούµαι ν α σταµατήσει άµεσα κάθε δίωξη
της ΕΛΜΕ Πειραιά και γεν ικότερα στο ταξικό
κίν ηµα.
Εκφράζουµε την συµπαράστασή µας και την
αλληλεγγύη µας στους εκπαιδευτικούς που δέχ ον ται την επίθεση.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ν.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆. ΓΚΑΤΖΗΣ

Νέες επιµορφωτικές και κοινωνικές
δράσεις της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ και της
Αντικαρκινικής Αχαρνών το Νοέµβριο

Ο

ι
επόµεν ες
π ρογραµµατισµέν ες πολιτιστικές επιµορφωτικές
και κοιν ων ικές δράσεις
της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ, και
της Αν τικαρκιν ικής Αχαρν ών για Νοέµβριο και Οκτώβριο 2018 και παρακαλούµαι ν α
τηλεφων είτε έγκαιρα στα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής για
περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συµµετοχής σε
ότι σας εν διαφέρει:
•
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Νοέµβρη Ωρα 9.30 πµ. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήν ας
•
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 Νοέµβρη 6 µµ Φιλοσοφική και Κοιν ων ική συµβουλευτική (ταιν ία και συζήτηση) .
• ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Νοέµβρη 7.00 µµ Θεατρική παράσταση «Ο
µπαµπάς Ο Πόλεµος» του Ιάκωβου Καµπαν έλλη, µε τους
«ΟΝΕΙΡΟΒΑΤΕΣ» ατό την Αν τικαρκιν ική Αχαρν ών & Φυλής
στην αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρν ών .
• 16 έως 19 Νοέµβρη 2018 4ήµερη Προσκυν ηµατική Εκδροµή στη Λέσβο.
•
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 Νοέµβρη 6 µµ Φιλοσοφική και Κοιν ων ική συµβουλευτική (ταιν ία και συζήτηση) .
• ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ∆εκέµβρη απόγευµα, στη Θεατρική παράσταση MASTER CLASS που χων ταν εύει τη ζωή της Μαρίας
Κάλλας µε την Μαρία Ναυπλιώτου στον κεν τρικό ρόλο
• ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ∆εκέµβρη ώρα 6.30 µµ Ιατρική Εκδήλωση µε
την Αν τικαρκιν ική Αχ αρν ών & Φυλής στην αίθουσα
εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Αχαρν ών .
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ∆εκέµβρη
απόγευµα Στο Ίδρυµα
«ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» παρακολουθούµε τη παράσταση της
«Συµφων ικης Ορχήστρας Νέων »
• ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ∆εκέµβρη απόγευµα στη φαν τασµαγορική
παράσταση για µικρούς και µεγάλους «Η Χιον άτη στον πάγο»
• ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ: ∆ευτέρα, 6.30 µµ και Πέµπτη
8.00 µµ.
• ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ εν ηλίκων : Πέµπτη 6.00 µµ.
• ΘΕΑΤΡΙΚΉ ΟΜΑ∆Α (δηλώστε συµµετοχή)
• ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ηµέρα Τετάρτη ώρα 6.30΄µµ .αν ά
15ν θήµερο ( προβολή ταιν ίας και συζήτηση) . Έν αρξη
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 Οκτώβρη.
• Για δωρεάν ΤΕΣΤ ΜΝΗΜΗΣ στο γραφείο µας, δηλώστε
συµµετοχή για ραν τεβού, στην Ουραν ία Αν αγν ωστάκη τηλ.
2102440455
• Για ΤΕΣΤ ΠΑΠ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ από την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ &
ΦΥΛΗΣ µε ραν τεβού στο τηλ. 2102467871 και για συµµετοχή στην ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ την Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου ώρα 101 µµ.
Με εκτί µηση γι α τη ∆ι οι κούσα Επι τροπή
Η πρόεδρος
Η Γεν. Γραµµατέας
Λί τσα Αλεξάνδρου-Πανά
Αναστασί α Παµουκτσόγλου
Τηλ. 6945608949
Τηλ 6932301641
ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
W OMENS UNION OF GREECE
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ)
Μελπoµένου & Αχαρνέων Ιππέων, Aχαρναί
Τηλ: 210 2467255 – 210 2433407 – 6937161994- 5-6
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Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στον ∆ήµο Αγίων Αναργύρων
- Καµατερού µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής

θριάσιο-7

Σύσκεψη του Συντονιστικού
Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας ∆ήµου Φυλής

Έχει π ροβλεφθεί η αγορά δυο αυτοκινήτων
4X4 π ου θα είναι ευέλικτα και µε π λήρη
εξοπ λισµό, ενώ θα γίνει επ ιπ λέον
π ροµήθεια αλατιού µέχρι τον ∆εκέµβριο

Α

κόµη ένα σηµαντικό έργο
στον ∆ήµο Αγίων Αναργύρων - Καµατερού,
που περιλαµβάνει την ανάπλαση
κοινόχρηστων χώρων και την
ενσωµάτωση υπόγειων συστηµάτων διαχωρισµού και αποκοµιδής
απορριµµάτων, ύψους 2,93 εκατοµµυρίων ευρώ µε ΦΠΑ, χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής.
Ειδικότερα, η Περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος Αγίων Αναργύρων - Καµατερού, Νίκος Σαράντης υπέγραψαν
Προγραµµατική Σύµβαση για την
υλοποίηση του σχετικού έργου,
που αναµένεται να συµβάλει στη
βελτίωση των περιβαλλοντικών
όρων και του αστικού τοπίου
καθώς και στην εξοικονόµηση
πόρων.

Τι περιλαµβάνει το έργο
Το έργο αφορά σε εκτεταµένες
παρεµβάσεις για την αναβάθµιση
κοινόχρηστων χώρων, κυρίως της
∆ηµοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων. Οι εργασίες περιλαµβάνουν την ανακατασκευή / κατασκευή δαπεδοστρώσεων 1.800 τ.µ.,
την ενίσχυση του πρασίνου και την
επισκευή / αντικατάσταση εξοπλισµού.
Παράλληλα, το έργο περιλαµβάνει την εγκατάσταση 24 οικολογικών βυθιζόµενων συστηµάτων
κάθετης διαβαθµισµένης συµπίεσης απορριµµάτων, τόσο στις περιοχές που θα υλοποιηθούν
εργασίες ανάπλασης, όσο και σε
θέσεις όπου η παρέµβαση θα είναι
µεµονωµένη µε την εγκατάσταση
υπόγειων συστηµάτων.

Θέσεις παρέµβασης
Συγκεκριµένα, θα πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις στη ∆.Ε. Αγίων
Αναργύρων: Πλατεία Κοκκινόπουλου, Ι.Ν. Αγ. ∆ηµητρίου (Μυκονιάτικα), Αλ. Παπάγου (από Αγ. Αναργύρων έως Σύρου), Πλατεία Ανάκασας, Πλατεία Άρη Βελουχιώτη
(∆ωδεκανήσου), Πλατεία Αγ. Φραγκίσκου, Πλατεία Πλαπούτα, Αγ.
Αναργύρων και Τριπόλεως (Κεντρική πλατεία).

Ακολούθως, οι θέσεις παρέµβασης στη ∆.Ε. Καµατερού: Πλατεία
Αγ. Νικολάου, Πλατεία Αντίστασης,
Πλατεία Γεροβουνό (Νικηταρά και
Παλαµά), Πλατεία ∆ηµοκρατίας (επί
της οδού Β. Γεωργίου), Θεσσαλονίκης και 28ης Οκτωβρίου, Πλατεία Ιφιγενείας και Ιωλκού.

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Χώροι
καταφυγής σε
περίπτωση
σεισµού

Ο δήµος Ελευσίνας
δηµοσίευσε κατάσταση των
χώρων ανά γειτονιά και περιοχή, όπου θα µπορούν να
καταφύγουν οι κάτοικοι ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που συµβεί
κάποιος σεισµός.
Συνολικά έχουν καθορισθεί σε
Ελευσίνα και Μαγούλα 16
χώροι µε συνολικό εµβαδό
97.395 τ.µ.

