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στο Κλειστό Γυµναστήριο 

«Γ. Τσόκας» του ∆ήµου Ασπροπύργου  

Σύσκεψη αρχηγών παρατάξεων του ∆ήµου
Αχαρνών µε αντικείµενο τη σύγκλιση 
έκτακτου ∆.Σ. για την εγκληµατικότητα 
Συντάχθηκε και απεστάλη δεύτερη επιστολή – πρόσκληση προς το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την παρουσία, είτε του Υπουργού
είτε του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης σε προσεχή συνεδρίαση 
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ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ. 

ΕΕππααννάάχχρρηησσηη,,
αανναακκύύκκλλωωσσηη  κκααιι  

δδιιααχχεείίρριισσηη  ααπποορρρριιµµµµάάττωωνν
σσεε  ααννοοιικκττήή  

σσυυζζήήττηησσηη  σστταα  ΒΒίίλλλλιιαα

∆ήµαρχος Ασπροπύργου Νικόλαος Μελετίου: ∆ήµαρχος Ασπροπύργου Νικόλαος Μελετίου: 
ΚΚααττααδδιικκαασσττέέαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ππρράάξξηη  

ρρααττσσιισσττιικκήήςς  ββίίααςς,,  σσεε  ββάάρροοςς  µµεετταανναασσττώώνν,,
πποουυ  ζζοουυνν  κκααιι  εερργγάάζζοοννττααιι  σσττοονν  ττόόπποο  µµααςς

«Η ανοχή, τέτοιων φαινοµένων και η ατιµωρησία, όσων προκαλούν, συντηρούν 
και διογκώνουν, νοσηρές καταστάσεις, πρέπει να λάβουν τέλος».

ΕΕξξάάρρθθρρωωσσηη  σσππεείίρρααςς  
ααλλλλοοδδααππώώνν  πποουυ  ααππήήγγααγγαανν

οοµµοοεεθθννεείίςς  ττοουυςς
Συνεχίζεται η έρευνα από την Υποδιεύθυνση

Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής. 

σσεελλ..    55

ΤΤοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  
ααππααιιττεείί  ττηηνν  άάµµεεσσηη  ππααρρααχχώώρρηησσηη  

ττοουυ  ππρροοββλλήήτταα  ΝΝοο  44  σσττοο  ΣΣκκααρρααµµααγγκκάά  
ώστε να αξιοποιηθεί από την Τοπική ∆ιοίκηση ως χώρος αναψυχής 

και ο λαός να έχει το δικαίωµα της πρόσβασης στη θάλασσα 
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ΤΤααυυττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ααννήήλλιικκοοςς  οοµµοογγεεννήήςς  ααππόό  ττηη  ΡΡωωσσίίαα  
γγιιαα  ττηη  ρρααττσσιισσττιικκήή  εεππίίθθεεσσηη  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοσσεελλ..    22
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2-θριάσιο Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017

Ασπρόπυργος
Καµπόλης Παναγιώτης Α.
Πλάτωνος 1, 2105572588

Ελευσίνα

Θεοτόκης Αλέξανδρος ∆. 
Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

Μάνδρα

Ασηµάκης Γρηγόριος Κ. 
Στρατηγού Ρόκκα114, 2105550323

Aχαρνές
Ράπτη Σταµατίνα Α. 

Λεωφόρος Πάρνηθος 140, 2102446217

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Αναστόπουλος Σταµάτιος ∆ηµαρχείου 
& Στρατηγού Λιόση, 2102473654

Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου
- ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις .

Η θερµοκρασία από 17 έως 27
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17, 21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Φιλίππου εκ των επτά διακόνων 

του εν Τράλλεσιν, Οσίων Ζηναΐδος 
και Φιλονίλλης

ΕΕξξάάρρθθρρωωσσηη  σσππεείίρρααςς  ααλλλλοοδδααππώώνν
πποουυ  ααππήήγγααγγαανν  οοµµοοεεθθννεείίςς  ττοουυςς
Συνεχίζεται η έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής. 

Ε
γκληµατική οµάδα Πακισταν ών  που διέπραττε απαγωγές οµοε-
θν ών  τους εξαρθρώθηκε από την  Υποδιεύθυν ση Ασφάλειας ∆υτι-
κής Αττικής. Ειδικότερα, συν ελήφθησαν , έπειτα από οργαν ωµέν η

επιχ είρηση στον  Κολων ό, τέσσερα άτοµα, ηλικίας 21 ετών  οι τρεις και 24
ο τέταρτος.

Επίσης, αν αζητούν ται τέσσερις οµοεθν είς συν εργοί τους. Σε βάρος
τους σχ ηµατίστηκε ποιν ική δικογραφία για τα αδικήµατα της σύστασης και
συµµετοχ ής σε εγκληµατική οργάν ωση, της αρπαγής και της απόπειρας

εκβίασης, καθώς και για παράβαση των  ν όµων  περί όπλων  και περί αλλοδαπών .
Σύµφων α µε την  αστυν οµία, οι δράστες είχ αν  συστήσει εγκληµατική οµάδα απαγωγών . Αφού εν τόπιζαν  τα

θύµατά τους στην  περιοχ ή του κέν τρου της Αθήν ας, τα πλησίαζαν  µε το πρόσχ ηµα της παράν οµης προώθη-
σής τους σε χ ώρες της Ευρώπης.

Στη συν έχ εια, τους οδηγούσαν  σε διαµέρισµα στην  περιοχ ή του Κολων ού, όπου τους δέσµευαν , τους κακο-
ποιούσαν  και τους βιν τεοσκοπούσαν  µε σκοπό ν α αποστείλουν  το βίν τεο σε συγγεν είς τους. Αµέσως µετά,
επικοιν ων ούσαν  τηλφων ικά µε τις οικογέν ειες των  θυµάτων , τους οποίους απειλούσαν  για τη ζωή και τη σωµα-
τική ακεραιότητα των  απαχ θέν των  και τους εξαν άγκαζαν  ν α τους καταβάλλουν  χ ρήµατα για την  απελευθέρωση
των  συγγεν ών  τους.

Από την  έως έρευν α εξιχ ν ιάστηκε περίπτωση αρπαγής, που διαπράχ θηκε στις 6 Οκτωβρίου 2017, οπότε
απήχ θησαν  ταυτόχ ρον α δύο Πακισταν οί, τους οποίους κακοποίησαν  σωµατικά και ψυχ ολογικά προκειµέν ου
ν α αποσπάσουν  το χ ρηµατικό ποσό των  3.000 ευρώ. Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στον  εισαγγελέα Πληµµε-
λειοδικών  Αθην ών , ο οποίος τους παρέπεµψε σε τακτικό αν ακριτή, εν ώ η έρευν α συν εχ ίζεται.

ΤΤααυυττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ααννήήλλιικκοοςς  οοµµοογγεεννήήςς  ααππόό  ττηη  ΡΡωωσσίίαα  
γγιιαα  ττηη  ρρααττσσιισσττιικκήή  εεππίίθθεεσσηη  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΈΈναν 17χρονο οµογενή από τη Ρωσία, αναγ-
νώρισε ο 40χρονος Ασφάκ Μαχµούντ ανάµεσα
στους πέντε δράστες της επίθεσης εναντίον

του, στην Γκορυτσά Ασπροπύργου.
Σε βάρος του σχηµατίστηκε δικογραφία και αναζητείται

να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας
όπως και οι τέσσερις συνεργοί του.

Ο νεαρός δράστης, σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές,
συµµετείχε σε οµάδες οµογενών από τη Ρωσία, που
κατοικούν στην περιοχή και βρίσκονται σε διαρκή αντι-
παλότητα µε Πακιστανούς εργάτες για την εργασία τους
σε χωράφια και επιχειρήσεις της περιοχής µε χαµηλότε-
ρα µεροκάµατα.Αυτή η αντιπαλότητα βρήκε έδαφος και σε ακροδεξιά «τάγµατα εφόδου» δηµιουργώντας ένα συνο-
νθύλευµα εκδήλωσης ρατσιστικών επιθέσεων.

∆ήµαρχος Ασπροπύργου Νικόλαος Μελετίου: 
ΚΚααττααδδιικκαασσττέέαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ππρράάξξηη  ρρααττσσιισσττιικκήήςς  ββίίααςς,,  σσεε  ββάάρροοςς

µµεετταανναασσττώώνν,,  πποουυ  ζζοουυνν  κκααιι  εερργγάάζζοοννττααιι  σσττοονν  ττόόπποο  µµααςς

«Η ανοχή, τέτοιων φαινοµένων και η ατιµωρησία, όσων προκαλούν, συντηρούν και
διογκώνουν, νοσηρές καταστάσεις, πρέπει να λάβουν τέλος».

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε, κ. Νικόλαος
Μελετίου, καταδικάζοντας οποιαδήποτε επίθεση ρατσιστικής βίας σε βάρος
µεταναστών  έκανε την ακόλουθη δήλωση: «∆ηµοτική Αρχή, ∆ηµοτικό
Συµβούλιο και ο Λαός του Ασπρόπυργου, καταδικάζουµε απερίφραστα
οποιαδήποτε πράξη ρατσιστικής βίας, σε βάρος µεταναστών, που ζουν και
εργάζονται στον τόπο µας. Ταυτόχρονα, για µια ακόµη φορά, υπογραµ-
µίζουµε τις αγωνιώδεις εκκλήσεις της ∆ηµοτικής Αρχής, προς την ηγεσία
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνοµίας, να
συγκαλέσουν σύσκεψη, για να ενηµερωθούν λεπτοµερώς, για τα
συµβαίνοντα στην περιοχή, προκειµένου να προβούν στη λήψη των
κατάλληλων µέτρων, που θα εµποδίσουν την επανάληψη παρόµοιων επει-
σοδίων.

∆ιότι, συµβαίνουν πολλά, περίεργα και προβοκατόρικα πράγµατα, στον
τόπο µας, εδώ και µερικούς µήνες. Το πιο περίεργο απ’ όλα, όµως, είναι η
αδιαφορία, από θεµατοφύλακες και φύλακες, στις συνεχείς, δηµόσιες

εκκλήσεις που απευθύνουµε, να ασχοληθούν σοβαρά, µε τα συµβαίνοντα, στον πιο σηµαντικό κόµβο Ενέργειας,
Βιοµηχανίας και ∆ιαµετακοµιστικού Εµπορίου της Ελλάδας. 

Η ευθύνη, για τα θλιβερά και επικίνδυνα συµβάντα, µέχρι το πρόσφατο, αλλά και για ό,τι απευχόµαστε να συµβούν
στο µέλλον, τους βαραίνει αποκλειστικά και στο ακέραιο! Ας έχουν υπόψη τους ότι, η υποµονή, του ∆ήµου και της
τοπικής κοινωνίας, εξαντλείται. Εύχοµαι και ελπίζω, το τελευταίο περιστατικό, να τους αφυπνίσει. Η ανοχή, τέτοιων
φαινοµένων και η ατιµωρησία, όσων προκαλούν, συντηρούν και διογκώνουν, νοσηρές καταστάσεις, πρέπει να
λάβουν τέλος, πάραυτα».



ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
 ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ. 

ΕΕππααννάάχχρρηησσηη,,  αανναακκύύκκλλωωσσηη  κκααιι
δδιιααχχεείίρριισσηη  ααπποορρρριιµµµµάάττωωνν

σσεε  ααννοοιικκττήή  σσυυζζήήττηησσηη  σστταα  ΒΒίίλλλλιιαα
Μία σηµαντική εκδήλωση µε θέµα την Ανακύκλωση, την Επανάχρηση και

τη ∆ιαχείριση των Απορριµµάτων διοργανώνει ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης την Κυρ-
ιακή 15 Οκτωβρίου 2017 στις 12 το µεσηµέρι. 

