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Εγκρίθηκαν 803 αιτήσεις που αφορούν την
αποζηµίωση των πληµµυροπαθών στη ∆υτική
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Ασπρόπυργος

Κολιός Αντώνιος Ν. , 28ης Οκτωβρίου 17Α
& Θρασυβούλου, 2105577744

από το Πρόγραµµα ''Μαζεύουµε καπάκια''
δώρισε ο ∆ήµος Αχαρνών

Ελευσίνα

Καρατζάς Γεώργιος Ε.
Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

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

Πανόπουλος Κυριάκος Χ.
Φιλαδελφείας 328, 2102316792
Άνω Λιόσια

Μπουρούνη Αθηνά, ∆. Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1,
Άνω Λιόσια - ∆ροσούπολη, 2102470650
Χαϊδάρι

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 84,2105985845

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,21,25,29

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις
Η θερµοκρασία από 8 έως 16
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γενοβέφα, Γενεβιέβη

Οσίας Γενεβιέβης εκ Παρισίων

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Τ

ο Πρόγραµµα "Μαζεύουµε καπάκια" που υλοποιεί η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
του ∆ήµου Αχαρνών, σε συνεργασία µε τα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών, απέφερε "καρπούς" και τα
πλαστικά καπάκια που έχουν µαζευτεί, "µετατράπηκαν"
σε τρία αναπηρικά αµαξίδια, ένα εκ των οποίων προσφέρθηκε σε περιστατικό του Προγράµµατος "Βοήθεια στο
Σπίτι" και δυο προσφέρθηκαν στο Νοµαρχιακό Αθλητικό
Σωµατείο ΑµΕΑ. "Τυρταίος".
Η παράδοση των αναπηρικών αµαξιδίων έγινε από τον
∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό προς την ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών, που υλοποιεί το πρόγραµµα
"Βοήθεια στο Σπίτι" στον ∆ήµο Αχαρνών και τους εκπροσώπους του Νοµαρχιακού Αθλητικού Σωµατείου ΑµΕΑ.
"Τυρταίος", την Πέµπτη 21 ∆εκεµβρίου 2017.
Στην παράδοση – παραλαβή των αναπηρικών αµαξιδίων παραβρέθηκε, ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θοδωρής Συρινίδης, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών
(∆ΗΦΑ) κ. Γιώργος ∆ασκαλάκης, η Κοινωνική Λειτουργός κα Αριστέα Κασσωτάκη, η οποία εργάζεται στο
Πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι", ενώ από το Νοµαρχιακό Αθλητικό Σωµατείο ΑΜεΑ. "Τυρταίος" παραβρέθηκε, ο Αντιπρόεδρος του σωµατείου κ. Βαγγέλης
Αγουλάς και ο αθλητής ΑµΕΑ κ. Χρήστος Κυπριώτης.
Με αφορµή την παράδοση – παραλαβή των αναπηρικών αµαξιδίων ο ∆ήµαρχος Αχαρνών δήλωσε: "Με την

βοήθεια των µαθητών των ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και
Λυκείων του ∆ήµου Αχαρνών µαζέψαµε δεκάδες τόνους
πλαστικά καπάκια και καταφέραµε να προσφέρουµε τρία
αναπηρικά αµαξίδια σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Είναι βέβαιο ότι η συγκεκριµένη δράση ανακύκλωσης
και κοινωνικής προσφοράς των µαθητών µας θα "πιάσει
τόπο", στο περιστατικό του Προγράµµατος "Βοήθεια στο
Σπίτι" και στο Νοµαρχιακό Αθλητικό Σωµατείο ΑµΕΑ.
"Τυρταίος". Η συνεργασία µας µε το Νοµαρχιακό Αθλητικό Σωµατείο ΑµΕΑ "Τυρταίος" έχει εκφραστεί έµπρακτα, τόσο µε την εκδήλωση που διοργάνωσε ο ∆ήµος
Αχαρνών σε συνεργασία µε το σωµατείο την Παγκόσµια
Ηµέρα ΑµΕΑ στις 3 ∆εκεµβρίου 2017, όσο και µε την
παράδοση – παραλαβή των αναπηρικών αµαξιδίων.
Βούληση, δική µας, αλλά και του Νοµαρχιακού Αθλητικού Σωµατείου ΑµΕΑ "Τυρταίος", η οπαία εκφράστηκε
δια του Αντιπρόεδρου του σωµατείου κου Βαγγέλη Αγουλά, είναι η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί, µε από κοινού
δράσεις και εκδηλώσεις ενηµέρωσης των πολιτών για
θέµατα προσβασιµότητας των ΑµΕΑ και ενεργούς
συµµετοχής τους σε κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες".
Το Πρόγραµµα "Μαζεύουµε καπάκια" συνεχίζεται στον
∆ήµο Αχαρνών µε την συλλογή πλαστικών καπακιών σε
ειδικά κιβώτια που βρίσκονται στα ∆ηµοτικά, Γυµνάσια
και Λύκεια του ∆ήµου Αχαρνών και στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών, µε σκοπό την αγορά αναπηρικών αµαξιδίων.

Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των δηµοτών Φυλής

Παρατείνεται έως 31
Ιανουαρίου 2018 η
εξόφληση λογαριασµών
ύδρευσης του 3ου τριµήνου

Ο

Αντιδήµαρχος Εσόδων, ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας δήµου Φυλής, ∆ηµήτρης Καµπόλης, ενηµερώνει ότι η εξόφληση λογαριασµών ύδρευσης του 3ου τριµήνου µε ηµεροµηνία λήξης 31/12/2017, παρατείνεται έως
31/01/2018, στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των
δηµοτών.
Η εξόφληση των λογαριασµών θα γίνεται έως τις 31/01/2018, ΧΩΡΙΣ προσαυξήσεις.
Κανονικά θα πρέπει να εξοφληθούν οι δόσεις ∆εκεµβρίου των ρυθµίσεων ληξιπρόθεσµων οφειλών, κατ’ εφαρµογή του
νόµου 4483, καθώς υπάγονται στην αρµοδιότητα του κράτους και δεν έχει δοθεί παράταση από το αρµόδιο υπουργείο. Οι δόσεις της ρύθµισης πάντως µποροπυσαν να εξοφληθούν έως τις 29 ∆εκεµβρίου 2017, στα ταµεία του ∆ήµου
(∆ηµαρχείο Φυλής, Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια) και έως 31 ∆εκεµβρίου 2017 µέσω e-banking.
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Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών

Εγκρίθηκαν 803 αιτήσεις που αφορούν την
αποζηµίωση των πληµµυροπαθών στη ∆υτική
Αττική, συνολικής δαπάνης 3.532.500 ευρώ

T

o υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
ανακοινώνει ότι έχουν εγκριθεί 803
αιτήσεις που αφορούν την αποζηµίωση
των πληµµυροπαθών στη ∆υτική Αττική, συνολικής δαπάνης 3.532.500 ευρώ.
Ειδικότερα έχει ελεγχθεί το 80% των αιτήσεων
που έχουν καταθέσει πληµµυροπαθείς πολίτες της
∆υτικής Αττικής, προκειµένου να λάβουν το έκτακτο επίδοµα των 5000 ευρώ. Από το σύνολο των
1164 αιτήσεων που εξετάστηκαν µέχρι σήµερα,
έχουν εγκριθεί 803 αιτήσεις και εκταµιευτεί ισάριθµα επιδόµατα των 5 χιλιάδων ευρώ. Ενώ έχουν
απορριφθεί 249 αιτήσεις και 112 συµπληρωµατικές αιτήσεις.
Υπενθυµίζεται, ότι το υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών, πραγµατοποίησε τις πρώτες εκταµιεύσεις του έκτακτου επιδόµατος των 5000 ευρώ
από το πρώτο 24ωρο µετά την έναρξη υποβολής
των αιτήσεων.
Τέλος, σηµειώνεται ότι η εξέταση των αιτήσεων
από τη Γενική ∆ιεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών θα συνεχιστεί µε
αµείωτους ρυθµούς, προκειµένου να αποδοθεί
άµεσα το έκτακτο επίδοµα των 5000 χιλιάδων
ευρώ και στους υπόλοιπους δικαιούχους.