Σ

ύσκεψη του Συν τον ιστικού Οργάν ου Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Φυλής υπό την προεδρία του ∆ηµάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού,
πραγµατοποιηθηκε την Παρασκευή 2 Νοεµβρίου,
στο ∆ηµαρχ είο «Νικόλαος Λιάκος» στη ∆ηµοτική
Εν ότητα Φυλής. Στη σύσκεψη εξετάστηκαν τα µέτρα
πρόληψης πληµµυρικών φαιν οµέν ων για τη χ ειµεριν ή περίοδο.
Πριν από αυτό έγιν ε έν ας απολογισµός για την
αν τιπυρική περίοδο όπου ο Αν τιδήµαρχ ος Περιβάλλον τος & Καθηµεριν ότητας Μιχ άλης Οικον οµάκης
υπογράµµισε : «η προεργασία του ∆ήµου µε τους
καθαρισµούς των ξερών χ όρτων , η συν τήρηση και
η άρτια λειτουργία σε κρουν ούς και δεξαµεν ές , το
πλήρες αν τιπυρικό σχ έδιο και η πολύ καλή συν εργασία, οργάν ωση και συν τον ισµός µε τους αρµόδιους φορείς, απέδωσαν και µας έδωσαν αυτά τα θετικά αποτελέσµατα».
Ο Μιχ άλης Οικον οµάκης εν ηµέρωσε πως ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παπ π ούς
βρίσκεται σε
προχ ωρηµέν ες συζητήσεις µε τον Αρχ ηγό της Πυροσβεστικής για την περαιτέρω εν ίσχ υση της παρουσίας και του έργου της Πυροσβεστικής στην περιοχ ή
µας.
Μάλιστα τις επόµεν ες ηµέρες αν αµέν εται η υπογραφή σχ ετικού µν ηµον ίου συν εργασίας του ∆ήµου µε
την Πυροσβεστική.
Αµέσως µετά την ολοκλήρωση του απολογισµού της
αν τιπυρικής περιόδου, εξετάστηκε το χ ειµεριν ό σχ έδιο του ∆ήµου για την αν τιµετώπιση ακραίων καιρικών φαιν οµέν ων .
Ο Μιχ άλης Οικον οµάκης εν ηµέρωσε εκτεν ώς για
τα µέσα που διαθέτει ο ∆ήµος για την αν τιπληµµυρική προστασία και τα σηµεία του ∆ήµου όπου
υπάρχ ει επικιν δυν ότητα για πληµµύρες. «Ήδη έχ ει
επισκευαστεί πλήρως το µεγάλο εκχ ιον ιστικό του
∆ήµου, έχ ουµε αλάτι στο εργοτάξιο του ∆ήµου και θα
προµηθευτούµε κι άλλο µέχ ρι το ∆εκέµβριο εν ώ
έχ ουν καθαριστεί όλα τα φρεάτια οµβρίων υδάτων και
καθαρίζον ται διαρκώς» διαβεβαίωσε ο Μιχ άλης Οικον οµάκης.
Παράλληλα, προαν ήγγειλε πως στο ν έο προϋπολογισµό του ∆ήµου έχ ει προβλεφθεί η αγορά δυο αυτοκιν ήτων 4X4 που θα είν αι ευέλικτα και µε πλήρη
εξοπλισµό, ώστε ν α χ ρησιµοποιηθούν για τον καθαρισµό των στεν ών δρόµων από το χ ιόν ι και τη ρίψη
αλατιού στη Φυλή, εν ώ ταυτόχ ρον α θα διαθέτουν
εξοπλισµό και για πυρόσβεση πυρκαγιών το καλοκαίρι.
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8-θριάσιο

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συµµετοχή συλλόγων,
φορέων και επαγγελµατιών της πόλης

Στις εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων του ∆ήµου Ελευσίνας

Π

ρόσκληση ενδιαφέροντος για
σ υ µ µ ε τ ο χ ή
συλλόγων,φορέων και επαγγελµατιών της πόλης στις εορταστικές
εκδηλώσεις των Χριστουγέννων στο
Χριστουγεννιάτικο χωριό του ∆ήµου
Ελευσίνας, που διοργανώνει η
Κ.Ε.∆.Ε.
Σας ενηµερώνουµε πως και φέτος η
Κ.Ε.∆.Ε. θα διοργανώσει το Χριστουγεννιάτικο Χωριό Ελευσίνας στην
πλατεία Ηρώων µε έναρξη την Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου 2018 και λήξη

την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019.
Προσκαλούµε τους συλλόγους αλλά
και τους φορείς της πόλης να συµµετέχουν, µε την παρουσίαση των δράσεων τους και τους επαγγελµατίες της
πόλης να συµµετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις µε τα προϊόντα τους.

Χρειάζεται να καταθέσετε αίτηση και
να πρωτοκολληθεί στα γραφεία της
Κ.Ε.∆.Ε. από τη ∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου
στις 8.30πµ. και καθηµερινά ∆ευτέρα
έως Παρασκευή 8.30-14.30.

Πρεµιέρα σήµερα για τα σχολικά γεύµατα

∆είτε την πρόσκληση που σας
αφορά:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΣΠΙΤΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΣΠΙΤΑΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Με εκτίµηση,
Κωνσταντίνα Μαρούγκα
Πρόεδρος Κοινωφελούς
Επιχείρησης
∆ήµου Ελευσίνας

- Θα διατεθούν συνολικά 153.244 γεύµατα

Π

ρεµιέρα σήµερα για τα σχ ολικά
γεύµατα - Το πρόγραµµα απευθύν εται συν ολικά σε 153.244
µαθητές, 950 σχ ολείων , 63 δήµων όλης
τη χ ώρας.
Μετά τον αν οιχ τό δηµόσιο ηλεκτρον ικό
διαγων ισµό, το πρόγραµµα αν απτύσσεται εν τός της επόµεν ης εβδοµάδας σε
831 σχ ολεία όλης της Επικράτειας,
καλύπτον τας κατ’ αυτόν τον τρόπο το
90% των µαθητών , που εκδήλωσαν
εν διαφέρον ν α συµµετάσχ ουν .

Σήµερα 5 Νοεµβρίου , ζεστό γεύµα θα
έχ ουν οι µαθητές 763 σχ ολείων , εν ώ την
Πέµπτη µπαίν ουν στο πρόγραµµα άλλα
68 σχ ολεία. Οι υπόλοιπες σχ ολικές µον άδες θα εν ταχ θούν στο πρόγραµµα εν τός
των επόµεν ων ηµερών .
Όπως επισηµαίν εται σε σχ ετική αν ακοίν ωση του υπουργείου Εργασίας, Κοιν ων ικής Ασφάλισης και Κοιν ων ικής
Αλληλεγγύης, ο θεσµός του ζεστού γεύµατος στα σχ ολεία, ο οποίος συµπληρών ει
φέτος τρία χ ρόν ια επιτυχ ούς εφαρµογής,

αποτελεί εθν ικό πρόγραµµα, εν ταγµέν ο
στον κρατικό προϋπολογισµό και για την
υλοποίησή του διατίθεν ται 50 εκατ. ευρώ.
Σύµφων α µε το υπουργείο, συγκριτικά
µε τον αριθµό των µαθητών που συµµετείχ αν στο πρόγραµµα τη σχ ολική περίοδο 2017-2018, φέτος, σηµειών εται

