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Νέες αλλαγές σε τηλεφωνία και 
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ΟΠΕΚΑ: Σήµερα  
η 6η δόση του
επιδόµατος παιδιού

ΠΠααρράάτταασσηη  εεννόόςς  έέττοουυςς  
στον εξωδικαστικό µηχανισµό
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Σήµερα 21/12 στο ∆ηµοτικό Κινηµατοθέατρο ΓΑΛΑΞΙΑΣ 

Τα Μουσικά Σύνολα του Πνευµατικού Κέντρου Ασπροπύργου, 
ερµηνεύουν αγγλόφωνα, ποπ- ροκ τραγούδια και µας ξεσηκώνουν !
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ

Συννεφιά . Η θερµοκρασία 
έως 12 βαθµους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεµιστοκλής, Θέµης, Θεµιστοκλεία,

Ιούλιος, Ιουλία, Ιουλιανή,Γιουλία,
Γιούλα,Τζούλια 

Ασπρόπυργος
Λιόση Ιωάν ν α Σ. Σαλαµίν ος 17Α & Τσίγκου Α.,

2105576927

Ελευσίνα 
Γκολέµη Γεωργία ∆.

Παγκάλου & Χατζηδάκη, 
Εντός Εµπορικού Κέντρου 2105546444

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια - Φυλή 
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης 50 &

Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965, 08:00-21:00

Αχαρνές 

ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ

Αθηνών 23, 2102465432

∆
ιευκριν ίσεις σχ ετικά µε την
επιχ είρηση αποκάλυψης
αποθήκης και εξοπλισµού για

την  παραγωγή λαθραίων  τσιγάρων
πριν  λίγες ηµέρες στην  περιοχ ή του
Ασπροπύργου έδωσε το Σ∆ΟΕ,
απαν τών τας σε δηµοσίευµα που
«καυτηρίαζε» τις εν έργειες που ακο-
λουθήθηκαν .

Σε αν ακοίν ωσή του το Σ∆ΟΕ
περιγράφει τις εν έργειες που έγιν αν
από την  πλευρά του στην  εν  λόγω
επιχ είρηση.«Για την  αποκατάσταση
της αλήθειας και επειδή µε το εν  λόγω δηµοσίευµα
πλήττεται το κύρος της Ε.Γ. Σ.∆.Ο.Ε., αν αφέρουµε τα
ακόλουθα:⦁ Ο συγκεκριµέν ος αποθηκευτικός χ ώρος, στον
οποίο αν αφέρεται το δηµοσίευµα, δεν  είχ ε τεθεί σε
παρακολούθηση.⦁ Η έρευν α και η επιχ είρηση πραγµατοποιήθηκε
αποκλειστικά από κλιµάκια ελεγκτών  της Επιχ ειρησια-
κής ∆ιεύθυν σης Σ.∆.Ο.Ε. Αττικής, χ ωρίς τη συµµε-
τοχ ή άλλων  συν αρµόδιων  Υπηρεσιών .⦁ Οι υπάλληλοι της Ε.Γ. Σ.∆.Ο.Ε. διακατέχ ον ται
από υψηλό αίσθηµα ευθύν ης και συν εργασίας και σε
καµία περίπτωση και για καν έν α λόγο δε θα έθεταν  σε
κίν δυν ο οποιαδήποτε δράση. ⦁ Η Ε.Γ. Σ.∆.Ο.Ε., παρά τον  µικρό αριθµό των
ελεγκτών  που διαθέτει, δε διακατέχ εται από καν έν α
φόβο για την  επίτευξη των  στόχ ων  της, καθόσον  τα 

ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσµατα των  µέχ ρι
τώρα ελέγχ ων  της και για το έτος 2018,  έχ ουν  ξεπε-
ράσει  κατά πολύ τις προσδοκίες όλων .Τέλος, αξίζει ν α
σηµειωθεί ότι µετά την  ολοκλήρωση των  διαδικαστικών
για την  υπόθεση του παράν οµου εργοστασίου στην
περιοχ ή Ασπροπύργου, βρισκόµαστε µπροστά σε µία
ν έα επιτυχ ία των  υπαλλήλων  της  Επιχ ειρησιακής
∆ιεύθυν σης Σ.∆.Ο.Ε. Αττικής, οι οποίοι, την  Κυριακή
09.12.2018, εν τόπισαν  σε άλλη περιοχ ή, ν έο εργο-
στάσιο  παρασκευής τσιγάρων , όπου και κατασχ έθη-
καν  µεγάλες ποσότητες καπν ού. Τα πλήγµατα στα
κυκλώµατα διακίν ησης λαθρεµπορευµάτων  είν αι
συν εχ ή, προκαλών τας τους τεράστιες ζηµιές.  

Η προσπάθεια για την  προστασία της δηµόσιας
υγείας και της διασφάλισης των  δηµοσίων  εσόδων  είν αι
µία συν εχ ής και επίπον η διαδικασία, την  οποία υπηρ-
ετούν  µε κάθε κόστος οι υπάλληλοι της Ε.Γ. Σ.∆.Ο.Ε».

Σ∆ΟΕ: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιχείρηση αποκάλυψης αποθήκης
και εξοπλισµού λαθραίων τσιγάρων στην περιοχή του Ασπροπύργου 

Γιορτή Αλληλεγγύης για παιδιά ευάλωτων οµάδων 
πληθυσµού στον ∆ήµο Αχαρνών

Ο
∆ήµος Αχ αρν ών  διοργάν ωσε µια
λαµπερή γιορτή για τα παιδιά ευά-
λωτων  οµάδων  πληθυσµού την

Τρίτη 18 ∆εκεµβρίου 2018 το απόγευµα,
στην  αίθουσα εκδηλώσεων  του ∆ηµα-
ρχ είου Αχ αρν ών . 

Η γιορτή ξεκίν ησε µε Κάλαν τα και Χρι-
στουγεν ν ιάτικα τραγούδια από τις χ ορ-
ωδίες του 4ου και 8ου Γυµν ασίου Αχ α-
ρν ών  και συν εχ ίστηκε µε παράσταση
Καραγκιόζη και διαδραστικό παιχ ν ίδι µε
τις φιγούρες και τις φων ές των  πρωταγω-
ν ιστών  του Καραγκιόζη. 

Μετά το πέρας της παράστασης τα παι-
διά έλαβαν  Χριστουγεν ν ιάτικα δώρα και
ακολούθησε κέρασµα µε γλυκά, χ υµούς
και αν αψυκτικά. 

Την  εκδήλωση χ αιρέτισε ο Εφηµέριος
του Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου Αρχ ιµαν -
δρίτης κ. Τίτος Χρήστου. 

Στο σύν τοµο χ αιρετισµό του ο Αν τιδή-
µαρχ ος Κοιν ων ικής Πολιτικής κ. Γιώργος
Σταύρου, ευχ ήθηκε Υγεία και Καλή Πρόο-
δο στα παιδιά, αν αφέρθηκε στην
ευσυν ειδησία και την  υπέρβαση της επαγ-
γελµατικής υποχ ρέωσης των  Προϊσταµέ-
ν ων  και Υπαλλήλων  της ∆ιεύθυν σης Κοι-
ν ων ικής Πολιτικής, που εργάστηκαν  µε
προθυµία και ζήλο για τη διοργάν ωση της
εκδήλωσης, εν ώ κλείν ον τας αν αφέρθηκε
στον  θεµέλιο λίθο της κοιν ων ίας µας, την
οικογέν εια και τον  καθοριστικό ρόλο της,
στην   αν ατροφή και διαπαιδαγώγηση των
παιδιών . 

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασσαβός συν εχ άρη τους Προϊσταµέν ους και τους υπαλλήλους της ∆ιεύθυ-
ν σης Κοιν ων ικής Πολιτικής γιατί και φέτος υπερέβαλαν  εαυτόν  για ν α προσφέρουν  στιγµές χ αράς και ξεγν οια-
σιάς σε παιδιά ευάλωτων  οµάδων  πληθυσµού του ∆ήµου Αχ αρν ών  αν αφέρον τας ότι: "Το χ αµόγελο των  παιδιών
τη στιγµή που παίρν ουν  τα δώρα τους ή τη στιγµή που  διασκεδάζουν  είν αι η δύν αµη, η πηγή αισιοδοξίας και
αυτό που µας κάν ει ν α αισθαν όµαστε ότι πρέπει ν α το παλέψουµε, για ν α πάει καλύτερα ο δήµος και η χ ώρα
µας, γιατί αυτό αξίζουν  τα παιδιά µας". Εν ώ έκλεισε τον  χ αιρετισµό του στην  εκδήλωση απευθύν ον τας εγκάρ-
διες ευχ ές σε γον είς και παιδιά. 



Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου 2018 θριάσιο-3 

ΟΑΕ∆: Ξεπέρασαν το 1 εκατ. 
οι εγγεγραµένοι άνεργοι

Αυξήθηκαν  κατά 8,5% οι εγγεγραµµέν οι
άν εργοι το Νοέµβριο και αν ήλθαν  στα
1.098.437 άτοµα.

Όπως αν ακοίν ωσε ο ΟΑΕ∆ το Νοέµβριο, το
σύν ολο των  εγγεγραµµέν ων  αν έργων  µε κρι-
τήριο την  αν αζήτηση εργασίας (αν αζ-
ητούν των  εργασία), αν ήλθε στα 898.965
άτοµα.

