
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΈΈγγκκρριισσηη  σσυυμμββάάσσεεωωνν  γγιιαα  έέρργγαα
ααννααββάάθθμμιισσηηςς  σσττοουυςς  δδήήμμοουυςς
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  κκααιι  ΑΑχχααρρννώώνν

ΗΗ  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  22001177  
κκααιι  ηη  σσττεελλέέχχωωσσηη  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  

Στα σημερινά θέματα του Δ.Σ. Ελευσίνας

ΕΕρργγαασσίίεεςς  ππεεζζοοδδρρόόμμηησσηηςς
σσεε  κκεεννττρριικκέέςς  οοδδιικκέέςς  

ααρρττηηρρίίεεςς    ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν
Σχεδόν 4.000 ετησίως τα αιτήματα

επισκευής και συντήρησης 

«Έλα στον«Έλα στον
κύκλο μας»κύκλο μας»
ξεκίνησε από τον Δήμο
Φυλής, το πρόγραμμα
ανακύκλωσης έντυπου 

χαρτιού στα σχολεία 
της Δυτικής Αττικής  

Ημερίδα 24 Μαϊου 2017, στο Στρατουδάκειο
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μεγαρέων 

ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ΕΕρρεευυνναα  ––  
ΑΑπποογγρρααφφήή  σσττοονν  οοιικκιισσμμόό  ΒΒλλυυχχόό

ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

ΒΑΖΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ
ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΑΑΣΣ

ΚΚΡΡΙΙΕΕΚΚΟΟΥΥΚΚΗΗ
ΓΓ..  ΚΚρριιεεκκοούύκκηη::  ‘‘’’ΗΗ  εεγγκκυυρρόόττηητταα  

ττοουυ  ααπποοττεελλέέσσμμααττοοςς  ττωωνν  εεκκλλοογγώώνν  
μμεε  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ααννααδδεείίχχθθηηκκαα  

ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  
δδεενν  ααμμφφιισσββηηττεείίττααιι  ππλλέέοονν

ααππόό  κκααννέένναανν’’’’..  

ΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ  ΟΟ  ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΗΗ  ΝΝ..  ΤΤΟΟΣΣΚΚΑΑΣΣ
Η σημασία της επίσκεψής του ως προς τα επόμενα βήματα για την

καταπολέμηση της παραβατικότητας στα όρια του Δήμου Φυλής 
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ΕΕξξααιιρρεεττιικκάά  εεπποοιικκοοδδοομμηηττιικκόό  ττοο  ττααξξίίδδιι  ττοουυ
ΔΔηημμάάρρχχοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  σσττηηνν  ΚΚίίνναα

Γρ. Σταμούλης: « Από τις επαφές με Κινέζους επιχειρηματίες διαφαίνεται ότι μπορεί σύντομα να ξεκινήσουν
αναπτυξιακά προγράμματα για την περιοχή μας, όπως κατασκευή μαρίνας και υδατοδρομίου

στο παράλιο μέτωπο, καθώς και η δημιουργία μεγάλου θεματικού πάρκου, σε έκταση του Δήμου».

ΝΝέέαα  4488ωωρρηη  
ααππεερργγίίαα  σσττηηνν  

ΤΤοοππιικκήή
ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη    

σσήήμμεερραα  κκααιι  ααύύρριιοο
Συνεχίζεται η αποχή από το

Σαββατοκύριακο. Προβλήματα με
τα σκουπίδια στους δρόμους
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

Ασπρόπυργος

Μαγγίνα Πηγή Ν. Μπότσαρη Μάρκου 2, Ασπρόπυργος,
19300, ΑΤΤΙΚΗΣ2105573484

Ελευσίνα
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ 

Παγκάλου 81,2105547602

Μάνδρα
Ροκάς Δημήτριος Π. Σαλαμίνος 7 & Αλαμάνας,

2105541344

Aχαρνές
Σφακιανάκη Φωτεινή Α. Λεωφόρος Θρακομακεδόνων

\2102434055

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Τσακάλωφ Αθα-
νασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ, 2102484070

Χαϊδάρι
Λάαζερ Δέσποινα Ν. 25ης Μαρτίου 58 & Ζάππα

- Δάσος, 2105322242

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις 

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
23 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αιμίλιος, Μίλιος, Αιμιλία, Έμυ, Εμιλία, Έμιλυ,

Έμμα, Μίλια, Κόδρος, Κόδρα

Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας

ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΈΈγγκκρριισσηη  σσυυμμββάάσσεεωωνν  γγιιαα  έέρργγαα  ααννααββάάθθμμιισσηηςς
σσττοουυςς  δδήήμμοουυςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  κκααιι  ΑΑχχααρρννώώνν

Δημοσιεύθηκε
η απόφαση
του Συμβου-

λίου Επικρατείας και
απορρίπτει οριστικά
και αμετάκλητα τις
προσφυγές κατά του
αποτελέσματος των
εκλογών του 2014 στο
Δήμο Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας. 

Η Δήμαρχος Μάν-
δρας – Ειδυλλίας
Γιάννα Κριεκούκη
μετά την γνωστο-
ποίηση της απόφασης
του Συμβουλίου της
Επικρατείας δήλωσε:
«Η απόφαση αυτή με
δικαίωσε πλήρως. Το
Συμβούλιο της Επικρ-
ατείας θεώρησε απαράδεκτες και αβάσιμες τις
ενστάσεις και τις καταγγελίες των αντιπάλων μου.
Η εγκυρότητα του αποτελέσματος των εκλογών με
τις οποίες αναδείχθηκα Δήμαρχος του Δήμου Μάν-
δρας-Ειδυλλίας δεν αμφισβητείται πλέον από κανέ-
να.

Επιπλέον η νίκη αυτή έχει έναν ιδιαίτερο χαρακ-
τήρα. Οι αντίπαλοί μου επεδίωξαν την πιο ισχυρή
νομική υποστήριξη.

Όμως αυτή δεν
ήταν ικανή να
καλύψει το ανυπό-
στατο των κατηγορ-
ιών εναντίον μου.

Από την αρχή
είχα απόλυτη εμπι-
στοσύνη στην
Ελληνική Δικαι-
οσύνη. 

Γι’ αυτό και δεν
συμμετείχα στην
διαβρωτική σπερ-
μολογία των αντιπά-
λων μου, οι οποίοι
περιφερόμενοι στα
καφενεία του Δήμου
μας ή κάνοντας
χρήση των μέσων
κοινωνικής δικτύω-

σης διέδιδαν ή προέβλεπαν δυσμενή για μένα εξέ-
λιξη της δικαστικής εμπλοκής, που αυτοί προκάλε-
σαν.

Μετά και τη οριστική δικαστική μου δικαίωση,
απερίσπαστη, συνεχίζω το έργο μου για το καλό
του Δήμου και των συμπολιτών μου. 

Είμαι σίγουρη ότι μαζί με τους άξιους συνεργάτες
μου θα δικαιώσουμε τις προσδοκίες των συμπο-
λιτών μας για ένα καλύτερο αύριο .»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνε-
δριάσει την Πέμπτη, 25-5-2017 και ώρα 15:30 στο αμφιθ-
έατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , έχον-
τας στην ημερήσια διάταξη την έκγριση συμβάσεων για
έργα ανβάθμισης στους δήμους Ασπροπύργου και Αχα-
ρνών. Συγκεκριμένα τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: 

1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμμα-
τικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Βύρωνα για την κατασκευή του έργου με τίτλο:
«Επισκευές – Συντηρήσεις πλατειών και λοιπών κοινόχρη-
στων χώρων Δήμου Βύρωνα» συνολικού προϋπολογι-
σμού 55.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)
2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμμα-

τικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Βύρωνα για την κατασκευή του έργου με τίτλο:
«Ανακατασκευή στέγης και εσωτερικές διαρρυθμίσεις
κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Δήμου Βύρωνα, συνολικού
προϋπολογισμού 280.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.). (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε.
Κυπριανίδου)

3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμμα-
τικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Καισαριανής για την εκτέλεση της παροχής υπηρ-
εσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης
χλοοτάπητα δημοτικού σταδίου Καισαριανής», συνολικού
προϋπολογισμού 24.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.).(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπρ-
ιανίδου)

4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμμα-
τικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Παπάγου – Χολαργού για την κατασκευή του έργου
με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παι-
δικής χαράς», συνολικού προϋπολογισμού 728.248,98 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). (Εισηγητής ο Αντιπε-
ριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)

5. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμμα-
τικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Αγίου Δημητρίου για την κατασκευή του έργου με
τίτλο: «Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από
Θεομήτορος έως Γράμμου», συνολικού προϋπολογισμού
5.385.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καπάταης)

Συνεχίζεται στη σελ. 13

ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

ΒΑΖΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΑΑΣΣ  ΚΚΡΡΙΙΕΕΚΚΟΟΥΥΚΚΗΗ

ΓΓ..  ΚΚρριιεεκκοούύκκηη::  ‘‘’’ΗΗ  εεγγκκυυρρόόττηητταα  ττοουυ  ααπποοττεελλέέσσμμααττοοςς  ττωωνν  εεκκλλοογγώώνν  
μμεε  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ααννααδδεείίχχθθηηκκαα  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  

δδεενν  ααμμφφιισσββηηττεείίττααιι  ππλλέέοονν  ααππόό  κκααννέένναα’’’’..  
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Τη μεγάλη σημασία που δίνει το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη στην καταπολέμ-
ηση της παραβατικότητας στα διοικητικά

όρια του Δήμου Φυλής αναδεικνύει η παρουσία του
Υπουργού αναπλ. Νίκου Τόσκα την Παρασκευή 19
Μαΐου 2017, πρώτη μέρα των εκδηλώσεων για το
πανηγύρι των Άνω Λιοσίων. 

Ο Υπουργός έγινε δεκτός με εγκαρδιότητα από
το Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού και τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακολούθησε το
βίντεο με τα πεπραγμένα της περασμένης τριετίας,
ένα τμήμα του οποίου αναφερόταν στο Μνημόνιο
Συνεργασίας του Δήμου με την Ελληνική
Αστυνομία. 

Προσφωνώντας τον Υπουργό ο Δήμαρχος ευχα-
ρίστησε για τη βοήθειά του στην προσπάθεια να
γίνει ο Δήμος Φυλής ασφαλής για τους κατοίκους
του. 