Συνελήφθησαν στα
Μέγαρα δύο άντρες για
κατοχή και διακίνηση
λαθραίων καπνικών

Σ

υν ελήφθησαν , στα Μέγαρα, από
αστυν οµικούς του Α.Τ Μεγάρων
µε τη συν δροµή και αστυν οµικών του Τ.Α. Μεγάρων δύο ηµεδαποί, ηλικίας 31 και 39 ετών , για παράβαση του Τελων ειακού Κώδικα και της
Νοµοθεσίας για τη φορολογία καπν ού.
Ειδικότερα, µετά απ ό διερεύν ηση
πληροφοριών σχ ετικά µε τη δράση
οµάδας που αποθηκεύει και διακιν εί,
µεγάλες ποσότητες λαθραίων καπν ικών προϊόν των στην περιοχ ή των
Μεγάρων , εν τοπίσθηκε στην περιοχ ή κλειστή περιφραγµέν η αποθήκη
µε προϊόν τα καπν ού.
Συν ολικά στον χ ώρο, βρέθηκαν και
κατασχ έθηκαν :
-2.258 κιλά κατεργασµέν ου καπν ού
-118 κούτες µε φίλτρα τσιγάρων
-135 ρολά περιτυλίγµατος πακέτων
τσιγάρων
-55 µεγάλα ρολά τσιγαρόχ αρτου
- ταιν ίες από χ αρτόν ι για παρασκευή
πακέτων τσιγάρων συν ολικού µήκους 3.000 µέτρων τρία
- τρία Ι.Χ φορτηγά αυτοκίν ητατρία
- τρία Ι.Χ.Ε. αυτοκίν ητα
- έν α αν υψωτικό µηχ άν ηµα (κλαρκ)
- δύο παλετοφόρα
Οι συλληφθέν τες, οδηγήθηκαν στον
κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθην ών , ο οποίος τους παρέπεµψε στον
Αν ακριτή.
αύξηση που ξεπερν ά το 20%, γεγον ός
που αποδεικν ύει τη θετική αποδοχ ή από
τους µαθητές, τους γον είς και την εκπαιδευτική κοιν ότητα.
«Τα πολλαπλά οφέλη του προγράµµατος έχ ουν θετική αν ταν άκλαση και στην
αν άπτυξη της πρωτογεν ούς εγχ ώριας
παραγωγής, καθώς τα προϊόν τα που επιλέγον ται για την παρασκευή των γευµάτων , η οποία γίν εται σε συν εργασία µε το
Γεωπον ικό Παν επιστήµιο, είν αι ν τόπια
και υψηλής διατροφικής αξίας.
Παράλληλα, µέσω του προγράµµατος,
διευρύν εται ο αριθµός των θέσεων
εργασίας στις τοπικές κοιν ων ίες»,
σηµειών ει στην αν ακοίν ωσή του το υπουργείο Εργασίας,
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θριάσιο-9

‘’Το ξεπούληµα του Θριάσιου Πεδίου’’

Γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος

Για να είµαι απολύτως ειλικρινής, δεν είχα
δώσει µεγάλη σηµασία στην υπόθεση της
παραχώρησης ενός «οικοπέδου» 600
στρεµµάτων στο Θριάσιο Πεδίο προκειµένου να δηµιουργηθεί σε αυτό ένας εµπορευµατικός σταθµός. Αλλά κάτι ο Γιάννης
Μανιάτης, κάτι ο Αδωνις (Γεωργιάδης)
που µίλησε στη Βουλή, κάτι ένας φίλος
που έχω και τα παρακολουθεί τα θέµατα
των διαγωνισµών που κατά καιρούς
προκηρύσσει η κυβέρνηση, µε έκαναν να
κοιτάξω πιο εµπεριστατωµένα την υπόθεση, η οποία αναδίδει δυσάρεστες οσµές,
αρµοδιότητας εισαγγελέα. Της κυρίας
(πολυ)Ξένης ∆ηµητρίου εν προκειµένω.
Πώς παρενέβη για το κόλπο µε τις κινέζικες χρυσές βίζες που είχε στήσει ο κύριος αντιπρόεδρος της Jumbo; Ετσι ακριβώς νοµίζω ότι οφείλει να κάνει και µε την
ακόλουθη οσµίζουσα υπόθεση.
Κωδικοποιώ την ιστορία, διότι θέλω να τη
διευκολύνω τη γυναίκα, µη χάσει χρόνο,
δεδοµένου ότι ακολουθεί και ένα υπέροχο
τριήµερο υψηλών θερµοκρασιών, και όσο
να πεις, κρίµα είναι να κλειστεί στο γραφείο να διαβάζει χαρτιά:
– Η κυβέρνηση αποφασίζει τον Οκτώβριο
του 2015 να παραχωρήσει µια έκταση στο
Θριάσιο Πεδίο που ανήκει στη ΓΑΙΑΟΣΕ,
σε πλειοδότη διαγωνισµού, για την κατασκευή σύγχρονου εµπορευµατικού σταθ-

µού. Σωστή απόφαση και πρόβληµα
κανένα. Ενα µήνα κατόπιν, τον Νοέµβριο
του ίδιου χρόνου συνέρχεται το ∆Σ της
εταιρείας και λέει µπράβο στην κυβέρνηση που έχει τέτοιες ωραίες ιδέες, συµφωνούµε κι εµείς, και προχωράµε.
– Εννιά µήνες µετά, µε τη γνωστή
ταχύτητα που διακρίνει τους οργανισµούς
επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, στις 7/6/2016 το ∆Σ της
ΓΑΙΑΟΣΕ αποφασίζει περί των όρων του
διαγωνισµού.
– Για λόγους που έχουν να κάνουν µε
την/ ταχύτητα που προανέφερα, και
ανήκει στην κατηγόρια «αγάλι/ αγάλι/
ψήνονται οι πιο καλοί διαγωνισµοί», η
απόφαση του ∆Σ παίρνει αριθµό πρωτοκόλλου οκτώ µήνες αργότερα, στις
20/2/2017.
– Ενα χρόνο, ένα µήνα και µια ηµέρα
µετά, στις 21/3/2018 (πάλι/ ταχύτατα,
ίδρωσαν οι άνθρωποι!!) αναρτάται η
απόφαση για τον διαγωνισµό, στη
∆ιαύγεια.
Τουτέστιν, κυρία ∆ηµητρίου µου, το ∆Σ
της ΓΑΙΑΟΣΕ αποφασίζει τον Ιούνιο 2016
για τους όρους του διαγωνισµού και η
σχετική απόφαση µε τους όρους και τα
συµπαροµαρτούντα
αναρτάται
στη
∆ιαύγεια ενάµιση χρόνο µετά. Σας λέει
κάτι αυτό; Ελπίζω.
Αντιθέτως, προσέξτε παρακαλώ εδώ, η
απόφαση για τη συγκρότηση της τριµελούς επιτροπής η οποία θα παραλάβει τις

Ο ρόλος Καραµανλή πίσω από την πρόταση
ΣΥΡΙΖΑ για προεδρική εκλογή

Π

ολιτικοί παρατηρητές, βλέπον τας και την επίθεση
που εξαπολύεται από ΜΜΕ
φιλικά προς τον ΣΥ ΡΙΖΑ ή τη
σκληρή ∆εξιά προς τον Κώστα
Σηµίτη και την υπεράσπιση του
Κώστα Καραµαν λή, µιλάν ε για οργαν ωµέν ο σχ έδιο
Ο ρόλος Καραµαν λή πίσω από
την πρόταση ΣΥ ΡΙΖΑ για προεδρική
εκλογή | in.gr
Αν τιδράσεις συν αν τά η πρόταση
του ΣΥ ΡΙΖΑ για την εκλογή του
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και
κυρίως η διαδικασία των επαν αλαµβαν όµεν ων ψηφοφοριών , µία αν ά
µήν α, επί έν α εξάµην ο, εάν δεν
εξευρεθούν οι 180 ψήφοι, αφού
προηγηθούν οι δύο ψηφοφορίες στη Βουλή για τη συγκέν τρωση 200 και 180
ψήφων , και εάν δεν υπάρξει αποτέλεσµα, η απευθείας εκλογή από το λαό.
Όπως αν αφέρει δηµοσίευµα του «Βήµατος της Κυριακής», από την κυβέρν ηση
εµµέν ουν στη διακοµµατική συµφων ία ν α αποσυν δεθεί η εκλογή του Προέδρου
της ∆ηµοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής, αλλά επισηµαίν ουν την αν άγκη ν α
διατηρηθεί ο συµβολικός εν ωτικός ρόλος του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας ως ρυθµιστή του πολιτεύµατος.
Και όπως λέν ε, αυτός ο ρόλος δεν υπηρετείται αν ο Πρόεδρος µπορεί ν α εκλέγεται µόν ο από την κυβερν ητική πλειοψηφία.
Μερικοί όµως είδαν ότι πίσω από την πρόταση για απευθείας εκλογή από τον
λαό κρύβεται η προοπτική ν α υπάρξει επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού
Κώστα Καραµαν λή µέσω της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας.
Σύµφων α µε το δηµοσίευµα, πολιτικοί παρατηρητές, βλέπον τας και την επίθεση
που εξαπολύεται από ΜΜΕ φιλικά προς τον ΣΥ ΡΙΖΑ ή τη σκληρή ∆εξιά προς τον
Κώστα Σηµίτη και την υπεράσπιση του Κώστα Καραµαν λή, µιλάν ε για οργαν ωµέν ο
σχ έδιο.
Και πιστεύουν ότι τελικά η πρόταση του ΣΥ ΡΙΖΑ αυτό ακριβώς υποδηλών ει, ότι
δηλαδή µε τη διαδικασία που προτείν εται για την εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, και ειδικά στην τελευταία φάση από τον λαό εάν δεν εκλεγεί από τη
Βουλή, δίν ει τη δικαιολογία που ήθελε ο Κ. Καραµαν λής για ν α µπει και πάλι στο
παιχ ν ίδι.