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Το συντοµότερο οι
απαιτούµενες ενέργειες για
την αποζηµίωση των
ιδιοκτητών, ώστε να δοθεί
η απαλλοτριούµενη
έκταση προς ανασκαφή.

Ε

κδόθηκε η απόφαση του αρµοδίου δικαστηρίου,
που προσδιορίζει την αποζηµίωση των ιδιοκτητών των ακινήτων υπό τα οποία εκτείνεται το
Αρχαίο Θέατρο των Αχαρνών. Με την παρακατάθεση
της αποζηµίωσης που καθορίστηκε µε την απόφαση
αυτή, επιτέλους το όραµα για την πλήρη αποκάλυψη και
αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου των Αχαρνών θα
υλοποιηθεί. Με την πιο κάτω επιστολή η ΚΙΝΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ζητά από την Υπουργό Πολιτισµού κ. Λυδία Κονιόρδου να προβεί το συντοµότερο στις
απαιτούµενες ενέργεις για την παρακατάθεση της αποζηµίωσης , ώστε να δοεί η απαλλοτριούµενη έκταση προς
ανασκαφή. ∆ε θα σταµατήσουµε τις πιέσεις προς τους
αρµοδίους µέχρι τέλους.
Η επιστολή προς την κ. Υπουργό :

Αναλυτικός πίνακας µε τις αποφάσεις που έχουν
εκδοθεί για τη χορήγηση του έκτακτου επιδόµατος.

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ο∆ΥΣΣΕΩΣ 34-ΑΧΑΡΝΕΣ
info@episkinion.org - τηλ.
2103313977
Προς την Κυρία Λυδία Κονιόρδου
Υπουργό Πολιτισµού & Αθλητισµού
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο , Υπουργό Οικονοµικών
κ.κ. Βουλευτές Ανατολικής Αττικής
κα Ρένα ∆ούρου Περιφερειάρχη Αττικής,
κ. Πέτρο Φιλίππου Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής,
κ.Γιάννη Κασσαβό ∆ήµαρχο Αχαρνών
κ. Αναστασία Λαζαρίδου, Προϊσταµένη Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ανατολικής Αττικής
Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων
κ. Σταύρο Μπένο , πρόεδρο του σωµατείου ∆ΙΑΖΩΜΑ
Κ. ∆ηµήτρη Οικονόµου, καθηγητή Χωτοταξίας.

Με την κοπή της
παραδοσιακής
βασιλόπιτας
υποδέχθηκε το νέο
έτος η ∆ηµοτική
Ενότητα Φυλής

Μ

ε την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας υποδέχθηκε το νέο έτος 2018 η
∆ηµοτική Ενότητα Φυλής.
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε
στο
∆ηµαρχείο
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ», αµέσως µετά την ολοκλήρωση της επίσηµης δοξολογίας που
τέλεσε στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως
Θεοτόκου Φυλής, ο πατήρ ∆ηµήτριος Παναγακόπουλος.
Ευλογώντας την πίτα ο πατήρ ∆ηµήτριος ευχήθηκε
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ευχαρίστησε το ∆ήµο για τη συµπαράστασή του προς τον Ιερό Ναό.
Ακολούθησε η κοπή της πίτας από το ∆ήµαρχο, τον Αντιδήµαρχο Φυλής και τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου, αλλά
και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που τίµησαν µε την παρουσία τους την εκδήλωση.
Στη σύντοµη οµιλία του ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς
ευχήθηκε ευτυχές νέο έτος, το οποίο χαρακτήρισε έτος των
έργων, καθώς, όπως είπε, µέσα σε αυτό θα υλοποιηθούν
τα µεγάλα έργα που έχει προγραµµατίσει ο ∆ήµος Φυλής,
που θα µετατρέψουν την πόλη σε εργοτάξιο.
Μάλιστα ζήτησε, προκαταβολικά, συγγνώµη, για την
ταλαιπωρία που θα υποστούν οι δηµότες, πρόσθεσε όµως
ότι η όχληση θα είναι πρόσκαιρη, ενώ τα έργα διαχρονικά.
Κόβοντας το δικό του κοµµάτι από την πίτα, ο Αντιδήµαρχος Φυλής Σπύρος Μπρέµπος τόνισε ότι εκτός από τα
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έργα, πολύ µεγάλη σηµασία για τη ∆ηµοτική Ενότητα
Φυλής έχει η τουριστική προβολή της, που θα αυξήσει την
επισκεψιµότητα και ευχαρίστησε το ∆ήµαρχο για τη µεγάλη
βοήθεια που προσφέρει στο συγκεκριµένο τοµέα.
Στο χαιρετισµό της η Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου
Ελένη Λιάκου ευχήθηκε Καλή Χρονιά και αφιέρωσε το δικό
της κοµµάτι από την πίτα στο προσωπικό του ∆ήµου, που,
όπως είπε, προσφέρει σηµαντικό έργο προς τους δηµότες.
Ακολούθησε η κοπή κοµµατιών της πίτας από τους παριστάµενους τοπικούς Συµβούλους Στέλιο Νίκα, Κώστα
Μπρέµπο και Ιωάννα Σπυρίδωνος-Πίνη, από τον Αντιδήµαρχο Ζεφυρίου Γιάννη Μαυροειδάκο, τους αναπλ. ∆ηµάρχους Νίκο Χατζητρακόσια, Γιώργο Κρητικό και Γιώργο Σονίδη
και τους από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Γιώργο Αβράµη
και Γιώργο Καραϊσκάκη.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε µικρή δεξίωση, στη διάρκεια της οποίας αντηλλάγησαν ευχές και προσφέρθηκαν
παραδοσιακά γλυκίσµατα.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΈΝΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αξιότιµη κυρία Υπουργέ,
Με ιδιαίτερη χαρά θέλουµε να σας ενηµερώσουµε ότι
εκδόθηκε η επισυναπτόµενη απόφαση του αρµοδίου δικαστηρίου που προσδιορίζει την αποζηµίωση των ιδιοκτητών των
ακινήτων υπό τα οποία εκτείνεται το Αρχαίο Θέατρο των Αχαρνών. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε µε καθυστέρηση πέντε και
πλέον ετών , αφού η Κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών
Οικονοµικών και Πολιτισµού της κήρυξης της εν λόγω απαλλοτρίωσης εκδόθηκε τον Μάϊο του 2012.
Ακριβώς προ ενός έτους σας επισκεφθήκαµε µε τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό, ενώ παρόντες ήταν και οι οι
Βουλευτές Περιφέρειας Αττικής κ.κ. Ιωάννης ∆έδες και Πάνος
Σκουρολιάκος, επίσης ο κ. Σταύρος Μπένος, πρώην Υπουργός
Πολιτισµού και εκπρόσωπος του σωµατείου για την ανάδειξη
αρχαίων θεάτρων ∆ΙΑΖΩΜΑ,
Συνεχίζεται στη σελ. 4

4-θριάσιο
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Νέοι Βρεφονηπιακοί Σταθµοί:
Συνάντηση Φωτίου - 203 ∆ηµάρχων την Πέµπτη

Η

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, την Πέµπτη 4 Ιανουαρίου
2018, θα συναντηθεί µε τους δηµάρχους 203 ∆ήµων, προκειµένου
να τους ενηµερώσει για το πρόγραµµα επιδότησης, από εθνικούς πόρους,
της ίδρυσης και λειτουργίας νέων δηµοτικών βρεφονηπιακών σταθµών.
Συγκεκριµένα, µετά από εξέταση των στοιχείων του προγράµµατος "Εναρµόνιση επαγγελµατικής µε οικογενειακή ζωή" του προηγούµενου έτους,
διαπιστώθηκε ότι στους δήµους αυτούς υπάρχει σηµαντική απόκλιση µεταξύ
των διαθέσιµων θέσεων φροντίδας βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς,
νηπιακούς ή βρεφονηπιακούς σταθµούς και στα vouchers που χορηγήθηκαν
στις µητέρες.
«Για το λόγο αυτόν και µε δεδοµένο ότι η φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι βασική υποχρέωση της Πολιτείας, οι ∆ήµοι αυτοί επιλέχθηκαν να επιδοτηθούν για την αναµόρφωση-ανακαίνιση και προσαρµογή
στις νόµιµες προϋποθέσεις υφιστάµενων κτιρίων, ιδιόκτητων ή µισθωµέ-

