
ΣΣττοονν  ΥΥπποουυρργγόό  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  
οο  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΜΜεεγγααρρέέωωνν

Συζητήθηκε η δυνατότητα
µεταβίβασης των δικτύων 

ύδρευσης  στην ΕΥ∆ΑΠ καθώς
και το φλέγον ζήτηµα για

δοκιµαστικές εξορύξεις στην
περιοχή των Γερανείων 

ΟΟ  ΚΚώώσσττααςς  ΛΛεειιββααδδάάςς
µµεε  ττοουυςς  εεκκλλεεκκττοούύςς  

ππρροοσσκκεεκκλληηµµέέννοουυςς  ττοουυ  
ΕΕλλέέννηη  ΤΤσσααλλιιγγοοπποούύλλοουυ,,  

ΓΓιιάάννννηη  ΚΚόόττσσιιρραα  
&&  ΒΒαασσίίλληη  ΣΣκκοουυλλάά  

Απόψε στο Παλαιό Ελαιουργείο
σε µια µοναδική συναυλία

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΕΕλλεεγγχχόόµµεεννηη  έέκκρρηηξξηη

εεξξοουυδδεεττέέρρωωσσηηςς  ππααλλιιώώνν
ππυυρροοµµααχχιικκώώνν  σσττοο

ααεερροοδδρρόόµµιιοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
Αυτή τη φορά, δεν απαιτείται λήψη

 ιδιαίτερων µέτρων, από τους Πολίτες,
ενηµερώνει ο δήµος Ασπροπύργου.
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∆ήµαρχος Σαλαµίνας - Ισιδώρα
Νάννου - Παπαθανασίου :

ΜΜεεγγάάλληη  ηη
ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  ζζηηµµιιάά

- Ζητά να γίνει άµεσα 
απόδοση ευθυνών 

Με ξενάγηση στο Αρχαίο
Φρούριο Φυλής, άρχισε το 

∆ιεθνές Συνέδριο της Φυλής
ΘΘαα  ααπποοσσυυννδδέέσσοουυµµεε  ττοο  ∆∆ήήµµοο

ααππόό  τταα  κκαακκώώςς  κκεείίµµεενναα  δδήήλλωωσσεε
σσττηηνν  οοµµιιλλίίαα  ττοουυ  οο  ΧΧρρ..  ΠΠααπππποούύςς

ΤΤηηνν  ααιισσιιοοδδοοξξίίαα  ττηηςς  γγιιαα  µµίίαα  
δδηηµµιιοουυρργγιικκήή  κκααιι  ππααρρααγγωωγγιικκήή  
χχρροοννιιάά  εεξξέέφφρραασσεε  ηη  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς

ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς,,  
ΓΓιιάάνννναα  ΚΚρριιεεκκοούύκκηη

Έτοιµες οι σχολικές µονάδες όλων 
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων

 υποδέχθηκαν τους µαθητές. 

ΣΣτταα  1111,,55  εευυρρώώ  ττοο  ττεελλιικκόό
κκόόσσττοοςς  δδιιοοδδίίωωνν  

σσττοονν  ααυυττοοκκιιννηηττόόδδρροοµµοο  ΕΕλλεευυσσίίνναα
––  ΚΚόόρριιννθθοοςς  ––  ΠΠάάττρραα  

 ∆εν υπάρχει καµία αλλαγή στις χρεώσεις των Μετωπικών
Σταθµών ∆ιοδίων Ελευσίνας, Ισθµού και Κιάτου, 

σύµφωνα µε την Ολυµπία Οδό.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/9 ΣΤΙΣ 9 Π.Μ. ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑΚΥΡΙΑΚΗ 17/9 ΣΤΙΣ 9 Π.Μ. ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

Εξόρµηση εθελοντικής καθαριότητας 
διοργανώνει ο ∆ήµος Χαϊδαρίου 
και καλεί κατοίκους, µαθητές και 

συλλόγους της πόλης, να συµµετέχουν
σσεελλ..  33

σσεελλ..    99 σσεελλ..    33

σσεελλ..  33σσεελλ..  55

σσεελλ..    33 σσεελλ..    88

σσεελλ..    22



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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 Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου 2017

Ασπρόπυργος
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π. Καποδιστρίου 27

& Μιαούλη Ανδρέα, 2105570007

Ελευσίνα 
Τσάµος Παναγιώτης Α. , Λεωφόρος Εθνικής

Αντιστάσεως 54, 2105549976

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι. 

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Aχαρνές
ΒΑΡ∆Α ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

∆εκελείας 51,2102448377

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

∆εληστάθη Μαρία Σ. 28ης Οκτωβρίου 21, 
Ζεφύρι, 2102322141

Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. 
Φυλής 1 & Πύλου  - ∆άσος, 

2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος

Η θερµοκρασία από 21 έως 33
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αριστείδης, Αρίστος, Άρης, Αριστέα, 

Αριστούλα, Αριστίνα,Κορνήλιος, 
Κορνήλης, Κορνήλος, Κορνηλία, Κορνήλα Κοινωφελής Εργασία Β’ Κύκλος: 

Βγήκαν τα προσωρινά 
αποτελέσµατα 1.639 θέσεων 
σε ∆ήµους & Hotspot

Αναρτήθηκαν, χθες  12 Σεπτεµβρίου 2017, στη
διαδικτυακή πύλη του Οργανισµού Απασχόλ-
ησης Εργατικού ∆υναµικού www.oaed.gr, στην

ενότητα «Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα», τα
προσωρινά αποτελέσµατα του Προγράµµατος Κοινωφε-
λούς Χαρακτήρα σε ∆ήµους και σε Υπηρεσίες Α’ Υπο-
δοχής, Ασύλου και ∆ιαχείρισης προσφυγικών ροών – Β΄
κύκλος.

Συγκεκριµένα, οι
1. Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων
2. Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων και
3. Προσωρινός Πίνακας Αποκλειοµένων

Ενστάσεις κατά των αποτελεσµάτων των παραπάνω
Πινάκων µπορούν να υποβληθούν εντός τριών εργά-
σιµων ηµερών από την εποµένη της έκδοσης των προ-
σωρινών αποτελεσµάτων, δηλαδή, από την Τετάρτη 13
Σεπτεµβρίου και ώρα 10 το πρωί έως και την Παρασκε-
υή 15 Σεπτεµβρίου και ώρα 12 το µεσηµέρι.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µε 

ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιηµένους χρή-
στες της δια δικτυακής πύλης του Οργανισµού, µε τη
χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Οι ενιστάµενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογ-
ητικά, είτε ηλεκτρονικά (επισυνάπτοντας τα κατά την
υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς
τα στα αρµόδια ΚΠΑ2 µέχρι τις 15:00 της 15ης
Σεπτεµβρίου, προκειµένου να επισυναφθούν από τους
αρµόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική
ένστασή τους, συνοδευόµενα από τυχόν σηµειώσεις της
αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθ-
ούν για την πορεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης όπως
και για τη µοριοδότησή τους µε τους εξης τρόπους:

• Από το Μητρώο Ανέργων µέσω του e-Services IIS
στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους.

• Από τους πίνακες κατάταξης µε τον αριθµό πρω-
τοκόλλου της αίτησής τους. Σε περίπτωση αποκλεισµού
τους, πληροφορούνται για το λόγο που αποκλείστηκαν,
από τον Πίνακα Αποκλειοµένων.

Στα 11,5 ευρώ ανέρχεται το τελικό κόστος διοδίων
στον αυτοκινητόδροµο Ελευσίνα – Κόρινθος –
Πάτρα, σύµφωνα µε την Ολυµπία Οδό.

Οι µετωπικοί σταθµοί διοδίων είναι πέντε και από τα
µεσάνυχτα της Τετάρτης 13 προς Πέµπτη 14 Σεπτεµ-
βρίου 2017 τίθεται σε πλήρη εφαρµογή το σύστηµα
διοδίων και τα νέα εκπτωτικά προγράµµατα.

Συγκεκριµένα, τίθενται σε λειτουργία:
-Ο υφιστάµενος µετωπικός σταθµός του Ρίου στην

κατεύθυνση προς Πάτρα (έως τώρα λειτουργούσε µόνο
προς Αθήνα)

-Ο νέος µετωπικός σταθµός διοδίων στον Ελαιώνα
Αιγιάλειας (πρόκειται για τον µοναδικό νέο µετωπικό
σταθµό του αυτοκινητόδροµου)

-∆εν υπάρχει καµία αλλαγή στις χρεώσεις των Μετω-
πικών Σταθµών ∆ιοδίων Ελευσίνας, Ισθµού και Κιάτου.

Αναλυτικά οι τιµές όλων των διοδίων ανά σταθµό
διοδίων και κατηγορία οχήµατος διαµορφώνονται ως
εξής:

Ειδικά για τον µετωπικό σταθµό του Ρίου, σηµειώνεται
πως µετά την ολοκλήρωση του κόµβου Ρίου οι τιµές των
διοδίων θα διαµορφωθούν αντίστοιχα ως εξής: 1,5 – 2,2
– 5,6 – 7,9 ευρώ αντίστοιχα.