Από αυτά 479.576 (ποσοστό 53,35%) είν αι
εγγεγραµµέν α στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χ ρο-
ν ικό διάστηµα ίσο ή και περισσότερο των  12
µην ών  και 419.389 (ποσοστό 46,65%) είν αι
εγγεγραµµέν α στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χ ρο-
ν ικό διάστηµα µικρότερο των  12 µην ών . Οι
άν δρες αν έρχ ον ται σε 334.636 (ποσοστό
37,22%) και οι γυν αίκες αν έρχ ον ται σε
564.329 (ποσοστό 62,78%).

Το σύν ολο των  εγγεγραµµέν ων  λοιπών  (µη
αν αζητούν των  εργασία), για τον  µήν α Νοέµ-
βριο 2018, αν ήλθε σε 199.472 άτοµα. Από
αυτά 52.914 (ποσοστό 26,53%) είν αι εγγεγρ-
αµµέν α στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χ ρον ικό
διάστηµα ίσο ή και περισσότερο των  12
µην ών  και 146.558 (ποσοστό 73,47%) είν αι
εγγεγραµµέν α στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χ ρο-
ν ικό διάστηµα µικρότερο των  12 µην ών . Οι
άν δρες αν έρχ ον ται σε 76.441 (ποσοστό
38,32%) και οι γυν αίκες σε 123.031 (ποσοστό
61,68%).

Το σύν ολο των  επιδοτούµεν ων  αν έργων ,
για τον  µήν α Νοέµβριο 2018 (αφορά τον  

αριθµό των  δικαιούχ ων  που πληρώθηκαν
εν τός του αν τίστοιχ ου µήν α) αν έρχ εται σε
154.191 άτοµα, από τα οποία οι 102.713
(ποσοστό 66,61%) είν αι κοιν οί και λοιπές
κατηγορίες επιδοτουµέν ων  και οι 51.478
(ποσοστό 33,39%) είν αι εποχ ικοί τουρι-
στικών  επαγγελµάτων . 

Οι άν δρες αν έρχ ον ται σε 66.322 (ποσοστό
43,01%) και οι γυν αίκες σε 87.869 (ποσοστό
56,99%).

Από το σύν ολο των  επιδοτουµέν ων  αν έρ-
γων  89.245 (ποσοστό 57,88%) είν αι κοιν οί,
2.095 (ποσοστό 1,36%) είν αι οικοδόµοι,
51.478 (ποσοστό 33,39%) είν αι εποχ ικοί
τουριστικών  επαγγελµάτων , 8.371 (ποσοστό
5,43%) είν αι εποχ ικοί λοιποί (αγροτικά),
2.732 (ποσοστό 1,77%) είν αι εκπαιδευτικοί,
και 270 (ποσοστό 0,18%) είν αι λοιποί.

ΠΠααρράάτταασσηη  εεννόόςς  έέττοουυςς  
στον εξωδικαστικό µηχανισµό

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Οικον οµίας
για τον  εξωδικαστικό µηχ αν ισµό ρύθµισης οφειλών  των  επιχ ει-
ρήσεων . Με την  τροπολογία συµπληρών ον ται ή τροποποι-

ούν ται διατάξεις του ν .4469/2017, µε την  ισχ ύ του µηχ αν ισµού ν α
παρατείν εται κατά έν α έτος.

Η τροπολογία
Η τροπολογία προβλέπει ότι οι απαιτήσεις για κάθε πιστωτή ατοµικά

δεν  πρέπει ν α υπερβαίν ουν  εφεξής το ποσό των  500.000 ευρώ αν τί
των  δύο εκατ. ευρώ και αθροιστικά το ποσό των  πέν τε εκατ. αν τί των
20 εκατ.

Παράλληλα, αυξάν εται σε 300.000 ευρώ, από 50.000 ευρώ, το αν ώτα-
το όριο του ποσού, το οποίο δεν  πρέπει ν α ξεπερν ούν  οι συν ολικές
προς ρύθµιση οφειλές.

Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει τα εξής:
α. Μειών ον ται τα ποσοτικά όρια, που προβλέπον ται στο πρώτο εδά-

φιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν .4469/2017, σχ ετικά µε τη µη συµµε-
τοχ ή πιστωτών  στη διαδικασία του εξωδικαστικού µηχ αν ισµού ρύθµι-
σης οφειλών  και τη µη δέσµευση τους από την  σύµβαση αν αδιάρθρω-
σης οφειλών . Συγκεκριµέν α, οι απαιτήσεις, για κάθε πιστωτή ατοµικά
δεν  πρέπει ν α υπερβαίν ουν  εφεξής το ποσό των  500.000 ευρώ αν τί
των  δύο εκατοµµύριων  ευρώ που ισχ ύει και αθροιστικά το ποσό των
πέν τε εκατοµµυρίων  ευρώ αν τί των  20 εκατοµµυρίων  που ισχ ύει.

β. Παρατείν εται κατά έν α έτος (έως την  31η ∆εκεµβρίου 2019 αν τί
µέχ ρι την  31η ∆εκεµβρίου 2018 που ισχ ύει σήµερα) το χ ρον ικό διά-
στηµα εν τός του οποίου κάθε οφειλέτης µπορεί ν α υποβάλει αίτηση
υπαγωγής στη διαδικασία του εξωδικαστικού µηχ αν ισµού ρύθµισης
οφειλών .

γ. Παρέχ εται η δυν ατότητα στους πιστωτές ν α εξαιρούν  µε δήλωσή
τους, από την  διαδικασία του εξωδικαστικού µηχ αν ισµού ρύθµισης
οφειλών , τις µη επιχ ειρηµατικές οφειλές, εφόσον  κρίν ουν  ότι η ρύθµισή
τους δεν  είν αι απαραίτητη για την  εξασφάλιση της βιωσιµότητας του
οφειλέτη, συν εχ ίζον τας τη διαδικασία µε τις λοιπές επιχ ειρηµατικές
οφειλές.

δ. Αν αστέλλον ται αυτοδικαίως τα µέτρα ατοµικής ή συλλογικής αν αγ-
καστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, για την  ικαν οποίηση των  απαι-
τήσεων , των  οποίων  ζητείται η εξωδικαστική ρύθµιση, όταν  η διαδι-
κασία είν αι εκκρεµής λόγω των  παρατάσεων  που έχ ουν  δοθεί κατ' εφα-
ρµογή του ν .4469/2017.

ε. Αν αστέλλεται, από την  αποστολή πρόσκλησης από το συν τον ι-
στή, προς το ∆ηµόσιο ή/και τους Φορείς Κοιν ων ικής Ασφάλισης και καθ'
όλη την  διάρκεια της διαδικασίας διαπραγµάτευσης αν αδιάρθρωσης
οφειλών , η ποιν ική δίωξη για παράβαση των  διατάξεων  του ν .
1882/1990 και του α.ν . 86/1967 αν τίστοιχ α και αν αστέλλεται η παρα-
γραφή των  σχ ετικών  αδικηµάτων , χ ωρίς ν α ισχ ύει ο χ ρον ικός περιορ-
ισµός της παρ. 3 του άρθρου 113 του Ποιν ικού Κώδικα.

στ. Παρέχ εται, η δυν ατότητα στο ∆ηµόσιο και στους Φορείς Κοιν ω-
ν ικής Ασφάλισης ν α προτείν ουν  λύσεις ρύθµισης των  οφειλών  τόσο
προς οφειλέτες που έχ ουν  οφειλές προς το δηµόσιο τοµέα, που αν τι-
προσωπεύουν  ποσοστό δεκαπέν τε τοις εκατό (15%) επί του συν όλου
των  οφειλών , όσο και προς οφειλέτες των  οποίων  η σχ ετική αίτηση
υπαγωγής στον  εξωδικαστικό µηχ αν ισµό απερρίφθη λόγω µη επίτευξης
απαρτίας των  πιστωτών .

ζ. Αυξάν εται σε 300.000 ευρώ, από 50.000 ευρώ που ισχ ύει σήµερα,
το αν ώτατο όριο του ποσού, το οποίο δεν  πρέπει ν α ξεπερν ούν  οι
συν ολικές προς ρύθµιση οφειλές προκειµέν ου µε κ.υ.α. ν α υιοθετηθεί
µια απλοποιηµέν η διαδικασία ρύθµισης των  οφειλών  αυτών .

Τ
ην  6η δόση του
επιδόµατος παιδιού
θα καταβάλει σήµερα

Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου,
ο Οργαν ισµός Προν οιακών
Επιδοµάτων  και Κοιν ων ι-
κής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Σύµφων α µε τη σχ ετική
αν ακοίν ωση η πληρωµή
αφορά το τελευταίο δίµην ο
του έτους, δηλαδή τους
µήν ες Νοέµβριο - ∆εκέµβριο
και αν έρχ εται σε 186,37 εκατ. ευρώ.

Η έκτη και τελευταία δόση του επιδόµατος
Παιδιού 2018 καταβάλλεται ν ωρίτερα από το
προβλεπόµεν ο λόγω των  γιορτών  των  Χρι-
στουγέν ν ων . Οι ν έοι δικαιούχ οι που υπέβαλ-
λαν  για πρώτη φορά αίτηση µετά τον  Νοέµ-
βρη, θα λάβουν  και τα τυχ όν  αν αδροµικά
επιδόµατα που δικαιούν ται από την  αρχ ή του
2018. Όλοι θα µπορούν  ν α εν ηµερών ον ται για
τα στοιχ εία της εκκαθάρισης που τους αφορ-
ούν  στην  ηλεκτρον ική πλατφόρµα Α21 µε
τους κωδικούς τους στο σύστηµα Taxisnet.