νων, καθώς και για την προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλισµού προς λειτουργία νέων µονάδων φροντίδας βρεφών ή/και νηπίων, (ανάλογα µε τις
ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ∆ήµου) προκειµένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία τους από την επόµενη περίοδο», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση
του Υπουργείου.
Η συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί στο κτίριο των κεντρικών υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σταδίου 29, 4ος όροφος), στις 11:00 π.µ.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3
ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης, ο ∆ιευθυντής του Γραφείου σας κ.
Βαγγέλης Πολίτης, η Γενική Γραµµατέας του Υπουργείου
Πολιτισµού κα Μαρία Βλαζάκη και η Προϊσταµένη της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής κα Αναστασία
Λαζαρίδου για να αιτηθούµε την επίσπευση των διαδικασιών για την πλήρη αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου.
Όπως σας είχαµε ενηµερώσει τότε παράλληλα µε την εν
εξελίξει δίκη για τον καθορισµό της αποζηµίωσης των
προαναφεροµένων ιδιοκτητών , το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ σε
συνεργασία µε το σωµατείο ∆ΙΑΖΩΜΑ και τον πρόεδρο
του κ. Σταυρο Μπένο και µετά από διαβούλευση µε
όλους τους αρµοδίους φορείς ανέλαβε τη χρηµατοδότηση εκπόνησης µελέτης (master plan) στην κατεύθυνση
της αξιοποίησης των πόρων του Π.Ε.Π. Αττικής 20142020, τόσο αυτών που προβλέπονται για τις επενδυτικές
προτεραιότητες, οι οποίες είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο
των Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.)
όσο και, ενδεχοµένως, άλλων κατάλληλων επενδυτικών
προτεραιοτήτων, από τον καθηγητή Χωροταξίας και
Πολεοδοµίας του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας, κ.
∆ηµήτρη Οικονόµου, η οπόία θα ολοκληρωθεί και θα
παραδοθεί το επόµενο διάστηµα.
Από το 2010 που ιδρύθηκε το ΕΠΙΚΣΚΗΝΙΟΝ και πάντα
σε συνεργασία µε το σωµατείο ∆ΙΑΖΩΜΑ , όλες οι πολ-

υάρθµες πολιτιστικές δράσεις µας έχουν ως στόχο την
πλήρη αποκάλυψη του θεάτρου και την απόδοσή του
στους πολίτες κυρίως της τοπικής κοινωνίας, που τόσο
πολύ το έχει ανάγκη, αλλά και της ευρύτερης αφού το
συγκεκεριµένο θέατρο αποτελεί αντικείµενο παγκοσµίου
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
Για αυτούς λοιπόν τους λόγους,
Και γνωρίζοντας την αγάπη σας για το θέατρο και ειδικότερα για τα αρχαία θέατρα σας ζητούµε να θέσετε ως
άµεση προτεραιότητα την παρακατάθεση της αποζηµίω

σης των ιδιοκτητών των απαλλοτριωθέντων ακινήτων,
ώστε να αρχίσουν αµέσως οι απαιτούµενες ενέργειες για
την πλήρη αποκάλυψη του σπουδαίου αυτού µνηµείου.
Με τιµή
Μαρία Μίχα
Πρόεδρος της ΑΜΚΕ ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ

Αχαρνές 31/12/2017
Για το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ
Μαρία Μίχα
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Στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus+“ Art, Technology & Sport keep me bound to my School”

Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η κατάρτιση και εκπαίδευση µαθητών του 3ου
Γυµνασίου Ελευσίνας στο Κάουνας της Λιθουανίας

Ο

λοκληρώθηκε µε επιτυχία στο διάστηµα
11 έως 15 ∆εκεµβρίου 2017 η ∆ραστηριότητα κατάρτισης και εκπαίδευσης στο Κάουνας της Λιθουανίας στα πλαίσια
του προγράµµατος Erasmus+“ Art, Technology
& Sport keep me bound to my School” που
συντονίζει το 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας.
Στη ∆ραστηριότητα πήραν µέρος 9 καθηγητές από τα εταιρικά σχολεία της Ελλάδας,
της Τουρκίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας
και της Εσθονίας.
Σκοπός αυτών των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ήταν η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την διδασκαλία µε την χρήση tablets
και άλλων έξυπνων τεχνολογιών.

οι µαθητές είχαν αναλάβει
να παρουσιάσουν µι α ολοκληρωµένη δι επι στηµονι κή
µελέτη µε βάση τη µέθοδο Project based.
Οι µαθητές έλαβαν
από
πρι ν
φύλλα
εργασίας µε τις πληροφορίες που έπρεπε να
συγκεντρώσουν κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού και όταν επέστρεψαν στο σχολείο, παρουσί ασαν το έργο

Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν ανοιχτά
µαθήµατα, συµµετέχοντας σε εκπαιδευτικά προγράµµατα οργανωµένα από το Γυµνάσιο Kauno
Veršvų Gi mnazi jo µε θέµα "Έξυπνες τεχνολογίες στη τάξη αλλά και σε µη παραδοσιακά
περιβάλλοντα µάθησης".
Συγκεκριµένα στις 11 ∆εκεµβρίου η καθηγήτρια µαθηµατικών Vaida Juškevičienė προέβη σε ανοικτό µάθηµα, διδάσκοντας µαθηµατικές εξισώσεις και λύση συστηµάτων ανισοτήτων χρησιµοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο
https://www.desmos.com.
Την ίδια ηµέρα έγινε διδασκαλία αγγλικής
γλώσσας από την καθηγήτρια Αγγλικών Εύα
Kriaučiūnienė και η καθηγήτρια λιθουανικής
γλώσσας Žaneta Malinauskienė – δίδαξε µάθηµα λιθουανικής γλώσσας στην τάξη 7i, χρησιµοποιώντας Περιβαλλοντική περιγραφή.
Τέλος
η
καθηγήτρι α
πληροφορι κής
Danguolė Vaitmonienė µοιράστηκε την εµπειρία της για τα οφέλη της διδασκαλίας µε τη
χρήση Νέων Τεχνολογιών.

στους καθηγητές τους.
Στις 13 ∆εκεµβρίου το εκπαιδευτικό πρόγραµµα περιλάµβανε την παρουσίαση του "CLIL
σε µη παραδοσιακά περιβάλλοντα µε χρήση
έξυπνων τεχνολογι ών" η οποί α έγι νε στο
κάστρο Trakai και στο λάκκο Devi l 's στο
Vilnius. Κατά τη διάρκεια αυτού του εκπαιδευτικού προγράµµατος, οι εκπαιδευτικοί εισήχθησαν στις δυνατότητες διδασκαλίας της ιστορίας, της γεωγραφίας και της τέχνης σε µη παραδοσι ακά περι βάλλοντα µάθησης σε ξένη
γλώσσα.
Τα µουσεία έχουν εξαιρετική ευκαιρία να χρησι µοποι ούν ηχητι κούς οδηγούς σε ξένες
γλώσσες αλλά και τρισδιάστατες εικονικές ξεναγήσεις.

Η καθηγήτρι α πληροφορι κής του 3ου
Γυµνασίου Ελευσίνας και συντονίστρια του
Προγράµµατος κ.Λεµονιά Γολικίδου δίδαξε στη
τάξη 8 ένα µάθηµα στα αγγλικά, µε θέµα δηµιουργική γραφή κειµένου µε τη χρήση ενός webbased εργαλείου και ένα σύστηµα LMS.