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στα Βίλια στην αίθουσα του Πνευµατι-
κού Κέντρου και αναµένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον της τοπικής κοι-
νωνίας. Οι βασικοί οµιλητές θα είναι η κ. Χριστίνα Ευθυµιάτου, Χηµικός
Μηχανικός, ο ∆ηµήτρης Πολιτόπουλος, Αρχιτέκτων, ο Θεόδωρος Κάρδαρ-
ης, Υπεύθυνος ΦΟΣ∆Α Ζακύνθου ενώ την συζήτηση θα συντονίζει η Κοι-
νωνιολόγος Έλενα Μπότση. 
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Σε τακτική συνεδρίαση την  Τρίτη
26 Σεπτεµβρίου και ώρα 20:30
συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

Χαϊδαρίου, εκφράζοντας την οµόθυµη
επιθυµία των κατοίκων της πόλης  αλλά
και της ∆υτικής Αθήνας, απαιτεί την άµεση
παραχώρηση του προβλήτα Νο 4 στο
Σκαραµαγκά ώστε να αξιοποιηθεί από την
Τοπική ∆ιοίκηση ως χώρος αναψυχής, για
να είναι η πρόσβαση στη θάλασσά µας
δικαίωµα για όλο το Λαό.

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που τα
οικονοµικά προβλήµατα, στερούν το
δικαίωµα για διακοπές στην πλειονότητα
των λαϊκών στρωµάτων, είναι απαραίτητο
να υπάρχει διέξοδος στο θαλάσσιο µέτω-
πο του Σκαραµαγκά µε ταυτόχρονο καθα-
ρισµό των θαλάσσιων ρύπων , ανάπλα-
σης και ανάδειξης της παραλίας του.

Εξάλλου, παραχωρήσεις και παρεµβά-
σεις αξιοποίησης σε παραθαλάσσιες εκτά-
σεις, έχουν γίνει σε αρκετά σηµεία, τόσο
της ανατολικής και της νότιας Αττικής, όσο
και στην υπόλοιπη χώρα µε αντίστοιχες
αποδόσεις των εκτάσεων στην Τοπική
∆ιοίκηση.

Είναι γνωστή σε όλους µας η ιστορική
διαδροµή της περιοχής αυτής, όπου οι
επιλογές κυβερνήσεων προηγούµενων

δεκαετιών, καταδίκασαν σε «αφανισµό»
ένα από τα πλέον θελκτικά σηµεία της
∆υτικής Αθήνας.

Κατά συνέπεια, αποτελεί στοιχειώδη
υποχρέωση του κράτους, έστω και σήµε-
ρα, να επανορθώσει για τις επιλογές
αυτές.

Η θάλασσα του Σκαραµαγκά είναι µέρος
µιας θαυµάσιας περιοχής που κυριαρχεί
το φυσικό κάλλος στην είσοδο- πύλη της
∆υτικής Αθήνας.

Μονή ∆αφνίου, Αρχαιολογικός Χώρος
Ιεράς Οδού, Όρος Αιγάλεω και Ποικίλο
Όρος, Ιερό Αφροδίτης, Λίµνη Κουµου-
νδούρου, Θάλασσα Σκαραµαγκά, συνθέ-
τουν µια περιοχή µε σηµαντικά Ιστορικά,
Πολιτιστικά και Περιβαλλοντικά χαρακτηρ-
ιστικά. 

Η καταστροφή, η απαξίωση, ο βιασµός
της φύσης, αποσυνθέτουν αυτό το υπέρ-
οχο σύνολο, αλλοιώνουν τα αγαθά που
έχουν δηµιουργήσει στο πέρασµα των
χρόνων η φύση και ο άνθρωπος.

Η έκταση των 220 στρεµµάτων του
προβλήτα Νο 4, είναι σαφές ότι έχει δηµό-
σιο και κοινόχρηστο χαρακτήρα, αφού η
καταπάτηση της παραλίας (100 στρέµµα-
τα) και το παράνοµο µπάζωµα-επιχωµά-
τωσης στη θάλασσα (120 στρέµµατα) δεν

είναι δυνατόν να νοµιµο-
ποιηθούν. 

Το πολύχρονο αίτηµα
των κατοίκων και των
µαζικών φορέων της περ-
ιοχής έχει στηριχθεί µε
πολλές εκδηλώσεις,
συγκεντρώσεις, άρθρα
στα ΜΜΕ, ερωτήσεις στη
Βουλή.

Μετά από τα παραπά-
νω και µε δεδοµένη την
απαίτηση του Λαού από-
δοσης του χώρου του
προβλήτα Νο 4 και της
ελεύθερης ακτής, ζητάµε
να προχωρήσετε άµεσα
στην παραχώρηση του
προβλήτα No 4 στον
∆ήµο Χαϊδαρίου για
∆ηµόσια χρήση για την
καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων του Χαϊδαρίου και της ∆υτικής
Αθήνας. 

Συνεχίζοντας ο κ. ∆ήµαρχος έκανε µια
σύντοµη ιστορική αναδροµή  όπου µεταξύ
άλλων ανέφερε: Όπως γνωρίζετε το 1956
άρχισε η καταστροφή του Σκαραµαγκά
όπου συνεχίστηκε µέχρι το 1977, οι επεκ-

τάσεις των ναυπηγείων, είχαν  ως  αποτέ-
λεσµα, να κλείσει  βίαια, η µόνη διέξοδος
προς τη θάλασσα που είχανε τα λαϊκά
στρώµατα της ∆υτικής Αθήνας, αφήνοντας
πολλές φορές το στίγµα του µαζούτ πάνω
στα σώµατα της φτωχολογιάς και των παι-
διών που ήθελαν να πάρουν λίγη δροσιά. 

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΤΤοονν  ααππόόλλυυττοο  ττρρόόµµοο  έέζζηησσαανν  
ππεελλάάττεεςς  κκααιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  

σσεε  σσοούύππεερρ  µµάάρρκκεεττ  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι

ΤΤοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  ααππααιιττεείί  ττηηνν  άάµµεεσσηη  
ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττοουυ  ππρροοββλλήήτταα  ΝΝοο  44  σσττοο  ΣΣκκααρρααµµααγγκκάά  

ώστε να αξιοποιηθεί από την Τοπική ∆ιοίκηση ως χώρος αναψυχής 
και ο λαός να έχει το δικαίωµα της πρόσβασης στη θάλασσα 

Τ
ον  απόλυτο τρόµο έζησαν  πελάτες και υπάλληλοι του σούπερ µάρκετ
«My Market» που βρίσκεται στην  συµβολή των  οδών  Αθην ών  και ∆έδε (στην
αρχ ή της λεωφόρου ∆ηµοκρατίας) στο Μεν ίδι.

Το πρωί της Παρασκευής 6 Οκτωβρίου, περίπου στις 11 το πρωί, δύο έν οπλοι
ληστές (οι οποίοι είχ αν  καλυµµέν α τα χ αρακτηριστικά των  προσώπων  τους, ωστόσο
οι µαρτυρίες αν αφέρουν  πως επρόκειτο για άτοµα ν εαρής ηλικίας και πιθαν ώς
τοξικοµαν είς) εισήλθαν  στο χ ώρο του καταστήµατος µε σκοπό ν α αρπάξουν
µετρητά από τις ταµειακές µηχ αν ές.

Γρήγορα ακιν ητοποίησαν  τους υπαλλήλους των  ταµείων  µε την  απειλή όπλων ,
εν ώ ακολούθησαν  στιγµές παν ικού: οι πελάτες που αν τιλήφθηκαν  τι συµβαίν ει
πάσχ ιζαν  ν α κρυφτούν  για ν α γλιτώσουν  (µαρτυρίες αν αφέρουν  ότι κάποιοι
µπήκαν  ακόµα και στα ψυγεία), εν ώ κάποιοι άλλοι -έχ ον τας προλάβει ν α περάσουν
στην  πίσω πλευρά του καταστήµατος- µέσω των  κιν ητών  τους τηλεφών ων
ειδοποιούσαν  την  αστυν οµία.

Μάλιστα, δευτερόλεπτα µετά την  είσοδο των  ληστών  στο χ ώρο, µια γυν αίκα που
βλέπον τας τα όπλα αν τιλήφθηκε λίγο πριν  µπει στο σούπερ µάρκετ ότι βρισκόταν
ληστεία εν  εξελίξει, αν αγκάστηκε ν α εισέλθει στο χ ώρο, καθώς ο έν ας εκ των  ληστών
κυριολεκτικά την  τράβηξε µέσα µε τη βία!

Μετά από λίγα λεπτά, οι δράστες αφού πήραν  µετρητά από τα ταµεία έφυγαν  από
τον  χ ώρο πεζοί, πριν  ακόµα στο σηµείο φθάσουν  οι δυν άµεις της αστυν οµίαςG
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Τα σπίτια που υπήρχαν εκεί, πολλά
από τα οποία χρησιµοποιούνταν ως
πρώτη κατοικία αλλά και σαν εξοχικά,
εγκαταλείφτηκαν και ρήµαξαν. Το δηµο-
τικό σχολείο το οποίο υπήρχε και λειτουρ-
γούσε στην περιοχή και συγκεκριµένα  το
13ο έκλεισε. Είναι τραγικό. 

Η όµορφη και πραγµατικά γλαφυρή
σαν ζωγραφιά παραλία, γέµισε µε σαπιο-
κάραβα, φορτηγά, νταλίκες και άλλα
δηλαδή µιλάµε για καταστροφή, αλλοίω-
ση εντελώς του περιβάλλοντος. 

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο κ.
∆ήµαρχος επεσήµανε: η απόφαση που
θα πάρουµε σήµερα είναι σηµαντική και
σε συνδυασµό µε τους αγώνες των
πολιτών θα γίνει επιτέλους, πραγµατικότ-
ητα,  η ανάγκη των κατοίκων του Χαϊδα-
ρίου και της ∆υτικής Αθήνας, για ελεύθε-
ρη πρόσβαση στην παραλία, ώστε να
δηµιουργηθούν χώροι αναψυχής, ξεκούρ-
ασης µε  δραστηριότητες  για τη νεολαία,
τα παιδιά, για όλο τον κόσµο, που τόσο το
έχει ανάγκη. 

Είναι λοιπόν ιστορική η σηµερινή µέρα
και πιστεύω ότι µπορούµε και θα πρέπει
να διεκδικήσουµε τον χώρο  του προβλή-
τα No 4,  ο οποίος ανήκει στον Χαϊδαρ-
ιώτικο λαό. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος απηύθυνε τον
λόγο στους παριστάµενους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους, για να τοποθετηθούν επί
του  ανωτέρω αιτήµατος. 

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις
των ∆ηµοτικών Συµβούλων καθώς και
του κ. ∆ηµάρχου κατά την διάρκεια της
συνεδρίασης, καταγράφονται στα απο-
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά.

Μετά το πέρας της
αναφερόµενης διαδι-
κασίας, ο κ. Πρόεδρος,
κάλεσε τα µέλη του
Σώµατος να αποφ-
ασίσουν σχετικά. Το
∆ηµοτικό Συµβούλιο,
των κατοίκων του Χαϊ-
δαρίου και της ∆υτικής
Αθήνας. 