Συνεπώς, η συνολική χρέωση, ενδεικτικά για τα επιβα-
τικά αυτοκίνητα για το σύνολο των 201,5χλµ. είναι 11,50€
και θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης µε
ετήσια αναπροσαρµογή µόνο λόγω πληθωρισµού.

Οι πλευρικοί σταθµοί

Παράλληλα, τίθενται σε λειτουργία τέσσερις νέοι πλε-
υρικοί σταθµοί διοδίων: ∆ερβένι, Ακράτα, Καλάβρυτα,
∆ρέπανο.

Όλοι οι πλευρικοί σταθµοί διοδίων λειτουργούν µε
µηχανήµατα Αυτόµατης Πληρωµής ή µε Χρήση Ποµπο-
δέκτη.

Νέα εκπτωτικά προγράµµατα

Επεκτείνεται σε όλους τους σταθµούς διοδίων το
εκπτωτικό πρόγραµµα VALUE, που παρέχει κλιµακωτές
εκπτώσεις από 15% έως και 60% σε οχήµατα κατηγο-
ρίας 1 και 2 (µε χρήση  ποµποδέκτη OΛΥΜΠΙΑ PASS  ή
Μοτοκάρτας Ολυµπίας Οδού), ανάλογα µε τη συχνότητα
διέλευσης σε κάθε µετωπικό ή πλευρικό σταθµό.

Παράλληλα, η Ολυµπία Οδός επεξεργάστηκε εµπορι-
κές πολιτικές για τους τοπικούς χρήστες της, πέραν των
συµβατικών υποχρεώσεων.

Όλα τα εκπτωτικά προγράµµατα προσφέρονται µε την
απόκτηση του ΟΛΥΜΠΙΑ PASS και οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην
Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 22960-95555,
καθώς και στα παρακάτω Σηµεία Εξυπηρέτησης
Πελατών:

– Σταθµός διοδίων Ελευσίνας, στην κατεύθυνση προς
Πάτρα,

– Σταθµός διοδίων Ισθµού, στην κατεύθυνση προς
Αθήνα,

– Σταθµός διοδίων Κιάτου, στην κατεύθυνση προς
Πάτρα,

– Σταθµός διοδίων Ρίου, στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

«Η Ολυµπία Οδός επιβεβαιώνει τη δέσµευσή της για
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, µε γνώµονα την ασφ-
άλεια, την ταχύτητα και την άνεση στοχεύοντας στην ενε-
ργή επιλογή του αυτοκινητόδροµου σε κάθε µετακίνηση
και τη σταθερή προτίµηση των οδηγών», αναφέρει η
εταιρεία.

ΣΣτταα  1111,,55  εευυρρώώ  ττοο  ττεελλιικκόό  κκόόσσττοοςς  δδιιοοδδίίωωνν  
σσττοονν  ααυυττοοκκιιννηηττόόδδρροοµµοο  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ––  ΚΚόόρριιννθθοοςς  ––  ΠΠάάττρραα  

- ∆εν υπάρχει καµία αλλαγή στις χρεώσεις των Μετωπικών Σταθµών ∆ιοδίων 
Ελευσίνας, Ισθµού και Κιάτου, σύµφωνα µε την Ολυµπία Οδό.



Μ
ε ξενάγηση των συνέδρων στο Αρχαίο Φρούριο
Φυλής άρχισε το πρόγραµµα των εργασιών του
∆ιεθνούς Συνεδρίου «Μετάβαση στη ∆ηµοκρ-

ατία» που οργάνωσε, τη ∆ευτέρα 11 Σεπτεµβρίου 2017, ο
∆ήµος Φυλής, σε συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
∆ηµοσίου ∆ικαίου.

Την ξενάγηση ανέλαβε ξεναγός τον οποίο βοήθησε και ο
καθηγητής της Νοµικής στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας και
∆ιευθυντής του Οργανισµού, Σπύρος Φλογαΐτης.

Τους συνέδρους συνόδεψαν ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παπ-
πούς και ο Αντιδήµαρχος Σπύρος Μπρέµπος. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το προηγούµενο διάστηµα ο ∆ήµος
Φυλής συνεργάστηκε µε τους εθελοντές του ΕΠΟΣ Φυλής
για τον ευπρεπισµό του χώρου, ενώ πριν από λίγες µέρες
βελτίωσε την κατάσταση του δασικού δρόµου που διασφ-
αλίζει την πρόσβαση στο Αρχαίο Φρούριο. 

«Η ξενάγηση των συνέδρων αποτέλεσε το πρώτο βήµα
για την ανάδειξη του σηµαντικότερου µνηµείου του ∆ήµου
Φυλής», τόνισε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς, ο οποίος
πρόσθεσε:

Έχουµε ήδη πραγµατοποιήσει, σε συνεργασία µε το
Τεχνικό Γραφείο του Σάββα Σάββα, ο οποίος προσφέρθηκε
ανιδιοτελώς, τοπογραφική αποτύπωση του Αρχαίου Φρο-
υρίου κι έτσι έχουµε τα τοπογραφικά δεδοµένα. 

Επόµενος στόχος είναι η µελέτη προσβασιµότητας, για να
γίνει επισκέψιµο το µνηµείο, αλλά και µελέτη αποκατάστα-

σης, ώστε να είµαστε έτοιµοι να εντάξουµε το έργο σε κάποιο
πρόγραµµα. 

Να  αναδείξει το ∆ήµο Φυλής σε προπύργιο της ∆ηµοκρ-
ατίας και να τον αποσυνδέσει, οριστικά, από τα κακώς κείµε-
να, επιδιώκει η διοίκηση του ∆ήµου Φυλής τόνισε ο ∆ήµα-
ρχος Χρήστος Παππούς. 

«Από τη στιγµή που αναλάβαµε τη διοίκηση του ∆ήµου
θέσαµε ως σκοπό την ανάδειξη της ιστορικότητας του
Αρχαίου Φρουρίου Φυλής, µε τον Αντιδήµαρχο Σπύρο
Μπρέµπο, την Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου Ελένη Λιά-
κου και τον αείµνηστο Αντιδήµαρχο ∆ηµήτρη Τσίγκο που
έφυγε από κοντά µας», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Ο ∆ήµαρχος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το ∆ιευθυντή
του Ευρωπαϊκού Οργανισµό ∆ηµοσίου ∆ικαίου, καθηγητή
της Νοµικής Σχολής Σπύρο Φλογαΐτη, που, όπως είπε, επέκ-
τεινε τις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου του Οργανισµού,
στο οποίο συµµετείχαν τρεις εν ενεργεία Πρόεδροι της ∆ηµο-
κρατίας, µε την διοργάνωση του Συνεδρίου της Φυλής. 

Τέλος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε Γιώργο
Πατούλη, που βρέθηκε και πάλι στο πλευρό του ∆ήµου
Φυλής για να εισπράξει την φιλοφρόνηση του Προέδρου ότι
θα είναι και πάλι ∆ήµαρχος Φυλής γιατί το αξίζει και γιατί το
έχει ανάγκη ο τόπος. 
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ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΕΕλλεεγγχχόόµµεεννηη  έέκκρρηηξξηη

εεξξοουυδδεεττέέρρωωσσηηςς  ππααλλιιώώνν
ππυυρροοµµααχχιικκώώνν  σσττοο

ααεερροοδδρρόόµµιιοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
Αυτή τη φορά, δεν απαιτείται λήψη

ιδιαίτερων µέτρων, από τους Πολίτες.

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ.
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, κ. Νικόλα-
ος Μελετίου ενηµερώνει όλους τους Πολίτες ότι,
σήµερα  Τετάρτη, 13 Σεπτεµβρίου 2017,  θα πραγ-
µατοποιηθούν ελεγχόµενες εκρήξεις εξουδετέρω-
σης πυροµαχικών παλαιού τύπου, εντός του αερο-
δροµίου Ελευσίνας, από τις 17:00 ως τις 18:00. 
Οι κάτοικοι των γειτονικών περιοχών, παρακα-

λούνται να διατηρήσουν την ψυχραιµία τους, στο
ενδεχόµενο άκουσµα του θορύβου των εκρήξεων.
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση των αρµόδιων
αρχών, δεν απαιτείται η λήψη οποιουδήποτε άλλου
µέτρου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/9 ΣΤΙΣ 9 Π.Μ. ΣΤΟ
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

Εξόρµηση εθελοντικής 
καθαριότητας διοργανώνει 

ο ∆ήµος Χαϊδαρίου

Ο∆ ή µ ο ς
Χ α ϊ δ α -
ρίου µε

οδηγό την ανάγ-
κη προστασίας
του πρασίνου και
των χώρων ανα-
ψυχής, διορ-
γανώνει εξόρµ-
ηση εθελοντικής
κ α θ α ρ ι ό τ η τ α ς
στον Προφήτη
Ηλία. 