Τόνισε ακόμα ότι έχει προχωρήσει η διαδικασία
αγοράς των εννέα τζιπ, τα οποία θα παραδοθούν
στην ΟΠΚΕ και πρόσθεσε ότι σύντομα θα γίνουν 

τα εγκαίνια του κτιρίου της Πολεοδομίας του
Δήμου, όπου θα φιλοξενηθούν μονάδες της
Αστυνομίας. Πρόσφερε, τέλος, σε ένδειξη
εκτίμησης και φιλίας ένα αντίγραφο της ΓΡΙΖΑΣ,
από τη παραδοσιακή στολή των γριζοφόρων.

Στην αντιφώνησή του ο Υπουργός Νίκος Τόσκας
ευχαρίστησε για την πρόσκληση και αναφερόμενος
στην εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Πον-
τίων που προηγήθηκε τόνισε την ανάγκη της διεθ-
νούς αναγνώρισής και κυρίως από το Τουρκικό
Κράτος. Αποτελεί τον ελάχιστο οφειλόμενο φόρο
τιμής στις 353 χιλ. των αθώων θυμάτων η
συγγνώμη της Τουρκίας, τόνισε χαρακτηριστικά.
Πρόσθεσε ακόμα ότι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου
αλλά και η Κυβέρνηση προσπαθούν έστω κι αν δεν
κάνουν θαύματα και κατέληξε ως εξής:

Το βέβαιο είναι ότι για να γίνουν πράγματα απαι-
τείται διαρκής αγώνας και ιδίως σε ένα Δήμο σαν
το δικό σας που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλή-
ματα. Συγχαρητήρια Δήμαρχε για τη δουλειά που
κάνετε και να ξέρετε ότι είμαστε στο πλευρό σας.  

ΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ  ΟΟ  ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΗΗ  ΝΝ..  ΤΤΟΟΣΣΚΚΑΑΣΣ

Η σημασία της επίσκεψής του ως προς 
τα επόμενα βήματα για την καταπολέμηση 

της παραβατικότητας στα όρια του Δήμου Φυλής 

ΗΗ  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  22001177  
κκααιι  ηη  σσττεελλέέχχωωσσηη  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  
Στα σημερινά θέματα του Δ.Σ. Ελευσίνας

Συνεδριάζει σήμερα  22  Μαϊου 2017 και ώρα 20:30  το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευ-
σίνας για να αποφασίσει για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμμα-
τος έτους 2017. 
2.Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου
Ελευσίνας.
3.Λήψη απόφασης για την σύσταση, στελέχωση και λειτουργία Μηχανισμού Πιστοποίησης εκτέλεσης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του Δήμου Ελευσίνας».
4.Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Διανοίξεις οδών , καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις ρυμοτομούμενων στην περ-
ιοχή Αεροδρομίου» της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.
5.Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος επί της οδού Εφέσου της Δημοτικής
Ενότητας Ελευσίνας»
6.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κ.Ε.Δ.Ε. από τον Δήμο μας
μηνός Δεκεμβρίου 2016 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
7.Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας,
μηνός Απριλίου 2017 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
8.Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την οργάνωση διαδικασιών λειτουργίας αποθηκών και
διαχείρισης αποθεμάτων του Δήμου Ελευσίνας.
9.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ελευσίνας.
10.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας μεταφορικών μέσων – (τράκτορα, ημιρυμουλκούμενου, απορριμ-
ματοφόρου, φορτηγού ανατρεπόμενου).
11.Λήψη απόφασης για την ανάγκη συντήρησης – επισκευής Μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Μαγούλας.
12.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας οργάνων παιδικών χαρών.
13.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας ειδών Σημαιοστολισμού. 

ΝΝέέαα  4488ωωρρηη  
ααππεερργγίίαα  σσττηηνν  

ΤΤοοππιικκήή
ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη    

σσήήμμεερραα  κκααιι  ααύύρριιοο  

Συνεχίζεται η αποχή από το
Σαββατοκύριακο. Προβλήματα με

τα σκουπίδια στους δρόμους

Την προκήρυξη 48ωρης απεργίας για το σύνολο
των εργαζομένων στην τοπική Αυτοδιοίκηση,
την  Δευτέρα και Τρίτη – 22 και 23 του μηνός,

καθώς και την αποχή από κάθε εργασία αυτό το Σαββα-
τοκύριακο, αποφάσισε το γενικό συμβούλιο της ΠΟΕ-
ΟΤΑ, αντιδρώντας στην «πολιτική που υιοθετεί στο
πλαίσιο της ψήφισης του 4ου Μνημονίου η Συγκυβέρν-
ηση καθ’ υπαγόρευση της Τρόικας».

Επίσης, καλεί την κυβέρνηση «να διασφαλίσει με κάθε
τρόπο την εργασία και την πληρωμή των συμβα-
σιούχων-παρατασιούχων, παρά τα όσα προαναγγέλλει
η Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, φέρνοντας
άμεσα νομοθετική ρύθμιση, όπως έχει δεσμευτεί για ορι-
στική επίλυση του προβλήματος και την παραμονή των
εργαζομένων στην εργασία».

Τονίζει ότι «δεν θα αποδεχθεί καμία περικοπή του
επιδόματος βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας και κατάργ-
ηση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού καθεστώτος των εργα-
ζομένων που εργάζονται στις υπηρεσίες Καθαριότητας
των δήμων, όπως έχει συμφωνήσει η συγκυβέρνηση
στο πλαίσιο του 4ου μνημονίου».

Ακόμη «διεκδικεί και απαιτεί την άμεση ανάκληση της
εξαγγελίας του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου
για την υποχρεωτική φοίτηση των προνήπιων στα
Νηπιαγωγεία, οδηγώντας χιλιάδες εργαζόμενους των
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στην εργασιακή ανασφά-
λεια και σε κλείσιμο και απαξίωση της κοινωνικά κατα-
ξιωμένης Υπηρεσίας των Παιδικών Σταθμών. Εξαγγελία
που με την στάση του αποδέχεται και ο αρμόδιος Υπο-
υργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης. Διεκδικούμε την
ελευθερία των γονιών να επιλέγουν (όπως σήμερα γίνε-
ται) που θα στείλουν τα παιδιά τους, την κοινή εποπτεία
του παιδαγωγικού προγράμματος των Δημοτικών Παι-
δικών Σταθμών».

Επίσης, η ΠΟΕ-ΟΤΑ ζητά την άρση της απαγόρευσης
των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού σε ζωτικές
υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που σήμερα
ασφυκτιούν λειτουργικά κ.α.Μια από αυτές είναι και η
καθαριότητα, που ήδη από την αποχή των υπαλλήλλων
το Σαββατοκύριακο τα προβλήματα με τα σκουπίδια
στους δρόμους ήταν ορατά. 
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Στοχευμένοι έλεγχοι στη Δυτική Αττική
από Οικονομική Αστυνομία και ΣΕΠΕ

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας,
στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας.Ειδικότερα κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε

συνεργασία με στελέχη του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, διενήργησαν στις 12 και 15 Μαΐου
2017, ελέγχους σε επιχειρήσεις σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Συνολικά διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 12 επιχειρήσεις, όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 5 περ-
ιπτώσεις και πιο συγκεκριμένα:

-Σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου ψωμιού & ειδών αρτοποιίας να απασχολούνται δύο εργαζόμε-
νοι, ο πρώτος εκτός δηλωθέντος ωραρίου και ο δεύτερος χωρίς να έχει δηλωθεί στην κατάσταση
προσωπικού.

-Σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου ψωμιού & ειδών αρτοποιίας, να απασχολούνται δύο εργαζόμε-
νοι, ο πρώτος εκτός δηλωθέντος ωραρίου και ο δεύτερος χωρίς να έχει δηλωθεί στην κατάσταση
προσωπικού.

- Σε πρατήριο υγρών καυσίμων να απασχολούνται δύο εργαζόμενοι εκτός δηλωθέντος ωραρίου.
- Σε πρατήριο υγρών καυσίμων να απασχολείται ένας εργαζόμενος σε ημέρα που είχε ρεπό.
- Σε επιχείρηση με λευκά είδη να απασχολείται ένας εργαζόμενος σε ημέρα πού είχε ρεπό.

Την άμεση σύγκληση Δ.Σ 
ζητά η Λαϊκή Συσπείρωση Αχαρνών 
για το θέμα της εγκληματικότητας

Την καθυστέρηση που υπάρχει στη
σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου
με μοναδικό θέμα συζήτησης, αυτό

, της εγκληματικότητας καταγγέλουν οι
δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρω-
σης Αχαρνών.

Όπως σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους
τα κρούσματα εγκληματικότητας και παρα-
βατικότητας αυξάνονται διαρκώς, ενώ σε
πολλές περιπτώσεις τα θύματα είναι μαθη-
τές,γονείς και καθηγητές.

Διαβάστε την ανακοίνωση:«Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι που εκλεχτήκαμε με το ψηφοδέ-
λτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» που
στηρίζει το ΚΚΕ καταγγέλλουμε στο λαό της
περιοχής τη Δημοτική Αρχή για το γεγονός
ότι καθυστερεί να ικανοποιήσει το αίτημα
που είχαμε θέσει και ήταν να πραγματοποι-
ηθεί Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα
το ζήτημα της εγκληματικότητας που
απασχολεί ευρύτερα τον εργατικό – λαϊκό
κόσμο της περιοχής μας.

Στην περιοχή μας είναι έντονο το πρόβ-
λημα της εγκληματικότητας και παραβα-
τικότητας. Μάλιστα, σε πολλά από τα σχο-
λεία της περιοχής μας κλιμακώνονται τα
περιστατικά επιθέσεων και κλοπών. Σε
πολλές περιπτώσεις τα θύματα είναι μαθη-
τές, γονείς και καθηγητές που βγαίνουν με
σοβαρούς τραυματισμούς και δίκαια αγα-
νακτούν γιατί δε λαμβάνεται κανένα ουσια-
στικό μέτρο για την προστασία τους.

