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ΟΟ  ΓΓάάµµοοςς  ττοουυ
ΛΛεεππρρέέννττηη

ΜΜιιλλττιιάάδδηη  ΧΧοουυρρµµοούύζζηη
Κυριακή 24 Σεπτεµβρίου - 8.30 µ.µ.

Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας 

ΓΓιιαα  εειικκόόνναα  εεγγκκααττάάλλεειιψψηηςς  
σσεε  σσχχοολλεείίαα  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν,,    

κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Τοµεακή Επιτροπή
Μενιδίου-Φυλής του ΚΚΕ που µε επικεφαλής τον βουλευτή

Γιάννη Γκιόκα περιόδευσε σε σχολεία της περιοχής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΟΑΑΕΕ∆∆::  
Μειώθηκαν οι εγγεγραµµένοι, 
αλλά αυξήθηκαν οι µακροχρόνια 
άνεργοι τον Αύγουστο

ΙΙδδρρυυττιικκόό  µµέέλλοοςς  ττηηςς  
ΑΑµµφφιικκττυυοοννίίααςς  ΑΑρρχχααίίωωνν  

ΕΕλλλληηννιικκώώνν  ΠΠόόλλεεωωνν  
οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΜΜεεγγααρρέέωωνν
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Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµων: 
ΑΑννααδδιιααννοοµµήή  ττωωνν  µµηη  
χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθέέννττωωνν  

vvoouucchheerr..  Η προθεσµία
υποβολής των αιτήσεων

είναι µέχρι τις 27 
Σεπτεµβρίου 2017

ΑΑννήήλλιικκοοιι  χχττύύππηησσαανν  
κκααιι  εεππιιχχεείίρρηησσαανν  νναα

κκλλέέψψοουυνν  έένναανν  5588χχρροοννοο  
εεππίί  ττηηςς  ΛΛ..  ΦΦυυλλήήςς  

Τον άνδρα έσωσε, κυριολεκτικά, το
λεωφορείο της γραµµής 749 που 

σταµάτησε εκείνη την ώρα στη στάση

ΚΚΥΥΚΚΛΛΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ
ΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

Για τη διεξαγωγή της  Εκδήλωσης
“Τρέχω στην Πόλη µου”  
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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
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Ασπρόπυργος
Χατζή Μαρία Ι.

Θεµιστοκλέους 49, Ασπρόπυργος, 2105575331

Ελευσίνα 
Μπαρδής Μελέτιος Ι. 

Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633

Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Aχαρνές

Βανδώρου ∆ήµητρα Μ. 
Εθνικής Αντιστάσεως 117, 2102442311

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Ζαλαβρά Ελένη 

Λεωφόρος Φυλής 240, 2102471445

Χαϊδάρι

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
Στρατάρχου Καραϊσκάκη 72, 2155155727

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά και άνεµοι 

Η θερµοκρασία από 18 έως 27
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ζωγραφιά, Λοΐζος, Λουίζα

Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα

Ο∆ήµαρχος Ασπροπύργου και
Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, κ.

Νικόλαος Μελετίου και ο Οργανισµός
Άθλησης & Φροντίδας, Νεολαίας & 3ης
Ηλικίας του ∆ήµου ενηµερώνουν τους
Πολίτες ότι, την Κυριακή, 24 Σεπτεµ-
βρίου 2017, στις 18:00, θα πραγµατο-
ποιηθεί, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού
Φεστιβάλ «ΘΡΙΑΣΙΑ 2017», η Εκδήλω-
ση “Τρέχω στην Πόλη µου”. 

Κατά τη διεξαγωγή της, θα υπάρξουν
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στους δρόµο-
υς, από τους οποίους θα περάσουν οι
συµµετέχοντες δροµείς, από τις 18:00
έως 19:30, µε σκοπό την προστασία
τους από τυχόν διερχόµενα οχήµατα.
Για το λόγο αυτό, ζητάµε την κατανόηση
των Πολιτών, για την ολιγόωρη διακοπή
της κυκλοφορίας σε οδούς της Πόλης.    

Σε όλους µας είν αι γν ωστή η κατάσταση που επι-
κρατεί στον  δήµο Ασπροπύργου αλλά και στην
ευρύτερη περιοχ ή σχ ετικά µε την  παραβατικότ-

ητα. Αυτό το αν αφέρουµε καθως ήρθε στην  επιφάν εια
άλλο έν α περιστατικό το οποίο δηµοσιοποιήθηκε στο
τελευταίο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου.

Συγκεκριµέν α, όπως καταγγέλλει ο δήµαρχ ος Νίκος
Μελετίου, την  περασµέν η Τρίτη οδηγός ΙΧ -κατ’
εκτίµηση τσιγγάν ος όπως αν έφερε- οδηγούσε στους
δρόµους του Ασπροπύργου επικίν δυν α. Μόλις αυτό
έγιν ε αν τιληπτό απο τους αν τιδηµάρχ ους κκ Τσίγκο και
Παπαδόπουλο, ειδοποιήθηκε η αστυν οµία ωστε ν α

παρέµβει. Ο οδηγός του οχ ήµατος στη συν έχ εια κατε-
υθύν θηκε προς το Αστυν οµικό Τµήµα, οπου και εκεί
συν έχ ισε τους επικίν δυν ους ελιγµούς. Το παραπάν ω
όχ ηµα το είχ αν  ακολουθήσει οι αν τιδήµαρχ οι και ως
αυτόπτεις µάρτυρες κάλεσαν  τα αστυν οµικά όργαν α ν α
παρέµβουν . Οι αστυν οµικοί όµως όχ ι απλά δεν  παρε-
ν έβησαν  αλλα απευθυν όµεν οι προς τους αν τιδ-
ηµάρχ ους τους ρώτησαν  την  ιδιότητά τους. Οι δυο
αν τιδήµαρχ οι απαν τών τας αν έφεραν  πως είν αι πολίτες
του δήµου. Στη συν έχ εια, προκλητικά οι αστυν οµικοί
τους προέτρεψαν  ν α «πάν ε στον  δήµαρχ ό τους».
Όταν  όµως αν έφεραν  την  πραγµατική τους ιδιότητα -
αυτή των  αν τιδηµάρχ ων - το σκην ικό άλλαξε. Οι
αστυν οµικοί εξαφαν ίστηκαν  εν ώ άν δρες της ασφάλειας
προπηλάκισαν  τους δυο άν δρες. Τα παραπάν ω αν έφ-
ερε ο κος Μελετίου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ζητών τας
απο το σώµα ν α εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος ωστε ν α κατα-
τεθεί µήν υση για τη συµπεριφορά των  αστυν οµικών .

Σε επικοιν ων ία που είχ ε η εφηµερίδα µας µε τον
διοικητή του Αστυν οµικού Τµήµατος, µας αν έφερε πως
το παραπάν ω συµβάν  είχ ε ν α κάν ει µε κάποιον
πολίτη ο οποίος αφού δηµιούργησε έν ταση µπροστά
στο αστυν οµικό τµήµα, στη συν έχ εια συν ελήφθη και
προσήχ θη στο αυτόφωρο. Σε ερώτησή µας αν  προπ-
ηλακίστηκαν  οι αν τιδήµαρχ οι, ο ίδιος το αρν ήθηκε.

Αξίζει ν α σηµειώσουµε εδω πως τελευταία υπήρξαν  κι
άλλα δύο κρούσµατα που είχ αν  σχ έση και αυτά µε την
οµάδα των  ΡΟΜΑ. Το έν α είν αι η κλοπή στο σπίτι του
περιφερειάρχ η Ιωάν ν η Βασιλείου οπου εκλάπη το
αυτοκιν ητό του και στη συν έχ εια βρέθηκε στα Νεόκτι-
στα. Το δεύτερο είν αι η κλοπή οχ ήµατος του ∆ήµου
Ασπροπύργου το οποίο συν έχ εια πυρπολήθηκε.

Τα παραπάν ω συµβάν τα είν αι δυσοίων α και
δείχ ν ουν  την  εικόν α µιας γεν ικότερης αυθαιρεσίας, για
την  οποία η πολιτεία πρέπει ν α λάβει επειγόν τως
µέτρα.