Στις 12 ∆εκεµβρίου η αποστολή επισκέφτηκε
το Μουσείο Αλόγων. Εκτός από την ξενάγηση
στο µουσείο, υπήρξε αναπαράσταση των Χριστουγεννιάτικων εθίµων, των παραδόσεων της
ιστορίας και των τεχνών.

Μετά το συµβολικό δείπνο που τρώγεται την
παραµονή των Χριστουγέννων στη Λιθουανία,
σύµφωνα µε το έθιµο παρουσιάστηκαν τα µαγικά ξόρκια της νύχτας, και στο τέλος των µαθηµάτων µια έκπληξη µε τον Άγιο Βασίλη περίµενε τόσο τους µικρούς όσο και τους µεγάλους.
Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράµµατος,

Η 15η ∆εκεµβρίου ήταν αφιερωµένη στην
τέχνη και τις εορταστικές διακοπές. Η καθηγήτρια Nijolė Vosylienė κάλεσε τους επισκέπτες να απολαύσουν τις διακοπές που πλησιάζουν και µαζί να κάνουν µια παραδοσιακή λιθουανι κή κατασκευή από χρι στουγεννι άτι κα
στολίδια φτιαγµένα από άχυρο και σανό.

Στο τέλος του προγράµµατος οι επισκέπτες
εισήχθησαν στο CLIL µάθηµα - Τέχνη στην
αγγλικής γλώσσας «Μακριά µε τον Nicolas Κ΅.
Ciurlionis», που πραγµατοποιήθηκε στο µουσείο M. K. ČIURLIONIS NATIONAL MUSEUM
OF ART.
H εβδοµάδα δραστηριοτήτων κορυφώθηκε µε
την µουσική βραδιά οργανωµένη από την καθηγήτρια Laima Kasparevičienė και τον τενόρο
Egidijus Bavikinas και την χορωδία του σχολείου Allegro η οποία έλαβε χώρα στ 14 ∆εκεµβρί ου
στο
ί δρυµα
γι α
ηλι κι ωµένους
Panemunė.

Εκεί η καθηγήτρια µουσικής του Γυµνασίου
µας κ. ∆ήµητρα Φλούδα έπαιξε στο πιάνο και
τραγούδησε µαζί µε το κοινό γνωστές ελληνικές
µελωδίες.
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6-θριάσιο

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα
στον ∆ήµαρχο Χαϊδαρίου
από τον Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟ!

Ο

Α.Ο Πήγασος µε την παιδική χορωδία
του, είπε τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα,
στο ∆ήµαρχο Χαϊδαρίου, Μιχάλη Σελέκο,
στους Αντιδηµάρχους και σε στελέχη του ∆ήµου.
Οι παιδικές νότες κατέκλεισαν το ∆ηµαρχείο
δηµιουργώντας κλίµα χαράς και αισιοδοξίας στους
παρευρισκόµενους.
Τη χορωδία συνόδευε, ο Πρόεδρος της οµάδας
Πλάτων ∆εσάντης. Ο δάσκαλος της χορωδίας,
∆ηµήτρης Σινάνογλου, ευχήθηκε χρόνια πολλά
και καλά, στο ∆ήµαρχο και στο προσωπικό, ενώ
ευχαρίστησε το ∆ήµο για τη στέγαση του συλλόγου στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου.

Νέο κρούσµα οικονοµικής εκµετάλλευσης του
Οργανισµού « Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ. ∆υτικού Τοµέα »

Ε

Φοράνε πλαστικοποιηµένες κάρτες µε την επωνυµία του οργανισµού

πιτήδειοι εκµεταλλεύονται ευαισθητοποιηµένους πολίτες
και συγκεντρώνουν χρήµατα µε το πρόσχηµα της υποστήριξης του Οργανισµού της «Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ. ∆υτικού Τοµέα». Αυτή τη φορά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι µια
παρέα 2-3 ατόµων , ελληνικής καταγωγής, εµφανίζονται ως εκπρόσωποι του Οργανισµού «Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ. ∆υτικού Τοµέα»,
στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Ερυθραίας διενεργώντας έρανο.
«Η Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ. ∆υτικού Τοµέα» τονίζει, ότι δε βγαίνει
ποτέ στο δρόµο, ούτε και καλεί σε τηλέφωνα για να πραγµατοποιήσει οποιεσδήποτε πωλήσεις ή να κάνει έρανο.
Οι χρηµατικές δωρεές για την ενίσχυση των σκοπών της γίνονται µόνο µε κατάθεση σε συγκεκριµένο
τραπεζικό λογαριασµό επ΄ονόµατί της, η στην έδρα του Πολυχώρου .Επισηµαίνει ότι για κάθε δωρεά,
ανεξαρτήτως ποσού, ή για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, εκδίδεται νόµιµη απόδειξη µε την επωνυµία
του Οργανισµού.
Επιπλέον, «Η Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ. ∆υτικού Τοµέα» παρακαλεί όλους τους πολίτες, τους φίλους της
αλλά και οποιονδήποτε αντιληφθεί τέτοια περιστατικά να επικοινωνήσει άµεσα τόσο µε τις Αστυνοµικές
Αρχές, όσο και µε τον Οργανισµό.

Ο ∆ήµαρχος, µε τη σειρά του, ευχαρίστησε τα
παιδιά για την παρουσία τους στο ∆ηµαρχείο,
ευχήθηκε σε αυτά και τους γονείς τους υγεία και
ευτυχία. Τόνισε, πως ο σύλλογος επιτελεί σπουδαίο πολιτιστικό έργο, δίνοντας την ευκαιρία σε
δεκάδες παιδιά να αποκτήσουν µουσική παιδεία.
Πρόσθεσε, πως το καλοκαίρι θα έχουµε την ευκαιρία να απολαύσουµε σε εκδήλωση στο ∆ήµο µας
τη δουλειά και το ταλέντο των µικρών τραγουδιστών!
Καλή Χρονιά µε υγεία και χαρά σε όλους!
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ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΕ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΥΤΤΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ

Β

γήκε στο αέρα το animation βίντεο που
προέκυψε από την πρώτη εφαρµογή του
εγκεκριµένου από το Ι.Ε.Π. εκπαιδευτικού
προγράµµατος του Φεστιβάλ Εκπαιδευτικών
Ταινιών Σύνθεσις και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης
µε
τί τλο
"ΣΤ ΗΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΠΟΛΗ," . Η κεντρική ιδέα του
προγράµµατος είναι ότι τα "Σκουπίδια" µετατρέπονται σε "Πολίτες της Ανακυκλούπολης" σε
αποστολές Πολι τι σµού, Περι βάλλοντος και
Υγείας.
Η υλοποίηση της Ανακυκλούπολης στην ∆υτική
Αττική υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των αρχών του
πρωτόσκολου συνεργασίας ∆ήµου Ελευσίνας
και ΤΕΙ Αθήνας.
Την εφαρµογή στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ανέλαβαν µε Εξαιρετική Επιτυχία και Αγάπη
οι υπεύθυνοι Σχολικών ∆ραστηριοτήτων-Καινοτόµων ∆ράσεων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
της ∆ευτεριβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής.
Θα ακολουθήσει µήνυµα µε ξεχωριστή αναφορά στους εκπαιδευτικούς και στον µαθητή που συµµετείχαν στο εργαστήριο και δηµιούργησαν την ταινία.