Δε διαφεύγει της προσοχής μας η
συχνότητα των κρουσμάτων το τελευταίο
διάστημα, με δεδομένο και ότι ορισμένες
φασιστικές δυνάμεις, που διαπλέκονται με
το οργανωμένο έγκλημα, προσπαθούν
συστηματικά να αξιοποιήσουν τέτοια φαινό-
μενα για να παρουσιαστούν ως «οι προ-
στάτες» της περιοχής και να εκμεταλλευ-
τούν πολιτικά το ζήτημα.Το πρόβλημα της
εγκληματικότητας και παραβατικότητας
είναι συνέπεια μιας κοινωνίας που βρίσκε-
ται σε βαθιά κρίση γιατί λειτουργεί με
γνώμονα το κέρδος και όχι την ικανοποίηση
των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

Η εγκληματικότητα δηλαδή δεν είναι ένα
φυσικό φαινόμενο, συνδέεται άμεσα με
μεγάλα συμφέροντα, με υπέρογκα κέρδη
από τη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, από

την πορνεία. Όπως έχει μάλιστα αποδειχθ-
εί στην κατάσταση αυτή είναι διασυνδεδεμέ-
νοι

επιχειρηματίες, αλλά κατά καιρούς μέλη
και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας,
καθώς και  φασιστικά μορφώματα.

Είναι δεκάδες τα περιστατικά επίθεσης
και κλοπής από φασιστοειδή σε μεροκαμα-
τιάρηδες μετανάστες στον Κόκκινο Μύλο,
τον Άγιο Πέτρο, το Κεντρικό Μενίδι.Στο
δήμο μας το πρόβλημα είναι πιο οξυμένο
γιατί διαχρονικά, και με την ανοχή των κυβε-
ρνήσεων και των δημοτικών αρχών, το
Μενίδι έγινε κέντρο πολλών και διαφορε-
τικών εγκληματικών δραστηριοτήτων, με
πιο προφανή εκείνη της διακίνησης των
ναρκωτικών.

Δραστηριότητες που δε μπορούν να ξερ-
ιζωθούν γιατί συνδέονται με επιχειρηματικά
συμφέροντα και με κρατικούς μηχανισμούς.
Με τη πολιτική τους στηρίζουν τα
μονοπώλια και τον καπιταλισμό, απονε-
κρώνουν συστηματικά τις δομές του αθλητι-
σμού, του πολιτισμού της πρόληψης κατά
των ναρκωτικών αλλά και τις δομές επανέν-
ταξης για τους τοξικομανείς, παρέχουν
άλλοθι αντικειμενικά στη δράση φασι-
στικών, ναζιστικών και άλλων αντιδρα-
στικών ομάδων στην περιοχή μας, με αφο-
ρμή την εγκληματικότητα.

Ειδικά στο ζήτημα της φύλαξης των σχο-
λείων υπάρχει σοβαρή ευθύνη της σημερι-
νής δημοτικής αρχής. Παρά τις διαμαρτ-
υρίες των καθηγητών και των γονιών, δεν
παίρνει ακόμη και τα στοιχειώδη μέτρα,
ούτε καν διεκδικεί από την Κυβέρνηση
έκτακτο κονδύλι για τις ανάγκες φύλαξης
των σχολείων.

Στο όνομα των περικοπών και του προ-
γράμματος Οικονομικής Εξυγίανσης του
Δήμου και της μειωμένης χρηματοδότησης
για τα λειτουργικά έξοδα, τα περισσότερα
σχολεία έχουν ανεπαρκή φωτισμό και υποτ-
υπώδη μέτρα φύλαξης. Έτσι είναι ένας
εύκολος στόχος για τους επιτήδειους.

Η λύση στο πρόβλημα της εγκληματικότ-
ητας δεν είναι η αύξηση της αστυνομοκρ-
ατίας. Η ίδια η ζωή το έχει αποδείξει αυτό.

Τα μέτρα του Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και της

Αστυνομίας (στο οποίο όλες οι παρατάξεις
συμφώνησαν, πλην της Λαϊκής Συσπείρω-
σης) δεν έχουν  καμία ουσιαστική επίπτωση
στην παραβατικότητα πολύ απλά γιατί
στηρίζονται σεμηχανισμούς που ο βασικός
τους προσανατολισμός τους είναι η κατα-
στολή των εργατικών-λαϊκών κινητοποιή-
σεων, η προάσπιση αυτών των συμφερόν-
των που συντηρούν και τροφοδοτούν την
εγκληματικότητα.Μάλιστα, η Δημοτική Αρχή
έδωσε ως αντάλλαγμα στην Αστυνομία για
τις υπηρεσίες αυτές 50 στρέμματα δημοτι-
κής γης (οιεγκαταστάσεις της Αμυγδαλέζας)
για 50 χρόνια, τεχνικό προσωπικό και μέσα
για την υποστήριξη των περιπολικών της
και άλλα.Οι αναδιαρθρώσεις και συγχω-
νεύσεις των αστυνομικών τμημάτων δεν
γίνονται με κριτήριο την αντιμετώπιση
αυτού του προβλήματος αλλά με γνώμονα
τη μείωση των κρατικών δαπανών.

Προτεραιότητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
– ΑΝΕΛ (την πολιτική της οποίας στηρίζει η
διοίκηση του Δήμου), όπως άλλωστε και
των προηγούμενων κυβερνήσεων, δεν είναι
η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήμα-
τος αλλά η τρομοκράτηση και καταστολή
του λαϊκού κινήματος.

Αυτό αποδεικνύει και η γενικότερη διά-
ταξη της αστυνομίας γι αυτό και χιλιάδες
αστυνομικοί βρίσκονται στα ΜΑΤ και σε

άλλες υπηρεσίες που έχουν αποστολή
την καταστολή των εργατικών – λαϊκών
αγώνων.

Αυτό δε σημαίνει ότι ταυτίζουμε το προ-
σωπικό των σωμάτων ασφαλείας με τον
κατασταλτικό ρόλο που αντικειμενικά έχουν
αυτά τα σώματα στα πλαίσια αυτού του
συστήματος.

Θέλουμε να υπογραμμίσουμε την υποκρ-
ισία της κυβέρνησης, που από τη μία τάχα
συμμερίζεται τη δίκαιη αγανάκτηση των λαϊ-
κών οικογενειών για την αύξηση της
εγκληματικότητας στο Δήμο μας και αλλού,
και από την άλλη σε απόλυτη προσαρμογή
με τις επιταγές της ΕΕ αλλά και τη σύμφωνη
γνώμη της πλειοψηφίας των άλλων
αστικών  κομμάτων, φέρνει στη Βουλή
νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση των
δήθεν «μαλακών»  ναρκωτικών, νομιμοποι-

εί δηλαδή το εμπόριο.

Η ιστορική πείρα έχει αποδείξει ότι τέτοια
φαινόμενα ξεριζώθηκαν μόνο όταν ξερ-
ιζώθηκαν οι αιτίες που τα γεννούν και τα
τροφοδοτούν, δηλαδή τα  επιχειρηματικά
καπιταλιστικά συμφέροντα και το κράτος, η
εξουσία που τα περιφρουρεί. Και αυτό
βεβαίως έγινε χάρη στην κινητοποίηση της
εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων
και δεν ήταν έργο κάποιων αυτόκλητων
μπράβων και νταβατζήδων.

Οι εργαζόμενοι, οι γονείς, οι εκπαιδευτι-
κοί, ο λαός του Μενιδίου πρέπει να  βγά-
λουν τα συμπεράσματά τους.

– Να συσπειρωθούν στα σωματεία τους,
τους συλλόγους τους, στους φορείς του
εργατικού-λαϊκού κινήματος.

– Να διεκδικήσουν άμεσα μέτρα που
στρέφονται ενάντια στις αιτίες αυτών των
φαινομένων και να παλέψουν συνολικά για
να ξεριζώσουν όλο αυτό το σημερινό σάπιο
εκμεταλλευτικό σύστημα που μπροστά στο
κέρδος δε διστάζει σε κανένα έγκλημα, να

γκρεμίσουν την εξουσία που το προστα-
τεύει.

– Να καταδικάσουν κυβερνήσεις, δημοτι-
κές αρχές, δυνάμεις που με την πολιτική
τους άμεσα και έμμεσα ενισχύουν τέτοια
φαινόμενα.

– Να μην παγιδευτούν στην ενίσχυση των
μέτρων καταστολής που θα βρουν αύριο
απέναντί τους ως απεργοί, ως εργαζόμενοι,
άνεργοι που κινητοποιούνται ενάντια στην
αδικία, ενάντια στην εκμετάλλευση, διεκ-
δικώντας το δίκιο τους, για τη ζωή τη δικιά
τους και των παιδιών τους.

– Να ανοίξουν το δρόμο με την πάλη τους
για την κοινωνία που κανένας δε θα  φοβά-
ται, κανένας δε θα νιώθει ανασφάλεια συνο-
λικά στη ζωή του, γιατί δεν θα υπάρχει το
κυνήγι του κέρδους, γιατί όλος ο πλούτος
θα ανήκει στους εργαζόμενους όπως και η
εξουσία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να καταδι-
κάσει τις επιθέσεις και τις κλοπές στα σχο-
λεία της περιοχής μας και να λάβει τις πολι-
τικές αποφάσεις για την ανακούφιση των
λαϊκών οικογενειών από την εγκληματικότ-
ητα.
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ΗΗμμεερρίίδδαα  2244  ΜΜααϊϊοουυ  22001177,,  σσττιιςς  1111  ττοο  ππρρωωίί,,
σσττοο  ΣΣττρρααττοουυδδάάκκεειιοο  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό  ΚΚέέννττρροο

ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  

ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ΕΕρρεευυνναα  ––  
ΑΑπποογγρρααφφήή  σσττοονν  οοιικκιισσμμόό  ΒΒλλυυχχόό

Την Τετάρτη 24 Μαϊου 2017, στις 11 το πρωί, στο
Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Μεγαρέων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με την
οποία θα γίνει η λήξη του έργου «Κοινωνική έρευνα
– Απογραφή στον οικισμό Βλυχός» ένα έργο που
χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και
υλοποιήθηκε από την εταιρεία BOLT Διεθνή
Συμβουλευτική Ο.Ε.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Ημερίδος θα γίνει
η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Κοινωνικής
Ερευνας και της απογραφής των Ρομά, που
βρίσκονται στο Βλυχό από εκπροσώπους του
φορέα υλοποίησης του έργου.

