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Ασπρόπυργος
Κολιός Αντώνιος Ν. 28ης Οκτωβρίου 17Α

& Θρασυβούλου, 2105577744

Ελευσίνα
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΣΜΑΣ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ ∆ραγούµη Στεφάνου 21 
& Κοντούλη 1, 2105542410

Μάνδρα
Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον Γρηγόρης Μικρογεύµατα, 2105550309

Aχαρνές
ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Αριστοτέλους 200-202, 2102477292

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Αναστόπουλος Σταµάτιος ∆ηµαρχείου
& Στρατηγού Λιόση, 2102473654

Χαϊδάρι

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 
Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια

Η θερµοκρασία στους 33
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αιτωλία, Ευτύχιος, Ευτύχης, Ευτυχία,
Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη 

Σε εφαρµογή του
νόµου 4483/2017 η
∆ιεύθυνση Οικονο-

µικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Ελευσίνας καλεί τους οφειλέ-
τες του ∆ήµου σε ρύθµιση
του συνόλου των οφειλών
τους που έχουν βεβαιωθεί ή
που θα βεβαιωθούν έως και
30-09-2017.

Στη ρύθµιση της παραγρά-
φου 1 µπορούν, επίσης, να
υπαχθούν και οφειλές που
κατά την ηµεροµηνία υποβο-
λής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόµου ή β)
έχουν υπαχθεί σε προηγούµενη ρύθµιση ή διευκόλυνση
τµηµατικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, µε απώλεια
των ευεργετηµάτων της προηγούµενης ρύθµισης και
χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβ-
ληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι
εκκρεµεί για αυτές δικαστική αµφισβήτηση σε οποιοδήπο-
τε βαθµό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης
παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήµατα ή µέσα. 

Με την υπαγωγή στη ρύθµιση προβλέπεται απαλλαγή
από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθε-
σµης καταβολής καθώς και από τα πρόστιµα λόγω εκπρ-
όθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή ανακριβούς δήλω-
σης ή λόγω µη καταβολής τέλους, σε ποσοστό από 50%
έως και 100% ανάλογα µε τον αριθµό των δόσεων. 

Η ρύθµιση προβλέπει: 
Με εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή εκατό τοις εκατό

(100%) των προσαυξήσεων,
Από 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή ογδόντα τοις εκατό

(80%) των προσαυξήσεων,
Από 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή εβδοµήντα τοις εκατό

(70%) των προσαυξήσεων,

Από 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή εξήντα τοις εκατό
(60%) των προσαυξήσεων,

Από 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή πενήντα τοις εκατό
(50%) των προσαυξήσεων,

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση
υποβάλλεται το αργότερο έως 30-11-2017. Το ελάχιστο
ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης (πλην της τελευταίας)
δεν µπορεί να είναι µικρότερο των είκοσι (20) ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθµιση, οι ενδιαφερό-
µενοι µπορούν να απευθύνονται:

- στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Ελευσίνας
(Χατζηδάκη και ∆ήµητρος, Ελευσίνα) στην κυρία Αγάθου
Εύη, τηλέφωνο 210 5537260.

- Στο γραφείο του αρµόδιου Αντιδηµάρχου Μαυρ-
ογιάννη Αθανάσιου, (Χατζηδάκη και ∆ήµητρος, Ελευσίνα),
τηλέφωνο 210 5537311.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  
Ρύθµιση Ληξιπρόθεσµων οφειλών έως 100 δόσεις

Τ
ην επαναδροµολόγηση λεωφορείων στο
τµήµα «Άνω Λιόσια – ∆ουκίσσης Πλακεν-
τίας», σύµφωνα µε τη δέσµευση του Υπο-

υργού Υποδοµών Χρήστου Σπίρτζη, ζητά ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, µε επιστο-
λή του προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τον διευθύνοντα
Σύµβουλο Φ. Τσαλίδη, την οποία κοινοποιεί στον
Υπουργό.

Στην επιστολή του ο ∆ήµαρχος Φυλής εφιστά
την προσοχή στο γεγονός ότι, από τη ∆ευτέρα 28
Αυγούστου, η κίνηση στον Προαστιακό Σταθµό
Άνω Λιοσίων θα επανέλθει στα φυσιολογικά
επίπεδα και ζητά από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ να προβεί
σε άµεσες ενέργειες για την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού.

Την επαναδροµολόγηση λεωφορείων στον Προαστιακό
ζητά από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ο ∆ήµαρχος Φυλής
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Ευρεία σύσκεψη µε αντικείµενο τις καταγγελίες για φαινόµενα δυσοσµίας στην
πόλη της Ελευσίνας, πραγµατοποιήθηκε στο ∆ιοικητήριο των ∆ιυλιστηρίων
Ελευσίνας, ύστερα από πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής κ.

Γιάννη Βασιλείου. 
Συµµετείχε αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Αττικής, ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας κ. Γιώρ-

γος Τσουκαλάς, καθώς και εκπρόσωποι του Σώµατος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του
αρµόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ από την ∆ιοίκηση της ΕΛ.ΠΕ
έλαβαν µέρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, ο Γενικός ∆ιευθυντής
Εφοδιασµού, ∆ιύλισης και Πωλήσεων Οµίλου κ. Γιάννης Ψυχογιός, καθώς και ο Ανώτε-
ρος ∆ιευθυντής Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας (ΒΕΕ) κ. Αλέκος Παργινός.

Όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, από τον Σταθµό Μέτρησης
Ατµοσφαιρικών Ρύπων που λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων των ΕΛ.ΠΕ, δεν δια-
πιστώθηκε υπέρβαση ορίων στους µετρήσιµους ρύπους που να δικαιολογεί την ύπαρξη
δυσάρεστων οσµών. 

Επιπροσθέτως, τα στελέχη του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενηµέρωσαν πως η
διαδικασία συντήρησης των εγκαταστάσεων Ελευσίνας έχει ξεκινήσει από τις 8 Ιουλίου,
λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα προβλεπόµενα µέτρα για την προστασία του περιβάλλον-
τος και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Οι εργασίες αναµένεται να ολοκληρωθούν µέσα
στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου, ενώ ειδικότερα τη ∆ευτέρα, στο ∆ιυλι-
στήριο δεν πραγµατοποιήθηκε κάποια παραγωγική δραστηριότητα, παρά µόνο
εργασίες συντήρησης του εξοπλισµού.

Παράλληλα, η  ∆ιοίκηση της ΕΛ.ΠΕ εξέφρασε τη σταθερή βούλησή της να συνδράµει
το έργο των τοπικών Αρχών και να συµβάλει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθη-
κών, σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

ΚΚέέννττρροο  ΕΕννηηµµέέρρωωσσηηςς  
∆∆ααννεειιοολληηππττώώνν  

σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν  

Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2853 που δηµοσιεύτηκε στις
16 Αυγούστου 2017 (τεύχος Β'), στον ∆ήµο Αχα-
ρνών θα λειτουργήσει ένα από τα τριάντα Κέντρα

Ενηµέρωσης ∆ανειοληπτών που θα λειτουργήσουν σε
όλη τη χώρα. 
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός είχε επι-

σηµάνει µε επιστολή του προς τον Ειδικό Γραµµατέα
∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτη Κουρµούση, τον
Φεβρουάριο του 2017, την αναγκαιότητα ίδρυσης ενός
Κέντρου Ενηµέρωσης ∆ανειοληπτών στον ∆ήµο Αχα-
ρνών, δηλώνοντας παράλληλα την παροχή κάθε είδους
βοήθειας από τον ∆ήµο Αχαρνών προς την Ειδική Γραµ-
µατεία ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 
Στην επιστολή του, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, είχε τονίσει ότι

ο κάτοικοι στου ∆ήµου Αχαρνών, του 4ου πολυπληθέστε-
ρου δήµου στην Αττική, έχουν επηρεαστεί σηµαντικά από
τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης και η δηµιουργία
Κέντρου Ενηµέρωσης ∆ανειοληπτών µε έδρα στον ∆ήµο
Αχαρνών θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη και θα δώσει
σηµαντικές λύσεις στα προβλήµατα εξυπηρέτησης
δανείων. 
Η δηµοσίευση του ΦΕΚ 2853 Β' 16/8/2017, που επισφ-

ραγίζει την ίδρυση Κέντρου Ενηµέρωσης ∆ανειοληπτών
στον ∆ήµο Αχαρνών το οποίο θα καλύπτει στην Περιφερ-
ειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, ικανοποίησε τον
∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό για την επιτυχή
έκβαση των επαφών και συζητήσεων µε την Ειδική Γραµ-
µατεία ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ο οποίος πρόσθεσε
ότι: 
"Τα Κέντρα Ενηµέρωσης ∆ανειοληπτών είναι µια δοµή

αλληλεγγύης που ο ∆ήµος Αχαρνών θα υποστηρίξει µε
κάθε τρόπο και µέσο, προς όφελος των κατοίκων του
∆ήµου Αχαρνών αλλά και των Πολιτών των γύρω περ-
ιοχών". 