Καλούµε τους
κατοίκους της
περιοχής, τους
µαθητές των σχο-
λείων και τους
συλλόγους της
πόλης µας, να συµµετέχουν αποτελώντας παράδειγµα
προς µίµηση για όλους τους κατοίκους της πόλης.

Σήµερα που οι περιοχές πρασίνου σπανίζουν είναι
υποχρέωση όλων µας να διατηρούµε αυτές που
υπάρχουν καθαρές και περιποιηµένες, τονίζει σε σχετική
ανακοινωσή του.

Με ξενάγηση στο Αρχαίο Φρούριο Φυλής 
άρχισε το ∆ιεθνές Συνέδριο της Φυλής

ΘΘαα  ααπποοσσυυννδδέέσσοουυµµεε  ττοο  ∆∆ήήµµοο  ααππόό  τταα  κκαακκώώςς  κκεείίµµεενναα
δδήήλλωωσσεε  σσττηηνν  οοµµιιλλίίαα  ττοουυ  οο  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠααπππποούύςς

ΟΥ π ο υ ρ γ ό ς
Εσωτερικών,
Πάνος Σκο-

υρλέτης, συναντήθηκε
την ∆ευτέρα µε τον
∆ήµαρχο Μεγαρέων,
Γρηγόρη Σταµούλη.

Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης, ο κ. Στα-
µούλης συνοµίλησε µε
τον Υπουργό Εσωτερ-
ικών για τρέχοντα
θέµατα που απασχο-
λούν τα Μέγαρα και την λειτουργία του ∆ήµου. Ιδιαίτερη
συζήτηση έγινε για την κατάσταση της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ), η
οποία τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης. Ταυτόχρονα, ο
δήµος συζητά για τη  δυνατότητα και τους όρους
µεταβίβασης των δικτύων ύδρευσης και των συναφών
εγκαταστάσεων, στην ΕΥ∆ΑΠ.

Στον Υπουργό Εσωτερικών µεταφέρθηκαν οι ενστάσεις
απέναντι στο ενδεχόµενο ανάπτυξης µεταλλευτικών
δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή των Γερανείων,
όπως προκύπτει από την πρόσφατη εκδήλωση ενδιαφ-

έροντος για δοκιµαστικές
εξορύξεις.

Ο κ. Σκουρλέτης αναφέρ-
θηκε στο νέο θεσµικό
πλαίσιο για την λειτουργία
των ∆ΕΥΑ το οποίο,
µεταξύ πολλών άλλων,
θωρακίζει τον µη κερδοσ-
κοπικό χαρακτήρα τους
και επιτρέπει την χρήση
περισσότερων χρηµατο-
δοτικών εργαλείων για την
ανάπτυξη των έργων τους,

αλλά και τη διαµόρφωση ειδικής τιµολογιακής πολιτικής
απέναντι σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού.

Αναφορικά µε το ενδεχόµενο έναρξης εξορυκτικών
δραστηριοτήτων, έκανε σαφές ότι κάθε ανάλογη
περίπτωση πρέπει να αξιολογείται απαρεγκλίτως, µε µια
σειρά βασικών κριτηρίων, που είναι: η προστασία του
περιβάλλοντος. Η τήρηση της νοµιµότητας και η προ-
στασία του δηµοσίου συµφέροντος. Η συµβατότητα των
δραστηριοτήτων µε την οικονοµική και παραγωγική ταυ-
τότητα της κάθε περιοχής, αλλά και η άποψη των
τοπικών κοινωνιών.

ΣΣττοονν  ΥΥπποουυρργγόό  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  οο  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΜΜεεγγααρρέέωωνν

Συζητήθηκε η δυνατότητα µεταβίβασης των δικτύων ύδρευσης
στην ΕΥ∆ΑΠ καθώς και το φλέγον ζήτηµα για δοκιµαστικές 

εξορύξεις στην περιοχή των Γερανείων 



4-θριάσιο Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου 2017

Το Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ανακοινώνει ότι θα λειτο-
υργήσουν υπό την καθοδήγηση και
διδασκαλία του καθηγητή µουσικής κ.
Γιάννη Γρηγοράκη τα παρακάτω τµήµατα
µουσικής:

•Παιδικής χορωδίας από  8 έως 11 ετών
(Ελευσίνα-Μαγούλα).

•Νεανικής χορωδίας άνω των 12
ετών(Ελευσίνα-Μαγούλα).

•Θεωρητικών και ανώτερων µαθηµάτων
(θεωρίας της µουσικής, αρµονίας,
αντίστιξης και φούγκας) καθώς επίσης
και προετοιµασίας των µαθητών, στα
ειδικά µαθήµατα µουσικής, για τις πανελ-
λαδικές εξετάσεις).

•Πιάνου.

•Μονωδίας άνω  των 16 ετών (κλασικού
και έντεχνου ρεπερτορίου).

Οι εγγραφές θα γίνονται καθηµερινά
10:00-13:00 και ∆ευτέρα 16:00-20:00
στον 2ο όροφο του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α., Κίµωνος 11 & Παγκάλου
(τηλ. 2105565614 υπεύθυνη κα Τάνια
Κορωναίου). 

Εκ µέρους του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Η πρόεδρος
Βασιλείου Μαρία

Ο
πάν τα δραστήριος σύλλογος Εθελον τών
Θριασίου Πεδίου συµµετείχ ε στις Πολιτιστικές
Εκδηλώσεις του ∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας

ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΑ 2017 µε την  θεατρική παράσταση
«Το Πεπρωµέν ο φυγείν  αδύν ατο». 

Η συγγραφή, η σύν θεση των  κειµέν ων  και η µουσι-
κή επιµέλεια ήταν  της Μαρίας Χασιώτη, την  σκην οθετι-
κή επιµέλεια είχ ε ο Θοδωρής Ευστρατιάδης, εν ώ τις
χ ορογραφίες επιµελήθηκαν  οι Χοροδιδάσκαλοι κ.
Σπύρος Κόλλιας και Μαρία Βαλαβάν η.

Μια ξεχ ωριστή παράσταση µε πολλούς συµβολι-
σµούς που κατάφερε ν α εν εργοποιήσει τους θεατές
και ν α δηµιουργήσει µία διαφορετική θεατρική ατµό-
σφαιρα, συν δέον τας τον  µύθο µε την  πραγµατικότ-
ητα. 

Οι εθελον τές, ερασιτέχ ν ες ηθοποιοί εν θουσίασαν
µε τις ερµην είες τους αποδεικν ύον τας το µεράκι και
το ταλέν το τους αλλά και την  σοβαρή δουλειά που 

κάν ουν  και στον  τοµέα του πολιτισµού. 
Στην  εκδήλωση παραβρέθηκαν  η Πρόεδρος του

∆Σ, κ. Ερασµία Στάθη – Οικον όµου, ο Αν τιδήµαρχ ος
κ. Περικλής Ρόκας,  η Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ, κ.
Αλεξία Νερούτσου, ο Πρόεδρος της Σχ ολικής Επιτρο-
πής α/θµιας Εκπαίδευσης κ. Μελέτης Παπακων σταν -
τής, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Μάν δρας, κ. Νικόλαος
Παχ ής, και Πρόεδροι Πολιτιστικών  Συλλόγων .

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

ΜΜΜΜίίίίαααα    δδδδιιιιααααφφφφοοοορρρρεεεεττττιιιικκκκήήήή    θθθθεεεεααααττττρρρριιιικκκκήήήή    ππππααααρρρράάάάσσσστττταααασσσσηηηη    ααααππππόόόό
ττττοοοο    ΣΣΣΣύύύύλλλλλλλλοοοογγγγοοοο    ΕΕΕΕθθθθεεεελλλλοοοοννννττττώώώώνννν    ΘΘΘΘρρρριιιιαααασσσσίίίίοοοουυυυ    ΠΠΠΠεεεεδδδδίίίίοοοουυυυ

στον πολιτιστικό Σεπτέµβρη του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

ΕΕγγγγρρααφφέέςς  γγιιαα  τταα  ννέέαα  ττµµήήµµαατταα  µµοουυσσιικκήήςς  
σσττοονν  22οο  όόρροοφφοο  ττοουυ  ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆..  ΠΠ..ΑΑ..ΚΚ..ΠΠ..ΠΠ..ΑΑ..  

17 Σεπτεµβρίου, ψαρευτική
συνάντηση στη Βαρέα

Την Κυριακή 17 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 06.30 ο Εξωραϊστικός
και Πολιτιστικός Σύλλογος Βαρέας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» σε
συνεργασία µε την Ακαδηµία Αλιευτικών ∆ραστηριοτήτων Ελλά-

δος, διοργανώνουν Ψαρευτική Συνάντηση µε καλάµια από την ακτή στην
παραλία Βαρέας.