προσφορές των ενδιαφεροµένων, θα
ελέγξει τα δικαιολογητικά τους και θα αξιολογήσει τους µετέχοντες του διαγωνισµού, δηµοσιεύεται πάραυτα στη
∆ιαύγεια, µη και έρθουν προφανώς οι
προσφορές, και δεν υπάρχει επιτροπή να
τις παραλάβει.
Ποιοι διορίζονται µέλη της τριµελούς επιτροπής;
Υποθέτω ότι µικρή έως ελάχιστη σηµασία
και ενδιαφέρον έχει ότι δυο µέλη της είναι
ο κύριος Σπ. Μαντζαρίνης, διευθυντής
ανάπτυξης και αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας της εταιρείας, και ο διευθυντής µισθώσεων Π. Χειµωνιάδης. Αντιθέτως έχει και παραέχει σηµασία – θα
συµφωνήσει µαζί µου η ερίτιµος κυρία
∆ηµητρίου – το γεγονός ότι ο κύριος Αθανάσιος Σχίζας, διευθύνων σύµβουλος της
ΓΑΙΑΟΣΕ, διορίζει τον/ εαυτό του επικεφαλής της!
Πάµε ολοταχώς παρακάτω:

– Η απόφαση περί των όρων του διαγωνισµού αναφέρει σαφώς ότι θα υπάρξει
εφάπαξ αντάλλαγµα που θα κατατεθεί
από τον παραχωρησιούχο ύψους 20
εκατ. ευρώ αλλά αιφνιδίως, και ενώ
υπάρχει στην 3η σελίδα ρητή απαγόρευση στον διευθύνοντα σύµβουλο να αλλάξει τους όρους της σύµβασης µεταξύ των
οποίων και η προκαταβολή 20 εκατ.
ευρώ, στον/ µακρύ δρόµο προς τον διαγωνισµό, τα 20 εκατ. της εφάπαξ καταβολής µειώνονται σε/ 10 εκατ.
Ποιος έλαβε αυτή την απόφαση, ουδείς
γνωρίζει. Οπως δεν γνωρίζει ποιος έλαβε
και µια άλλη παρεµφερή – α, εδώ ξεκινούν τα «περίεργα»: σύµφωνα µε τους
όρους του διαγωνισµού, αυτός που θα
έπαιρνε τη δουλειά θα έπρεπε να καταβάλει και µια ισόποση εγγυητική επιστολή,
ήτοι 20 εκατ. ευρώ.
Συνεχίζεται στη σελ. 10

Χαρίτσης: ∆εν θα µεταθέσουµε στο µέλλον
το θέµα των συντάξεων

Ε

ρωτηθείς για το αν θα υπάρξει κατάργηση ή αν αβολή µε αστερίσκους της περικοπής των συν τάξεων , ο υπουργός Εσωτερικών , απαν τά ότι η δεύτερη
εκδοχ ή
δεν
είν αι στις προθέσεις της
κυβέρν ησης, καθώς «οι
αστερίσκοι
δεν
επιλύουν το πρόβληµα,
απλώς το µεταθέτουν
στο µέλλον », εν ώ εκφράζει την πεποίθηση
ότι σύν τοµα θα υπάρξει
θετική έκβαση.
«Κάθε µέρα π ου
περν άει γίν εται όλο και
πιο ορατός ο αν τικοιν ων ικός χ αρακτήρας
του προγράµµατος της
Ν∆», τον ίζει ο Αλέξης
Χαρίτσης, εκτιµών τας παράλληλα ότι «όταν έρθει η ώρα, ο ελλην ικός λαός θα
συγκρίν ει πεπραγµέν α και σχ έδια και θα επιλέξει τον ΣΥ ΡΙΖΑ για ν α οδηγήσει τη
χ ώρα στη ν έα περίοδο µε δικαιοσύν η και ασφάλεια».
Ερωτηθείς από τη Realnews για το αν θα υπάρξει κατάργηση ή αν αβολή µε αστερίσκους της περικοπής των συν τάξεων , ο υπουργός Εσωτερικών , απαν τά ότι η
δεύτερη εκδοχ ή δεν είν αι στις προθέσεις της κυβέρν ησης, καθώς «οι αστερίσκοι δεν
επιλύουν το πρόβληµα, απλώς το µεταθέτουν στο µέλλον », εν ώ εκφράζει την
πεποίθηση ότι σύν τοµα θα υπάρξει θετική έκβαση.
Υ πογραµµίζει ακόµη ότι το κρίσιµο τώρα είν αι «ν α υλοποιηθούν απρόσκοπτα τα
µέτρα για την εν ίσχ υση της κοιν ων ικής πλειοψηφίας που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός
στη ∆ΕΘ και που σηµατοδοτούν στην πράξη το πέρασµα στη µεταµν ηµον ιακή
εποχ ή».
Ο κ. Χαρίτσης διαβεβαιών ει ότι «η εν ίσχ υση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είν αι πολιτική επιλογή της κυβέρν ησης και γίν εται στοχ ευµέν α, εκεί που υπάρχ ουν πραγµατικές αν άγκες, όχ ι για την εξυπηρέτηση πελατειακών δικτύων , όπως στο παρελθόν ». Καλεί τέλος την αν τιπολίτευση ν α απευθύν ει τις κατηγορίες περί κρατισµού
«στους κατοίκους ολόκληρων περιοχ ών της χ ώρας που δεν έχ ουν ακόµη -το 2018δίκτυο ύδρευσης ή αποχ έτευσης, στους δήµους που δεν είχ αν έν αν µηχ αν ικό για
ν α υλοποιήσουν έν α απλό έργο ή στους χ ιλιάδες συµβασιούχ ους που παρέµεν αν
όµηροι για χ ρόν ια, παρότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς αν άγκες».
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Συν εχίζεται από τη σελ. 9

Αλλά το αόρατο χέρι µειώνει και αυτά τα
20 εκατ. και τα κάνει 10.
Και να ήταν µόνο αυτά; Υπάρχουν και
άλλα:
– Ο αρχικός διαγωνισµός που προκηρύχθηκε τον Νοέµβριο 2015 από τη
ΓΑΙΑΟΣΕ προέβλεπε διάρκεια της παραχώρησης 50 χρόνια και ετήσιο αντίτιµο
500 χιλ. ευρώ για τα πρώτα δώδεκα χρόνια και εν συνεχεία 1,5 εκατ. ευρώ για
υπόλοιπα 38 έτη. Τουτέστιν η εταιρεία θα
πλήρωνε συνολικά 63 εκατ. ευρώ.

– Τον Ιούνιο 2016 η νέα προκήρυξη που
εκδόθηκε από το ∆Σ της ΓΑΙΑΟΣΕ φαίνεται πως «µατιάστηκε» άσχηµα. Οτι ήταν
«µάτι» δεν το συζητώ. Αλλιώς πώς θα
άλλαζαν µε τη µια ουσιώδεις όροι, όπως η
επέκταση του χρόνου παραχώρησης,
κατά δέκα χρόνια – από 50 σε 60 χρόνια
παραχώρησης, και ο καθορισµός του ετήσιου µισθώµατος στις 350.000 ευρώ για
κάθε χρόνο;
Το οποίο σε απλά ελληνικά σηµαίνει ότι τα
αναµενόµενα έσοδα του ∆ηµοσίου
µειώθηκαν κατά 31 εκατ. ευρώ.
Και δεν συζητώ καθόλου ότι το κακό το
«µάτι» που άρχισε να πλήττει τη σύµβαση
από τον Ιούνιο του 2016, το χτύπησε
αλύπητα και στο θέµα του ορίου δόµησης:
τέσσερις φορές αυξήθηκε, σε σχέση µε το
αρχικό!
Η σύµβαση συζητήθηκε και χθες στη
Βουλή, η αντιπολίτευση την έπεσε
άσχηµα στον αρµόδιο Σπίρτζη για όλα
αυτά τα πρωτοφανή, αλλά έχω την αίσθηση ότι κακώς. ∆εν είναι ο Σπίρτζης που
«µάτιασε» τη σύµβαση και έγιναν όσα έγιναν.
Αλλος/οι προφανώς είναι, και ο άνθρωπος απλώς υποστήριξε στη Βουλή ένα
πράγµα, που όσοι τον είδαν να µιλάει
καταλάβαιναν ότι ούτε ο ίδιος πίστευε
αυτά που υπερασπιζόταν. Αγγαρεία
έκανε/
Το «στήσιµο» έγινε από ψηλά

