
∆ΙΑΨΕΥ∆ΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ:

∆∆εενν  έέχχεειι  οορριισσττεείί  
ηηµµεερροοµµηηννίίαα  έέννααρρξξηηςς,,

οούύττεε  οο  ττρρόόπποοςς
δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττωωνν  

µµααθθηηµµάάττωωνν  γγιιαα  ττοουυςς  
ππρρόόσσφφυυγγεεςς  µµααθθηηττέέςς  

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΗΗ  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ
ΕΕλλεευυσσίίννααςς σσττοο  ∆∆ίίκκττυυοο  

««ΑΑµµφφιικκττυυοοννίίαα  ΑΑρρχχααίίωωνν
ΕΕλλλληηννιικκώώνν  ΠΠόόλλεεωωνν»»  

κκααιι  ηη  φφύύλλααξξηη  δδηηµµοοττιικκώώνν
εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  

ΜΜεε  ααννααββααθθµµιισσµµέέννεεςς
υυπποοδδοοµµέέςς  κκααιι  εεππααρρκκήή  

υυλλιικκοοττεεχχννιικκόό  εεξξοοππλλιισσµµόό
θθαα  υυπποοδδεεχχθθοούύνν  ττοουυςς
µµααθθηηττέέςς  ΓΓυυµµννάάσσιιαα  

κκααιι  ΛΛύύκκεειιαα  
ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς

Ν. Χατζητρακόσιας: 
«Είµαστε έτοιµοι για τη νέα

σχολική χρονιά»
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ΑΑύύρριιοο  ηη  ππλληηρρωωµµήή
““ππρροοννοοιιαακκώώνν””  ααππόό  
ττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

ΑΑννααττίίννααξξαανν  ΑΑΤΤΜΜ  σσττοο
∆∆ρροοµµοοκκααΐΐττεειιοο,,  ααλλλλάά

έέφφυυγγαανν  µµεε  άάδδεειιαα  χχέέρριιαα    

ΞΞεεκκιιννάά  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  
ααπποοππλληηρρωωµµήήςς  
σσεε  110000  δδόόσσεειιςς

των χρεών που έχουν πολίτες και επιχειρήσεις,
προς τον ∆ήµο Ασπροπύργου 

Λειτουργία Λαϊκού 
Φροντιστηρίου
για 3η χρονιά 

στον ∆ήµο 
Χαϊδαρίου

ΕΕξξοουυδδεεττεερρώώθθηηκκαανν  οοιι  ββόόµµββεεςς  σσττηηνν
ΑΑεερροοπποορριικκήή  ΒΒάάσσηη  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Επέστρεψαν µε ασφάλεια στα σπίτια τους οι κάτοικοι
των γειτνιαζουσών περιοχών του Ασπροπύργου 

Ν. Μελετίου: ‘’Είµαστε σε ετοιµότητα να αναλάβουµε το µερίδιο που µας
αναλογεί, σε οποιαδήποτε συντονισµένη προσπάθεια, που αφορά στη

ζωή, στην υγεία και στην περιουσία του Πολίτη’’  

ΣΣυυγγκκρρόόττηησσηη  δδιιυυπποουυρργγιικκήήςς
ΟΟµµάάδδααςς  µµεελλέέττηηςς,,  

για την «Ενοποίηση και ανάδειξη
αρχαιολογικών χώρων της Ελευσίνας,

µε στοιχεία αστικής ανάπλασης»
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο ∆ευτέρα 11 Σεπτεµβρίου 2017

Ασπρόπυργος
Κολιός Αντώνιος Ν. , 28ης Οκτωβρίου 17Α 

& Θρασυβούλου, 2105577744

Ελευσίνα 
Στυλιαρά Ελένη Κ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως

88, Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗΣ2105541216

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Aχαρνές
ΒΑΡ∆Α ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

∆εκελείας 51,2102448377

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Καµπόλη Αικατερίνη Ι. ,
Μητροπόλεως 52 & Κανελλοπούλου 2, 

2102475608

Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος Κ., Παπανδρέου
Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος

Η θερµοκρασία από 20 έως 29
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

7,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευάνθης, Ευανθία, Εύα

Ευφρόσυνος, Φρόσυνος Την Τρίτη 12 Σεπτεµ-
βρίου 2017 και ώρα
20:30 στο ∆ηµα-

ρχείο Ελευσίνας θα συνεδρ-
ιάσει το  ∆ηµοτικό Συµβου-
λίο για να συζητήσει και να
αποφασισει για τα παρακά-
τω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης:

1. Λήψη απόφασης
για την ονοµατοθεσία οδών,
Κλειστών Γυµναστηρίων,
Πλατειών, της ∆ηµοτικής
Ενότητας Ελευσίνας &
Μαγούλας. 

2. Λήψη απόφασης
για την συµµετοχή του ∆ήµου Ελευσίνας ως µέλος στο
∆ίκτυο « Αµφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» . 

3. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί  Κατα-
στατικού Σύστασης Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας « Αµφ-
ικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» . 

4. Ακύρωση της υπ.αριθµ. 291/17 προηγούµενης
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
δαπάνης για υπηρεσίες «Φύλαξης δηµοτικών κτιρίων και
λοιπών δηµοτικών εγκαταστάσεων» και συγκεκριµένα
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος , των εγκαταστάσεων του
Εργοταξίου – Συνεργείων και του Κοιµητηρίου της ∆.Ε.
Ελευσίνας για το ο.ε. 2017. 

6. Aκύρωση της
υπ.αριθµ. 292/17
προηγούµενης απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

7. Λήψη απόφασης για
την ανάγκη διενέργειας της
δαπάνης για υπηρεσίες «
Φύλαξης ∆ηµοτικών Κτιρίων
και λοιπών δηµοτικών
εγκαταστάσεων ∆.Ε.
Μαγούλας» για το ο.ε. 2017.

8. Λήψη απόφασης για
την ανάγκη διενέργειας της
εκτέλεσης της δαπάνης µε
τίτλο: « Λοιπές συνδροµές –

συνδροµές Ιnternet» και συγκεκριµένα την εγγραφή του
∆ήµου ως συνδροµητή στην ηλεκτρονική πλατφόρµα
παρουσιάσεων για θέµατα ΟΤΑ και των Νοµικών
Προσώπων (Ε Postirixis – Dimosnet).

9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
προµήθειας εργαλείων και αναλώσιµων υλικών για το
ο.ε. 2017.

10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
προµήθειας «  Μίσθωση Μηχανηµάτων Έργων,
Οχηµάτων, Γερανών κλπ» για το ο.ε. 2017.

συνεχίζεται στη σελ. 4

Μετά από αίτηµα του ∆ήµου Ελευσίνας, για
σύνταξη µελέτης που θα αφορά την «ανά-
δειξη και ενοποίηση των αρχαιολογικών

χώρων και µνηµείων, συµπεριλαµβανοµένων και των
ανενεργών βιοµηχανικών κτιρίων» της πόλης, η
∆/νση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων του
ΥΠΕΝ, λαµβάνοντας υπόψη:

1. τους σηµαντικούς και διαχρονικούς πολιτιστικούς,
εθνικής σηµασίας πόρους της, αλλά και τα σηµερινά
περιβαλλοντικά της δεδοµένα

2. τον αναπτυξιακό ρόλο της σε εθνικό, µητροπολι-
τικό και τοπικό επίπεδο, όπως αυτός καθορίζεται από
τον Ν. 4277/2014

3. Το γεγονός της πρόκρισης της πόλης σε Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021

και διαβλέποντας την αναγκαιότητα καθορισµού
µελετών και έργων ευρύτερης ανάπλασης ενδεικ-
τικών σηµείων του αστικού ιστού της και την δηµιο-
υργία ενός οργανωµένου διαχειριστικού πλαισίου-
εργαλείου για την ανάδειξη του ιστορικού, πολιτιστι-
κού και βιοµηχανικού αποθέµατός της, µε την έγκρι-
ση της Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περι-
βάλλοντος, προέβη στην συγκρότηση διυπουργικής
Οµάδας µελέτης συναρµοδίων φορέων δια των
εκπροσώπων τους, για την «Ενοποίηση και ανάδειξη
αρχαιολογικών χώρων της Ελευσίνας, µε στοιχεία
αστικής ανάπλασης».

Οι συναρµόδιοι αυτοί φορείς είναι οι εξής:
Η ∆/νση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων του

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (συντονιστής)
Η ∆/νση ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τις εξής

∆ιευθύνσεις:
∆ιεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
∆ιεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων
∆ιεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων

και Συγχρόνων Μνηµείων
Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής, Πειραιώς και

Νήσων
Η ∆/νση Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ελευσίνα.

Η διυπουργική αυτή οµάδα βρίσκεται σε συνεργασία µε
τον Φορέα ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ΑΕ.

Η ολοκληρωµένη Α' Φάση της µελέτης θα παρουσια-
στεί σε ηµερίδα που οργανώνεται από το ∆ήµο Ελευ-
σίνας, ενώ µε χρονική αφετηρία την 1η Σεπτεµβρίου
2017, προωθείται η σύνταξη της Β' Φάσης της.