Στην Ψαρευτική Συνάντηση µπορούν να λάβουν µέρος ελεύθερα όλοι
όσοι ασχολούνται µε το ψάρεµα από την ακτή.
∆εν υπάρχει χρηµατικό αντίτιµο συµµετοχής !!!
Ο κάθε ένας συµµετέχων µπορεί να ψαρέψει µε έως 2 καλάµια που θα
φέρουν αρµατωσιές µε έως 3 αγκίστρια (παράµαλα) και το δόλωµα θα
είναι ακροβάτης και ένα ακόµα δόλωµα της ελεύθερης επιλογής ενός
εκάστου.
Όλα τα ψάρια στο τέλος της συνάντησης θα απελευθερωθούν στο
φυσικό τους περιβάλλον γι αυτό κάθε συµµετέχων πρέπει να έχει µαζί
του έναν κουβά όπου θα τοποθετεί το ψάρι αµέσως µετά την σύλληψη
του και µέχρι να απελευθερωθεί.
Στο τέλος της συνάντησης θα γίνουν οι απονοµές στους νικητές και όλοι
οι συµµετέχοντες θα λάβουν αναµνηστικά !!!!
Οι συνδιοργανωτές σύλλογοι συνεχίζουν την συνεργασία τους δυναµικά,
µε κοινό στόχο την ευαισθητοποίηση στην προστασία του περιβάλλοντος
και της θαλάσσιας ζωής !!

Το ξηµέρωµα στην πανέµορφη παραλία Βαρέας θα µας βρει όλους µαζί
µε το αστείρευτο κέφι µας και µε όλη µας την αγάπη για το περιβάλλον
και την αγωνιστική αλιεία.

Σας περιµένουµε να απολαύσουµε το ψάρεµα και την καλή παρέα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
κ . Γιάννης Βαρελάς τηλ. : 6944303331
κ. Αλέξανδρος Σαπουνάκης τηλ. 6948443223



Παρουσίαση του βιβλίου ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝ,
Αργυρώ Ορφανουδάκη – Μπόρα

Σάββατο 16 Σεπτεµβρίου 2017 – 7.30 µ.µ.
Αίθουσα «το Στέκι µας» του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α

Το µυστήριο και γοητευτικό παιχνίδι της µνήµης και της ανάµνησης πάντα θα εµπνέει την τέχνη, τον
στοχασµό, ακόµα και την επιστήµη. Γιατί άλλο µνήµη, άλλο ανάµνηση και ας τείνουµε να θεωρούµε
ταυτόσηµες αυτές τις δύο λέξεις...

Στην έξοχη εισαγωγή της η Αργυρώ Ορφανουδάκη- Μπόρα, όταν σ' εκείνο το όνειρο συναντάει τον φίλο των
µικρών της χρόνων να την περιµένει από χρόνια καθισµένος στα σκαλιά, φτάνει να αµφιβάλλει αν τα "Οικήµατα " όντως υπήρξαν ως τόπος
ή "ου τόπος", αν τα όσα αναθυµούνται από το "τότε" πράγµατι έγιναν ή έτσι τα φαντάζονται. Για να της δώσει ο "αµόρφωτος" φίλος της την
πιο σοφή απόκριση: Υπήρξαµε εµείς!Με τέτοια εκκίνηση, µε τέτοιες διαθέσεις, είναι αναµενόµενο τούτο το ταξίδι της στο παρελθόν να το ταξι-
δεύει θαυµαστά. Με σεβασµό της πραγµατικότητας, ακόµα και του ρεαλισµού, µε την ωριµότητα µιας αξιοπρεπούς κρίσης, µε την ποιητικότ-
ητα που φυτεύτηκε στο κοριτσάκι αυτό από τότε που τριγύριζε στη θάλασσα, στα βράχια, τη σπηλιά, τα τσιµεντωµένα µονοπάτια του ΤΙΤΑΝ
και παρατηρούσε µε χαρισµατική παρατηρητικότητα τις µορφές και τις ψυχές των πραγµάτων.

(Από την εισαγωγή του βιβλίου που έγραψε η Μάρω Βαµβουνάκη)

Η επιτυχηµένη έκθεση «Άνθρωποι και Εργοστάσια» που πραγµατοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2016 στο Παλαιό Ελαιουργείο καθώς και
η επιλογή της Ελευσίνας ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021», γεγονότα που ανέσυραν µνήµες, προκαλώντας πλήθος συναισθηµάτων,
οδήγησαν τον ∆ήµο Ελευσίνας και το  Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου Ελευσίνας να επανεκδόσει το βιβλίο
«ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝ» της κας Αργυρώς Ορφανουδάκη – Μπόρα.

Με το βιβλίο αυτό η συγγραφέας µέσα από την αγάπη της για την πόλη φέρνει στο φώς ένα κοµµάτι από την ιστορία της Ελευσίνας, όχι
µόνο για να θυµίσει στους παλιούς, αλλά για να γνωρίσουν και οι νέοι. Συγκεκριµένα,  θέλησε µε το κείµενο της, να ανασκαλέψει µνήµες µε
βιωµατικές αφηγήσεις των παιδικών χρόνων, περιγράφοντας παράλληλα τις συνθήκες και τον τρόπο ζωής της Ελευσίνας, της «τραυµατι-
σµένης» αυτής περιοχής.  Σας καλούµε, λοιπόν, να παρακολουθήσετε το Σάββατο 16 Σεπτεµβρίου 2017 στην ισόγεια αίθουσα του ΠΑΚΠΠΑ
«το Στέκι µας» επί των οδών Παγκάλου και Κίµωνος 11 στις 7.30 µ.µ. την παρουσίαση του βιβλίου της Αργυρώς Ορφανουδάκη - Μπόρα
“ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝ”.  Αποσπάσµατα από το βιβλίο θα διαβάσουν οι: Μαρία Βασιλείου, Μιχάλης Λεβέντης, Πόπη Παπαγγελή και Ευαγγελία
Παπανικολάου. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί µουσικά από τη Μαρίνα Τσουρέ (τραγούδι) και τον ∆ηµήτρη Ανδρώνη (πιάνο), ενώ την επιµέλεια
της παρουσίασης των φωτογραφιών θα έχει η Βούλα Ανδρώνη.  Είσοδος ελεύθερη!

Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας   Η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Τσουκαλάς Γεώργιος Μαρία Βασιλείου

Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου 2017 θριάσιο-5 

Π
ληµµύρησαν  τα προαύλια
όλων  των  σχ ολείων  της
Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτε-

ροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Μάν δρας – Ειδυλλίας από µαθητές.
Οι παλιοί φίλοι ξαν ασυν αν τήθηκαν ,
οι ν έοι µαθητές και δάσκαλοι

συστήθηκαν  και όπως είν αι φυσικό
την  παράσταση έκλεψαν  τα «πρω-
τάκια» που άλλοτε αµήχ αν α, άλλοτε
χ αρούµεν α «στήθηκαν » στη σειρά
της Α ∆ηµοτικού κάτω από τα περή-
φαν α βλέµµατα των  γον ιών . 

Ο Αγιασµός πραγµατοποιήθηκε
οµαλά σε όλα τα σχ ολεία και όλοι οι
διευθυν τές και οι δάσκαλοι βρίσκον -
ται σε ετοιµότητα για ν α αν τιµε-
τωπίσουν  οποιαδήποτε δυσκολία
εν δεχ οµέν ως παρουσιαστεί. Την
ίδια προσπάθεια και µε κάθε µέσο
κάν ει και ο ∆ήµος ώστε ν α σταθεί
δίπλα στους εκπαιδευτικούς, τους
µαθητές και τους γον είς και ν α δια-
σφαλίσει την  καλύτερη και οµαλότε-
ρη λειτουργία όλων  των  σχ ολείων . 

Η ∆ήµαρχ ος κ. Γιάν ν α Κριεκούκη
εξέφρασε την  βαθιά πίστη της ότι

όλα θα κυλήσουν  οµαλά χ άρη στην
εµπειρία των  εκπαιδευτικών  και την
αµέριστη συµπαράσταση και βοήθ-
εια των  Σχ ολικών  Επιτροπών , οι
Πρόεδροι των  οποίων , κ.κ. Μελέτης
Παπακων σταν τής και Τάσος
∆ούκας βρίσκον ται συν εχ ώς δίπλα
στις αν άγκες της εκπαιδευτικής
κοιν ότητας. 

Επίσης ευχ ήθηκε σε όλους καλή
και δηµιουργική δουλειά, µε κέφι,
δίψα για γν ώση και καλή πρόοδο. 

Οι ∆ιευθυν τές των  Σχ ολείων
ευχ αρίστησαν  από την  πλευρά
τους τον  ∆ήµο για την  αµεσότητα
και την  αποτελεσµατικότητα των
παρεµβάσεών  του και ζήτησαν  ν α
συν εχ ίσει µε τον  ίδιο τρόπο η
συν εργασία τους και αυτήν  την
χ ρον ιά. 

∆ήµος Μεγαρέων: 
Αύριο Πέµπτη η πληρωµή των

προνοιακών επιδοµάτων 

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Απασχόλησης, Πολιτισµού & Τουρισµού του
∆ήµου Μεγαρέων ενηµερώνει τους δικαιούχους,
πως η καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων
διµήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2017 θα γίνει την
Πέµπτη 14 Σεπτεµβρίου 2017.