ΕΕρργγαασσίίεεςς  ππεεζζοοδδρρόόμμηησσηηςς  σσεε  κκεεννττρριικκέέςς  
οοδδιικκέέςς  ααρρττηηρρίίεεςς    ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν
Σχεδόν 4.000 ετησίως τα αιτήματα επισκευής και συντήρησης 

Διαπλάτυνση του πεζοδρομίου,
αντικατάσταση σπασμένων
πλακών πεζοδρομίου καθώς

και πεζοδρομήσεις
πραγματοποιούνται, αυτό το διάστημα,
στη συμβολή των οδών Λιοσίων και
Αρχαίου θεάτρου από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αχαρνών.

Οι μικρές παρεμβάσεις που
πραγματοποιούνται σε όλες τις
γειτονιές του Δήμου Αχαρνών έχουν
σαν στόχο να αποκαταστήσουν
φθορές και να δημιουργήσουν
ασφαλείς συνθήκες στην κίνηση των
πεζών και οριοθετημένους χώρους
στάθμευσης των οχημάτων. 

Με αφορμή τις εργασίες ο δήμαρχος

Γιάννης Κασσαβός τόνισε ότι,
ετησίως, ο Αντιδήμαρχος και η
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
ανταποκρίνονται σε σχεδόν 4.000
αιτήματα επισκευής και συντήρησης
και πραγματοποιούν μικρά και
μεγάλα έργα σε κάθε πλατεία και
γειτονιά του Δήμου Αχαρνών.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών εκπονεί, μελέτες,
δημοπρατεί έργα και συνεργάζεται
με Δημόσιους φορείς με σκοπό τον
σχεδιασμό και την πραγματοποίηση
μεγάλων έργων υποδομής στον
Δήμο Αχαρνών.
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ΔΔΔΔΗΗΗΗΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΙΙΙΙΛΛΛΛΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ
ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΑΑΠΠΟΟΨΨΙΙΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΩΩΝΝ  
Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικα-
ρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων
χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Ιλίου, ότι υποχρεούνται στον
καθαρισμό αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα
πυροσβεστική διάταξη που προβλέπεται από το
ΦΕΚ 1346/25.04.2012 τεύχος Β΄, το  Ν.3852/07.06.2010, άρθρο 94, παρ.1, περ. 26 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τον Κανονισμό
Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου, άρθρο 18.
Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με τους ως άνω νόμους, ο Δήμος υποχρεούται να προχωρήσει
αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό και να επιβάλει πρόστιμα  και κυρώσεις στους μη συμμορφούμενους
υπόχρεους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απο-
ρριμμάτων και Πρασίνου στο τηλέφωνο 210 2691901.

Ο Δήμαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος

Λόγω των κινητοποιήσεων εργαζομένων στους ΟΤΑ 

ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ XAIΔΑΡΙΟΥ
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ

Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ βρίσκονται σε κινητοποιήσεις,
λόγω των νέων μέτρων που θίγουν εκ νέου τα εργασιακά
τους δικαιώματα. 

Μετά από την απόφαση των αντίστοιχων συλλογικών συνδικαλι-
στικών οργάνων, έχει προκηρυχθεί  αποχή από την εργασία, για
τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στις 20 & 21 Μαΐου.  
Σεβόμενοι το δικαίωμα των εργαζόμενων να αγωνίζονται για την

προάσπιση και διεκδίκηση των αιτημάτων τους, σας ενημερώνο-
υμε ότι μεταφέρεται η ημερομηνία διεξαγωγής του Διήμερου
Κλασσικού Αθλητισμού αφιερωμένου στη μνήμη του Ναπολέοντα
Σουκατζίδη.   Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούντο Σαββατοκύρια-
κο στις 27 & 28 Μαΐου.  Το πρόγραμμα των αγώνων ισχύει όπως
έχει ανακοινωθεί.

Σύντομα η αγορά
αναπηρικού αμαξιδίου,από
την συγκέντρωση καπακιών

από πλαστικά μπουκάλια
Με την βοήθεια μαθητών, 

Διδασκόντων, Συλλόγων Γονέων 
και πολιτών στα Μέγαρα

Η Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας,
Απασχόλησης, Πολιτισμού
& Τουρισμού του Δήμου
Μεγαρέων, πραγματο-
ποίησε κατά το σχολικό
έτος 2016-2017 την
συγκέντρωση 530 kg
καπακιών από πλαστικά
μπουκάλια με την βοήθεια
μαθητών, Διευθυντών,
Συλλόγων Διδασκόντων,
Συλλόγων Γονέων &
Κηδεμόνων και ευαισθητοποιημένων πολιτών.
Η αρμόδια Αντιδήμαρχος, κα Ελένη Ρήγα, δήλωσε: «Ο
στόχος αυτής της ενέργειας είναι διττός: από τη μία
μισός τόνος πλαστικών καπακιών δεν κατέληξε ούτε
στη χωματερή ούτε στη θάλασσα και από την άλλη με
την στοχευμένη συγκέντρωση καπακιών θα επιτραπεί
στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας η αγορά ενός
αναπηρικού αμαξιδίου, το οποίο θα είναι στη διάθεση
όποιου πολίτη του Δήμου μας το χρειαστεί, όταν
συγκεντρωθεί το απαραίτητο ποσό.
Εδώ θέλω να τονίσω τη σημασία της συλλογικότητας,
διότι όλοι μαζί, γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές και
πολίτες συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του διττού
στόχου. 
Επίσης χωρίς την ουσιαστική βοήθεια της εθελοντικής
ομάδας Σώμα Έρευνας & Διάσωσης, δεν θα είχαμε
καταφέρει να μεταφέρουμε έναν τόσο μεγάλο όγκο στο
εργοστάσιο ανακύκλωσης.
Η προσπάθεια αυτή θα συνεχίζεται καθόλη την διάρκεια
του έτους. Σημεία εναπόθεσης των καπακιών θα εξακο-
λουθήσουν να είναι τα σχολεία, αλλά και ο χώρος του
Ταμείου πληρωμής των λογαριασμών του νερού, στη
ΔΕΥΑΜ. 
Κοντεύει λοιπόν να έλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα και
σύντομα μόλις συγκεντρωθεί ολόκληρο το ποσό που
απαιτείται θα γίνει η αγορά του αμαξιδίου».

Πολυπληθής η Λιτάνευση των Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης στα Άνω Λιόσια 

Με τη λιτάνευση της Ιερής Εικό-
νας των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, στους δρόμους των

Άνω Λιοσίων, κορυφώθηκαν,  το πρωί της
Κυριακής 21 Μαΐου 2017, οι θρησκευτικές
εκδηλώσεις για την πανήγυρη του
ομώνυμου Ιερού Ναού.

Επικεφαλής της πομπής τέθηκε η Ιερή
Εικόνα και ακολούθησαν ο Ιερός Κλήρος,
προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ιλίου
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κκ Αθη

ναγόρα, οι επίσημοι προσκεκλημένοι, ο
Δήμαρχος Χρήστος Παππούς, σύσσωμο
το Δημοτικό Συμβούλιο και και πλήθος
κόσμου.

Το θρησκευτικό πρόγραμμα των
εκδηλώσεων περιελάμβανε Πανηγυρικό
Εσπερινό το βράδυ της παραμονής 20
Μαΐου και Όρθρο και Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία το πρωί της επομένης και πριν
από τη λιτάνευση της Εικόνας.

Τιμές απέδωσε η Φιλαρμονική του
Δήμου Φυλής, ενώ τα αναγκαία μέτρα
τάξης για την ολοκλήρωση του τελετουργι-
κού έλαβε η Δημοτική Αστυνομία. 

Την εικόνα περιστοίχισαν και φέτος
χαρίζοντας ξεχωριστή λάμψη στην πολ-
υπληθή πομπή, φουστανελοφόροι και
Γριζοφόρες από τον Σύλλογο Αρβανίτικου
Πολιτισμού Άνω Λιοσίων η “ΓΡΙΖΑ” 

Και του χρόνου! 
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ΕΕξξααιιρρεεττιικκάά  εεπποοιικκοοδδοομμηηττιικκόό  ττοο  ττααξξίίδδιι  ττοουυ  ΔΔηημμάάρρχχοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  σσττηηνν  ΚΚίίνναα
Γρ. Σταμούλης: « Από τις επαφές με Κινέζους επιχειρηματίες διαφαίνεται ότι μπορεί σύντομα να ξεκινήσουν 

αναπτυξιακά προγράμματα για την περιοχή μας, όπως κατασκευή μαρίνας και υδατοδρομίου
στο παράλιο μέτωπο, καθώς και η δημιουργία μεγάλου θεματικού πάρκου, σε έκταση του Δήμου».