Μετά τους αν αγκαίους συµψηφισµούς και
τους απαραίτητους ελέγχ ους τους οποίους
πραγµατοποίησαν  οι αρµόδιες υπηρεσίες του
Οργαν ισµού Προν οιακών  Επιδοµάτων  Κοιν ω-
ν ικής Αλληλεγγύης, η εκκαθάριση της τελευ-
ταίας πληρωµής για το 2018 ολοκληρώθηκε.

Συν επώς, η ηλεκτρον ική αίτηση Α21 στην
διαδικτυακή πλατφόρµα της Η∆ΙΚΑ εν εργο-
ποιείται ξαν ά από 21 ∆εκεµβρίου για δυν ητι-
κούς δικαιούχ ους που δεν  έχ ουν  υποβάλλει
αίτηση Α21 για το 2018 όπως και για όσους
επιθυµούν  ν α τροποποιήσουν  υποβληθείσες
αιτήσεις. Φέτος οι αιτήσεις ολοκληρών ον ται
στο τέλος του 2018 και όχ ι το πρώτο 15ήµερο
του 2019, όπως γιν όταν  µέχ ρι το 2017. Η
καταληκτική δηλαδή ηµεροµην ία για αιτήσεις
Α21 που αφορούν  στο Επίδοµα Παιδιού 2018
είν αι η 31η ∆εκεµβρίου 2018.

Όσοι δυνητικοί 
δικαιούχοι

υποβάλλουν αίτηση
µετά την 21η 

∆εκεµβρίου και έως
την 31η ∆εκεµβρίου 

και δικαιούνται το
Επίδοµα Παιδιού θα 

πληρωθούν µε την
πρώτη καταβολή 

του 2019.

Όπως σηµειών ει ο ΟΠΕΚΑ σε αν ακοίν ωσή
του, «το επίδοµα παιδιού κάλυψε φέτος 1,573
εκ. παιδιά σε όλη την  Ελλάδα, δηλαδή 139.000
περισσότερα παιδιά από πέρσι. 

Επιπλέον  το 2018 εν τάχ θηκαν  στο επίδο-
µα παιδιού 15% περισσότερες οικογέν ειες
από όσες είχ αν  εν ταχ θεί ποτέ το αν τίστοιχ ο
διάστηµα στα παλαιά επιδόµατα. 

Φέτος προσεγγίζουµε τις 900.000 οικογέν ει-
ες, όταν  στο τέλος του 2017 επιδοτήθηκαν
769.344 οικογέν ειες και 745.369 στο τέλος του
2016».

Παράλληλα, προσθέτει πως «το µέσο
µην ιαίο οικογεν ειακό επίδοµα είν αι φέτος 45%
υψηλότερο από κάθε άλλη χ ρον ιά. Το 94%
των  δικαιούχ ων  οικογεν ειών  (δηλαδή πάν ω
από 830.000 οικογέν ειες) έχ ουν  αύξηση από
14% έως 110%.

Συγκεκριµέν α το 50,50% έχ ει αυξήσεις από
58% έως 110%, το 36,50% έχ ει αυξήσεις από
75% έως 163%, το 7% έχ ει αυξήσεις από 14%
έως 88%. Στις µον ογον εϊκές οικογέν ειες το
ποσοστό όσων  έχ ουν  αύξηση ξεπερν ά το
98%».

«Η ν έα ηλεκτρον ική πλατφόρµα υποβολής
αίτησης Α21 µπορεί ν α δεχ τεί και ν α εγκρίν ει
πάν ω από 15.000 αιτήσεις την  ηµέρα, ρυθµός
που δεν  είχ ε προσεγγιστεί στο προηγούµεν ο
σύστηµα», καταλήγει η αν ακοίν ωση.

ΟΠΕΚΑ: Σήµερα  η 6η δόση του επιδόµατος παιδιού
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Νέες αλλαγές σε 
τηλεφωνία και internet 
από την 1η Ιανουαρίου 

Σε ισχ ύ θα τεθούν  από την
1η Ιαν ουαρίου 2019, οι
αλλαγές σε τηλεφων ία και

internet, στο πλαίσιο εφαρµογής
του τελευταίου σταδίου ρυθµίσεων
της ΕΕΤΤ.

Με αυτό ρυθµίζον ται οι υποχ ρ-
εώσεις των  παρόχ ων  ηλεκτρο-
ν ικών  επικοιν ων ιών , µε στόχ ο
την  προάσπιση των  δικαιωµάτων
των  συν δροµητών  σε τηλεφων ία
και ∆ιαδίκτυο.

Συγκεκριµέν α, µε το τρίτο στά-
διο, επιβάλλον ται οι ακόλουθες
ρυθµίσεις:

Αυτόµατη διακοπή παροχ ής
υπηρεσιών  για αποφυγή υπερχ ρ-
εώσεων

Κατά τη σύν αψη της σύµβασης
και προς αποφυγή υπερχ ρ-
εώσεων , οι συν δροµητές θα µπορ-
ούν  ν α επιλέγουν  τη δυν ατότητα
αυτόµατης διακοπής της υπηρ-
εσίας, κάθε φορά που ο λογαρια-
σµός θα υπερβαίν ει συγκεκριµέν ο
αν ώτατο όριο, µε βάση τρεις του-
λάχ ιστον  επιλογές.

Μία τουλάχ ιστον  από τις επιλο-
γές αυτές δεν  θα πρέπει ν α υπερ-
βαίν ει (ως προς το τελικό ύψος του
λογαριασµού) τα 150 ευρώ, εάν
ακολουθείται µην ιαίος κύκλος
τιµολόγησης, και τα 300 ευρώ, στις
περιπτώσεις που ακολουθείται διµ-
ην ιαίος κύκλος τιµολόγησης.

Απρόσκοπτη πρόσβαση στους
συµβατικούς όρους και στους τιµο-
καταλόγους

Οι πάροχ οι θα έχ ουν  την
υποχ ρέωση ν α εν ηµερών ουν  τους
συν δροµητές και ν α παρέχ ουν
εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες
αν αρτηµέν ες στον  διαδικτυακό 

τόπο τους, σχ ετικά µε τους
ισχ ύον τες όρους της σύµβασης και
τον  τιµοκατάλογο υπηρεσιών .

Επίσης, οποιεσδήποτε τροπο-
ποιήσεις θα πρέπει ν α επι-
σηµαίν ον ται. Οι παραπάν ω πληρ-
οφορίες θα πρέπει ν α παραµέ-
ν ουν  αν αρτηµέν ες στον  διαδικ-
τυακό τόπο του παρόχ ου έως και
δύο έτη µετά την  κατάργησή τους,
µε αν αφορά στο χ ρον ικό διάστηµα
για το οποίο ήταν  σε ισχ ύ.

Αν ώτατο ύψος τέλους πρόωρης
διακοπής σύµβασης

Καθορίζεται επακριβώς ο τρόπος
µε τον  οποίο θα υπολογίζεται το
αν ώτατο ύψος του τέλους για τη
διακοπή σύµβασης ορισµέν ου
χ ρόν ου πριν  τη λήξη της.

Σε περίπτωση καταγγελίας
σύµβασης ορισµέν ου χ ρόν ου
πριν  τη λήξη της, το τέλος διακο-
πής δεν  θα πρέπει ν α υπερβαίν ει
τα δύο ακόλουθα ποσά (Α και Β):

Ποσό Α
Το συν ολικό ποσό που θα

προκύπτει από το άθροισµα των
ακόλουθων :

Το σύν ολο της έκπτωσης επί του
µην ιαίου παγίου µέχ ρι τη στιγµή
της διακοπής.

Το εν αποµείν αν  ποσό απόσβε-
σης για τυχ όν  επιδότηση συσκε-
υής, εξοπλισµού ή κατασκευής
γραµµής.

Επισηµαίν εται ότι, εάν  ο συν δρ

οµητής καταγγείλει τη σύµβαση
οποιαδήποτε στιγµή πριν  παρέλθ-
ει διάστηµα 2 µην ών  από την  έν α-
ρξή της, θα οφείλει ν α καταβάλει:

Τα πάγια 2 µην ών .
Την  έκπτωση 2 µην ών  και το

εν αποµείν αν , πέραν  των  2
µην ών , ποσό απόσβεσης για
τυχ όν  επιδότηση συσκευής, εξοπ-
λισµού ή κατασκευής γραµµής.

Ποσό Β
Το συν ολικό ποσό που θα

προκύπτει από το άθροισµα των
ακόλουθων :

Το 1/3 του συν όλου των
µην ιαίων  παγίων  για το διάστηµα
από την  ηµεροµην ία διακοπής
µέχ ρι την  προβλεπόµεν η ηµεροµ-
ην ία λήξης της σύµβασης ορισµέ-
ν ου χ ρόν ου.

Το ποσό απόσβεσης για τυχ όν
επιδότηση συσκευής, τερµατικού
εξοπλισµού ή κατασκευής γραµ-
µής, το οποίο αν τιστοιχ εί στα 2/3
του εν αποµείν αν τος διαστήµατος
από την  ηµεροµην ία διακοπής
µέχ ρι την  προβλεπόµεν η ηµεροµ-
ην ία λήξης της σύµβασης.

Επισηµαίν εται ότι, στην  πρώτη
σελίδα της σύµβασης ορισµέν ου
χ ρόν ου θα πρέπει ν α αν αγράφεται
το τέλος πρόωρης διακοπής που
θα οφείλει, κατά περίπτωση και για
κάθε µήν α διακοπής, ν α καταβάλει
ο συν δροµητής.



Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου 2018 θριάσιο-5 

∆ηµοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική 
Κίνηση Εργαζοµένων για τις 
εξελίξεις στην Χαλυβουργική

20 ∆εκέµβρη 2018
Συνάδελφοι,
Οι δυνάµεις του Π.Α.ΜΕ. στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας

– ∆υτικής Αττικής (ΕΚΕ-∆Α), καταδικάζουµε τις διαχρονικές
ευθύνες όλων των αστικών κυβερνήσεων που πέρασαν και
της σηµερινής, καθώς και τις επιλογές της εργοδοσίας της Χαλ-
υβουργικής που έφεραν µια στρατηγικής σηµασίας βιοµηχανία
όπως η Χαλυβουργική, προ του λουκέτου και τους εργαζόµε-
νους σε άθλια οικονοµική κατάσταση και µε µέλλον αβέβαιο.  

Απαιτούµε άµεσα την κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαρ-
αίτητα µέτρα για την οικονοµική στήριξη των εργαζοµένων
στη "Χαλυβουργική", να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας, τα
µισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα.

Η περιοχή του Θριάσιου Πεδίου µαστίζεται από επιχειρή-
σεις που προϊδεάζουν την ίδια µοίρα, µε εργαζόµενους απλήρ-
ωτους και µέλλον αβέβαιο. Παράδειγµα τα Ναυπηγεία, η Σκοτ,
και άλλες που αντιµετωπίζουν την απειλή της ανεργίας και της
εξαθλίωσης. Αυτό είναι το αποτέλεσµα του ανταγωνισµού
ανάµεσα στους επιχειρηµατικούς οµίλους.  Στον αντίποδα
βρίσκεται η παραγωγή µε κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και όχι το
κέρδος του καπιταλιστή. Μόνο έτσι οι βιοµηχανίες, και η Χαλ-
υβουργική, θα µπορούσαν να λειτουργούν για τους εργαζόµε-
νους και τον υπόλοιπο λαό.

Μεγάλες ευθύνες έχει και ο εργοδοτικός και κυβερνητικός
συνδικαλισµός που ηγείται στην πλειοψηφία του ΕΚΕ-∆Α.
Όλα αυτά τα χρόν ια κώφευε στην ευθύνη που έχει το εργα-
τικό κέντρο να οργανώσει αγώνα εναντία στην αντιλαϊκή
πολιτική και στην συνεχιζόµενη συρρίκνωση των εργαζόµε-
νων και των δικαιωµάτων τους στο εργοστάσιο. Έκανε
σηµαία τα αιτήµατα των εργοδοτών για φθηνό ρεύµα για χαµ-
ηλά δηµοτικά τέλη. 

Στήριξε πιστά την γραµµή της εργοδοσίας στο κυνήγι αντα-
γωνιστικότητας και της κερδοφορίας των µονοπωλιακών
οµίλων, ενώ συκοφάντησε εργατικούς αγώνες αναπαράγον-
τας την δηλητηριώδη αντίληψη ότι «οι αγώνες θα κλείσουν το
εργοστάσιο», µε τρανταχτό παράδειγµα την λάσπη στον
εν ιάµηνο ηρωικό αγώνα των συναδέλφων χαλυβουργών
στην "Ελλην ική Χαλυβουργία".

Καλούµε τους συναδέλφους στη "Χαλυβουργική", όλους τους
συναδέλφους και τα σωµατεία της περιοχής  να συσπειρωθ-
ούν στο ταξικό κίνηµα, στις δυνάµεις του Π.Α.ΜΕ. 

Να οργανώσουµε έµπρακτα την αλληλεγγύη µας στους
συναδέλφους στην Χ αλυβουργική και όλοι µαζί να απαντή-
σουµε εν ιαία, ταξικά, βάζοντας µπροστά τις δικές µας ανάγκες
στον αγώνα απέναντι στη διαρκή επίθεση εργοδοσίας - κυβε-
ρνήσεων - Ευρωπαϊκής Ένωση.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η διαδικασία για τους κατοίκους Μάνδρας πραγµατοποιείται 
στο Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας.

ΞΞεεκκίίννηησσεε  ττοο  ππιιλλοοττιικκόό  
ππρρόόγγρρααµµµµαα  χχοορρήήγγηησσηηςς  
ππρροοννοοιιαακκώώνν  ππααρροοχχώώνν  
σσεε  άάττοοµµαα  µµεε  ααννααππηηρρίίαα
πποουυ  υυπποοββάάλλλλοουυνν  γγιιαα

ππρρώώττηη  φφοορράά  ααίίττηησσηη  κκααιι
δδιιααµµέέννοουυνν  σσττηηνν

ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  δδυυττ..  ΑΑττττιικκήήςς

Ξεκίνησε το π ιλοτικό πρόγραµµα χορήγησης προνοιακών παροχών σε άτοµα µε αναπηρία
που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση και διαµένουν στην Περιφέρεια Αττικής.

Σας ενηµερώνουµε ότι ξεκίνησε το π ιλοτικό πρόγραµµα χορήγησης προνοιακών παροχών
σε άτοµα µε αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση και διαµένουν στην Περιφέρ-
εια Αττικής.

Στην διαδικασία εντάσσονται :
Άτοµα που επ ιθυµούν να υποβάλλουν ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ αίτηση για προνοιακό επ ίδοµα

αναπηρίας και δεν έχουν προχωρήσει ούτε σε π ιστοποίηση της αναπηρίας τους από τα ΚΕΠΑ
, ούτε σε λήψη εισηγητικού φακέλου από ιατρό.

Άτοµα µε αναπηρία που ελάµβαναν στο παρελθόν προνοιακό επ ίδοµα αναπηρίας αλλά η
περίοδος χορήγησής του έχει λήξει και δεν διαθέτουν αυτή τη στιγµή π ιστοποίηση ΚΕΠΑ σε
ισχύ ή δεν έχουν έτοιµο εισηγητικό φάκελο από ιατρό.

Με την ηλεκτρονική διαδικασία:
∆εν επ ιβαρύνεται ο ενδιαφερόµενος  µε τη καταβολή του παραβόλου των 46,14 ευρώ της εξέ-

τασής του από τα ΚΕΠΑ.
∆εν απαιτείται η επ ικύρωση του γνησίου υπογραφής του θεράποντα γιατρού.
Ο γιατρός µε βάση τον ΑΜΚΑ του ενδιαφερόµενου  θα βρει προσυµπληρωµένα στην ηλεκ-

τρονική πλατφόρµα όλα τα στοιχεία του. 

Η διαδικασία πραγµατοποιείται στο Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας.
Πληροφορίες : Νικολάου Σταµατίνα – Κώνστα Ειρήνη, Κοινωνικοί Λειτουργοί Τηλέφωνο:

2132014965

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών ζήτησε και έκανε αποδεκτή την 
παραίτηση του Πρόεδρου της ∆Η.Φ.Α. Γιώργου ∆ασκαλάκη
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: "Ο ∆ήµος Αχαρνών τα τελευταία
χρόνια προχωράει σταθερά βήµατα εµπρός.  Σε αυτή την προσπάθεια δεν χωρούν προ-
σωπικές φιλοδοξίες. 
Θα προστατεύσω το έργο που µε κόπους και πολλές προσπάθειες κάνουµε, στηριζό-
µενος στην εµπιστοσύνη της πλειοψηφίας των πολιτών."
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Τοπική Κοινότητα Κινέτας: 
Παράταση για την εγγραφή στους 
εκλογικούς καταλόγους

Παράταση προθεσµίας υποβολής αιτήσεων
εκδηλώσεως εν διαφέρον τος εγγραφής στους
εκλογικούς καταλόγους του ν έου Εκλογικού ∆ια-

µερίσµατος της ν έας Τοπικής Κοιν ότητας Κιν έτας
Μεγάρων .

Καλούν ται οι µόν ιµοι κάτοικοι Κιν έτας Μεγάρων ,
δηµότες ∆ήµου Μεγαρέων , λόγω της δηµιουργίας του
ν έου Εκλογικού ∆ιαµερίσµατος της Τοπικής Κοιν ότητας
Κιν έτας της ∆ηµοτικής Εν ότητας Μεγαρέων  του ∆ήµου
Μεγαρέων , όπως προσέλθουν  στο ∆ηµαρχ είο Μεγάρων
ή στο Γραφείο της Κοιν ότητας Κιν έτας Μεγάρων , για
υποβολή αιτήσεων  εγγραφής τους στους Εκλογικούς
Καταλόγους του ν έου Εκλογικού ∆ιαµερίσµατος Κιν έτας
Μεγάρων  ∆ήµου Μεγαρέων .

Παρατείν εται η ηµεροµην ία υποβολής αιτήσεων  έως
και την  Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019.

ΟΟ  ππααπποουυττσσήήςς  κκααιι  
οοιι  κκααλλιικκάάννττζζααρροοιι
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
στις 11.30 - Αµφιθέατρο 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκοµείου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
µε ελεύθερη είσοδο

Στη «διασκευή» του
παραµυθιού των αδελφών
Γκρίµ, οι καλικάντζαροι
εµφανίζονται στην ζωή
του παπουτσή όχι για να
σκανταλέψουν αλλά για να
τον βοηθήσουν! Αξιο-
ποιώντας όλα τα γνωστά
χριστουγεννιάτικα τρα-

γούδια των παιδικών µας χρόνων αλλά και και-
νούριες «σκανταλιάρικες» µελωδίες ξετυλίγουµε
ζωντανά4 µια ιστορία απ’ τα χρόνια τα παλιά! 