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ

Την επαναλειτουργία του ΙΕΚ Φυλής ζήτησαν από τον
Υφυπουργό Παιδείας οι Χατζητρακόσιας και Λουµιώτης.

Να µην ανασταλεί η λειτουργία του ΙΕΚ Φυλής ζήτησαν από τον αρµόδιο Υφυπουργό ∆ηµήτρη Μπαξεβανάκη ο
Αναπλ. ∆ήµαρχος Νίκος Χατζητρακόσιας και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κώστας Λουµιώτης.Οι δύο άντρες, συνο-
δευόµενοι από το Βουλευτή της Περιφέρειας Αττικής Πάνο Σκουρολιάκο επισκέφθηκαν τον Υφυπουργό, λίγο

µετά το µεσηµέρι της Τρίτης 22 Αυγούστου 2017. 
Στη συζήτηση που ακολούθησε του επεσήµαναν ότι η παραµονή του ΙΕΚ στα Άνω Λιόσια επιβάλλεται για κοινωνικούς
λόγους, σε µια περιοχή µε πολύ υψηλά ποσοστά παραβατικότητας και ανεργίας. Πρόσθεσαν ακόµα ότι ο ∆ήµος Φυλής
έχει συµβάλει, οικονοµικά, στη λειτουργία του ΙΕΚ και είναι διατεθειµένος, αν το Υπουργείο κρίνει σκόπιµο, να το πρά-
ξει πάλι, προκειµένου να επαναλειτουργήσει.  
Τέλος πρότειναν τη διεξαγωγή Ηµερίδας µε θέµα την τεχνική εκπαίδευση, µετά το τέλος της οποίας θα µπορούσε να
πραγµατοποιηθεί συναυλία, ώστε να προβληθεί η λύση της τεχνικής εκπαίδευσης για τους νέους. 
Ένθερµος υποστηρικτής της επαναλειτουργίας του ΙΕΚ υπήρξε ο Πάνος Σκουρολιάκος ο οποίος επεσήµανε ότι η Πολι-
τεία το οφείλει στους κατοίκους της περιοχής που ζουν κάτω από πολύ δύσκολες περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθ-
ήκες.
Από την πλευρά του ο Υφυπουργός τόνισε ότι η Απόφαση αναστολής λειτουργίας του ΙΕΚ  υπαγορεύθηκε από τη
µικρή προσέλευση σπουδαστών και πρόσθεσε ότι από τις περίπου 84 εγγραφές µόνο 24 ανταποκρίθηκαν στις υποχρ-
εώσεις τους. Πάντως επιφυλάχθηκε να επανεξετάσει το θέµα µε τους συνεργάτες του.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κώστας Λουµιώτης έχει, ως καθηγητής, δικαιολογηµένη ευαισθησία στα ζητήµατα της τεχνι-
κής εκπαίδευσης και µάλιστα είχε πρωτοστατήσει στην προσπάθεια του ∆ήµου για την ίδρυση του ΙΕΚ Φυλής. 



4-θριάσιο Πέµπτη 24 Αυγούστου 2017

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

Πέµπτη 24 Αυγούστου 2017 
Πλατεία Εκκλησίας (Ευαγγελισµός της Θεοτόκου)
20.30: Μουσική εκδήλωση µε τη Χορωδία Ερυθρών

Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 
Πλατεία Εκκλησίας (Ευαγγελισµός της Θεοτόκου)
20.30: «Ο Καραγκιόζης διευθυντής τουρισµού» 
Μία παράσταση από το θέατρο σκιών του θιάσου Ηλία  Καρελλά

Θερµή υποδοχή
στο Σπύρο Χρυ-
σικόπουλο επε-

φύλαξε, µετά τον άθλο του
τετραπλού διάπλου του
Τορωναίου Κόλπου, στη
Χαλκιδική, ο ∆ήµαρχος
Χρήστος Παππούς.

Ο Σπύρος επισκέφθηκε
το ∆ήµαρχο για να τον
ευχαριστήσει για τη βοήθ-
εια του ∆ήµου στην προ-
σπάθειά του.

Ο Χρήστος Παππούς τον
διαβεβαίωσε ότι θα
βρίσκεται στο πλευρό του
µέχρι την επίτευξη του
τελικού στόχου, που δεν
είναι άλλος από το διάπ-
λου Ρόδου-Καστελόριζου, που θα επιχειρηθεί από τον
κολυµβητή στις αρχές Σεπτέµβρη 2018. Αν ο Σπύρος
πετύχει το νέο άθλο, τότε η απόσταση των 133,3 χιλιο-
µέτρων που χωρίζει τα δύο νησιά θα είναι η µεγαλύτερη
που έχει κολυµπήσει Έλληνας και µια από τις µεγαλύτερ-
ες που έχει διασχίσει κολυµβητής σε ανοιχτή θάλασσα
παγκοσµίως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η προσπάθεια αυτή, που προά-
γει τη νησιωτικότητα, έχει τεθεί, µετά από πρωτοβουλία
του ∆ήµου Φυλής, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων (ΚΕ∆Ε) και του Προέδρου της Γιώργου Πατούλη.

Εν τω µεταξύ, ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς, µε επι-
στολή του ευχαρίστησε το ∆ήµαρχο Σιθωνίας Γιάννη

Τζίτζιο για τη βοήθεια που πρόσφερε στο Σπύρο Χρυ-
σικόπουλο, κατά το διάπλου του Τορωναίου Κόλπου.
Σηµειωτέον ότι τις ευχαριστίες του ∆ηµάρχου είχε µεταφ-
έρει στο ∆ήµαρχο Σιθωνίας, αµέσως µετά το εγχείρηµα, ο
Γενικός Γραµµατέας Αργύρης Αργυρόπουλος, ο οποίος
του πρόσφερε, εκ µέρους του ∆ηµάρχου Φυλής, το
έµβληµα του ∆ήµου.

Άλλωστε ο ∆ήµαρχος Σιθωνίας, µε την ιδιότητα του
µέλους του ∆Σ της ΚΕ∆Ε, γνώριζε την πρωτοβουλία και
βρέθηκε, ευθύς εξαρχής, στο πλευρό του κολυµβητή.

Στο πλευρό του επίσης βρίσκονται, από την πρώτη στιγ-
µή, ο Σύλλογος της Ζωφριάς και η Πρόεδρος Ευαγγελία
Κωβαίου και ο Αθλητικός Οργανισµός και ο Πρόεδρος

Γιώργος Μαυροειδής, ο οποίος έχει διαθέσει µια διαδρο-
µή της πισίνας στον κολυµβητή για τις προπονήσεις του.

Αυτή την περίοδο ο Σπύρος Χρυσικόπουλος ξεκουράζε-
ται κι από το Σεπτέµβριο θα επιστρέψει στις προπονήσεις
και στους αγώνες, ώστε να είναι έτοιµος το Σεπτέµβριο
του 2018, για τη µεγάλη προσπάθεια.

Αναπαλαιώνεται ο µεταβυζαντινός Ιερός 
Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής

Θα αποκατασταθεί µετά από πρωτοβουλία του ∆ήµου Φυλής ο
µεταβυζαντινός ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής που βρίσκεται

δίπλα στο νέο.
Ήδη προωθείται τετραµερής Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ ∆ήµου

Φυλής, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Περιφέρειας Αττικής και Ιερού Ναού
Κοιµήσεως Θεοτόκου, µε αντικείµενο την αποκατάστασή του.

Το έργο θα πραγµατοποιηθεί µε αυτεπιστασία από την Αρχαιολογική
Υπηρεσία, µε δαπάνη του ∆ήµου Φυλής και θα κοστίσει 480 χιλ. ευρώ.

Επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής.