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΗΗ  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς σσττοο  ∆∆ίίκκττυυοο  
««  ΑΑµµφφιικκττυυοοννίίαα  ΑΑρρχχααίίωωνν  ΕΕλλλληηννιικκώώνν  ΠΠόόλλεεωωνν»»  

κκααιι  ηη  φφύύλλααξξηη  δδηηµµοοττιικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  

ΣΣυυγγκκρρόόττηησσηη  δδιιυυπποουυρργγιικκήήςς  ΟΟµµάάδδααςς  µµεελλέέττηηςς,,  
για την «Ενοποίηση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων της

Ελευσίνας, µε στοιχεία αστικής ανάπλασης».



ΞΞεεκκιιννάά  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααπποοππλληηρρωωµµήήςς  σσεε  110000  δδόόσσεειιςς
των χρεών που έχουν Πολίτες και οι Επιχειρήσεις, 

προς το ∆ήµο Ασπροπύργου 
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και

Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικό-
λαος Μελετίου, ενηµερώνει ότι, ξεκινά
η διαδικασία αποπληρωµής, σε εκατό
(100) δόσεις, των χρεών, που έχουν
Πολίτες και οι Επιχειρήσεις, προς το
∆ήµο, καθώς, η ευνοϊκή ρύθµιση
οφειλών προς τους ∆ήµους, για πρό-
στιµα, κλήσεις, τέλη και εισφορές, µε
απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων,
είναι πλέον Νόµος του Κράτους 
( 4483/2017). 
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προ-

σέλθουν στο Ταµείο του ∆ήµου Ασπροπύργου ( Αρµόδιοι υπάλληλοι, ΛΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Τηλ. 2132006466
και ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Τηλ. 2132006469) .

∆ευτέρα 11 Σεπτεµβρίου 2017 θριάσιο-3

Λειτουργία Λαϊκού 
Φροντιστηρίου για 3η

χρονιά στον ∆ήµο Χαϊδαρίου

Ο
∆ήµος Χαϊδαρίου, µε στόχο τη στήριξη των
οικονοµικά αδύναµων οικογενειών, συνεχίζει
για τρίτη συνεχόµενη χρονιά τη λειτουργία του

Λαϊκού Φροντιστηρίου, παρέχοντας δωρεάν µαθήµατα
διδακτικής ενίσχυσης.

Το Λαϊκό Φροντιστήριο απευθύνεται σε µαθητές
∆ηµοτικού-Γυµνασίου-Λυκείου και αποφοίτους της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Κύριο κριτήριο ένταξης
των ενδιαφεροµένων είναι το οικογενειακό εισόδηµα,
λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη παράγοντες, όπως η
οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήµατα κ.α.
Αποστολή του είναι να παρέχει επιπλέον διδακτικά
εφόδια στους µαθητές από λαϊκές οικογένειες
συµβάλλοντας στη γνώση και στις ανάγκες που
προκύπτουν από την παρακολούθηση του Γυµνασίου
και Λυκείου αλλά και των τελευταίων τάξεων του
∆ηµοτικού.

Την περσινή χρονιά το Λαϊκό Φροντιστήριο
λειτούργησε µε τη συνδροµή είκοσι δύο καθηγητών
όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων και συµµετείχαν
εκατό σαράντα µαθητές όλων των τάξεων. Αξιοσηµείωτο
είναι ότι το συγκεκριµένο φροντιστήριο, που λειτουργεί
λόγω της σπουδαίας εθελοντικής προσφοράς των
καθηγητών του, σηµείωσε επιτυχίες στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις και µαθητές του εισήχθησαν στα Ανώτερα και
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Πανεπιστήµιο Αθήνας
–Τµήµα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία, Πανεπιστήµιο Αιγαίου-Τµήµα Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, ΤΕΙ Μακεδονίας-Τµήµα Εσωτερικής
Αρχιτεκτονικής & ∆ιακόσµησης , κ.α.)

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Τµήµα Παιδείας του
∆ήµου (3ος όροφος- ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου), από
8.09.17 έως 29.09.17 και αξιολογούνται από αρµόδια
επιτροπή. Τα µαθήµατα θα ξεκινήσουν στις 2
Οκτωβρίου στο χώρο του 2ου Λυκείου Χαϊδαρίου,
απογευµατινές ώρες. Τα τµήµατα θα είναι
ολιγοµελή.

Το προσφερόµενο εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι
συνάρτηση της συµµετοχής των µαθητών και των
ειδικοτήτων των εθελοντών καθηγητών. Οι εκπαιδευτικοί
που επιθυµούν να στηρίξουν αυτήν τη δράση
παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση,
προσκοµίζοντας αντίγραφα τίτλων σπουδών ή
αποδεικτικά τυπικών προσόντων στο τµήµα Παιδείας
του ∆ήµου (3ος όροφος).

Οι γονείς των οποίων τα παιδιά επιθυµούν να
συµµετέχουν, καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση,
καταθέτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου του αιτούντος γονέα/κηδεµόνα.

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

• Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σηµειώµατος. 
• Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει).
• Οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί την

κατηγοριοποίηση σε ευπαθή κοινωνική οµάδα.
Για πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής, οι

ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες
ηµέρες & ώρες στην υπεύθυνη του Λαϊκού
Φροντιστηρίου κα Κρίστη Μπελτεγρή, τηλ. 213 2047237
καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
politismos@haidari.gr

Με τις καλύτερες προϋποθέσεις
και οιωνούς από πλευράς
υποδοµών, ξεκινά η νέα σχολι-

κή χρονιά για τα Γυµνάσια και Λύκεια του
∆ήµου Φυλής, τα οποία θα υποδεχθούν
τους µαθητές µε αναβαθµισµένες υποδο-
µές και επαρκή υλικοτεχνικό εξοπλισµό.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός ο
Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτρο-
πής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Νίκος
Χατζητρακόσιας, σε συνεργασία µε τους
διευθυντές των σχολείων, κατέγραψε στο
τέλος της προηγούµενης σχολικής χρο-
νιάς, τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν.
Εν συνεχεία έγινε ο προγραµµατισµός και
αµέσως µετά τη λήξη της λειτουργίας των
σχολείων ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρη-
σης των σχολικών κτηρίων οι οποίες
διήρκησαν όλο το καλοκαίρι.

Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, πραγµατοποιήθηκαν ελαιοχρ-
ωµατισµοί των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, κατασ-
κευάστηκαν νέες υποδοµές για τις βρύσες, τοποθετήθηκαν
συστήµατα συναγερµού, διαµορφώθηκαν οι προαύλιοι
χώροι πού έχριζαν παρεµβάσεων, κατασκευάστηκαν υπό-
στεγα και γήπεδα µπάσκετ κ.τ.λ.

Στο τέλος της προηγούµενης σχολικής χρονιάς, εξάλλου,
τα σχολεία είχαν εξοπλιστεί µε υλικοτεχνικά µέσα (ηλεκτρο-
νικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά µηχανήµατα, µικροφωνικές 

εγκαταστάσεις, εξοπλισµός εργαστηρίων
φυσικών επιστηµών, αθλητικό υλικό κ.ά.).
Αξίζει µάλιστα να σηµειωθεί ότι κατά την
καλοκαιρινή περίοδο, φέτος για πρώτη
φορά, δεν σηµειώθηκε καµία παραβίαση,
κλοπή ή φθορά στα σχολικά κτίρια.

Για τη νέα σχολική χρονιά, η Β’ βάθµια
ΕΣΕ έχει ήδη προγραµµατίσει και θα χορη-
γήσει άµεσα τη χρηµατική επιχορήγηση
στους διευθυντές των σχολείων για την
κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών.

«Η βελτίωση των υποδοµών θα συνεχι-
στεί και στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται
εργασίες, µεταξύ άλλων, για κατασκευή
νέων γηπέδων άθλησης και βελτίωσης των
προαύλιων χώρων µε επιπλέον ηλεκτροφ-
ωτισµό, τοποθέτηση παγκακίων και
βάσεων για ποδήλατα κ.τ.λ. µε σκοπό τα
σχολεία του δήµου µας να αποτελέσουν

χώρους τόσο εκπαίδευσης όσο και άθλησης και ψυχα-
γωγίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας για τους µαθητές»,
δεσµεύεται ο Νίκος Χατζητρακόσιας. 

Τέλος, ο Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας ΕΣΕ, Νίκος Χατ-
ζητρακόσιας, έχει ήδη ξεκινήσει και θα λειτουργήσει από
τον Οκτώβριο τη δηµιουργία Εξεταστικού Κέντρου Μάθη-
σης και Πιστοποίησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τους
µαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους δηµότες που επιθ-
υµούν να εκπαιδευτούν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

ΜΜεε  ααννααββααθθµµιισσµµέέννεεςς  υυπποοδδοοµµέέςς  κκααιι  εεππααρρκκήή  
υυλλιικκοοττεεχχννιικκόό  εεξξοοππλλιισσµµόό  θθαα  υυπποοδδεεχχθθοούύνν  ττοουυςς

µµααθθηηττέέςς  ΓΓυυµµννάάσσιιαα  κκααιι  ΛΛύύκκεειιαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς
Ν. Χατζητρακόσιας: «Είµαστε έτοιµοι για τη νέα σχολική χρονιά»
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11. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
εργασίας: « Συντήρηση και επισκευή µηχανολογικού εξοπλι-
σµού κήπων» για το ο.ε. 2017.

12. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
εργασίας « Συντήρησης και επισκευής του εξοπλισµού του
Σταθµού Μέτρησης Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης του Τµήµατος
Περιβάλλοντος Ανακύκλωσης & Πολιτικής Προστασίας του
∆ήµου Ελευσίνας» για το ο.ε. 2017.

13. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προ-
µήθειας διαδικτυακής εφαρµογής οδηγού πόλης (Σ) , καθώς και
την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου για την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση της δαπάνης – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.012,00 €. 

14. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό αξίας του οικοπέ-
δου στο Ο.Τ. 185, που βρίσκεται επί της οδού ∆ήµητρος της
∆ηµοτικής Ενότητας Ελευσίνας, ιδιοκτησίας ΜΑΡΟΥΓΚΑ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η κ.λ.π. 

15. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί χρηµατοδότ-
ησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας από τον
∆ήµο µας, Ιουλίου 2017 του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης.

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων
παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή των αντικειµένων
των συµβάσεων γενικών υπηρεσιών. 

17. Λήψη απόφασης για τον ορισµό υπολόγου για το
άνοιγµα και διαχείριση τραπεζικού λογαριασµού για το πρόγρ-
αµµα ΕRASMUS + 2017.

18. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση αιθουσών του
1ου Γυµνασίου Ελευσίνας για την λειτουργία του Κοινωνικού
Φροντιστηρίου. 

19. Λήψη απόφασης για συµψηφισµό ποσών που αφορ-
ούν υπάλληλο του ∆ήµου Ελευσίνας. 

Τ
ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής πρόκειται να
συνεδριάσει την  Πέµπτη, 14-9-2017 και ώρα 15:30
στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και

Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολα-
ργός). 

Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
1. Επικύρωση Πρακτικών 14ης, 15ης, 16ης και 17ης

Συνεδρίασης, έτους 2017, του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής.

2. Ενηµέρωση για το θέµα της µεταφοράς µαθητών για
το σχολικό έτος 2017-2018.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραµάνος).
3. Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάν ης ύψους

18.600,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρον ικής αποδελτίωσης.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραµάνος).
4. Καθορισµός ειδικοτήτων για την   πρόσληψη προ-

σωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου
Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών στο πλαίσιο του προγρ-
αµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος
2017.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριαν ίδου)
5. Έγκριση σύναψης και όρων  προγραµµατικής

σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου
Τροιζην ίας - Μεθάνων  για την  εκπόνηση της µελέτης µε
τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΑΛΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ" συνολικού προϋπολογισµού
450.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
6. Έγκριση σύναψης και όρων  προγραµµατικής

σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου
Σπετσών  για την  εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ
ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΠΕΤΣΩΝ" συνολικού προϋπολογισµού 129.728,08 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
7. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατι-

κής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου
Αλίµου για την  υλοποίηση του έργου µε τίτλο:  «Βελτίωση

προσβασιµότητας σε πεζοδρόµια του ∆ήµου Αλίµου" συνο-
λικού προϋπολογισµού 74.284,00 € (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καπάταης)
8. Έγκριση εκ νέου σύναψης και όρων σχεδίου προ-

γραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του ∆ήµου Πεντέλης για την  εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο:
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σ∆ΑΕ» συνολικού προϋπολογισµού 21.100,38 € (συµπερι-
λαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραµέρος)
9. Έγκριση εκ νέου σύναψης και όρων σχεδίου προ-

γραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του ∆ήµου Πεντέλης για την  εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο:
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆.Κ.
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ∆.Κ. ΝΕΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισµού 12.351,44
€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραµέρος)
10. Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συµµετοχή της

Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος στο έργο «Like Life GR (Co-
existence of  urban and natural env ironment / Συνύπαρξη
αστικού και φυσικού Περιβάλλοντος)» του Προγράµµατος
LIFE 2017 .̈

(Εισηγήτρια η Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος κ. Κ.
Σταυροπούλου)

11. Έγκριση σκοπιµότητας για συµµετοχή δύο ατόµων
στην  45η Συνεδρίαση της CPMR που θα πραγµατοποιηθεί
στο Ελσίνκι Φινλανδίας, 18 έως και 20 Οκτωβρίου 2017.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνω-
στόπουλος) 

12. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ της δραστηριότητας
«Αποθήκευση και ∆ιακίνηση Συσκευασµένων Χηµικών
Προϊόντων για λογαριασµό τρίτων (3RD PARTY LOGIS-
TICS) της εταιρείας WARDI ΑΕ που λειτουργεί επί της οδού
Χίου, στη θέση ‘Άγιος Γεώργιος’ του ∆ήµου Ασπροπύργου
στην  Περιφέρεια Αττικής».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνω-
στόπουλος) 

13. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για την  «Εγκατάσταση
αποθήκευσης και µεταφόρτωσης επικίνδυνων και µη αποβ-
λήτων της εταιρείας ‘Βιοανακύκλωση ΕΠΕ’ που λειτουργεί
στη θέση ‘Λάκκο Κάτσαρη’ του ∆ήµου Ασπροπύργου στην
Περιφέρεια Αττικής».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνω-
στόπουλος) 

14. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για την  έγκριση Π.Ο.
της νέας δραστηριότητας «Εµπορική αποθήκη – κέντρο
αποθήκευσης και διανοµής εµπορευµάτων χωρίς ψύξη» της
εταιρείας «ΠΡΟΚΤΕΡ ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», που θα
εγκατασταθεί σε υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις που
βρίσκονται στη θέση Κύριλλος του ∆. Ασπροπύργου.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνω-
στόπουλος) 

15. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για ανανέωση – τρο-
ποποίηση Π.Ο. της υφιστάµενης δραστηριότητας «µονάδα
χυτηρίου µετάλλων» της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ»
που βρίσκεται στο ΒΙΠΑ Σχιστού – Ο.Τ. 12 (αρ. Οικ. 12)
στο Πέραµα.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνω-
στόπουλος) 

16. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για την  ανανέωση της
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.)
εργοστασίου παραγωγής βερν ικιών  – χρωµάτων και συνθε-
τικών ρητινών της εταιρείας Γ.∆. Κουτλής – ΑΒΕΕ – ER-
LAC, που βρίσκεται στο 34ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαµίας
∆ιασταύρωση Ωρωπού – Μαρκοπούλου στο Πολυδένδρι
Αττικής στην  Περιφέρεια Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνω-
στόπουλος) 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

1133//99  ΑΑΠΠΟΟΓΓΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΝΝΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΥΥΝΝΗΗΜΜΑΑ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΙΙΕΕΡΡΟΟ  ΝΝΑΑΟΟ  ΥΥΨΨΩΩΣΣΕΕΩΩΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΙΙΜΜΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΥΥ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 18.00, ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7€
ΤΗΛ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685

2244//99  ΜΜΟΟΝΝΟΟΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΥΥΝΝΗΗΝΝΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗ
  ΟΟΣΣΙΙΟΟ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗ  ΡΡΩΩΣΣΣΣΟΟ

ΠΑΝΥΓΥΡΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΜΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙ∆Α ΓΙΑ ΚΑΦΕ - ΦΑΓΗΤΟ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8.00, ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10€
ΤΗΛ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685

ΤΤΡΡΙΙΑΑ  ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στις 14 Σεπτεµβρίου ...

ΛΛήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ααιιθθοουυσσώώνν  ττοουυ  11οουυ
ΓΓυυµµνναασσίίοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  γγιιαα  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ΚΚοοιιννωωννιικκοούύ  ΦΦρροοννττιισσττηηρρίίοουυ  
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Το σχολικό έτος αρχίζει. Το Υπουργείο Υγείας µε
εγκύκλιό του από 23/06/2016 προς όλες τις Περιφέρειες
της χώρας, θεωρεί δε επιτακτική ανάγκη την υπενθύµιση
τήρησης βασικών κανόνων υγιεινής στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, σύµφωνα και µε τις σχετικές Υγειονοµικές
∆ιατάξεις, µε σκοπό την προστασία της Ατοµικής Υγείας
τόσο των επιβατών όσο και των εργαζοµένων σε αυτά
και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας.

Όλοι οι χώροι των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς να διατ-
ηρούνται καθαροί.

Να τηρείται τακτικό πρόγραµµα καθαρισµού και
απολύµανσης όλων των εσωτερικών χώρων και επιφα-
νειών των οχηµάτων. κλπ

Η ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβά-
θµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στις Περιφέρει-
ες για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
& 2019-2020, έγιναν, γίνονται και θα γίνονται.