Το ποσό που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο θα
κατατεθεί στο λογαριασµό (Τραπεζικό ή ΕΛ.ΤΑ.),
τον οποίο έχει δηλώσει στην αίτησή του.

ΤΤηηνν  ααιισσιιοοδδοοξξίίαα  ττηηςς  γγιιαα  µµίίαα  δδηηµµιιοουυρργγιικκήή  κκααιι
ππααρρααγγωωγγιικκήή  χχρροοννιιάά  εεξξέέφφρραασσεε  ηη  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς

ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς,,  ΓΓιιάάνννναα  ΚΚρριιεεκκοούύκκηη
Έτοιµες οι σχολικές µονάδες όλων των ∆ηµοτικών 

Ενοτήτων υποδέχθηκαν τους µαθητές. 

  ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΣΣΣΣΑΑΒΒΟΟΣΣ  ::
Κάθε προσπάθεια που υπονοµεύει 

την ασφάλεια των σχολείων µας και
δηµιουργεί πρόβληµα στο ιερό 

δικαίωµα των µαθητών µας στην 
µάθηση, θα µας βρει αντιµέτωπους. 

Θερµές ευχές για Καλή Σχολική Χρονιά απεύθυνε ο
∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός σε, µαθητές,
εκπαιδευτικούς και γονείς στα σχολεία των Αχαρνών.

Ο κ. Κασσαβός αναφέρθηκε στην πρόκληση της νέας χρονιάς,
που για κάθε µαθητή είναι διαφορετική, ανεξάρτητα την εκπαιδευ-
τική βαθµίδα που φοιτά, ενώ τόνισε πως η συνέχιση της αρµονι-
κής συνεργασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας, µε τον ∆ήµο Αχα-
ρνών είναι το στοιχείο που θα εγγυηθεί την οµαλή διεξαγωγή της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Αναφερόµενος στην Νέα Σχολική Χρονιά, ο ∆ήµαρχος Αχα-
ρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:  "Οι προσπάθειες όλων των
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών και των Σχολικών επιτροπών
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, έχουν σαν
σκοπό τη διευκόλυνση µαθητών και εκπαιδευτικών στις 105 σχο-
λικές µονάδες που ανήκουν στα διοικητικά όρια του δήµου µας. 

Οι παρεµβάσεις µας είναι άµεσες και πολυσχιδείς στις κτιριακές
υποδοµές των σχολείων µας, ενώ είµαστε σε ετοιµότητα να
συνδράµουµε θεσµικά για την εξεύρεση λύσης σε κάθε πρόβ-
ληµα που προκύπτει στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

Κάθε προσπάθεια που υπονοµεύει την ασφάλεια των σχο-
λείων µας και δηµιουργεί πρόβληµα στο ιερό δικαίωµα των µαθη-
τών µας στην µάθηση, θα µας βρει αντιµέτωπους. Σε αυτόν των
αγώνα, η κοινωνία των Αχαρνών και όλες οι πολιτικές δυνάµεις
ταυτίζονται και µάχοµαι από κοινού".



Τις ευχές του για τη νέα σχολική χρονιά σε µαθη-
τές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου, έδωσε ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς την ηµέρα

των Αγιασµών, το πρωί της ∆ευτέρας 11 Σεπτεµβρίου. 
Ο ∆ήµαρχος που επισκέφθηκε το 1ο ∆ηµοτικό Άνω

Λιοσίων, το 1ο και 3ο Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων καθώς και
το 1ο Λύκειο Άνω Λιοσίων προέτρεψε τους µαθητές να
είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους διατηρώντας την
αισιοδοξία και το χαµόγελο που ταιριάζει στην ηλικία τους.    

Ταυτόχρονα ο Χρήστος Παππούς, διαβεβαίωσε τους
∆ιευθυντές των Σχολείων, τους εκπαιδευτικούς, τους
γονείς και τους µαθητές ότι η ∆ηµοτική Αρχή όπως έχει
πράξει από την πρώτη στιγµή που ανέλαβε θα συνεχίσει
να στηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, µε όλες της τις
δυνάµεις, µε στόχο την διαρκή βελτίωση της λειτουργίας
των διδακτηρίων, σε όλες τις βαθµίδες. 

Την ίδια υπόσχεση έδωσαν εξάλλου, µαζί µε τις ευχές
τους για µια εποικοδοµητική σχολική χρονιά ο Πρόεδρος
της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης
Κρεµύδας, καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας
Σχολικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας, ενώ το
παρόν στον Αγιασµό του 3ου Γυµνασίου έδωσε και ο
Αντιδήµαρχος Μιχάλης Οικονοµάκης, ο οποίος έδωσε κι
εκείνος τις ευχές του, για τη νέα σχολική περίοδο. 

Οι ∆ιευθυντές των σχολείων από την πλευρά τους
ευχαρίστησαν τον ∆ήµαρχο και τους Προέδρους των Σχο

λικών επιτροπών για την άψογη,  όπως τη χαρακτήρι-
σαν, συνεργασία. Τις ευχές τους εξάλλου µαζί µε χρήσι-
µες συµβουλές σε µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, 

έδωσαν και οι ιερείς της πόλης, που τελώντας τους
Αγιασµούς κήρυξαν την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς
µε τις ευλογίες της εκκλησίας. 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΩΝ
Μέσα σε ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον πραγµατοποιήθηκε Μέσα σε ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον πραγµατοποιήθηκε 

η εκδήλωση µε παραδοσιακούς χορούς στην Παναγίτσα Παλαιοχωρίου η εκδήλωση µε παραδοσιακούς χορούς στην Παναγίτσα Παλαιοχωρίου 

Στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου στο Παλαιοχώρι πραγµατοποιήθηκε µία ακόµα εκδήλωση των
ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΩΝ το βράδυ της Παρασκευής 8 Σεπτεµβρίου 2017. Το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον έδωσε µία
ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση και αποτέλεσε ένα ιδανικό σκηνικό για την παρουσίαση παραδοσιακών χορών από όλη

την Ελλάδα. Οι χορευτές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και συγκίνησαν όλους τους παρευρισκοµένους καθώς πολλοί από
τους χορούς είχαν τον χαρακτήρα δρώµενου, θυµίζοντας ήθη και έθιµα της πατρίδας µας. Η εκδήλωση ξεκίνησε µε ένα
Αρβανίτικο τραγούδι από την κ. Μαρία Σαµπάνη προδιαθέτοντας για την υπέροχη συνέχεια.  

Κατά τη διάρκεια των χαιρετισµών από την πλευρά του ∆ήµου η Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ κ. Αλεξία Νερούτσου ευχαρίστησε
όλους τους προσκεκληµένους για την παρουσία τους καθώς και τον Σύλλογο Πελοποννησίων Ελευσίνας, τον Χορευτικό
Όµιλο Νέας Περάµου, το Σύλλογο Ρωµανιωτών Αττικής και τον Σύλλογο Παλαιοχωρίου Μάνδρας και υπογράµµισε την
βούληση του ∆ήµου να διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τις φυσικές οµορφιές  του τόπου µας. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου, κ. Ελένη Αντζουλάτου ευχαρίστησε τον ∆ήµο Μάν-
δρας – Ειδυλλίας για την άψογη συνεργασία τους και καλωσόρισε από την πλευρά της τους προσκεκληµένους. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του ∆.Σ. Ερασµία Στάθη-Οικονόµου, ο Αντιδήµαρχος  κ. Περικλής Ρόκας, η
Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ, κ. Αλεξία Νερούτσου, οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών α/θµιας, κ. Μελέτης Παπακωνσταντής
και β/θµιας κ. Τάσος ∆ούκας, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Μάνδρας, κ. Νίκος Παχής, ο δηµοτικός σύµβουλος κ.
Γιώργος Σαµπάνης, οι Πρόεδροι των Συλλόγων κ. Μελέτης Ζαφείρης, κ. Σωτήριος ∆ιολέτης, κ. Εµµανουήλ Λαζάρου, κ.
Κώστας Καλαµίτσης, η τοπική σύµβουλος Σεβαστή Λινάρδου. 

6-θριάσιο Τετάρτη 13 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

ΕΕυυχχέέςς  σσττοουυςς  µµααθθηηττέέςς  µµεε  ττοο  11οο  κκοουυδδοούύννιι  έέδδωωσσεε  
οο  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΦΦυυλλήήςς  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠααπππποούύςς  
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Σ
ειρά αντιδράσεων έχει προκαλέσει η είδηση ότι
εντός των εποµένων ηµερών αναµένεται η διε-
ξαγωγή διαγωνισµού για να ανατεθεί σε ειδική
εταιρεία το άναµµα των καντηλιών στα 5000

µνήµατα του κοιµητηρίου Σχιστού, όπου και θα επιβάλ-
λεται «υποχρεωτική» καταβολή χρηµάτων από τους
συγγενείς των νεκρών.

Εκατοντάδες συγγενείς θανόντων κάνουν λόγο για
εκµετάλλευση ακόµη και της F θλίψης τους και της προ-
σπάθειάς τους να αποτίσουν τιµή στους οικείους τους.