ΣΣττοο  ππλλεευυρρόό  ττοουυ  ΣΣππύύρροουυ  ΧΧρρυυσσιικκόόπποουυλλοουυ  
µέχρι τον τελικό άθλο ο ∆ήµος Φυλής
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Στην δηµοπράτηση έργων προϋπολογισµού 1.500.000
ευρώ προχωρά ο ∆ήµος Αχαρνών τις πρώτες ηµέρες του
Σεπτεµβρίου, πιο συγκεκριµένα πρόκειται για τα έργα: 

1) "Συντήρηση και κατασκευή οδών ∆ήµου Αχαρνών"
προϋπολογισµού 1.100.000 ευρώ 

2) "Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρ-
των σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου Αχαρνών" προϋπολογι-
σµού 400.000 ευρώ. 

Τα τεύχη δηµοπράτησης των διαγωνισµών είναι διαθέσιµα
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχαρνών και οι ηµεροµηνίες διε-
ξαγωγής των δηµοπρασιών έχουν καθοριστεί για τις 5

Σεπτεµβρίου και 12 Σεπτεµβρίου αντίστοιχα. 
Το έργο "Συντήρηση και κατασκευή οδών ∆ήµου Αχαρνών"

προϋπολογισµού 1.100.000 ευρώ αφορά την ανακατασκευή
ή επισκευή άνω των 3,5 χιλιοµέτρων οδών του ∆ήµου Αχα-
ρνών. Πρόκειται για έργο που χρηµατοδοτείται από την Περ-
ιφέρεια Αττικής βάσει Προγραµµατικής Σύµβασης που έχει
υπογραφεί από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών και την Περιφερειάρχη
Αττικής. 

Το έργο "Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης
ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου Αχαρνών"
προϋπολογισµού 400.000 ευρώ χρηµατοδοτείται από ιδίους

πόρους του ∆ήµου Αχαρνών και αφορά την κατασκευή εξω-
τερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων µε το
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του
∆ήµου Αχαρνών µε συνολικό µήκος πάνω από 2,.2 χιλιόµε-
τρα. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνεχάρη τις
Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών για την ταχεία διεκ-
περαίωση όλων διαδικασιών που απαιτούνται για τη δηµο-
πράτηση των έργων και δήλωσε: 

"Τα έργα υποδοµών προϋπολογισµού 1,5 εκατοµµυρίων
ευρώ που δηµοπρατεί ο ∆ήµος Αχαρνών βασίζονται σε µελέ-
τες που έχει εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχα-
ρνών, αποδεικνύοντας ότι µε σωστό προγραµµατισµό και µε
µεθοδική δουλειά, υποσκελίζονται και τα οικονοµικά προβλή-
µατα και τα προβλήµατα που ο προκύπτουν από την έλλειψη
προσωπικού. 

O προγραµµατισµός έργων ως αποτέλεσµα, της συνερ-
γασίας µε την Περιφέρειας Αττικής, της εργασίας των υπαλλή-
λων και της καθοδήγησης της δηµοτικής αρχής, µαρτυρά ότι
ο ∆ήµος Αχαρνών δηµιουργεί προϋποθέσεις εξέλιξης και
βελτίωσης των υποδοµών της πόλης, διαψεύδοντας κιν-
δυνολόγους και υπονοµευτές της προόδου του ∆ήµου Αχα-
ρνών"

ΈΈρργγαα  υυπποοδδοοµµώώνν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  11,,55  εεκκ..  εευυρρώώ  
δηµοπρατεί ο ∆ήµος Αχαρνών τον Σεπτέµβριο

Οµαλά εξελίσσεται στον ∆ήµο Φυλής η διαδικασία ρύθµισης οφειλών

Ξεκίνησε στον ∆ήµο Φυλής η διαδικασία αποπληρω-
µής σε έως και 100 δόσεις, των χρεών που έχουν οι
δηµότες και οι επιχειρήσεις προς τον ∆ήµο, κατ’ εφα-

ρµογή του νόµου 4483 για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Εσόδων και

Πολιτικής Προστασίας, ∆ηµήτρης Καµπόλης, καλεί τους
δηµότες να επωφεληθούν της ρύθµισης για να εξοφλήσουν
τις οφειλές τους, καθώς η ρύθµιση προσφέρει αποπληρωµή
της οφειλής έως 100 δόσεις και απαλλαγή προσαυξήσεων
που φτάνει µέχρι και το 100% αυτών.

Η ρύθµιση αφορά σε οφειλές προς τους ∆ήµους και τα
νοµικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα
βεβαιωθούν έως και τις 30 Σεπτεµβρίου 2017. Ήδη η υπο-
βολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει στον ∆ήµο Φυλής από την Πέµπτη 17 Αυγούστου, όπου εξειδικευµένοι συνεργάτες του
Αντιδηµάρχου ∆ηµήτρη Καµπόλη υποδέχονται τους δηµότες και διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους χωρίς ταλαιπωρία
και αναµονή.

∆ηµότες και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τις οφειλές τους µε απαλλαγή προσαυξήσεων που
κυµαίνεται από 50% για εξόφληση οφειλών από 73 δόσεις έως 100 δόσεις και φτάνει την πλήρη απαλλαγή προσα-
υξήσεων (100%) για εφάπαξ εξόφληση του συνόλου της οφειλής. Οι δόσεις είναι µηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευ-
ταίας που µπορεί να είναι µικρότερη των υπολοίπων, ενώ το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης -πλην της τελευταίας- είναι
τα 20 ευρώ.

Τοποθετεί παγκάκια 
και κάδους απορριµµάτων 
στις στάσεις ο ∆ήµος Φυλής

Στα πλαίσια της βελτίωσης της καθηµερινότ-
ητας, µε εντολή του ∆ηµάρχου Χρήστου
Παππού, ξεκίνησε, τη ∆ευτέρα 21

Αυγούστου 2017 η τοποθέτηση παγκακίων και
κάδων απορριµµάτων στις στάσεις των λεωφορ-
είων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
που χρησιµοποιεί τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Τοποθετήθηκαν, ήδη, σε 30 κεντρικές στάσεις
λεωφορείων κι αναµένεται να τοποθετηθούν σε
άλλες τόσες.
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Από τις 30 Αυγούστου έως τις 22
Σεπτεµβρίου 2017 θα διαρκέσει
το Φεστιβάλ Πολιτισµού

"ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2017", περιλαµβάνοντας
πετυχηµένες θεατρικές παραστάσεις,
σηµαντικές µουσικές συναυλίες και παιδι-
κές παραστάσεις, από αναγνωρισµένους
και καταξιωµένους καλλιτέχνες.

Ξεχωριστή συµµετοχή στο πρόγραµµα
του Φεστιβάλ Πολιτισµού "ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ
2017" έχουν τα Καλλιτεχνικά Τµήµατα της
∆Η.Κ.Ε.Α., µε το αστείρευτο ταλέντο τους
και την ιδιαίτερη παρουσία τους.

Οι παραστάσεις θα πραγµατοποιηθούν
στο Ανοιχτό θέατρο "Μίκης Θεοδωράκης"
στον λόφο του Προφήτη Ηλία στον ∆ήµο
Αχαρνών, βάσει του Προγράµµατος που
έχει εκδοθεί και κυκλοφορεί, στο οποίο
περιλαµβάνονται επίσης, πληροφορίες για
τις ηµεροµηνίες και τις ώρες έναρξης των
παραστάσεων, για τα σηµεία πώλησης
των εισιτηρίων, καθώς και για τις τιµές και
τις ειδικές τιµές (προπώληση, ΑµΕΑ, άνερ-
γοι, πολύτεκνοι) των εισιτηρίων.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός συνεχάρη την Πρόεδρο της ∆ηµοτι-
κής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών κ.
Μαρία Ναυροζίδου, καθώς και το προσω-
πικό της επιχείρησης, για την άρτια προετοιµασία
του Φεστιβάλ, ενώ στο µήνυµα του για τα
"ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2017" αναφέρει:

"Τα "Σοφόκλεια" έχουν εδραιωθεί ως ένα από τα
σηµαντικότερα φεστιβάλ Πολιτισµού στον ∆ήµο
Αχαρνών, µέσα από αξιόλογες και εξαιρετικές παρ-
αστάσεις και συναυλίες. 

Ένα φεστιβάλ που µας δίνει την ευκαιρία να φιλο-
ξενήσουµε στον ∆ήµο Αχαρνών καταξιωµένους
καλλιτέχνες, που παρουσιάζονται µέσα από τα
έργα και τις ερµηνείες τους σε κλασικά ή σύγχρονα
έργα. 

Το πέρας του Καλοκαιριού θα µας βρει και φέτος
στο ανοιχτό θέατρο "Μίκης Θεοδωράκης" στο λόφο
του Προφήτη Ηλία, για να απολαύσουµε τις κορυφ-
αίες παραστάσεις της σεζόν και να χειροκροτήσο-
υµε την προσπάθεια και την καλλιτεχνική αξία. 