Σωµατείο Εργαζοµένων ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΕΕΕγγγγκκκκααααίίίίννννιιιιαααα    ααααππππόόόόψψψψεεεε    γγγγιιιιαααα    ττττοοοο    ΧΧΧΧρρρριιιισσσσττττοοοουυυυγγγγεεεεννννννννιιιιάάάάττττιιιικκκκοοοο    
ΧΧΧΧωωωωρρρριιιιόόόό    ττττοοοουυυυ    ∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοουυυυ    ΜΜΜΜεεεεγγγγααααρρρρέέέέωωωωνννν

Όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος, µε
φροντίδες της

∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ, θα λειτουργήσει
το Χριστουγεννιάτικο Χωριό,
που φέτος είναι αφιερωµένο
στην «Κιβωτό του Κόσµου». Με
την σηµαντική συµµετοχή
επιχειρηµατιών, οι οποίοι θα
στεγαστούν στα περίπτερα,
που κατασκευάζονται από το
∆ήµο Μεγαρέων κι εξυπηρε-
τούν τους συµπολίτες προω-
θώντας τα τοπικά προϊόντα,
γλυκά, γλυκίσµατα, Χριστουγεν-
νιάτικα είδη, κοσµήµατα κ.ά..

Τα εγκαίνια θα πραγµατοποι-
ηθούν απόψε  Παρασκευή 21
∆εκεµβρίου 2018 στις 18:30,
στην Κεντρική Πλατεία Μεγάρ-
ων.

Η Παιδική Χορωδία ∆ήµου
Μεγαρέων θα γεµίσει Χριστου-
γεννιάτικες µελωδίες την Κεντρ-
ική πλατεία και το Θεατρικό
Εργαστήρι της Σοφίας Κάρκα
θα παρουσιάσει τη δραµατο-
ποίηση του παραµυθιού «Αγέ-
λαστη πολιτεία και οι καλικάν-
τζαροι».

Το Χριστουγεννιάτικο χωριό θα παραµείνει ανοιχτό από την Παρασκευή 21 ∆εκεµ-
βρίου έως την ∆ευτέρα 31 ∆εκεµβρίου.

XXρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοο  bbaazzaaaarr  ρροούύχχωωνν  γγιιαα
οοιικκοογγέέννεειιεεςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ααννάάγγκκηη  
∆ιοργανώνει ο Σύλλογος Τριτέκνων Φυλής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος γονέων τριών τέκνων ∆ήµου Φυλής
στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης και
στήριξης των µελών του, διοργανώνει
χριστουγεννιάτικο bazaar ρούχων από Τετάρτη
18/12/2018 έως 13/1/2019.

Κατά τις ώρες και ηµέρες λειτουργίας του συλλόγου
µας, µπορείτε να φέρετε παιδικά ρούχα καθαρά σε
καλή κατάσταση για Ανταλλαγή Ρούχων.

Στόχος είναι να βοηθήσουµε οικογένειες που
έχουν άµεση ανάγκη από παιδική ενδυµασία.

Με εκτίµηση

Το ∆Σ
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Γ. Πατούλης: Είµαστε µία ισχυρή οµάδα
και θα δώσουµε τη µάχη ευθύνης µαζί µε
τους πολίτες, για να κάνουµε µία Νέα Αρχή
για την Αττική

Ήρθε η ώρα της ανατροπής και της πολι-
τικής αλλαγής

Την αισιοδοξία του ότι  η «δύσκολη» µάχη
για τη δι εκδί κηση της Περιφέρειας Αττι κής θα
εί ναι  νι κηφόρα εξέφρασε ο υποψήφιος Περ-
ιφερειάρχης Αττι κής Γ. Πατούλης, παρουσιά-
ζοντας τους 50 πρώτους υποψήφιους Περιφε-
ρειακούς Συµβούλους µε το συνδυασµό του
«Νέα Αρχή για την Αττι κή», σε ει δι κή εκδήλω-
ση που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα.

«Έχουµε τη γνώση, την εµπειρία, την απο-
δεδει γµένη αποτελεσµατι κότητα , την καλύτε-
ρη οµάδα υποψηφίων και  συνεργατών. Το πιο
αξι όπι στο κι  εφαρµόσι µο πρόγραµµα»
ανέφερε χαρακτηριστι κά.

«Η σηµερινή ∆ιοίκηση απέτυχε πατα-
γωδώς»

Ο κ. Πατούλης υπογράµµισε ότι  οι   πολί τες
όλων των ∆ήµων της Αττι κής αντιµετωπί ζουν
πολύ σοβαρά προβλήµατα εξαι τί ας της ανι -
κανότητας της σηµερι νής ∆ιοί κησης η οποία,
όπως επισήµανε, «απέτυχε παταγωδώς σε
όλους τους τοµεί ς».

«Αποδείχτηκε ανεπαρκής στη διαχείριση
όλων των κρίσιµων ζητηµάτων. Στήρι ξε την
εκλογή της στο λαϊ κισµό και  στα ψέµατα.
∆ιοί κησε χωρίς σχέδιο και  έκανε ακόµη πιο
µεγάλα  όλα τα προβλήµατα, που κληρονόµ-
ησε από την προηγούµενη ∆ιοί κηση της Περ-
ιφέρειας.

Το κακό δεν ξεκί νησε για την Αττι κή το 2014.
Αλλά πολύ πιο πίσω. Απλά το διάστηµα
2014-2018  πήγαµε από το κακό, στο χειρότε-
ρο» σηµείωσε.

«Εµείς έχουµε να επιδείξουµε έργο, οι
απέναντι µας, λαϊκισµό»

Σε αυτό το πλαίσιο και  προσδιορί ζοντας
τι ς προτεραιότητες του για την αναπτυξιακή
επανεκκί νηση της Αττι κής τόνισε ότι  στόχος
εί ναι  η Περιφέρεια να συµβάλλει  στην οι κο-
νοµι κή ανάπτυξη, στην αντιµετώπιση της ανε-
ργίας, στη στήρι ξη της υγιούς επιχειρηµα-
τι κότητας και  της µεσαίας τάξης, στην προ-
στασία και  έµπρακτη αλληλεγγύη για τι ς πιο
αδύναµες κοι νωνικές οµάδες.

« Θα κάνουµε τα πάντα για την ασφάλεια σε
όλες τι ς γει τονι ές , για να δώσουµε ευκαιρί ες
και  προοπτι κές στους νέους ανθρώπους’
σηµείωσε και  διαµήνυσε χαρακτηριστι κά: «
Ήρθε η ώρα της σύγκρουσης και  της ανατρο-
πής, µε όσα µας πάνε πίσω, µε όσα κάνουν
δυσκολότερη την καθηµερι νότητά µας. Ήρθε η
ώρα να κάνει  η Αττι κή µια Νέα Αρχή».

Ο κ. Πατούλης τόνισε πως σε αυτή την εκλο-
γι κή µάχη θα συγκρουστούν δύο διαφορετι κές
λογι κές, επισηµαίνοντας πως απέναντι  στην
παράταξη της ευθύνης και  της ει λι κρί νειας
που εκπροσωπεί  ο ί δι ος και  οι  συνεργάτες
του θα βρεθούν αυτοί  που εκφράζουν το λαϊ κι -
σµό,  την ανευθυνότητα και  δί νουν υποσχέσει ς

που δεν τηρούν στη συνέχεια δι χάζοντας τους
πολί τες, για να καλύψουν την ανι κανότητά τους.
«Απέναντι  σε εµάς που έχουµε να επιδεί ξο-
υµε έργο, τί θενται  αυτοί  που άσκησαν
∆ιοί κηση στην Περιφέρεια τα προηγούµενα
20 χρόνια, αλλά απέτυχαν να δώσουν λύσει ς
στα µεγάλα προβλήµατα της Αττι κής».

«Οι υποψήφιοι µας θα είναι οι πρεσβευ-
τές µας σε όλη την Αττική»

Στην οµι λία του ο κ. Πατούλης εξέφρασε την
ιδιαί τερη ι κανοποίηση του για την οµάδα των
υποψηφίων του, κάνοντας λόγο για ανθρώπους
ι κανούς, καταξιωµένους «που θα µεταφέρουν
το πολι τι κό µας µήνυµα και  θα ενισχύσουν
ακόµη περισσότερο «τον αέρα» της αλλαγής
που έρχεται».

«Με τη δι κή τους συστράτευση, µε τη δύναµη
που µας δί νουν από την πρώτη στι γµή οι
πολί τες της Αττι κής, εί µαι  βέβαιος ότι  θα
νι κήσουµε.

Ήρθε η ώρα της ανατροπής και  της πολι τι -
κής αλλαγής» υπογράµµισε και  πρόσθεσε
πως πρόκει ται  γι α υποψηφί ους που
καλύπτουν όλες τι ς περιοχές της Περιφέρει -
ας Αττι κής και  διαθέτουν ξεχωριστή αναφορά
ο καθένας από αυτούς, στι ς τοπικές τους κοι -
νωνί ες.

Από σήµερα κι όλας οι  υποψήφι οί  µας
αποτελούν τους πρεσβευτές µας σε όλη την
Αττι κή» ανέφερε χαρακτηριστι κά.

