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ανακοίνωση για το θέµα
 η ‘’∆ΥΝΑΜΗ 
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Συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών µε τους 
∆ιευθυντές ∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 
Γ. Κασσαβός: ‘’Θα παρέχουµε κάθε δυνατή 
βοήθεια σε µαθητές και εκπαιδευτικούς" 
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ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  ::  ΛΛύύσσηη  µµεε  οορρίίζζοονντταα  
εειικκοοσσααεεττίίααςς  σσττοο  ππρρόόββλληηµµαα  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  

ΣΣττέέγγαασσηηςς  ααννααζζηηττάά  ηη  Α΄ΕΣΕ
Προτάθηκε η ίδρυση νέου 
Σχολείου µε την ένδειξη 
του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ
στο χώρο του παλαιού 

ΤΕΛ, προκειµένου 
να αποσυµφορηθούν τα 

όµορα Σχολεία. 

ΈΈρρχχοοννττααιι  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  
γγυυµµνναασσττώώνν  σσεε  44  δδήήµµοουυςς  

ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  
Σε ΦΕΚ η κατανοµή θέσεων για 1363

πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής, µε σκοπό
τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ Βαθµού 

ΜΜΟΟΝΝΤΤΕΕΛΛΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΙΙΑΑ  ΒΒΙΙΩΩΣΣΙΙΜΜΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΗΗ  

Με την τοπική ηµερίδα στην πλατεία 
Ρολογιού στον Ασπρόπυργο

ξεκινούν οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του συνεδρίου,
που διοργανώνει το Τµήµα Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 

∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνιας Ένωσης 
Αρχιτεκτόνων, υπό τον γενικό τίτλο "Αττική σε κρίση" 

ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκεε  εεγγκκλληηµµααττιικκήή  οορργγάάννωωσσηη
πποουυ  ‘‘’’χχττυυπποούύσσεε’’’’  σσυυχχννάά  σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  
∆ιέπραττε ένοπλες ληστείες σε ταχυδροµικά υποκαταστήµατα, supermarkets, 

φαρµακεία και πρατήρια καύσιµων σε διάφορες περιοχές της χώρας
Από τα στοιχεία της έρευνας διαφαίνεται ότι έχουν διαπράξει περισσότερες από 200 ληστείες 

σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, αποκοµίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σσεελλ..  22--1111

σσεελλ..    33--44

ΚΚάάδδοοιι  ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηηςς
σστταα  σσχχοολλεείίαα  

ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν
Ο δήµος έχει εξασφαλίσει ακόµη 300 µπλε

κάδους που θα ενισχύσουν το υπάρχον δίκτυο
των µπλε κάδων ανακύκλωσης της πόλης σσεελλ..  55

σσεελλ..    66

σσεελλ..    33

σσεελλ..    33

σσεελλ..    55

σσεελλ..    88
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Ασπρόπυργος
Καπάτου Μαρία Γ. 

Αγίου ∆ηµητρίου 9 & Αχαρνών, 2105578420

Ελευσίνα
Στυλιαρά Ελένη Κ. 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

Μάνδρα

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

Aχαρνές

Φιλιππάτου Αικατερίνη Β. 
Λεωφόρος Αθηνών 40, 2102461015

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. Πηνειού 81, 

Άνω Λιόσια, 2102481114

Χαϊδάρι

Χριστοδούλου Αντώνιος Ε. 
Ανθέων 35, 2105814400

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και σποραδικές βροχές   

Η θερµοκρασία από 17 έως 25
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµια Ηµέρα Αντισύλληψης

Ευρωπαϊκή Ηµέρα Γλωσσών
Η µετάστασις του ευαγγελιστού Ιωάννου του

θεολόγου, Αγίου και δικαίου Γεδεών Απάντηση, σε έντονο ύφος, έδωσε, κατά τη διάρ-
κεια του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Πέµπτης 21
Σεπτεµβρίου 2017, στον πρώην ∆ήµαρχο

∆ηµήτρη Μπουραΐµη για το θέµα της κατεδάφισης
επικίνδυνου κτιρίου στην οδό Φυλής ο ∆ήµαρχος Χρή-
στος Παππούς. 

Ο πρώην ∆ήµαρχος είχε καταγγείλει, µε ανακοίνωσή
του, ότι η κατεδάφιση είχε κοστίσει 250 χιλ. ευρώ, ότι δεν
υπήρχε άδεια κατεδάφισης από την Πολεοδοµία, ότι δια-
τέθηκαν, παρανόµως, µηχανήµατα του ∆ήµου κι ότι
απασχολήθηκε στο έργο, ως υπεργολάβος, ο σύζυγος
της Προέδρου της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής Ελένης
Λιάκου.

Ο κ. Παππούς διέψευσε κατηγορηµατικά όλα τα
σηµεία της καταγγελίας του ∆. Μπουραΐµη και επικα-
λούµενος έγγραφο της υπηρεσίας του ∆ήµου ανέφερε
ότι:

- η κατεδάφιση κόστισε 21 χιλ. ευρώ
-εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 4618/2016 άδεια κατεδάφισης

από την Πολεοδοµία
-χρησιµοποιήθηκαν µηχανήµατα του ∆ήµου για να µει-

ωθεί το κόστος του έργου 
-δεν αληθεύει ότι ο σύζυγος της Ελένης Λιάκου έχει

πάρει οποιαδήποτε ανάθεση από το ∆ήµο.
«Άλλο να έχει κοστίσει η κατεδάφιση 21 χιλ. ευρώ και

άλλο να λέτε ότι έχει κοστίσει 250 χιλ. ευρώ. Όσο για τον
Γιάννη Καλύβα ασχολείται µε έργα εκτός του ∆ήµου 

Φυλής και µε βοηθάει, αν τον χρειαστώ» τόνισε χαρακ
τηριστικά και πρόσθεσε ότι «ήταν  νοικοκύρης όταν ο

ίδιος ανέλαβε το ∆ήµο και νοικοκύρης παραµένει».
Ο ∆ήµαρχος Φυλής κάλεσε το ∆ηµήτρη Μπουραΐµη να

αναγνωρίσει ,δηµόσια, το λάθος του και τόνισε ότι η
εργολαβία για την πρόληψη φυσικών καταστροφών την
οποία αναλαµβάνει, από την εποχή της δικής του ∆ηµα-
ρχίας, η τεχνική εταιρία STAR, έχει κατεδαφίσει πάνω
από δέκα επικίνδυνα κτίρια, µερικά εκ των οποίων από
την εποχή του σεισµού. «∆εν µπορούσε  να συνεχιστεί
αυτή η κατάσταση, γιατί κινδύνευαν άνθρωποι. Πρόσφα-
τα άλλωστε, βρέθηκε κατηγορούµενος για παράλειψη
κατεδάφισης επικίνδυνου κτιρίου στο Πάρκο Πόλης ο
∆ηµήτρης Μπουραΐµης», υπογράµµισε ο Χρήστος Παπ-
πούς. «Ήµουν στο πλευρό του πρώην ∆ηµάρχου για να
µην καταδικαστεί, γιατί αυτής της φιλοσοφίας είµαι. Κι
επειδή θέλω να τον προστατεύσω τον καλώ να ελέγχει
τις πληροφορίες που του δίνουν διάφορα ανθρωπάκια,
για να µην εκτίθεται», κατέληξε ο ∆ήµαρχος Φυλής. 

Τη νοµιµότητα των κατεδαφίσεων υπερασπίστηκε ο
∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος Μαραγκός, ο
οποίος ζήτησε από τους δηµοτικούς συµβούλους να
ενηµερώνονται από την Τεχνική Υπηρεσία και από τους
επιβλέποντες του έργου προτού προβαίνουν σε καταγ-
γελίες. 

(Ακολουθεί στη σελ. 4 νέα ανακοίνωση για το θέµα της
παράταξης του κ. ∆. Μπουραϊµη ΄΄∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ΄΄)

ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκεε  εεγγκκλληηµµααττιικκήή  οορργγάάννωωσσηη
πποουυ  ‘‘’’χχττυυπποούύσσεε’’’’  σσυυχχννάά  σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  
∆ιέπραττε ένοπλες ληστείες σε ταχυδροµικά υποκαταστήµατα, supermarkets, 
φαρµακεία και πρατήρια υγρών καύσιµων σε διάφορες περιοχές της χώρας

Από τα στοιχεία της έρευνας διαφαίνεται ότι έχουν διαπράξει περισσότερες από 200  ληστείες 
σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, αποκοµίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττι-
κής, εξαρθρώθηκε οργανωµένο εγκληµατικό δίκτυο, που διέπραττε συστηµατικά
ένοπλες ληστείες σε καταστήµατα, supermarkets, πρατήρια υγρών καυσίµων,

πρακτορεία τυχερών παιγνίων, φαρµακεία, ταχυδροµικά υποκαταστήµατα κλπ. επιχειρήσεις,
σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο οργανωµένης και συντονισµένης αστυνοµικής επιχείρησης τις πρωινές ώρες
της Παρασκευής 22 Σεπτεµβρίου 2017, µε τη συµµετοχή αστυνοµικών των Υποδιευθύνσεων
Ασφάλειας Πειραιά, Πύργου και Σερρών, σε Αττική και Σέρρες συνελήφθησαν πέντε ηµεδα-
ποί (ηλικίας 52, 48, 33, 32 & 29 ετών) µέλη της οργάνωσης, µεταξύ των οποίων και τα αρχηγι-
κά, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται επιπλέον 31χρονος ηµεδαπός.

Σε βάρος τους σχηµατίστηκε δικογραφία – κακουργηµατικού χαρακτήρα - για εγκληµατική
οργάνωση, ληστείες και κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία,
και παραβάσεις των νόµων για τα όπλα και τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική δρα-
στηριότητα.

Στη δικογραφία περιλαµβάνονται ακόµη δύο ηµεδαποί, ηλικίας 25 και 28 ετών, για κλοπή
και αποδοχή - διάθεση προϊόντων εγκλήµατος εκ των οποίων ο 28χρονος συνελήφθη στο
πλαίσιο της επιχείρησης.