Εχω πάντως την εντύπωση ότι και αυτή η
σύµβαση θα προκαλέσει την παρέµβαση
και πάλι της ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού
της Κοµισιόν και από κοντά και καµιάς
OLAF, διότι είναι τόσο εξόφθαλµα όσα
περιέγραψα, που µοιάζει αδύνατον να
περάσουν έτσι.
∆ιαβλέπω ότι θα γίνει κάτι ανάλογο µε τη
σύµβαση για το αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος, όπου και πάλι ο υπουργός Σπίρτζης
βρέθηκε απολογούµενος για ένα πράγµα
που τον ξεπερνούσε. Γιατί το «στήσιµο»
για να χαριστούν 650 εκατ. στον συµβασιούχο εκµετάλλευσης του αεροδροµίου
(ένα σκάνδαλο που αναδείχθηκε µε ένταση µέσα από αυτή εδώ τη στήλη) µε µια
υπουργική απόφαση, υπερέβαινε τον
Σπίρτζη.
Ηταν κατευθείαν από το Μέγαρο
Μαξίµου, όπου ως γνωστόν κατοικοεδρεύει αυτοπροσώπως το ηθικό πλεονέκτηµα της Αριστεράς, το οποίο δεν σηκώνει
και µύγα στο σπαθί του για θέµατα διαφθοράς/
(Για την τάξη του πράγµατος, πρέπει να
επισηµάνω ότι τον διαγωνισµό για το
Θριάσιο τον κέρδισε η κοινοπραξία
Goldair – ETBA, η οποία προφανώς δεν
έχει σχέση µε τον όµιλο που εκµεταλλεύεται το Ελ. Βενιζέλος).
πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Η παρέµβαση του Θ. Μπούρα στη Βουλή

Ο δήµαρχος Ν. Μελετίου έχει προειδοποιήσει για τα αδιέξοδα στην προσβασιµότητα
και ζητά να ολοκληρωθούν τάχιστα τα αναγκαία έργα υποδοµής

Ο Βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής
Θανάσης Μπούρας κατά τη διάρκεια της
συζήτησης στη Βουλή για το Σχέδιο
Νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών «Κύρωση της Σύµβασης
Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού
∆ηµοσίου και της εταιρείας "ΓΑΙΑΟΣΕ
Α.Ε. Ανώνυµη Εταιρεία διαχείρισης σιδηροδροµικής περιουσίας", της εταιρείας
"Θριάσιο
εµπορευµατικό
κέντρο
ανώνυµη εταιρεία", της εταιρείας "ΕΤΒΑ
βιοµηχανικές περιοχές ανώνυµη Εταιρεία" και της εταιρείας "Γκολνταίρ Κάργκο
εταιρεία διεθνών µεταφορών και logistics ανώνυµος εταιρεία", για την "ανάπτυξη εµπορευµατικού κέντρου Θριασίου
πεδίου" και άλλες διατάξεις» πήρε το
λόγο και ανέφερε τα εξής:
«Το Εµπορευµατικό Κέντρο του
Θριασίου εξαγγέλθηκε και σχεδιάστηκε
από το 2004 και έκτοτε πέρασε από διαδοχικά στάδια. Σκοπός του είναι να
δηµιουργηθεί στη συγκεκριµένη περιοχή
του Θριασίου το µεγαλύτερο εµπορευµατικό κέντρο της χώρας, από τη στιγµή
που το συνολικό σύµπλεγµα των εγκαταστάσεων του Θριασίου Πεδίου βρίσκεται
σε µια στρατηγικής σηµασίας τοποθεσία
εντός Αττικής, κοντά στο λιµάνι του Πειραιά, δίπλα από το λιµάνι της Ελευσίνας,
µε σιδηροδροµικές και οδικές συνδέσεις.
Ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο
συνάδελφός µου, ο Κώστας Καραµανλής,
τοποθετήθηκε αναλυτικά τόσο στην αρµόδια Επιτροπή όσο και σήµερα εδώ στην
Ολοµέλεια, για τις λεπτοµέρειες της
συγκεκριµένης σύµβασης και τις θέσεις
της Νέας ∆ηµοκρατίας που πάντα είναι
υπέρ των στρατηγικών επενδύσεων,
αλλά µε πρόταγµα το δηµόσιο συµφέρον
και την προστασία του περιβάλλοντος και
εξήγησε τόσο στην Επιτροπή αναλυτικότερα, αλλά και σήµερα επιγραµµατικότερα, γιατί καταψηφίζουµε τη συγκεκριµένη
σύµβαση, την οποία θεωρούµε σκανδαλώδη.
Συγκεκριµένα, η Κυβέρνηση προχωρά
σε αλλαγή των αρχικών όρων της σύµβασης υπέρ του παραχωρησιούχου µετά
την προκήρυξη µε συγκεκριµένους
όρους. Η συνολική δυνατότητα δόµησης
υπερτετραπλασιάστηκε, ο παραχωρησιούχος απαλλάσσεται από τα ∆ηµοτικά
Τέλη, υφιστάµενα και µελλοντικά, ενώ
τίθεται ένα σοβαρότατο θέµα αντισυνταγµατικότητας του νόµου που θα κυρώσει
τη Σύµβαση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης (60 έτη) δε θα πρέπει να επέλθει καµία απολύτως τροποποίηση της ελληνικής νοµοθεσίας κ.λ.π.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω
ιδιαίτερα να σταθώ ως Βουλευτής της
Περιφέρειας Αττικής, και ιδιαίτερα, τώρα
που χωρίστηκαν οι περιφέρειες, ως βουλευτής της ∆υτικής Αττικής, στα τοπικά
θέµατα, τα οποία δηµιουργούνται αυτήν
τη στιγµή στο Θριάσιο πεδίο, όπου φιλοξενείται το 40% της βαριάς εθνικής βιοµηχανίας, όπου υπάρχει ο µεγάλος
χώρος υγειονοµικής ταφής απορριµµά-