Ο υποψήφι ος Περι φερει άρχης Αττι κής
καλωσόρισε την πρώτη οµάδα υποψηφίων,
επισηµαίνοντας ότι  θα ακολουθήσουν κι  άλλες
ανακοι νώσει ς, µε την επόµενη οµάδα των
υποψηφίων  που θα ενισχύσει  ακόµη περισ-
σότερο την προσπάθειά που καταβάλλεται .

«Θα ακολουθήσω το δρόµο της
ευθύνης»

Ολοκληρώνοντας την οµι λί α του ο κ.
Πατούλης διαµήνυσε ότι  ήρθε η ώρα η Περιφ-
έρεια Αττι κής, µαζί  µε τους πολί τες,  να υιοθ-
ετήσει  ένα νέο , πιο αποτελεσµατι κό µοντέλο
αυτοδιοι κητι κής διακυβέρνησης και  διατύπω-
σε τη βούληση να συγκεράσει  όλες τι ς δηµιο-
υργι κές δυνάµει ς της Περιφέρειας.«Ο δρό-
µος της ευθύνης, της συναί νεσης, της συνερ-
γασίας, της συνεννόησης ήταν αυτός που ακο-
λούθησα όλα αυτά τα χρόνια και  τον ί δι ο θα
ακολουθήσω και  στην Περι φέρει α
Αττι κής.Είµαστε µια ισχυρή οµάδα, που στο
άµεσο µέλλον θα γί νει  ακόµη πιο ισχυρή. Για
να κάνουµε από το Μάιο του 2019, µια Νέα
Αρχή για την Αττι κή» τόνισε κλεί νοντας.

Ακολουθεί  η πλήρης λίστα µε τα ονόµατα
των 50 πρώτων υποψηφίων Περιφερειακών
Συµβούλων, ανά Περιφερειακή Ενότητα Αττι -
κής

Νυν Περιφερειακοί Σύµβουλοι
Υποψήφια στην Περιφερειακή Ενότητα

Βόρειου Τοµέα

Βρύνα Φωτει νή, Εκπαιδευτι κός, Περιφερ-
ειακή 

Σύµβουλος Αττι κής,  Υπεύθυνη Τοµέα Ισότ-
ητας ΕΝΠΕ

Υποψήφιος στην Περιφερειακή Ενότητα
Κεντρικού Τοµέα Αθηνών

Βλάχος Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος, Γραµµα-
τέας Περιφερειακού Συµβουλίου από το 2017

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Βλάχου  Γεωργία, Οικιακά
Κατσανδρή  Αι κατερί νη, Ιατρός (Παθολό-

γος)
Κιούκης ∆ηµήτριος, Επιχειρηµατίας
Γιαρένης  ∆ηµήτριος, Ασφαλιστής
Καρασαρλής  Αναστάσι ος, Υπάλληλος

Τραπέζης
Πέππας  Νι κόλαος, Οι κονοµολόγος

–Επιχειρηµατίας, πρ, Νοµαρχιακός Σύµβου-
λος Αν. Αττι κής

Κουλουβράκη Ιωάννα, ∆ι κηγόρος 
Στάµου  Νι κόλαος, Επιχειρηµατίας
Καρατζας Γεώργιος, Πολι τι κός  Μηχανι κός
Κατσίκης  ∆ηµήτριος, Πρώην Αντι νοµάρχης

Αν. Αττι κής
Σύρµας Αγγελής,  Αγρότης

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Σιδέρης Ιωάννης, Εκδότης,
Λαδόπουλος  Θρασύβουλος, Πληροφορική /

Επικοι νωνία
Σαντορι ναίος  Νι κόλαος, ∆. Υπάλληλος
Βάρσου  Μαργαρί τα, Ιδιωτι κή Υπάλληλος
Κεφαλογιάννη Λουκία,  Ιδιωτι κή Υπάλληλος
Ψυχόπαι δας  Λεωνί δας, Σύµβουλος

Επιχειρήσεων
Κοσµάς ∆ηµήτριος, Οικονοµολόγος
Κεχρής  Ιωάννης, Ιατρός
∆ουνδουλάκη  Ελένη,  Καλλι τέχνης
Ευσταθόπουλος  Σπυρίδων,  Συντ/χος Ευρω-

παϊκού Κοι νοβουλίου
Ζαννή  Ασηµί να, Υπάλληλος Ακαδηµί ας

Αθηνών

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Πέππας Χρήστος, Χηµικός Μηχανικός,
Στέλχ. Επιχ. 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Μουλιάτος ∆ηµήτριος, Έµπορος
Σπυρακόπουλος  Ιωάννης, Ιατρός (Παθ-

ολόγος)
Κανελλόπουλος ∆ηµήτριος, ∆ικηγόρος
Οφθαλµίδης Παναγιώτης, Ηλεκτρολό-

γος Μηχανικός ΕΛΠΕ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Αγγελόπουλος Γεώργιος, Εργαζόµενος στην
Ο.ΣΥ Α.Ε.

∆ηµόπουλος Γεώργιος, ∆.Σ. ∆. Αθηναίων
Πρ. Αντιδήµαρχος Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων
Χηµικών

Λογοθέτης Κίµων, Εκπαιδευτής Οδηγών
Μητριάνου Ιουλία, Επιχειρηµατίας 
Μωραϊ τάκης Γεώργιος, Ελεύθερος Επαγ-

γελµατίας
Κοκόσης Ευάγγελος, Ιδ. Υπάλληλος
Κουρή Μαρί α, Ιατρός, ∆.Σ. ∆ήµου

Ηλιούπολης 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Αλαφογιάννη Μαρία, Εργοδηγός
Κοκκώνης  Παναγιώτης , Ιατρός
Πασβαντίδης  Χαράλαµπος, Οικονοµολό-

γος 
Μπούλιας Ελευθέριος, Φυσικός
Νάνου  ∆ήµητρα, ∆ι κηγόρος
Γιάνναρος Θεόδωρος, Μοριακός Βιολόγος /

Γενετιστής
Τζι γκουνάκης  Χαράλαµπος, Αντιστράτηγος

εν αποστρατεία

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ευθυµιάδης  Μιχαήλ, Επιχειρηµατίας
Μονέος Νικόλαος, Έµπορος
Αντωνάκου  Σταυρούλα, Αθλήτρια, πρ, Βου-

λευτής 
Βοϊδονι κόλας  Σταύρος, Απ. Αξιωµατι κός

Λιµενι κού
Γαλανός  Νι κόλαος, Πρ. Βουλευτής Και

Περιφερειακός Σύµβουλος Αττι κής
Γιαννακάκου  Ευαγγελία, Οδοντίατρος
Ευσταθόπουλος Σαράντος, Μαθηµατι κός,

Εκδότης PIRAEUS PRESS. 

Παρουσίαση των 50 πρώτων υποψηφίων Περιφερειακών Συµβούλων 
µε το Συνδυασµό «Νέα Αρχή για την Αττική» του Υποψήφιου Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη

ΑΑννααττρροοππήή  σσττοονν  κκααιιρρόό  ττωωνν  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν::  
ΈΈρρχχεεττααιι  ψψυυχχρρήή  εειισσββοολλήή

Για αν ατροπή στην  πρόβλεψη για τις καιρικές συν θήκες που θα επικρατήσουν  τα Χρι-
στούγεν ν α προειδοποιεί ο µετεωρολόγος Σάκης Αρν αούτογλου. Συγκεκριµέν α , σύµφων α µε
τα όσα έγραψε θα περιµέν ουµε:

«Πιθαν ή η ψυχ ρή εισβολή αν ήµερα τα Χριστούγεν ν α και όχ ι τη δεύτερη ηµέρα των  Χρι-
στουγέν ν ων ! Οι ψυχ ρότερες αέριες µάζες που φαίν ον ταν  ν α κατεβαίν ουν  την  δεύτερη ηµέρα
των  Χριστουγέν ν ων  δείχ ν ουν  ν α βιάζον ται λίγο περισσότερο ν α φτάσουν  στην  Ελλάδα και
πολλά από τα πρωιν ά στοιχ εία θέλουν  µάλιστα «Χριστουγεν ν ιάτικο Καιρό» αν ήµερα των  Χρι-
στουγέν ν ων  σε αρκετές περιοχ ές της βόρειας αλλά και της κεν τρικής Ελλάδας! 



Εύχοµαι η αγάπη και η χαρά 
να φωλιάσει στις καρδιές 
των ανθρώπων και να τις
ζεστάνει, προσθέτοντας 

µια νότα ευτυχίας 
στη δύσκολη καθηµερινότητα 

αυτής της εποχής.

ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
Αντιδήµαρχος Ασπροπύργου 
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ΑΡΓΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Υποψήφιος δήµαρχος Ελευσίνας 

Ξεκιν ών τας από
την  Τρίτη, που

επισκεφθήκαµε τα
Συν εργεία Ελευ-

σίν ας, την  Πολεο-
δοµία και την  Κοι-
ν ων ική Υπηρεσία,

φθάσαµε στη
Μαγούλα, τις Κεν -
τρικές Υπηρεσίες
του ∆ήµου και το

ΠΑΚΠΠΑ, προκει-
µέν ου ν α αν ταλλάξουµε ευχ ές µε τους υπαλλήλους.

Ευχόµαστε  καλές γιορτές
κι ένα δηµιουργικό 2019 σε όλους!