Η κωµωδία ή η τραγωδία, ο χορός ή το τραγούδι,
θα ενεργοποιήσουν και φέτος συναισθήµατα και
αισθήσεις και το Φεστιβάλ Πολιτισµού "Σοφόκλεια
2017", θα γίνει και φέτος η καλύτερη αφορµή ψυχα-
γωγίας και διασκέδασης, για τους κατοίκους του
∆ήµου Αχαρνών αλλά και για τους επισκέπτες από
άλλες περιοχές".

ΣΣττιιςς  3300  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  ξξεεκκιιννάά  ττοο  ΦΦεεσσττιιββάάλλ
ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ  ""ΣΣΟΟΦΦΟΟΚΚΛΛΕΕΙΙΑΑ  22001177""

Οι παραστάσεις θα πραγµατοποιηθούν στο Ανοιχτό θέατρο
"Μίκης Θεοδωράκης" στον λόφο του Προφήτη Ηλία Αχαρνών 

Ευχαριστίες Κυπριανού
προς τον ∆ήµο Φυλής

Τις ευχαριστίες του για την τιµητική διάκριση
που του επιφύλαξε ο ∆ήµαρχος Χρήστος
Παππούς, αλλά και για τις τιµητικές αναφο-

ρές της βιντεοταινίας του Γενικού Γραµµατέα
Αργύρη Αργυρόπουλου για το Νίκο Λιάκο στον
αείµνηστο Κυπριανό και στη Μονή, εκφράζει ο
Μητροπολίτης Ωρωπού και Φυλής Κυπριανός.  

Στη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Μητρ-
ό π ο λ η ς
http://www.hsir.org/pdfs/2017/08/20/20170820a
TimitikiDiakrisis.pdf  αναγνωρίζεται, επίσης, η
προσφορά του Νικολάου Λιάκου κι εκφράζεται
βαθύς σεβασµός στην οικογένειά του. 

ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  
– Αντίστροφη µέτρηση για το 
Παγκόσµιο Παίδων-Κορασίδων

Σ
την  Αθήν α και συγκεκριµέν α στα Άν ω Λιόσια θα
χ τυπάει η καρδιά της πάλης από 4 έως 10
Σεπτεµβρίου διάστηµα που θα διεξαχ θεί το Παγ-

κόσµιο πρωτάθληµα Παίδων -Κορασίδων .
Η αν τίστροφη µέτρηση για το Παγκόσµιο πρωτάθληµα

Πάλης Παίδων -Κορασίδων  έχ ει ξεκιν ήσει και στην
Αθήν α θα χ τυπάει η καρδιά του αθλήµατος στις αρχ ές
Σεπτεµβρίου. Η Παγκόσµια Οµοσπον δία εµπιστεύτηκε
την  Ελλην ική Οµοσπον δία Πάλης γι’ ακόµη µία µεγάλη
διοργάν ωση. Από τις 4 έως τις 10 Σεπτεµβρίου στο
Ολυµπιακό κέν τρο Πάλης Άν ω Λιοσίων  θα διεξαχ θεί το
Παγκόσµιο πρωτάθληµα Παίδων  στην  ελευθέρα,
ελλην ορωµαϊκή και Κορασίδων .

Οι δηλώσεις συµµετοχ ής έχ ουν  ξεπεράσει κάθε
προσδοκία και στη χ ώρα µας θα φτάσουν  περισσότε-
ροι από 1000 αθλητές, προπον ητές και διαιτητές από
65 χ ώρες.

Η σηµαν τική διοργάν ωση, σε συν δυασµό µε το
γεγον ός ότι το άθληµα είν αι συν δεδεµέν ο µε την  Ελλά-
δα, από όπου και ξεκίν ησε, έχ ει εκτοξεύσει το εν διαφ-
έρον  και οι αθλητές από όλο τον  κόσµο θα έρθουν  στη
χ ώρα µας ν α παλέψουν , καθώς και ν α δουν  τα αξιοθ-
έατα της Αθήν ας. Παράλληλα η Παγκόσµια Οµοσπον -
δία, εµπιστεύεται την  Ελλάδα και δείχ ν ει έµπρακτα ότι
στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλην ικής Οµοσπον δίας,
καθώς για µία ακόµη χ ρον ιά έδωσε στη χ ώρα µας µια
παγκόσµια κορυφαία διοργάν ωση.

Οργαν ωτικά, όλα είν αι έτοιµα και οι αποστολές που
θα φτάσουν  στη χ ώρα µας, αν αµέν εται ν α ζήσουν  µια
µον αδική εµπειρία.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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ΣΣήήµµεερραα  ηη  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττωωνν  ββάάσσεεωωνν  22001177::  
Ποιες είναι οι εκτιµήσεις για το ύψος τους

Τέλος πρόκειται να λάβει σύντοµα η αγωνία για τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση: Οι βάσεις εισαγω-
γής θα ανακοινωθούν εκτός απροόπτου σήµερα Πέµπτη , ενώ, όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές του υπουργείου Παι-
δείας,κατέστη δυνατή η επίσπευση σε σχέση µε τον αρχικό προγραµµατισµό.

Σηµειώνεται πως την Τρίτη το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούµενο πηγές του υπουργείου Παιδείας, είχε µεταδώσει πως οι ανακοινώσεις θα λάµ-
βαναν χώρα στις αρχές της επόµενης εβδοµάδας (∆ευτέρα ή Τρίτη), ωστόσο, δηµοσιεύµατα του eleftherostypos.gr και του dikaiologiti-
ka.gr,, καθώς και νέες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, κάνουν λόγο για επίσπευσή τους.

Εκτιµήσεις για το ύψος τους

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, µε το «20» να είναι ο βαθµός µόλις 35 υποψηφίων επί συνόλου 20.425, οι εκπαιδευτικοί αναλυτές εκτιµούν ότι οι περισσότερες σχολές στο 2ο και το 5ο επιστηµονικό πεδίο
θα σηµειώσουν σηµαντική πτώση. Κάτι παραπάνω από αισθητή θα είναι η πτώση στις σχολές Οικονοµίας και Πληροφορικής, σηµειώνουν οι ίδιοι, ενώ στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο εκτιµάται ότι οι µεγαλύτε-
ρες αντοχές θα επιδείξουν οι αρχιτεκτονικές σχολές.
Η αναµενόµενη πτώση στις σχολές του 5ου Επιστηµονικού Πεδίου δεν οφείλεται µόνο στις πολύ κακές επιδόσεις στα Μαθηµατικά, αλλά και σε εκείνες που πέτυχαν οι υποψήφιοι στο Αρχές Οικονοµι-
κής Θεωρίας όπου µόνο το 11,6% περιλαµβάνεται στη βαθµολογική κλίµακα 12-20.
Στις υπόλοιπες σχολές αναµένονται οι αυξοµειώσεις που παρατηρούνται κάθε χρόνο - µε την εξαίρεση του 4ου Επιστηµονικού Πεδίου και ειδικά των Παιδαγωγικών Σχολών, όπου η άνοδος αναµένεται
να είναι θεαµατική. Οι επιδόσεις των υποψηφίων του 1ου Επιστηµονικού Πεδίου για παράδειγµα (ανθρωπιστικές σπουδές) κινήθηκαν στα περυσινά επίπεδα, εποµένως το ύψος των βάσεων θα εξα-
ρτηθεί από τη ζήτηση, ενώ δεν αποκλείεται στις πιο περιζήτητες από αυτές τις σχολές να σηµειωθεί ακόµη και άνοδος.

Οι ίδιες µικρές αυξοµειώσεις αναµένονται και στο 3ο Επιστηµονικό Πεδίο όπου έχει µειωθεί ο αριθµός των εισακτέων.

Σύµφωνα µε το eleftherostypos.gr, τα µεγάλα θύµατα της βουτιάς στις βάσεις να είναι οι Πολυτεχνικές και οι Οικονοµικές Σχολές, ενώ σχετικά αλώβητες φαίνονται να βγήκαν οι Ιατρικές, καθώς αναµένε-
ται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να βρίσκονται πάνω από το κατώφλι των 19.000 µορίων, ενώ και οι Νοµικές πολύ πιθανόν να καταγράψουν άνοδο.
Στα Παιδαγωγικά, αναµένεται άνοδος όχι όµως λόγω των υψηλών επιδόσεων, αλλά του διπλασιασµού των υποψηφίων. Το ενδιαφέρον των νέων -κυρίως ελλείψει θέσεων στις σχολές των ανθρωπι-
στικών σπουδών- επανήλθε για τα Παιδαγωγικά, τα οποία µετά την περσινή βουτιά (σ.σ.: το 1/3 των σχολών ήταν κάτω από τη βάση) αναµένται πως µπορεί να δουν άνοδο ακόµα και 1.000 µορίων.