Όπως προέκυψε, οι συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει εγκληµατική οργάνωση, µε διαρκή
δράση, τουλάχιστον την τελευταία διετία και διέπρατταν ένοπλες ληστείες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Ηλείας και της Κρήτ-
ης, µε βασικό χαρακτηριστικό τη χρήση µοτοσυκλετών µεγάλου κυβισµού, µε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

συνεχίζεται στη σελ. 11

∆ιέψευσε τις καταγγελίες ∆. Μπουραΐµη 
για τις κατεδαφίσεις ο Χρήστος Παππούς
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- Επανήλθε µε νέα ανακοίνωση για το θέµα η ‘’∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ’’



Παρουσία του ∆ηµάρχου Αχαρνών πραγµατοποι-
ήθηκε προγραµµατισµένη συνάντηση µε τους
∆ιευθυντές των ∆ηµοτικών Σχολείων και τους

Προϊσταµένους των Νηπιαγωγείων του ∆ήµου Αχαρνών,
η οποία διοργανώθηκε από τη Σχολική Επιτροπή Πρω-
τοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών. 

Όπως ανέφερε ο κ. Γιάννης Κασσαβός: "Όλες οι Υπηρ-
εσίες του ∆ήµου Αχαρνών και η Σχολική Επιτροπή Πρω-
τοβάθµιας Εκπαίδευσης έχουν θέσει ως κύρια προτεραι-
ότητα, τη διευκόλυνση της λειτουργίας των ∆ηµοτικών
και Νηπιαγωγείων και την καλυτέρευση των συνθηκών
µόρφωσης των µαθητών στα σχολεία του ∆ήµου Αχα-
ρνών, µέσα από την εποικοδοµητική συνεργασία µε τη
σχολική κοινότητα. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών είναι "κοντά" στα σχολεία του ∆ήµου
Αχαρνών, ώστε να εκπληρώσει στο ακέραιο την απο-
στολή του, να υποστηρίξει τις κτιριακές υποδοµές και να
παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια σε µαθητές και εκπαιδευ-
τικούς" 

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ο Πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κ.
Κώστας Καρυδάκης ανάφερε ότι, η δηµοτική αρχή και η
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
στοχεύουν στη στενή συνεργασία µε τη Σχολική κοινότ-
ητα, ώστε να δηµιουργηθεί, ασφαλές και δηµιουργικό
περιβάλλον και καλύτερες συνθήκες εργασίας, που θα
οδηγήσουν τους µαθητές στην πρόοδο και την επιτυχία.

Ο κ. Καρυδάκης ενηµέρωσε τους ∆ιευθυντές των

∆ηµοτικών Σχολείων και τους Προϊσταµένους των
Νηπιαγωγείων του ∆ήµου Αχαρνών για το οργανωτικό
πλαίσιο λειτουργίας της Σχολικής Επιτροπής, για τις
εργασίες που έγιναν κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και
για την καταγραφή των προβληµάτων των σχολείων.

Όπως ανάφερε, κατά την πρώτη εβδοµάδα του
Σεπτεµβρίου µεγιστοποιήθηκαν οι παρεµβάσεις της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε
συνεργασία µε τις Αντιδηµαρχίες του ∆ήµου Αχαρνών,
Τεχνικών Έργων, Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και
Πρασίνου και πραγµατοποιήθηκαν όσες εργασίες ήταν
αναγκαίες, ώστε µε το χτύπηµα του πρώτου κουδουνιού
τα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών να είναι καθ' όλα έτοιµα
να υποδεχτούν τους µαθητές του ∆ήµου Αχαρνών.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η διαδικασία τοποθέτ-
ησης καθαριστριών για τη καθαριότητα των σχολικών
µονάδων για τη νέα χρονιά, οι οποίες απασχολούνται µε
σύµβαση έργου και έχουν επιλεγεί βάσει αντικειµενικών
κριτηρίων, όπως αυτά προβλέπονταν στην µε αριθµό
πρωτοκόλλου 1416/13-7-2017 σχετική Προκήρυξη. 

Γνωστοποιήθηκε επίσης, η πραγµατοποίηση της κατα-
νοµής της Β΄ δόσης των λειτουργικών δαπανών για το
2017 στα Νηπιαγωγεία και στα ∆ηµοτικά σχολεία, ενώ
αναµένεται σύντοµα και η κατανοµή της Γ΄ δόσης των
λειτουργικών δαπανών 2017, ώστε να διασφαλιστεί ότι
κανένα σχολείο του ∆ήµου Αχαρνών δεν µένει χωρίς
πόρους για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.

Στη συνάντηση µε τους ∆ιευθυντές ∆ηµοτικών και
Νηπιαγωγείων του ∆ήµου Αχαρνών, παραβρέθηκε
επίσης, ο Αντιδήµαρχος Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητι-
σµού και Νέας Γενιάς κ. Στάθης Τοπαλίδης και η Πρόε-
δρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης κα Γεωργία Ευθυµιάδου.
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ΑΑπό τον  Ασπρόπυρ-
γο ξεκιν ούν  οι τοπι-
κές ηµερίδες του

συν εδρίου «Αττική σε κρίση».
Στις προσυν εδριακές ηµερίδες
και το συν έδριο θα αν απτυχ θ-
ούν  πάν ω από 200 αν α-
κοιν ώσεις από αρχ ιτέκτον ες
πολεοδόµους, µηχ αν ικούς
άλλων  ειδικοτήτων , ν οµικούς,
ιστορικούς, αρχ αιολόγους, επι-
στήµον ες άλλων  κοιν ων ικών
επιστηµών , καθώς και συλλογι-
κούς κοιν ων ικούς φορείς και
κιν ήµατα από πολλά σηµεία
της Αττικής

Συγκεκριµέν α αύριο  Τετάρτη 27 Σεπτεµβρίου, µε
την  τοπική ηµερίδα στην  πλατεία Ρολογιού στον
Ασπρόπυργο, γίν εται η έν αρξη των  εκδηλώσεων  στο
πλαίσιο του συν εδρίου που διοργαν ών ει το Τµήµα Αττι-
κής του Συλλόγου Αρχ ιτεκτόν ων  ∆ιπλωµατούχ ων  Αν ω-
τάτων  Σχ ολών  - Παν ελλήν ιας Έν ωσης Αρχ ιτεκτόν ων ,
υπό τον  γεν ικό τίτλο "Αττική σε κρίση", και προγραµ-
µατίζεται την  Παρασκευή έως την  Κυριακή, 20 έως 22
Οκτωβρίου, στο Κτήριο Αβέρωφ του ΕΜΠ.

Σύµφων α µε το κάλεσµα του συλλόγου, «µε θέµατα τις
τρέχ ουσες εξελίξεις στον  χ ωρικό σχ εδιασµό και την  

οικιστική πραγµατικότητα, τον  κοιν ων ικό εξοπλισµό,
το περιβάλλον , τους ελεύθερους χ ώρους, τα χ ωρικά
προβλήµατα για τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού,
την  οικιστική κληρον οµιά, τη χ ωροθέτηση παραγω-
γικών  δραστηριοτήτων  κ.λπ. στην  Αττική, στις προ-
συν εδριακές ηµερίδες και το συν έδριο θα αν απτυχ θ-

ούν  πάν ω από 200 αν ακοιν ώσεις από αρχ ιτέκτον ες
πολεοδόµους, µηχ αν ικούς άλλων  ειδικοτήτων , ν οµι-
κούς, ιστορικούς, αρχ αιολόγους, επιστήµον ες άλλων
κοιν ων ικών  επιστηµών , καθώς και συλλογικούς κοιν ω-
ν ικούς φορείς και κιν ήµατα από πολλά σηµεία της Αττι-
κής».

Οι τοπικές εκδηλώσεις (Λαύριο, Ασπρόπυργος, Ελευ-
σίν α, Μέγαρα, Κερατέα, Λόφος Λαµπράκη ), οι θεµατικές
ηµερίδες (κοιν ων ική γεωγραφία στον  καιρό της κρίσης,
συλλογικές µορφές κατοίκησης, µον τερν ιστική πρό-
σληψη του Παρθεν ών α από τους Φρόυν τ και Λε Κορµ-
πιζιέ, Ιστορική Γεν ιά των  σπουδαστών  του '40 και των
αρχ ιτεκτόν ων  του '50 και του '60), οι συν αυλίες
(Αθήν α, Πειραιάς, Λαύριο, Ελευσίν α), µε τις οποίες οι
οργαν ωτές στοχ εύουν  ν α αν αδείξουν  υποβαθµισµέν ες
περιοχ ές µε αρχ ιτεκτον ικό εν διαφέρον  που εν  µέσω
κρίσης εγκαταλείπον ται και καταστρέφον ται, όπως και

το πρόγραµµα µαζί µε τις περιλήψεις των  140 αν α-
κοιν ώσεων  του τελικού τριηµέρου, βρίσκον ται αν αρτ-
ηµέν ες στο site του συν εδρίου: (https://atticaincri-
sis.com).