Υγεία, ειρήνη, αγάπη, ευτυχία.
Ας γίνουν οι ευχές σας και όλου του

κόσµου πραγµατικότητα.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆ΗΜΟΥ
Υποψήφια Βουλευτής ∆υτικής 
Αττικής µε το Κίνηµα Αλλαγής

Χριστούγεννα, εορτή της αγάπης 
και της αλληλεγγύης!
Με δύναµη, θέληση και συλλογικές 
πράξεις ας προχωρήσουµε µπροστά 
για ένα καλύτερο αύριο 
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

ΓΙΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ
∆ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας 
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Τις Θερµότερες
ευχές µου

για Χαρούµενα
Χριστούγεννα

Μελέτης Ι.  
Μπουραντάς

Πρόεδρος
Πνευµατικού

Κέντρου
∆ήµου 

Ασπροπύργου
∆ηµοτικός
Σύµβουλος

ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΠΠΠΠΟΟΥΥΣΣ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΠΠΠΠΟΟΥΥΣΣ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ Φ ΥΛΗΣ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Φ ΥΛΗΣ

Οι άγιες αυτές µέρες εύχοµαι να φέρουν σε
όλους µας υγεία, αγάπη, ευηµερία

Καλά Χριστούγεννα!

Χρόνια Πολλά & Ευτυχισµένα!

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΑΣΣΑΒΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ 
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Η αγάπη µας για τα παιδιά και η παιδαγωγική µας εµπειρία, µας οδήγησαν
να οργανώσουµε την Πρωτώ, το Κέντρο Μελέτης και Aπασχόλησης στον
Ασπρόπυργο. 
Υποστήριξη στην καθηµερινή µελέτη των σχολικών µαθηµάτων όλων των

τάξεωνδηµοτικού και γυµνασίου.
Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γραπτού και προφορικού λόγου).
Υποστήριξη ξενόγλωσσων µαθηµάτων του σχολείου µε φυσικούς οµιλητές.
Αναπλήρωση κενών στις απαιτούµενες γνώσεις σε κάθε τάξη.
Εβδοµαδιαία ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη γονέων και µαθη-

τών.
Συµµετοχή των γονέων των µαθητών µας κατά προτεραιότητα στη Σχολή

Γονέων Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την Ένωση Επιστηµόνων Αττι-
κής. 

Ελάτε ν α προχωρήσουµε µαζί πέρα από τα όρια που µας επιβάλλει 
η ρουτίν α και η κρίση των  καθηµεριν ών  σχέσεων . 

Για ν α γν ωρίσετε µια άλλη ποιοτική προσέγγιση στην  επιδίωξη της
προόδου για το παιδί σας. 

ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Περικλέους 10, Ασπρόπυργος

Τηλ. 6981462299 
Ε-mail:

ekmegreece@gmail.com

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Ενοικιάζεται διαµέρισµα τριάρι (90 τ.µ) 
στον κέντρικο δρόµο του Ασπρόπυργου.

(πλησίον ∆ηµαρχείου). 6937168062 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
NOMΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                    

∆/ΝΣΗ  Οικονοµική
ΤΜΗΜΑ Προµηθειών         
Πληροφορίες:  Νίνου Αθηνά    
Τηλέφωνο :  2105537237
Fax : 2105537268
email: prom@elefsina.gr

∆ήµος Ελευσίνας,  19-12-2018
Α.Π. οικ. 17649      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ 
«Τηλεφωνικά Τηλεγραφικά και
Τηλετυπικά Τέλη – Τηλεπικοι-
νωνιακά Κόστη »

Προϋπολογισµού  δαπάνης
27.800,00 €  
ΚΑΕ 00.6222.0002 (15.800,00€)

ΚΑΕ  006224.0002 (12.000,00€)

Ο  ∆ήµαρχος  Ελευσίνας  προκ-
ηρύσσει διαγωνισµό µε Συνοπτι

κή ∆ιαδικασία , µε σφραγισµένες
προσφορές για «Τηλεφωνικά 
Τηλεγραφικά και Τηλετυπικά
Τέλη – Τηλεπικοινωνιακά
Κόστη», προϋπολογισµού
δαπάνης 27.800,00 € σύµφωνα
µε την µε αρ. 166/2018 τεχνική
περιγραφή του τµήµατος ∆ιαφά-
νειας, Προγραµµατισµού Οργά-
νωσης & Πληροφορικής  του
∆ήµου Ελευσίνας,   που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρ-
ούσης.  
Ο Ανάδοχος  θα επιλεγεί σύµφω-
να µε την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφο-
ρά αποκλειστικά βάσει τιµής για
το σύνολο των υπηρεσιών και
µετά τον έλεγχο των δικαιολογ-
ητικών συµµετοχής και της τεχνι-
κής προσφοράς.  
Τυχόν αποκλίσεις προσφοράς
από τις Τεχνικές Προδιαγραφές
θα οδηγούν σε αυτόµατο αποκ-
λεισµό της.
Η παράδοση της εγκατάστασης
ορίζεται σε τρεις µήνες, η δε διάρ-
κεια τα σύµβασης και συγκεκριµέ-
να  οι  υπηρεσίες θα παρέχονται
για 1 έτος.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί  την
15- 01- 2019 ηµέρα Τρίτη και
ώρα 10:00 πµ (ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών) 

στο ∆ηµαρχείο  Ελευσίνας  - 2ο
Όροφο , που   βρίσκεται   στην
διεύθυνση  Χατζηδάκη 41 και
∆ήµητρος, ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής διενέργειας  διαγω-
νισµών  ∆ηµοσίων Συµβάσεων
υπηρεσιών .

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν  φυσικά ή  νοµικά
πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νοµικών προσώπων που να
ασκούν νόµιµα την εν λόγω δρα-
στηριότητα.

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να
προσκοµίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαµβά-
νονται στην διακήρυξη του διαγω-
νισµού. 
Η τεχνική περιγραφή και η δια-
κήρυξη θα παραλαµβάνονται
ηλεκτρονικά από το  site του
∆ήµου και συγκεκριµένα από το
link :
http://www.elefsina.gr/diag_diak.
aspx?sflang=el    όπου θα
παρέχονται ελεύθερα , άµεσα και
δωρεάν.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

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

∆/ΝΣΗ           Οικονοµική
ΤΜΗΜΑ          Προµηθειών                                                                                                    

Πληροφορίες  :  Νίνου Αθηνά    
Τηλέφωνο       :  2105537237
Fax                : 2105537268
email             : prom@elefsina.gr

∆ήµος Ελευσίνας, 18-12-2018     
Α.Π. Οικ. 17590

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ

« Προµήθεια  Μηχανογραφι-
κού Εξοπλισµού »
Προϋπολογισµού  δαπάνης
57.957,60 € συµπεριλαµβανό-
µενου και ΦΠΑ 24%
ΚΑΕ 10.7134.0021

Ο  ∆ήµαρχος  Ελευσίνας  προκ-
ηρύσσει διαγωνισµό µε Συνοπτι

κή ∆ιαδικασία, µε σφραγισµένες
προσφορές για «Προµήθεια
Μηχανογραφικού Εξοπλι-
σµού», προϋπολογισµού
δαπάνης 57.957,60 € σύµφωνα
µε την µε αρ. 155/2018 τεχνική
περιγραφή του τµήµατος ∆ιαφά-
νειας, Προγραµµατισµού, οργά-
νωσης & Πληροφορικής του
∆ήµου Ελευσίνας,   που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρ-
ούσης.  
Ο Ανάδοχος  θα επιλεγεί σύµφω-
να µε την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφο-
ρά αποκλειστικά βάσει τιµής για
το σύνολο της προµήθειας και
µετά τον έλεγχο των δικαιολογ-
ητικών συµµετοχής και της τεχνι-
κής προσφοράς.  
Τυχόν αποκλίσεις προσφοράς
από τις Τεχνικές Προδιαγραφές
θα οδηγούν σε αυτόµατο αποκ-
λεισµό της.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
σε τέσσερις  µήνες. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί  την
10η -01-2019 ηµέρα Πέµπτη
10:00 π.µ. ( ώρα λήξης παρά-
δοσης των προσφορών ) στο
∆ηµαρχείο  Ελευσίνας  - 2ο
Όροφο , που   βρίσκεται   στην  

διεύθυνση  Χατζηδάκη 41 και  
∆ήµητρος, ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής διενέργειας διαγω-
νισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
προµηθειών 

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν  φυσικά ή  νοµικά
πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νοµικών προσώπων που να
ασκούν νόµιµα την εν λόγω δρα-
στηριότητα.

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να
προσκοµίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαµβά-
νονται στην διακήρυξη του διαγω-
νισµού. 
Η τεχνική περιγραφή και η δια-
κήρυξη θα παραλαµβάνονται
ηλεκτρονικά από το  site του
∆ήµου και συγκεκριµένα από το
link :
http://www.elefsina.gr/diag_diak.
aspx?sflang=el    όπου θα
παρέχονται ελεύθερα , άµεσα και
δωρεάν.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

Ν O M Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ Η Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                              

∆/ΝΣΗ   Οικονοµικών
Υπηρεσιών 

ΤΜΗΜΑ   Προµηθειών                                                                                                    
Πληροφορίες: Νίνου Αθηνά   
Τηλέφωνο    : 2105537 237
Fax             : 2105537 268
email          :  prom@elefsina.gr

∆ήµος Ελευσίνας, 17/12/2018    
Α.Π. οικ.: 17515           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ 

« Συντήρηση και επισκευή
λοιπού κεφαλαιακού
µηχανολογικού εξοπλισµού,
ξυλουργικών µηχ/των κ.λ.π. »,
Προϋπολογισµού  δαπάνης
2.551,92 €
συµπεριλαµβανόµενου και
ΦΠΑ 24% . 