ΓΓιιαα  ππρροοππηηλλαακκιισσµµοούύςς  
κκααττααγγγγέέλλεειι  ττηηνν  ΑΑσσττυυννοοµµίίαα

οο  δδήήµµοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
Ο δήµαρχος, Νικόλαος Μελετίου, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Τρίτης

ζήτησε από το Σώµα να τον εξουσιοδοτήσει, ώστε να κατατεθεί 
µήνυση για τη συµπεριφορά των αστυνοµικών.

ΚΚΥΥΚΚΛΛΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

Για τη διεξαγωγή της  Εκδήλωσης “Τρέχω στην Πόλη µου”  



ΑΑννήήλλιικκοοιι  χχττύύππηησσαανν  κκααιι
εεππιιχχεείίρρηησσαανν  νναα  κκλλέέψψοουυνν

έένναανν  5588χχρροοννοο  
εεππιι  ττηηςς  ΛΛ..  ΦΦυυλλήήςς  

Τον άνδρα έσωσε, κυριολεκτικά, το
λεωφορείο της γραµµής 749 που 

σταµάτησε εκείνη την ώρα στη στάση 

Ε
πίθεση σε στάση  λεωφορείου επί της
λεωφόρου Φυλής δέχθηκε το βράδυ της
Τρίτης, ένας 58χρονος άνδρας, από δυο

ανήλικους.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο 58χρονος, που γύριζε

από τη δουλειά του στο κέντρο της Αθήνας, κατέ-
βηκε από το λεωφορείο της γραµµής Β12 σε 

στάση επί της Φυλής, στο ύψος του σούπερ
µάρκετ Σκλαβενίτη (πρώην Μαρινόπουλος). 

Ό ίδιος επειδή ήταν κουρασµένος αποφάσισε να
µην περπατήσει µέχρι το σπίτι του αλλά να περι-
µένει στην ίδια στάση για να πάρει τη γραµµή που
τον άφηνε πιο κοντά στο σπίτι του.

∆υο ανήλικοι τσιγγάνοι, ηλικίας περίπου 16-17
ετών, τον πλησίασαν και ο ένας από αυτούς του
ζήτησαν τσιγάρο. Ο 58χρονος τους έδωσε ένα τσι-
γάρο και τους είπε ότι δεν έχει άλλο. Λίγα λεπτά
αργότερα, αισθάνθηκε δυο ισχυρά χτυπήµατα
στην πλάτη και το σβέρκο, µε αποτέλεσµα να ζαλι-
στεί και να πέσει στο έδαφος ενώ οι δυο ανήλικοι
προσπαθούσαν να του κλέψουν το κινητό.

Τον 58χρονο έσωσε, κυριολεκτικά, το λεωφορ-
είο της γραµµής 749 που σταµάτησε εκείνη την
ώρα στη στάση και αναγκάστηκαν να τραπούν σε
φυγή ενώ ο 58χρονος µεταφέρθηκε από διερχό-
µενο οδηγό στο σπίτι του.
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ΗΕ.Ε.Τ.Α.Α., µε ανακοίνωση – πρόσκληση της,
κατόπιν εντολής του Αν. Υπουργού Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης, Αλ. Χαρίτση, καλεί τις

ωφελούµενες-ους, που ενώ είχαν όλα τα δικαιολογητι-
κά, δεν έλαβαν voucher τον Ιούνιο, επειδή εξαντλήθηκε
ο προϋπολογισµός, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση,
για τη συµµετοχή στην αναδιανοµή των µη χρησιµοποι-
ηθέντων voucher.

Ο αριθµός των voucher ανέρχεται περίπου σε
10.000, από ένα σύνολο 92.300, και θα διανεµηθούν µε
βάση αυστηρά την µοριοδότηση που έλαβαν όλοι τον
Ιούνιο, µε την απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια οι ωφε-
λούµενες-οι να έχουν εξασφαλίσει θέση σε παιδικό 

σταθµό δηµόσιο ή ιδιωτικό.Υπενθυµίζεται ότι, µε τα
voucher, που ήδη διανεµήθηκαν, έχουν καλυφθεί όλοι οι
αιτούντες που ήταν κάτω από το όριο της φτώχιας και το
95% των ΑµεΑ.

«Με βάση τα περσινά δεδοµένα, πιστεύουµε ότι,
τέλος Σεπτεµβρίου που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία
αναδιανοµής, ο συνολικός αριθµός των ωφελούµενων
παιδιών µπορεί να προσεγγίσει τις 100.000. 

Άλλωστε, όπως διαβεβαίωσε το Υπουργείο Εθνικής
Οικονοµίας και Ανάπτυξης,  θα καλυφθεί η οποιαδήπο-
τε πρόσθετη δαπάνη χρειαστεί», τονίζει η Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι µέχρι τις
27 Σεπτεµβρίου 2017.

ΥΥΠΠΕΕΝΝ::  
ΆΆµµεεσσηη  δδεειιγγµµααττοολληηψψίίαα

ααττµµοοσσφφααιιρριικκώώνν  ρρύύππωωνν
γγιιαα  ττηη  δδυυσσοοσσµµίίαα  σσττηη

∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  
κκααιι  ττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά  

Πραγµατοποιήθηκε συνάντηση
µεταξύ του αναπληρωτή υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Σωκράτη Φάµελλου, και των 

αντιπεριφερειαρχών ∆υτικής Αττικής
και Πειραιά, Βασιλείου και Γαβρίλη.

Hάµεση δειγµατοληψία ατµοσφαιρικών ρύπων
στη ∆υτική Αττική και τον Πειραιά, σε συνερ-
γασία µε κατάλληλο εργαστήριο, ώστε να δια-

πιστωθεί η πηγή των αερίων ρύπων και της δυσοσµίας,
η αναβάθµιση του δικτύου σταθµών µέτρησης ατµοσφ-
αιρικής ρύπανσης, αποφασίστηκε σε συνάντηση που
πραγµατοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ, µεταξύ του αναπληρωτή
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη
Φάµελλου, και των αντιπεριφερειαρχών ∆υτικής Αττικής
και Πειραιά, Βασιλείου και Γαβρίλη.

Αντικείµενο της συνάντησης ήταν τα επαναλαµβανό-
µενα φαινόµενα δυσοσµίας στις περιοχές ∆υτικής Αττι-
κής και Πειραιά, και η ανάγκη άµεσης εκπόνησης ενός
συγκεκριµένου επιχειρησιακού σχεδίου αντιµετώπισης
του προβλήµατος.

Εκτός των παραπάνω, αποφασίστηκε και η οργάνω-
ση µικτών κλιµακίων ελέγχου µε τους επιθεωρητές του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και τις
αντίστοιχες αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττι-
κής και των εµπλεκόµενων δήµων, µε σκοπό τον έλεγχο
δραστηριοτήτων οι οποίες µπορεί να συνδέονται µε τα
περιστατικά ατµοσφαιρικής ρύπανσης στη ∆υτική Αττι-
κή και τον Πειραιά.

Επιπλέον, αποφασίστηκε να χρηµατοδοτηθούν δρά-
σεις παρακολούθησης του ατµοσφαιρικού περιβάλλον-
τος στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης, αλλά και να
εξειδικευθεί κατάλογος ρυπασµένων χώρων µε
επικίνδυνα απόβλητα, για την ενεργοποίηση, είτε των
κατάλληλων χρηµατοδοτικών εργαλείων είτε της νοµοθ-
εσίας της περιβαλλοντικής ευθύνης, µε στόχο την
εξυγίανσή τους, και την αποµάκρυνση και προβλεπό-
µενη επεξεργασία των αποβλήτων.

Θέµατα της συζήτησης αποτέλεσαν επίσης, και η
αποτύπωση-ενοποίηση δεδοµένων από περιβαλλοντι-
κούς ελέγχους όλων των υπεύθυνων δοµών στη ∆υτική
Αττική και τον Πειραιά, η ανάληψη πρωτοβουλιών για τα
θέµατα εφαρµογής της συνθήκης ΣΕΒΕΖΟ ως προς την
αντιµετώπιση ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης, όπως και
η λειτουργία των λιµενικών εγκαταστάσεων σε σχέση µε
τη χρήση και αποθήκευση καυσίµων της ευρύτερης
περιοχής.