ΜΜΟΟΝΝΤΤΕΕΛΛΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΙΙΑΑ  ΒΒΙΙΩΩΣΣΙΙΜΜΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΗΗ    
Με την τοπική ηµερίδα στην πλατεία Ρολογιού στον Ασπρόπυργο

ξεκινούν οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνει το Τµήµα Αττικής 
του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνιας Ένωσης 

Αρχιτεκτόνων, υπό τον γενικό τίτλο "Αττική σε κρίση" 

Συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών µε τους ∆ιευθυντές ∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 
Γ. Κασσαβός: ‘’Θα παρέχουµε κάθε δυνατή βοήθεια σε µαθητές και εκπαιδευτικούς" 
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
‘‘’’11..112277..000000  εευυρρώώ  ααππόό  ττοο  δδήήµµοο  
ΦΦυυλλήήςς  γγιιαα  κκααττεεδδααφφίίσσεειιςς,,  
θθεεοοµµηηννίίεεςς  κκααιι  άάλλλλαα  ττιιννάά

Άνω Λιόσια, 25 Σεπτεµβρίου 2017

Ο ηγέτης της Ρωσικής επαν άστασης Βλαν τίµιρ Λέν ιν  συν ήθιζε ν α λέει: «Τα γεγον ότα είν αι πεισµατάρικα».
Ρήση την  οποία η σηµεριν ή διοίκηση του δήµου Φυλής (δηλαδή η διοίκηση Χρήστου Παππού –  Ελέν ης Λιά-
κου και συν οδοιπόρων ) φαίν εται ότι αγν οεί. ∆ιαφορετικά δε θα άφην ε ν α αποκαλύπτεται το βάθος και η έκτα-
ση της αν επάρκειάς της.
Στο τελευταίο δηµοτικό συµβούλιο, µε αφορµή την  κατεδάφιση κτηρίου στα Άν ω Λιόσια, ο δήµαρχ ος Φυλής

«προέτρεψε» τον  επικεφαλής της παράταξης ∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ν α µην  παρασύρεται από «κακές σει-
ρήν ες» και µεταφέρει ψευδή γεγον ότα. Ξεχ ν ών τας ότι στη ∆ηµοκρατία, ο ρόλος της αν τιπολίτευσης είν αι ο
συν εχ ής και αδιάλειπτος έλεγχ ος της εξουσίας.

Σε πείσµα των  γεγον ότων , ωστόσο, η δική του διάψευση ήρθε πολύ ν ωρίς:

1) Η «βοήθεια» που ο σύζυγος της προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Φυλής προσφέρει από την  καλή
του καρδιά στο δήµο, κοστίζει από 24.000 ευρώ καιG πάν ω. Εν δεικτικά, παραθέτουµε σύµβαση που είχ ε
συν άψει µε το δήµο το 2014. ∆ιαψεύδεται έτσι ο ισχ υρισµός του κ. Παππού στο δηµοτικό συµβούλιο ότι ο
σύζυγος της κας Λιάκου δεν  έχ ει πάρει ούτε έν α έργο από το δήµο. Και βέβαια υπάρχ ουν  και οι υπεργολαβίες
που παίρν ει από άλλους αν αδόχους έργων .
2) Η διοίκηση του δήµου Φυλής έχ ει δαπαν ήσει για «Μίσθωση µηχ αν ηµάτων  για την  εκτέλεση εργασιών

κατεδάφισης επικιν δύν ως ετοιµόρροπων  κτισµάτων  και εργασιών  πρόληψης και αποκατάστασης µικροζηµιών
από έκτακτες περιστάσεις ή θεοµην ία» από το 2015 και µετά, ποσό 1.127.000 ευρώ.

Αν , κατά τα λεγόµεν α του δηµάρχου, το κόστος των  κατεδαφίσεων  επικίν δυν ων  κτισµάτων  κόστισαν  στο
δήµο περίπου 20.000 ευρώ η κάθε µια, οι περίπου 6 κατεδαφίσεις που έχ ουν  γίν ει, προφαν ώς δεν  υπερ-
βαίν ουν  τις 120.000 ευρώ. Τι απέγιν ε το υπόλοιπο 1.000.000; Ποιες ήταν  οι «έκτακτες συν θήκες» για τις
οποίες χ ρησιµοποιήθηκε; Σε ποια έργα «θεοµην ίας» πήγαν  αυτά τα χ ρήµατα, αφού ότι έχ ει δηµοπρατηθεί
µέχ ρι τώρα είν αι έργα της Περιφέρειας; 
3) ∆υο άδειες κατεδάφισης αν ατέθηκαν  στη σύζυγο του δηµοτικού συµβούλου Γιώργου Καραϊσκάκη, Βασι-

λική Φελεµέγκα. Υπεν θυµίζουµε, ότι η κα Φελεµέγκα είν αι, επίσης, συν ιδιοκτήτρια του κτηρίου της πρώην
∆ΟΥ, το οποίο εν οικιάστηκε – µε αδιαφαν είς διαδικασίες - για ν α στεγαστούν  υπηρεσίες του δήµου Φυλής.
Αν  στα παραπάν ω προσθέσουµε και την  πρόσφατη απόφαση για διεν έργεια διαγων ισµού µε τίτλο

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ συν ολικού προϋπολογισµού 496.000,00 €», η οποία αφορά στα ίδια
περίπου θέµατα, αν τιλαµβαν όµαστε εύκολα ότι η δηµοτική αρχ ή Φυλής έχ ει υποεκτιµήσει τα γεγον ότα, µε
αποτέλεσµα η πραγµατικότητα ν α την  εκδικηθεί.
Τρία και πλέον  χ ρόν ια µετά, ο Χρήστος Παππούς και η διοίκησή του δεν  επιδεικν ύουν  ούτε µισό δείγµα ευθ-

ιξίας. Αν τίθετα, επιδεικν ύουν  έν α πείσµα πρωτόγν ωρο για τα χ ρον ικά της τοπικής Αυτοδιοίκησης, προοίµιο
µιας πολιτικής όπου κυριαρχούν  η εγκληµατική προχ ειρότητα, οι φθην ές δικαιολογίες και η πλήρης αν ικαν ότ-
ητα. ‘’

Συνάντηση Πατούλη - Π.ΟΜ.Ι∆.Α.:
””ΣΣύύµµππλλεευυσσηη  ππρροοςς
όόφφεελλοοςς  ττωωνν  πποολλιιττώώνν””

ΟΠρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης συναντήθηκε µε
αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙ∆Α), υπό τον Πρόεδρο

της Σ. Παραδιά, στα γραφεία της Ένωσης.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα θέµατα

που απασχολούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς και οι τρό-
ποι ενίσχυσης της συνεργασίας της Οµοσπονδίας µε την
Αυτοδιοίκηση Α’ βαθµού, προς όφελος των πολιτών.

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης έθεσε ως προτεραιότητα την
άµεση αποστολή από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
προς τους ∆ήµους, όλων των στοιχείων των κτιριακών
χώρων που έχουν νοµιµοποιηθεί, συµπεριλαµβανοµένων
και των πρόσθετων εµβαδών που τακτοποιήθηκαν. Όπως
υπογράµµισε µε τα συγκεκριµένα στοιχεία οι ∆ήµοι θα έχουν
τη δυνατότητα να εισπράξουν τα νόµιµα δηµοτικά τέλη, χωρίς
αναδροµικές χρεώσεις όπως είναι και το αίτηµα της
ΠΟΜΙ∆Α, και να αξιοποιήσουν τα συγκεκριµένα έσοδα σε
παρεµβάσεις υπέρ των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών,
χωρίς να προχωρήσουν σε αυξήσεις των δηµοτικών τελών.

Παράλληλα επισήµανε πως αυτά τα στοιχεία αποτελούν ένα
χρήσιµο εργαλείο για τους ∆ήµους προκειµένου να εκδίδουν
βεβαιώσεις για αγοραπωλησίες ακινήτων, στις οποίες θα
απεικονίζονται τα ακριβή εµβαδά τους. Σχετική επιστολή µε
το συγκεκριµένο αίτηµα της ΚΕ∆Ε θα αποσταλεί άµεσα στον
Πρόεδρο του ΤΕΕ Γ. Στασινό, όπως ανέφερε ο κ. Πατούλης.

Επιπρόσθετα κατά τη συνάντηση συζητήθηκε και η ανάγ-
κη νοµοθετικής ρύθµισης η οποία θα προβλέπει την περαι-
τέρω παράταση των προθεσµιών που έχουν οριστεί για τη
δυνατότητα των πολιτών να ρυθµίσουν τις οφειλές τους προς
τους ΟΤΑ.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙ∆Α έθεσε και το θέµα που σχετίζε-
ται µε τη διαδικασία και τον τρόπο απαλλαγής των κενών και
µη ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων, από την υποχρέωση κατα-
βολής των δηµοτικών τελών. Από την πλευρά του ο κ.
Πατούλης δεσµεύτηκε ότι θα φέρει το θέµα προς συζήτηση
στην επόµενη συνεδρίαση του ∆Σ της ΚΕ∆Ε.

Αµέσως µετά τη συνάντηση σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος
της ΚΕ∆Ε τόνισε τα εξής:«Με τον Πρόεδρο της ΠΟΜΙ∆Α
είχαµε µία ιδιαίτερα χρήσιµη συζήτηση για όλα τα ζητήµατα
που απασχολούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά τους τρόπο-
υς να συµπλεύσουµε πιο αποτελεσµατικά προς όφελος των
πολιτών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης µας βρέθηκε το ζήτηµα των
εσόδων που θα έπρεπε να αποδίδονται στους ∆ήµους από
τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων, για έργα βελτίωσης της
ποιότητας ζωής των πολιτών. ∆υστυχώς τα χρήµατα που
έχουν πληρώσει οι πολίτες για να τακτοποιήσουν τις πολεο-
δοµικές αυθαιρεσίες, τα οποία καταλήγουν στο "Πράσινο
Ταµείο", δεν χρησιµοποιούνται παρά σε ελάχιστο βαθµό για
την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Αυτό
πρέπει να αλλάξει. Οι Έλληνες πολίτες δικαιούνται µία
καλύτερη ποιότητα ζωής, δεν είναι πολίτες β’ κατηγορίας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθµού θα συνεχίσει µε τεκµηρ-
ιωµένες προτάσεις και θέσεις να βρίσκεται στο πλευρό των
πολιτών και να αγωνίζεται για ένα καλύτερο µέλλον για τα
παιδιά µας». 

Εγκρίθηκε ποσό 26,6 εκατ.
ευρώ για την καταβολή του

ΕΚΑΣ Σεπτεµβρίου
Εγκρίθηκε η διάθεση ποσού, ύψους

26.636.090,63 ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισµού εξόδων του υπουργείου

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, καθώς και η έκδοση ισόποσου

χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), για την
καταβολή του ΕΚΑΣ για τον Σεπτέµβριο 2017.