των, όπου εκεί δραστηριοποιούνται
σηµαντικές παραγωγικές επιχειρήσεις
για το καλό της ελληνικής οικονοµίας και
κοινωνίας και όπου, εν πάση περιπτώσει, -διαχρονικά το έλεγα και το λέωδυστυχώς, αντιµετωπιζόταν -και τονίζω
το διαχρονικά για να µην παρεξηγηθώως η πίσω αυλή της Αθήνας.
Και ενώ, κύριε Υπουργέ, µε την υπογραφή της Σύµβασης και τη δηµιουργία
του εµπορευµατικού σταθµού έπρεπε να
έχουν ολοκληρωθεί τα αναγκαία, σηµαντικά έργα υποδοµής, όπως τα περιέγραψε µάλιστα αναλυτικά στην Επιτροπή ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου κ. Μελετίου,
έρχεστε επιπλέον µε αυτή τη Σύµβαση
και απαλλάσσετε τον παραχωρησιούχο
ακόµη και από τα δηµοτικά τέλη, υφιστάµενα και µελλοντικά.
Απεναντίας, θα έπρεπε –σας το έχω
πει πολλές φορές και κατ’ ιδίαν- για
αυτόν τον πολύπαθο δήµο και αυτή την
πολύπαθη περιοχή της ∆υτικής Αττικής, η
οποία πράγµατι φιλοξενεί –για να µην
πω «ανέχεται»- όλες αυτές τις βαριές
δραστηριότητες, όχι µόνο τα δηµοτικά
τέλη να διατηρούνται, αλλά να προβλεφθούν και αντισταθµιστικά οφέλη. Και
επειδή µπορεί να µην το ξέρετε –αλλά
εγώ το ξέρω, γιατί υπηρετώ την περιοχή
πολλά χρόνια, ιδιαίτερα τη ∆υτική Αττικήσας λέω ότι από την επιβάρυνση του
µόνου Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων προβλέπονται για τους γειτονικούς δήµους –και για τον ∆ήµο Ασπροπύργου- λόγω της κυκλοφορίας
βαρέων οχηµάτων, λόγω της ρύπανσης
και τα λοιπά, αντισταθµιστικά οφέλη.
Θέλω ειλικρινά να µεταφέρω την
αγωνία αυτών των πολιτών, καταθέτοντας µάλιστα το µε αρ. απόφασης 471
ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µια
µέρα πριν αρχίσουµε τη συζήτηση στην
Επιτροπή, προκειµένου να προβλέψετε
τουλάχιστον, ή να δεσµευθείτε για αντισταθµιστικά οφέλη.
Με την υπογραφή της Σύµβασης για τη
δηµιουργία εµπορευµατικού σταθµού
έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί σηµαντικά έργα υποδοµής. Αυτές οι υποδοµές
θα στηρίξουν τη λειτουργία αυτού του
κέντρου, αλλά θα επιβαρύνουν σηµαντικά αυτόν τον δήµο. ∆ιότι ο δήµος δεν
έχει τη δυνατότητα να συντηρεί δρόµους.
Και θέλω να σας παρακαλέσω να πάµε
και µαζί οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας
και σήµερα ακόµα, µετά από τη συνεδρίαση, για να δείτε τη Λεωφόρο ∆ηµοκρατίας –είναι η κεντρική λεωφόρος του
Ασπροπύργου- από όπου δεν µπορείτε
να περάσετε.
Οι κάτοικοι της περιοχής και οι επαγγελµατίες διαµαρτύρονται διότι τα βαρέα
οχήµατα –πολλώ δε µάλλον όταν θα λειτουργήσει το εµπορευµατικό κέντροπερνούν µέσα από την καρδιά της
πόλης, από τις κεντρικές αρτηρίες, ούτε
καν από τις περιφερειακές.
Πρέπει, λοιπόν, να προβλέψετε την
κατασκευή, αλλά και την ολοκλήρωση

σηµαντικών έργων.
Όσοι πάνε προς την Κόρινθο κάθε
µέρα βλέπουν δυο τρύπες εδώ και πολλά
χρόνια εγκαταλελειµµένες στον κόµβο
του Σκαραµαγκά.
Πρώτον πρέπει να γίνει διευθέτηση του
ρέµατος Αγίου Ιωάννου. Έχουν γίνει
κάποια έργα, αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν.
∆εύτερον, πρέπει να ολοκληρωθεί ο
κόµβος σύνδεσης της Περιφερειακής
Αιγάλεω. Είναι το πίσω µέρος του Αιγάλεω που έρχεται πάνω από την Αττική
Οδό, αλλά στον Σκαραµαγκά είναι τυφλό,
εκεί που βλέπετε εγκαταλελειµµένες εδώ
και πολλά χρόνια δύο σήραγγες.
Τρίτον, δύο κάθετοι άξονες σύνδεσης
της νέας εθνικής οδού Αθηνών –
Κορίνθου µε τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ ή Λεωφόρο Ειρήνης.
Τέταρτον, ο κόµβος 3 της Αττικής Οδού,
προκειµένου να ολοκληρωθούν οι
παράδροµοι της Αττικής Οδού, γιατί
καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ, ότι όλα
αυτά τα οχήµατα δεν µπορεί να µην περνούν έξω από την πόλη.
Η ολοκλήρωση αυτών των έργων
προκύπτει από την αναγκαιότητα να
αποσυµφορηθεί η πόλη του Ασπροπύργου από τη διέλευση βαρέων οχηµάτων,
που και το περιβάλλον µολύνουν και
τους δρόµους καταστρέφουν και δεν
βοηθούν στην επιχειρηµατικότητα, ενώ ο
∆ήµος Ασπροπύργου αδυνατεί λόγω
των πενιχρών εσόδων του να συντηρεί
συνεχώς αυτό το οδικό δίκτυο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού
δηλώσω και εγώ ότι εµείς καταψηφίζουµε
αυτήν τη σύµβαση για τους λόγους που
εκτέθηκαν αναλυτικά από τον εισηγητή
µας, αλλά και από άλλους εξαιρετικούς
συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας, θα
ήθελα να δείτε και δύο έγγραφα για όλα
αυτά τα παράπλευρα έργα που είπα. Το
ένα έγγραφο είναι από το 2016 (αρ.
πρωτ. 10951/06-04-2016) και το άλλο
από το 2017 (αρ. πρωτ. 8215/02-032017) του δηµάρχου Ασπροπύργου που
σας ενηµέρωνε για την αναγκαιότητα
αυτών των έργων. Τα καταθέτω στα
Πρακτικά. Ευχαριστώ πολύ.»
Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδοµών κ. Σπίρτζης απαντώντας είπε
χαρακτηριστικά ότι συµφωνεί µε τα
όσα είπε ο κ. Μπούρας και τα θεωρεί
απολύτως εύλογα.
∆εσµεύτηκε, µάλιστα, ότι τα αντισταθµιστικά οφέλη θα συµπεριληφθούν το
αµέσως επόµενο διάστηµα στη διαγωνιστική διαδικασία για το ∆ιαµετακοµιστικό Κέντρο του Θριασίου και
τα έργα υποδοµής που ανέφερε ο κ.
Μπούρας θα επιταχυνθούν και θα
ολοκληρωθούν.
Για όλα όσα δεσµεύτηκε ο Υπουργός, ο κ. Μπούρας θα παρακολουθεί την εξέλιξή τους προκειµένου να
γίνουν πράξη για το καλό της ∆υτικής Αττικής και ιδιαίτερα του ∆ήµου
Ασπροπύργου.
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Συνελήφθη αλλοδαπός για πορνογραφία
ανηλίκων µέσω διαδικτύου στην Αττική

Σ κού Εγκλήµατος, αλλοδαπός κατηγορούµεν ος για
υν ελήφθη, από τη ∆ιεύθυν ση ∆ίωξης Ηλεκτρον ι-

πορν ογραφία αν ηλίκων µέσω διαδικτύου, εν ώ σε
βάρος του σχ ηµατίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας.
Σηµειών εται, ότι προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση
στοιχ είων του οργαν ισµού N.C.E.C.C. (National Child
Exploitation Coordination Centre) που εδρεύει στον
Καν αδά και αφορούσε διαδικτυακό χ ρήστη, ο οποίος
µε τη χ ρήση ειδικής εφαρµογής αν ταλλαγής µην υµάτων , µεταφόρτωσε σε οµαδική συν οµιλία αρχ είο µε
οπτικοακουστικό υλικό πορν ογραφίας αν ηλίκων .
Από την έρευν α που διεν εργήθηκε προέκυψε ότι τα
επίµαχ α ηλεκτρον ικά ίχ ν η αν τιστοιχ ούν στην οικιακή
σύν δεση διαδικτύου που χ ρησιµοποιούσε ο αλλοδαπός, σε περιοχ ή της Αττικής. Σε έρευν α που πραγµατοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκε και κατασχ έθηκε έν α κιν ητό τηλέφων ο, στο οποίο ο κατηγορούµεν ος
διαπ ιστώθηκε ν α κατέχ ει υλικό π ορν ογραφίας
αν ηλίκων και συν ελήφθη.
Το ψηφιακό πειστήριο που κατασχ έθηκε θα αποσταλεί στη ∆ιεύθυν ση Εγκληµατολογικών Ερευν ών για
περαιτέρω εργαστηριακή διερεύν ηση, εν ώ ο συλληφθείς, µε τη δικογραφία που σχ ηµατίστηκε σε βάρος του,
οδηγήθηκε στον αρµόδιο εισαγγελέα.

Η ελληνική αστυνοµία αναζητά
πληροφορίες για οδηγό που τραυµάτισε
θανάσιµα και εγκατέλειψε πεζό.