Κ α τ έ λ η ξ ε
ΟΜΟΦΩΝΑ στο παρα-
κάτω ψήφισµα: 

Το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Χαϊδαρίου,
εκφράζοντας την οµόθυµη επιθυµία των
κατοίκων της πόλης µας αλλά και της
∆υτικής Αθήνας, απαιτεί την άµεση παρ-
αχώρηση του προβλήτα Νο 4 στο Σκαρα-
µαγκά ώστε να αξιοποιηθεί από την Τοπι-
κή ∆ιοίκηση ως χώρος αναψυχής, για να
είναι η πρόσβαση στη θάλασσά µας
δικαίωµα για όλο το Λαό.

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που τα
οικονοµικά προβλήµατα, στερούν το
δικαίωµα για διακοπές στην πλειονότητα
των λαϊκών στρωµάτων, είναι απαραίτητο
να υπάρχει διέξοδος στο θαλάσσιο µέτω-
πο του Σκαραµαγκά µε ταυτόχρονο καθα-
ρισµό των θαλάσσιων ρύπων , ανάπλα-
σης και ανάδειξης της παραλίας του.

Εξάλλου, παραχωρήσεις και παρεµβά-
σεις αξιοποίησης σε παραθαλάσσιες
εκτάσεις, έχουν γίνει σε αρκετά σηµεία,
τόσο της ανατολικής και της νότιας Αττι-
κής, όσο και στην υπόλοιπη χώρα µε 

αντίστοιχες αποδόσεις των εκτάσεων
στην Τοπική ∆ιοίκηση.

Είναι γνωστή σε όλους µας η ιστορική
διαδροµή της περιοχής αυτής, όπου οι
επιλογές κυβερνήσεων προηγούµενων
δεκαετιών, καταδίκασαν σε «αφανισµό»
ένα από τα πλέον θελκτικά σηµεία της
∆υτικής Αθήνας.

Κατά συνέπεια, αποτελεί στοιχειώδη
υποχρέωση του κράτους, έστω και σήµε-
ρα, να επανορθώσει για τις επιλογές
αυτές.

Η θάλασσα του Σκαραµαγκά είναι
µέρος µιας θαυµάσιας περιοχής που κυρ-
ιαρχεί το φυσικό κάλλος στην είσοδο-
πύλη της ∆υτικής Αθήνας.

Μονή ∆αφνίου, Αρχαιολογικός χώρος
Ιεράς Οδού, Όρος Αιγάλεω και Ποικίλο
Όρος, Ιερό Αφροδίτης, Λίµνη Κουµου-
νδούρου, Θάλασσα Σκαραµαγκά, συνθέ-
τουν µια περιοχή µε σηµαντικά Ιστορικά, 

Πολιτιστικά και Περιβαλλοντικά χαρακ-
τηριστικά. 

Η καταστροφή, η απαξίωση, ο βιασµός
της φύσης, αποσυνθέτουν αυτό το υπέρ-
οχο σύνολο, αλλοιώνουν τα αγαθά που
έχουν δηµιουργήσει στο πέρασµα των
χρόνων η φύση και ο άνθρωπος.

Η έκταση των 220 στρεµµάτων του
προβλήτα Νο 4, είναι σαφές ότι έχει
δηµόσιο χαρακτήρα, αφού η καταπάτηση
της παραλίας (100 στρέµµατα) και το
παράνοµο µπάζωµα-επιχωµάτωσης στη
θάλασσα (120 στρέµµατα) δεν είναι
δυνατόν να νοµιµοποιηθούν. 

Το πολύχρονο αίτηµα των κατοίκων και
των µαζικών φορέων της περιοχής έχει
στηριχθεί µε πολλές εκδηλώσεις, συγκεν-
τρώσεις, άρθρα στα ΜΜΕ, ερωτήσεις στη
Βουλή.

Μετά από τα παραπάνω και µε δεδο-
µένη την απαίτηση του Λαού απόδοσης
του χώρου του προβλήτα Νο 4 και της
ελεύθερης ακτής, ζητάµε να προχωρήσε-
τε άµεσα στην παραχώρηση του προβλή-
τα No 4 στον ∆ήµο Χαϊδαρίου για  ∆ηµό-
σια χρήση για την καλυτέρευση της ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων του Χαϊδαρίου
και της ∆υτικής Αθήνας. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    
(Υπογραφή)           

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
(Υπογραφή)         
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 31-08-2017

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ 

ΤΟ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 
Η συνέχεια από τη σελ. 3
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∆ράσεις για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας∆ράσεις για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας
Μυοσκελετικής Υγείας στα ΚΑΠΗ Ελευσίνας & Μαγούλας Μυοσκελετικής Υγείας στα ΚΑΠΗ Ελευσίνας & Μαγούλας 

Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου Ελευσίνας για τον
εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Μυοσκελε-

τικής Υγείας σε συνεργασία µε τους φυσικοθεραπευ-
τές και την εργοθεραπεύτρια των τριών παραρτηµά-
των Κ.Α.Π.Η. διοργανώνει δράσεις µε στόχο την
πρόληψη των πτώσεων της Τρίτης Ηλικίας. 

Οι δράσεις περιλαµβάνουν:
1) Σύνταξη ερωτηµατολογίου προκειµένου να

συµπληρώσουν τα µέλη και να αξιολογηθούν οι
ανάγκες των µελών.Τα µέλη θα ενηµερωθούν:

Α’ Κ.Α.Π.Η. ∆ευτέρα 23/10 και ώρα 8:00-13:00
Β’ Κ.Α.Π.Η. Πέµπτη 26/10 και ώρα 8:00-13:00
Κ.Α.Π.Η. ΜΑΓΟΥΛΑΣ Τρίτη  24/10 και ώρα 8:00-

13:00

2) Επίδειξη ασκήσεων για την πρόληψη
των πτώσεων.

Α’ Κ.Α.Π.Η. ∆ευτέρα 30/10 και ώρα 10:30
Β’ Κ.Α.Π.Η. Πέµπτη 2/11 και ώρα 10:30
Κ.Α.Π.Η. ΜΑΓΟΥΛΑΣ Τρίτη  31/10 και ώρα

10:30

Οι φυσικοθεραπευτές
Τελιανίδου Ευθυµία & Τζαφερής ∆ηµήτρης

Ο Πρόεδρος                     
Αγριµάκης Βασίλης           

Η Εργοθεραπεύτρια
Κουραµπή Ευστρατία

Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της
Κεν τρικής Έν ωσης ∆ήµων  Ελλάδας, κ. Νικόλαος
Μελετίου εν ηµερών ει όλους τους πολίτες ότι, στις 13-14-
και 15 Οκτωβρίου 2017, ο ∆ήµος Ασπροπύργου έχ ει
την  τιµή ν α φιλοξεν εί στο Κλειστό Γυµν αστήριο Ασπρ-
οπύργου «Γεώργιος Τσόκας», την  6η Έκθεση Πολιτι-
σµού ∆υτικής Αττικής µε τίτλο: «Φεστιβάλ Πολιτισµού &
Γαστρον οµικών  Προορισµών  ταξιδεύον τας στην  Ελλά-
δα από τη ∆υτική Αττική», που διοργαν ών ει η Περιφ-
έρεια Αττικής – Περιφερειακή Εν ότητα ∆υτικής Αττικής   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

Παρασκευή 13/10/2017
ΩΡΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
19:30 ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
20:00 Σύλλογοι Πον τίων  Άν ω Λιοσίων , Ασπροπύρ-
γου, Ελευσίν ας, Μαγούλας και Μάν δρας 
20:30 Πολιτιστικός Σύλλογος Μάν δρας «Βαλαρία» 
21:00 Κερκυραϊκή Έν ωση Ελευσίν ας «Άγιος
Σπυρίδων »
21:20 Πολιτιστικός Σύλλογος Γυν αικών  Μάν δρας
21:40 Παραδοσιακός Πολιτιστικός Σύλλογος
Γυν αικών  Φυλής «Φυλασία»
22:00 Φιλική Εταιρεία Ελλήν ων  Τσιγγάν ων  

Σάββατο 14/10/2017
ΩΡΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ
18:00 Σύλλογος Εθελον τών  Θριασίου Πεδίου

18:20 Σύλλογος ∆ωδεκαν ησίων  Ελευσίν ας
«Ταξιάρχ ης Παερµιώτης»
18:40 Παραδοσιακός Λαογραφικός Σύλλογος ∆ήµου
Φυλής «Χοροδρώµεν ο»
19:00 Σύλλογος Βορειοηπειρωτών  ∆ήµου Φυλής 
19:20 Σύλλογος Γυν αικών  Μαγούλας 
19:40 ∆ήµος Φυλής – Χορευτικό ∆ηµοτικής Εν ότ-
ητας Φυλής 
20:00 Σύλλογος Αθιγγάν ων  Ασπροπύργου «Τα
Νεόκτιστα»
20:20 Πολιτιστικός Σύλλογος Θεσσαλών  Φυλής «Ο
Ρήγας Φεραίος»
20:40 Σύλλογος Ηπειρωτών  Θριασίου Πεδίου 
21:00 Σύλλογος Μακεδόν ων  και Θρακών  Άν ω
Λιοσίων  
21:20 Σύλλογος Αρβαν ίτικου Πολιτισµού Άν ω
Λιοσίων  «Η Γρίζα»

Κυριακή 15/10/2017

ΩΡΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ
18:00 Χιακή Έν ωση Ελευσίν ας
18:20 ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ ∆ήµου Ελευσίν ας 
18:40 Θεσσαλική Έν ωση Θριασίου Πεδίου
19:00 Σύλλογος Πελοπον ν ησίων  Ελευσίν ας
19:20 Αδελφότητα Ρωµαν ιωτών  Αττικής Λάκκας 
Σουλίου
Παν ηπειρωτικός Σύλλογος Ασπροπύργου 

19:40 Όµιλος Λαϊκής Παράδοσης Μεγάρων  «Αλκάθους
& Καρία»
20:00 Σύλλογος Κρητών  ∆ήµου Φυλής «Η Μεγαλόν -
ησσος» 
20:20 Σύλλογος Μικρασιατών  Ελευσίν ας
20:40 Σύλλογος Ηπειρωτών  Άν ω Λιοσίων
21:00 Λαογραφικός Σύλλογος Μεγάρων  «Ο χ ορός της
τράτας»
21:20 Τµήµα Παραδοσιακών  Χορών  Πν ευµατικού
Κέν τρου Ασπροπύργου 
21:40 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

««ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ  κκααιι  ΓΓαασσττρροοννοοµµιικκώώνν  
ΠΠρροοοορριισσµµώώνν»»  σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  

Το τριήµερο 13 - 15 Οκτωβρίου 2017, στο Κλειστό Γυµναστήριο 
«Γ. Τσόκας» του ∆ήµου Ασπροπύργου  



ΜΜεε  ΑΑγγιιαασσµµόό  γγιιαα  ττοο  κκααλλόό  ξξεεκκίίννηησσεε  ηη  ννέέαα  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή  
ΧΧρροοννιιάά  γγιιαα  ττοονν  ΣΣύύλλλλοογγοο  ΕΕππττααννηησσίίωωνν  ΦΦυυλλήήςς  

Με Αγιασµό για το καλό της νέας Πολιτιστικής χρονιάς που ξεκινάει οσονούπω,
επέλεξε να εγκαινιάσει τα νέα του Τµήµατα ο νεοσύστατος Σύλλογος Επταν-
ησίων και Φίλων του ∆ήµου Φυλής. Τον Αγιασµό τέλεσε το µεσηµέρι της Κυρια-

κής 8 Οκτωβρίου, στον φιλόξενο χώρο του 2ου Λυκείου Άνω Λιοσίων ο εφηµέριος της
Ευαγγελίστριας πατήρ Κωνσταντίνος Πρίµπας. 