Αύριο  Τρίτη και ώρα 8:30 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτρ-
οπή στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, προκειμένου να λάβει
αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Δ/νσης Οικονο-
μικών ( Τμήμα Προμηθειών) για την υποβολή αιτήματος προς την
Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ)  για  έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της
δαπάνης για την προμήθεια υλικών & εκμίσθωσης μηχανημάτων
για το έργο: “ Συντήρηση Οδών στις Δ.Ε. Ελευσίνας – Μαγούλας
(αυτεπιστασία) – έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 117.695,48 €.
2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Δ/νσης Οικονο-
μικών ( Τμήμα Προμηθειών) για την υποβολή αιτήματος προς την
Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας ( Π.Ο.Υ.) για έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση
συνεχιζόμενης δαπάνης με τίτλο « Προμήθεια ανταλλακτικών –
ελαστικών για τα οχήματα της υπηρεσίας 2016 (Σ) σύμφωνα με
το ΠΔ 80/16 του Π/Υ ο.ε. 2017  – έγκριση της σχετικής δαπάνης
και διάθεση πίστωσης ποσού 100.809,94 € για την ΙΜΠΕΞ
Α.Β.Ε.Ε.
3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Δ/νσης Οικονο-
μικών ( Τμήμα Προμηθειών) για την υποβολή αιτήματος προς την
Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας ( Π.Ο.Υ.) για έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση
συνεχιζόμενης δαπάνης με τίτλο « Προμήθεια ανταλλακτικών –
ελαστικών για τα οχήματα της υπηρεσίας 2016 (Σ) σύμφωνα με
το ΠΔ 80/16 του Π/Υ ο.ε. 2017  – έγκριση της σχετικής δαπάνης

και διάθεση πίστωσης ποσού 87.556,90 € για την Α. ΚΑΟΥΣΗΣ
Α.Ε.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Δ/νσης Οικονο-
μικών ( Τμήμα Προμηθειών) για την υποβολή αιτήματος προς την
Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας ( Π.Ο.Υ.) για έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση
συνεχιζόμενης δαπάνης με τίτλο « Προμήθεια ανταλλακτικών –
ελαστικών για τα οχήματα της υπηρεσίας 2016 (Σ) σύμφωνα με
το ΠΔ 80/16 του Π/Υ ο.ε. 2017  – έγκριση της σχετικής δαπάνης
και διάθεση πίστωσης ποσού 6.563,20 € για την Επισκευαστική
Εμπορική Εταιρεία Αυτοκινήτων – Ευρωεπισκευαστική Ε.Π.Ε. 
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Δ/νσης Οικονο-
μικών ( Τμήμα Προμηθειών) για την υποβολή αιτήματος προς την
Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας ( Π.Ο.Υ.) για έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση
δαπάνης για προμήθειες απορριμματοφόρου, ανατρεπόμενου
φορτηγού μικτού φορτίου 19 τόνων, ενός τράκτορα & μιας
νταλίκας– έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού  675.000,00 €.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Δ/νσης Περιβάλ-
λοντος ( Τμήμα Συντήρησης Κτιριακών Εγκ/σεων & Λοιπών Υπο-
δομών) για την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της
Οικονομικής Υπηρεσίας ( Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για τον ανοικτό
διαγωνισμό « Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ελευσίνας»
- έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
124.694,78 €.

7. Εγκριση του υπ.αριθμ. 1/2017 πρακτικού της Επιτρο-
πής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβά-
σεων Προμηθειών που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με
τίτλο: « Προμήθεια εφαρμογών μηχανογράφησης του Δήμου &
αδειών χρήσης λογισμικού» .
8. Τροποποίηση μη ουσιωδών όρων της με αρ. 286/16
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τις ανάγκες της δια-
πραγμάτευσης για την συντήρηση επισκευή οχημάτων της
υπηρεσίας και συγκεκριμένα την Ομάδα Α2 περί συντήρησης –
επισκευής ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγρ-
αφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτού διεθνούς
διαγωνισμού με τίτλο: « Προμήθειες Απορριμματοφόρου, Ανατρ-
επόμενου Φορτηγού Μικτού Φορτίου 19 τόνων, ενός τράκτορα &
μίας νταλίκας».
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγρ-
αφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτού διαγωνι-
σμού με τίτλο: « Προμήθεια υλικών & εκμίσθωση μηχανημάτων
για το έργο: Συντήρηση οδών στις Δ.Ε. Ελευσίνας – Μαγούλας
(αυτεπιστασία)».
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγρ-
αφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτού διαγωνι-
σμού με τίτλο « Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Ελευ-
σίνας».

Ο
Δήμος Μεγαρέων είναι γνωστό,
πως έχει μεγάλη Ιστορία και Πολι-
τισμό, μεγάλες παραγωγικές

δυνατότητες ποιοτικών αγροτικών προϊόν-
των και φυσικές ομορφιές.
Τα μεγάλα αυτά συγκριτικά πλεονεκτήμα-

τα έχει χρέος η κάθε Διοίκηση πρώτον να
τα αξιοποιήσει και δεύτερον να τα ανα-
δείξει και να τα προβάλει, ώστε η περιοχή
μας να καταστεί πόλος έλξης ξένων επισ-
κεπτών και τα τοπικά αγροτικά ποιοτικά
προϊόντα να βγούν σε νέες αγορές.
Στο πλαίσιο της μεγάλης προσπάθειας

λοιπόν, που έχει ξεκινήσει η σημερινή
Διοίκηση του Δήμου προς την κατεύθυνση
αυτή έγινε το ταξίδι του Δημάρχου κ. Γρη-
γόρη Σταμούλη και του Αντιδημάρχου κ.
Λευτέρη Κοσμόπουλου στην Κίνα, που
είναι η δεύτερη οικονομική δύναμη παγκο-
σμίως και που ο λαός της τρέφει όλως ιδι-
αιτέρως φιλικά αισθήματα προς τον
Ελληνικό λαό. 
Το ταξίδι ξεκίνησε την Τετάρτη 10 Μαϊου

το μεσημέρι και οι δύο άνδρες έφτασαν
στο Πεκίνο την Πέμπτη 11 Μαϊου το
βράδυ, όπου αμέσως είχαν συνάντηση και

μακρά συζήτηση με τον Πρέσβη της Ελλά-
δος στην Κίνα κ. Ροκανά Λεωνίδα, ο
οποίος υποσχέθηκε, πως θα βοηθήσει και
θα προωθήσει τα όποια επενδυτικά προ-
γράμματα Κινέζων επιχειρηματιών στην
περιοχή του Δήμου Μεγαρέων.
Την επόμενη μέρα (Παρασκευή 12

Μαϊου), υπήρξε συνάντηση, συζήτηση και
συνεργασία με Κινέζους επιχειρηματίες,
που τους ενδιαφέρει η δραστηριοποίησή
τους στην Ελλάδα. Εκεί ελέχθη, μεταξύ
των άλλων, ότι υπάρχει αυξητική τάση
κατανάλωσης από Κινέζους Ελληνικών
Αγροτικών Προϊόντων και πως οι Κινέζοι
τουρίστες στην Ελλάδα από εκατό χιλιά-
δες (100.000) σήμερα αναμένονται σε
μερικά εκατομμύρια , στα επόμενα χρόνια.
Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας έγινε

επίσκεψη στην έδρα των εγκαταστάσεων
της μεγάλης εταιρείας HUAWEI, όπου επι-
δείχθηκαν τρόποι και μέσα, που μπορούν
να κάνουν μία πόλη “έξυπνη” και το βράδυ
πραγματοποιήθηκε συνάντηση – συζήτ-
ηση με τον Αντιπρόεδρο της “Ενωσης
Φιλίας Κινέζικου Λαού με ξένες χώρες”
(θέση αντίστοιχη με Υπουργού), με συνε-
ργάτες του και με επιχειρηματίες. 
Το Σάββατο πρωϊ (13 Μαϊου) έγιναν οι

εργασίες του επίσημου Συνεδρίου στο
οποίο συμμετείχαν Ελληνες και Κινέζοι
Δήμαρχοι και επιχειρηματίες και στο οποίο
μίλησε και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας
κ. Αλέξης Τσίπρας.
Ο Δήμος έλαβε μέρος στο Συνέδριο, ως

μέλος της Αμφικτυονίας Αρχαίων, όπου
εντάχθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του
Δημάρχου κ. Γρηγόρη Σταμούλη και το
οποίο δίκτυο αυτό των αρχαίων πόλεων
είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται απευθ-
είας από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σχεδόν όλοι οι Κινέζοι αξιωματούχοι
προέτρεπαν κατά την διάρκεια του Συνε-
δρίου Κινέζους επιχειρηματίες να επεν-
δύσουν στην Ελλάδα.
Το απόγευμα έγινε ακόμη μία συνάντηση

με Κινέζους επιχειρηματίες, οι οποίοι έδει-
ξαν έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις
στην περιοχή του Δήμου Μεγαρέων αλλά
και για τα Αγροτικά προϊόντα μας.
Την Δευτέρα 15 Μαϊου 2017 η αντιπρο-

σωπεία του Δήμου, ύστερα από πολύωρο
ταξίδι αεροπορικώς επέστρεψε στην
Ελλάδα.
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Στα-

μούλης αμέσως μετά την άφιξή του στο
Αεροδρόμιο προέβη σε δηλώσεις, όπου
τόνισε τα εξής:
« Από τις συζητήσεις και τις επαφές με

Κινέζους επιχειρηματίες διαφαίνεται ότι
μπορεί σύντομα να ξεκινήσουν αναπτυξια-
κά προγράμματα για την περιοχή μας,
όπως Κατασκευή μαρίνας και Υδατοδρό-
μιου στο παράλιο μέτωπο, καθώς και η
δημιουργία μεγάλου θεματικού πάρκου,
σε έκταση του Δήμου.
Συμπερασματικά το ταξίδι μας αυτό

κρίνεται ως πολύ επιτυχημένο, χρήσιμο κι
επωφελές για το Δήμο μας και το κόστος
των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων 

(4.400) Ευρώ είναι μηδαμινό μπρός στα
οφέλη του.
Να σημειωθεί δε, πως μέχρι τώρα προη-

γούμενες αντίστοιχες δράσεις (ταξίδια,
Συνέδρια, επαφές, κλπ) δεν είχαν χρεώσει
το Δήμο ούτε με ένα ευρώ.
Είναι δε τουλάχιστον απαράδεκτο, να

χαρακτηρίζουν μερικοί αυτό το τόσο κουρ-
αστικό αλλά συνάμα εποικοδομητικό
ταξίδι, ως ταξίδι αναψυχής με σπατάλη
χρημάτων και μάλιστα αυτοί, που κατέστρ-
εψαν την οικονομία του Δήμου, που τον
οδηγούσαν στην χρεωκοπία, που επί των
ημερών τους έκαναν φτερά εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ από τα Ταμεία του Δήμου
και που τον άφησαν στην αφάνεια.
Και τα είπανε για μία Διοίκηση, που νοι-

κοκύρεψε το Δήμο, έβαλε τάξη στα οικονο-
μικά του και κάνει τα πάντα για να προβά-
λει τον Δήμο, την Ιστορία και τον Πολιτισμό
του, να προσελκύσει επενδυτές για μεγά-
λα αναπτυξιακά έργα στην περιοχή μας
και επισκέπτες και παράλληλα να βοηθή-
σει στην προώθηση των τοπικών ποιο-
τικών αγροτικών προϊόντων σε νέες αγο-
ρές. 
Και φυσικά η προσπάθειά μας θα συνεχι-

στεί και θα υπάρξουν και ορατά αποτελέ-
σματα.»

ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΥΥ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ
ΠΠΛΛΗΗΡΡΕΕΣΣΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  

Στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελευσίνας 
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«Έλα στον κύκλο μας»«Έλα στον κύκλο μας»
ξεκίνησε από τον Δήμο Φυλής
το πρόγραμμα ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού  
στα σχολεία της Δυτικής Αττικής  

ΗΠεριφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ ξεκίνησε, όσον αφορά την Δυτική Αττική,  την
εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού στα σχολεία, με τίτλο «Έλα στον
κύκλο μας»από τον Δήμο Φυλής.

Η πρώτη δράση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο 4ο Δημοτικό σχολείο Άνω Λιοσίων με σκοπό
να αποτελέσει σχολική μονάδα - παράδειγμα για τη συμμετοχή όλων των σχολείων της περιοχής στο πρό-
γραμμα, με στόχο την προώθηση του εναλλακτικού τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων, που αποτελεί

πολιτική της Περιφέρειας Αττικής. 
Η έναρξη του προγράμματος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περιοχή

του Δήμου Φυλής, εξαιτίας της ύπαρξης και λειτουργίας της χωματε-
ρής, δεδομένου ότι το νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων,
οδηγεί στο κλείσιμο του Χ.Υ.Τ.Α. και στην αποκατάσταση του χώρου,
όπως έχει δεσμευτεί η Περιφέρεια Αττικής. 

Η συγκεκριμένη δράσηέγινεπαρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτι-
κής Αττικής, κ. Γιάννη Βασιλείου, της Περιφερειακής συμβούλου , κα.
Α. Βάβουλα, της Περιφερειακής συμβούλου και μέλος  της Ε.Ε. του
ΕΔΣΝΑ κα. Σ. Κορωναίου του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και καθα-
ριότητας του Δήμου Φυλής κ. Μ. Οικονομάκη και του Προέδρου της
πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής  Δήμου  Φυλής κ. Γ. Κρεμμύδα, οι
οποίοι μίλησαν με τους εκπαιδευτικούς, με την αρωγή των οποίων,
δίνεται μεγαλύτερη ώθηση στην ενεργοποίηση των μαθητών για να
πραγματοποιηθούν αντίστοιχες δράσεις.

Την παρουσίαση της εν λόγω δράσης ανέλαβε η υπεύθυνη του προ-
γράμματος ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού, κα Μ. Σταματοπούλου,
εκπρόσωπος του ΕΔΣΝΑ.

«Η ζωή κάποτε – μια φωτογραφία μια ιστορία» 

Eκδήλωση - έκθεση φωτογραφίας με τη συνεργασία  
κοινωνικών  λειτουργών, στα ΚΑΠΗ Ελευσίνας 

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ..Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α διοργανώνει
σε όλα τα παραρτήματα Κ.Α.Π.Η. , με την συνεργασία των κοινωνικών
λειτουργών, εκδήλωση – έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Η ζωή κάποτε –

μια φωτογραφία μια ιστορία» . Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και στα τρία
παραρτήματα Κ.Α.Π.Η τις ακόλουθες ημερομηνίες : 

Α΄ παράρτημα Κ.Α.Π.Η.        Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

Παράρτημα Μαγούλας          Τρίτη     23 Μαΐου  2017

Β΄ παράρτημα Κ.Α.Π.Η.        Τετάρτη  24 Μαΐου 2017

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 11:00 π.μ.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η έκθεση φωτογραφίας να ενεργοποιήσει τα μέλη
ανασύροντας μνήμες από την προσωπική τους ζωή αλλά και από γεγονότα που
σημάδεψαν  το χρόνο. Μετά τις εκδηλώσεις θα ακολουθήσει κέρασμα.

ΜΜεεσσίίσσττιιεεςς  οοιι  σσηημμααίίεεςς  σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο
ΑΑχχααρρννώώνν  σσεε  έέννδδεειιξξηη  ππέέννθθοουυςς  γγιιαα  ττηη

ΓΓεεννοοκκττοοννίίαα  ττοουυ  ΠΠοοννττιιαακκοούύ  ΕΕλλλληηννιισσμμοούύ

ΟΔήμος Αχαρνών τίμησε την 19η Μαΐου, Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των
Ελλήνων του Πόντου, που καθιερώθηκε με απόφαση της Βουλής των Ελλή-
νων το 1991, τιμώντας έτσι τις 350.000 των Ποντίων που σφαγιάστηκαν στη

Σαμψούντα του Πόντου κατά τη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού Πολέμου (1919-1922).
Μια θλιβερή επέτειο για την δολοφονία εκατοντάδων χιλιάδων αθώων ανθρώπων,

στο βωμό του τυφλού εθνικισμού και του θρησκευτικού μίσους.
Ο δήμαρχος Αχαρνών δήλωσε: Η

παρουσία εκατοντάδων νέων ανθ-
ρώπων στην εκδήλωση στο Σύνταγ-
μα για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκ-
τονίας του Ποντιακού Ελληνισμού,
αποδεικνύει ότι Ποντιακός Ελληνι-
σμός δεν ξεχνά τη θυσία των προγό-
νων του και δίνει παράλληλη ένα
ελπιδοφόρο μήνυμα, ότι νέοι άνθρω-
ποι μεγαλώνουν και εξελίσσονται με
σημαντικές ανθρώπινες αξίες, με
γνώση και σεβασμό στην Ιστορία και
με σημαντικά εφόδια για το μέλλον.

Τα δικά μας συναισθήματα θλίψης
και σεβασμού, ενώνονται με αυτά

των αδελφών Ποντίων, που έχασαν τους προγόνους τους με έναν τόσο άδικο, απεχθή
και βίαιο τρόπο.
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ΟΕ.Π.Ο.Σ Φυλής διοργάνωσε για
3η συνεχή χρονιά  στις 6-7
Μαϊου  2017 το 3ο Φεστιβάλ

Αναρρίχησης στη Φυλή, με την αμέριστη
υποστήριξη του Δήμου Φυλής και της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,
τη στήριξη των χορηγών  και την  ανιδιο-
τελή βοήθεια των μελών και εθελοντών
του. 

Η «καρδιά» του φεστιβάλ και η γνωριμία
με την αναρρίχηση βράχου για τους μικρ-
ούς και μεγάλους φίλους μας, μεταφέρθη-
κε αυτή τη φορά στα βράχια της θέσης
«Πλάτωσι» στην είσοδο της Φυλής και

πριν το ομώνυμο αναρριχητικό πεδίο. Ο
διήμερος μαραθώνιος αναρρίχησης
πραγματοποιήθηκε στα γνωστά αναρρ-
ιχητικά πεδία της Φυλής: Γκούρα, Πλάτω-
σι, Έπος και Μικρή Βαράσοβα, Πηγή
Αβράμη, Κόκκινος Βράχος και Πάνω
Αλογόπετρα με τη συμμετοχή των αναρρ-
ιχητών από Αθήνα αλλά και από άλλα
μέρη της Ελλάδας. Η παρουσία της
διάκριτης και σημαντικής αναρριχήτριας
Αργυρώς Παπαθανασίου και άλλων γνω-
στών ελλήνων αναρριχητών επιβεβαίωσε
ότι ο θεσμός του φεστιβάλ αναρρίχησης
είναι σημαντικός. Πραγματοποιήθηκαν
παρουσιάσεις αναρριχητικών τεχνικών
από εκπαιδευτές της Ε.Ο.Ο.Α. σε διάφο-
ρα αναρριχητικά πεδία. 

Υπαίθριες δραστηριότητες και 
ροκ βραδιές  

Το διήμερο πλαισιώθηκε με πεζοπορίες
στην Πάρνηθα, via ferrata στην Γκούρα,
γιόγκα στο δάσος, ποδήλατο βουνού,
τοξοβολία και άλλες υπαίθριες δραστηρι-
ότητες. Δεν ήταν λίγοι οι αναρριχητές που
σκαρφάλωσαν στα 26 αναρριχητικά
πεδία της περιοχής και το πλήθος των
συμμετεχόντων σε όλες τις υπαίθριες
δραστηριότητες, στο όμορφο φυσικό περ-
ιβάλλον της Δυτικής Πάρνηθας, το εδρ-
αιώνουν σαν το μεγαλύτερο φυσικό
πάρκο της πρωτεύουσας, κατάλληλο για
αναρριχητικές και πλήθος άλλες δρα-
στηριότητες του βουνού και της φύσης. Η
είσοδος στις δραστηριότητες ήταν ελεύθ-
ερη

Από νωρίς το Σάββατο στο διαμορφω-
μένο υπαίθριο χώρο υποδέχτηκαν όσους
ήθελαν να δοκιμάσουν να σκαρφ-
αλώσουν, οι εκπαιδευτές μας Γιώργος
Βουτυρόπουλος, Διονύσης Στραβογένης,
Αντώνης Σκευοφύλακας, Άκης Καραπετά-
κος,  βοηθοί εκπαιδευτές και έμπειροι
αναρριχητές του συλλόγου μας, οι οποίοι
με κέφι και χαμόγελο ασφάλιζαν στα
βράχια τους μικρούς μας φίλους μοιρα-

σμένοι σε δύο βάρδιες για δύο ημέρες.
Το σκιερό δασάκι κάτω από τα βράχια

είχε διαμορφωθεί κατάλληλα για να δίνον-
ται τα υλικά για το σκαρφάλωμα, νερό και
χυμοί, ενώ από τα περίπτερα των μεγά-
λων χορηγών του φεστιβάλ, το κοινό
ενημερωνόταν για τα προϊόντα των δρα-
στηριοτήτων του βουνού.  

Πολύτιμη ήταν η παρουσία του Ελληνι-
κού Ερυθρού Σταυρού καθώς και της
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής με
τη συνεχή παρουσία τους, ενώ ο υπαίθρ-
ιος χώρος φυλάχτηκε άψογα από την
εταιρεία φύλαξης GPS Security. Η ύπα-

ρξη καντίνας και υποδομών καθαριότητας
από το Δήμο Φυλής δημιούργησε ένα
ευχάριστο και καθαρό περιβάλλον καθ’
όλη τη διάρκεια της διήμερης γιορτής. Το
βράδυ του Σαββάτου τα ροκ σχήματα
Roboband και My right leg έπαιξαν μου-
σική και τραγούδησαν για το κοινό ενώ ο
Pepper 96,6 και ο ATTICA TV υποστήρι-
ξαν επικοινωνιακά την εκδήλωση.  