Αυτό προβλέπει απόφαση της υπουργού
Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, η οποία δηµο-

σιεύθηκε στη ∆ιαύγεια.

Ακινητοποιηµένοι συρµοί του
Προσταστιακού, λόγω

βραχυκυκλώµατος

Ακινητοποιηµένοι έµειναν χθες από τις 11:00 και
για περίπου τρεις ώρες οι συρµοί του Προαστιακού
Σιδηρόδροµου στις γραµµές Αθήνα – Κιάτο, Αθήνα
– Χαλκίδα και Αθήνα – Νερατζιώτισσα, λόγω
βραχυκυκλώµατος στην παροχή ηλεκτροδότησης
∆εν υπήρξαν εγκλωβισµένοι επιβάτες σε συρµούς,
ενώ αργότερα υπήρξε  νέα ενηµέρωση για την απο-
κατάσταση της βλάβης και των δροµολογίων του
Προαστιακού Σιδηρόδροµου.



Ύστερα από ενέργειες της
∆ιεύθυνσης Καθαριότητας
του ∆ήµου Αχαρνών, η

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης -
Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ), ενέκρινε την
παροχή µπλε κάδων ανακύκλωσης, οι
οποίοι θα τοποθετηθούν σε δηµοτικά,
γυµνάσια και λύκεια του ∆ήµου Αχα-
ρνών. 

Πρόκειται για τροχήλατους µπλε
κάδους ανακύκλωσης χωρητικότητας
360 λίτρων, οι οποίοι παραδόθηκαν
από την Ελληνική Εταιρεία Αξιο-
ποίησης-Ανακύκλωσης στον ∆ήµο Αχα-
ρνών και θα διανεµηθούν στα σχολεία
του ∆ήµου Αχαρνών το επόµενο χρο-
νικό διάστηµα, ύστερα από συνεννόηση
µε τους ∆ιευθυντές των σχολικών µονά-
δων. 

Όπως ανάφερε ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας κ.
Θοδωρής Συρινίδης πέρα από την εξασφάλιση των
τροχήλατων κάδων για τα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών,
ο δήµος έχει εξασφαλίσει ακόµη 300 µπλε κάδους που 

θα ενισχύσουν το υπάρχον δίκτυο των µπλε κάδων
ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, εξέφρα-
σε ικανοποίηση του για την έγκριση των αιτηµάτων του 

∆ήµου Αχαρνών προς την Ελληνική Εταιρεία Αξιο-
ποίησης-Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ) και δήλωσε:

"Η τοποθέτηση µπλε κάδων ανακύκλωσης στα σχο-
λεία του ∆ήµου Αχαρνών, στοχεύει στην ευαισθητο-
ποίηση των µαθητών σε θέµατα ανακύκλωσης και στην
ενηµέρωση για τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης. 

Η ανακύκλωση είναι µια διαρκής υποχρέωση που
αρµόζει σε µια πολιτισµένη και σύγχρονη κοινωνία"

ΚΚάάδδοοιι  ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηηςς  σστταα  σσχχοολλεείίαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν
Ο δήµος έχει εξασφαλίσει ακόµη 300 µπλε κάδους
 που θα ενισχύσουν το υπάρχον δίκτυο των µπλε

κάδων ανακύκλωσης της πόλης 
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∆
ηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, η
Κοινή Υπουργική Απόφαση
µε την οποία εγκρίνεται η

κατανοµή θέσεων για την πρόσληψη
χιλίων τριακοσίων εξήντα τριών
(1363) πτυχιούχων Φυσικής Αγω-
γής κατ’ ανώτατο όριο, µε σκοπό τη
στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ Βαθµού και

των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆
αυτών, που υλοποι-
ούν Προγράµµατα
Άθλησης για Όλους
(Π.Α.γ.Ο) περιόδου
2017-2018, όπως

αυτές αξιολογούνται και προτείνον-
ται προς έγκριση από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού του Υπουρ-
γείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,
δια της ∆/νσης Άθλησης για Όλους,
Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού,
Επιστηµονικής Υποστήριξης και
∆ιεθνών Σχέσεων.

Στη ∆υτική Αττική σύµφωνα µε το
ΦΕΚ που δηµοσιεύθηκε θα γίνουν
προσλήψεις στους εξής φορείς 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-
Θέσεις  7

ΦΟΡΕΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
«ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» ∆ΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ - Θέσεις 4

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
«ΠΑΡΝΗΘΑ» - Θέσεις 15

ΦΟΡΕΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ»
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - Θέσεις 4

Επίσης στην Ανατολική Αττική
περιλαµβάνεται ο ∆ήµος  Αχαρνών
µε την κατανοµή 18 θέσεων στη
«∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΑΧΑΡΝΩΝ»

ΈΈρρχχοοννττααιι  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  γγυυµµνναασσττώώνν
σσεε  44  δδήήµµοουυςς  ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  

Σε ΦΕΚ η κατανοµή θέσεων για 1363 πτυχιούχους Φυσικής
Αγωγής, µε σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ Βαθµού 



Περιφέρεια Αττικής: Περιφέρεια Αττικής: 
Για τρίτη χρονιά 1.052 

δροµολόγια για 20.874 µαθητές

ΗΠεριφέρεια Αττικής ενηµερώνει σχετικά µε τη
µετακίνηση των µαθητών στα σχολεία τους (µε
δηµόσια σύµβαση) ότι και φέτος για τρίτη

συνεχή χρονιά ξεκίνησαν, µε την έναρξη του σχολικού
έτους, 1.052 δροµολόγια για 20.874 µαθητές.

Πρόκειται για µαθητές των οποίων το σπίτι απέχει
σηµαντική απόσταση από το σχολείο, καθώς και για
µαθητές των µουσικών σχολείων, των σχολείων ειδικής
αγωγής και των διαπολιτισµικών σχολείων.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 25.200.000 ευρώ και
καλύπτεται τόσο από κρατική χρηµατοδότηση όσο και
από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Οι συµβάσεις µε τους µεταφορείς έχουν προκύψει µετά
από διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό και έλεγχο από το
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Υπενθυµίζεται ότι τον Σεπτέµβριο του 2014 η νέα, τότε,
διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής παρέλαβε µια κακή
κατάσταση, µε προγραµµατισµό για µόνο 11.000 παιδιά
(λόγω µνηµονιακών περικοπών), χωρίς συµβάσεις αλλά
µε παρατάσεις επί παρατάσεων παλαιοτέρων συµβά-
σεων, καθυστερήσεις και πολύ υψηλότερο κόστος.

ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

ΈΈνναα  αακκόόµµαα  πποολλυυµµοορρφφιικκόό  
όόχχηηµµαα  γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  
ττοουυ  ΄́΄́ΒΒοοήήθθεειιαα  σσττοο  ΣΣππίίττιι΄́΄́

Στην προµήθεια ενός ακόµα πολυµορφικού οχή-
µατος για τις ανάγκες του προγράµµατος Βοήθ-
εια στο Σπίτι πρόκειται να προχωρήσει ο ∆ήµος

Μεγαρέων.
Σήµερα ο καλλικρατικός ∆ήµος Μεγαρέων χρησιµο-

ποιεί τρία οχήµατα για τους σκοπούς του προγράµµατος
αλλά οι ανάγκες έχουν αυξηθεί.

Το πρόγραµµα υποστηρίζει υπερήλικες µοναχικούς
ανθρώπους οι οποίοι είτε ζουν καθηλωµένοι στο σπίτι
τους ή σε αποµακρυσµένες περιοχές.

Στελέχη του επισκέπτονται τους ανθρώπους αυτούς,
διεκπεραιώνουν για λογαριασµό τους διάφορες δουλειές
όπως αγορά τροφίµων και φαρµάκων επίσης εξειδικε-
υµένο προσωπικό προσφέρει ψυχολογική στήριξη.

Το Βοήθεια στο Σπίτι συµµετέχει στην διανοµή
µερίδων φαγητού, όπου είναι απαραίτητο, το οποίο παρ-
ασκευάζεται από την Τράπεζα Αγάπης της Μητροπό-
λεως καθώς και του ∆ηµοτικού Συσσιτίου.

ΜΜεε  εεππιιττυυχχίίαα  οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ηη  εεξξόόρρµµηησσηη  
εεθθεελλοοννττιικκοούύ  κκααθθααρριισσµµοούύ  

σσττοο  λλόόφφοο  ττοουυ  ΠΠρροοφφήήττηη  ΗΗλλίίαα
Έπειτα από πρωτοβουλία του ∆ήµου ΧαϊδαρίουΈπειτα από πρωτοβουλία του ∆ήµου Χαϊδαρίου

Με την ανταπόκριση και τη συµµετοχή
δεκάδων εθελοντών, µελών συλλόγων
της περιοχής µας αλλά και µεµονωµέ-

νων κατοίκων η πρωτοβουλία καθαριότητας σε
ένα δύσκολο και απαιτητικό σηµείο της πόλης
µας, στέφθηκε µε µεγάλη επιτυχία. Την προσπά-
θεια των κατοίκων συνέδραµαν συνεργεία του
∆ήµου, ώστε ο καθαρισµός να έχει ακόµα
µεγαλύτερα αποτελέσµατα. Στις οµάδες καθαριότ-
ητας συµµετείχαν αρκετοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι µε
επικεφαλής το ∆ήµαρχο Χαϊδαρίου Μιχάλη Σελέ-
κο. Με αυτή τη δράση βασική µας επιδίωξη ήταν
να περάσει ένα µήνυµα συλλογικής προσπάθει-
ας, αγάπης και προστασίας για το πράσινο, τους
∆ηµοσίους χώρους αναψυχής. Πρέπει να γίνει
υπόθεση όλων των κατοίκων και ιδιαίτερα της
νεολαίας η προστασία και ο σεβασµός στο περι-
βάλλον, αφού αποτελεί σηµαντική κληρονοµιά για
τις επόµενες γενιές. Το επόµενο διάστηµα θα
πραγµατοποιηθεί µεγάλη καµπάνια δενδροφύτευ-
σης σε κεντρικά, και όχι µόνο, σηµεία της πόλης
µας. Τέλος, η ∆ηµοτική Αρχή Χαϊδαρίου ευχαρι-
στεί ξεχωριστά τους µαζικούς φορείς της πόλης
και τους κατοίκους που συµµετείχαν.