Τον κόσµο και το νέο αίµα του Συλλόγου που γέµισε την αίθουσα, καλωσόρισε η Πρόε-
δρος των Επτανησίων Κατερίνα ∆ελλαπόρτα, έχοντας στο πλευρό της τη Γενική Γραµµα-
τέα Μαρία Ντούρλαρη, τον υπεύθυνο του χορευτικού Ανδρέα Ατζάµπο, την υπεύθυνη της
Θεατρικής Οµάδας Ιωάννα Σουλιώτη  και άλλα µέλη του Συλλόγου. 

Τη ∆ηµοτική Αρχή εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανι-
σµού η «ΠΑΡΝΗΘΑ» Γιώργος Μαυροειδής ο οποίος κατά τον σύντοµο χαιρετισµό του
υπογράµµισε πως η πολύ καλή συνεργασία που έχει ήδη ξεκινήσει µε τον Σύλλογο των
Επτανησίων θα συνεχιστεί σε όλους τους τοµείς. «Θα φροντίσουµε για τις στολές που έχετε ζητήσει και θα µεριµνήσουµε και για το ζήτηµα της Στέγης ώστε
του χρόνου,  ει δυνατόν,  να κάνετε Αγιασµό σε δικό σας χώρο» υπογράµµισε ο Πρόεδρος. 

Τις ευχές του στον Σύλλογο έδωσε και ο Λευκαδίτης Βουλευτής της Ν∆ Γιώργος Βλάχος
που τίµησε µε την παρουσία του την εκδήλωση. 

Τις ευχές τους έδωσαν επίσης προαναγγέλλοντας όµορφες πολιτιστικές δράσεις για την
χρονιά που έρχεται, ο υπεύθυνος των Χορευτικών Τµηµάτων Ανδρέας Ατζάµπος και η
υπεύθυνη της θεατρικής Οµάδας Ιωάννα Σουλιώτη. Αξίζει να σηµειωθεί επίσης πως όπως
ανακοίνωσε η Κατερίνα ∆ελλαπόρτα, σύντοµα θα λειτουργήσει στο Σύλλογο και Τµήµα
Zumba. 

Κοντά στους Επτανήσιους της Φυλής δηλώνοντας θερµοί υποστηρικτές και φίλοι βρέθη-
καν επίσης ο Πρόεδρος της Ένωσης Ρουµελιωτών Νέας Ιωνίας Θανάσης Ραφτόπουλος
που πρότεινε στο Σύλλογο συνεργασία σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα βγουν και έξω
από τα όρια του ∆ήµου Φυλής, καθώς και ο ∆ικηγόρος Νίκος Καλατζής ο οποίος φρόντισε
για την δηµιουργία του καταστατικού του νεοσύστατου Συλλόγου. 

Στον Αγιασµό έδωσαν επίσης το «παρών» ο Πρόεδρος του Συλλόγου της ∆ροσούπολης Μιχάλης Ζουρίδης και η Πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Φυλής
Κατερίνα Μπλουχάρη. Αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι όλο τον κόσµο περίµενε στο τέλος της εκδήλωσης ένα πλούσιο κέρασµα µε σπιτικά γλυκίσµατα µε επταν-
ησιακές συνταγές.  Σε ό, τι αφορά στα Πολιτιστικά Τµήµατα του Συλλόγου τα Χορευτικά Τµήµατα που θα φιλοξενούνται στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 2ου
Λυκείου Άνω Λιοσίων (Πίνδου και  Αλιάκµωνος) θα λειτουργούν κάθε Κυριακή από τις 19:30 – 20:30 και η Θεατρική Οµάδα στον ίδιο χώρο από τις 17:30 –
19:30, ενώ τα Τµήµατα Zumba θα ξεκινήσουν στις αρχές Νοεµβρίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την Πρόεδρο Κατερίνα ∆ελλαπόρτα στο 6932150002 και τη Γενική Γραµ-
µατέα Μαρία Ντούρλαρη στο 6983902820. 

6-θριάσιο Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017

Το ∆Σ της Ευξείν ου
Λέσχ ης Αχ αρν ών  & Αττι-

κής “Ο ΚΑΠΕΤΑΝ
ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ”, σας προσ-
καλεί στο ∆ιήµερο Πον τια-

κού Θεάτρου που θα
πραγµατοποιηθεί στις 21

και 22 Οκτωβρίου ώρα
19:30, στην  Αίθουσα

Εκδηλώσεων  της Λέσχ ης.

Ο Πολιτιστικός Φορέας
Πον τίων  Καλλιθέας · Θέα-
τρο Πόν του, παρουσιάζει
την  σπαρταριστή κωµωδία

του συγγραφέα και
σκην οθέτη Κοσµίδη

Χ. Ιωάν ν η, 
“Ο Γέρων  και η Γραία”.

Είσοδος Ελεύθερη!
Σας περιµέν ουµε όλους!
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 

  ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  

Το ΚΚΕ καταγγέλλει τη νέα δολοφονική επίθεση των εγκληµατιών ναζιστών της Χρυ-
σής Αυγής σε βάρος µεταναστών εργατών στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Αποδεικνύεται για µια ακόµη φορά η θρασυδειλία και το µίσος των χρυσαυγιτών που
στρέφεται κατά ταλαιπωρηµένων ανθρώπων, εργατών -Ελλήνων και µεταναστών- την
ίδια στιγµή που κάνουν πλάτες σε αφεντικά και µεγάλα συµφέροντα, οι οποίοι θέλουν
εργάτες - σύγχρονους δούλους.

Η κυβέρνηση έχει σοβαρή ευθύνη γι’ αυτήν την εξέλιξη. Όχι µόνο για την κωλυσιε-
ργία της δίκης, αλλά και γιατί συµµορίες φασιστών δρουν ανενόχλητοι σε περιοχές,
όπως τον Ασπρόπυργο και στην ευρύτερη περιοχή. Πρέπει άµεσα να εντοπίσει και να
συλλάβει τους δράστες της επίθεσης και τους εγκληµατίες καθοδηγητές τους της
ηγεσίας της Χρυσής Αυγής.

Οι εργαζόµενοι, ο λαός χρειάζεται να καταδικάσουν τέτοιες ενέργειες και να απο-
µονώσουν αποφασιστικά τη Χρυσή Αυγή και όσους τους θρέφουν.

Εργαζόµενε, εργαζόµενη, νέα, νέε
Η Τ.Ε. Θριασίου – Μεγαρίδας και οι κλαδικές κοµµατικές                  οργανώσεις

της περιοχής του ΚΚΕ σε καλούν  σε συγκέντρωση στην πλατεία ∆ηµαρχείου
Ασπροπύργου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Οκτώβρη και ώρα 6.00µ.µ.

ΤΤοοµµεεαακκήή  εεππιιττρροοππήή  ΘΘρριιαασσίίοουυ  --  ΜΜεεγγααρρίίδδααςς  ττηηςς  ΚΚΟΟΑΑ  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ  
Συγκέντρωση στην πλατεία ∆ηµαρχείου Ασπροπύργου την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Οκτώβρη και ώρα 6.00µ.µ.

ΕΕκκττεεττααµµέέννεεςς  εερργγαασσίίεεςς  γγιιαα  ττοονν  κκααλλλλωωππιισσµµόό
ττοουυ  φφυυσσιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  σσττιιςς  ΕΕρρυυθθρρέέςς

ΜΜε την δυναµική επέµβαση των
συνεργείων και την υποστήριξη
των µηχανηµάτων του ∆ήµου

πραγµατοποιήθηκαν κλαδέµατα και εκτεταµέ-
νες εργασίες καθαρισµού στην ∆ηµοτική
Ενότητα Ερυθρών. 

Η υπηρεσία εργάστηκε, καθαρίζοντας πλα-
τείες και κοινόχρηστους χώρους ενώ εργασίες
κλαδέµατος πραγµατοποιήθηκαν σε κάθε
γωνιά και γειτονιά της πόλης. 

Η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη που πάντα
συντονίζει και επιβλέπει τις εργασίες µαζί µε
την Αντιδήµαρχο Αγγελική Παπακωνσταν-
τίνου έχει δώσει το ξεκάθαρο µήνυµα ότι η
καθαριότητα και η φροντίδα του περιβάλλον-
τος αποτελεί µία καθηµερινή και πάγια τακτική
του ∆ήµου ώστε να αναδεικνύεται η φυσική
οµορφιά του τόπου.

Επίβλεψη των εργασιών διαµόρφωσης και
εξωραϊσµού του περιβάλλοντα χώρου. 

ΤΤοο  ΠΠννεευυµµααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΘΘρραακκοοµµαακκεεδδόόννωωνν  
εεππιισσκκέέφφθθηηκκεε  οο  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  

Το Πνευµατικό Κέντρο
Θρακοµακεδόνων
επισκέφθηκε ο ∆ήµα-

ρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός µε αφορµή, την έναρξη
δράσεων και εκδηλώσεων στο
Κέντρο και τη Βιβλιοθήκη για
την τρέχουσα σεζόν, αλλά και
την επίβλεψη των εργασιών
διαµόρφωσης και εξωραϊσµού
του περιβάλλοντα χώρου. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών,
συνοµίλησε µε την πρόεδρο
της ∆ηµοτικής Ενότητας Θρα-
κοµακεδόνων κα Χρύσα ∆ουρίδα, µε υπαλλήλους του ∆ήµου Αχαρνών και µε εθελοντές που
συµµετέχουν στις δράσεις του Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδόνων, αναφέροντας ότι οι
δράσεις του Κέντρου και της Βιβλιοθήκης έχουν σαν στόχο την προβολή και την ανάδειξη των
ιστορικών, παραδοσιακών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών στοιχείων, της ευρύτερης περ-
ιοχής και δήλωσε: 

"Οι προσπάθειες και οι ενέργειες µας για το Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων είναι
συνεχείς και αδιάκοπες και έχουν σαν στόχο την εδραίωσή του, ως µια φιλόξενη εστία Πολι-
τισµού και Καλλιτεχνικών ∆ράσεων. 

Η Βιβλιοθήκη Θρακοµακεδόνων - σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα - έχει αναχθεί σε
ένα πολιτιστικό και πνευµατικό "στολίδι" της περιοχής και συνεισφέρει σηµαντικά στην
ευρύτερη αναβάθµιση του Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδόνων.

Οι εργασίες και οι δράσεις για την αναβάθµιση του Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδό-
νων αφορούν, τόσο τη λειτουργία όσο και τη διαµόρφωση του εσωτερικού και εξωτερικού
χώρου και για να επιτευχθεί αυτό, πέρα από την δεδοµένη πολιτική µας βούληση, χρειάζον-
ται οι προσπάθειες και το µεράκι των εργαζοµένων στον ∆ήµο Αχαρνών και των εθελοντών."
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Με πρωτοβουλία του
∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάν-
νη Κασσαβού πραγµατο-

ποιήθηκε σύσκεψη των αρχηγών των
∆ηµοτικών Παρατάξεων του ∆ήµου
Αχαρνών µε αντικείµενο τη σύγκλιση
∆ηµοτικού Συµβουλίου για την
Εγκληµατικότητα στον ∆ήµο Αχα-
ρνών.