Στους ειδικούς όρους εκτέλεσης και τεχνικές προδιαγρ-
αφές στο  – Λεωφορεία και Επιβατικά Οχήµατα αναφέρ-
ει:

α. Η µεταφορά των µαθητών και µαθητριών θα γίνεται
αποκλειστικά και µόνο µε λεωφορεία ή επιβατικά οχήµα-
τα ∆.Χ., που πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέ-
σεις, που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόµοι, προεδρι-
κά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνοµικές
διατάξεις για τη µεταφορά µαθητώνπρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

β. Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σε
άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εµφάνιση και καθ-
αρά. κλπ

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ: 
∆∆εενν  έέχχεειι  οορριισσττεείί  ηηµµεερροοµµηηννίίαα
έέννααρρξξηηςς,,  οούύττεε  οο  ττρρόόπποοςς  
δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττωωνν  µµααθθηηµµάάττωωνν  
γγιιαα  ττοουυςς  ππρρόόσσφφυυγγεεςς  µµααθθηηττέέςς  

Αναληθές χαρακτηρίζει δηµοσίευµα που αναφ-
έρει πως τη ∆ευτέρα 11/9, ηµέρα έναρξης των
Σχολείων, θα ξεκινήσουν και τα µαθήµατα των

προσφύγων µαθητών, ο δήµος Χαϊδαρίου.

∆είτε το πλήρες κείµενο της ανακοίνωσης του δήµου:

Την Πέµπτη 7/9 αναρτήθηκε σε ειδησεογραφική ιστο-
σελίδα µε έδρα το Χαϊδάρι δηµοσίευµα που αναφέρει
πως τη ∆ευτέρα 11/9, ηµέρα έναρξης των Σχολείων, θα
ξεκινήσουν και τα µαθήµατα των προσφύγων µαθητών.

Η επίσηµη ενηµέρωση του ∆ήµου µας, από τις αρµό-
διες υπηρεσίες του Υπουργείου είναι ότι δεν έχει οριστεί
ηµεροµηνία έναρξης, ούτε ο τρόπος διεξαγωγής των
µαθηµάτων.

Τα τµήµατα θα λειτουργήσουν εφ’ όσον στελεχωθούν
από εκπαιδευτικούς, ενώ µέχρι στιγµής δεν έχουν καθο-
ριστεί οι σχολικές µονάδες που θα φιλοξενήσουν τη φετι-
νή χρονιά τα τµήµατα, ούτε φυσικά έχουν παρθεί άλλα
µέτρα υποστήριξης όπως συνοδοί, λεωφορεία και γενικά
δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµιάς µορφής προετοιµασία
για να ξεκινήσουν.

Με βάση τα παραπάνω, που διαβεβαιώνονται από τα
επίσηµα χείλη των αρµοδίων καθώς και από τον ίδιο τον
προϊστάµενο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, κ.
Αδάµ Στάµο, δεν ισχύουν τα όσα αναφέρει το εν λόγω
∆ηµοσίευµα.

Η θέση της ∆ηµοτικής Αρχής είναι γνωστή στους
κατοίκους του Χαϊδαρίου ότι δηλαδή διεκδικεί και απαιτεί
από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να παρ-
θούν εγκαίρως όλα τα απαιτούµενα µέτρα ώστε να ξεκι-
νήσουν όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα και οµαλά ταµαθή-
µατα για τους πρόσφυγες µαθητές.

Η ∆ηµοτική Αρχή θα ενηµερώσει τους ∆ηµότες και θα
συγκαλέσει συσκέψεις µε τη σχολική κοινότητα και τους
γονείς, εγκαίρως, όταν υπάρξει επίσηµη τοποθέτηση
από το Υπουργείο για το χρόνο και τον τρόπο διεξαγω-
γής των µαθηµάτων για τους πρόσφυγες.

Γραφείο Τύπου ∆ήµου Χαϊδαρίου
∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας 

ΑΑύύρριιοο  ηη  ππλληηρρωωµµήή  ““ππρροοννοοιιαακκώώνν””  ααππόό  ττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Αύριο Τρίτη η πληρωµή
προνοιακών από τον
∆ήµο Ελευσίνας

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισµού του ∆ήµου 

Ελευσίνας ενηµερώνει
ότι, η πληρωµή των προ-
νοιακών επιδοµάτων, για
το δίµηνο Ιουλίου -
Αυγούστου 2017, θα
πραγµατοποιηθεί την
Τρίτη 12 Σεπτεµβρίου
2017. 

ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088

Υπουργείο Υγείας προς Περιφέρειες:
ΑΑυυττοοίί  εείίννααιι  οοιι  κκααννόόννεεςς  υυγγιιεειιννήήςς  γγιιαα  ττηηνν  µµεεττααφφοορράά  µµααθθηηττώώνν

Ευχές ∆ηµάρχου Χρήστου Παππού για την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς

Αγαπητοί µου συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά, υποδεχόµαστε τη ∆ευτέρα 11 Σεπτεµβρίου
2017 τη νέα σχολική χρονιά µε τη βεβαιότητα ότι θα δικαιώσει τις προσδοκίες όλων µας. 
Ο ∆ήµος προσπάθησε, το καλοκαίρι που µας πέρασε, ώστε να αρχίσει το νέο σχολικό έτος µε τις καλύτε-
ρες προϋποθέσεις. Είµαι βέβαιος ότι µε τη συνεργασία όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας θα κάνουµε πράξη το όραµά µας για µια Παιδεία-εφαλτήριο της αναπτυξιακής προσπάθειας που
έχει ανάγκη η Χώρα µας.Με αυτές τις σκέψεις εύχοµαι σε όλους καλή σχολική χρονιά και ιδίως στα παι-
διά µας, που τους οφείλουµε τα πάντα για να επιδιώξουν το µέλλον που τους αξίζει. 



∆
υναµικά ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις των
ΖΕΦΥΡΕΙΩΝ 2017 την Πέµπτη 7 Σεπτεµβρίου,
µε τα χορευτικά τµήµατα Πολιτιστικών Συλλόγων

και φορέων της περιοχής να ανοίγουν το εορταστικό
5νθήµερο, παρουσία του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου
Παππού, εκπροσώπων της ∆ηµοτικής Αρχής και πλήθος
κόσµου.

Η Χορωδία του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου σήµανε την έναρξη του
προγράµµατος της πρώτης ηµέρας των εκδηλώσεων των
ΖΕΦΥΡΕΙΩΝ, που είναι αφιερωµένες προς τιµήν της
Παναγίας Γοργοεπηκόου (Γρηγορούσα) και πραγµατο-
ποιούνται επί σειρά ετών στο Ζεφύρι. Υπό τη συνοδεία
της ορχήστρας του Νίκου Φιλιππίδη, η Χορωδία του
ΚΑΠΗ εκτέλεσε άψογα παραδοσιακά τραγούδια της
χώρας µας.

Στη συνέχεια τη «σκυτάλη» πήραν τα χορευτικά τµήµα-
τα των Συλλόγων Πελοποννησίων Ζεφυρίου και Ηπειρ-
ωτών Ζεφυρίου, του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου και του Τµήµατος

Παραδοσιακών Χορών του ΝΠ∆∆ Αθλητισµού και Πολιτι-
σµού του ∆ήµου Φυλής, «Πάρνηθα», τα οποία παρου-
σίασαν ένα εξαιρετικό δείγµα της χορευτικής τους δουλει-
άς, υπό τη συνοδεία της ορχήστρας του Νίκου Φιλιππίδη. 

Το πολιτιστικό πρόγραµµα έκλεισε µε την εξαιρετική
εµφάνιση του χορευτικού του Συλλόγου Κρητών Άνω
Λιοσίων – Ζεφυρίου, που παρουσίασε κρητικούς χορούς
υπό τους ήχους της λύρας του Γιάννη Μακρυδάκη, του
λαούτου του ∆ηµήτρη Ράπτη και των κρουστών του Νίκου
Κανέλλου. Η βραδιά κορυφώθηκε µε παραδοσιακό γλέν-
τι για το κοινό µε µουσική και χορούς απ’ όλη την Ελλάδα. 

Νωρίτερα, ο «οικοδεσπότης» των εκδηλώσεων, Αντιδή-
µαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος,  η ∆ηµοτική
Ενότητα και η Ένωση Γονέων Ζεφυρίου βράβευσαν τους
µαθητές της περιοχής που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τους αθλητές της
πάλης που διακρίθηκαν σε πρωταθλήµατα.

Η βραδιά συνεχίστηκε ως τις µικρές ώρες µε γνήσιο
παραδοσιακό γλέντι στο οποίο συνοδεία παραδοσιακής
ορχήστρας συµµετείχε όλος ο κόσµος. 

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και σήµερα ∆ευτέρα 11
Σεπτεµβρίου, θα πραγµατοποιηθεί η παιδική θεατρική
παράσταση «Οι καλύτεροι µου φίλοι» στο θέατρο «Ζήκα»
στο Ζεφύρι (Αλαµάνας 26).