6-θριάσιο Τρίτη 26 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
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ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ττηηςς  ααννοοιικκττήήςς  δδηηµµοοππρραασσίίααςς  ττοουυ  έέρργγοουυ::  
««ΚΚαατταασσκκεευυήή  εεξξωωττεερριικκώώνν  δδιιαακκλλααδδώώσσεεωωνν  ααπποοχχέέττεευυσσηηςς  σσττηηνν  ΚΚάάττωω

ΕΕλλεευυσσίίνναα»»  κκααιι  οοιι  ααπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς  γγιιαα  υπερωριακή εργασία

Τα αποτελέσµατα της ανοικτής
δηµοπρασίας του έργου:
«Κατασκευή εξωτερικών διακ-

λαδώσεων αποχέτευσης στην Κάτω
Ελευσίνα» , η έγκριση δαπανών που
αφορούν την διοργάνωση
εκδηλώσεων  για  τον εορτασµό των
επετείων της 28ης Οκτωβρίου και του
Πολυτεχνείου καθώς και οι αποζ-
ηµιώσεις για υπερωριακή εργασία είναι
µεταξύ των θεµάτων που θα εξετάσει
σήµερα η αρµόδια Οικονοµική Επιτρο-
πή του ∆ήµου, η οποία θα συνεδριάσει
στις  8:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Ελευσίνας. 

Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:  

1.Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος
της ανοικτής δηµοπρασίας του έργου: «
Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων
αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίνα». 

2.Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ. 3/21-9-17
πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας &
Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων Προµηθειών , περί ανάδειξης
οριστικού αναδόχου του ανοικτού διεθνούς
ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε
τίτλο: « Προµήθεια Απορριµµατοφόρου,
Ανατρεπόµενου φορτηγού µικτού φορτίου
19 τόνων , ενός Τράκτορα & µίας
Νταλίκας».

3.Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ. 6/8-9-2017
πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας &
Αξιολόγησης Προσφορών , που αφορά τον
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την «
Συντήρηση και Επισκευή υποδοµών παι-
δικών χαρών».

4.Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ. 7/18-9-
2017 πρακτικού της Επιτροπής Παροχής
Εργασιών / Υπηρεσιών , που αφορά την
ανταγωνιστική διαδικασία της διαπραγµά-
τευσης για την « Συντήρηση – Επισκευή
οχηµάτων της υπηρεσίας» και συγκεκριµέ-
να της υποοµάδας Α3 « Συντήρηση Ταχο-
γράφων».

5.Ανάκληση της υπ.αριθµ. 339/17 προη-
γούµενης απόφασης Οικονοµικής Επιτρο-
πής περί καταλογισµού αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών από προνοιακά
επιδόµατα.

6.Απόδοση υπολόγου για δαπάνη
ταχυδροµικών τελών και απαλλαγή αυτού.

7.Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτή-
µατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµι-
κής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδο-
ση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασµό
των επετείων της 28ης Οκτωβρίου και του
Πολυτεχνείου – έγκριση δαπάνης και διάθε-
ση πίστωσης ποσού 5.282,40 €.

8.Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτή-
µατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµι-
κής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδο-
ση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
εκτυπώσεις εντύπων – φακέλων αλληλογρ-
αφίας µε το λογότυπο του ∆ήµου  – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.922,00 €.

9.Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτή-
µατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµι-
κής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδο-
ση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
συνδιοργάνωση εκδήλωσης µε την Ένωση
Κρητών Ελευσίνας για την Γιορτή Τσικου-
διάς – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστω

σης ποσού 4.000,00 €.
10. Λήψη απόφασης για την υποβολή

αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
την αντιµισθία αιρετών – έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 €.

11. Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
λοιπές εργοδοτικές εισφορές αιρετών- έγκρ-
ιση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.100,00 €.

12. Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ - ΤΕΑ∆Υ-
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 10.000,00 €.

13.Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ - ΤΕΑ∆Υ-
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 10.000,00 €.

14.Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
λοιπές εργοδοτικές εισφορές- έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
10.000,00 €.

15. Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ- έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
4.000,00 €.

16. Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
µονίµων υπαλλήλων - έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 €.

17.Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
λοιπές εργοδοτικές εισφορές  - έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2.000,00 €.

18. Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την 

έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης
για εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ  - έγκρ-
ιση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
5.000,00 €.

19. Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ - ΤΕΑ∆Υ
- έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 1.500,00 €.

20.Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ - ΤΕΑ∆Υ
- έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 3.500,00 €.

21.Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ  - έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
6.000,00 €.

22. Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
λοιπές εργοδοτικές εισφορές  - έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
8.000,00 €.

23.Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου
χρόνου  - έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 2.000,00 €.

24.Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλ-
λήλων αορίστου χρόνου - έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 € -.

25.Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ - ΤΕΑ∆Υ
- έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 1.500,00 € -.

26.Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - έγκριση 

δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
500,00 € -.
27.Λήψη απόφασης για την υποβολή

αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας - έγκρ-
ιση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
3.500,00 € -.

28.Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας - έγκρ-
ιση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
500,00 € -.

29. Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
7.000,00 € -.

30. Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
λοιπές εργοδοτικές εισφορές  - έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
5.000,00 € -.

31. Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ  - έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2.000,00 € -.

32. Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  - έγκριση δαπάν-
ης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 €
-.

33. Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων  -
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 17.000,00 € 

34. Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ - ΤΕΑ∆Υ
- έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 1.000,00 € -.
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Προτάθηκε η ίδρυση νέου Σχολείου µε την 
ένδειξη του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ στο χώρο 
του παλαιού ΤΕΛ, προκειµένου να 
αποσυµφορηθούν τα όµορα Σχολεία.

Σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε την 25/09/2017 στα γραφεία της Α΄ΕΣΕ
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτρο-
πής του ∆ήµου Φυλής κ. Κρεµµύδα Ιωάννη συµµετείχαν: Ο Πρόεδρος της

Ένωσης Γονέων και  Κηδεµόνων κ. Κρυστάλης Ιωσήφ, ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεµόνων του 9ΟΥ ∆ηµοτικού Σχολείου κ Βασιλικούδης Ζήσης και ο Αντι-
πρόεδρος κ. Μουµτζόγλου Βασίλειος. 

Από τον Πρόεδρο κ. Κρεµύδα Ιωάννη προτάθηκε η ίδρυση νέου Σχολείου µε την
ένδειξη του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ στο χώρο του παλαιού ΤΕΛ που βρίσκεται επί της οδού
Μεγάλου Κωνσταντίνου και Καλλινίκου (6 αίθουσες), προκειµένου να αποσυµφορηθ-
ούν τα όµορα Σχολεία. 

Επίσης προτάθηκε από τους συµµετέχοντες η ενεργοποίηση από τον κ. Σπύρου
Παναγιώτη , του Π.∆. 79/2017, προκειµένου να δοθεί λύση στο πρόβληµα του κορε-
σµού του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων.

∆εδοµένου ότι παρατηρείται κορεσµός στα Σχολεία της Α΄ΕΣΕ και εδώ και χρόνια δεν
έχει γίνει καµία ενέργεια για την κατασκευή νέων σχολικών Μονάδων στη ∆.Ε Άνω
Λιοσίων. Ο Πρόεδρος της Α΄ΕΣΕ κ. Κρεµµύδας Ιωάννης έλαβε την πρωτοβουλία να
ζητήσει από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας και την Πολεοδοµία, χάρτες και
στοιχεία στα οποία εµφανίζονται δεσµευµένοι χώροι από τον ∆ήµο µας για τη δηµιο-
υργία Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Με την ενέργεια αυτή θα γίνει µια αρχή σε σωστή και σοβαρή βάση και σε συνερ-
γασία µε τους αρµόδιους φορείς θα δοθεί λύση µε ορίζοντα εικοσαετίας στο πρόβληµα
της Σχολικής Στέγασης. 

Με τιµή
Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής      

Κρεµύδας  Ιωάννης

Στην τελική ευθεία µπαίνει η διαδικασία ανάρτησης των
οριστικών πινάκων της β’ φάσης κοινωφελούς
εργασίας του ΟΑΕ∆, που αφορά 3.494 προσλήψεις

πλήρους απασχόλησης σε 17 ∆ήµους της χώρας.
Οι υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ ολοκληρώνουν τη διαδικασία της

µοριοδότησης, αφού έγινε και ο απαραίτητος έλεγχος σε
σχέση µε τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν και, αν δεν
προκύψει κάποια σοβαρή εµπλοκή, τότε εκτιµάται ότι εντός
της επόµενης εβδοµάδας ή έως το τέλος του µήνα θα ανα-
ρτηθούν οι πίνακες των επιτυχόντων, των επιλαχόντων και 

των αποκλειόµενων. Αποµένει µόνο να ρυθµιστεί το
τεχνικό κοµµάτι της ανάρτησης των πινάκων, κάτι που
αναµένεται να γίνει άµεσα, ώστε να προχωρήσει η διαδι-
κασία στην τελική της φάση.

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν
για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη µοριοδότησή τους,
είτε από το Μητρώο τους µέσω του e-Services IIS στην
καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους είτε µε τον αριθµό
πρωτοκόλλου της αίτησής τους από τους αντίστοιχους
πίνακες κατάταξης ανέργων που έχουν αναρτηθεί στο δια-
δικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr.

Οι άνεργοι που θα επιλεχθούν για τοποθέτηση ως επιτ-
υχόντες θα κληθούν, εντός προθεσµίας πέντε εργάσιµων
ηµερών από την ενηµέρωσή τους, να προσέλθουν στην
αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραµµένοι ως
άνεργοι, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν µε τον Εργα-
σιακό Σύµβουλο την πρώτη συµβουλευτική δράση και να
παραλάβουν συστατικό σηµείωµα για την υπόδειξή τους
στους Επιβλέποντες Φορείς (∆ήµους).

Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοι-
νωνία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ µε τους επιτυχόντες
ωφελούµενους, οι ωφελούµενοι υποχρεούνται να εµφανι-
στούν στις αρµόδιες Υπηρεσίες, εντός 30 εργάσιµων ηµε-
ρών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης
Ανέργων. 

Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσµία των 30
εργάσιµων ηµερών, οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον
Οριστικό Πίνακα.

ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  ::  ΛΛύύσσηη  µµεε  οορρίίζζοονντταα  εειικκοοσσααεεττίίααςς  σσττοο  ππρρόόββλληηµµαα  
ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΣΣττέέγγαασσηηςς  ααννααζζηηττάά  ηη  Α΄ΕΣΕ

ΑΝΑΡΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΟΑΕ∆: Βγαίνουν οι οριστικοί πίνακες για την 
κοινωφελή εργασία σε 17 δήµους
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Συνελήφθη 32χρονος ηµεδαπός µέλος
εγκληµατικής οµάδας που διέπραττε
απάτες σε βάρος ηλικιωµένων ατόµων

σε διάφορες περιοχές της Αττικής
Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 20-9-2017 στην

περιοχή των Αχαρνών, από αστυνοµικούς του
Τµήµατος Ασφάλειας Ζωγράφου, 32χρονος ηµε-
δαπός, µέλος εγκληµατικής οµάδας που διέπρ-
αττε απάτες σε βάρος ηλικιωµένων ατόµων σε
διάφορες περιοχές της Αττικής. Αναζητούνται
άλλα δύο  µέλη της σπείρας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τµήµατος
Ασφάλειας Ζωγράφου, σε συνεργασία µε το
Τµήµα Ασφάλειας Βύρωνα και το Τµήµα Ασφά-
λειας Αγίας Παρασκευής, οι ανωτέρω κατηγορ-
ούµενοι είχαν συστήσει, από εξαµήνου και
πλέον, εγκληµατική οµάδα και ενεργούντες από 

κοινού, εξαπατούσαν ηλικιωµένα άτοµα.
Ως προς τον τρόπο δράσης τους, προσέγγιζαν

στον δρόµο ηλικιωµένα άτοµα και προσποιούµε-
νοι διάφορες ιδιότητες (λογιστής, εφοριακός,
ασφαλιστής κλπ) ή φιλική σχέση µε συγγενικά
τους πρόσωπα, τα έπειθαν να επιβιβαστούν στο
όχηµα τους και στη συνέχεια, αφού τα µετέφεραν
στις οικίες τους, τους αποσπούσαν χρηµατικά
ποσά και τιµαλφή.

Μέχρι στιγµής, έχουν εξιχνιασθεί οκτώ  περι-
πτώσεις στις περιοχές Ζωγράφου, Βύρωνα και
Αγίας Παρασκευής.

Η σχηµατισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον
κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών και η
υπόθεση παραπέµφθηκε σε Ανακριτή ο οποίος
εξέδωσε ένταλµα , δυνάµει του οποίου συνελήφ-
θη ο 32χρονος.

Αναζητούνται άλλα 2 µέλη της σπείρας. Εξιχνιάσθηκαν οκτώ περιπτώσεις

ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι  3322χχρροοννοοςς  γγιιαα
ααππάάττεεςς  σσεε  ββάάρροοςς  ηηλλιικκιιωωµµέέννωωνν  ααττόόµµωωνν  

ΗΗ  ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ  ααππέέσσττεειιλλεε  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  δδήήµµοουυςς
ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  γγιιαα  τταα  ααπποοθθεεµµααττιικκάά

Κ
οιν οποιήθηκε στους δηµάρχ ους της χ ώρας η απόφαση του
∆Σ της ΚΕ∆Ε ν α µην  καταθέσουν  τα αποθεµατικά τους στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Στη σχ ετική απόφαση συµπεριλαµβά-

ν ον ται και οι προτάσεις της ΚΕ∆Ε για τα επόµεν α βήµατα που θα
πρέπει ν α ακολουθήσουν  οι δήµοι, για την  καλύτερη οργάν ωση και
«θωράκιση» τους απέν αν τι στο έγγραφο του ΓΛΚ , σύµφων α µε το
οποίο ζητείται η κατάθεση των  χ ρηµάτων  των  ∆ήµων  στην  Τράπε-
ζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα επισηµαίν εται ότι οι δήµοι θα πρέπει ν α αποτυπώσουν
την  πραγµατική οικον οµική θέση τους προκειµέν ου τα τυχ όν  αποθ-
εµατικά που υπάρχ ουν , ν α αν τιστοιχ ηθούν  σύµφων α µε συγκεκρ-
ιµέν α δεδοµέν α σε βραχ υπρόθεσµες υποχ ρεώσεις και επιπλέον
κόστη που προκύπτουν , όπως για παράδειγµα η αυξηµέν η µισθο-
δοσία και η µείωση του ωραρίου απασχ όλησης του προσωπικού.

Σε περίπτωση που, και µετά από αυτήν  την  αν τιστοίχ ηση υπάρ-
ξει υπόλοιπο αποθεµατικού, προτείν εται η διεν έργεια σχ ετικού δια-
γων ισµού, σε όποιον  δήµο δεν  έχ ει ήδη πραγµατοποιηθεί ή η κατά-
θεση του υπόλοιπου, στο Ταµείο Παρακαταθηκών  και ∆αν είων .

Όπως τον ίζεται στη σχ ετική κοιν οποίηση η ΚΕ∆Ε «προγραµµατίζει άµεσα στο επόµεν ο διάστηµα, συν άν τηση
µε την  Έν ωση Ελλην ικών  Τραπεζών ».

Το ΚΑΜΕΑ «Αρωγή» του ∆ήµου
Αχαρνών επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχος
Αθηναίων Γιώργος Καµίνης

Η«ΑΡΩΓΗ» ήταν  η
επιλογή του κ. Γ.

Καµίν η κατά την  επίσκε-
ψή του στον  ∆ήµο Αχα-
ρν ών  την  Παρασκευή το
πρωί 22 Σεπτεµβρίου.

Τον  Γιώργο Καµίν η
καλωσόρισαν  ο Πρόεδρος
του ∆.Σ της ΑΡΩΓΗΣ
Νίκος Γκασούκας και παι-
διά του Κέν τρου, όπου
και τον  εν ηµέρωσαν  για
την  λειτουργία και τις
αν άγκες του Κέν τρου.

Η κα Βίκυ Έλιοτ ιδρύτρια της ΑΡΩΓΗΣ εν ηµέρωσε
τον  κ. Καµίν η για το έργο που γίν εται στο Κέν τρο και
την  άψογη συν εργασία και στήριξη του ∆ήµου Αχ α-
ρν ών , αλλά και προσωπικά του ∆ηµάρχ ου Γιάν ν η
Κασσαβού στο έργο τους.

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Καµίνης έγραψε:
«Σήµερα επισκέφθηκα το κέντρο ατόµων µε ειδικές ανάγ-

κες"Αρωγή" στο Μεν ίδι, το οποίο εκπαιδεύει και ψυχαγωγεί
δεκάδες παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Η επίσκεψη µε γέµισε
αισιοδοξία καθώς εκεί συνάντησα αφοσιωµένους εργαζόµε-
νους και εθελοντές, που βρίσκονται καθηµερινά δίπλα στα
παιδιά µε χαµόγελο και ζωντάν ια. 

Η Αρωγή είναι ένα ακόµα εξαιρετικό παράδειγµα συνερ-
γασίας µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, για το οποίο
όλοι οι εµπλεκόµενοι θα πρέπει να αισθάνονται περήφα-
νοι. Ας εµπνευστούµε όλοι από αυτό!».

OO  εεφφοοππλλιισσττήήςς  ΑΑθθ..  ΜΜααρρττίίννοοςς  γγιιαα  ττηηνν
ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ττηηςς  ααλλήήθθεειιααςς  σσττοονν
κκααθθααρριισσµµόό  ττηηςς  ππεεττρρεελλααιιοοκκηηλλίίδδααςς

25/09/2017

«Αγαπητοί κύριοι� Αναφερόµεθα σε δηµοσιεύµατα
σχετικά µε την ανάµειξη µας στον καθαρισµό της πετρε-
λαιοκηλίδας στην Βούλα/Βουλιαγµένη και επιθυµούµε να
διευκρινίσουµε τα εξής:

Ουσιαστικά η Βούλα και η Βουλιαγµένη δεν απειλήθη-
καν/ ρυπάνθηκαν από την πετρελαιοκηλίδα, όπως π.χ. η
Γλυφάδα.

Τα άµεσα προστατευτικά/αντιρρυπαντικά µέτρα για τις
ακτές Βούλας/Βουλιαγµένης ελήφθησαν από τον ∆ήµο
Βάρης/Βούλας/Βουλιαγµένης, χωρίς δική µας συνδροµή.