Εκτός από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ.
Γιάννη Κασσαβό, στη σύσκεψη των
αρχηγών των ∆ηµοτικών Παρατά

ξεων του ∆ήµου Αχαρνών, συµµε-
τείχαν οι κ.κ. Σωτήρης Ντούρος, 

Σπύρος Βρεττός, Παναγιώτης Γρη-
γοριάδης και Νίκος Τσάτσης.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών και οι
αρχηγοί των παρατάξεων
συµφώνησαν στο ότι το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για την Εγκληµατικότητα
θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί παρ-
ουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπο-
υργείου Προστασίας του Πολίτης και
εκπροσώπων της ΕΛ.ΑΣ., ώστε το 

σώµα και οι πολίτες του ∆ήµου Αχα-
ρνών να λάβουν σαφή και υπεύθυνη
ενηµέρωση για τις δράσεις και ενέρ-
γειες που έχουν γίνει ή προγραµ-
µατίζονται να γίνουν για την πάταξη
της παραβατικότητας στον ∆ήµο Αχα-
ρνών.

Ο κ. Γιάννης Κασσαβός είχε ήδη
αποστείλει επιστολή – πρόσκληση
προς την ηγεσία του Υπουργείου
Προστασία του Πολίτη µε θέµα την
παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του 

Υπουργείου σε προσεχές ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για την Εγκληµατικότητα.

Μετά τη σύσκεψη των αρχηγών των
∆ηµοτικών Παρατάξεων του ∆ήµου
Αχαρνών συντάχθηκε και απεστάλη και
δεύτερη επιστολή – πρόσκληση προς
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
για την παρουσία, είτε του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη είτε του Γενικού
Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης σε προ-
σεχές ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε θέµα την
Εγκληµατικότητα στον ∆ήµο Αχαρνών.

Σύσκεψη αρχηγών παρατάξεων του ∆ήµου Αχαρνών µε αντικείµενο
τη σύγκλιση έκτακτου ∆.Σ. για την εγκληµατικότητα 

Συντάχθηκε και απεστάλη δεύτερη επιστολή – πρόσκληση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για
την παρουσία, είτε του Υπουργού  είτε του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης σε προσεχή συνεδρίαση 
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ΟΣπύρος Χρυσικόπουλος  στα τέλη Ιουλίου έφερε επιτ-
υχώς σε πέρας το δύσκολο εγχείρηµα, να διανύσει
104 χ.λ.µ κολυµπώντας διαρκώς επί 34 ώρες και 10

λεπτά. Έτσι έγινε ήταν ο δεύτερος Έλληνας Υπεραθλητής που
κατέκτησε τον τετραπλό διάπλου του Τορωναίου Κόλπου που
βρίσκεται στις Χερσονήσους της Κασσάνδρας και της Σιθωνίας
στη Χαλκιδική. Ο Σπύρος όµως δεν σταµατά εδώ καθώς ήδη έχει
ξεκινήσει προετοιµασία για τον επόµενο στόχο του, που είναι
προγραµµατισµένος για τον Σεπτέµβρη του 2018,  και πρόκειται
για τον διάπλου Ρόδος – Καστελόριζο στα 133,3 χλµ. 

Σε αυτή την προσπάθεια όπως εύστοχα ανέφερε η Πρόεδρος
του Συλλόγου της Ζωφριάς Ευαγγελία Κωβαίου, ο Σπύρος Χρυ-
σικόπουλος δεν είναι µόνος του, καθώς µετά από δική της πρω-
τοβουλία, τον υπεραθλητή εκτός από την Οικογένειά του που
είναι πάντα στο πλευρό του, στηρίζει σύσσωµος ο ∆ήµος Φυλής,
αλλά και η Ένωση ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε). 

Τα συγχαρητήριά του στον Σπύρο Χρυσικόπουλο αλλά και
στην Ευαγγελία Κωβαίου που ανέδειξε το θέµα κάνοντας γνωστό
το αίτηµα στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Φυλής Αργύρη Αργ-
υρόπουλο, έσπευσε να δώσει ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, ο οποίος βρέθηκε και αυτή τη φορά κοντά στον υπερ-
αθλητή. “Μόλις µου έθεσαν το θέµα η µητέρα σου και ο Γενικός
Γραµµατέας συµφώνησα αµέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη είπε ο
Χρήστος Παππούς απευθυνόµενος στον υπεραθλητή και
σπεύδοντας να του υποσχεθεί πως τον Σεπτέµβριο του 2018 θα
βρίσκεται κοντά του στο Καστελόριζο.

Ο ∆ήµαρχος εξάλλου έκανε γνωστό κάτι που ίσως λίγοι
γνωρίζουν, ότι το ακριτικό Καστελόριζο είναι αδελφοποιηµένο µε
τον ∆ήµο Φυλής. Περιγράφοντας µάλιστα την πρόσφατη εµπει-
ρία του, του είπε πως όταν επισκέφθηκε το ακριτικό νησί και κατά
τη διάρκεια των 4,5 ωρών που χρειάστηκε ώστε να καλύψει την
απόσταση Ρόδος – Καστελόριζο η πυραυλάκατος του Πολεµικού

Ναυτικού, η σκέψη του ήταν στον
Σπύρο και στο δύσκολο εγχείρηµά
του, το οποίο κι εξέφρασε τη βεβαι-
ότητα πως θα φέρει σε πέρας. “θα
είµαι εκεί για να σου φορέσω το
στεφάνι” είπε ο ∆ήµαρχος προ-
καλώντας συγκίνηση αλλά και το
θερµό χειροκρότηµα του κόσµου. 

Ο υπεραθλητής από την πλε-
υρά του φύσει και θέσει µετρηµέ-
νος δεν είπε πολλά. Ευχαρίστησε θερµά τον Σύλλογο και τον
κόσµο της Ζωφριάς καθώς και τον ∆ήµο Φυλής για την στήριξή
τους, τονίζοντας πως έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιµασία του
που πάνω απ  ́όλα είναι, η αντοχή στον πόνο. 

Αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι ο Σπύρος Χρυσικόπουλος
απέδειξε και µε ένα ακόµη τρόπο το ήθος  αλλά και την
αγάπη του για τον τόπο του καθώς από φέτος αγωνίζεται
µε τον Κολυµβητικό Σύλλογο του ∆ήµου Φυλής
“ΤΡΙΤΩΝΑ”. 

Για αυτό τον λόγο µάλιστα στον 6ο Ποδηλατικό της Ζωφριάς
προκειµένου να τιµήσουν τον Σπύρο µαζί µε όλο τον κόσµο 

βρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΤΡΙΤΩΝΑ ∆ηµήτρης Μωραΐτης και
η συντοπίτισσα µας γιατρός και δραστήριο µέλος του Κολυµβητι-
κού Συλλόγου Κατερίνα Χλίβα. 

Τα συγχαρητήρια τους έδωσαν επίσης στον υπεραθλητή
δηλώνοντας  συµπαραστάτες στην  προσπάθειά του ο Αντιδή-
µαρχος Φυλής ∆ηµήτρης Καµπόλης, ο Πρόεδρος της Β’ ΕΣΕ
Νίκος Χατζητρακόσιας και οι Πρόεδροι των Παιδικών Σταθµών
Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου Παναγιώτης Καµαρινόπουλος και
Γιώργος Κούρκουλος αντίστοιχα και ο Πρόεδρος του Αθλητικού
και Πολιτιστικού Οργανισµού η “ΠΑΡΝΗΘΑ” Γιώργος Μαυροει-
δής. 

Ο Γιώργος Μαυροειδής µάλιστα, προκάλεσε κι εκείνος
συγκίνηση στον κόσµο, καθώς κατά τον σύντοµο χαιρετισµό του
έδωσε τα θερµά του συγχαρητήρια σε µια αθέατη ηρωίδα που
δεν είναι άλλη από την γιαγιά του Σπύρου Ευαγγελία, η οποία
καθόταν συγκινηµένη ανάµεσα στον κόσµο και στους ποδηλάτες
που είχαν κατακλύσει το αµφιθέατρο του “ΒΟΡΕΙΝΟΥ”. 

Αξίζει τέλος  να σηµειωθεί, ότι για τους αθλητές που συµµε-
τείχαν στον 6ο Ποδηλατικό Γύρο κληρώθηκαν 5 ποδήλατα και
πλούσια δώρα, τα οποία υπήρξαν ευγενική προσφορά των
Χορηγών, προς τον Σύλλογο της Ζωφριάς και τον συνδιοργα-
νωτή Σκακιστικό Όµιλο της Ζωφριά “Τριαντάφυλλος Σιαπέρας” . 

ΣΣττοονν  υυππεερρααθθλληηττήή  ΣΣππύύρροο  ΧΧρρυυσσιικκόόπποουυλλοο  ααφφιιεερρωωµµέέννοοςς  
οο  66οοςς  ΠΠοοδδηηλλααττιικκόόςς  ΓΓύύρροοςς  ττηηςς  ΖΖωωφφρριιάάςς  

Στον Ζωφριώτη υπεραθλητή Σπύρο Χρυσικόπουλο ήταν αφιερωµέ-
νος ο φετινός 6ος Ποδηλατικός Γύρος της Ζωφριάς που πραγµατο-
ποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 6 Οκτωβρίου µε πολλές συµµετοχές

καθώς ο καιρός ήταν ηλιόλουστος και ιδιαίτερα ευνοϊκός. 
Την έναρξη έξω από τα Γραφεία του Συλλόγου της Ζωφριάς κήρυξε

συµβολικά ο Σπύρος Χρυσικόπουλος.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
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Ε. Αχτσιόγλου: Σύντοµα θα ενεργοποιηθεί 
η ρύθµιση των 120 δόσεων

Την άµεση ενεργοποίηση της ρύθµισης των 120 δόσεων
για τις οφειλές ελευθέρων επαγγελµατιών και αυτοαπασχο-
λούµενων προς τον Εν ιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης,
όπως προβλέπεται άλλωστε από το άρθρο 15 του νόµου για
τον εξωδικαστικό µηχανισµό, ζήτησαν εκπρόσωποι της
επιχειρηµατικής κοινότητας από την υπουργό Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου,
κατά τη προχθεσινή τακτική συνεδρίαση του διοικητικού
συµβουλίου του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητήριου
Πειραιώς.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του επιµελητηρίου,
από την πλευρά της, η κυρία Αχτσιόγλου ανέφερε ότι, σύντο-
µα, αναµένεται να υπογραφεί η υπουργική απόφαση για την
ενεργοποίηση της ρύθµισης των 120 δόσεων για τις οφειλές
ελευθέρων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων προς
τον Εν ιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επίσης, ανέφερε ότι θα υπάρξουν διορθωτικές παρεµβά-
σεις που θα αναγνωρίζουν τους συνεπείς εργοδότες, ενώ θα
εξεταστούν και θεσµικές ρυθµίσεις για τη ναυπηγοεπισκευή.