Σε πολυσέλιδη λοιπόν αίτηση ασφαλιστικών µέτρων
που κατέθεσαν προ µερικών ηµερών, µέσω του δικ-
ηγόρου Αθηνών κ Γιώργου Παπαδάκη, 179 πολίτες ανα-
φέρουν ότι «είµαστε πλησιέστεροι συγγενείς θανόντων
που έχουν ταφεί στο κοιµητήριο Σχιστού το οποίο διοι-
κείται από το Σύνδεσµο ∆ήµων Πειραιά και ∆υτικής Αττι-
κής για την ίδρυση κοινού νεκροταφείου. Βάσει σύµβα-
σης µας παραχωρήθηκε χώρος (τάφος), τριετούς διάρ-
κειας, εντός του νεκροταφείου για την ταφή του οικείου
µας προσώπου. 

Ολοι µας επιµελούµαστε τους τάφους των οικείων µας,
αποδίδοντας σε αυτούς τιµές και ασκώντας τα θρησκευ-
τικά-λατρευτικά µας καθήκοντα επί των ταφικών
µνηµείων ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Μεταξύ των
εκδηλώσεων τιµής προς τους νεκρούς µας, αλλά και στο
πλαίσιο της λατρείας µας κατά την ορθόδοξη πίστη, επι-
µελούµαστε και την αφή του καντηλιού που βρίσκεται σε
έκαστον τάφο, φροντίζοντας να διατηρείται αυτό πάντα
αναµµένο προς ένδειξη τιµής προς τον νεκρό και σύµφ-
ωνα µε το χριστιανικό τυπικό και την ορθόδοξη παράδο-
ση. 

Επειδή όµως είναι δε έχουµε πάντα την δυνατότητα να

βρεθούµε στον τάφο
εγκαίρως και τακτικά για
την αφή του καντηλιού
και την αντικατάσταση
των αναλωσίµων του
(λάδι καντηλιού, φυτίλι
κ.λ.π), έχουµε παράλ-
ληλα συµβληθεί µε εξει-
δικευµένο και νόµιµο
καθόλα επαγγελµατία ο
οποίος έχοντας κάνει
σχετική έναρξη στην
εφορία και εκδίδοντας τα
νόµιµα παραστατικά,
µας παρέχει υπηρεσίες αφής των καντηλιών και περι-
ποίησης των τάφων, προσφέροντάς µας ψυχική ηρεµία
και ασφάλεια µε το να γνωρίζουµε ότι δεν θα σβήσει το
καντήλι του οικείου µας αν για αντικειµενικούς λόγους
δεν κατορθώσουµε να µεταβούµε εγκαίρως και τακτικώς
στο νεκροταφείο του Σχιστού. 

Κι άλλοι ιδιώτες στο συγκεκριµένο κοιµητήριο προσφ-
έρουν παρόµοιο έργο. Το νεκροταφείο δεν παρέχει
υπηρεσία αφής καντηλιών, η οποία βεβαίως και να παρ-
είχετο θα ήταν ούτως ή άλλως προαιρετική για όποιον
ήθελε τυχόν να συµβληθεί µε το καθού για την παροχή
της υπηρεσίας αυτής και όχι µε τρίτον επιτηδευµατία
όπως εµείς».

Ωστόσο στη συνέχεια οι συγγενείς των θανόντων δια-
µαρτύρονται µε την πρόθεση του διαδηµοτικού Συνδέ-
σµου που έχει αναλάβει την διαχείριση του νεκροταφείου
να αναθέσει σε συγκροτηµένη εταιρεία το «άναµµα των
καντηλιών» και να µην επιτρέπει την παρουσία άλλων

ιδιωτών. Μία επιλογή, που
όπως υποστηρίζουν, µπορεί
να τριπλασιάσει το κόστος των
χρηµάτων που καταβάλουν
τώρα για το άναµµα των κερ-
ιών στα µνήµατα των οικείων
τους!

Όπως σηµειώνουν οι συγγε-
νείς των νεκρών για την «µάχη
του καντηλιού» στο νεκροταφ-
είο Σχιστού «οι ανωτέρω αυθ-
αίρετες ενέργειες έρχονται σε
αντίθεση µε την κείµενη νοµοθ-

εσία περί κοιµητηρίων, δεν βρίσκουν έρεισµα στον κανο-
νισµό του Κοιµητηρίου ή σε οποιαδήποτε διάταξη νόµου,
προσβάλουν την εν γένει προσωπική ελευθερία µας
απαγορεύοντας σε εµάς όπως δια ελευθέρως επιλεγέν-
των από εµάς επιτηδευµατιών να αποδώσουµε τις δέου-
σες τιµές στους οικείους µας και να τελέσουµε κανονικά
τα λατρευτικά και θρησκευτικά µας καθήκοντα που
σχετίζονται µε τον νεκρό».

Και συµπληρώνουν: «αν δηλαδή δεν είναι δυνατή η
αποκλειστικότητα στο µείζον (ταφή νεκρού, κηδεία,
µνηµόσυνο κ.λ.π) που αφορά σηµειωτέον και την ίδια
την µορφή ,την τάξη και την καθαριότητα του κοιµ-
ητηρίου, πώς θα µπορούσε να είναι στο έλασσον (αφή
καντηλιού), η οποία είναι καθαρά προσωπική υπόθεση
και ουδόλως αφορά το νεκροταφείο, αφού δεν σχετίζεται
µε την ευταξία και την καθαριότητα του χώρου;».

Πηγή: tovima.gr

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

Προχωρά στην οδοσήµανση 
περιφερειακών οδών σε Αχαρνές και

Φυλή, καθώς έχουν πληθύνει 
οι καταγγελίες εµφάνισης άγριων ζώων

Στην προµήθεια πινακίδων σήµανσης του Κ.Ο.Κ. και συγκε-
κριµένα της Κ19 «ΠΡΟΣΟΧΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ»
προχώρησε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών, µετά από
αίτηµα του ∆ασαρχείου Πάρνηθας. 

Είναι πλέον επιτακτική η οδοσήµανση περιφερειακών οδών
σε Αχαρνές και Φυλή, καθώς το τελευταίο διάστηµα έχουν

πληθύνει οι καταγγελίες εµφά-
νισης άγριων ζώων, (ελάφια –
αγριογούρουνα), αυξάνοντας
τον κίνδυνο πρόκλησης
ατυχήµατος κατά την διέλευ-
σή τους µε διερχόµενα ι.χ.

Για το λόγο αυτό το ∆ασα-
ρχείο σε συνεργασία µε το
Σύλλογο και τις αρµόδιες

υπηρεσίες των ανωτέρω ∆ήµων, συνεχίζει την τοποθέτηση
πινακίδων, προκειµένου να καλύψει το µεγαλύτερο εύρος του
συγκεκριµένου δικτύου. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ               ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΣεειιρράά  ααννττιιδδρράάσσεεωωνν  ππρροοκκααλλεείί  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  µµααζζιικκήήςς……  
««ααφφήήςς  κκααννττηηλλιιώώνν»»  σσεε  ννεεκκρροοττααφφεείίαα  ττηηςς  χχώώρρααςς!!  
Εντός των εποµένων ηµερών αναµένεται η διεξαγωγή διαγωνισµού για να ανατεθεί 
σε ειδική εταιρεία το άναµµα των καντηλιών στο κοιµητήριο Σχιστού 

«Όλοι παρών την Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου
στον αγώνα του Αχαρναϊκού 

µε τον Φωστήρα που θα γίνει εις µνήµην του
µικρού Μάριου Σουλούκου»

Τ
ον  Φωστήρα υποδέχεται  ο Αχαρναϊκός σε ένα ιδιαί τερης
σηµασίας για τους γηπεδούχους φιλικό µατς. Η διοίκηση του
Αχαρναϊκού απευθύνει  κάλεσµα στους κατοίκους των Αχαρνών

ενόψει  του φιλικού αγώνα της Τετάρτης 13 Σεπτεµβρίου 2017 µε τον
Φωστήρα που θα γίνει  στη µνήµη του µικρού Μάριου Σουλούκου.
Όπως αναφέρει  η διοίκηση του Αχαρναϊκού:
« Την πρώτη φιλική αναµέτρηση εντός έδρας θα πραγµατοποιήσει
ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ την Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου 2017 στις 17:30 στο
∆ηµοτικό Γήπεδο των Αχαρνών απέναντι  στον Φωστήρα. Ο αγώνας
µε απόφαση της ∆ιοίκησης της ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ θα είναι  αφιερ-
ωµένη στη µνήµη του µικρού Μάριου Σουλούκου που έχασε άδικα την
ζωή του τον Ιούνιο από αδέσποτη σφαίρα στο δηµοτικό σχολείο που
βρίσκεται  λί γα µέτρα από το γήπεδο του Αχαρναϊκού.