Σύµφωνα µε το ΥΠΠΕΝ, η υλοποίηση όλων των παρ-
απάνω µε ταυτόχρονη εξασφάλιση των πόρων, αποτε-
λεί κοινό στόχο όλων των συµµετεχόντων στη σύσκεψη.
Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διοικητικές και επι-
στηµονικές πρωτοβουλίες, ώστε εντός µίας εβδοµάδας
να ανακοινωθεί το πλήρες σχέδιο των ενεργειών, που
θα στηρίζονται στην αξία και τη στρατηγική σηµασία
που έχει η βιώσιµη ανάπτυξη για τη ∆υτική Αττική και
τον Πειραιά.

Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµων: 
ΑΑννααδδιιααννοοµµήή  ττωωνν  µµηη  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθέέννττωωνν

vvoouucchheerr..  Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων
είναι µέχρι τις 27 Σεπτεµβρίου 2017.
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Ενεργειακή αναβάθµιση 
στο «Σπίτι του Αγωνιστή» 
από την Περιφέρεια Αττικής

Την υλοποίηση του έργου µε αντικείµενο την
ενεργειακή αναβάθµιση στο «Σπίτι του
Αγωνιστή», προϋπολογισµού 99.982,73

ευρώ µε ΦΠΑ, εξασφάλισε η Περιφέρεια Αττικής,
µε την υπογραφή της σχετικής Προγραµµατικής
Σύµβασης µε το Ίδρυµα Περίθαλψης Ηλικιωµένων
Αγωνιστών «Το Σπίτι του Αγωνιστή».

Αντικείµενο του έργου, που χρηµατοδοτείται από
την Περιφέρεια Αττικής, είναι η ενεργειακή αναβάθ-
µιση και ο εκσυγχρονισµός των Η/Μ εγκαταστά-
σεων του κτιρίου επί της οδού Οµήρου στον Άγιο
∆ηµήτριο, µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας 

και την ασφαλέστερη λειτουργία τους.
Συγκεκριµένα, το έργο περιλαµβάνει: ανακαίνιση

και εκσυγχρονισµό της εγκατάστασης θέρµανσης,
σύνδεση µε το δίκτυο του καυσίµου αερίου για την
τροφοδότηση του λέβητα και της µαγειρικής εστίας,
προµήθεια και εγκατάσταση κλιµατιστικών
συσκευών νέας τεχνολογίας, κατασκευή συστήµα-
τος αερισµού του χώρου πολλαπλών χρήσεων στο
ισόγειο, εξοπλισµό, εργασίες υποστηρικτικές των
ως άνω τροποποιήσεων και εκσυγχρονισµού της
ηλεκτρικής εγκατάστασης µε γνώµονα την εναρµό-
νιση µε τους ισχύοντες κανονισµούς, εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών στο δώµα για την παραγωγή ηλεκ-
τρικής ενέργειας. 

Τέλος, το έργο θα δηµοπρατηθεί από την Περιφ-
έρεια Αττικής και θα εκτελεστεί από τη ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής.
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ΜΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙ∆Α ΓΙΑ ΚΑΦΕ - ΦΑΓΗΤΟ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8.00, ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10€

ΤΗΛ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΟΑΑΕΕ∆∆::  

Μειώθηκαν οι εγγεγραµµένοι, 
αλλά αυξήθηκαν οι µακροχρόνια 
άνεργοι τον Αύγουστο

Στους 921.808 ανήλθαν οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα
µητρώα του ΟΑΕ∆, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που
καταγράφεται εδώ και περίπου ένα έτος. Αντίστροφη πορεία
όµως ακολούθησαν οι µακροχρόνια άνεργοι, που κατέγρα-
ψαν αύξηση κατά το µήνα Αύγουστο.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσίευσε εχθες ο Οργανι-

σµός, διαπιστώνεται ότι σε σχέση µε ένα µήνα νωρίτερα τον
Ιούλιο όπου οι άνεργοι ήταν 928.304, καταγράφηκε µείωση
κατά 6.496 άτοµα. Συγκριτικά µε τον Αύγουστο της περσινής
χρονιάς όταν οι άνεργοι είχαν ανέλθει στους 973.586, η
µείωση φτάνει στα 51.778 άτοµα.
Συνεχίζουν όµως να προβληµατίζουν οι µακροχρόνια άνερ-
γοι που φτάνουν τους 526.968 ή 57,16% του συνόλου. Ο
αριθµός τους τον φετινό Αύγουστο είναι αυξηµένος κατά
24.018, συγκριτικά µε τους 502.950 µακροχρόνια ανέργους
που είχαν καταγραφεί στον ΟΑΕ∆ ένα χρόνο νωρίτερα,
δηλαδή τον Αύγουστο του 2016.

Από τα υπόλοιπα στοιχεία, προκύπτει ότι τον Αύγουστο της
φετινής χρονιάς, οι επιδοτούµενοι άνεργοι έφτασαν τους
107.401, αυξηµένοι κατά 9.583 σε σχέση µε τους 97.818
που ήταν τον Ιούλιο. Όµως παραµένουν ισχνή µειονότητα οι
άνεργοι που λαµβάνουν κάποιο επίδοµα από τον ΟΑΕ∆,
µόλις 9,8%, σε σχέση µε το σύνολο.
Ανά φύλο φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι γυναίκες κατέχουν την

θλιβερή πρωτιά, καθώς φτάνουν στις 595.117, αριθµός που
αντιστοιχεί στο 64,55% του συνόλου των ανέργων που
έχουν εγγραφεί στο µητρώο του ΟΑΕ∆. Ανά ηλικία την
πρώτη θέση κατέχουν οι άνεργοι 30 – 44 ετών που φτάνουν
στις 365.864 ή 39,68% του συνόλου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Γνωστοποιείται ότι η Υπηρεσία ∆όµησης

(Πολεοδοµία) του ∆ήµου Φυλής και τα Γραφεία
της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής θα 
λειτουργούν από την ∆ευτέρα 25 Σεπτεµβρίου

2017 στην νέα ∆ιεύθυνση Αχαρνών 9 – 11
(παλιό κτίριο Εφορίας  Άνω Λιοσίων) 

Ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος και 
Πρόεδρος Β΄ΕΣΕ ∆ήµου Φυλής 

Νίκος Χατζητρακόσιας 



ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Πλήθος κόσµου και λαµπρές τιµές στον εορτασµό της Παναγίας της Κανάλας 

Μ
ε τη συµµετοχ ή Μητροπολιτών  και µεγάλου αριθµού Ιερέων , του ∆ηµάρχ ου
Φυλής Χρήστου Παππού, εκπροσώπων  του Κοιν οβουλίου και πολλών  µελών
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τελέστηκε η λιτάν ευση της Ιερής εικόν ας της Παν αγίας

Καν άλας, την  παραµον ή της γιορτής το βράδυ της Τετάρτης 20 Σεπτεµβρίου 2017. 
Της λιτάν ευσης προηγήθηκε ο Μέγας Παν ηγυρικός Εσπεριν ός µετ΄ αρτοκλασίας και

Θείου Κηρύγµατος, χ οροστατούν τος του Αρχ ιεπισκόπου Αθην ών  κ.κ. Μακαρίου και του
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ρωγών  κ. ∆ωρόθεου. 

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις κατά την  πρώτη µέρα του διήµερου εορτασµού για τη Χάρη
της Παν αγίας κορυφώθηκαν  µε την  περιφορά της εικόν ας µε µπροστάρη της Φιλαρµο-
ν ική του ∆ήµου. Την  εικόν α ακολούθησε µε ευλάβεια πλήθος πιστών . 

Η βραδιά ολοκληρώθηκε µε πλούσιο
καλλιτεχ ν ικό πρόγραµµα µε Πον τιακούς
χ ορούς κι εξαίρετους καλλιτέχ ν ες. 