ΚΑΕ 20.6264.0001

Ο  ∆ήµαρχος  Ελευσίνας
προκηρύσσει διαγωνισµό µε
Συνοπτική ∆ιαδικασία , µε σφρα

γισµένες προσφορές για
«Συντήρηση και επισκευή λοι-
πού κεφαλαιακού µηχανολογι-
κού εξοπλισµού, ξυλουργικών
µηχ/των κ.λ.π.», προϋπολογι-
σµού δαπάνης 2.551,92 €
σύµφωνα µε την µε αρ. 146/2018
τεχνική περιγραφή του τµήµατος
∆ιαφάνειας, Προγραµµατισµού
Οργάνωσης & Πληροφορικής
του ∆ήµου Ελευσίνας,   που απο-
τελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης.  

Ο Ανάδοχος  θα επιλεγεί
σύµφωνα µε την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιµής για το σύνολο της
υπηρεσίας και  µετά τον έλεγχο
των δικαιολογητικών συµµετοχής
και της τεχνικής προσφοράς.  

Τυχόν αποκλίσεις προσφοράς
από τις Τεχνικές Προδιαγραφές
θα οδηγούν σε αυτόµατο
αποκλεισµό της.

Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται σε δώδεκα  µήνες,
υπολογίζονται από την υπογραφή
της σύµβασης µέχρι εξαντλήσεως
όλων των ποσοτήτων  του
ενδεικτικού προϋπολογισµού
έτους 2018.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί
την 09-01-2019   ηµέρα Τετάρτη
και  ώρα 10:00 π.µ. ( ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών )
στο ∆ηµαρχείο  Ελευσίνας  - 2ο
Όροφο , που   βρίσκεται   στην
διεύθυνση  Χατζηδάκη 41 και
∆ήµητρος , ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής   διενέργειας  δια-
γωνισµών  ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων υπηρεσιών .

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν  φυσικά ή  νοµικά
πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νοµικών προσώπων που να
ασκούν νόµιµα την εν λόγω δρα-
στηριότητα.

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει
να προσκοµίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαµβά-
νονται στην διακήρυξη του διαγω-
νισµού. 

Η τεχνική περιγραφή και η δια-
κήρυξη θα παραλαµβάνονται
ηλεκτρονικά από το  site του
∆ήµου και συγκεκριµένα από το
link :
http://www.elefsina.gr/diag_diak.
aspx?sflang=el  όπου θα
παρέχονται ελεύθερα , άµεσα και
δωρεάν.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιε-
θνών Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιη-
τικό Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
αποθήκη κατάψυξης
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

5 ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

3 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απα-
ραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

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. αυτοκινή-
του

10  ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµαα--

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

ΠΕΥΚΟ
120€/ΤΟΝΟΣ

Τηλέφωνο
6982155684 &
2105540267

Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε ΛH Σ  
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  ∆ Η Μ Ο Υ

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Υ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΗ 7 ,
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – Τ.Κ. 19300
ΤΗΛ:216 800 2441
ΑΦΜ: 998116933 – ∆ΟΥ:
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αρ. Πρωτ. 3694/20/12/2018. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ’αριθµ. ΣΟΧ 2/2018(Α.Π.

2435/06-11-2018) για τη
σύν αψη Σύµβασης Εργασίας

Ορισµέν ου Χρόν ου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την  πρόσληψη προσωπικού
µε σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

Η Κοιν ωφ ελής Επιχείρηση του
∆ήµου Ασπροπύργου ΚΕ∆Α
αν ακοιν ών ει:
την  πρόσληψη µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµέν ου χρόν ου, συν ολικά επτά
(7) ατόµων  για την  υλοποίηση
της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
(Περίοδος 2018-2019), στην
Κοιν ωφ ελή Επιχείρησης ∆ήµου
Ασπρόπυργου, που εδρεύει
στον  Ασπρόπυργο  Ν. Αττικής
και συγκεκριµέν α του εξής, αν ά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύµβασης, αριθµού
ατόµων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα
αν τίστοιχα απαιτούµεν α (τυπι-
κά και τυχόν  πρόσθετα)
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφ ιοι όλων  των  ειδικο-
τήτων  θα πρέπει ν α έχουν  την
Ελλην ική ιθαγέν εια και πρέπει
ν α είν αι ηλικίας από 18 έως 65
ετών

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να

συµπληρώσουν την αίτηση του
φορέα, και να την υποβάλλουν είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιο-
δοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, στα γραφεία του τµή-

µατος της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης του ∆ήµου Ασπροπύργου
ΚΕ∆Α στον Ασπρόπυργο και συγκε-
κριµένα στην έδρα του οδός   επί της
οδού Αγίου Ιωάννη Στεφανή 7 ΤΚ
19300, και Τηλέφωνο : 2168002441
και ώρες 8:00 π.µ- 14.:00 µ.µ, µαζί µε

τα αντίγραφα όλων των απαιτούµενων
δικαιολογητικών και τίτλων. 
Γίνεται δεκτή και η ταχυδροµική απο-
στολή της αίτησης µε τα επισυναπτό-
µενα δικαιολογητικά. Το εµπρόθεσµο
της ταχυδροµικής αποστολής κρίνεται
µε βάση τη σφραγίδα ταχυδροµείου.

Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης και
απαιτούµενα δικαιολογητικά αναφέρ-
ονται στην αναλυτική προκήρυξη.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνω-
σης µαζί µε το «Παράρτηµα ανα-
κοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορι-
σµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση
έκδοσης «30.03.2017» να γίνει στο
κατάστηµα της Υπηρεσίας µας, στα
καταστήµατα των Βρεφικών
Σταθµών της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης ∆ήµου Ασπροπύργου και στο
χώρο ανακοινώσεων του δηµοτι-
κού καταστήµατος του ∆ήµου
Ασπρόπυργου. Θα συνταχθεί και σχε-
τικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα
(σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 9 του
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο
θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ
είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο
fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να
αναζητήσουν ολόκληρη την Ανα-
κοίνωση στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια η
να την παραλάβουν από τα γραφεία
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
∆ήµου Ασπροπύργου ΚΕ∆Α  µαζί µε
την αίτηση, ή από το επίσηµο site του
∆ήµου Ασπροπύργου (www www.
aspropyrgos.gr.

Σε περίπτωση που αδυνατούν να
προσέλθουν στα γραφεία προκειµέ-
νου να παραλάβουν το έντυπο της
αίτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν
µε τον φορέα προκειµένου να τους
αποσταλεί µε φαξ η µέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου.
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαι-
ολογητικών είναι δέκα (10) ηµέρες
(υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και
αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της
τελευταίας δηµοσίευσης της παρ-
ούσας σε τοπικές εφηµερίδες  ή της
ανάρτησης της στο χώρο ανα-
κοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης του ∆ήµου Ασπροπύργου
ΚΕ∆Α , εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης
στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθε-
σµία λήγει µε την παρέλευση ολόκ-
ληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν
αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµό-
σια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη
της προθεσµίας µετατίθεται την επό-
µενη εργάσιµη ηµέρα.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να

συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό
εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υπο-
βάλουν, είτε αυτοπροσώπως κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (8:00
π.µ. – 14:00 µ.µ.), είτε µε άλλο εξου-
σιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση
του ∆ήµου Ασπροπύργου (ΚΕ∆Α)
Αγίου Ιωάννη Στεφανή 7 Τ.Κ. 19300
Ασπρόπυργος (υπόψη κας  Χαρα-
λαµπίδη Ελένης  τηλ. επικοινωνίας
2168002441). 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτή-
σεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο
των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµε-
ροµηνία που φέρει ο φάκελος απο-
στολής, ο οποίος µετά την αποσφρά-
γισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζ-
ητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία µας στην ανω-
τέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό
τόπο του ∆ήµου Ασπροπύργου
(www.aspropyrgos.g,r) γ) στο δικ-
τυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριµένα
ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδροµή:  Πολίτες
Έν τυπα – ∆ιαδικασίες  ∆ιαγω-
ν ισµών  Φορέων   Ορ. Χρόν ου
ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέν τρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών  (ΚΕΠ)
αλλά και στην  ηλεκτρον ική τους
διεύθυν ση (www.kep.gov .gr),
απ' όπου µέσω της διαδροµής:
Σύν δεσµοι  Αν εξάρτητες και
άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθ-
ούν  στην  κεν τρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν  πρόσβαση
στα έν τυπα µέσω της διαδρο-
µής: Πολίτες  Έν τυπα – ∆ιαδι-
κασίες  ∆ιαγων ισµών  Φορέων
Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ
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Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα στον 
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού 

Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο
χώρο. τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527 

και 6972720417 κος Στέλιος 

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

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

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
-  Περιοχή  Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου 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

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ. 6995524143 

<<Ενοικιάζεται
ισόγειο  κατάστηµα

63µ² επί της 
οδού Φυλής 8Α.
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 
6947264784 και
6985066463>>

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο 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 Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή 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 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 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 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 γκαρσο-
νιέρα 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 Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπε-
δο 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
Νεαρή νοσοκόµα ζητεί ερ-
γασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευ-
σίνα. Κιν. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), 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

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.
Τηλ. 6971700804

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

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 Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς 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@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία 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 τρ-
ιάρι. Τηλ: 6946971237

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
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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

48

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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