Στην επίσημη έναρξη του φεστιβάλ
παρευρέθηκαν ο κ.Γιάννης Βασιλείου
Αντιπεριφερειάρχης Δυτ.Αττικής, ο αντι-
δήμαρχος τοπικού διαμερίσματος Φυλής
κ. Σπύρος Μπρέμπος, ο Πρόεδρος του
Ν.Π.Πολιτισμού Αθλητισμού του Δήμου
Φυλής κ. Γιώργος Μαυροειδής, ο Γ. Γραμ-
ματέας του Δήμου Φυλής κ. Αργύρης
Αργυρόπουλος, η επιλαχούσα βουλευτής
Κατερίνα Καράλη, ο πρόεδρος της
Ε.Ο.Ο.Α. κ. Δημήτρης Γεωργούλης και ο
επίτιμος πρόεδρος του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών
κ. Βασίλης Νίκας. 

«Πριν από τρία χρόνια αποφασίσαμε με
την κ. Δηλαβεράκη να αξιοποιήσουμε το
φυσικό αναρριχητικό πάρκο με το οποίο
είναι προικισμένη η Φυλή. Σήμερα φτά-
σαμε στο 3ο Φεστιβάλ Αναρρίχησης και
προχωρούμε» υπογράμμισε Αντιδήμα-
ρχος Φυλής Σπύρος Μπρέμπος. 

Η συμμετοχή στο μαραθώνιο ανα-
ρρίχησης που γίνεται από προχωρημένο-
υς αναρριχητές και αθλητές ξεπέρασε
ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες
των διοργανωτών, κάτι που σημαίνει πως
τα βουνά και τα βράχια της Φυλής έχουν
αρχίσει ήδη να γίνονται γνωστά και να
προσελκύουν τους επαΐοντες του είδους.

«Ο μαραθώνιος αναρρίχησης είχε
μεγάλη συμμετοχή και έγινε σε διάφορα
πεδία, κάποια μάλιστα από  αυτά είναι τα
πιο σημαντικά πεδία στην Ελλάδα.
Στόχος μας είναι το φεστιβάλ να καθιερ-
ωθεί ως μια γιορτή στη φύσης και τις
εναλλακτικές δραστηριότητες στην περ-
ιοχή μας» επεσήμανε η Πρόεδρος του
Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής Καλλιόπη Δηλαβεράκη, η
οποία ευχαρίστησε το Δήμαρχο Χρήστο
Παππού για τη στήριξη. «Συμπαραστάτη
μας είχαμε επίσης το Γιάννη Βασιλείου,
που είναι πάντα δίπλα μας, το  Γιώργο
Μαυροειδή που βοηθά στις δραστηριότ-
ητες μας και το Μιχάλη Οικονομάκη που
ήταν αποτελεσματικότατος σε ότι αφορά
την καθαριότητα και την προετοιμασία
του χώρου εκδηλώσεων» είπε η κ. Δηλα-
βεράκη. 

Αντιπεριφερειάρχης Γ. Βασιλείου: 
«Στους  στόχους μας είναι η τουρι-

στική και πολιτιστική ανάπτυξη της
Δυτικής Αττικής. Και επειδή αυτά δεν

πρέπει να μένουν στα λόγια, εμείς
στο Περιφερειακό Συμβούλιο

εγκρίναμε πρόσφατα μια πίστωση
200 χιλιάδες ευρώ για τη δημιουργία

ορειβατικών μονοπατιών» 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δ. Αττικής Γιάν-
νης Βασιλείου αφού αναφέρθηκε στην
σημαντική επιτυχία της Περιφέρειας, που

αφορά στην ανάδειξη της Ελευσίνας ως
την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης για το 2021 τόνισε στο χαιρετι-
σμό του, πως στους  στόχους της Περιφ-
έρειας «είναι η τουριστική και πολιτιστική
ανάπτυξη της Δυτικής Αττικής. 

Και επειδή αυτά δεν πρέπει να μένουν
στα λόγια, εμείς στο Περιφερειακό
Συμβούλιο εγκρίναμε πρόσφατα μια
πίστωση 200 χιλιάδες ευρώ για τη δημιο-
υργία ορειβατικών  μονοπατιών» ανα-
κοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης. 

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλ-
ητικού Οργανισμού «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» χάρι-
σε το πιο θερμό του χειροκρότημα σε
όλους όσους συμμετείχαν εθελοντικά,
τους αθλητές και τους αναρριχητές που
προσήλθαν στο φεστιβάλ και δεσμεύτηκε
«σήμερα αποδεικνύεται εμπράκτως για
μια ακόμη φορά η στήριξη του Δήμου
Φυλής , του Δημάρχου Χρήστου Παππού
και του Νομικού Προσώπου προς όλους
τους συλλόγους και προς όλες τις δρά-
σεις. Έτσι θα συνεχίσουμε». 

Πρεσβευτή του Δήμου Φυλής στον αθλ-
ητισμό και τον Πολιτισμό χαρακτήρισε ο
Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αργύρης
Αργυρόπουλος την πρόεδρο και τον
Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής «Θέλω να ευχαριστήσω
κ. Δηλαβεράκη και τον ΕΠΟΣ Φυλής.
Αποτελούν τον Πολιτιστικό και Αθλητικό
μας πρεσβευτή. 

Οι δράσεις τους εντάσσονται στη λογική
της Περιφέρειας και του Δήμου Φυλής
που είναι να αναδειχθεί η Φυλή σε ένα
προορισμό μέσα στην ίδια την Αττική. 

Η Φυλή έχει φυσική ομορφιά , αρχαιο-
λογικούς χώρους, μονάδες εστίασης και
ψυχαγωγίας και με ενέργειες και δράσεις
όπως αυτές θα πετύχουμε τον τελικό μας
στόχο» υπογράμμισε ο κ. Αργυρόπουλος.

ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΦΦΥΥΣΣΗΗ  
Διήμερος μαραθώνιος αναρρίχησης με την αμέριστη 

υποστήριξη του Δήμου Φυλής και της Π.Ε. Δυτικής Αττικής
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ΔΕΥΤ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ
Πρωί  9 με 1
Απόγευμα 5 με 8
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Στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου, και όχι αναγκαστικά μόνο στα
θαλάσσια οικόπεδα που περιλαμβάνονταν στο γύρο παραχωρή-
σεων του 2014, εστιάζεται το ενδιαφέρον για έρευνες υδρογονα-

νθράκων των ExxonMobil, Total και ΕΛΠΕ, εκπρόσωποι των οποίων
συναντήθηκαν την Παρασκευή με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάν-
νη Δραγασάκη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο
Σταθάκη.

Οι τρεις εταιρίες είχαν αγοράσει από τη Νορβηγική PGS το "πακέτο"
των δεδομένων που προέκυψε από τις σεισμικές έρευνες που προη-
γήθηκαν του διαγωνισμού, στο Ιόνιο και το Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Σύμφ-
ωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες και εκτιμήσεις, το κοινό ενδιαφέρον
των τριών εταιρειών προέκυψε από την επαναξιολόγηση και ερμηνεία των
δεδομένων αυτών αλλά και το συνδυασμό τους με τα δεδομένα που είχαν
προκύψει από παλαιότερες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, όπως και τις
συγκρίσεις που έγιναν με περιοχές που
εμφανίζουν γεωλογική συνέχεια με την
ελληνική επικράτεια, έχουν δηλαδή ανάλο-
γα γεωλογικά χαρακτηριστικά.

Το επόμενο βήμα θα είναι η επίσημη
εκδήλωση ενδιαφέροντος η οποία κατά τις
ίδιες εκτιμήσεις δεν θα αργήσει, δεδομένου
ότι το κλίμα τόσο στις συνεννοήσεις μεταξύ
των εταιρειών όσο και στις συζητήσεις με
την κυβέρνηση χαρακτηρίζεται ως πολύ
καλό.

Στο μεταξύ, σημαντικές εξελίξεις στον
τομέα των ερευνών για υδρογονάνθρακες
αναμένονται από την ερχόμενη εβδομάδα
με την υπογραφή των συμβάσεων για την
έναρξη των εργασιών σε τρεις περιοχές,
αλλά και την εκ νέου σεισμική διερεύνηση
των θαλάσσιων περιοχών στο κεντρικό
Ιόνιο και το νότιο Κρητικό πέλαγος.

Την προσεχή Πέμπτη πρόκειται να υπο-
γραφούν οι συμβάσεις του Δημοσίου με τα Ελληνικά Πετρέλαια και την
Energean για την παραχώρηση των περιοχών Άρτας-Πρέβεζας, Βορειοδ-
υτικής Πελοποννήσου και Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα. Οι διαπραγμα-
τεύσεις του Δημοσίου με τις εταιρείες ολοκληρώθηκαν και μετά την υπο-

γραφή τους οι συμβάσεις θα κατατεθούν στη Βουλή για κύρωση.
Ήδη, υπενθυμίζεται, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες στον Δυτικό Πατραϊκό

κόλπο (ΕΛΠΕ-Edison), τα Ιωάννινα (Repsol-Energean) και το Κατάκολο
(Energean), ενώ αναμένεται η υπογραφή των συμβάσεων για τις θαλάσ-

σιες περιοχές 2 (Κέρκυρα, Κοινοπραξία Total,
Edison, ΕΛΠΕ) και 10 (Κυπαρισσιακός κόλπος,
ΕΛΠΕ) στο Ιόνιο.

Παράλληλα, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία
Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) προχωρά σε νέες σει-
σμικές έρευνες στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή
νότια της Κρήτης, "στοχευμένα" σε σημεία που
φέρεται να παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφ-
έρον. 

Στο Ιόνιο το πλεονέκτημα είναι ότι έχει ήδη
ανακαλυφθεί κοίτασμα (στο Κατάκολο), ενώ για το
νότιο Κρητικό πέλαγος η εκτίμηση είναι ότι πρό-
κειται για περιοχή υψηλού ρίσκου και κόστους
(λόγω του μεγάλου θαλάσσιου βάθους) αλλά και
με μεγάλες αποδόσεις, εφόσον ανακαλυφθούν
κοιτάσματα.