Την  εποµέν η, αν ήµερα της εορτής της
Παν αγίας το πρωί της Πέµπτης 21
Σεπτεµβρίου 2017, τελέστηκε ο Όρθος
και η Θεία Λειτουργία µετ’ Αρτοκλασίας
χ οροστατούν τος του Αρχ ιεπισκόπου
Αθην ών  κ.κ. Μακαρίου και του Θεοφιλε-
στάτου Επισκόπου Ρωγών  κ. ∆ωρόθε-
ου. 

Στις 6 το απόγευµα εψάλη  η Ιερά
Παράκληση και κατόπιν   ακολούθησε
πλούσιο καλλιτεχ ν ικό πρόγραµµα. 
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ΓΓιιαα  εειικκόόνναα  εεγγκκααττάάλλεειιψψηηςς  σσεε  σσχχοολλεείίαα  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν,,    
κάνει λόγο η Τοµεακή Επιτροπή Μενιδίου-Φυλής του ΚΚΕ που µε επικεφαλής 
τον βουλευτή Γιάννη Γκιόκα περιόδευσε σε σχολεία της περιοχής

Εικόνα εγκατάλειψης σε σχολεία των Αχαρνών
καταγγέλει η τοµεακή επιτροπή του ΚΚΕ, η οποία
εξέδωσε, έπειτα από περιοδεία της σε σχολική

κτήρια του Μενιδίου το ακόλουθο  δελτίο τύπου :
΄΄Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς η Τοµεακή Επι-

τροπή Μενιδίου – Φυλής του ΚΚΕ και η Κοµµατική Οργά-
νωση Εκπαιδευτικών Αττικής του Κόµµατος οργάνωσαν
δεκάδες επισκέψεις στα σχολεία των ∆ήµων Αχαρνών και
Φυλής, µε σκοπό να συζητήσουν µε τους εκπαιδευτικούς
τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, αλλά και να
ενηµερώσουν για την Επίκαιρη Ερώτηση που έκανε το
ΚΚΕ στη Βουλή για την κάλυψη των επειγουσών αναγ-
κών στα σχολεία της περιοχής.

Μάλιστα, κλιµάκιο του ΚΚΕ µε επικεφαλής τον Γιάννη
Γκιόκα, µέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτή του Κόµµα-
τος, επισκέφτηκε την περασµένη Παρασκευή το 18ο
∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, όπου συνοµίλησε για αρκε-
τή ώρα µε τους εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσω-
πικό του σχολείου, ενώ τη ∆ευτέρα 11 Σεπτέµβρη επισ-
κέφτηκε το 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών, όπου παρε-
υρέθηκε στον αγιασµό του σχολείου και συνοµίλησε µε
εκπαιδευτικούς και µαθητές.

Το κλιµάκιο του ΚΚΕ διαπίστωσε την εγκατάλειψη που
υπάρχει στα σχολεία της περιοχής. Μια εικόνα που
απέχει πολύ από τα µεγάλα λόγια της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και του υπουργείου Παιδείας, που µιλά-
νε για «κανονικότητα στα σχολεία» και για µια «σχολική
χρονιά που ξεκινάει χωρίς προβλήµατα και ελλείψεις».

Συγκεκριµένα, το 18ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών στε-
γάζεται από το 1989 σε αίθουσες προκάτ, οι οποίες µάλι-
στα µε το πέρασµα του χρόνου έχουν εµφανίσει στα
τοιχώµατα διάφορες ρωγµές και µε την πρώτη βροχή
στάζουν νερό. 

Μάλιστα, δεν είναι το µοναδικό σχολείο που στεγάζεται
σε προκάτ. Αναφέρουµε ενδεικτικά: το 19ο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο Αχαρνών, το 28ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών κ.α. 

Την ίδια στιγµή, δεν υπάρχει καν ο προβλεπόµενος
χώρος για εκδηλώσεις του σχολείου, ενώ σε αίτηµα για
να φτιαχτεί το προαύλιο του σχολείου ώστε οι µαθητές να
παίζουν ή να κάνουν γυµναστική µε ασφάλεια, οι αρµό-
διοι έριξαν αµµοχάλικο, υλικό εξαιρετικά επικίνδυνο να
προκαλέσει σωµατικές βλάβες σε µαθητές. 

Τέλος, καθηγητές που τρέχουν από σχολείο σε σχολείο
για να συµπληρώσουν ώρες και κενά περιέγραψαν τον
καθηµερινό Γολγοθά που βιώνουν για να είναι συνεπείς 

στη δουλειά τους, αφού οι αποστάσεις πολλές φορές
είναι µεγάλες και είναι εξαιρετικά αδύνατο να φτάσουν
στην ώρα τους µέσα στα πέντε λεπτά του διαλείµµατος
ακόµα και µε δικό τους όχηµα, πόσο µάλλον µε τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς. Και βέβαια, τα έξοδα κίνησης τα
βάζουν από την τσέπη τους.

Τέλος, συγκλονιστικές ήταν οι µαρτυρίες από εκπαιδευ-
τικούς και µαθητές του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Αχαρνών,
όπου, όπως είπαν στο κλιµάκιο του ΚΚΕ, το χειµώνα το
µάθηµα είναι µαρτύριο, αφού δεν έχει παρθεί κανένα
µέτρο για τη θέρµανση του σχολείου.

Ο Γιάννης Γκιόκας δεσµεύτηκε ότι από την πλευρά του
ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να ανα-
δειχτεί η άθλια κατάσταση που επικρατεί και θα γίνουν
όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ασκηθεί πίεση και
να επιλυθούν επιτέλους προβλήµατα που ταλαιπωρούν
χρόνια εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές.

Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι κρίσιµο οι εκπαιδευτικοί,
οι γονείς και οι µαθητές να οργανώσουν τον αγώνα τους
για τη ζωή και το σχολείο που τους αξίζει.’’
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ΜΜιιλλττιιάάδδηη  ΧΧοουυρρµµοούύζζηη

ΟΟ  ΓΓάάµµοοςς  ττοουυ  ΛΛεεππρρέέννττηη
Κυριακή 24 Σεπτεµβρίου 2017 - 8.30 µ.µ.

Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας - Είσοδος Ελεύθερη

''Η φωνή του Χουρµούζη ήταν Ελληνική γι' αυτό ήταν δύσκολο 
να γίνει σεβαστή από τους Έλληνες'' 

Τάσος Λιγνάδης.

ΗΘεατρική Σκηνή Ελευσίνας - ΠΑΚΠΠΑ ∆ήµου Ελευσίνας - όπως κάθε
χρόνο συµµετέχει στο φεστιβάλ των Αισχυλείων, φέτος µε τη σατιρική
κωµωδία του Μιλτιάδη Χουρµούζη ''ο Γάµος του Λεπρέντη'', έργο του

νεοελληνικού θεάτρου του 19ου αιώνα. Ένα λαϊκό θέατρο της Εθνικής µας
παράδοσης.

Στον Λεπρέντη ο Χουρµούζης σατιρίζει τους Έλληνες που πλούτισαν στις
ελληνικές παροικίες και επιστρέφοντας στην ελεύθερη πατρίδα, εκµεταλλεύον-
ται µε τα πλούτη τους φτωχές οικογένειες και ανήλικα κοριτσάκια ανα- 

καλύπτοντας µε φιλήδονη αυταρέσκεια τα αγαθά του γάµου στα φαιδρά τους 
γεράµατα. Γύρω από αυτό το εµπόριο ευδοκιµούν κάθε λογής παράσιτα

(αγύρτες, κόλακες, απατεώνες, κοµπογιαννίτες, προαγωγοί).
Με σατιρική οξύτητα ο Χουρµούζης χλευάζει τα νοσηρά φαινόµενα του νεοπ-

λουτισµού, τις κούφιες επιδείξεις, την κοινωνική υποκρισία, τη σαθρή
συνείδηση της αστικής τάξης, την ίδια ώρα που οι αγωνιστές του 21 κατέφευ-
γαν στην επαιτεία για να επιβιώσουν.