Από την πρώτη στιγµή της εκδήλωσης των καταστροφικών πυρκαγιών στη βορ-
ειοανατολική Αττική, η Πολιτική Προστασία του ∆ήµου Αχαρνών, µε εντολή του
∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού συµµετείχε µε µέσα και προσωπικό.

Υδροφόρες του ∆ήµου Αχαρνών και µικρό πυροσβεστικό όχηµα µε τα πληρώµατά
τους, ετέθησαν υπό την καθοδήγηση του Πυροσβεστικού Σώµατος, συνδράµοντας στις
υπεράνθρωπες προσπάθειες για το περιορισµό των πυρκαγιών στην βορειοανατολική
Αττική. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός βρίσκεται σε συνεχή επαφή, µε τον ∆ήµα-
ρχο Ωρωπού κ. Θωµά Ρούσση, τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Καραµέρο και
τον ∆ασάρχη κ. Γιώργο Αµοργιανιώτη, καθιστώντας µέσα και προσωπικό του ∆ήµου
Αχαρνών, άµεσα διαθέσιµα στην προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών. Τα µέτωπα
της φωτιάς στην βορειοανατολική Αττική επισκέφτηκε και ο Γενικός Γραµµατέας του
∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης. 

Η Πολιτική Προστασία του ∆ήµου Αχαρνών αλλά και όλες οι Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχα-
ρνών βρίσκονται σε αυξηµένη ετοιµότητα . 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την κατα-
στροφή των περιουσιών των πολιτών καθώς και για την τεράστια οικολογική καταστρο-
φή που αφήνει πίσω της η πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην βορειοανατολική Αττική
αναφέροντας: 

"Από την πρώτη στιγµή εκδήλωσης της πυρκαγιάς στην βορειοανατολική Αττική, οχή-
µατα και προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αχαρνών, συµµετείχαν ενε-
ργά στις προσπάθειες κατάσβεσης, επιχειρώντας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. 

Παραµένουµε σε αυξηµένη ετοιµότητα εφαρµόζοντας τον σχεδιασµό που έχουµε εκπο-
νήσει κατά την ευρεία σύσκεψη του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προ-
στασίας του ∆ήµου Αχαρνών τον περασµένο Μάιο, µε τη συµµετοχή των Υπηρεσιών του
∆ήµου Αχαρνών, εκπροσώπων των Σωµάτων Ασφαλείας, εκπροσώπων τοπικών
φορέων και εθελοντών. 

Οι σκέψεις µας είναι κοντά στο επίγειο και ιπτάµενο προσωπικό της Πυροσβεστική
Υπηρεσίας και το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας, που δίνουν άνιση µάχη µε την
φωτιά, για την προστασία, ανθρώπων, περιουσίων και του Περιβάλλοντος".

Στη µάχη κατά των πυρκαγιών στην βορειοανατολική Αττική ο ∆ήµος Αχαρνών
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Μνήµες, συγκίνηση αλλά και πολλά χαµόγελα
ήταν τα στοιχεία που κυριάρχησαν, το πρωί του
∆εκαπενταύγουστου, στη σεµνή τελετή που

οργάνωσε ο ∆ήµος Φυλής για τα εγκαίνια του ανακαινι-
σµένου ∆ηµαρχείου Φυλής «Νικόλαος Λιάκος», προς
τιµήν του ∆ηµάρχου που χάραξε βαθιά και ανεξίτηλα τη
σφραγίδα του στη Φυλή.

«Ο Νικόλαος Λιάκος, επί της ∆ηµαρχίας του, οδήγ-
ησε τη Φυλή σε πρωτοποριακούς για την εποχή δρό-
µους και τη µετέτρεψε από µια αποµακρυσµένη µικρή
κοινότητα σε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό ∆ήµο»
σηµείωσε ο Χρήστος Παππούς.

Στην εκδήλωση µε αφορµή το πολιτικό µνηµόσυνο του
Νίκου Λιάκου, ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς σε
ένδειξη σεβασµού και αναγνώρισης του έργου τους, απέ-
νειµε αναµνηστικές πλακέτες σε όλους τους ∆ηµοτικούς
και Κοινοτικούς Συµβούλους αλλά και τους πρώην
Προέδρους και ∆ηµάρχους της Φυλής .

«Είναι µεγάλη ευθύνη για µένα ως ∆ήµαρχος Φυλής να
συνεχίσω τα έργα που εσείς ξεκινήσατε. Είναι µεγάλη
ευθύνη σε αυτές τις δύσκολες οικονοµικές καταστάσεις να
προχωρήσουµε και να κάνουµε πολλά. Είναι µεγάλη η
ευθύνη απέναντι σε όλους να κρατήσουµε ενωµένο τον
τόπο µας και να υπάρχει µόνο αγάπη στην περιοχή µας»
υπογράµµισε ο Χρήστος Παππούς, µε αφορµή το βιογρ-
αφικό videoτου Νίκου Λιάκου που επιµελήθηκε ο Γενικός
Γραµµατέας του ∆ήµου Αργύρης Αργυρόπουλος και
προβλήθηκε στην έναρξη της εκδήλωσης, αµέσως µετά
τον αγιασµό των εγκαινίων.

Ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στο χαιρετισµό του, στους πρώην δηµοτικούς
συµβούλους Βασίλη Γκόλτσιο και  Βασίλη Τσούτσουρα.
«Αυτό το ∆ηµαρχείο δεν θα υπήρχε σήµερα αν δεν είχαν
βάλει πλάτη αυτοί οι δυο συνδηµότες µας» είπε ο ∆ήµα-
ρχος Φυλής και δεσµεύτηκε ότι η ∆ηµοτική Ενότητα
Φυλής αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της ∆ιοίκησης
όσον αφορά την κατασκευή αναπτυξιακών έργων.

«Ολοκληρώσαµε την αποχέτευση και την ανάπλαση
στην περιοχή του Αγίου Πέτρου, αποκαταστήσαµε το
∆ηµαρχείο που ήταν χτυπηµένο από το σεισµό του 1999.
∆εν µπορεί όµως η Φυλή να έχει βόθρους το 2017, όταν
ο Νίκος Λιάκος είχε ξεκινήσει ήδη το έργο της αποχέτευ-
σης» σηµείωσε ο Χρήστος Παππούς και ανακοίνωσε την
υλοποίηση της αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή
της Πηγής και των υπόλοιπων τµηµάτων της ∆ηµοτικής
Ενότητας.

Ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς καταχειροκροτήθηκε
από τον κόσµο που είχε κατακλύσει στο ∆ηµαρχείο όταν
αναφέρθηκε  στην αναπαλαίωση του µεταβυζαντινού
Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής που ξεκίνησε ο ∆ήµος
σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς και δαπάνη
του ∆ήµου Φυλής.

«Πρωτοπορούµε, προχωρούµε ήδη στην ενεργειακή
αναβάθµιση όλου του ∆ήµου µε στόχο τον µηδενισµό των
δηµοτικών δαπανών για ηλεκτροδότηση των δηµοτικών
κτιρίων» είπε ο ∆ήµαρχος  Φυλής, ο οποίος έκλεισε την
οµιλία του µε τη δέσµευση πως «ο Χρήστος Παππούς θα
είναι καλύτερος ∆ήµαρχος από το Νίκο Λιάκο».

«∆εν ήθελα να αναφερθώ στα έργα που υλοποιούµε

αλλά προκλήθηκα µε την καλή έννοια από το video που
είδα για το Νίκο Λιάκο. Εµείς οι αυτοδιοικητοί προσπαθ-
ούµε να είµαστε καλύτεροι από τον προηγούµενο.  Ήταν
πολύ  καλός ∆ήµαρχος ο Λιάκος αλλά σας δίνω το λόγο
µου πως ο Παππούς θα είναι καλύτερος από το Λιάκο»
δεσµεύτηκε ο ∆ήµαρχος Φυλής και κήρυξε ενός λεπτού
σιγή προς τιµήν του αείµνηστου Νίκου Λιάκου.  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ

Σε περισσότερους το επίδοµα 
ανεργίας του ΟΑΕ∆
Την καταβολή από τον ΟΑΕ∆ επιδόµατος ανεργίας 360

ευρώ το µήνα προς τους ελεύθερους επαγγελµατίες και
αυτοαπασχολούµενους, µε νέους όρους και προϋποθέ-

σεις, θα προβλέπει το νέο
εργασιακό νοµοσχέδιο που
ετοιµάζεται να καταθέσει το
υπουργείο Εργασίας, µε
εκκρεµείς εργασιακές, αλλά
και ασφαλιστικές διατάξεις, εν
όψει της τρίτης αξιολόγησης

Μέχρι σήµερα παρότι οι
ασφαλισµένοι στα πρώην
ταµεία ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ κατέ-

βαλαν από το 2011 εισφορά υπέρ ανεργίας, ύψους 10
ευρώ το µήνα (120 ευρώ ετησίως), οι όροι και οι προϋ-
ποθέσεις που προβλέπονται για την χορήγησή του σε
όσους διέκοψαν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα,
καθιστούσαν στην πράξη ανενεργή τη διάταξη.