Την Παρασκευή 2 Νοεµβρίου, περίπου στις 05:40 ο
οδηγός ΙΧΕ σκούρου χ ρώµατος παρέσυρε, τραυµάτισε
θαν άσιµα τον πεζό και τον εγκατέλειψε στο σηµείο,
στην οδό Λέν ορµαν , στο ύψος του ο.α. 134, ρεύµα
κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισού.
Η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί όποιον γν ωρίζει οτιδήποτε, που
µπορεί ν α βοηθήσει στην αν ακάλυψη του υπαίτιου
οδηγού και του οχ ήµατός του, ν α επικοιν ων ήσει µε την
Υ ποδιεύθυν ση Τροχ αίας Αθην ών στα τηλέφων α 2105284209, -5284058, -5284069, -5284064.
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Πέραµα: Κάτοικοι και µαθητές διαδήλωσαν ενάντια στα καζάνια

Μ

ε αίτηµα ν α φύγουν τα καζάν ια του θαν άτου από το Πέραµα διαδήλωσαν προχ θες γον είς, µαθητές, εκπαιδευτικοί, εργατικά σωµατεία, συν ταξιούχ οι, φορείς. Αν αλυτικά η
αν ακοίν ωση της Έν ωσης Συλλόγων Γον έων και
Κηδεµόν ων Περάµατος:
«Συν έχ εια στις κιν ητοποιήσεις που είχ αν ξεκιν ήσει πέρυσι µε πρωτοβουλία της Έν ωσης
Συλλόγων Γον έων Περάµατος, δόθηκε σήµερα.
Γον είς, µαθητές, εκπαιδευτικοί, εργατικά σωµατεία, συν ταξιούχ οι, φορείς του Περάµατος, διαδήλωσαν εν άν τια στους σχ εδιασµούς των
µον οπωλίων , της κυβέρν ησης, της Περιφέρειας
Αττικής, της ∆ηµοτικής αρχ ής, σχ ετικά µε την
επαν αλειτουργία των καζαν ιών στο Πέραµα.
Με µαζική συγκέν τρωση στην πλατεία Ηρώων
και µαχ ητική πορεία στους δρόµους της πόλης, µαθητές από τα Γυµν άσια και Λύκεια της πόλης µας, γον είς
εκπαιδευτικοί, εργαζόµεν οι συν ταξιούχ οι, διατράν ωσαν για άλλη µια φορά το αίτηµα ν α φύγουν τα καζάν ια του
θαν άτου από το Πέραµα.
Ο αγών ας για την µετεγκατάσταση των καζαν ιών δεν µπορεί ν α σταµατήσει, αν δεν υπάρχ ει δικαίωση. Θα
συν εχ ίζει ν α απασχ ολεί όλο τον Περαµαϊκό λαό, πολύ περισσότερο όταν κυβέρν ηση – Περιφέρεια και ∆ηµοτική Αρχ ή δεν βάζουν τέλος στην επαν αλειτουργία των καζαν ιών και συν εχ ίζουν ν α κοροϊδεύουν χ ωρίζον τας τα σε εν εργά και αν εν εργά, αν αν εών ον τας τις άδειες λειτουργίας τους, όταν παίζουν παιχ ν ίδια µε την παραχ ώρηση του χ ώρου του Αρµού στην Cosco, τη µον αδική πρόσβαση στη θάλασσα για τους Περαµατιώτες, τον
τελευταίο µεγάλο ελεύθερο χ ώρο που κατακτήθηκε µε τους αγών ες του Περαµαϊκού λαού.
∆ηλών ουµε προς κάθε κατεύθυν ση ότι δεν θα αφήσουµε καν έν αν ν α παίξει µε τις ζωές µας και τις ζωές των
παιδιών µας.∆ιατραν ών ουµε την αν τίθεση µας στην υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των παιδιών µας.»

Σε Ραφήνα
και Μάτι

ο Γ. Σγουρός για
την κατάσταση
των πυρόπληκτων

Συν αν τήσεις µε το ∆ήµαρχ ο
Ραφήν ας – Πικερµίου, κ. Βαγγέλη Μπουρν ούς, τον Γεν ικό
Γραµµατέα κ. Βασίλη Πιστικίδη
και την Επιτροπή Πυρόπληκτων στο «Μάτι» είχ ε σήµερα
ο υποψήφιος Περιφερειάρχ ης
Αττικής Γιάν ν ης Σγουρός και
µέλη της Παράταξης του, µε
σκοπό ν α εν ηµερωθούν για τα προβλήµατα που
υπάρχ ουν και για τον βαθµό αν ταπόκρισης της Πολιτείας για την αποκατάστασή τους µετά την ολοκληρωτική καταστροφή της 23ης Ιουλίου 2018.
Μετά τις διαδοχ ικές συν αν τήσεις, αρχ ικά µε τη ∆ηµοτική Αρχ ή και στη συν έχ εια µε την Επιτροπή

Κατοίκων ο κ. Σγουρός σηµείωσε ότι θα καταθέσει
πλήρες υπόµν ηµα προς την Κυβέρν ηση και την Περιφέρεια Αττικής αν αφορικά µε τις εν έργειες που πρέπει
ν α ολοκληρωθούν το συν τοµότερο δυν ατό προκειµέν ου ν α επαν έλθει στοιχ ειωδώς, η καν ον ικότητα, στην
καθηµεριν ή ζωή των πληγέν των πολιτών .

Κοινωνική Προσφορά Στρατού Ξηράς στον Τοµέα της Εκκαθάρισης Πυροµαχικών από το ΤΕΝΞ

Κ

ατά τη διάρκεια του µην ός Οκτωβρίου 2018, ο
Στρατός Ξηράς, στο πλαίσιο της κοιν ων ικής
του προσφοράς, διέθεσε προσωπικό και µέσα
του Τάγµατος Εκκαθάρισης Ναρκοπ εδίων Ξηράς
(ΤΕΝΞ), για την έρευν α και απόδοση στις τοπικές κοιν ων ίες 310 στρεµµάτων γης, εν τός των οποίων
βρέθηκαν , εξουδετερώθηκαν και καταστράφηκαν 90
ν άρκες, 150 βλήµατα διαφόρων τύπων , 35 χ ειροβοµβίδες, 165 πυροδοτικοί µηχ αν ισµοί και 1 βόµβα αεροπορίας 20 λιβρών .
Επιπρόσθετα, αν τιµετωπίσθηκαν άµεσα και µε
απόλυτη επιτυχ ία, ηµέρα και ν ύχ τα, κατόπιν αιτήµατος των αρµόδιων Υ πηρεσιών του Υ πουργείου Προστασίας του Πολίτη, 18 περιστατικά αν εύρεσης Εκρηκτικών Μηχ αν ηµάτων /Μηχ αν ισµών –Πυροµαχ ικών
(EOD), κατά τα οποία εξουδετερώθηκαν και καταστράφηκαν 13 βλήµατα διαφόρων τύπων και 14 χ ειροβοµβίδες.
Τα παραπάν ω πυροµαχ ικά, εκρηκτικά και µηχ αν ισµοί, αποτελούν στην πλειον ότητά τους αποµειν άρια
πολεµικών συγκρούσεων του παρελθόν τος, τα οποία
βρέθηκαν στο πλαίσιο προγραµµατισµέν ων ερευν ών .

12-θριάσιο

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

5
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
3
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
3
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
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Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
10 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου

Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµα-

ρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή

Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032
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ΕΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα στην
∆υτική Αττική

Στους αγώνες στην Α΄και Β΄κατηγορία στην ∆υτική Αττική σηµειώθηκαν τα εξής αποτελέσµατα.
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(5η αγωνιστική)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0-5
ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-2
ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ- ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 3-1
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑ – ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ 2-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ – ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 1-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 2-2
ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
3-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 15
2. ΒΥ ΖΑΣ 15
3. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 13
4. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 11
5. ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 10
6. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 10
7. ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 9
8. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 5
9. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 4
10. ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 3
11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 2
12. ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 1
13. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0
14. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 0
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(4η αγωνιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
–
ΑΣ
∆Υ ΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 1-2
ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 1-4
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 0-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ 3-1
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2-1
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 3-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 12
2. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 12
3. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 9
4. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 7
5. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 6
6. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6
7. ΑΣ ∆Υ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 6
8. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 5
9. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 3
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1
11. ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 0
12. ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ 0

θριάσιο-13

Η Ενωση Ασπροπύργου
2-0 τον Μανδραικό

Σ

υν εχ ίζον τας τις καλές εµφαν ίσεις της η Εν ωση
Ασπροπύργου ∆όξας επικράτησε ύστερα από
έξοχ η εµφάν ιση στο γήπεδο Μαγούλας του
Μαν δραικού µε 2-0 υποχ ρεών ον τας τους τυπικά
γηπεδούχ ους στην πρώτη τους ήττα στο πρωτάθληµα.
∆ιαιτητής Τσουκαλάς. Βοηθοί: Κολλιάκος-Βαξεβαν έλης (Αθήν ας).
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ Α.Ο(προπον ητής Βασίλης Σπάθας):
Ιωσήπου, Χαλκιάς, Τσακίρης, Μαυρίδης, Στρατάκης,
Ντούµπερετ, Κατσίκιας, Κων σταν τιν ίδης (64′ Πουλάκης), Μελετίδης (60′ λ.τ. Κούστας), Πασαλιδης (81′
Hallv axhiou), Ντουλιας (46′ Λελούδας).
ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπον ητής Γιώργος Βαζάκας): Κατσούλης, Τσουκαλάς, Σταγάκης, Βασιλείου,
Ζών ας, Νικολάου, ∆ουκάκης (77′ Χαϊκάλης), Σταύρου
(81′ Νάκας), Μίλιτς, Μπελης (89′ Λογοθέτης Αγγ.), Vaz
Mendes (83′ Κιρτζιαλίδης).