Τα µέλη του ΕΒΕΠ έθεσαν µια σειρά από θέµατα αρµοδιότ-
ητας του υπουργείου, προτείνοντας ειδικά για τη ναυπηγοε-
πισκευή, δύο άµεσης εφαρµογής θεσµικές ρυθµίσεις, όπως
είναι η διεύρυνση των ορίων υπερωριών ανά εξάµηνο και
εργαζόµενο, καθώς και ο εξορθολογισµός του µη µισθολογικού
κόστους. Οι εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου εξέφ-
ρασαν επιφυλάξεις για το κατά πόσον είναι εφικτό να
δηλώνονται οι υπερωρίες των εργαζοµένων στο σύστηµα
«Εργάνη» πριν  την πραγµατοποίησή τους. Σχετικά µε το
κλείσιµο επιχείρησης σε περίπτωση παράβασης της εργατικής
νοµοθεσίας επισηµάνθηκε ότι θα πρέπει να συν ιστά ακραίο
µέτρο, ότι είναι απαραίτητη η διαβάθµισή του, καθώς και να
προβλέπεται δεύτερη ευκαιρία. αφού η εκ των προτέρων
γνωστοποίηση του συνόλου των υπερβάσεων του ωραρίου
πριν  αυτές γίνουν, θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις σε τέτοιο
βαθµό που ενδέχεται να οδηγήσει στο κλείσιµό τους χωρίς
υπαιτιότητα του εργοδότη.

Όπως επεσήµανε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης
Κορκίδης, η αυστηροποίηση των µέτρων θα έπρεπε να
συνοδεύεται µε αντικίνητρα κατά της παραβατικότητας αλλά,
κυριότερα, µε µειώσεις των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών
στους συνεπείς εργοδότες. Ειδικότερα, έθεσε επιγραµµατικά
τα εξής θέµατα:

1. Ένταξη στις 120 δόσεις του εξωδικαστικού για ασφαλι-
στικές οφειλές εργοδοτών

2. Εξορθολογισµός και διορθώσεις εισφορών
3. Επιβολή πλαφόν σε φόρους και εισφορές ελεύθερων

επαγγελµατιών µε «κόφτη» στο 50-55%
4. Αναγνώριση και επιβράβευση της εργοδοτικής συνέπει-

ας
5. ∆ιεύρυνση ορίων υπερωριών ανά εξάµηνο και εργαζό-

µενο στον κλάδο της Ναυπηγοεπισκευής.

ΣΣοοκκ  γγιιαα  990000..000000  εεππααγγγγεελλµµααττίίεεςς!!  
Αναδροµικές εισφορές 535 - 3.200 € !

Β
αρύς λογαριασµός από τις αναδροµικές εισφορές του
2016, που ξεκινούν από τα 535 ευρώ και φτάνουν
ακόµη και τις 3.200 ευρώ, έρχεται από τον ΕΦΚΑ για

900.000 αγρότες, γιατρούς, µηχανικούς και δικηγόρους, µε
προθεσµία πληρωµής ως τις 30 Νοεµβρίου, όπως δηµοσιεύει
το elef therostypos.com.

Τα ποσά πληρωµής αφορούν:
Σε εισφορές του 2016 για τους ασφαλισµένους του Ταµείου

Νοµικών (περίπου 80.000 δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, δικα-
στικοί επιµελητές).

Σε εισφορές β’ εξαµήνου 2016 για τους ασφαλισµένους του
ΤΣΜΕ∆Ε και του ΤΣΑΥ, δηλαδή µηχανικούς, γιατρούς, φαρ-
µακοποιούς (περίπου 160.000 ασφαλισµένοι).

Σε εισφορές β’ εξαµήνου 2016 για τους ασφαλισµένους του
τ. ΟΓΑ (περίπου 650.000 ασφαλισµένοι).

Στο στόχ αστρο

Και στις τρεις παραπάν ω κατηγορίες υπήρξαν  απα-
ν ωτές παρατάσεις µέσα στο 2017 µε τελική προθεσµία
καταβολής την  30ή Νοεµβρίου.

Τα ποσά που πρέπει ν α καταβάλουν  οι παραπάν ω
ασφαλισµέν οι ισοδυν αµούν  µε έν αν G δεύτερο
ΕΝΦΙΑ.

Ο λογαριασµός των  αν αδροµικών  εισφορών  εκτι-
ν άσσει τις επιβαρύν σεις καθώς, πέραν  της µην ιαίας
τους εισφοράς, οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούµεν οι
γιατροί, µηχ αν ικοί και δικηγόροι καλούν ται ν α
πληρώσουν  σε µία δόση τις εισφορές του 2016 µε
ποσά που ξεπερν ούν  και τις 3.000 ευρώ.

Για παράδειγµα:

Αγρότης που ως το 2016 ασφαλιζόταν  στην  1η κατ-
ηγορία του ΟΓΑ και πληρών ει τώρα την  ελάχ ιστη εισφ-
ορά των  88 ευρώ το µήν α έχ ει ν α καταβάλει ως το
τέλος Νοεµβρίου τα 535 ευρώ της εισφοράς β’ εξαµή-
ν ου του 2015 για την  1η κατηγορία και τα 88 ευρώ
τρέχ ουσα εισφορά, δηλαδή το ποσό των  623 ευρώ.

Μηχ αν ικός µε έν αρξη από 1ης/1/1993 και στην  3η
κατηγορία θα καταβάλει 3.200 ευρώ αν αδροµική εισφο-
ρά β’ εξαµήν ου του 2016. Αν  η τρέχ ουσα εισφορά του
για το 2017 είν αι στο κατώτατο ποσό (167 ευρώ το
µήν α), τότε για τον  Νοέµβριο θα πρέπει ν α πληρώσει
3.367 ευρώ!

«Κλείδωσε» η ηµεροµηνία 
εκλογών στην Κεντροαριστερά 
για 12 και 19 Νοεµβρίου

Τ
ο πράσιν ο φως για την  διεξαγωγή της ψηφοφο-
ρίας για την  αν άδειξη αρχ ηγού στον  ν έο φορέα
της Κεν τροαριστεράς στις 12 και 19 Νοεµβρίου,

άν αψαν  µε επιστολή που έφτασε στο γραφείο του
Νίκου Αλιβιζάτου, οι εταιρίες που έχ ουν  αν αλάβει την
ηλεκτρον ική διασύν δεση των  καλπών .

Oπως αν ακοίν ωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Νίκος
Αλιβιζάτος µετά τις σχ ετικές διαβεβαιώσεις που έλαβε
από τις εταιρείες που έχ ουν  αν αλάβει το έργο της διε-
ξαγωγής, αυτές θα πραγµατοποιηθούν  τελικά στις 12
Νοεµβρίου και (αν  χ ρειαστεί επαν αληπτικός γύρος) 19
Νοεµβρίου.

Ολόκληρη η επιστολή του προέδρου της επιτροπής
έχ ει ως εξής:

«Οι εταιρίες που έχ ουν  αν αλάβει το έργο της διεξα-
γωγής της on line ψηφοφορίας για την  αν άδειξη του επι-
κεφαλής του ν έου πολιτικού φορέα διαβεβαίωσαν
σήµερα τον  καθηγητή Ν.Κ.Αλιβιζάτο ότι το επιθυµητό
επίπεδο ασφάλειας επιτυγχ άν εται αν  η εκλογή πραγ-
µατοποιηθεί µετά τις 10 Νοεµβρίου 2017. Κατόπιν
αυτού, η διεξαγωγή του 1ου γύρου της εκλογής µετατίθ-
εται για τις 12 Νοεµβρίου και του 2ου, αν  χ ρειασθεί, για
τις 19 Νοεµβρίου 2017.

Υπεν θυµίζεται ότι, έως το τέλος του έτους, δεν
υπάρχ ουν  εν αλλακτικές δυν ατότητες για την  πραγµα-
τοποίηση της ψηφοφορίας, είτε λόγω των  εκλογών  των
∆ικηγορικών  Συλλόγων  της χ ώρας (26.11 και
3.12.2017), είτε λόγω συν εδρίων  άλλων  πολιτικών
φορέων  (17.12.2017). 

Ειδικά στην  Αθήν α, πάν τως, και για τον  1ο γύρο
(12.11.2017), αποφασίσθηκε µεταξύ άλλων  ν α παρα-
ταθεί το ωράριο της ψηφοφορίας, ώστε ν α διευκολυν θ-
εί η προσέλευση αθλητών  που επιθυµούν  ν α
ψηφίσουν , αλλά και όσων , λόγω του διεθν ούς Μαραθ-
ων ίου, δυσκολευθούν  στις µετακιν ήσεις τους.

∆ιευκριν ίζεται, τέλος, ότι η προετοιµασία της ψηφοφ-
ορίας συν εχ ίζεται µε εν τατικούς ρυθµούς σε όλη την
επικράτεια, καθώς πολλοί εθελον τές δηλών ουν  πρόθ-
υµοι ν α συν δράµουν  (www.dpekloges.gr). 

Για την  υποστήριξη, πάν τως, της Επιτροπής σε
οργαν ωτικά ζητήµατα, ο Μιχ άλης Χρυσοχ οϊδης δέχ θη-
κε ν α τη συν δράµει ως Σύµβουλος σε ζητήµατα
διαχ είρισης αν θρώπιν ου δυν αµικού».

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

ΣΣυυννάάννττηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεγγκκλληηµµααττιικκόόττηητταα  
ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΓΓοοννέέωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν  
µµεε  ττοονν  ΑΑσσττυυννοοµµιικκόό  ∆∆//ννττήή  ∆∆υυττ..ΑΑττττιικκήήςς

Γ. Πατούλης προς ∆ηµάρχους:
““ΣΣττεείίλλττεε  ττηηνν  ααππόόφφαασσήή  σσααςς  γγιιαα

τταα  ττααµµεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα””

Την άµεση αποστολή των αποφάσεων των
∆ηµοτικών Συµβουλίων όλων των ∆ήµων
της Χώρας, σχετικά µε τη µεταφορά των

αποθεµατικών τους στην Τράπεζα της Ελλάδος,
ζητεί µε επιστολή του ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, Γ.
Πατούλης.

Ειδικότερα, επισηµαίνει ότι, η γνωστοποίηση των
αποφάσεων που έχουν ληφθεί θα συµβάλλουν στην
προσπάθεια του καλύτερου συντονισµού των επό-
µενων  ενεργειών της ΚΕ∆Ε.

Η επιστολή
«Όπως γνωρίζετε, µε σχετικό έγγραφο του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους, επανήλθε στο προσκήνιο η
απαίτηση της Κυβέρνησης να µεταφέρουµε τα αποθεµα-
τικά των ∆ήµων µας στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Γνωρίζετε επίσης ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
ΚΕ∆Ε µε απόφασή του επικαιροποίησε την προη-
γούµενη σχετική απόφαση Συνεδρίου µας, αρνούµενο
την υποχρεωτική µεταφορά των όποιων αποθεµατικών
µας.

Ήδη αρκετοί συνάδελφοι αποστέλλουν στην ΚΕ∆Ε τις
αποφάσεις των ∆ηµοτικών τους Συµβουλίων  µε τις
οποίες οµόφωνα µέχρι στιγµής αποδέχονται την πρότα-
σή µας.

Προκειµένου να γνωρίσουµε τις απόψεις όλων σας,
έτσι ώστε να συντονίσουµε τις ενέργειές µας στη
συνέχεια, θα ήταν πολύ χρήσιµο να µας αποστείλετε
όλοι τις σχετικές αποφάσεις των ∆ηµοτικών σας Συµβου-
λίων το συντοµότερο δυνατό».