Μάλιστα ο Πρόεδρος των ∆ικηγορικών Συλλόγων,
Βασίλης Αλεξανδρής, που συναντήθηκε πρόσφατα µε την
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, είχε διαµαρτ-
υρηθεί γι αυτό για να αποσπάσει τη δέσµευση του αρµό-
διου υφυπουργού Τάσου Πετρόπουλου πως θα προωθ-

ηθεί διάταξη βάσει της οποία οι επαγγελµατίες θα µπορ-
ούν να λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ όταν
µένουν άνεργοι, µε ευνοικότερες προυποθέσεις από
αυτές που ισχύουν σήµερα.

Σύµφωνα µε τα τωρινά δεδοµένα, οι δικαιούχοι που
έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους και έµειναν άνεργοι θα
έπρεπε να έχουν εισόδηµα για τα δύο έτη που προη-
γούνται της υποβολής της αίτησης έως 20.000 ευρώ (ατο-
µικό) και 30.000 οικογενειακό. 

Ταυτόχρονα να έχουν εξοφλήσει ή ρυθµίσει τις οφειλό-
µενες ασφαλιστικές εισφορές, ή τυχόν οφειλές από οποι-
αδήποτε αιτία και να είναι συνεπείς ως προς τη ρύθµιση.

Παράλληλα θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή
συνεχή ή διακεκοµµένη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ πριν την
διακοπή του επαγγέλµατος, µε αντίστοιχη καταβολή της
ειδικής εισφοράς. 

Ο δικαιούχος απαγορεύεται να µεταβιβάσει την
επιχείρησή του, ή το µερίδιο του, ή τις µετοχές του στην
επιχείρηση, στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄
και β΄ βαθµού συγγένειας.

ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΝΝ  ∆∆ΕΕΚΚΑΑΠΠΕΕΝΝΤΤΑΑΥΥΓΓΟΟΥΥΣΣΤΤΟΟ  
Συγκινητικές στιγµές στην τελετή εγκαινίων του ανακαινισµένου 

∆ηµαρχείου Φυλής «Νικόλαος Λιάκος» 
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  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗ  ΝΝΕΕΑΑ
ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΟΟ∆∆ΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΕΕΩΩΣΣ

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  εεκκττιιµµώώννττααςς  ττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  οορριισσµµέέννεεςς  υυππηηρρ--
εεσσίίεεςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοσσίίοουυ  δδεενν  ααννττααπποοκκρρίίθθηηκκαανν  εεγγκκααίίρρωωςς  σσττιιςς  ααππααρρ--
ααίίττηηττεεςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  εεννααρρµµόόννιισσηηςς  ττηηςς  ννέέααςς  ααρριιθθµµοοδδόόττηησσηηςς  ττωωνν
οοδδώώνν  ττηηςς  ππόόλληηςς,,  µµεε  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττηηνν  ππρρόόκκλληησσηη  αανναασσττάάττωωσσηηςς  κκααιι  ττηη
µµηη  ππααρράάδδοοσσηη  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίααςς,,  σσεε  οοιικκίίεεςς  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  αανναα--
κκοοιιννώώννεειι  όόττιι,,  αανναασσττέέλλλλεειι  εεππίί  εεξξάάµµηηννοο,,  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττηηςς  ννέέαα  ααρριιθθ--
µµοοδδόόττηησσηηςς,,  γγιιαα  ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν,,  ττωωνν
εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  ττωωνν  ιιδδιιοοκκττηηττώώνν  αακκιιννήήττωωνν,,  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκααιιρρηη
ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  ττωωνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν,,  οούύττωωςς  ώώσσττεε  νναα  ππααρρααδδίίδδεεττααιι  ηη
ααλλλληηλλοογγρρααφφίίαα  όόλλωωνν,,  σσττιιςς  δδιιεευυθθύύννσσεειιςς  ττοουυςς..
ΥΥπποογγρρααµµµµίίζζεεττααιι  όόττιι,,  ηη  εενν  λλόόγγωω  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυ--
λλίίοουυ,,  σσεε  εεφφααρρµµοογγήή  ττηηςς  κκεείίµµεεννηηςς  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς,,  εελλήήφφθθηη  ααππόό  ττοο  22001122
κκααιι  ηη  σσχχεεττιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  ττηηςς  ννέέααςς  ααρριιθθµµοοδδόόττηησσηηςς  σσττηη  ββάάσσηη  ττωωνν
σσυυννδδέέσσεεωωνν  ττηηςς  ΕΕΥΥ∆∆ΑΑΠΠ,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφααρρµµοοσσττεείί  µµεεττάά  ττηηνν  ππααρρέέ--
λλεευυσσηη  ττηηςς  εεξξάάµµηηννηηςς  ππααρράάτταασσηηςς  πποουυ  δδίίδδεεττααιι..  

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ –
ΑΧΑΡΝΩΝ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ
Tο Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του Ιερού Ναού

Παναγίας Γρηγορούσας (∆ηµοτικής Ενότητας Ζεφ-
υρίου), σάς καλεί να τιµήσετε µε την παρουσία

σας, τις λατρευτικές εκδηλώσεις του Παρεκκλησίου
του Ιερού Ναού Παναγίας Γρηγορούσας Αγίου

Φανουρίου, στις 26 & 27 Αυγούστου 2017.
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Φανουρίου Ζεφ-

υρίου πανηγυρίζει αφού έχει την ευλογία να είναι
αφιερωµένος στη χάρη του Αγίου.

Για το Εκκλ/κό Συµβούλιο          
Ο Πρόεδρος

Σταυροφόρος Οικονόµος                 
Άγγελος Κανέλλος                      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ     26-08-2017
7.00 µ.µ.     Πανηγυρικός Εσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ      27-08-2017
7.00 π.µ.     Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
7.00 µ.µ.     Εσπερινός και περιφορά Εικόνος 

Προεξάρχοντος του Σεβασµιωτάτου     Μητρο-
πολίτου Ιλίου – Αχαρνών & Πετρουπόλεως κ.κ.
ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ
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ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ &ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Αγίου Όρους 46 Τ.Κ 133 41Αγίου Όρους 46 Τ.Κ 133 41

Άνω ΛιόσιαΆνω Λιόσια

ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 
– ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  
ΕΕΝΝ∆∆ΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ

Το πρόγραµµα αφορά 45 άτοµα µε µέση και ελαφρά νοητική υστέρηση και θα έχει
διάρκεια τρία χρόνια.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται περιλαµβάνουν:
•την µεταφορά των ωφελούµενων και την υποδοχή τους,
•την διαµονή και διατροφή τους (πρόχειρο γεύµα)
•την απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ειδικών επαγγελµατικών προσόντων 
•την πρακτική άσκηση και δηµιουργική απασχόληση,
• δραστηριότητες κοινωνικοποίησης,
• εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση καθώς και υποστηρικτικές ατοµικές ή οµαδικές

συνεδρίες (εργοθεραπείες λογοθεραπείες)
•Την παροχή ατοµικής ή/και  οµαδικής ειδικής φυσικής αγωγής,
•Την συµµέτοχή σε προγράµµατα ψυχαγωγίας, πολιτισµού και άθλησης  
Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται βάσει του εξατοµικευµένου προγράµµατος  του

κάθε ωφελούµενου.
Η επιλογή των ωφελούµενων θα γίνει µε την διαδικασία µοριοδότησης από επιτροπή

εξέτασης και ελέγχου των αιτήσεων. Τα κριτήρια επιλογής είναι:
1.Τύπος πλαισίου διαµονής του ωφελούµενου (Ίδρυµα κλειστής περίθαλψης, οικογε-

νειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο)
2.Η ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούµενου
3.Ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα (στο εισόδηµα δεν περιλαµβάνεται οποιοδήποτε