Να σηµειωθεί ότι όλες τις ηµέρες των εκδηλώσεων στο
χώρο του Πάρκου «Κώστας Λιάρος» λειτουργούν Έκθεση
των Εικαστικών Τµηµάτων του Πνευµατικού Κέντρου
Ζεφυρίου, Έκθεση Βιβλίου και Περίπτερα των Πολιτι-
στικών Συλλόγων της περιοχής, ενώ θα είναι ανοιχτό για
το κοινό από τις 6 το απόγευµα έως τις 10 το βράδυ, το
Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας.

Με επισηµότητα πραγµατοποιήθηκε στο Ζεφύρι, το απόγευµα της Παρασ-
κευής 8 Σεπτεµβρίου 2017, η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας

Γρηγορούσας. 
Την Εικόνα σήκωσαν στα χέρια τους µέλη του Συλλόγου Κρητών µε παραδο-

σιακές ενδυµασίες. 
Την τελετή λάµπρυνε µε την παρουσία της η Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής,

ενώ από την πλευρά του ∆ήµου παρευρέθηκε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς,
επικεφαλής οµάδας µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Ευχαριστίες στο ∆ήµο και σε όλους όσοι συνέδραµαν την Ενορία στην πανήγ-
υρη εξέφρασε, µετά το τέλος της λιτάνευσης, ο εφηµέριος πατήρ Άγγελος Κανέλ-
λος, που είχε το γενικό πρόσταγµα.  Μεταξύ των κληρικών που παρευρέθηκαν
ήταν και ο προκαθήµενος του σηµερινού εφηµερίου πατήρ Χρήστος  Καπε-
ρώνης.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων
στην Περιφέρεια Ατικής Κώστας Κατσίκης και ο πολιτευτής της Ν∆ µετεωρολό-
γος Νίκος Καντερές. 

Με επισηµότητα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας Γρηγορούσας στο Ζεφύρι

6-θριάσιο ∆ευτέρα 11 Σεπτεµβρίου 2017

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

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΖΕΦΥΡΕΙΩΝ 2017 
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ΛΛοούύνναα  ΠΠααρρκκ  αανναακκύύκκλλωωσσηηςς  
γγιιαα  τταα  ππααιιδδιιάά  σσττοο  ΖΖεεφφύύρριι  

Με το λούνα παρκ ανακύκλωσης είχαν την
ευακιρία να  διασκεδάσουν το απόγευµα
του Σαββάτου 9 Σεπτεµβρίου 2017 µικροί

και µεγάλοι στο Ζεφύρι. 
Ο Αντιδήµαρχος Γιάννης Μαυροειδάκος συµπεριέλαβε

στο πρόγραµµα τη συγκεκριµένη δράση, στο πλαίσιο
των φετινών εκδηλώσεων ΖΕΦΥΡΕΙΑ 2017, µε σκοπό
να ευαισθητοποιήσει, µέσα από τη διασκέδαση, τα παι-
διά στο µεγάλης περιβαλλοντικής χρησιµότητας ζήτηµα
της ανακύκλωσης των απορριµµάτων.

Το λούνα παρκ λειτουργήσε µεταξύ 6 και 10 το βράδυ,
στο Πάρκο «ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΑΡΟΣ» όπου διοργανώνονται τα
φετινά ΖΕΦΥΡΕΙΑ.

Η δράση πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την
Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, που είναι
ένας φορέας στο µετοχικό κεφάλαιο του οποίου µετέχει
µε 35% και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, µέσω της Κεντρικής
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε).

Κάλεσµα Χρύσας ∆ουρίδα για τη
σύσταση ΣυλλόγουΕθελοντών

στους Θρακοµακεδόνες
Αγαπητοί Συντοπίτες,
Σας ενηµερώνουµε ότι η πρώτη ανοιχτή συνάντηση αναφορ-

ικά µε τη σύσταση του Συλλόγου «Εθελοντές Θρακοµακεδό-
νων» (Σ.Ε.Θ.) θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 13/9 στις 19.00
στο Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων.

Η συνάντηση θα έχει ενηµερωτικό χαρακτήρα ως προς τις
προθέσεις των ιδρυτικών µελών, τους σκοπούς του Συλλόγου
και φυσικά θα ακολουθήσει διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων.

Θα επιδιώξουµε να παρίστανται µέλη των Συλλόγων και
Φορέων της περιοχής και εθελοντικών οµάδων όµορων δήµων
καθώς η συνδροµή τους θα είναι απαραίτητη στην προσπάθειά
µας αυτή. Επίσης θα πραγµατοποιείται εγγραφή µελών (5 ευρώ
εγγραφή, 20 ευρώ ετήσια συνδροµή) για όποιον επιθυµεί και θα
προχωρήσουµε στη σύσταση προσωρινού ∆.Σ. όπως προβλέ-
πεται από τις διαδικασίες. 

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συµµετοχή σας. 

Με εκτίµηση,
Χρύσα ∆ουρίδα

Ιδρυτικό µέλος του Σ.Ε.Θ.

Ρίγη συγκίνησης
προκάλεσε ο Αντιδή-
µαρχος Ζεφυρίου,
Γιάννης Μαυροειδά-
κος, στα ΖΕΦΥΡΕΙΑ
2017, όταν κατά τον
χαιρετισµό του στις
βραβεύσεις διακριθ-
έντων αθλητών του
Ζεφυρίου, την Πέµ-
πτη 7 Σεπτεµβρίου
2017, αναφέρθηκε
στον πρόωρα χαµέ-
νο Ντίνο Παπαγεω-
ργίου.

«Πριν λίγες µέρες
έφυγε άδικα από τη
ζωή ένας µεγάλος άνθρωπος, ένας µεγάλος αθλητής,
ένας άξιος προπονητής, ο αστυνοµικός Ντίνος Παπα-
γεωργίου», ανέφερε ο Γιάννης Μαυροειδάκος και το
κοινό ξέσπασε σε δυνατό χειροκρότηµα. 

«Επί σειρά ετών, αφιλοκερδώς, χωρίς ποτέ να ζητήσει
το παραµικρό ή να διαµαρτυρηθεί για κάτι, δίδαξε στους
αθλητές του ∆ΑΣ Ζεφυρίου αλλά και όλους, όσοι είχαµε
την τύχη να τον γνωρίσουµε, ήθος, αξιοπρέπεια και ανι-
διοτελή προσφορά», είπε ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου,
υπογραµµίζοντας ότι αν και ο Ντίνος Παπαγεωργίου δεν
γεννήθηκε και δεν µεγάλωσε στην περιοχή, ωστόσο

αγάπησε πολύ αυτόν τον
τόπο. «Τέτοιοι άνθρωποι
σπανίζουν», ανέφερε ο κ.
Μαυροειδάκος και ζήτ-
ησε απ’ όσους τον γνώρ-
ιζαν να µην τον ξεχά-
σουν. 

Η συγκίνηση κορ-
υφώθηκε όταν ο ∆ήµα-
ρχος Φυλής, Χρήστος
Παππούς, βράβευσε τον
γιο του Ντίνου Παπαγεω-
ργίου, Γιώργο, για την
κατάκτηση της 3ης θέσης
στο Πανελλήνιο Πρωτά-
θληµα Εφήβων της περι-
όδου 2016-2017, στο

άθληµα της Ελληνορωµαϊκής Πάλης. «Είναι άξιος
συνεχιστής του πατέρα του», υπογράµµισε ο Γιάννης
Μαυροειδάκος και ανακοίνωσε ότι πέτυχε να εισαχθεί
στο Πανεπιστήµιο Πειραιά, αν και θέλει να ακολουθήσει
τα χνάρια του πατέρα του. 

«Θέλει να γίνει αστυνοµικός», ανέφερε ο Γιάννης
Μαυροειδάκος για τον Γιώργο Παπαγεωργίου, «κι εµείς
του ευχόµαστε να ξαναπροσπαθήσει και να συνεχίσει
αυτό που έκανε ο πατέρας του, ο οποίος αποτέλεσε
παράδειγµα για όλους µας», κατέληξε ο Αντιδήµαρχος
Ζεφυρίου.

∆ωρεάν εκπαιδευτικό 
σεµινάριο «Athlisi 2017»
Στο ∆ηµαρχείο Μεγάρων 13 & 20

Σεπτεµβρίου 18:00-21:00

Το Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητι-
σµού «Ηρόδωρος» του ∆ήµου Μεγαρέων ανα-
κοινώνει ότι θα υλοποιήσει στα πλαίσια του ευρ-

ωπαϊκού προγράµµατος  “ATHLISI” που χρηµατοδοτείται
από το  “Erasmus +” το Σεπτέµβριο σειρά µαθηµάτων
κατάρτισης προπονητών και στελεχών αθλητικών σωµα-
τείων µε σκοπό την προώθηση της ενσωµάτωσης και
της κοινωνικής ένταξης µέσω του αθλητισµού, παιδιών
που προέρχονται από µειονεκτικές κοινωνικές οµάδες
(οικονοµικά αδύναµες οικογένειες, οικονοµικούς µετανά-
στες κλπ) .