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
ΟΟ  ΜΜΟΟΒΒΣΣΕΕΣΣΙΙΑΑΝΝ  ΟΟΛΛΕΕΓΓΚΚ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΙΙΡΡΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ

ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΙΙ∆∆ΟΟΥΥ
ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΚΚΟΟΥΥΣΣΙΙ∆∆ΗΗ

ΓΓΑΑΛΛΗΗΝΝΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΦΦΙΙΛΛΙΙΠΠΠΠΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ
ΠΠΩΩΛΛΙΙΝΝΑΑΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΙΙΣΣΜΜΑΑΝΝΙΙ∆∆ΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
ΝΝΑΑ  ΕΕΛΛΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΕΕ  ΓΓΑΑΜΜΟΟ  ΠΠΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ

ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΙΙΕΕΡΡΟΟ  ΝΝΑΑΟΟ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΑΑΡΡΧΧΩΩΝΝ
--ΧΧΑΑΡΡΑΑΥΥΓΓΗΗ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΑΑΙΙ..

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΤΤΟΟ  ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΝΝ//ΣΣΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΤΤΟΟ  ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΝΝ//ΣΣ
∆∆ωωρρεεάάνν  ννοοµµιικκέέςς  σσυυµµββοουυλλέέςς  γγιιαα  ρρύύθθµµιισσηη  χχρρεεώώνν  
σσεε  ννοοιικκοοκκυυρριιάά  µµεε  χχααµµηηλλόό  εειισσόόδδηηµµαα

Σε δανειολήπτες και νοικοκυριά µε χαµηλό εισόδηµα θα παρέχονται εξειδικευµένες νοµικές και οικονοµικές και
συµβουλευτικές υπηρεσίες µε σκοπό τη ρύθµιση των οφειλών τους.Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα των
δανειοληπτών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δύο τρίτα των κατώταων ετήσιων ατοµκών αποδοχών που προβ-

λέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και τη δαπάνη για τις νοµικές υπηρεσίες θα βαρύνει τον προϋ-
πολογισµό της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στον οποίον και εγγράφεται προς τούτο κατ’ έτος
ειδική πίστωση.

Η σχετική πρόβλεψη περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµίας µε τίτλο «Άσκηση Υπαίθριων
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας και άλλες ∆ιατάξεις», που κατα-
τέθηκε στη Βουλή τη ∆ευτέρα. 

Οπως αναφέρεται, εξειδικευµένες νοµικές και οικονοµικές συµβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται σε εξωδικαστικές
εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών µε σκοπό την ρύθµιση οφειλών φυσικών προσώπων, όπως ο κατά το
ν. 3869/2010 προδικαστικός συµβιβασµός ή η προβλεπόµενη διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων του Κώδικα ∆εον-
τολογίας Τραπεζών του ν. 4224/2013 προς δικαιούχους οφειλέτες πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, εταιρ-
ιών του ν. 4354/2015, φορολογικής διοίκησης και φορέων κοινωνικής ασφάλισης από ελεύθερους επαγγελµατίες, δικ-
ηγόρους και οικονοµολόγους, κατά τους όρους του παρόντος άρθρου.

Σ
υν άν τηση µε αν τικείµεν ο την
εγκληµατικότητα-παραβατικότ-
ητα σε Αχ αρν ές και όµορους

δήµους είχ ε πριν  λίγες ηµέρες η Έν ωση
Γον έων  Αχ αρν ών  µε τον  Αστυν οµικό
∆ιευθυν τή ∆υτικής Αττικής Εµµαν ουήλ
∆ασκαλάκη .Η Έν ωση Γον έων  Αχ α-
ρν ών  κατέθεσε στον  κ ∆ασκαλάκη
έγγραφο µε τις θέσεις και τις προτάσεις
της. Ο ίδιος τοποθετήθηκε σε όλα τα
ερωτήµατα που του τέθηκαν  και που
αυτή την  στιγµή άπτον ται των  αρµο-
διοτήτων  του.

Εν ηµέρωσε, για τα  µέχ ρι στιγµής
µέτρα που έχ ει λάβει η Αστυν οµία για
το ∆ήµο µας και πρότειν ε κοιν ές δρά-
σεις τις οποίες θα µπορούσαµε ν α υλο-
ποιήσουµε ως Εν ώσεις και ως Σύλλογοι
Γον έων , όπως :

Hµερίδες για γον είς, µε θέµα την  ασφάλεια, από
πλήρως καταρτισµέν α άτοµα, όπως εγκληµατολόγοι
κλπ.

Εν ηµερωτικές οµιλίες, από αν τιπροσώπους του
τοπικού τµήµατος της Αστυν οµίας, προκειµέν ου οι
µαθητές ν α έρθουν  σε αν θρώπιν η επαφή µε τους
αστυν οµικούς και ν α εν ηµερωθούν  για την  ασφάλεια
τους µέσα και έξω από το σχ ολείο.

Η συν άν τηση έληξε µε την  υπόσχ εση ν α
συν εχ ίσουµε τις δράσεις µας και ως γον είς ν α προ-
σπαθήσουµε για το καλύτερο που µπορούµε έτσι ώστε

όλα τα παιδιά ν α ζουν  σε µια όµορφη πόλη µε ασφά-
λεια και χ ωρίς φόβο.

Στη συν άν τηση παρευρέθησαν :
από την  Έν ωση Γον έων  ∆ήµου Αχ αρν ών  το ∆ιοικ-

ητικό Συµβούλιο
από την  Έν ωση Γον έων  ∆ήµου Αγίων  Αν αργύρων

– Καµατερού, ο Πρόεδρος κος Καρελιώτης Θαν άσης, ο
Γεν ικός Γραµµατέας κος Τζίν τζας Νίκος & το µέλος κα
Τσαΐρη Ρούλα

από την  Έν ωση Γον έων  ∆ήµου Φυλής – Ζωφριάς, ο
Πρόεδρος κος Κρυστάλλης Ιωσήφ.



12-θριάσιο Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΣΟΧ  3/2017

Ασπρόπυργος: 06/09/2017 
Αριθ. Πρωτ.:  32423

Ο ∆ήµαρχος  Ασπροπύργου,
έχοντας υπόψη:
_Τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994 
_Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
_Τις διατάξεις του άρθρου ένατου
του Ν. 4057/2012 
_Τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν.4305/2014 
_Τις υπ’ αριθ. 57 & 406/2017
αποφάσεις του ∆.Σ. Ασπροπύρ-
γου
_Την υπ' αριθ.
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/201
7 Εγκριτική Απόφαση της Επιτρο-
πής της ΠΥΣ 33/2006 
_Το Ο. Ε. Υ. του ∆ήµου Ασπρόπ-
υργου 
_Την υπ’ αριθ. 32227/2017
βεβαίωση του ∆ηµάρχου Ασπρ-
όπυργου
_Τις σχετικές βεβαιώσεις του ∆ιε-
υθυντή της Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας του ∆ήµου Ασπρόπυργου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου, συνολικά τεσ-
σάρων (4) ατόµων για την κάλ-
υψη εποχικών αναγκών του
∆ήµου Ασπρόπυργου, που
εδρεύει στον Ασπρόπυργο Ν.
Αττικής, και συγκεκριµένα: 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά
κωδικό θέσης)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102: 
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος
Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής
Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ
ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος
τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή
το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος
τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103: 
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος
τίτλος ειδικότητας Βοηθών
Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων ή
Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών
Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής
Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας
και Έκφρασης ή Επιµελητών
Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών
ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας
Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές
Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή
δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των
παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ  ή
Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού
Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής
Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  

ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.
1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος
σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 104: 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλω-
µα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας
Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρ-
ικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή
δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των
παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ  ή
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευ-
τηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή σχολής
µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.
1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος
σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων
Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανι-
σµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τµήµατος του
β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής
Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών
υποχρεούνται να προσκοµίσουν και
απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ'
Γυµνασίου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: Ο
οµώνυµος ή αντίστοιχος,  απολυτήρ-
ιος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής  ή ισό-
τιµος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής
της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: Απολ-

υτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τρι-
ταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου)
ή ισοδύναµος απολυτήριος  τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργα-
στηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθ-
ρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής
ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εµπειρία  τουλάχιστον
τριών (3) ετών.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: Απολ-
υτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τρι-
ταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου)
ή ισοδύναµος απολυτήριος  τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργα-
στηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθ-
ρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής
ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εµπειρία  τουλάχιστον
έξι (6) µηνών.  

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων
πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65
ετών.

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη
λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε
τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη
διαδικασία επιλογής. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ,
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εµπειρίας τους οφείλουν να προσ-
κοµίσουν όλα τα  απαιτούµενα από
την παρούσα ανακοίνωση και το
«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβά-
σεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» δικαιολογητικά. 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Περίληψη της ανακοίνωσης, θα δηµο-
σιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες τοπικές
εφηµερίδες του νοµού. Ανάρτηση
ολόκληρης της ανακοίνωσης, µαζί µε
το «Παράρτηµα ανακοινώσεων
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου
Χρόνου -ΣΟΧ» µε σήµανση έκδοσης
«06.03.2017», θα γίνει στο κατάστηµα
της υπηρεσίας µας και στο χώρο των
ανακοινώσεων του δηµοτικού κατα-
στήµατος του ∆ήµου. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε
µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη
από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά
µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη
διεύθυνση: ∆ήµος Ασπρόπυργου, Λ.
∆ηµοκρατίας 141 (πρώην 18), Ασπρ-
όπυργος, Τ.Κ.19300, απευθύνοντάς
την στη ∆/νση Ανθρωπίνων Πόρων,
Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού,
υπόψη κ. Ι. Παροτσίδη  (τηλ. επικοι-
νωνίας: 2105582104-105).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτή-
σεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο
των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την
ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος µετά την απο-
σφράγισή του επισυνάπτεται στην

αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσµία
υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα
(10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολο-
γιακά) και αρχίζει από την επόµενη
ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή
της ανάρτησής της στο κατάστηµα της
υπηρεσίας µας, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν µεταγενέστερη της
δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανω-
τέρω προθεσµία λήγει µε την παρέ-
λευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρ-
ας και  εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαι-
ρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη,
τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθε-
ται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητή-
σουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυ-
νση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) γ) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση (www.kep.gov.gr)

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της ανα-
κοίνωσης αποτελεί το «Παράρτηµα
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµαν-
ση έκδοσης «06.03.2017», το οποίο
περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη
συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυ-
νης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασµό µε επι-
σηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και
τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξ-
ης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις
ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις• και
ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για την έγκυρη συµµετοχή τους στη
διαδικασία επιλογής. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν
πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό,
µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr). 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. ∆ιεύθυνση : Πλατεία
Ηρώων, Άνω Λιόσια

Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e - m a i l

:dperiouspromhth@fyli.gr

Άνω Λιόσια, 09/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 52338

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ  

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΣ
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ
ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Η
ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρο-
νικό διαγωνισµό ανάδειξης
αναδόχου για την «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΣ
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ
ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Η
ΘΕΟΜΗΝΙΑ» Α.Μ: 50/2017, µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιµής, συνολικού ενδεικτι-
κού προϋπολογισµού τρια-
κοσίων χιλιάδων ευρώ
(300.000,00€) (συµπεριλαµβανο-
µένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
24%). 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατο-
ποιηθεί µε χρήση της πλατφόρ-
µας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

Ηµεροµηνία αποστολής της
διακήρυξης στην εφηµερίδα Ευρ-
ωπαϊκών Κοινοτήτων:
10/10/2017

Ηµεροµηνία ανάρτησης της
διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη
του ΕΣΗ∆ΗΣ: 11/10/2017

Ηµεροµηνία έναρξης υποβο-
λής προσφορών:  07/11/2017 και
ώρα 08:00 π.µ

Καταληκτική ηµεροµηνία και
ώρα υποβολής προσφορών:
17/11/2017 και ώρα 16:00 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη δια-
δικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονοµικών φορέων,
τα µέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στηµένα σε:

α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊ-

κού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν

υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ,
στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σηµειώσεις του 

σχετικού µε την Ένωση Προ-
σαρτήµατος I της ως άνω Συµφ-
ωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµε-
ρείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.