θριάσιο-7

«Μαγευτικές»εκδηλώσεις
παραµονές Πρωτοχρονιάς,
και στις τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες
του ∆ήµου Φυλής

ΤηI µαγεία των γιορτινών ηµερών «σκόρπισαν» απλόχερα
στις Κεντρικές Πλατείες των τριών ∆ηµοτικών Ενοτήτων του
∆ήµου Φυλής ο Άγιος Βασίλης, τα ξωτικά και οι τάρανδοί του,
χαρίζοντας, παραµονές Πρωτοχρονιάς, σε µικρούς και µεγάλους, ώρες ξενοιασιάς µέσα σε ένα εορταστικό κλίµα µε χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και happenings.
Με σύµµαχο τον καλό καιρό, ο Άγιος Βασίλης υποδέχθηκε
µικρούς και µεγάλους, το Σάββατο 30 ∆εκεµβρίου στο Πάρκο
«Κώστας Λιάρος» στο Ζεφύρι, και στην Κεντρική Πλατεία
(∆ηµαρχείου) στη Χασιά, και την Κυριακή 31 ∆εκεµβρίου στην
Πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια.
Στη ∆ηµοτική Ενότητα Ζεφυρίου η τεράστια φωτεινή, τυχερή
µπάλα σε σχήµα ροδιού, που στήθηκε στην καρδιά του πάρκου
Κώστας Λιάρος για το καλό της νέας χρονιάς, φιλοξένησε στο
εσωτερικό της, το πρωί του Σαββάτου τα παιδιά που αφέθηκαν
στη µαγεία του face painting.
Στη
∆ηµοτική
Ενότητα Φυλής ο
εξαιρετικά επιδέξιος
και
ευέλικτος
ξυλοπόδαρος
(γυναίκα) ξεχώριζε
από µακριά και
έκλεψε τα βλέµµατα µικρών και µεγάλων. Η επιβλητική
πανύψηλη κυρία
κινούνταν
χαρούµενη και µε
µεγάλη άνεση στην πλατεία προκειµένου να υποδεχθεί µικρούς
και µεγάλους στο χώρο των εκδηλώσεων ενώ παράλληλα µε τα
πειράγµατα, το χορό της και τα ζογκλερικά της κόλπα κέρδισε τις
εντυπώσεις και ξετρέλανε τους µικρούς δηµότες.
Στα φιλόξενα γιορτινά πάρκα στις τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες του
∆ήµου Φυλής, ζογκλέρ, µάγοι και ανιµατέρ διασκέδασαν τους
δηµότες µε πολλά παιχνίδια και εργαστήρια. Επίσης, τα παιδιά
δηµιούργησαν τα δικά τους χριστουγεννιάτικα στολίδια µε τη
βοήθεια των βοηθών του Άη Βασίλη, των ξωτικών, ενώ πολλές
ακόµη εκπλήξεις περίµεναν µικρούς και µεγάλους, όπως το χριστουγεννιάτικο µπόουλινγκ (bowling) στα Άνω Λιόσια και τη
Φυλή ενώ τα φουσκωτά παιχνίδια έγιναν ανάρπαστα από τα
παιδιά στο Ζεφύρι.

Παράλληλα, τα ξωτικά, στα χριστουγεννιάτικα ξύλινα εργαστήρια τους, σε Άνω Λιόσια και Ζεφύρι πρόσφεραν σε όλους
ζεστή σοκολάτα, ποπ κορν και µαλλί της γριάς, ενώ στη Φυλή
το εργαστήριο µπισκότων σκόρπισε απλόχερα τη γλύκα των
γιορτών σε µικρούς και µεγάλους.
Ανάρπαστο έγινε και το «µαγικό τρενάκι» στα Άνω Λιόσια, που
«ταξίδεψε» τους µικρούς και µεγάλους επιβάτες του από όλο το
∆ήµο στον... ονειρεµένο κόσµο της χαράς και της ανεµελιάς των
γιορτών.
Η Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής τέλος, πραγµατικό στολίδι
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς παιάνισε τα κάλαντα
και άλλους Πρωτοχρονιάτικους Ύµνους και στις τρείς ∆ηµοτικές
Ενότητες .
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8-θριάσιο

Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων για το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής

Αναµένεται σκληρή η στάση τους για τις
συγχωνεύεις των ΤΕΙ µε Πανεπιστήµια

Έ

κτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων θα πραγµατοποιηθεί στις 4 Ιανουαρίου (σ.σ. την
ίδια ηµέρα λήγει και η δηµόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόµου) µε µοναδικό
θέµα τη δηµιουργία του νέου Πανεπιστηµίου
∆υτι κής Αττι κής που θα προκύψει από τη
συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας µε το ΑΕΙ Πειραιά.
Οι Πρυτάνεις , σύµφωνα µε πληροφορίες του
esos, αναµένεται να δι αµορφώσουν σκληρή
στάση όχι µόνο για το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής αλλά και για τα υπόλοιπα ΤΕΙ τα οποία έχουν
µπει στο “κάδρο” των συγχωνεύσεων µε Πανεπιστήµια.
Ηδη, οι Πρυτάνεις στην τελευταία Σύνοδο, που
έγινε στο Ζάππειο, ζήτησαν από τον υπουργό
Παιδείας Κ. Γαβρόγλου τη θέσπιση επτά Ακαδηµαϊκών Κριτηρίων για την Πανεπιστηµιοποίηση
Τµηµάτων ΤΕΙ, ζήτησαν οι Πρυτάνεις από τον
υπουργό Παιδείας, κατά τη σηµερινή συνεδρίασή
τους στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ειδικότερα, για να είναι σε θέση ένα Τµήµα
ΤΕΙ να κριθεί ώστε να ενταχθεί σε ένα υπάρχον
Πανεπιστήµιο, τόνισαν στον υπουργό οι Πρυτάνεις, θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα ακαδηµαϊκά και επιστηµονικά κριτήρια:
1. Να προβλέπεται ότι το γνωστικό αντικείµενο
του υπό ένταξη Τµήµατος ΤΕΙ εµπίπτει στην στρατηγική ανάπτυξης του Πανεπι στηµίου υποδοχής.
2. Το γνωστικό του αντικείµενο και το Πρόγραµµα Σπουδών του να αντιστοιχεί µε διεθνώς
καθιερωµένα πεδία πανεπιστηµιακού επιπέδου
και να µην είναι υποσύνολο αυτών.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη µετάβαση
του Εκπαι δευτι κού Προσωπι κού Τ ΕΙ σε
αντίστοιχες βαθµίδες ∆ΕΠ Πανεπιστηµίων, αποτελεί η αξιολόγηση τους µε τις αντίστοιχες διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης που ισχύουν σε
αυτά. Μέχρι να λάβει χώρα η ως άνω αξιολόγηση
εντάσσονται
σε
προσωποπαγεί ς
θέσει ς
αντίστοιχης βαθµίδας στα Πανεπιστήµια υποδοχής, χωρίς δικαίωµα συµµετοχής ως εκλέκτορες σε εκλεκτορικά και εκλέγειν και εκλέγεσθαι
σε θέσεις διοικητικής ευθύνης.

4. Τα µέλη του Τµήµατος ΤΕΙ να έχουν αποδεδειγµένη ερευνητική δραστηριότητα όπως
αυτή θα αποδεικνύεται από το δηµοσιευµένο
έργο και τις ετεροαναναφορές.
5. Να ενταχθεί και να ολοκληρώσει τη διαδικασί α πι στοποί ησης Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών.

6. Να έχει ερευνητικές υποδοµές και εξοπλισµό για την εκπόνηση και βασικής έρευνας στο
γνωστικό αντικείµενο που θεραπεύει.

7. Να έχει αποκτήσει την δυνατότητα οργάνωσης διδακτορικών σπουδών όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 30, παρ. 4 του Ν.
4485/2017.

Η Σύνοδος έθεσε στον υπουργό το ζήτηµα του
αποκλεισµού της από τις συζητήσεις που αφορούν στην αναδι άταξη του χάρτη ανώτατης
εκπαίδευσης µέσω της δηµιουργίας νέου Πανεπιστηµίου και τη µεταφορά Τµηµάτων ΤΕΙ σε
Πανεπιστήµια.
Ο υπουργός δεσµεύτηκε ότι θα ενηµερώσει
τη Σύνοδο για το περιεχόµενο των προτάσεων
που θα του υποβληθούν από τις επιτροπές που
έχει συγκροτήσει για την µεταφορά Τµηµάτων
ΤΕΙ σε Πανεπιστήµια.