Στόχος της ΕΔΕΥ είναι να αναζωπυρώσει το
ενδιαφέρον των πετρελαϊκών εταιριών για τα
ελληνικά "μπλοκ", παρέχοντας πρόσθετα στοιχεία
από νέες σεισμικές έρευνες (πέραν αυτών που

έγιναν από την PGS το 2013, στις οποίες βασίστηκε ο πρώτος διαγωνι-
σμός για τα 20 θαλάσσια οικόπεδα).

Στους επόμενους στόχους της ΕΔΕΥ είναι η διερεύνηση του πετρελαϊ-
κού δυναμικού και στις χερσαίες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Εντείνεται το ενδιαφέρον για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες
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ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377
ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((11--11,,55σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ    ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΉΉ  ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

((22--44σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  
σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα  μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκ-
τρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε

οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού

ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνε-
ργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού

στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με
μήνυμα  τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον
χώρο της φύλαξης και διαχείρισης αρχείου,
επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της,

για πλήρη απασχόληση: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της
παρακολούθησης και υλοποίησης, σωστά και
έγκαιρα όλων των αποθηκευτικών εργασιών.
Λειτουργεί καθημερινά σε άμεση συνεργασία με το
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας.
Αναφέρεται στον Διευθυντή Λειτουργιών.

Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων
εντός αποθήκης και η συμμόρφωση με τις
διαδικασίες που αφορούν την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια της
πληροφορίας.Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην
οργάνωση, εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:
Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εμπειρία σε picking, θα

θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
Ηλικία 25-35
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα
Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης

σε ιδ. ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν

στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω
περιοχές.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια
πρόσφατη φωτογραφία και αναγραφή στο θέμα
τον κωδικό της θέσης, στο e-mail: hr@archeiothi-
ki.gr ή fax : 210 5599076.

(5.4.17)

ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 
1 υ/δ, κατασκευή ́ 78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα

βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, 
κήπος 2.000τ.μ. ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ́ 12.

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ

ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855
ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ
ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ

ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΔΔΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    

ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΗ

ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ

ΩΡΑΡΙΟ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ 

210 5575860-1

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο 

Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.

6974792931, 2105571963

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ 130€/ΤΟΝΟΣ, ΕΛΙΑ
160€/ΤΟΝΟΣ, ΔΑΔΙ 3 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/

10€. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6982155684 

& 6943424342

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  
ιισσόόγγεειιοοςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττμμ

ππλληησσίίοονν  22οουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
ΔΔιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθμμεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο
ήή  mmiinnii  mmaarrkkeett..    ΤΤιιμμήή  σσυυζζηηττήήσσιιμμηη..

66997777998822117733

Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα Υγείας
ΠΕΔΥ Ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309
(ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

6. Έγκριση σύναψης
και όρων σχεδίου προγραμ-
ματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Ελληνικού – Αργυρ-
ούπολης για την κατασκευή
του έργου με τίτλο: «Ασφα-
λτοστρώσεις διαφόρων οδών
Δήμου Ελληνικού – Αργυρ-
ούπολης», συνολικού προϋ-
πολογισμού 1.000.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.). (Εισηγητής ο Αντι-
περιφερειάρχης κ. Χ. Καπά-
ταης)

7. Έγκριση σύναψης
και όρων σχεδίου προγραμ-
ματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Αγίων Αναργύρων –
Καματερού για την κατασκε-
υή του έργου με τίτλο:
«Διαμόρφωση Τμημάτων
Ο.Τ. 384 και Ο.Τ. 385 περιοχή
Μυκονιάτικα Δ.Κ. Αγίων Ανα-
ργύρων», συνολικού προϋ-
πολογισμού 660.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερει-
άρχης κ. Σπ. Τζόκας)

8. Έγκριση σύναψης 

και όρων της προγραμματι-
κής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Ασπροπύργου για το
έργο «Ανακατασκευή οδού
Αγ. Γεωργίου του Δήμου
Ασπροπύργου», συνολικού
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ
1.700.000,00 € (συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερει-
άρχης κ. Ι. Βασιλείου)

9. Έγκριση σύναψης
και όρων σχεδίου προγραμ-
ματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Πειραιά για την κατασ-
κευή του έργου με τίτλο:
«Εργασίες επισκευής και
συντήρησης Ράλλεια Πειρα-
ματικά Σχολεία Πειραιά»,
συνολικού προϋπολογισμού 

190.348,43 € (συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερει-
άρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

10. Έγκριση σύναψης
και όρων σχεδίου προγραμ-
ματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Περάματος για την
παροχή υπηρεσίας με τίτλο:
«Ανάπλαση παιδικών χαρών
Δήμου Περάματος», συνολι-
κού προϋπολογισμού
518.155,95 € (συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερει-
άρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

11. Χωροθέτηση λαϊκής
αγοράς Κάτω Ηλιούπολης,
ημέρα Τρίτη, του Δήμου
Ηλιουπόλεως (Δ  ́Αθηνών).

(Εισηγητής ο Περιφερει-

ακός Σύμβουλος κ. Στ. Κορο-
βέσης)

12. Έγκριση σύναψης
και όρων 2ης τροποποίησης
προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ Περιφέρειας Αττικής
και Δήμου Ζωγράφου για το
έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερ-
ειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)

13. Έγκριση σύναψης
και όρων προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ Περιφέρει-
ας Αττικής και Δήμου Αχα-
ρνών για το έργο «ΕΡΓΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ» προϋπολογι-
σμού 632.000,00ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.).(Εισηγητής ο Αντιπε-
ριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

14. Χωροθέτηση λαϊκής
αγοράς Αρτέμιδος, ημέρα
Σάββατο, του Δήμου Σπάτων
- Αρτέμιδος (Ζ΄ Αθηνών).

(Εισηγητής ο Περιφερει-
ακός Σύμβουλος κ. Στ.
Κοροβέσης)

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ

ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα    ((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς
ΛΛααμμίίααςς))..  ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα  ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&

55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ    ((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό    
κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα    ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  

δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100    μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα  σσττοο  χχωωρριιόό..
ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  1100  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ      
««ΗΗ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΟΟΝΝΗΗΣΣΟΟΣΣ»»    
««ΣΣππίίττιι  ΚΚρρηηττώώνν  ΕΕλλεευυσσίίννααςς»»

ΝΝέέοο  δδιιοοιικκηηττιικκόό
ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  

Η ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
σας γνωστοποιεί ότι το νέο
διοικητικό Συμβούλιο που προ-
ήλθε από τις αρχαιρεσίες της
7ης Μα'ί'ου έχει την εξής σύνθε-
ση:
Πρόεδρος : Δασκαλάκης
Δημήτρης
Αντιπρόεδρος : Πατεράκης
Γιώργος
Γραμματέας : Μαρινάκη Κατε-
ρίνα 

Ταμίας : Μαραγκάκη Μαρία 
Αναπλ.Γραμματέας : Μαρκαν-
τώνη Μαρία
Αναπλ.Ταμίας : Αποκορωνιω-
τάκης Ανδρέας
Υπεύθυνος Χορευτικών :
Τακάκης Κώστας
Υπεύθυνοι Βεστιαρίου: Αγρι-
μάκης Θωμάς 
Μαρκαντώνη Μαρία
Δημόσιες Σχέσεις : Σηφακάκης
Ανδρέας

Αντωνίου Μιχάλης
Έφορος : Κυριακάκης Νίκος
Αναπληρωματικά Μέλη: 
Μαραγκάκης Μανώλης 
Φρονιμάκης Βαγγέλης
Σκανδαλακη Ιουλία

Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             
Δασκαλάκης Δημήτρης                                                                            
Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρινάκη Κατερίνα

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....gggg rrrr
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νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή 35.000€
6986257643

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

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

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκε-
υασμενο, μεταφέρεται
στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - -
6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελματικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται ή πωλείται 

περιφραγμένο οικόπεδο
130 μέτρα για οποιαδή-
ποτε χρήση στην οδό Κα-
ραϊσκάκη στον Ασπρόπ-
υργο . Τηλ. επικοινωνίας
6936678467
(2.2. 17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ Ι Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
6932824096

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπε-
ρής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόρι-
στη θέα, ελεύθερη, καλή κα-
τάσταση, κοντά 

στον Σκλαβενίτη, με θερ-
μοσίφωνα χωρίς θέρμανση,
2 ενοίκια μπροστά, άμεσα
διαθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, μπάνιο, α-
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.μ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως ε-
πιπλωμένο οροφοδιαμέρι-
σμα 90 τμ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλα-
τείας, σε διώροφη οικοδο-
μή, επί οικοπέδου 500 τμ,
με κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583
(3.3.16)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκ-
τασης 500 μέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 
2 μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιμή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματι-
σμός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, μεσίτες
δεκτοί, τιμή 57.000€, συζητή-
σιμητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ε-
νιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τι-
μή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ: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 Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€. 

Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής Αττι-
κής με χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθμό. Επίσης ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών. Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμ-
πειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6980702259 κος Πανα-
γιώτης (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια-
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας

698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμ-
βανει φυλαξη παιδιων στην
περιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ
στα Γερμανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα ή μονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίμηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικό-
πεδο στον Περιφερειακό
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν πα-
πάκι - μηχανάκι (ας είναι πα-
λιό διότι αναλαμβάνω προ-
σωπκά το service) για μετα-
κινήσεις λόγω προβλήμα-
τος αναπηρίας. Τηλ:
6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο

ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  2255..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  

ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ

Η  εταιρία ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο,
που δραστηριοποιείται  στον χώρο της εφοδιαστι-

κής αλυσίδας (logistics) του φαρμάκου ,  
ζητά να προσλάβει  υπάλληλο αποθήκης με σχετι-

κή εργασιακή εμπειρία για πενθήμερη εργασία.
Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως 

αποστείλετε το Βιογραφικό σας στην διεύθυνση
info@alfaomega.gr ή με fax στο 210/5597634.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200  ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ
ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  6655
ΤΤ..ΜΜ..  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  22  WWCC,,

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 

Δ/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 ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ   ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  --  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ..  ΤΤΗΗΛΛ::  66998888338800448855



16-θριάσιο Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 