επίδοµα)
4.Οικογενειακή κατάσταση
5.Εργασιακή κατάσταση του γονέα ή του νόµιµου κηδεµόνα
Σηµείωση : Σε περίπτωση ισοβαθµίας κατά τη µοριοδότηση θα τηρηθεί η σειρά προ-

τεραιότητας των αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησηαπό 12 Ιουλίου έως 27

Ιουλίου 2017στην έδρα του «Εργαστηρίου» οδός:  Αγίου Όρους 46, 13341 Άνω
Λιόσια.
Μαζί µε την αίτηση, οι υποψήφιοι,  θα πρέπει να υποβάλλουν: 
1.Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.Αντίγραφο ή εκτύπωση ατοµικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού φορολογικής

δήλωσης του 2015
3.Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας του ωφελούµενου σε ισχύ
4.Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (ηµεροµηνία έκδοσης τελευ-

ταίου τριµήνου)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ)
6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 του ωφελούµενου ή του

νόµιµου κηδεµόνα/ εκπροσώπου που να αναφέρει ότι: 
α) δε λαµβάνει αποζηµίωση για τις συγχρηµατοδοτούµενες υπηρεσίες που του

παρέχονται από τον Κ∆ΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηµατοδοτική πηγή (π.χ.
ΕΟΠΥΥ) κατά τη περίοδο συµµετοχής του στη Πράξη, 
και β) δε θα λαµβάνει υπηρεσίες από άλλο Κ∆ΗΦ ή άλλο φορέα παροχής 

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ

ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΠΠωωλλεείίτταα  οοιικκόόππεεδδοο  11440000ττµµ  σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα

Οικόπεδο 1400 τµ µε 40 τµ κτίσµα στην Αγία
Σωτήρα ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα 

η µαγαζί. Επικοινωνία : 6984792490

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΗΗ
ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΩΩΣΣ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΤΤΗΗΛΛ..  66997744339944999911

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  κκααττάάσσττηηµµαα  110055  ττεεττρρααγγωωννιικκώώνν  µµέέττρρωωνν
σσττοο  ΚΚέέννττρροο  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ..  ΟΟδδόόςς  ΚΚοολλοοκκοοττρρώώννηη
κκααιι  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  γγωωννίίαα..  66997744779922993311,,  22110055557711996633
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 141
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    
Πληροφορίες: Γράτσου Μαρία                                              
Αρ. Τηλεφώνου  :2132006480                                                
Αρ. τηλεοµοιότυπου  :
21055571273
Ηλεκτρ. Ταχυδροµείο :
gratsou.m@gmail.com             

Ασπρόπυργος, 23 Αυγούστου
2017  

Αρ. πρωτ.: 30536

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚHΡΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ:

«ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ».

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                    
Λαµβάνοντας υπόψη του:
• Τις δ/ξεις του άρθρ-
ου194 του Ν. 3463/2006 µε τίτλο:
«Νέος  Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτή-
των.
• Τις δ/ξεις του  Π/∆τος
270/1981, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).
• Τις δ/ξεις του  Ν.
3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλι-
κράτης».  
Προκηρύσσει   δηµοπρασία  για
τη : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ». 
Το ακίνητο σύµφωνα µε τις προ-
διαγραφές, απαιτείται να διαθέτει
δύο χώρους τουλάχιστον 300 τ.µ.
και 150 τ.µ.  (κατά προτίµηση µε
πατάρι) αντίστοιχα, να είναι ισό-
γειο, ώστε να καλύπτει τις προϋ-
ποθέσεις.
Επιπλέον, επειδή ο συντονιστικός

του ρόλος, εξυπηρετείται µόνο αν
το «Κοινωνικό Παντοπωλείο »,
βρίσκεται σε περιοχή προσβάσιµη
για το σύνολο των δηµοτών   του
∆ήµου, και εκτός του  κέντρου του
∆ήµου Ασπροπύργου. Το προς

µίσθωση ακίνητο θα πρέπει να
είναι ηλεκτροδοτούµενο και  έτοιµο
προς χρήση. 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθ-
εσµία είκοσι (20) ηµερών από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος
αποστέλλονται στην αρµόδια
δηµοτική υπηρεσία, στη διεύθυ-
νση που αναφέρεται παρακάτω,
και παραδίδονται στη συνέχεια
στην αρµόδια επιτροπή του άρθρ-
ου 7 του Π∆ 270/81, η οποία µε
επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της
καταλληλότητος των προσφεροµέ-
νων ακινήτων και περί του αν
ταύτα πληρούν τους όρους της
οικείας διακηρύξεως, συντασσο-
µένης σχετικής εκθέσεως, εντός
δέκα (10) ηµερών από της λήψεως
των προσφορών. Οι λόγοι αποκ-
λεισµού ακινήτου τινός αιτιολο-
γούνται επαρκώς στην έκθεση.
Πληροφορίες και αντίγραφα της

διακήρυξης της δηµοπρασίας
παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες από το Τµήµα Προµηθ-
ειών του ∆ήµου Ασπροπύργου,
Αρµόδια : Γράτσου Μαρία ,
∆ιεύθυνση : Αθανασίου ∆ιάκου &
Σαλαµίνος , Τηλέφωνο:
21320064080.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

Με δύο διαφορετικές εκδηλώσεις και πλήθος κόσµου υποδέχθηκαν το Αυγου-
στιάτικο Φεγγάρι τα Βίλια. Μία ξεχωριστή βραδιά οργανώθηκε από το ∆ήµο
Μάνδρας-Ειδυλλίας στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΛΑΜΠΕΤΕΙΑ

2017 τη ∆ευτέρα 7 Αυγούστου. Η βραδιά ξεκίνησε µε έκθεση φωτογραφίας µε θέµα «Ο
τόπος µου» στην οποία φιλοξενήθηκαν οι εκπληκτικές φωτογραφίες του Βαγγέλη Πίκου-
λα. Ο φωτογράφος µε την ευαίσθητη µατιά του κατάφερε να συγκινήσει καθώς ανέσυρε
µνήµες από την καθηµερινή ζωή του τόπου του. 

Στη συνέχεια η βραδιά συνεχίστηκε µε την εξαιρετική µελωδική παράσταση της Τάνιας
Τρύπη, η οποία συνοδευόµενη από τον πιανίστα Σωτήρη Σινάνη και στο φώς της Παν-
σελήνου ταξίδεψαν τους προσκεκληµένους στο κόσµο της µουσικής µε ελληνικά και
ξένα τραγούδια.

Η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη που παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις ευχαρίστησε όλους
τους παρευρισκοµένους που ανταποκρίθηκαν µε τόσο θέρµη στην πρόσκληση του
∆ήµου ενώ τόνισε : «Ο τόπος µας αξίζει τέτοιες ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για
το λόγο αυτό πάντα θα προσπαθούµε να διοργανώνουµε και να προσφέρουµε ότι
καλύτερο για τους πολίτες και τους επισκέπτες µας».

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν επίσης η Αντιδήµαρχος, κ. Αγγελική Παπακωνσταν-
τίνου, η Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ, κ. Αλεξία Νερούτσου, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Θανά-
σης Τώρος, Σπύρος ∆ρίκος και Γιώργος Κανάκης, οι Πρόεδροι του Τοπικού Συµβουλίου
Βιλίων, κ. Γιώργος Γκιόκας και Ερυθρών κ. Κώστας Οικονόµου, Πρόεδροι Συλλόγων και
Φορέων και πλήθος κόσµου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ                   
Ταχ. ∆/νση: Στρ.Νικ.Ρόκα 5                     
Τηλέφωνο: 2132014904                             
Φαξ:2105555880
Ταχ.Κωδ.19600 Μάνδρα                                                                
Πληρ. κα Ευγενία Μητροπούλου                                                  
e-mail: mitropoulou@mandras-

eidyllias.gr     

URL www. Mandras-Eidyllias.gr                                                 

«Ασφάλιστρα  οχηµάτων  ∆ήµου»

Μάνδρα:23.8.2017
Αριθµ.Πρωτ.16226

Χρηµατοδότηση: ίδιοι πόροι
αριθµ. µελέτης:∆20/2017                                                                                                                                                                                    
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδ-

υλλίας:
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε

συνοπτικό δηµόσιο διαγωνισµό,
µε σφραγισµένες προσφορές, η
παροχή υπηρεσιών «Ασφάλιστρα
οχηµάτων ∆ήµου» του ∆ήµου 

Μάνδρας – Ειδυλλιας έτους
2017. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιο-
υς πόρους και έχει προϋπολογισθ-
εί στο ποσό των 31.892,00 Ευρώ
µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµι-
κή άποψη προσφορά βάση τιµής
σε Ευρώ.