Καµατερό: Φωτιά σε
υπόγειο πάρκινγκ στο
Καµατερό

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, 2 Ιαν ουαρίου, σε
υπόγειο χ ώρο στάθµευσης επί της οδού Παν αγή Τσαλδάρη, στην περιοχ ή του Καµατερού.
∆υν άµεις της Πυροσβεστικής Υ πηρεσίας, µε 10 πυροσβέστες και τέσσερα οχ ήµατα έσπεσαν στο σηµείο
για την κατάσβεση της φωτιάς.
Όπως αν έφερε η Πυροσβεστική ευτυχ ώς δεν υπήρξαν εγκλωβισµέν οι εν ώ αποφεύχ θηκε κι ο κίν δυν ος
εξάπλωσης της φωτιάς. Από τη φωτιά, ωστόσο, προκληθεί πυκν ός καπν ός καθώς ο χ ώρος ήταν κλειστός.
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Στον ∆ήµο Φυλής η «Επτανήσια Μαίρη Πόππινς»

θριάσιο-9

για χάρη των παιδιών της «Κιβωτού του Κόσµου» και του «Χαµόγελου του Παιδιού!»

Μ

ια εξαιρετική και συνάµα
ευαίσθητη και διδακτική
παράσταση µε άρωµα
από τα Επτάνησα ανέβασε το
βράδυ της Παρασκευής 29 ∆εκεµ∆εκεµβρίου η θεατρική Οµάδα «Ιθάκη»
του Συλλόγου Επτανησίων και
Φίλων του ∆ήµου Φυλής σε συνερ γασία µε το ΝΠ∆∆ Πολιτισµού και
Αθλητισµού «Η ΠΑΡΝΗΘΑ».

Η παράσταση «Η Μέρι Πόππινς σε
νέες περιπέτειεςF από τα Επτάνησα
στο Λονδίνο» ανέβηκε στην κατάµεστη
από κόσµο αίθουσα εκδηλώσεων του
2ου Γενικού Λυκείου Άνω Λιοσίων και
κέρδισε τις καλύτερες των εντυπώσεων,
καθώς πρόκειται για µια νεοσύστατη
θεατρική Οµάδα που κάνει τα πρώτα της
βήµατα!
Σε σενάριο και σκηνοθεσία Ιωάννας
Σουλιώτη, ηF Επτανήσια Πόππινς έκλεψε τις καρδιές µικρών και µεγάλων αφού
στόχος της ήταν να µαλακώσει την
σκληρόκαρδη Αγγιολίνα, η οποία ακόµη
και τις Άγιες µέρες των Χριστουγέννων
έµενε αδιάφορη απέναντι στους
φτωχούς συνανθρώπους µας ακόµη και
στα ορφανά παιδιάF
Η Ιστορία της Ιωάννας Σουλιώτη
εκτυλίσσεται την περίοδο του 1864 που
σηµατοδότησε την ένωση των Επτανησίων (που ως τότε βρίσκονταν υπό
αγγλική κατοχή) µε την ΕλλάδαF Η
επτανήσια µεγαλοαστή θεία Αγγιολίνα
που η µοίρα τα έφερε έτσι ώστε να έχει
υπό την κηδεµονία της, τα δύο ορφανά
ανιψάκια της µετά το τραγικό ναυάγιο
των γονιών τους, προσπαθεί να τα

αναθρέψει µε τους δικούς της κανόνες
που επιβάλλουν την υπεροψία και την
έλλειψη αγάπης σε οτιδήποτε θεωρείται
ξένο από την κοινωνική της τάξηF Ένα
ταξίδι αναψυχής όµως στο παγερό Λονδίνο εν µέσω Χριστουγέννων και η
επαφή αρχικώς των παιδιών και εν
συνεχεία και µαζί της, µε την καλόκαρδη
Μέρι Πόππινς θα σηµάνει την οριστική
αλλαγή τηςF
Με ευφάνταστα
σκηνικά και
κοστούµια εποχής για τα οποία συνέβαλε ουσιαστικά το ΝΠ∆∆ Πολιτισµού και
Αθλητισµού «Η ΠΑΡΝΗΘΑ», το κοινό
απόλαυσε µια υπέροχη παράσταση

γεµάτη µελωδίες, χιούµορ, µηνύµατα
ανθρωπιάς και πλούσια συναισθήµατα.
Υπέροχοι τους ρόλους τους οι µικροί
ηθοποιοί της Ιωάννας Σουλιώτη, φανταστική ηF κακιά κι εν συνεχεία µεταλλαγµένη Αγγιολίνα, µοναδική και η ίδια η
σκηνοθέτιδα στο ρόλο της Μέρις Πόππινς.
Guest αλλά πραγµατικά Stars! στην
παράσταση υπήρξαν και τα µέλη της
χορευτικής οµάδας του Συλλόγου που
υπό τη διδασκαλία του Ανδρέα Ατζάµπου χάρισαν στο κοινό υπέροχους χορούς από τα Επτάνησα.
Τον κόσµο καλωσόρισε πριν την έναρξη της παράστασης η Πρόεδρος του
Συλλόγου Επτανησίων Κατερίνα ∆ελλαπόρτα η οποία δεν παρέλειψε να απευθύνει θερµές ευχαριστίες προς το ∆ήµο
Φυλής για τη στήριξή του και ιδιαίτερα
τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισµού «η Πάρνηθα» Γιώργο Μαυροειδή που είναι πάντα αρωγός
στον Σύλλογο καθώς και τον Πρόεδρο

Στο χώρο λειτούργησε
Χριστουγεννιάτικο παζάρι τα
έσοδα του οποίου θα διατεθούν
για φιλανθρωπικό σκοπό.

της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτρο
πής Νίκο Χατζητρακόσια για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων.
Θερµές ευχαριστίες για την παρουσία
και την στήριξή τους απηύθυνε επίσης
στον ∆ιευθυντή του Σχολείου κ. Μανώλη
Λάππα, στον υποδιευθυντή κ. Φώτη
Ζέρβα καθώς και στον εφηµέριο της
Ευαγγελίστριας πατέρα Κωνσταντίνο
Τόλια που υποστηρίζει το έργο των παιδιών του συλλόγου.

Ξεχωριστές παρουσίες της πολιτιστικής βραδιάς άλλωστε όπως ανέφερε η
Πρόεδρος υπήρξαν τα παιδιά από την
«Κιβωτό του Κόσµου» µαζί µε τη συνοδό
τους κα Ζαχαρούλα Βρυώνη καθώς και
παιδιά από «το Χαµόγελο του Παιδιού»
µε τις συνοδούς τους.
Η Κατερίνα ∆ελλαπόρτα ευχαρίστησε
επίσης για την παρουσία του τον Προϊστάµενο του Βορείου Τοµέα Συµβουλευτικής Νέων κ. Θανάση Ραφτόπουλο
αλλά και τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Συλλόγου Μαρία
Ντούρλαρη, Βαγγέλη Πούλη και Ελένη
Πουρνάρα, γιατί χάρις την πολύτιµη

προσφορά τους, πραγµατοποιήθηκε η
θεατρική παράσταση.
Η βραδιά που εκτός από Επτανησιακή
παράδοση είχε και άρωµα Χριστουγέννων έκλεισε όπως το απαιτούσαν οι περιστάσεις µε την θριαµβευτική εµφάνιση
του Άγιου Βασίλη, που χάρισε χαµόγελα
και δώρα, σε όλα τα παιδιά!
Αξίζει τέλος να σηµειωθεί πως στο
χώρο λειτούργησε Χριστουγεννιάτικο
παζάρι τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.
Με αυτά τα ωραία, χρόνια πολλά και
καλή χρονιά!
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10-θριάσιο
«Καταχωριστέο στο ΚΗΜ∆ΗΣ
& ∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
∆ / Ν Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τµήµα Προµηθειών
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 104
Ταχ. Κωδ. : 190 05 Μαραθώνας
Πληροφορίες: Α. Κατερέλου
Τηλέφωνο : 22943 20 585
FAX: 22943 20535
Email: promithies@marathon.gr

Μαραθώνας 29/12/2017
Αριθ. πρωτ. 29392

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ελαστικών
οχηµάτων και µηχανηµάτων
έργου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε σφραγισµένες
προσφορές που θα διενεργηθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
όπως
ισχύει,
Ν.4412/2016
ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού για την προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργου µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιµής, συνολικού προϋπολογισµού 74.102,40€.
Η δαπάνη της προµήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα.