Η δοµή και η τεχνική του έργου, γραµµένου σε έξοχη ελληνική γλώσσα, παρ-
απέµπει στον Μολιέρο, τον Γκολντόνι και την Κοµµέντια ντελ Άρτε, µε γκροτέσ-
κα αναφορά στον Αριστοφανικό Έλληνα Καραγκιόζη.

Η παραδοσιακή µουσική της παράστασης είναι από την ορχήστρα
ΕΣΤΟΥ∆ΙΑΝΤΙΝΑ.

Σκηνοθεσία ∆ηµήτρης Θεοδώρου, ∆ιδασκαλία τραγουδιών ∆ηµήτρης
Ανδρώνης, Σκηνικός διάκοσµος Μαρία Γλύκα, Χορευτικά Μαριάννα Σαµάτιαλη.

Παίζουν: Ηλίας Νάκος, Σταύρος Χανάς, Γιάννος Γαβαλάς, Τασία Μπρέµπου,
Σοφία Παναγιωτοπούλου, Βάσω Παπασπύρου, Γιώργος Πεντέλας, Χαρά
Παγώνη, Γιάννης Μώρας, Ελένη Μούτσα, Έντρη Ντιλγέρη, Κυριακή Ζαγορ-
ιανίτη, Αντριάννα Ιωσηφίδη.

Τραγούδια στην παράσταση ερµηνεύουν η Βιργινία Παυλοπούλου και ο
Πάνος Σκουρολιάκος.

Η φωτογράφηση είναι της Βούλας Ανδρώνη από τη Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας.

6-θριάσιο Παρασκευή 22 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

Οι Les Trois Femmes είν αι έν α γυν αι-
κείο φων ητικό τρίο που εµπν έεται από
τις µουσικές της δεκαετίας του 20’, του
30’ και του 40’. 
Οι πρωτότυπες και µον αδικές µουσικές

εν ορχ ηστρώσεις των  τριών  φων ών
παρασύρουν  σε έν α ν οσταλγικό ταξίδι
πίσω στο χ ρόν ο, σε αυτή τη χ αµέν η
εποχ ή της αθωότητας, διευρύν ον τας
ταυτόχ ρον α τα όρια της αρµον ίας και

της µουσικής φαν τασίαςL γεφυρών ον -
τας το παρελθόν  µε το µέλλον . Οι τρεις
και µερικές φορές τέσσερις φων ές, πλαι-
σιών ον ται από έν α κουαρτέτο που απο-
τελείται από πιάν ο, κιθάρα, κον τραµπά-
σο και drums.

Φων ητικά: Μαν τώ Παν αγιωτάκη
Μύρτα Σακελλαρίου, Τατιάν α Μιχ αηλίδου
Εν ορχ ηστρώσεις & Κιθάρα

Mark Joseph Priest
Πιάν ο:Μάν ος Αθαν ασιάδης
Κον τραµπάσο:Αν τών ης Αρβαν ίτης
Drums:Σεραφειµ Μπελος

Ηµέρα : 22 Σεπτεµβρίου
Ώρα : 20:30 - 23:30
Κόστος : 5€
ΧΩΡΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Παλαιό Ελαιο-
υργείο Ελευσίν ας

ΝΝοοσσττααλλγγιικκόό  ττααξξίίδδιι  ααππόό  ττοο  γγυυννααιικκεείίοο  φφωωννηηττιικκόό  ττρρίίοο  
LLeess  ttrrooiiss  FFeemmmmeess  ααππόόψψεε  σσττοο  ΠΠααλλααιιόό  ΕΕλλααιιοουυρργγεείίοο  
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Ιδρυτικό µέλος της Αµφικτυονίας Αρχαίων 
Ελληνικών Πόλεων ο ∆ήµος Μεγαρέων
Η πρόσφατη επίσκεψη του ∆ηµάρχου Γρ. Σταµούλη και του Αντιδηµάρχου

Λ. Κοσµόπουλου στην Κίνα έγινε στο πλαίσιο των δράσεων 
της Αµφικτυονίας µε σκοπό την συνεργασία µε κινέζικους ∆ήµους 

σε θέµατα τουρισµού, πολιτισµού και εµπορίου.

Την συµµετοχή του ∆ήµου Μεγαρέων στην
υπό ίδρυση Αµφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών
Πόλεων αποφάσισε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

κατά τη συνεδρίασή του της 20/09/2017.
Πρόκειται για την πρωτοβουλία στην οποία ηγείται

ο ∆ήµαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης και σκοπό
έχει την συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε
θέµατα ιστορίας, πολιτισµού, τουρισµού και αθλητι-
σµού.

Όπως ανέφερε ο ∆ήµαρχος Γρηγόρης Σταµούλης
το υπό σύσταση συλλογικό όργανο θα έχει την
µορφή Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και
στην οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συµµε-
τάσχουν 160 ∆ήµοι.  Μεταξύ των στόχων της «Αµφ-
ικτυονίας» είναι η συνεργασία των µελών σε θέµατα 

ιστορίας, πολιτισµού, τουρισµού και αθλητισµού, η
δρσαστηριοποίησή τους σε εθνικό και διεθνές επίπε-
δο, η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας , η
ανάδειξη καλών πρακτικών και η ενίσχυση της
συµµετοχής των πολιτών και συλλογικών φορέων
στο πλαίσιο της µεταξύ τους συνεργασίας.

Η πρόσφατη επίσκεψη του ∆ηµάρχου Γρηγόρη
Σταµούλη και του Αντιδηµάρχου Λευτέρη Κοσµό-
πουλου στην Κίνα έγινε στο πλαίσιο των δράσεων
της Αµφικτυονίας µε σκοπό την συνεργασία µε κινέ-
ζικους ∆ήµους σε θέµατα τουρισµού, πολιτισµού και
εµπορίου.

Εκπρόσωπος των Μεγάρων στην Αµφικτυονία
είναι ο ∆ήµαρχος ενώ αναπληρώτριά του είναι η
Αντιδήµαρχος Ελένη Ρήγα.

ΑΑλλααλλοούύµµ,,  κκααθθυυσσττεερρήήσσεειιςς  
κκααιι  ααπποοκκλλεειισσµµοούύςς  
στη διανοµή αγαθών από το 
Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 
επισηµαίνει ο Γ. Σγουρός

Αλαλούµ, σοβαρές καθυστερήσεις στην ολοκλήρ-
ωση των διαγωνισµών και απότοµη µείωση των
ατόµων που δικαιούνται τρόφιµα και διάφορα

άλλα υλικά αγαθά στην Αττική από το Ταµείο Ευρωπαϊ-
κής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) καταγγέλλει ο
Γ. Σγουρός.

Το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ) συστήθηκε προκειµένου να στηρίξει τις δράσεις
των χωρών της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας στους
απόρους. Η υλική αυτή βοήθεια συνίσταται στη διανοµή
τροφίµων, ρουχισµού και άλλων αναγκαίων ειδών ατοµι-
κής χρήσης, π.χ. παπούτσια, σαπούνι και σαµπουάν. Η
παροχή υλικής βοήθειας πρέπει να συνοδεύεται από
µέτρα κοινωνικής ένταξης, όπως καθοδήγηση και στήρ-
ιξη για να µπορέσουν τα άτοµα αυτά να βγουν από τη
φτώχεια.

Η Περιφέρεια Αττικής αν και συµµετέχει στο πρόγραµ-
µα εδώ και πάνω από έναν χρόνο (οι αποφάσεις ένταξ-
ης συνολικού ύψους 7,8 εκ. € εκδόθηκαν τον Μάιο του
2016), ακόµη δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει τις δια-
γωνιστικές διαδικασίες προµήθειας των αναγκαίων
ειδών, ώστε να υλοποιηθούν οι δράσεις που προβλέ-
πονται, να γίνει η διανοµή των αγαθών και να ανακουφ-
ισθούν οι συµπολίτες µας που ζουν πράγµατι, εξαιτίας
της προϊούσας οικονοµικής κρίσης σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας. 