Θα είµαστε όλοι εκεί-».
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«Χρειάζονται περισσότερες δυνάµεις για να
αντιµετωπιστεί η µεγάλη έκταση της ζηµιάς»
τονίζει, σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η δήµα-
ρχος Σαλαµίνας Ισιδώρα Νάννου - Παπαθα-
νασίου, σχετικά µε τη διαρροή µαζούτ από το δεξα

µενόπλοιο Αγία Ζώνη που βυθίστηκε την Κυριακή
στον Σαρωνικό. 

Σηµειώνεται ότι η ρύπανση από τα πετρελαιοειδή
και την πίσσα εκτείνεται σε µήκος 1,5χλµ. µεταξύ
Κυνοσούρας και Σεληνίων.

Στην περιοχή, αυτή την ώρα εργάζονται δύο εται-
ρείες που έχουν αναλάβει τις εργασίες απορρύπαν-
σης µε µέριµνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας, ωστό-
σο σύµφωνα µε τη δήµαρχο «θα χρειαστεί χρόνος,
αφού η ζηµιά είναι µεγάλη».

«Η θάλασσα και οι ακτές είναι πολύ επιβαρυµέ-
νες» προσθέτει η κα Νάννου, ενώ εξαιτίας της
άσχηµης µυρωδιάς που επικρατεί στην ατµόσφαι-
ρα, έχει νεκρώσει όλη η περιοχή. «Τα καταστήµατα
εστίασης που βρίσκονται στην περιοχή αυτή την
στιγµή δεν λειτουργούν, αφού δεν πατάει άνθρω-
πος εδώ» εξηγεί στο ΑΠΕ- ΜΠΕ η δήµαρχος
Σαλαµίνας και προσθέτει ότι, πέρα από τη µεγάλη
περιβαλλοντική ζηµιά, υπάρχει και η οικονοµική.

Σε ό,τι αφορά το επόµενο βήµα από πλευράς
δήµου, η κα Νάννου τόνισε πως θα προχωρήσουν
στις απαραίτητες νοµικές ενέργειες, ώστε «να γίνει
απόδοση ευθυνών και να υπάρξουν αποζηµιώσεις
για τους ανθρώπους της περιοχής, αλλά και για την
περιοχή την ίδια σε ότι αφορά την φυσιολογία της,
που έχει καταστραφεί».

∆ηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, η ΚΥΑ των
Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκο-
υρλέτη, αν. Υπουργού Οικονοµικών,
Γιώργου Χουλιαράκη και αν. Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο-
φίµων, Γιάννη Τσιρώνη, για τον καθο-
ρισµό των προϋποθέσεων και της
διαδικασίας χρηµατοδότησης ∆ήµων
και Συνδέσµων ∆ήµων, για τη λειτο-
υργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων
συντροφιάς και για την υλοποίηση
των ενεργειών διαχείρισης τους για το
έτος 2017.

Σκοπός της απόφασης είναι ο καθ-
ορισµός των προϋποθέσεων και της
διαδικασίας για τη χρηµατοδότηση
∆ήµων και Συνδέσµων ∆ήµων, µε
σκοπό τη λειτουργία καταφυγίων αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς και την
υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης
των ζώων αυτών, δηλαδή την περι-

συλλογή, την ηλεκτρονική σήµανση,
την καταγραφή, την αποπαρασίτωση,
τη στείρωση, τον εµβολιασµό, την
αποθεραπεία, τη σίτισή τους, την
υιοθεσία ή την επανένταξη τους.

Η χρηµατοδότηση των φορέων
ανέρχεται σε ποσοστό µέχρι εβδο-
µήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου
των ακόλουθων δαπανών, που έχουν
πραγµατοποιήσει και εξοφλήσει:

α) ∆απάνες για τη βελτίωση υφιστά-
µενου καταφυγίου ζώων συντροφιάς,
που αφορούν στον εξοπλισµό του και
σε κινητά παραρτήµατα, καθώς και
δαπάνες που δε σχετίζονται µε κατασ-
κευή που προϋποθέτει τροποποίηση
πολεοδοµικής άδειας,

β) ∆απάνες για τη βελτίωση ήδη
υφιστάµενου δηµοτικού ιατρείου
µικρών ζώων, µε σκοπό την υλο-

ποίηση ενεργειών
διαχείρισης των αδέ-
σποτων ζώων
συντροφιάς, που
αφορούν στον εξοπ-
λισµό του χώρου του
ιατρείου και σε κιν-
ητά παραρτήµατα,
καθώς και δαπάνες,
που δε σχετίζονται
µε κατασκευή που
προϋποθέτει τροπο-
ποίηση πολεοδοµικής άδειας,

γ) ∆απάνες για ιατρικό εξοπλισµό
δηµοτικού ιατρείου µικρών ζώων για
τη διενέργεια κτηνιατρικών πράξεων
ή επεµβάσεων, στα πλαίσια της
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς,

δ) ∆απάνες για την υλοποίηση των
ενεργειών διαχείρισης των αδέσπο-

των ζώων συντροφιάς και
ε) ∆απάνες για τη σίτιση των αδέ-

σποτων ζώων συντροφιάς.
Τέλος, η χρηµατοδότηση για το

κόστος σίτισης των ζώων ανέρχεται
σε ποσοστό µέχρι πενήντα τοις εκατό
(50%) των δαπανών που έχουν
πραγµατοποιήσει και εξοφλήσει οι
φορείς για το σκοπό αυτό.

∆ήµαρχος Σαλαµίνας - Ισιδώρα Νάννου - Παπαθανασίου :

ΜΜεεγγάάλληη  ηη  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  ζζηηµµιιάά
-Να γίνει άµεσα απόδοση ευθυνών 

Σε ΦΕΚ η χρηµατοδότηση ∆ήµων για τα αδέσποτα ζώα
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Εδώ και 18 χρόνια έχει βρει
τον τρόπο να µας συµπαρ-
ασύρει στο δικό του δρόµο

και να ριζώνει στις καρδιές µας µε
µελωδίες και νότες αγαπηµένες. Ο
Κώστας Λειβαδάς, ένας από τους
πιο πετυχηµένους συνθέτες και
τραγουδοποιούς της γενιάς του,
συµµετέχοντας στις εκδηλώσεις
του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2017 ετοι-
µάζει µια µοναδική συναυλία µε
τρεις συµµετοχές – σταθµούς,
τόσο στην προσωπική όσο και
στη δηµιουργική του πορεία.

Αυτοί είναι οι Ελένη Τσαλιγο-
πούλου, Γιάννης Κότσιρας και
Βασίλης Σκουλάς.

Μαζί τους ο Κώστας Λειβαδάς
σχεδιάζει και προετοιµάζει, σήµε-
ρα 13 Σεπτεµβρίου στο Παλαιό
Ελαιουργείο της Ελευσίνας, µια
µεγάλη γιορτή µε τραγούδια που
αγαπήσαµε και πάντα σιγοτρα-
γουδάµε-

Από το «Κάθε Μπαλκόνι έχει άλλη
θέα» και το «Πιάσε µε» µέχρι το «Για
να σε συναντήσω» και από το
«Μοίρα µου έγινες» µέχρι την «Επι-
µονή σου» (που υπογράφει και µοι-
ράστηκε µε την Ελεονώρα Ζουγα-
νέλη).

Τραγούδια όπως τα, «∆ειλά» (Το
καράβι από την Φολέγανδρο), 

«Γραµµένο µε κόκκινο», «Τα παιδιά
των ∆ρόµων», το περίφηµο «Σαν να
µην πέρασε µια µέρα» (που έγραψε
µε τον Γιώργο ∆ηµητριάδη), και το
πολύ πρόσφατο «Τράβα ρε µάγκα»
(που έγραψαν µαζί µε την Ελένη Τσα-
λιγοπούλου και τον Σπύρο Χατζηκων-
σταντίνου, διασκευάζοντας το παλιό
θρυλικό τραγούδι), αλλά και άλλα
τραγούδια από το θησαυρό της
ελληνικού ρεπερτορίου, που ο
Κώστας έχει αγαπήσει και ενίοτε έχει
«πειράξει» ενορχηστρωτικά µε πολύ
αγάπη και σεβασµό.

Ένα µουσικό ταξίδι που θα σταθεί
και στην πρόσφατη δισκογραφική του
δουλειά, που συνδέει το παρελθόν
του Κώστα µε το σήµερα, στο οποίο
εξέχουσα θέση έχει η µουσική του
επανασύνδεση µε το γκρουπ «Υπνο-
βάτες», για το οποίο ο Κώστας Λειβα-
δάς έγραψε τα πρώτα του ηλεκτρικά
και µε ελληνικό στίχο, τραγούδια, από
το 1991 έως το 1994. 

23 χρόνια µετά ξανασυνδέονται και
ετοιµάζονταν να εκδώσουν την
πρώτη τους δουλειά µε τίτλο
«Χαµένη διαδροµή», από την οποία
ήδη κυκλοφορεί το νέο τραγούδι,
«Λες να µην ξέρω»

Ελένη Τσαλιγοπούλου- Μια
σχέση ζωής που µετρά πάνω από
15 χρόνια δηµιουργίας και έχει 

αποτυπωθεί σε τραγούδια-
σταθµούς, δηµιουργώντας
ένα ξεχωριστό και ζηλευτό δίδυµο
ερµηνεύτριας και δηµιουργού. 