Η κατάρτιση είναι δωρεάν, θα πραγµατοποιηθεί στο
∆ηµαρχείο Μεγάρων τις παρακάτω ηµεροµηνίες και
ώρες:Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου 18:00-21:00

Τετάρτη 20 Σεπτεµβρίου 18:00-21:00

Μετά το τέλος της θα χορηγηθεί στους συµµετέχοντες
βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να κάνουν την εγγρ-
αφή τους, παρακαλούνται να συµπληρώσουν το ηλεκτρ-
ονικό ∆ελτίο Εγγραφής στο www.irodoros.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς η κατάρτιση
απευθύνεται σε περιορισµένο αριθµό ατόµων.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινω-
νήσετε µε τον κ. Ιερόθεο Κυριακίδη (τηλ. 2296032719,
email: irodorosmeg2@gmail.com)

Συγκίνησε ο Γιάννης Μαυροειδάκος µιλώντας στα ΖΕΦΥΡΕΙΑ 
για την απώλεια του Ντίνου Παπαγεωργίου

Ο ∆ήµαρχος Φυλής, βράβευσε τον γιο του Ντίνου Παπαγεωργίου, 
Γιώργο, για την κατάκτηση της 3ης θέσης στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα

Εφήβων της Ελληνορωµαϊκής Πάλης 2016-2017
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ: «Η γεωγραφικά ακριτική Αλεξανδρούπολη,
βρίσκεται στο κέντρο σηµαντικών ενεργειακών εξελίξεων»

Τη βούληση του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ να
συµβάλει ουσιαστικά στις προσπάθειες για να επι-
στρέψει η Ελλάδα σε σταθερούς ρυθµούς ανά-

πτυξης και να µετατραπεί σε ενεργειακό κόµβο στρατηγικής
σηµασίας για τη Ν.Α. Ευρώπη, εξέφρασε ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρης Στερ-
γιούλης, από το βήµα του 1st Oil & Gas Forum που διορ-
γανώθηκε  στην Αλεξανδρούπολη από το Ελληνο-Αµερικα-
νικό Εµπορικό Επιµελητήριο, σε συνεργασία µε την Ελληνική
Ένωση για την Ενεργειακή Οικονοµία (ΗΑΕΕ). 

Κατά την οµιλία του στην ενότητα «Προοπτικές νέων εξο-
ρύξεων, ευκαιρίες και επιχειρηµατικές συµµαχίες», ο κ. Στερ-
γιούλης υποστήριξε ότι τα αποτελέσµατα από την πρώτη
φάση σεισµικών ερευνών στον Πατραϊκό Κόλπο είναι πολύ
ελπιδοφόρα, τονίζοντας ότι η επιβεβαίωση της ύπαρξης εκµε-
ταλλεύσιµων κοιτασµάτων Υδρογονανθράκων θα συµβάλει
στη γεωπολιτική και ενεργειακή αναβάθµιση της Ελλάδας και
η χώρα µας θα εισέλθει σε µια νέα εποχή, µε απτά οφέλη για
την εθνική οικονοµία και τις τοπικές κοινότητες. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
χαρακτήρισε ως ένα «ισχυρό επιχειρηµατικό εγχείρηµα» την
εκδήλωση ενδιαφέροντος από την κοινοπραξία Total,
ExxonMobil και ΕΛΠΕ για διερεύνηση περιοχών νοτίως της
Κρήτης, επισηµαίνοντας ότι και οι τρεις εταιρείες διαθέτουν
προηγµένη τεχνογνωσία, εξειδίκευση, αλλά και την αναγκαία
οικονοµική ευρωστία προκειµένου να υποβάλουν ανταγωνι-
στική προσφορά στο σχετικό διαγωνισµό. Αναφέρθηκε, µάλι-
στα, στα ισχυρά οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου ΕΛΠΕ,
που συνεχίστηκαν και κατά το πρώτο εξάµηνο του 2017.

Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε ότι οι πρόσφατες ανα-
καλύψεις πεδίων φυσικού αερίου στο Ισραήλ, την Αίγυπτο και
την Κύπρο έχουν αναζωογονήσει το ενδιαφέρον για την περ-
ιοχή της  Μεσογείου. 

Ταυτόχρονα, όπως είπε, η επανεξέταση παλαιότερων γεω-
φυσικών δεδοµένων για κάποιες περιοχές, σε συνδυασµό µε
πιο πρόσφατες σεισµικές έρευνες, έχουν οδηγήσει σε νέες
γεωλογικές ερµηνείες και ευρήµατα. «Η ανταλλαγή ιδεών µε
µεγάλες διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, µας δίνει τη δυνατότ-
ητα να διερευνήσουµε περαιτέρω τις πιθανότητες εντοπισµού
εκµεταλλεύσιµων κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στη χώρα
µας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης. 

Πρόσθεσε δε, ότι παρά τη σηµαντική ανάπτυξη των εναλ-
λακτικών πηγών ενέργειας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο
θα συνεχίσουν και τις επόµενες δεκαετίες να αποτελούν τον
βασικό µοχλό για την ενεργειακή τροφοδοσία των χωρών.

Στο περιθώριο του Forum της Αλεξανδρούπολης, ο ∆ιε-
υθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ δήλωσε προς τους δηµοσιο-
γράφους: «Η γεωγραφικά ακριτική Αλεξανδρούπολη, βρίσκε-
ται στις µέρες µας στο κέντρο σηµαντικών ενεργειακών
εξελίξεων. 

Αποτελεί πύλη, ευρωπαϊκή και ενεργειακή, στην οποία δια-
σταυρώνονται ενεργειακά προϊόντα που προέρχονται από
διαφορετικά σηµεία µέρη της γης.  Τα ΕΛΠΕ έχουν ενεργή
παρουσία εδώ, µε την καθοριστική απόφαση που λάβαµε
πριν από ενάµιση χρόνο για την επαναλειτουργία των εγκα-
ταστάσεών της στην περιοχή, προκειµένου να διευρύνουµε
και τις εξαγωγές µας στις γειτονικές χώρες. Όπως διαπι-
στώνω στο  Forum, κάτι ανάλογο αναµένουν και οι υπουργοί
Ενέργειας, τόσο της χώρας µας, όσο και της Βουλγαρίας
αλλά και της Σερβίας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα αποτε-
λέσει σηµαντικό παράγοντα στα ενεργειακά δρώµενα της περ-
ιοχής και θα είναι παρούσα σε οποιαδήποτε εξέλιξη, είτε
αφορά πετρέλαιο, είτε φυσικό αέριο, είτε οτιδήποτε άλλο».

Τη βούληση του Οµίλου να συµβάλει ουσιαστικά στις προσπάθειες για να
µετατραπεί σε ενεργειακό κόµβο στρατηγικής σηµασίας για τη Ν.Α. Ευρώπη,

εξέφρασε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
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ΕΕξξοουυδδεεττεερρώώθθηηκκαανν  οοιι  ββόόµµββεεςς  σσττηηνν  ΑΑεερροοπποορριικκήή  ΒΒάάσσηη  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
Επέστρεψαν µε ασφάλεια στα σπίτια τους οι κάτοικοι των γειτνιαζουσών περιοχών του Ασπροπύργου 

Ν. Μελετίου: ‘’Είµαστε σε ετοιµότητα να αναλάβουµε το µερίδιο που µας
αναλογεί, σε οποιαδήποτε συντονισµένη προσπάθεια, που αφορά στη

ζωή, στην υγεία και στην περιουσία του Πολίτη’’  

Ολοκληρώθηκε εχθές το µεσηµέρι
η επιχείρηση εξουδετέρωσης
των δύο βοµβών του Β’ Παγκο-

σµίου Πολέµου, που εντοπίστηκαν στον
Ασπρόπυργο.

Οι δύο µεγάλες βόµβες, 500 λιβρών η
κάθε µία, εντοπίστηκαν στον χώρο της
112 πτέρυγας µάχης της Πολεµικής Αερο-
πορίας, κατά τη διάρκεια εργασιών
εκσκαφής. Από τις προηγούµενες ηµέρες
είχε δοθεί εντολή εκκένωσης των γύρω
περιοχών, ενώ ο δήµος Ασπροπύργου
είχε λάβει εκτεταµένα µέτρα προφύλαξης
των κατοίκων πο διαµένουν στις γειτνιά-
ζουσες µε το Αεροδρόµιο περιοχές. 

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης
εξουδετέρωσης  των δύο (2) βοµβών, στο
χώρο της 112 Πτέρυγας Μάχης, της
Πολεµικής Αεροπορίας, ο ∆ήµαρχος
Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της
Κ.Ε.∆.Ε, κ. Νικόλαος Μελετίου, έκανε την
ακόλουθη δήλωση:

«Με δικαιολογηµένη ανακούφιση και
ιδιαίτερη ικανοποίηση, γνωστοποιούµε
στους ∆ηµότες µας, στις Επιχειρήσεις και
στους Εργαζόµενους της ευρύτερης περ-
ιοχής του Ασπρόπυργου, την αίσια κατάλ-
ηξη που είχε η προσπάθεια εξουδετέρω-
σης των δύο βοµβών, στο χώρο του Αερ

οδροµίου, σε απόσταση αναπνοής από
την οµώνυµη συνοικία του ∆ήµου µας.