Το ακόµη χειρότερο είναι ότι µετά από την υπουργική
απόφαση που εξέδωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας τον Απρίλιο του 2017, από αρχές Ιουνίου του
τρέχοντος έτους άλλαξαν επί τα χείρω τα κριτήρια ένταξ-
ης στο πρόγραµµα (δικαιούχοι ορίστηκαν µόνο όσοι
λαµβάνουν το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης), µε
αποτέλεσµα οι αιτήσεις στην Αττική να µειωθούν κατά
περίπου 23.000 και από 43.000 να ανέρχονται σε
20.000! (βλ. συνηµµένο πίνακα)

Πάνω από τους µισούς δηλαδή δικαιούχους µε τα
προηγούµενα κριτήρια δεν θα µπορούν να λάβουν, αν
και διαβιούν κάτω από ακραία φτώχεια, ούτε τα
απολύτως απαραίτητα. Αυτό σηµαίνει πως χιλιάδες
συµπολίτες µας που χρειάζονται στήριξη θα αποστερηθ-
ούν αυτής της σηµαντικής κοινοτικής ενίσχυσης.

Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Σγουρός επεσήµανε ότι
«Όσο ανεξήγητη και ανεπίτρεπτη είναι η µείωση των
δικαιούχων, άλλο τόσο ανεξήγητη και ανεπίτρεπτη είναι
η καθυστέρηση και η σιωπή της Περιφέρειας Αττικής
απέναντι στο αλαλούµ που έχει δηµιουργήσει η Κυβέρν-
ηση πάνω σε αυτό το ζήτηµα. ∆εν επιτρέπεται να
υπάρχουν χρήµατα από την Ευρώπη που θα βοηθή-
σουν την επιβίωση κάποιων συµπολιτών µας και
Κυβέρνηση και Περιφέρεια να κάνουν ό,τι περνά από το
χέρι τους ώστε η βοήθεια να φτάσει όσο πιο αργά γίνε-
ται και σε όσο πιο λίγους». 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
(1η αγωνιστική)

1. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Σάββατο23/09/17
17:00
2. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Σάββατο23/09/1717:00
3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Κυριακή 24/09/17
17:00
4. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΓΗΠΕ∆Ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Κυριακή
24/09/1717:00
5. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΦΡΑΓΚΕΙΟ Κυριακή 24/09/1717:00
6. ΒΥΖΑΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ Κυριακή 24/09/1717:00

7. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΓΣ ΓΗΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Κυριακή 24/09/1717:00

Ρεπό: Ατταλος Νέας Περάµου

Πρεµιέρα µε ντέρµπι σε Μέγαρα και Μάνδρα
Πρεµιέρα το Σαββατοκύριακο στην  Α' κατηγορία ∆υτικής Αττικής µε σηµαν τικά παιχ ν ίδια  και δύο σπουδαία
ν τέρµπι. Πρόκειται για τα: Βύζας Μεγάρων  -Ακράτητος Αν ω Λιοσίων  και Μαν δραικός-Θρασύβουλος. Αν αλυτικά:



Γ. Πατούλης: "Συνέχιση και διασφάλιση
των εργαζοµένων του Βοήθεια στο Σπίτι"

ΟΠρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ.
Πατούλης συναντήθηκε εχθες
µε εκπροσώπους των εργα-

ζοµένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια
στο Σπίτι», στα γραφεία της Ένωσης.
Οι εργαζόµενοι ζήτησαν από τον κ.
Πατούλη τη στήριξη της ΚΕ∆Ε στο
αίτηµα τους να συνεχιστεί απρόσκο-
πτα η λειτουργία του προγράµµατος,
καθώς και η εργασιακή διασφάλιση
του προσωπικού, στις συγκεκριµένες
δοµές.Από την πλευρά του ο Πρόε-

δρος της ΚΕ∆Ε εξέφρασε στους εκπροσώπους των εργαζοµένων την απόλυτη στήριξη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού στα αιτήµατα τους. Παράλληλα επισήµανε πως η
ΚΕ∆Ε, εµµένει στην απόφαση του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της που πραγµατοποιήθηκε

το 2016 στη Θεσσαλον ίκη, σύµφων α µε την  οποία διεκδικεί τη µον ιµοποίηση της λειτο-
υργίας του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και την  παροχή των  πολύτιµων  υπηρε-
σιών  του, µε χρηµατοδότηση από τον  κρατικό προϋπολογισµό. Επιπρόσθετα ζητά την
τακτοποίηση του υφιστάµεν ου προσωπικού µέσα από κοιν ά συµφων ηµέν ο θεσµικό
πλαίσιο. Ο κ. Πατούλης σηµείωσε πως θα ζητήσει µία εκ ν έου συν άν τηση µε τις ηγεσίες
των  αρµοδίων  υπουργείων  Εσωτερικών  και Εργασίας προκειµέν ου ν α βρεθεί από κοι-
ν ού µία λύση βιώσιµη και αποτελεσµατική.
Σε δηλώσεις του αµέσως µετά τη συν άν τηση δήλωσε τα εξής: «Μαζί µε τους εργαζόµε-

ν ους στο πρόγραµµα διαµορφών ουµε έν α κοιν ό µέτωπο για τη διεκδίκηση των  δίκαιων
αιτηµάτων  τους.Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι», το οποίο ξεκίν ησε µε πρωτοβουλία
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιτελεί κοιν ων ικό έργο καθώς προσφέρει πολύτιµες υπηρ-
εσίες σε όλους τους συµπολίτες µας που δεν  έχουν  τη δυν ατότητα εύκολης πρόσβασης
στις δοµές υγείας. Οφείλουµε ν α το προστατεύσουµε.  Η ΚΕ∆Ε εµµέν ει στην  σταθερή
θέση της πως είν αι απαραίτητη η οµαλή συν έχ ιση του προγράµµατος αλλά η διασφάλιση
των  θέσεων  εργασίας όλων  των  εργαζόµεν ων ».
Κατά τη συνάντηση από πλευράς ΚΕ∆Ε, εκτός από τον Πρόεδρο Γ. Πατούλη, συµµετείχαν ο
∆ήµαρχος Νεάπολης-Συκεών και µέλος του ∆Σ της ΚΕ∆Ε Σ. ∆ανιηλίδης, το Μέλος της Επι-
τροπής Υγείας και Κοιν ων ικής Πρόν οιας και ∆ηµοτική Σύµβουλος Καλαµαριάς Μ.
Παυλίδου.

8-θριάσιο Παρασκευή 22 Σεπτεµβρίου 2017
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10-θριάσιο Παρασκευή 22 Σεπτεµβρίου 2017 

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

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
Ο ΜΩΥΣΙΑ∆ΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΧΑΡΤΑΜΑΤΖΙ∆Η ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΓΚΡΟΖΑ
ΑΝΤΖΕΛΑ (GROZA ANGELA) ΤΟΥ ΒΑΛΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΚΑΛΙΝΑ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΧΙΝΚΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
Ο ΚΑΛΑΪΤΣΙ∆ΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΝΤΙΑ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΜΙΛΟΒΑ (SHMELOVA) ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΚΑΛΑΪΤΣΙ∆Η (KALAYCHIDI) ΣΒΕΤΛΑΝΑ (SVETLANA) ΤΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΟΡΟΒΚΟΒΑ 
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ 

ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
Ο ΖΟΥΠΙΝ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΛΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΑΛΙΤΣΙ∆Η ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΛΙΟΥΜΠΟΒ
(LUBOV) NTIΡKΣEN (DIRKSEN) TOY NIKOΛΑΪ (NIKOLAI) KAI THΣ

ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ (EKATERINA) TO ΓΕΝΟΣ ΒEKER ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΤΟΥΤΓΚΑΡ∆Η ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ
- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 

∆ηµοκρατίας και πωλείται ο επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ. στο κέντρο του Ασπροπύργου, 
οροφοδιαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 

σαλονοτραπεζαρία και µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.
Γενική ∆ιεύθυνση Έργων
∆ιεύθυνση Συµβάσεων Έργων &
Προµηθειών
Τµήµα ∆ιαγωνισµών Έργων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό
για την ανάθεση του έργου:
«ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ –Οικοδοµικές
εργασίες & Η/Μ Εγκαταστά-
σεις» µε συνολική δαπάνη προϋ-
πολογισµού µελέτης µε ΓΕ+ΟΕ
και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και
Φ.Π.Α. 6.440.000,00 €. Το έργο
συντίθεται από τις ακόλουθες κατ-
ηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία Οικοδοµικά, µε

προϋπολογισµό 3.629.011,50 €,
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ,
µε προϋπολογισµό 1.412.775,00
€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ
και απρόβλεπτα).

2. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι,
µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που
καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, ήτοι τάξη «3η
τάξη και άνω» στην κατηγορία
οικοδοµικών έργων, τάξη « 2η
τάξη και άνω» στην κατηγορία
ηλεκτροµηχανολογικών έργων, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι
σύµφωνα µε το άρθρο 23.4 της
∆ιακήρυξης.

3. Οι προσφορές  υποβάλλονται
από τους ενδιαφεροµένους ηλεκ-
τρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταλ-
ηκτική ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρ-
υξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήµατος. Συστηµικός
αριθµός διαγωνισµού Α/Α: 62699.

Προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρονι-
κή πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης στον ειδικό χώρο
«ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί» της
πύλης www.promitheus.gov.gr,
στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην
ιστοσελίδα της εταιρείας
www.ktyp.gr. Πληροφορίες:
Φιλιππάκος ∆ηµήτρης, τηλ.:
2105272620 / φαξ: 2105272553. 

4. Ως ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής των
προσφορών ορίζεται η
1 7 / 1 0 / 2 0 1 7 ,
ηµέρα Τρίτη - Ώρα λήξης της
υποβολής προσφορών ορίζε-
ται η 10:00 π.µ. Ως ηµεροµηνία
και ώρα ηλεκτρονικής αποσφ-
ράγισης  των προσφορών
ορίζεται η 24/10/2017 ηµέρα
Τρίτη, ώρα 10.00 π.µ.

5. Η συνολική προθεσµία εκτέλε-
σης του έργου, ορίζεται σε
επτακόσιες (700) ηµερολογια-
κές ηµέρες από την ηµέρα υπο-
γραφής της σύµβασης.

6. Η διαδικασία υποβολής των
προσφορών γίνεται σύµφωνα µε

το άρθρο 3 της ∆ιακήρυξης.

7. Η οικονοµική προσφορά των
διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και
υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα: 
ι) Στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του
Ν.4412/2016 για το σύστηµα «µε
επί µέρους ποσοστά έκπτωσης
για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών
εργασιών του τιµολογίου και του
προϋπολογισµού» µε συµπλήρω-
ση του εντύπου που περιλαµβά-
νεται στα έγγραφα της σύµβασης
που χορηγούνται από την Αναθέ-
τουσα Αρχή. Τα επί µέρους ποσο-
στά έκπτωσης πρέπει να
βρίσκονται σε οµαλή σχέση
µεταξύ τους.    
ιι) στο άρθρο 95 παρ. 2(β) του
Ν.4412/2016 για το σύστηµα «µε
συµπλήρωση του ανοικτού τιµο-
λογίου» που περιλαµβάνεται στα
έγγραφα της σύµβασης που
χορηγούνται από την Αναθέτουσα
Αρχή

8. Για τη συµµετοχή στο διαγωνι-
σµό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής ύψους
103.870,97 € και ισχύ τουλάχι-

στον κατά τριάντα (30) ηµέρες
µεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος
των προσφορών. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι 6 µήνες από την καταλ-
ηκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών.

9. Το έργο συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφ-
ερειακής Ανάπτυξης και από
Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του
προγράµµατος «Άξονας Προτερ-
αιότητας – Αειφόρος Ανάπτυξη
και βελτίωση της ποιότητας ζωής
του Ε.Π. Αττική 2014-2020» µέσω
Π∆Ε µε ΣΑ (2017ΕΠ08510001)
και κωδικό πράξης (ΟΠΣ
5003201). Προβλέπεται η
χορήγηση προκαταβολής.

Τα έξοδα δηµοσίευσης της δια-
κήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο
του έργου.

Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2017  

Ο  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασίλειος Θ. Καραγιάννης

EΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ   ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ   ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ   ΚΑΙ
ΕΠΙΘΕΩΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
∆/ΝΣΗ   ∆ΑΣΩΝ   ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ   ΑΙΓΑΛΕΩ
Νικ.   Πλαστήρα   69
12210 ΑΙΓΑΛΕΩ
Πληρ.  Ε.Φεωργάρα
Τηλ.5987475

Αιγάλεω 1-8-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις:
1.   των άρθρων 3 και 4,της
παραγράφου 3 του άρθρου 10 και
του άρθρου 14 του
νόµου 998/79 <Περί προστασίας

των δασών και δασικώνεν γένει
εκτάσεων της
χώρας>   (ΦΕΚ 289Α) όπως
ισχύουν.

2.  Ν.3852/2010
3.  Ν   3861/2010
4.  της µε αριθµ. 118790/7487/31-
12-2014 αποφάσεις Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(ΦΕΚ 3632)
5.  Ν. 4061/2012
6.  των σχετικών εγκυκλίων
διαταγών
Το γεγονός  ότι  στην  περιφέρειά
Τ.Κ  για  το  χαρακτηριστικό  της
έκτασης  ως  δασικής ή µη,
εξακολουθεί  να  έχει  εφαρµογή  η
διαδικασία  του  άρθρου  14 του
Ν.998/79, επειδή  δεν  έχουν
αναρτηθεί  µέχρι  σήµερα  οι
δασικοί  χάρτες  σύµφωνα  µε  την
παρ. 18  του  άρθρου  28 του
Ν,2664/1998 (ΦΕΚ 275Α)
εκδόθηκε  κατόπιν  αιτήσεως  του
κ. Λιόση Ιωάννη  υπ’ αριθµόν
6 4 3 7 3 / 2 4 8 1 / 1 - 8 - 2 0 1 7
χαρακτηρισµού  του  δασάρχη
Αιγάλεω για έκταση εµβαδού
(1,75282)στρ.  η οποία  κείται  στη
θέση  <∆ραγουµάνο>  εκτός  του

εγκεκριµενου  ρυµοτοµικού
σχεδίου  ∆ηµοτικής  ενότητας
Καµατερού  του  δήµου  Αγίων
Αναρφύρων-Καµατερού της
Περιφεριακής  Ενότητας  ∆υτικού
Τοµέα Αθηνών.
Με την πράξη  αυτή  η  παραπάνω
έκθεση  µε στοιχεία κορυφών
(Α,Β,....Τ.Α) στο Από Αύγουστο
2017 τοπογραφικό διάγραµµα του
µηχανικού κ. Ιωάννη Γεωργαντά
µε Α.Μ.Τ.Ε.Ε. 127067 ΚΛ. 1:200
καθώς και στο ενσωµατοµένο
σ’αυτό απόσπασµα χάρτη της
Γ.Υ.Σ. µε αριθµό 6444/6  κλ.
1:5000  που θεωρήθηκε από την
υπηρεσία µας και απασχολεί
αναπόσπαστο µέρος της
παρουσίασης  του  ,ως:  µη
δασικού χαρακτήρα κατά την
έννοια των διατάξεων της
παραγράφου 6 περίπτωση Α του
άρθρου 3 του Ν.998/79, Όπως
αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ.
4 του άρθρου 32 του Ν.  4280/14
(ΦΕΚ 159Α) µη υπαγόµενη στις
διατάξεις της δασικής  νοµοθεσίας.