Το πανόραµα των
αποτελεσµάτων
της Γ' Εθνικής
6ος όµιλος
(6η αγωνιστική)

Παν µοβριακός - ∆ιαγόρας 1-1
Νίκη Τραγαν ού - Θύελλα
Ραφήν ας 2-1
∆ιαγόρας Βραχ ν έικων Παν ηλειακός 1-0
Ιάλυσος - Φοίβος Κρεµαστής 2-1
Αχ αρν αϊκός - Αστέρας
Αµαλιάδας 3-0
Παν αιγιάλειος - ΠΑΟ
Βάρδας 1-1
Ρεπό: Παλλην ιακός

Β' Εθν ική (Νότος): στην παράταση ο
Μαν δραϊκός,

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 4ης αγωνιστικής:
∆ούκας – ∆άφνη ∆αφνί ου 82-71
Έσπερος – Πρωτέας Βούλας 76-75
Τρί των – Πεντέλη 85-77
Μανδραϊ κός – Γλαύκος 87-83
Οί αξ Ναυπλί ου – Παγκράτι 77-76
ΚΑΟ Κορί νθου – Ένωση Ιλί ου 70-63
Παπάγου – Πανελευσι νι ακός 78-76
Κρόνος Αγ. ∆ηµητρί ου – Πανερυθραϊ κός 95-86

ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ – ΓΛΑΥΚΟΣ 87-83
∆εκάλεπτα: 18-14, 48-34, 59-55, 74-74 (κ.δ.), 87-83
∆ι αι τητές: ∆ολγύρας-Μαραγκάκης
Μανδραϊκός (Κουστένης): Σι µι τζής 10 (2), Σεργι ένκο,
Γεωργοπαπαδάκος Σ. 15 (1), ∆έδες 14 (2), Γκαϊ τάσοφ 9
(2), Ρεκουνι ώτης 20, Φωτόπουλος 5, Χάλαρης 15, Γεωργοπαπαδάκος Ν. 6 (1), Βασι λόπουλος,
Γλαύκος (Μυρι ούνης): Μοσχοβάκης 12 (1), Εφέπουλος,
Καρακωνσταντάκης 11 (1), Σερέτης 17 (3), Αγγελόπουλος
15, ∆αβάνης 8, Βανδώρος 2, Μαναβόπουλος 18, Σπυράκος

ΠΑΠΑΓΟΥ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 78-76

∆εκάλεπτα: 18-18, 33-31, 55-49, 78-76
∆ιαιτητές: Θεοδωρόπουλος-Σπυρόπουλος
Παπάγου (Κατσούν ης): Παπαζήσης, Πίν ης 4 (1), Πρισκοµάτης, Λεκάκης 9 (1), Χρυσός 3, Ζώρζος 25 (2), Παπαπέτρου 7 (1), Κουτρούλιας 22 (1), Μπάλος, Γιαν ν ίκος,
Αγγελόπουλος 8
Πανελευσινιακός (Καλογήρου): Κυριακόπουλος 16 (1), Ηλιάδης 2, Καράµπελας,
Μουρατίδης 16 (4), Βούλγαρης, Σταθόπουλος 12, Ιωάν ν ου, Ψαρόπουλος 12 (1),
Πικέας, ∆ούκας 8, Μαύρος, Αν αγν ωστάκης 10 (1).

∆ΟΥΚΑΣ – ∆ΑΦΝΗ ∆ΑΦΝΙΟΥ 82-71

∆εκάλεπτα: 20-17, 39-42, 57-54, 82-71
∆ιαιτητές: Αποστολίδης-Πόν τας
∆ούκας (Χούµπαυλης): ∆εν δριν ός7, Λάκκας 2, Σακελλαρίου, Μποχ ωριδης 6, Βουγιούκας 25(1), Ευστράτιου, Γκίν ης 5(1), Ξύδης 6, Αποστολίδης 9(1), Τσιτσιγιαν ν ης,
Παππάς 16(2), Πετς 6(2)
∆άφνη ∆αφνίου (Κων σταν τιν ίδης): Κάν ν ας 3(1), Γκάτζο, Κουφόπουλος 5(1),
Γοργόν ης9(1), Καραµπάτσος, Ψηµίτης11(3), Σαλέχ 2, ∆οµπρογιάν ν ης 10(3), Μουστόπουλος 5, Παπαδιον υσίου 14(1), Τάταρης 12(2)

8ος όµιλος
(6η αγωνιστική)

Αστέρας Βλαχ ιώτη - Α.Ο.
Εικοσιµίας 4-0
Πάµισσος Μεσσήν ης Α.Ο. Υ πάτου 0-1
Λέρν α - Παν αργειακός 05
Μαν δραϊκός - Ασπρόπυργος 0-2
Παν αρκαδικός - Πέλλαν ας Καστορείου 1-1
Α.Ο. Κατασταρίου Καλαµάτα 0-1
Αµβρυσσέας - Ερµιον ίδα
1-0

Ισόπαλο το ντέρµπι της Ελευσίνας Ηρακλής-Πανελευσινιακός

Η

ρακλής και Παν ελευσιν ιακός αν αδείχ θηκαν ισόπαλοι 1-1 στο γήπεδο Γιώργος Ρουµελιώτης µπροστά σε πολλούς φιλάθλους σε αγών α για την 5η αγων ιστική της Α΄κατηγορίας.

∆ιαιτήτευσε ο Αριστείδης Αλιάγας. Βοηθοί: Παύλος -Βαλκάν ος.

ΗΡΑΚΛΗΣ(προπον ητής Μιχ άλης Κατσάφαρος): Τζωρτζιν άκης, Μπίµπα, Τζαφεράκος, Σκαµαν τζούρας, Πατσιον ίδης, Πέππας, Τοπτίδης(67’ Σότα), Κόρµαλης,
Κατσάφαρος(85’ Μουράτι), Καλογρίδης(83’ Μπακάµης), Τσεβάς.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπον ητής Γιάν ν ης Ρόκκας): Σκλιάς, Κακοσίµος Ε., Πλάταν ος, Μπουρτέν ης(74’ Παν τελίδης), Γουβαλάρης, Ατµατσίδης, Μπέχ λης, Τούσης,
Παπαδάκης, Μακρίδης, Κακοσίµος Γ.

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

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 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
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 Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός
Χώρος - Περιοχή
Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου
Ορόφου, για γραφείο ή κατάστηµα επι
της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε θέα την
Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε
θέση πάρκινγκ. Ενοίκιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ.ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279

6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ κατασκευή
,
'65, µπάνιο,
ανοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, 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 Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Νεαρή νοσοκόµα ζητεί εργασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευσίνα. Κιν. 6979244790
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθήκες (υπάρχει προυπηρεσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

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
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6974394991
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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.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-

πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@gmail.com

Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
Ζητούνται ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο, ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ. 6955242052
κα Μαρία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΕΡΙΒΟΛΙ
ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά
Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. Κατα προτίµηση τριάρι. Τηλ: 6946971237

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1 µ.µ.
κος Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88
304 –email: ifonitonamea@gmail.com
<<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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ,
ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ,
ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2105561050, 6945913999
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

∆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
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