Απευθύνουµε θερµά συγχαρητήρια, στα
στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, για την
άρτια οργάνωση της επιχείρησης. Τόνω-
σαν την εµπιστοσύνη και τη σιγουριά του
Λαού µας, στις ικανότητες και την αποφα-
σιστικότητα, µε την οποία προασπίζονται
την ακεραιότητα της Χώρας και την ασφ-
άλεια των Πολιτών, έναντι εχθρών και κιν-
δύνων, εσωτερικών και εξωτερικών. 

Η άψογη συνεργασία του ∆ήµου µας, µε
τις Ένοπλες ∆υνάµεις, µε την Αστυνοµία,
την Πυροσβεστική και κάθε άλλο αρµό-
διο, για την Πολιτική Προστασία, απέδειξε 

ότι, ∆ηµοτική Αρχή, ∆ηµοτικοί Υπάλ-
ληλοι και Πολίτες, είµαστε σε ετοιµότητα
να αναλάβουµε το µερίδιο που µας ανα-
λογεί, σε οποιαδήποτε συντονισµένη
προσπάθεια, που αφορά στη ζωή, στην
υγεία και στην περιουσία του Πολίτη.  

Είµαστε υπερήφανοι, διότι, σήµερα, για
µια ακόµη φορά, ο ∆ήµος µας εξέπεµψε
ξεκάθαρο µήνυµα: Η Αυτοδιοίκηση, οι
τοπικές κοινωνίες, στις συνθήκες γενικε-
υµένης κρίσης που αντιπαλεύει ο Τόπος,
δεν είναι «φρου - φρου κι αρώµατα»!
Φορτωθήκαµε, από την Πολιτεία, µε εκα-
τοντάδες νέες αρµοδιότητες, χωρίς τα
µέσα, την ανάλογη στήριξη και τους απαι

τούµενους πόρους. Υφιστάµεθα τις
συνέπειες των άγριων περικοπών, σε
θεσµοθετηµένους πόρους, που δικαι-
ούνται οι ∆ήµοι, και, παρ΄ όλα αυτά, δεν
κερδίζουµε µόνο την καθηµερινή µάχη
της εκπλήρωσης της αποστολής µας, της
Αλληλεγγύης και της Κοινωνικής
Συνοχής. 

Ανταποκρινόµαστε απόλυτα, µε επιτ-
υχία, µε υπευθυνότητα και συνέπεια, σε
κάθε πρόκληση. Για τούτο, τις πιο θερµές
ευχαριστίες µας, τις απευθύνουµε στους
Πολίτες του Ασπρόπυργου, για την
άψογη συνεργασία τους και την εφαρµο-
γή των οδηγιών της ∆ηµοτικής Αρχής».

ΑΑννααττίίννααξξαανν  ΑΑΤΤΜΜ  σσττοο  ∆∆ρροοµµοοκκααΐΐττεειιοο,,  
ααλλλλάά  έέφφυυγγαανν  µµεε  άάδδεειιαα  χχέέρριιαα    

Αυτόµατο µηχάνηµα συναλλαγών που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο στου ∆ροµοκαϊτειου Ψυχιατρικού Νοσοκο-
µείου, ανατίναξαν άγνωστοι δράστες, στις 4:00 τα ξηµερώµατα της Κυριακής, στο Χαϊδάρι, προκειµένου να πάρ-
ουν τα χρήµατα που υπήρχαν σε αυτό, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν.

Οι δράστες διέφυγαν, ενώ η αστυνοµία πραγµατοποιεί έρευνες για τον εντοπισµό και τη σύλληψή τους.
Άγνωστοι δράστες είχαν επιχειρήσει ξανά στις 27 Μαίου να ανατινάξουν ΑΤΜ Τράπεζας που βρίσκεται πολύ κοντά στην

είσοδο του νοσοκοµείου.Μετά την έκρηξη οι δράστες απείλησαν τον θυρωρό, ο οποίος έτρεξε στο σηµείο ακούγοντας τον
κρότο, και στην συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ

ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

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

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ

ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ
ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ

ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ
∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΓΓΙΙΑΑ
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..
66997722772288330000

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  

ΠΠααρραακκααλλώώ  πποολλύύ  όόππωωςς
αακκυυρρώώσσεεττεε  ττηηνν  δδηηµµοοσσίίεευυ--
σσηη  ττηηςς  υυππ..  ααρριιθθµµ..
33 22 33 44 44 // 00 66 -- 00 99 -- 22 00 11 77
ππεερρίίλληηψψηηςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ

ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  λλόόγγωω
ααλλλλααγγήήςς  ττοουυ  ννοοµµιικκοούύ
ππλλααιισσίίοουυ  ττωωνν  δδιιααγγωωννιι--
σσµµώώνν  έέρργγωωνν,,  θθαα  εεππααννέέρρθθ--
οουυµµεε  µµεε  ννέέαα  δδηηµµοοσσίίεευυσσηη
σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηη  ννέέαα
ννοοµµοοθθεεσσίίαα..
ΕΕυυχχααρριισσττοούύµµεε  εεκκ  ττωωνν

ππρροοττέέρρωωνν  κκααιι  εείίµµαασσττεε  σσττηη
δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  οοπποοιιααδδήή--
πποοττεε  δδιιεευυκκρρίίννηησσηη..  

Με εκτίµηση 
Σοφία Πανταζή

∆/νση Πολεοδοµίας &
Τεχνικών Υπηρεσιών

2132006417
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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  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

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  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

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

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ
''''ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΩΩ’’’’  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ

ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ
ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΑΑΙΙ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κοινωνικό έργο

''Προσφέρω'', συγκεντρώνει
σχολικά είδη

Οι καλοκαιρινές διακοπές σιγά σιγά
τελειώνουν και τα σχολεία θα αρχίσουν
µε νέους και παλιούς µαθητές.
Στη σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει
σε µερικές µέρες, θα χρειαστούν σχολικά είδη που πολλές οικογένειες, αδυνατούν να προσφέρουν στα
παιδιά τους.
Ο Σύλλογος Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'', συγκεντρώνει σχολικά είδη για τους µικρούς µας φίλους.
Όποιος επιθυµεί να προσφέρει τετράδια, µολύβια, σκυλούς, τσάντες σχολικές, κασετίνες κ.τ.λ., ας επι-
κοινωνήσει στα τηλ. 6937191968 - 6971724357 κ. Παρασκευάς Γαρυφάλλου.
ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ.....∆ΩΣΤΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ !!!

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

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                 
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Πλατεία Ηρώων,
Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

Άνω Λιόσια, 07/09/2017

Αριθ. Πρωτ.:45574

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συν οπτικού  διαγων ισµού για
την   αν άδειξη  αν αδόχου  

για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ» 
Α.Μ.:137/2017, προϋπολογισµού
66.910,43 € (συµπ/ν ου Φ.Π.Α.).

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι εκτίθεται σε συνοπτικό  διαγωνι-
σµό µε σφραγισµένες προσφορές
και µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα  από  οικονο-
µική  άποψη  (χαµηλότερη τιµή)
προσφορά, , για το σύνολο των
προς προµήθεια ειδών, που συµφ-
ωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφ-
ές και τους όρους της σχετικής δια-
κήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ »,
συνολικού ενδεικτικού προϋπολο-
γισµού 53.960,02 € χωρίς Φ. Π. Α.
24%  (66.910,43 € µε Φ.Π.Α.24%)
για τις ανάγκες του ∆ήµου Φυλής
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016. 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 
1. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, εγκα-
τεστηµένα στα κράτη – µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη
– µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρ-
ωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα
κράτη – µέλη που έχουν υπογρά-
ψει την Συµφωνία περί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (GPA) του Παγκό-

σµιου Οργανισµού Εµπορίου, η
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα
µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/ Α’/
1997), σύµφωνα µε τα αναλυτικά
αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Ν.
4412/2016 .

2. Κοινοπραξίες – Συµπράξεις -
Ενώσεις µέλη των οποίων είναι τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα  σύµφ-
ωνα µε το άρθρο 6 της διακήρ-
υξης.    

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο
δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου
Φυλής στην αίθουσα Μελίνα Μερ-
κούρη Πλατεία Ηρώων, Τ .Κ
13341), την  25-09-2017 ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 10:00- 11:00
π.µ.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλ-
λουν τις προσφορές τους αυτοπρ-
οσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιο-
δοτηµένου εκπροσώπου στην επι-
τροπή διενέργειας του διαγωνι-
σµού, η οποία θα τις αποσφρ-
αγίσει. Επίσης, οι προσφορές µε
όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύνα-

ται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε
άλλον τρόπο στο ∆ήµο στη
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, Άνω
Λιόσια, τ.κ. 13341. Προσφορές
που κατατίθενται µετά την παρα-
πάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρ-
υξη.

Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίο-
υς πόρους

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορ-
είς µπορούν να έχουν πλήρη πρό-
σβαση στα τεύχη του διαγωνισµού
επισκεπτόµενοι την ιστοσελίδα του
∆ήµου Φυλής http://www.fyli.gr.
Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τµήµα Προµηθειών του
∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ .Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 2132042714.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                               
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Γραµµατεία Περιφερειακού

Συµβουλίου                                             

Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533 
E-mail: ssona@patt.gov.gr                             

Αθήν α,   8-09-2017
Aρ. Πρωτ.: 180785

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αριθµ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο

Αττικής διαβιβάστηκε από τη
∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασµού της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Αττικής µε το µε
αρ. πρωτ. 69351/3877/17 έγγρα-
φο ο φάκελος τροποποίησης
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλον-
τικών Όρων µε:
Α) τίτλο έργου: «απλή µετατόπι

ση της θέσης εγκατάστασης και
λειτουργίας, πλωτής µονάδας
οστρακοκαλλιέργειας και αναδιά-
ταξή της στην νέα θέση, χωρίς
αύξηση της ετήσιας δυναµικότητας
ή της θαλάσσιας έκτασης της µονά-
δας», υποκατηγορία: Α2, οµάδα:
8η, α/α: 4 (Εκτροφή καρκινοειδών
και µαλακίων)
Β) θέση έργου: θέση ‘’ΠΕΡΑΜΑ

ΜΕΓΑΡΩΝ’’, στο ∆ίαυλο της περ-
ιοχής Πόρου- Φανερωµένης,
∆ήµος Μεγαρέων, Π.Ε ∆υτικής
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. 
Γ) φορέα έργου: ‘’ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ’’
∆) αρµόδια για τη δραστηριότητα

περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχε-
διασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής

Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφ-
έρειας Αττικής για την παροχή σχε-
τικών περιβαλλοντικών πληροφο-
ριών, στην οποία  καλείται το κοινό
να ενηµερωθεί, τη ∆/νση Περιβάλ-
λοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολ-
υτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοι-
νού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00, τηλ. 210-6984302)
ΣΤ) στα πλαίσια της τροπο-

ποίησης της µε αρ. πρωτ.
Φ4323/1451/περ8/14 απόφαση 
Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης τη

«Θριάσιο» και link δηµοσίευσης το
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

«Ξεφουσκώνουν» οι λογαριασµοί ρεύµατος από τις χρεώσεις ΥΚΩ

Χωρίς το άγχος των φουσκωµένων λογαριασµών θα ανάψουν τις ηλεκτρικές συσκευές για θέρµανση τη φετι-
νή χειµερινή περίοδο τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς διορθώθηκε η στρέβλωση στις χρεώσεις των Υπηρε-
σιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ). Σύµφωνα µάλιστα µε τους υπολογισµούς της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας

(ΡΑΕ), η νέα µεθοδολογία χρεώσεων των ΥΚΩ θα ελαφρύνει τον σχετικό λογαριασµό για τις µέσες καταναλώσεις που
αντιστοιχούν στη µεγάλη γκάµα των καταναλωτών σε ποσοστό 50%-60%.

Η νέα µεθοδολογία περιλαµβάνεται στην εισήγηση για τη ρύθµιση όλων των εκκρεµοτήτων που συνδέονται µε τα
ΥΚΩ που έχει υποβάλει η ΡΑΕ προς έγκριση στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη. Αυτή
συρρικνώνει τις τέσσερις κλίµακες χρεώσεων σε τρεις και οριοθετεί αυστηρά τη χρέωση της επόµενης κλίµακας µόνο
για τις κιλοβατώρες που έχουν υπερβεί το όριο της προηγούµενης και όχι για το σύνολο της κλίµακας, όπως
συµβαίνει µέχρι σήµερα.

Η πρώτη κλίµακα αφορά σε καταναλώσεις 0-1.600 κιλοβατώρες το τετράµηνο µε χρέωση στα ίδια µε τα σηµερινά
επίπεδα, δηλαδή περίπου στα 8 ευρώ η µεγαβατώρα. Η δεύτερη κλίµακα περιλαµβάνει καταναλώσεις από 1.600 µε
2.400 κιλοβατώρες µε χρέωση στα 45 ευρώ η µεγαβατώρα και η τρίτη καταναλώσεις άνω των 2.400 κιλοβατώρων
το τετράµηνο µε χρέωση στα 80 ευρώ η µεγαβατώρα. Οπως τονίζουν στην «Κ» στελέχη της ΡΑΕ, οι νέες χρεώσεις
φέρνουν µειώσεις για τις καταναλώσεις 2.000-4.000 κιλοβατωρών το τετράµηνο, κάτι που καλύπτει το 50-60% των
µέσων νοικοκυριών. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µε την υφιστάµενη µεθοδολογία όταν η κατανάλωση ξεπερνούσε
την κλίµακα χαµηλής χρέωσης έστω και κατά µία κιλοβατώρα χρεωνόταν στο σύνολό της µε την υψηλή τιµή της επό-
µενης κλίµακας. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την υπερχρέωση νοικοκυριών µε µεσαίες καταναλώσεις που τη χειµερινή
ή τη θερινή περίοδο έκαναν χρήση ηλεκτρικών συσκευών για θέρµανση και ψύξη, αφού η αυξηµένη κατανάλωση
άλλαζε και την κατηγορία της κλίµακας τιµολόγησης των ΥΚΩ. Η έγκριση της σχετικής εισήγησης της ΡΑΕ από τον
υπουργό Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη αναµένεται µέσα στον Σεπτέµβριο.

Η καθυστέρηση της έγκρισης συνδέεται µε την πρόταση που έχει υποβάλει η ΡΑΕ για κάλυψη ενός ποσού της
τάξεως των 90 εκατ. ευρώ ετησίως για το κόστος των ΥΚΩ από τον κρατικό προϋπολογισµό ως επιστροφή του 50%
του ΕΦΚ που επιβαρύνουν τις ΥΚΩ. Η πρόταση αντιµετωπίζεται µε σκεπτικισµό από το υπουργείο Οικονοµικών κι
αυτό γιατί θα πρέπει να βρεθεί κάποιο ισοδύναµο για την απώλεια των δηµοσίων εσόδων, κάτι που δεν είναι εύκο-
λο. Στην περίπτωση που η πρόταση της ΡΑΕ γίνει αποδεκτή από το υπουργείο Οικονοµικών, τότε η επιβάρυνση για
τους καταναλωτές από την ανάκτηση ποσού ύψους 360 εκατ. ευρώ για παλαιότερα έτη από τη ∆ΕΗ θα είναι µηδενι-
κή. Σε διαφορετική περίπτωση, θα υπάρξουν αυξήσεις της τάξεως των 2-3 ευρώ η µεγαβατώρα.

ΠΗΓΗ: http://www.kathimerini.gr/

ΓΑΜΟΣ
Ο ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΜΠΟΥΖΟΥΜΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΝΝΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 
ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΟΓΡΟΜΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΑΤΟΥΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΟΟ  ΛΛΑΑΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ
ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  ““ΤΤΟΟ  ΑΑ∆∆ΡΡΑΑΧΧΤΤΙΙ””
ΤΤιιµµάά  ττοονν  εελλεευυσσίίννιιοο  ήήρρωωαα,,

ΒΒαασσίίλληη  ΛΛάάσσκκοο
Ο Λαογραφικός Σύλλογος

Ελευσίνας “Το Αδράχτι” για µια
ακόµη χρονιά, σε συνεργασία
µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυ-

τικό και υπό την αιγίδα του
∆ήµου Ελευσίνας, τιµά τον

ελευσίνιο ήρωα, Βασίλη Λάσκο.
Την Πέµπτη 14 Σεπτεµβρίου,

ηµέρα βύθισης του Υ/Β
ΚΑΤΣΩΝΗΣ, θα τελεστεί επιµνηµόσυνη δέηση µε
παράλληλη διοργάνωση έκθεσης ιστορικού και 

αρχειακού υλικού.  Θα ακολουθήσει µουσική βραδιά
από την εξαιρετική µπάντα του Ελληνικού Πολεµικού

Ναυτικού. Ώρα έναρξης της εκδήλωσης: 7:00 
το απόγευµα, στην παραλία Ελευσίνας, όπου και το
άγαλµα του ήρωα του Β΄ Παγκόσµιου  πολέµου, 

αντιπλοίαρχου Βασίλη Λάσκου.

ΜΜεε  εεκκττίίµµηησσηη,,
ΓΓιιαα  ττοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο

Η Πρόεδρος,                                 Η Γραµµατέας,
Τσαλιµοπούλου Παντελίτσα      Βίκυ Παπαϊωάννου- 

Μανώλακα
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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  
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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 ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  116600ττµµ..
∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ

ΜΜΕΕ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  

((  ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ  ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..
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