Η συµβολή µας (τρεις µέρες µετά το συµβάν) ήταν η
τοποθέτηση προστατευτικού πλαστικού φράγµατος 200 µ.
και 400 µ. σε δύο µικρές αµµουδίτσες του Καβουρίου,
εγγύς της οικίας µας, όπου συχνάζουν κολυµβητές.Η
τοποθέτηση των εν λόγω φραγµάτων, όπως και ο καθα-
ρισµός των µικρών παραλιών, ήταν φιλική και ευγενής
προσφορά της Εταιρείας «Αντιρρυπαντική» των κκ Βύρ-
ωνα και Φίλιππου Βασιλειάδη, χωρίς οικονοµική επι-
βάρυνση για εµάς.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Με τιµή

Θανάσης Μαρτίνος»
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ

700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ

Το ευρωπαϊκό χωριό
βρίσκεται 80 χλµ  από

την Αθήνα (Εθνική Οδός
Λαµίας). Είναι 10 λεπτά
από την πεντακάθαρη
θάλασσα Λουκισίων 

& 5 λεπτά απο τη λίµνη
Μουρίκιου  (ιδανική για

ψάρεµα).
ΜΕΣΑ ΣΕ 500
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

Φτιάξαµε έναν πρότυπο
οικισµό  κατοικηµένο µε
ωραία  ΣΠΙΤΙΑ - ΒΙΛΛΕΣ 
δρόµοι 8 & 10  µέτρων,

µεγάλη πλατεία  &
εκκλησία µέσα στο

χωριό.
Με φως και νερό δικής

µας γεώτρησης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 10

ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.000 ΕΥΡΩ
ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6977083157

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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..  66997722772288330000
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Τ
ον µεγάλο δάσκαλο της µουσικής
µας παράδοσης Παναγιώτη
Μυλωνά τίµησε ο Σύλλογος

Αρβανίτικου Πολιτισµού Άνω Λιοσίων η
ΓΡΙΖΑ το βράδυ του Σαββάτου 23 Σεπτεµ-
βρίου στην κατάµεστη από κόσµο πλατεία
Ηρώων όπου γιόρτασε τα 30 χρόνια από
την ίδρυση της µε ένα µεγάλο Αρβανίτικο
αντάµωµα. 

“Έχουµε τη µεγάλη χαρά να βρίσκεται
κοντά µας ένας άνθρωπος “σύµβολο”,
που το έργο και η προσφορά του στη
Μουσική Παράδοση του τόπου µας και
ευρύτερα στον Πολιτισµό µας είναι κολοσ-
σιαίο. Ένας άνθρωπος που µέσα από την
µακροβιότερη εκποµπή του στην τηλεόρα-
ση, την επί 50 ολόκληρα χρόνια αγαπ-
ηµένη µας εκποµπή “Μουσική Παράδοση
της ΕΡΤ, µεγάλωσε γενιές και γενιές. 

Και είναι η κοινή οµολογία σε όλο τον
κόσµο σε Ελλάδα και σε οµογένεια ο,τι αν

υπάρχει Παράδοση σήµερα, οφείλεται σε
τεράστιο βαθµό σε αυτόν και στο έργο
του. Ποιος δεν θυµάται αλήθεια, τις Κυρια-
κές το µεσηµέρι, εκείνον τον µελιστάλακτο
δάσκαλο στην ΕΡΤ1, τον δεινό ρήτορα,
που µε τα λόγια, τις αναλύσεις του και το
πηγαίο χιούµορ του, πάντα δανεισµένο
µέσα από την παράδοση και την λαογρα-
φία του θυµόσοφου Λαού µας, καθήλωσε
µικρούς και µεγάλους που περίµεναν να
ακούσουν και να µάθουν στοιχεία, παρ-
αδόσεις, θρύλους, αλλά και φράσεις που
έρχονται από την µακρινή αρχαιότητα
µέχρι σήµερα. Και κυρίως να γνωρίσουν
την µουσική παράδοση του τόπου µας
µέσα από την πηγή της, την γνήσια µορφή
της, µακριά από παραποιήσεις και
προχειρότητες. 

Η ΓΡΙΖΑ τιµά τον µεγάλο δάσκαλο της
Εθνικής µας µουσικής, τον µουσικολόγο
και λαογράφο κ. Παναγιώτη Μυλωνά” 

τόνισε από µικροφώνου ο Γραµµατέας
της ΓΡΙΖΑΣ ∆ηµήτρης Λιόσης, καλώντας
τον Πάνο Μυλωνά επί σκηνής.

Στον κορυφαίο δάσκαλο Παναγιώτη
Μυλωνά τιµητική πλακέτα απένειµε ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ενώ
ο µουσικολόγος κάλεσε κοντά του στην
κορυφαία αυτή στιγµή της βραδιάς και
τους δύο σπουδαίους ερµηνευτές της
Μουσικής µας Παράδοσης Σπύρο Μπρέ- 

µπο και Πάνο Λάλεζα του οποίους έχει
τιµήσει πολλάκις µέσα από την εκποµπή
του και την ΕΡΤ1. 

Ο Παναγιώτης Μυλωνάς µε τον δικό του
µοναδικό τρόπο και το πηγαίο χιούµορ
του ευχαρίστησε τον ∆ήµαρχο Φυλής
Χρήστο Παππού, τον Πρόεδρο της
ΓΡΙΖΑΣ Γιώργο Καραϊσκάκη αλλά και όλα
τα µέλη για την ευχάριστη έκπληξη και την
τιµή που του επεφύλαξαν. 

συνεχίζεται από τη σελ. 2

Αναφορικά µε τον τρόπο δράσης της οργάνωσης
(modus operandi), προέκυψε ότι τα µέλη της είχαν
κατανείµει µεταξύ τους διακριτούς ρόλους, δρώντας
µεθοδικά και οργανωµένα, ως ακολούθως :

τα δυο αρχηγικά µέλη (52χρονος και 48χρονος),
λειτουργούσαν ως επιχειρησιακοί συντονιστές, επιλέ-
γοντας τους στόχους, τους τρόπους, τους χρόνους
της ένοπλης επίθεσης και τέλος τα δροµολόγια δια-
φυγής,

ο 33χρονος, λόγω της επαγγελµατικής του ιδιότ-
ητας στην εµπορία µοτοσυκλετών και τις γνώσεις
στην κλοπή οχηµάτων, πέραν της συµµετοχής του
στις ληστείες, παρείχε στην οργάνωση τις µοτοσικλέ-
τες και την τεχνογνωσία για πλαστογράφηση
πινακίδων, ενώ ο 32χρονος «στρατολογήθηκε»,
λόγω των ιδιαιτέρων ικανοτήτων του στη γρήγο-
ρη οδήγηση µοτοσικλετών, ως επαγγελµατίας
αθλητής αγώνων ταχύτητας, µε πολλές δια-
κρίσεις σε Ελλάδα και συµµετοχές σε διεθνείς
αγώνες.

Σηµειώνεται ότι τα µέλη της οργάνωσης έχουν
πλούσιο ποινικό παρελθόν, καθότι έχουν συλληφθεί
και εκτίσει ποινές κάθειρξης για παρόµοια αδικήµατα,
ενώ διέπονταν από ισχυρούς συνεκτικούς δεσµούς
και διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, λόγω του ταυτόχρο-
νου εγκλεισµού τους σε σωφρονιστικό κατάστηµα,
κατά το πρόσφατο παρελθόν, αλλά και λόγω της δια-

µονής τους στην ίδια περιοχή.
Ως «ορµητήριό» τους, χρησιµοποιούσαν αποθήκη

και παρκινγκ σε περιοχή του Πειραιά, όπου συγκεν-
τρώνονταν πριν και µετά από κάθε ενέργειά τους. Τα
µέρη αυτά τα χρησιµοποιούσαν ταυτόχρονα ως κρη-
σφύγετα και «καβάτζες», αφού εκεί απέκρυπταν
µοτοσικλέτες, οπλισµό και τα «επιχειρησιακά» τους
ρούχα.

Σε κάθε ληστεία δρούσαν µε διαφορετική σύνθ-
εση

Σε κάθε ληστεία δρούσαν µε διαφορετική σύνθεση,
µε δύο (2) τουλάχιστον µέλη κάθε φορά, χρησιµο-
ποιώντας δίκυκλες µοτοσικλέτες µεγάλου κυβισµού
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησιµοποιούσαν φορτ-
ηγά οχήµατα, όπου φόρτωναν τις µοτοσικλέτες µέχρι
να προσεγγίσουν το σηµείο της ληστείας.

Κατά τη διάπραξη των ληστειών εισέρχονταν στα
καταστήµατα µε τα πρόσωπά τους καλυµµένα,
συνήθως φορώντας κράνη, ενώ φορούσαν πάντοτε
µακρυµάνικα µπουφάν ή φούτερ, γάντια, µακριά παν-
τελόνια, κουκούλες τύπου full face και γυαλιά ηλίου
εσωτερικά του κράνους, για να µην είναι δυνατή η
αναγνώριση τους.

Έφεραν όλοι όπλα χειρός (πιστόλι- περίστροφο),
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις πολεµικό τυφέκιο,
γεγονός που καταδεικνύει το βαθµό της προετοι-
µασίας καθώς και την επικινδυνότητα της εγκληµατι-
κής τους δράσης. 

Ενδεικτικό του οργανωµένου τρόπου και του
µεθοδικού σχεδιασµού των ληστειών αποτελεί το
γεγονός ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων
διέπρατταν τις ληστείες σε πολύ σύντοµο χρόνο,
που δεν υπερέβαινε το 1,5 λεπτό.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εξιχνιά-
στηκαν, µέχρι στιγµής, (56) ένοπλες ληστείες και
συγκεκριµένα (6) στην Ηλεία, (1) στα Χανιά Κρήτης
και (49) στην Αττική, ενώ εκτιµάται ότι συνολικά έχουν
διαπράξει περισσότερες από (200) ένοπλες ληστείες,
µε παράνοµα κέρδη εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Σηµειώνεται ότι τα µέλη της οργάνωσης τηρούσαν
πιστά συνωµοτικούς κανόνες και κώδικες στις µεταξύ
τους επικοινωνίες, ενώ χρησιµοποιούσαν διάφορες
τεχνικές για να καλύπτουν τα ίχνη τους.

Συγκεκριµένα για τη συνεννόηση, τη λήψη οδηγιών
και την κατανοµή των ρόλων, για την κάθε «επίθεση»,
δεν χρησιµοποιούσαν κινητά τηλεφώνα ή διαδίκτυο,
αλλά κανόνιζαν ραντεβού σε προκαθορισµένα σηµεία
και πάντα τις πρώτες πρωινές ώρες, ώστε να µην
κινούν υποψίες και να δυσχεραίνουν τον εντοπισµό
τους από τις διωκτικές Αρχές.

Σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στις κατοικίες
των µελών, σε κατάστηµα εµπορίας µοτοσικλετών και
ανταλλακτικών καθώς και στις αποθήκες- "καβάντζες"
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

(6) µοτοσικλέτες και (2) φορτηγά, που χρησιµοποι-
ούσαν στις ληστείες

(19) µοτοσικλέτες, πολλές εκ των οποίων είναι
κλεµµένες, ενώ άλλες έχουν παραποιηµένο αριθµό
πλαισίου,

(4) κινητήρες µοτοσικλετών και σκελετό µοτοσικλέ-
τας,

(2) αυτοκίνητα,
κλεµµένες και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας,
(168) δελτία, προερχόµενα από ληστείες σε πρακ-

τορεία τυχερών παιγνίων,
(7.325) ευρώ,
πλήθος κερµάτων και καµένα χαρτονοµίσµατα,
συσκευή παρεµβολής σήµατος (jammer),
(2) ασύρµατοι τηλεπικοινωνίας,
(24) κινητά τηλέφωνα και δεκάδες κάρτες SIM,
κράνη, µπουφάν και ρούχα (κουκούλες τύπου " F

ull- F ace", γάντια, µάσκες, γυαλιά ηλίου, τσαντάκια
µέσης και σακίδια) που φορούσαν κατά τη διάπραξη
των ληστειών.

Επιπρόσθετα κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης
είχαν κατασχεθεί (3) πιστόλια και (2) ακόµη µοτοσικ-
λέτες, τα οποία οι δράστες είχαν εγκαταλείψει µετά
από ληστεία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών πρωινές ώρες της 23-9-
2017 και παραπέµφθηκαν σε τακτικό Ανακριτή, ενώ η
έρευνα συνεχίζεται, προκειµένου να εξακριβωθεί το
εύρος της παράνοµης δραστηριότητας της εγκληµατι-
κής οργάνωσης.

Όπλα, µοτοσυκλέτες, ασύρµατοι τηλεπικοινωνίας και πλήθος κλεµµένων στις αποθήκες- "καβάντζες" 

ΤΤοονν  άάννθθρρωωπποο  σσύύµµββοολλοο  ττηηςς  ΕΕΡΡΤΤ11  κκααιι  ττηηςς
ΜΜοουυσσιικκήήςς  µµααςς  ΠΠααρράάδδοοσσηηςς,,  ΠΠααννααγγιιώώττηη  

ΜΜυυλλωωννάά,,  ττίίµµηησσεε  ηη  ΓΓΡΡΙΙΖΖΑΑ  σστταα  3300χχρροονναα  ττηηςς  
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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

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΜΠΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΩΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΝΤΑΛΛΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΤΟΥ ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΠΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

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

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΑΣΜΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΣΠΙΡΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΛΕΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΙΓΝΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΛΙΟΥΝΙΝΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΕΡΜΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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ΣΥΠΑ: Ξεκίνησε η διαδικασία χορήγησης καρτών απεριορίστων διαδροµών

από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου 
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Μ
ε ανακοίνωσή του ο ΣΥΠΑ ενηµε-
ρώνει ότι µε βάση τη συµφων ία και
τη σύµβαση που έχουν  συνυπο-

γράψει Α∆Ε∆Υ – ΟΑΣΑ για τις κάρτες απε-
ριορίστων  διαδροµών, αυτές θα χορηγηθ-
ούν  σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη
σχετική επισυναπτόµενη ανακοίνωση της
Α∆Ε∆Υ.

Ιδιαίτερα όσον  αφορά την  διαδικασία
Ο ΣΥΠΑ καλεί τα µέλη του και µόνο, που

επιθυµούν  κάρτα απεριορίστων  διαδροµών
ετήσια ή εξαµην ιαία, να προσκοµίσουν  στα
γραφεία του Συλλόγου:

1) τα καταθετήρια ανά ∆/νση, Κτίριο ή
Περιφερειακή Ενότητα, ορίζοντας κάποιον
υπεύθυνο µε το χρηµατικό ποσό που θα
καταθέσουν  στον  λογαριασµό του Συλλό-
γου στην  ALPHA BANK ΙΒΑΝ GR33 0140
2320 2320 0200 1000 089 και συγκεντρωτι-
κή κατάσταση,

2) δύο (2) φωτογραφίες για κάθε κάρτα
{(1) φωτογραφία για όσους ανανεώνουν
την  εξαµην ιαία κάρτα που έβγαλαν  στην
αρχή της χρον ιάς},

3) τα στοιχεία των  ενδιαφερόµενων
συµπληρωµένα στην  συνηµµένη φόρµα
(Πίν ακας Περιγραφής Υποχρεωτικών
Πληροφοριών  Προσωποποίησης). ∆εν
χρειάζεται να το προσκοµίσουν  όσοι ανα-
νεώνουν  την  εξαµην ιαία κάρτα που έβγα-
λαν  στην  αρχή της χρον ιάς και τα στοιχεία
που είχαν  γράψει στη παραπάνω φόρµα
δεν  έχουν  αλλάξει.

Γνωρίζουµε στα ενδιαφερόµενα µέλη ότι:
α) Η προσκόµιση των  καταθετηρίων  µε

τον  συγκεντρωτικό πίνακα, των  φωτογρα-
φιών  και των  στοιχείων  των  ενδιαφερόµε-

νων  στην  συνηµµένη φόρµα, πρέπει να
γίνει τη Τετάρτη 27 Σεπτεµβρίου 2017 στη
Γεν ική Συνέλευση.

β) Η παράδοση των  καρτών  θα γίνει την
Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου 2017, στα γρα-
φεία του Συλλόγου και ώρες 12:00-13:00.

Σηµειώνουµε επίσης ότι:
Οι συνάδελφοι µόν ιµοι ή συµβασιούχοι

που ήρθαν  πρόσφατα στην  Περιφέρεια
Αττικής αλλά και όσοι έχουν  παραλείψει
µέχρι σήµερα να εγγραφούν  στο Σύλλογο,
µπορούν  να βρουν  την  Αίτηση Εγγραφής
στο Site του συλλόγου https://sy llo-
gospatt.wordpress.com/ στη δεξιά πλευρά
κάτω από τα άρθρα και να τη στείλουν  στο
e-mail του Συλλόγου ή να τη δώσουν  στον
υπεύθυνο που θα µεταφέρει τα δικαιολογ-
ητικά στα γραφεία του Συλλόγου ή στα µέλη
του ∆.Σ.

Στον  παραπάνω τραπεζικό λογαριασµό
του Συλλόγου µπορεί επίσης το κάθε µέλος
να µεταφέρει το ποσό της αξίας της κάρτας
που χρειάζεται, από το λογαριασµό του, µε
την  αιτιολογία «κάρτα ΟΑΣΑ», και να δώσει
το αποδεικτικό της συν αλλαγής στον
υπεύθυνο που θα µεταφέρει το σύνολο
των  δικαιολογητικών  στα γραφεία του
Συλλόγου.

Οι τιµές για την  έκδοση των  καρτών
σύµφωνα µε τη σύµβαση Α∆Ε∆Υ-ΟΑΣΑ
έχουν  ως εξής:

Α. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ:

ονοµαστικής αξίας 330€ – 15% = 280,50
€

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ:

ονοµαστικής αξίας 170€ – 13% = 147,90
€

Αυτές οι εν ιαίες κάρτες απεριορίστων  δια-
δροµών ισχύουν  για όλα τα µέσα αρµοδιότ-
ητας του ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλλεϋ, Τραµ,
Ηλεκτρικό Σιδηρόδροµο, Μετρό (µέχρι Κορ-
ωπί), και στην  ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τµήµα Προ-
αστιακού Μαγούλας-Πειραιάς-Κορωπί), για
τους µήν ες που αν αγράφον ται στα
αντίστοιχα κουπόν ια. ∆εν  ισχύουν  στις
Λεωφορειακές γραµµές EXPRESS του Αερο-
δροµίου, στη γραµµή Χ80 και στο Μετρό
στο τµήµα Κορωπί –Αεροδρόµιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σύµφωνα µε τον  ΟΑΣΑ
θεσµοθετήθηκε αποζηµίωση επιβατών
κατόχων  καρτών  απεριορίστων  διαδροµών
σε περιπτώσεις απεργιακών  κινητοποιή-
σεων  των  εργαζοµένων  στα Συγκοινων ια-
κά Μέσα. Συνεπώς, οι κάτοχοι ετήσιων
καρτών  που περιλάµβαναν  τους µήνες
Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2017 δικαι-
ούνται αποζηµίωση, η οποία υπολογίζεται
για τους κατόχους ετήσιας κάρτας για όλα τα
µέσα σε 1,5€.

Οπότε, για τους κατόχους ετήσιων
καρτών  που περιλάµβαναν  τους µήνες
Φεβρουάριο και Μάρτιο 2017, οι τιµές διαµο-
ρφώνονται ως εξής:

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ:

ονοµαστικής αξίας 330€ – 15% = 280,50
-1,50 = 279€

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Σας κάνουµε γνωστό ότι οι κάρτες που

λήγουν  τον  Σεπτέµβριο του 2017, θα ανα-
νεωθούν  αρχικά µε χάρτινες (στέλεχος –
κουπόν ια) και στην  πορεία θα αντικατα-
σταθούν  µε ηλεκτρον ικές κάρτες. Για την
έκδοσή τους απαιτούνται -σύµφωνα και µε
την  ανακοίνωση του ΟΑΣΑ- στοιχεία όπως
αυτά αναγράφονται στην  επισυναπτόµενη
φόρµα (Πίνακας Περιγραφής Υποχρεω-
τικών  Πληροφοριών  Προσωποποίησης), µε
την  επιφύλαξη στο ποια από αυτά θα χρη-
σιµοποιηθούν  ή όχι, αν  θα αλλάξουν  ή αν
θα ζητηθούν  περισσότερα στοιχεία.
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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..



16-θριάσιο Τρίτη 26 Σεπτεµβρίου 2017