Η προσφορά  αφορά το σύνολο
των υπηρεσιών του διαγωνισµού
όπως περιγράφονται και προδια-
γράφονται στην υπ’αριθµ.
∆20/2017 µελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Μάνδρας –
Ειδυλλίας

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την
8.9.2017 ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 9:00πµ µε ώρα λήξης απο-
δοχής προσφορών στις 9:30πµ
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής
του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατά-
στηµα (Αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου) επί της οδού Στρ.
Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάνδρα
από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιε-
νέργειας ∆ιαγωνισµών και
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων
των διαγωνισµών.

∆εκτοί στο διαγωνισµό µε
δικαίωµα υποβολής προσφοράς
γίνονται αναγνωρισµένες ατοµικές
ή εταιρικές επιχειρήσεις των παρα-
κάτω κατηγοριών:Έλληνες και
αλλοδαποί, Νοµικά πρόσωπα ηµε-
δαπά και αλλοδαπά,Συνεταιρισµοί

και Ενώσεις
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται

υποχρεωτικά από εγγύηση συµµε-
τοχής υπέρ του συµµετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2% του
προϋπολογισµού της µελέτης ήτοι
637,84 Ευρώ, και βεβαιώνεται µε
ισόποσο γραµµάτιο του ΤΠ&∆ ή
επιταγή αναγνωρισµένης Τράπε-
ζας κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 72 του Ν 4412/2016.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ζητούν πληροφορίες για τα
ισχύοντα τεύχη του διαγωνισµού
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και
έως και την προηγούµενη ηµέρα
του διαγωνισµού από το Τµήµα
Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και
Προµηθειών του ∆ήµου Μάνδρας
– Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο
2132014904.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
παραλάβουν τα τεύχη της διακήρ-
υξης από το ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Στρ. Νικ. Ροκα 45 ή να τους απο-
σταλούν µέσω e-mail µετά από
συνεννόηση µε την Υπηρεσία
µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα
της δηµοπρασίας  εργάσιµες
ηµέρες και ώρες από 9:00 έως
13:00.           

Η ∆ήµαρχος
Ιωάννα Κριεκούκη

∆∆ύύοο  εεξξααιιρρεεττιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  κκάάττωω  ααππόό  ττοο  φφωωςς  ττηηςς  ΠΠααννσσεελλήήννοουυ  
ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  ΛΛααµµππεεττεείίωωνν  22001177  



12-θριάσιο Πέµπτη 24 Αυγούστου 2017

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.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΑΡΡΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΧΑΡΙΤΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙ∆ΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙ

ΜΠΟΝΤΑΡΤΣΕΒ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΚΑΙ Η ΝΤΕΒΑΛΝΤ ΧΕΛΕΝΕ ΤΟΥ ΕΧΟΝΕΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΛΑ∆ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΝΤΑΦΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΒΕΡΟΥΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΧΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΥΛΗΣ

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/Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000
ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

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

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  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕ∆∆ΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττηη  θθέέσσηη  ΦΦαακκάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  33..117700ττµµ
ΜΜεε  22  οοιικκήήµµαατταα  110000  ττµµ  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  χχρρήήσσηη    66997722008855333366

ΠΠωωλλεείίττααιι  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ΠΠωωλλεείίττααιι  ππλλυυννττήήρριιοο  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ((ΟΟδδόόςς  ΑΑλλκκιιββιιάάδδοουυ  2299))..
ΚΚοοµµππλλέέ  ααππόό  εεξξοοππλλιισσµµόό  ––  έέττοοιιµµοο  ––  µµεε  ττεερράάσσττιιοο  ππεελλααττοολλόόγγιιοο..  66994444666622113388

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ
116600ττµµ..

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟ
ΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΕΕ
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  

((  ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ
ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..

ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΗΗΡΡΩΩΝΝ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ--

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ--ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ
ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ  ΜΜΕΕ  ΓΓΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ..  
ΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΟΟΠΠΩΩΣΣ

ΣΣΥΥΝΝΟΟ∆∆ΟΟΙΙ//ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΙΙ
ΤΤΗΗΛΛ::  22110022448800223355  &&  22110022448811771177  ΠΠΡΡΩΩΪΪΝΝΕΕΣΣ  ΩΩΡΡΕΕΣΣ

IIFFOONNIITTOONNAAMMEEAA@@GGMMAAIILL..CCOOMM

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς
εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττµµ    ππλληησσίίοονν  22οουυ  

∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
∆∆ιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθµµεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο  ήή  mmiinnii  mmaarrkkeett..    
ΤΤιιµµήή  σσυυζζηηττήήσσιιµµηη..  66997777998822117733

""ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ
ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ    ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ
ΣΣΥΥΝΝΑΑΡΡΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΥΥΏΏΝΝ

ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑ  ΕΕΩΩΣΣ  4455  ΕΕΤΤΩΩΝΝ..  ΠΠΑΑΡΡΕΕΧΧΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ..

EEIIMMAAIILL::HHRR@@MMAAVVEELLEECC..GGRR,,  FFAAXX  ::  22110055555566995533..""

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855  ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ

ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ
∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  

ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ∆∆ΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ
ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..66997722772288330000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  : 23-08-2017

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.      :       30569                                  

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤHΝ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου,
λαµβάνοντας υπόψη του:

Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016

΄΄∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών ,(προ-
σαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25//ΕΕ.

Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-
7-2010) περί ενίσχυσης της διαφά-
νειας µε την υποχρεωτική ανάρτ-
ηση νόµων και πράξεων των κυβε-
ρνητικών, διοικητικών και αυτόδι-
οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’ και άλλες
διατάξεις.

Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-2006
περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων.

Τις διατάξεις του
N.3852/2010/A’87 «Νέα αρχιτεκτο-
νική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωµένης διοίκησης – πρό-
γραµµα Καλλικράτης».

Τις διατάξεις του  Ν. 3871/2010
(ΦΕΚ 141/Α/2010) «∆ηµοσιονοµι-
κή ∆ιαχείριση & Ευθύνη»

Τον  Ν.3886 /2010 «Περί δικαστι-
κής προστασίας»

Τον Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-

9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτ-
ητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων.

Προκηρύσσει   Συνοπτικό  δια-
γωνισµό για την: 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
για τις ανάγκες του ∆ήµου
Ασπροπύργου ποσού 64.978,51
µε Φ.Π.Α.24% µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφ-
έρουσα από οικονοµικής άποψ-
ης προσφοράς , µόνο βάσει
τιµής . 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποι-
ηθεί, µε καταληκτική ηµεροµηνία
την : 05-09-2017 και ώρα : 10:30
µ.µ., .

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συµµε-
τοχής υπέρ του συµµετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2 (∆ύο)

τοις εκατό (%) του προϋπολογι-
σµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες ,
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στο τµήµα Προµ-
ηθειών, στην οδό Αθ. ∆ιάκου &
Σαλαµίνος ή στο τηλέφωνο :
2132006516 (ΜΠΕΛΛΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ) .

Υ.Γ.
Οι οικονοµικοί φορείς που

επιθυµούν να λάβουν µέρος στο
διαγωνισµό θα κάνουν αναζήτ-
ηση στη σελίδα GGE.GOV.GR,
promitheus.gov.gr και θα αναζ-
ητήσουν τον Α.∆.Α.Μ
17PROC001849244 για να αποκ-
τήσουν πρόσβαση στα έγγραφα
σύµβασης.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

∆∆ΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--
ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922
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ς: 6975328309

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του Σκαραµαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

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 εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέν-
τρο της Μάνδρας (Κορο-
πούλη 6). 180τµ κτίριο και
250τµ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (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 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

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 ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της ∆υτικής 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 ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη
σε γάµους, εστιάσεις, βα-
πτίσεις µε εχεµύθεια και υπε-
υθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 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 αναλαµβα-
νει 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 Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπε-
δο στον Περιφερειακό Ασπρ-
οπύργου - 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 µετακι-
νήσεις λόγω προβλήµα
τος αναπηρίας. ∆ίνεται αµοι-
βή 200 ευρώ Τηλ:
6932851913.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕ∆∆ΟΟΥΥ  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

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ//
ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΕΕΣΣ..

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ//ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑ  //ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66998866771122339900  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

ΜΑΝ∆ΡΑΣ. ΩΡΑΡΙΟ 13:00-08:00.
ΑΜΟΙΒΗ 400 ΕΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6947526932
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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 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
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

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

∆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
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