Κατά τις πράξεις που επιτρέπονται
αντιρρήσεις σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 14 του
νόµου  998/79 όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34
του Ν.4280/14  (ΦΕΚ 159Α),
ενώπιον  της κατ.αρθ. 10 παρ.  1
Ν.  998/79  αντικαταστάθηκε  µε
το  άρθρο24 του Ν.4351/15,
Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης
Αιγάλεω-Παλληκαρίδη 19-21  από
κάθε φυσικό ή νοµικό  πρόσωπο
που  έχει  έννοµο συµφέρον,εντός
(60)   ηµερών από τις κατά τα
ανωτέρω επιδόσεως  ερώτηση
στον ειδικό διαδικτυακό τόπο,
κατόπιν καταβολής
παραβόλου,όπως  στην  µε  αριθµ.
117679/71828 /11-12-2014 ΚΥΑ
των αναπληρωτών υπουργών
Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής αλλαγής και
Οικονοµικών  (ΦΕΚ 3473  Β/23-
12-2014). Πληροφορίες  στο
τηλέφωνο  59823015 εργάσιµες
ηµέρες και ώρες.          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗ 
«Παροχή Συν οδευτικών  Μέτρων
και Υπηρεσιών  προς τους Ωφ ε-
λούµεν ους του ΤΕΒΑ της Κ.Σ.
∆υτικής Αττικής»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.885,68
€
Φ.Π.Α:     31.412,56 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ:
162.298,24€ 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
47971/20-09-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ήµαρχος Φυλής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

για την Παροχή Συνοδευτικών
Μέτρων και Υπηρεσιών προς τους
Ωφελούµενους του ΤΕΒΑ της Κ.Σ.
∆υτικής Αττικής και εντάσσεται στο
Υποέργο 2 στην Πράξη
« Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Ε Σ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ,
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 – Κ.Σ.
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραµµα “Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδροµής”

(ΕΠ ΕΒΥΣ) και χρηµατοδοτείται
στο πλαίσιο του Ταµείου Ευρωπαϊ-
κής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ) 2014-2020».

Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της
παρούσας υπηρεσίας θα παρ-
ασχεθούν προς τους Ωφελούµενο-
υς του ΤΕΒΑ της Κ.Σ. ∆υτικής
Αττικής στοχευµένα συνοδευτικά
µέτρα και υπηρεσίες, όπως ενδεικ-
τικά, ψυχοκοινωνική στήριξη,
ενδυνάµωση και κοινωνική ένταξη,
παροχή συµβουλών, εκδηλώσεις
κ.λπ. 
Τα συνοδευτικά µέτρα ψυχοκοινω-
νικής στήριξης, ενδυνάµωσης κ.λπ.
των ωφελουµένων θα παρασχεθ-
ούν µέσω ανεξάρτητων ειδικών επι-
στηµόνων, ανάλογα µε το προφίλ
των οικογενειών, τις ανάγκες των
ωφελουµένων και τη «διασπορά»
τους στην εκτεταµένη περιοχή
ευθύνης της Κ.Σ., λαµβανοµένης
υπόψη της «σύνθεσης» του τοπι-
κού πληθυσµού από ευπαθείς και
περιθωριοποιηµένες οµάδες.

Ο συνολικός Προϋπολογισµός του
∆ιαγωνισµού ανέρχεται σε
162.298,24€ συµπεριλαµβανοµέ-
νου Φ.Π.Α.), που αναλύεται σε
καθαρό ποσό 130.885,68 €στο
οποίο προστίθεται ΦΠΑ της τάξης
των 31.412,56 €. 
Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από
το Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθει-
ας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
2014-2020, όπως εφαρµόζεται
στην Ελλάδα.

Ο διαγων ισµός θα πραγµατοποι-
ηθεί µε χρήση της πλατφ όρµας
του Εθν ικού Συστήµατος Ηλεκ-
τρον ικών  ∆ηµοσίων  Συµβά-
σεων  (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της δια-
δικτυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr.

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστηµα ορίζεται
η 06/10/2017 ώρα 8:00 π.µ 
Ως καταληκτική ηµεροµηνία υπο-
βολής προσφορών ορίζεται η
16/10/2017 ώρα 16:00 µ.µ. Το
πλήρες σώµα της διακήρυξης του
διαγωνισµού, θα αναρτηθεί σε
ηλεκτρονική µορφή (.pdf), στη δια-
δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗ∆ΗΣ.

Η διενέργεια του διαγωνισµού διέ-
πεται από τις σχετικές διατάξεις του
Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβά-
σεις έργων, προµηθειών και υπηρ-
εσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
του Ν. 2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ.
Α΄/27-11-1995 ”Περί ∆ηµόσιου
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις”,
του Ν.  3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ.
Α /́13-07-2010 ”Ενίσχυση της δια-
φάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και
άλλες διατάξεις”, του Ν.
3979/2011 για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και λοιπές διατά-
ξεις», των Π.∆ 394/96 “Κανονισµός
Προµηθειών ∆ηµοσίου” και
166/2003 ”Προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29/6/2000 για την
καταπολέµηση των καθυστερή-
σεων πληρωµών στις εµπορικές
στις εµπορικές συναλλαγές” και
113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194 Α/2010),
”Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους ∆ιατάκτες”, λοιπών σχετικών
διατάξεων που αναφέρονται στη
∆ιακήρυξη, των ειδικών κανόνων
και διατάξεων που διέπουν την
παραγωγή, διάθεση και εµπορία

τροφίµων και ποτών, συµπεριλαµ-
βανοµένων διατάξεων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, καθώς και του
πλαισίου εφαρµογής του ΤΕΒΑ
στην Ελλάδα.
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγω-
νισµό έχουν  φυσικά ή νοµικά πρό-
σωπα, ενώσεις προµηθευτών που
υποβάλουν κοινή προσφορά,
συνεταιρισµοί και κοινοπραξίες
προµηθευτών, όπως ειδικότερα
προσδιορίζεται στο άρθρο 25 του
Ν. 4412/2016 και στη ∆ιακήρυξη.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι «εκατόν  ογδόν τα  (180) ηµε-
ρολογιακές ηµέρες» προσµετρ-
ούµενες από την εποµένη της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβο-
λής προσφορών για τον διαγωνι-
σµό.
Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να
λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέ-
πει να καταθέσουν µε την προσφ-
ορά τους εγγύηση συµµετοχής
ποσοστού (2% ) της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης µη
συµπεριλαµβαν οµέν ου Φ.Π.Α,
σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.
4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.16),
όπως ρητά ορίζεται στη ∆ιακήρ-
υξη.

Για περισσότερες πληροφορίες ως
προς τα δικαιολογητικά συµµε-
τοχής και τη γνωστοποίηση της
διακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνονται όπως
αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκ-
τρονική πλατφόρµα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗ∆ΗΣ µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν
από την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΠΠΟΥΣ

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ

ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ

ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ

ΣΣΤΤΑΑ

ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ

∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ

ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕ

ΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..

66997722772288330000
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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

Ενοικιάζεται διαµέρισµα σε νεόδµητη 
πολυκατοικία στη Μαγούλα Αττικής

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολυκατοικία
στη Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα

γραφείο, 1WC, κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολόγιο, αυτόνοµη 

θέρµανση,θέση parking στην πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο.
Κοντά σε αστική συγκοινωνία και προαστιακό σιδηρόδροµο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944204160

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

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΠΠΕΕΛΛΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΨΨΗΗΤΤΟΟΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΟΟ  ((ΣΣΝΝΑΑΚΚ  ΜΜΠΠΑΑΡΡ))  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ::  22110055558800778811  //  66997777445566118877  

ΠΠωωλλεείίττααιι  
οοιικκόόππεεδδοο  11440000ττµµ

σσττηηνν  ΑΑγγίίαα
ΣΣωωττήήρραα

µµεε  4400  ττµµ  κκττίίσσµµαα
σσττηηνν  ΑΑγγίίαα

ΣΣωωττήήρραα  αανντταα--
λλάάσσσσεεττααιι  κκααιι  µµεε  

δδιιααµµέέρριισσµµαα  
ηη  µµααγγααζζίί..  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  ::
66998844779922449900

ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Ο ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆ιοργανώνει βραδιά γλεντιού στον χώρο της µαρίνας

το Σάββατο 23 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 20:00 
µε σουβλάκι, ορντεβ, µπύρες, αναψυκτικά

και πλούσιο µουσικό πρόγραµµα 
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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 διαµέρισµα
100 τ.µ. χωρίς κοινόχρη-
στα κεντρική θέρµανση ,
κλιµατισµός. Τηλ.
6971752279.

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 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

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΗΗ  
ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΩΩΣΣ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  

ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..  ΤΤΗΗΛΛ..  66997744339944999911
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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

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..

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr
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