Αµέτρητες συνεργασίες, µοναδικές
ζωντανές εµφανίσεις σε µια δηµιουρ-
γική σχέση που επανέρχεται πάλι και
πάλι, σε στιγµές που δεν το περιµένει
κανείς. 

Όλα αυτά εν αναµονή των καινούρ-
γιων τους τραγουδιών, που θα
υπάρχουν στο νέο δίσκο της Ελένης,
που θα κυκλοφορήσει στα τέλη του
Οκτώβρη.

Γιάννης Κότσιρας- ένας από
τους αγαπηµένους του ερµηνευτές
που τους ενώνουν τραγούδια –
σταθµοί όπως τα, «Πως θα πεθάνω
εγώ για σένα» και «Κάθε µήνας
Αύγουστος». Συναντήθηκαν πριν
χρόνια και µε αφορµή τη δισκογραφι-
κή δουλειά «30+κάτι» άρχισε µια
συνεργασία και φιλία ακέραιη και
αµοιβαία που φθάνει στο σήµερα µε
δύο νέα τραγούδια που τους έφεραν
ξανά κοντά, «Τα καλοκαίρια µας» και
«Μ’ ένα χτύπηµα».

Βασίλης Σκουλάς- τους ενώνει
µια Κρήτη ολόκληρη.

∆ύο γενιές µουσικών από ρίζα
κοινή. Ο Κώστας Λειβαδάς, σε αυτή
την παράσταση συναντά για µια 

ακόµη φορά τον ήρωα του Βασίλη 
Σκουλά. Ο κορυφαίος ερµηνευτής

και λυράρης Βασίλης Σκουλάς θα
βρεθεί επί σκηνής µε τον Κώστα για
να τιµήσουν την κρητική ρίζα και να
µας κάνουν να τραγουδήσουµε µαζί
«Θα σε φιλέψω στεναγµέ».

ΟΟ  ΚΚώώσσττααςς  ΛΛεειιββααδδάάςς  µµεε  ττοουυςς  εεκκλλεεκκττοούύςς  ππρροοσσκκεεκκλληηµµέέννοουυςς  ττοουυ  
ΕΕλλέέννηη  ΤΤσσααλλιιγγοοπποούύλλοουυ,,  ΓΓιιάάννννηη  ΚΚόόττσσιιρραα  &&  ΒΒαασσίίλληη  ΣΣκκοουυλλάά  
Απόψε στο Παλαιό Ελαιουργείο σε µια µοναδική συναυλία



10-θριάσιο Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου 2017 

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ

ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

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

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088

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 !!!

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
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από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου 
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18 14 12



12-θριάσιο Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου 2017

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

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

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

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ

ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ

ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ

ΣΣΤΤΑΑ

ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ

∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ

ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΓΓΙΙΑΑ

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..

66997722772288330000

ΠΠωωλλεείίττααιι  
οοιικκόόππεεδδοο

11440000ττµµ  σσττηηνν
ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα

ΟΟιικκόόππεεδδοο  
11440000  ττµµ  µµεε  4400
ττµµ  κκττίίσσµµαα  σσττηηνν
ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα
ααννττααλλάάσσσσεεττααιι

κκααιι  µµεε  
δδιιααµµέέρριισσµµαα  
ηη  µµααγγααζζίί..  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  ::
66998844779922449900

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ
ΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΗΗ  

ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΩΩΣΣ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  

ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..  ΤΤΗΗΛΛ..
66997744339944999911
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                 
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Πλατεία

Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e - m a i l

:dperiouspromhth@fyli.gr

Άνω Λιόσια,11/09/2017
Αριθ. Πρωτ.: 46142

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού  διαγωνισµού
για  την  ανάδειξη  αναδόχου

για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 
Α.Μ.:76/2017, προϋπολογι-

σµού 61.590,80 € (συµπ/νου
Φ.Π.Α.).

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνο-
πτικό  διαγωνισµό µε σφραγισµέ-
νες προσφορές  και µε κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συµφέρ-
ουσα  από  οικονοµική  άποψη
(χαµηλότερη τιµή) προσφορά,
ανά οµάδα ή για το σύνολο των
οµάδων των προς προµήθεια
ειδών, που συµφωνούν µε τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της σχετικής διακήρυξης
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ »,
συνολικού ενδεικτικού προϋπολο-
γισµού 49.670,00 € χωρίς Φ. Π.
Α. 24%  (61.590,80 € 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,
εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα
κράτη – µέλη της Συµφωνίας για
τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο
ή στα κράτη – µέλη που έχουν
υπογράψει την Συµφωνία περί
∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπο-
ρίου, 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
σύµφωνα µε το άρθρο 6 της δια-
κήρυξης.    

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί
στο δηµοτικό κατάστηµα του
∆ήµου Φυλής στην αίθουσα
Μελίνα Μερκούρη Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341), την 27-09-
2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10:00- 11:00 π.µ.

Οι υποψήφιοι δύνανται να
υποβάλλουν τις προσφορές τους
αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου
στην επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού, η οποία θα τις απο-
σφραγίσει. 

Επίσης, οι προσφορές µε όλα
τα απαραίτητα στοιχεία δύναται
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 δια-
κήρυξη.

Το έργο χρηµατοδοτείται από
ιδίους πόρους

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς µπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγω-
νισµού επισκεπτόµενοι την ιστο-
σελίδα του ∆ήµου Φυλής
http://www.fyli.gr. Γενικές πληρο-
φορίες παρέχονται και από το
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 2132042714.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

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

∆∆..  ΛΛιιββααδδέέωωνν::  ∆∆οολλοοφφοοννιικκήή  εεππίίθθεεσσηη  
σσεε  εερργγααζζόόµµεεννοο  ααππόό  οοµµάάδδαα  ααττόόµµωωνν
–Παραλίγο να θρηνήσουν θύµατα

Επίθεση οµάδας έξι µε εφτά ατόµων δέχθηκε χθες το πρωί εργαζόµενος στην καθαριότητας του
δήµου Λιβαδειάς µέσα στο χώρο εργασίας του. Συγκεκριµένα, ενώ ο εργαζόµενος βρισκόταν σε
χώρο δίπλα στο δηµαρχείο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου, κοινωφε-

λούς εργασίας κλπ, µια οµάδα Ροµά, όπως ισχυρίστηκαν αυτόπτες µάρτυρες κρατώντας κατσαβίδια και
άλλα αντικείµενα, τον χτύπησαν στο κεφάλι και σε όλο το σώµα, µε αποτέλεσµα να διακοµισθεί τραυµατίας
στο νοσοκοµείο της πόλης. Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες ο εργαζόµενος βρίσκεται εκτός κιν-
δύνου, ενώ η Αστυνοµία έχει ήδη ταυτοποιήσει και αναζητά τέσσερις από τους δράστες.

Σε ανακοίνωσή του υπό τον τίτλο: «Από τύχη δεν θρηνήσαµε θύµατα, η δηµοτική αρχή να προστατέ-
ψει τους εργαζόµενους», ο Σύλλογος Εργαζοµένων ΟΤΑ Επαρχίας Λιβαδειάς καταγγέλλει τον άγριο
ξυλοδαρµό εργαζόµενου εντός του χώρου εργασία. Παράλληλα καταδικάζει µε τον πιο απερίφραστο και
κατηγορηµατικό τρόπο την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε σήµερα συνάδελφος εργαζόµενος , την
ώρα της υπηρεσίας στο ∆ήµο Λεβαδέων και µάλιστα εντός του κτιρίου της στέγασης των εργαζοµένων
στον ευαίσθητο τοµέα της καθαριότητας , πρασίνου κ.τ.λ.

«Εδώ και καιρό έχουµε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τα θέµατα ασφάλειας ( ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ
ΕΠΊΠΕ∆Α ) των εργαζοµένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους . ∆εν είναι δυνατόν να είναι εκτεθει-
µένοι  σε οποιονδήποτε κίνδυνο , πολύ δε περισσότερο να κινδυνεύει η σωµατική τους ακεραιότητα
αλλά και η ίδια η ζωή τους.  ∆εν  είναι δυνατόν να µην υπάρχει καµία φύλαξη των εγκαταστάσεων και των
χώρων εργασίας , µε συνέπεια οι εργαζόµενοι να είναι έρµαιο στις διαθέσεις του οποιουδήποτε. Από
τύχη δεν θρηνούµε σήµερα ακόµα µια απώλεια συναδέλφου µας», προσθέτει.

Και καταλήγει: «Για να µην φτάσουµε ποτέ σε τέτοια κατάσταση και επιφυλασσόµενοι παντός νόµιµου
δικαιώµατός µας , καλούµε τη δηµοτική αρχή του ∆ήµου Λεβαδέων να πάρει θέση για το γεγονός και
να λάβει άµεσα , όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων».
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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)

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ έ-
ναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
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  

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΗΛ: 6988091139
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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..



16-θριάσιο Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου 2017