Για την έγκυρη συµµετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύµβασης, κατατίθεται
από τους συµµετέχοντες οικονο-
µικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συµµετοχής
2% της αξίας του προκηρυχθέν-
τος ποσού χωρίς Φ.Π.Α., που
ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα
χιλιάδων εννιακοσίων  €
(12.900,00€).

Σε περίπτωση υποβολής προ-
σφοράς για ένα ή περισσότερα
τµήµατα της σύµβασης, το ύψος
της εγγύησης συµµετοχής υπο-
λογίζεται 2% επί της εκτιµώµενης
αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προ-
σφεροµένου/ων τµήµατος/τµηµά-
των (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν.
4412/2016). 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει
να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς.

Προσφορές θα υποβληθ-
ούν σύµφωνα µε την αναλυτική
διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς µπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγω-
νισµού επισκεπτόµενοι την ιστο-
σελίδα του ∆ήµου Φυλής
http://www.fyli.gr. καθώς και  την
επίσηµη  πλατφόρµα του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
παραλάβουν στοιχεία απαραίτητα
για την υποβολή της προσφοράς
τους ή διευκρινίσεις ηλεκτρονικά
έως τρείς ηµέρες πριν την καταλ-
ηκτική ηµεροµηνία υποβολής της
προσφοράς ή προσερχόµενοι τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα
Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου Φυλής, οδός Α. Καρ-
καβίτσα 23 και Παλαµά, Άνω Λιό-
σια, τηλ. 

2102482233, φαξ 2102486196
e-mail dtexnyp@fyli.gr αρµόδιος
υπάλληλος Κουρούβανης Πανα-
γιώτης , η στη ∆/νση Περιουσίας
& Προµηθειών  (πλατεία Ηρώων
1 ) τηλ.2132042716 fax :
2132042714 e-mail: dprerious-
promhth@fyli.gr µετά από την
ηλεκτρονική υποβολή σχετικής
αίτησης έως 10 ηµερολογιακές
ηµέρες πριν την καταληκτική ηµε-
ροµηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών.

Περιληπτική διακήρυξη θα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των  και στον Τύπο. 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της
διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα
του διαγωνισµού, αρχικού και
τυχόν επαναληπτικού, που προβ-
λέπονται από το ισχύον νοµοθε-
τικό πλαίσιο, βαρύνουν τον Ανά-
δοχο.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κωδικός θέσης Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων

102 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Από την  υπογραφ ή της σύµβασης
έως 31.7.2018

1

103 ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Από την  υπογραφ ή της σύµβασης
έως 31.7.2018

2

104 ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ Από την  υπογραφ ή της σύµβασης
έως 31.7.2018

1
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Παράρτηµα Αχαρνών της  ΕΝΩΣΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  (ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ)
σας ΚΑΛΕΙ να παραστείτε στη παρουσίαση
των δραστηριοτήτων της,σε συνέντευξη
τύπου,  στο πλαίσιο της στήριξης  των γυναι-
κείων δικαιωµάτων και της οικογένειας.

Η προυσίαση πραγµατοποιείται στα
πλαίσια της έκδοσης των ερευνών της ΕΓΕ
ΑΧΑΡΝΩΝ,στη περιοχή του ∆ήµου Αχαρνών, και αφορούν τους
νέους και τη γυναίκα στο καιρό της οικονοµικής κρίσης,την
Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 6.30 µµ, στα Γραφεία µας
,  (οδός Μελποµένου & Αχαρνέων Ιππέων δίπλα στο 17ο ∆ηµ.
Σχολείο Αχαρνών, Πρ. Ηλίας)

Θα είναι τιµή και χαρά µας η παρουσία σας

Για την ∆ιοικούσα Επιτροπή
Η Πρόεδρος                         Η Γεν. Γραµµατέας

Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά                     Αναστασία 
Παµουκτσόγλου                     

Με 148 ψήφους υπέρ πέρασε η ρύθµιση για την αλλαγή φύλου στα 15
ΣΥΡΙΖΑ και Ποτάµι ψήφισαν «ναι» σε όλα. Η Ν∆ «όχι» σε όλα πλην της τροπολογίας 
για την Τουρκική Ένωση Ξάνθης που την υπερψήφισε.

Πέρασε από τη Βουλή το νοµοσχέδιο για την νοµική
αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, αλλά και το
άρθρο 3 που προβλέπει τη δυνατότητα διόρθωσης

φύλου από την ηλικία των 15 ετών µε 148 ψήφους υπέρ
(ΣΥΡΙΖΑ, Ποτάµι, Θανάσης Θεοχαρόπουλος). 

Συνολικά 15 βουλευτές απουσίαζαν, γεγονός που έδωσε τη
δυνατότητα να περάσει το νοµοθέτηµα µε λιγότερες από 151
ψήφους: Μάρκος Μπόλαρης και Γιάννης Μιχελογιαννάκης
από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι Μάριος Γεωργιάδης, Αριστείδης Φωκάς
και Αναστάσιος Μεγαλοµύστακας από την Ένωση Κεντρώων,
Αντώνης Σαµαράς και Γιώργος Κατσιαντώνης από τη Ν∆ και Φώφη Γεννηµατά, Γιάννης Μανιάτης, Οδυσσέας Κων-
σταντινόπουλος, ∆ηµήτρης Κρεµαστινός, Βασίλης Κεγκέρογλου, Μιχάλης Τζελέπης από το ΠΑΣΟΚ. 

ΣΥΡΙΖΑ και Ποτάµι ψήφισαν «ναι» σε όλα. Η Ν∆ «όχι» σε όλα πλην της τροπολογίας για την Τουρκική Ένωση
Ξάνθης που την υπερψήφισε. Οι ΑΝΕΛ καταψήφισαν το άρθρο 3. Η ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη µε πολλές απουσίες
υπερψήφισε τα άρθρα, πλην του άρθρου 3 που δηλώνει «παρών». ΚΚΕ και Χρυσή Αυγή ψήφισαν «όχι» σε όλα.

Σηµειώνεται ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Γ. Γενιά ψήφισε όχι στο άρθρο 3, που αποτελεί και τον κορµό του νοµοσχεδίου,
ενώ απουσίες µε νόηµα θεωρούνται εκείνες του Γ. Μιχελογιαννάκη και του Μ. Μπόλαρη. Οι δύο βουλευτές δεν απέ-
στειλαν πρόθεση ψήφου, κάτι που έκανε ωστόσο ο Τάσος Κουράκης ο οποίος επίσης απουσίαζε.

Έτσι για να περάσει το άρθρο χρειάστηκαν οι 6 βουλευτές του Ποταµιού, ο Θ. Θεοχαρόπουλος ο οποίος δεν ακο-
λούθησε τη γραµµή της ∆ΗΣΥ αλλά και ο Κώστας Ζουράρις, ο οποίος σε αντίθεση µε τους συντρόφους του στους
ΑΝΕΛ ψήφισε ναι.

∆ιαφοροποιήσεις υπήρξαν και όσον αφορά την τροπολογία για την Τουρκική Ένωση Ξάνθης, η οποία καταψ-
ηφίστηκε από την Ν. Κασσιµάτη αλλά και από τους Αϊχάν Καρά Γιουσούφ και τον Μουσταφά Μουσταφά.

Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Πάνος Καµµένος, ψήφισε «όχι» στο άρθρο 3, «παρών» στα υπόλοιπα. 
«Ναι» στο άρθρο 3 ψήφισε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος από τη ∆ΗΣΥ. Η Έλενα Κουντουρά, ψήφισε «ναι» στην

τροπολογία για τουρκική ένωση Ξάνθης, όχι στο άρθρο 3. 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ” -
ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ. ΤΗΛ:
6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ
8855  ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ
ΝΝΑΑ ΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ
((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ∆∆ΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ
ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίνα
γραφείο, 1WC, κουφώµατα αλο-
υµινίου διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό
ηλεκτρικό τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. Κοντά σε αστική συγκοινωνία
και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,

AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
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, κεντρι-
κή 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, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κου-
ζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα

σης 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, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω α-
νάγκης, 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,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 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., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως
Ρουπακίου 400µ². Τιµή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά
και 1.500€ τον µήνα.
Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

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. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.

Τηλ.: 6936678467
(10. 12.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιώ(βρε-
φονηπιοκόµο

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 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
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
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
(ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105580781 / 6977456187 

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟ
ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

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

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ

700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΣΣυυννάάννττηησσηη  φφοορρέέωωνν  γγιιαα  ττηηνν  
ππααρρααββααττιικκόόττηητταα  δδιιοορργγααννώώννεειι  
ηη  ∆∆ΗΗΜΜ..ΤΤ..ΟΟ  ΑΑχχααρρννώώνν  ττηηςς  ΝΝ∆∆

Στο πλαίσιο δράσεων της
η ∆ΗΜ.Τ.Ο Αχαρνών-
Θρακοµακεδόνων της
Ν.∆. πραγµατοποιεί
συνάντηση φορέων και
πολιτών για την «Παραβα-
τικότητα, έκνοµες ενέργει-
ες και παράνοµες δραστηριότητες» στις  16/10/2017 και ώρα 19.00 µε βασι-
κούς  οµιλητές  τους Βουλευτές ∆ηµοσχάκη Αναστάσιο, Βορίδη Μαυρουδή.
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στον χώρο εκδηλώσεων ΄Νώντας΄ οδός

Κωνσταντινουπόλεως κ Μιαούλη.
Πληροφορίες:Γεώργιος Χριστακόπουλος -6973342486

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Θέλουµε ν α εν ηµερώσουµε τα µέλη του Ναυταθλητικού Οµίλου Ελευσίν ας
<<ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ>> ότι την  Τετάρτη 25η Οκτωβρίου 2017 στις 5.00 

το απόγευµα θα πραγµατοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέν τρο Ελευσίν ας 
οδός Παγκάλου & Κίµων ος 11, απέν αν τι από την  εκκλησία του Αγίου Γεω-

ργίου, Γεν ική Συν έλευση του συλλόγου µας µε τα ηµερήσιας διάταξης θέµατα.
Σηµείωση: Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας η επαν αληπτική 

Γεν ική Συν έλευση θα πραγµατοποιηθεί µε τα ίδια θέµατα την  ίδια ηµέρα, 
στον  ίδιο τόπο και ώρα 6.00’ το απόγευµα και θα λάβει αποφάσεις αν εξάρτ-

ητα από τον  αριθµό των  παρόν των  µελών .

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                      ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ



16-θριάσιο Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆.Ο.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Την Πέµπτη 12/10/2017 θα πραγµατοποιούνται 
συναλλαγές µε το κοινό µέχρι 8.30 πµ, 

ενώ από 8.30 πµ έως 14.30 θα είναι περιορισµένες 
οι συναλλαγές ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ
για έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, 

λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εργαζοµένων
στις ∆.Ο.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ.
Οι προθεσµίες υποβολής δηλώσεων 
και καταβολής φόρων που λήγουν 

12/10/2017 παρατείνονται µέχρι 13/10/2017