Η κατάθεση των προσφορών στο
γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του ∆ήµου (∆.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει από τη δηµοσίευση της διακήρυξης και καταληκτική ηµεροµ-

ηνία παραλαβής τους είναι η
11/01/2018 ηµέρα Πέµπτη και
ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30
π.µ.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο
∆ηµοτικό κατάστηµα της ∆ηµοτικής Ενότητας (∆.Ε.) Νέας Μάκρης
του ∆ήµου Μαραθώνος, επί της
Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α΄
όροφος, από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατά την ως
άνω ηµεροµηνία.
Οι προσφορές θα παραλαµβάνονται από την επιτροπή διαγωνισµού µέσω του πρωτοκόλλου µε
ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την επιτροπή, την 10:00
π.µ. και ώρα λήξης παραλαβής
των προσφορών την 10:30 π.µ.

Οι προσφορές υποβάλλονται
στην αναθέτουσα αρχή µε τους
εξής δύο τρόπους:
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφοράς
στο γραφείο πρωτοκόλλου του
∆ήµου Μαραθώνος, ώστε να λάβει
αριθµό πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδίδεται στην συνέχεια στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την
ηµέρα και ώρα παραλαβής όπως
ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που
κατατίθεται µετά την ώρα λήξης
είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να
αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδροµικά στη διεύθυνση:
∆ήµος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο
πρωτοκόλλου). Η προθεσµία για
την παραλαβή των προσφορών
που αποστέλλονται ταχυδροµικά
λήγει την προηγούµενη εργάσιµη
ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την
10/01/2018 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 14:00. Προσφορές, οι οποίες
υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν

έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Προσφορές που περιέρχονται
στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) προ της εκπνοής της προθεσµίας κατάθεσης, για να αποσφραγισθούν στη συνέχεια κατά την
διεξαγωγή του διαγωνισµού ώρα
από 10:31 π.µ. µέχρι το πέρας της
διαδικασίας.
Προσφορές που κατατέθηκαν µε
τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσµα, δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές θα υποβληθούν µε
συµπλήρωση των έντυπων της
υπηρεσίας (Οικονοµική Προσφορά) στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισµού από την ιστοσελίδα του
∆ήµου http://www.marathon.gr
στην διαδροµή Εφηµερίδα της
Υπηρεσίας ► ∆ιαγωνισµοί Προσκλήσεις ► Προµήθεια ελαστικών
οχηµάτων & µηχανηµάτων έργου
ή από το ∆ιαύγεια ή από το
Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. ή από τον πίνακα
ανακοινώσεων ή από το Τµήµα
Προµηθειών του ∆ήµου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν.
Μάκρη, κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες.
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία)
λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον
του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

Ποιοι δικαιούνται το ΕΚΑΣ το 2018

∆ιευκριν ίσεις για την αν απροσαρµογή ποσού και εισοδηµατικών κριτηρίων για τη
χ ορήγηση του ΕΚΑΣ έτους
2018 δίν ει απόφαση του υφυπουργού Κοιν ων ικής Ασφάλισης Αν αστάσιου Πετρόπουλου, η οποία δηµοσιεύθηκε
στη ∆ιαύγεια.Ειδικότερα:

Α. ∆ικαιούχ α πρόσωπα
Το ΕΚΑΣ καταβάλλεται, (εφόσον , επιπρόσθετα, πληρούν ται οι ηλικιακές προϋποθέσεις, τα εισοδηµατικά κριτήρια και οι λοιπές προϋποθέσεις, που ακολουθούν ):
α) Σε όσους λαµβάν ουν ήδη, κατά την ηµεροµην ία δηµοσίευσης του ν .
4387/2015, σύν ταξη (γήρατος, αν απηρίας ή θαν άτου) από τους εν ταχ θέν τες στον
Εν ιαίο Φορέα Κοιν ων ικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) φορείς κύριας ασφάλισης, (πλην
ΟΓΑ), καθώς και από την Τράπεζα της Ελλάδος.
β) Σε όσους δικαιούν ται σύν ταξη (γήρατος, αν απηρίας ή θαν άτου) από τους
αν ωτέρω πρώην φορείς κύριας ασφάλισης, η καταβολή της οποίας, σύµφων α µε
την απόφαση συν ταξιοδότησης του αρµόδιου φορέα κύριας ασφάλισης, αρχ ίζει
πριν από την έν αρξη ισχ ύος του ν . 4387/2015, (ήτοι µέχ ρι και 12.5.2016).
Εποµέν ως, όσοι καταστούν συν ταξιούχ οι των αν ωτέρω φορέων κύριας ασφάλισης από την 13.5.2016 και εφεξής, δεν δικαιούν ται το ΕΚΑΣ, αν εξαρτήτως αν
πληρούν ή όχ ι τα κριτήρια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας εν ηµερών ουµε ότι εκ προδήλου
σφ άλµατος,
στην
37184/27-12-2017
Περίληψη
∆ιακήρυξης Αν οικτού Άν ω

των Ορίων Ηλεκτρον ικού ∆ιαγων ισµού για την «Προµήθεια
Μηχαν ολογικού Εξοπλισµού για
την υπηρεσία Καθαριότητας και
Αν ακύκλωσης», αν αφ έρεται
εσφ αλµέν α ως καταληκτική
ηµεροµην ία υποβολής των
προσφ ορών η 04/02/2017 αν τί

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
(ΠΕΥΚΟ-ΕΛΙΑ)
ΣΕ ΠΟΛΥ
ΛΟΓΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ
Επικοινωνία
6982155684

48

της ορθής 04/02/2018, καθώς
και ως ηµεροµην ία ηλεκτρον ικής αποσφ ράγισης των προσφ ορών η 08/02/2017 αν τί της
ορθής 08/02/2018.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ
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Περί τα µέσα Ιανουαρίου
η πληρωµή των προνοιακών
επιδοµάτων Νοεµβρίου –
∆εκεµβρίου στους δικαιούχους

Θριάσιο-11

Σ

την κατανοµή των ποσών στου δήµους για την πληρωµή των προνοιακών επιδοµάτων Νοέµβριου – ∆εκεµβρίου έτους 2017, προχώρησε το
υπουργείο Εσωτερικών.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, η καταβολή τους, στους δικαιούχους θα ξεκινήσει περίπου από τα µέσα Ιανουαρίου.
Ειδικότερα στην απόφαση του ΥΠΕΣ, σηµειώνεται ότι κατανέµει, από τον
λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων»,
συνολικό ποσό 107.563.704,58 € για την εξυπηρέτηση ειδικού δηµόσιου
σκοπού, στους παρακάτω ∆ήµους της χώρας, αποκλειστικά και µόνο προς
καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων στους κατά νόµο δικαιούχους αυτών,
που αφορούν στους µήνες Νοέµβριο – ∆εκέµβριο έτους 2017 καθώς και
στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδοµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36 Α) ως ακολούθως:

Αναβαθµίζεται το γήπεδο Αµπελακίων Σαλαµίνας

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

Τη συν τήρηση και βελτίωση του γηπέδου Αµπελακίων Σαλαµίν ας εξασφάλισαν µε την
υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης για το σχετικό έργο, η Περιφέρεια Αττικής και το
ΝΠ∆∆ Άθλησης, Κοιν ων ικής Πολιτικής και Παιδείας του ∆ήµου Σαλαµίν ας.
Σκοπός του έργου (προϋπολογισµού 520.000 ευρώ µε ΦΠΑ), το οποίο χρηµατοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας, είν αι η αν αβάθµιση του γηπέδου Αµπελακίων
Σαλαµίν ας, στην Ακτή Θεµιστοκλέους, συµβάλλον τας στην αν άπτυξη των αθλητικών
εγκαταστάσεων της περιοχής. Παράλληλα θα δηµιουργηθεί έν ας χώρος για εκδηλώσεις
µε δυν ατότητα λειτουργίας όλες τις εποχές του χρόν ου.
Συγκεκριµέν α, θα εκτελεστούν εργασίες για την αν τικατάσταση του φυσικού χλοοτάπητα µε συν θετικό, για τη συν τήρηση των κοιν όχρηστων χώρων (αποδυτηρίων ,
γραφείων , κ.λπ.), για την κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικών κερκίδων καθώς και
για την τοποθέτηση µεγαφων ικής εγκατάστασης.
Τη δηµοπράτηση, την υπογραφή σύµβασης µε τον αν άδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του αν αλαµβάν ει το ΝΠ∆∆ Άθλησης, Κοιν ων ικής
Πολιτικής και Παιδείας του ∆ήµου Σαλαµίν ας.
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12-θριάσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ αχ.∆/νση : Λεωφ. ∆ηµοκρατίας
18
Τ αχ. Κωδ. : 19 300 Ασπρόπυργος
Τ ηλέφωνο : 2132006417-28
(φαξ):
210
Τ ηλεοµοιότυπο
5576485
Πληροφορίες : Σοφία Πανταζή
Email:
pantazi.s@aspropyrgos.gr
Ασπρόπυργος, 29 ∆εκεµβρίου
2017
Αρ. Πρωτ.: 48022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου,
προκηρύσσει τον υπ.’ αριθµ.
68292/2017 Ανοικτό Ηλεκτρονικό
∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 για την
κατασκευή του έργου µε τίτλο:
ΑΓ.
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
∆ΗΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», προϋπολογισµού ενός εκατοµµυρίου επτακοσίων
χιλιάδων
ευρώ,
(1.700.000,00€), µε Φ.Π.Α. Τ ο
έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (χωρίς
απολογιστικά, αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.): Οδοποιία 875.514,75 και
Η λ ε κ τ ρ ο µ η χ α νο λ ο γ ικ ά
483.813,92.
-Αν αθέτων Φορέας – Στοιχεία
επικοιν ων ίας
Επωνυµία
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τ αχυδροµική διεύθυνση
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑΣ 18

Πόλη
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τ αχυδροµικός Κωδικός
19300
Τ ηλέφωνο2132006417
210 5576485
Φαξ
Ηλεκτρονικό Τ αχυδροµείο
energy@aspropyrgos.gr
Αρµόδιος για πληροφορίες
Πανταζή Σοφία
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL)
www.aspropyrgos.gr/

-Χρηµατοδότηση
Τ ο έργο χρηµατοδοτείται από
πόρους της Περιφέρειας Αττικής
και είναι εγγεγραµµένο στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου µε
Κ.Α. 30.7311.049.
-Πρόσβαση στα έγγραφ α:
Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα
έγγραφα της σύµβασης στη
διεύθυνση
διαδικτύου
:
www.promitheus.gov.gr , καθώς
και στην ιστοσελίδα www.aspropyrgos.gr/.

-Κωδικός CPV:
Ο κωδικός CPV του έργου είναι
45233120-6, «Έργα Οδοποιίας»

-∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία
υποβάλλουν τα κατωτέρω ως
απόδειξη καταλληλότητας, για
την άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας,
α) Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής
στο Μ.Ε.ΕΠ. στην ∆ΕΥΤ ΕΡΗ
τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ή κοινοπραξίες
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην ΠΡΩΤ Η τάξη
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ, µε τις προϋποθέσεις της παρ.3β του άρθρ.76
του Ν.4412/2016 (αναβάθµιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας) και την
ΠΡΩΤ Η τάξη και άνω για έργα
Ηλεκτροµηχανολογικά. .
(β) Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υποβάλλουν τις δηλώσεις και
πιστοποιητικά που περιγράφονται
στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 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 Προσαρτήµατος I της ως
άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών
ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων, υποβάλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου
επαγγελµατικού ή εµπορικού
µητρώου.
Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα του άρθρου 21
της παρούσας. Οικονοµικός
φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων
συµµετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. ∆εν
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις
να περιβληθούν συγκεκριµένη
νοµική µορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η
ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η
νοµική της µορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση
(πχ κοινοπραξία).
-Υποβολή προσφ ορών :
Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφερόµενους ηλεκ-

τρονικά κατά το χρονικό διάστηµα
από τη δηµοσίευση του διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ ∆ηµόσια
Έργα έως την Πέµπτη 25 Ιανουαρίου 2018 ώρα 10:00 µέσω της
διαδικτυακής
πύλης
του
www.promitheus.gov.gr
ΕΣΗ∆ΗΣ,
στην
Ελληνική
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
ν.4412/2016 ιδίως τα άρθρα 36
και 37.

-Αποσφ ράγιση Προσφ ορών
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30 Ιανουαρίου
2018.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν
διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά
την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη
µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί
καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία
αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως,
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες
ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε
όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης και
αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και
στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση
των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων.
-Συµπλήρωση – αποσαφ ήν ιση
πληροφ οριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, κατά
τη διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών, να καλέσει τους
οικονοµικούς φορείς, µέσω της
λειτουργίας ‘’Επικοινωνία” του
υποσυστήµατος
να
συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα
σε εύλογη προθεσµία, η οποία
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της

σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα
µε τα ειδικότερα οριζόµενα στις
διατάξεις των άρθρων 102 και 103
του ν. 4412/2016 και του άρθρου
13 της υπ' αρ. 83010/4098
Κ.Υ.Α.
διευκρίνιση
ή
Οποιαδήποτε
συµπλήρωση που υποβάλλεται
από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.
-Εγγύηση Συµµετοχής
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό
απαιτείται η κατάθεση από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α)
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής που ανέρχεται στο ποσό
των είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα € (27.419,35
€), χρόνου ισχύος εννέα (9) µηνών
και τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

-Επιλογή αν αδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει
µε την «ανοικτή διαδικασία» του
άρθρου 27 του ν 4412/2016. Η
οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα συνταχθεί, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95
παρ. 2(α) του ν. 4412/2016, µε
προσφορά επιµέρους ποσοστών
έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών
οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού,
εκφρασµένα σε ακέραιες µονάδες
επί τοις εκατό (%).
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο βάσει
τιµής.
-Εν στάσεις
Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός
προθεσµίας πέντε (5) ηµερών
από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για
την άσκηση ένστασης κατά της
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν
από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας.

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, µέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του υποσυστήµατος, συµπληρώνοντας την ειδική
φόρµα και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκαρχείου
Portal
τρονικού
Document Format (PDF), το
οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 8 της υπ'αρ.
83010/4098 Κ.Υ.Α.

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει
στην εξέταση των υποβληθεισών
ενστάσεων µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο υποσύστηµα
οργάνων της, και αποφασίζει,
ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις
του πρώτου εδαφίου της παρ.
4.3.1 και ύστερα από γνώµη του
Τ εχνικού Συµβουλίου για τις
ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου
της ίδιας παραγράφου, εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών,
µετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη
της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, µε την υποβολή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν.
4412/2016. Τ ο παράβολο αυτό
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Τ ο
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

-∆ιάρκεια Σύµβασης
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
σε Εννέα (9) µήνες από την ηµέρα
υπογραφής της σύµβασης.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικον οµική Επιτροπή του ∆ήµου.
Ασπρόπυργος
2017

29 ∆εκεµβρίου

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Εν οικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος
(160τµ) το κέν τρο του Ασπροπύργου
(Κολοκοτρών η & Υψηλάν του).
∆ιαµορφωµέν ος χώρος
µε αυτόν οµη θέρµαν ση, µεγάλο
περιβάλλον τα χώρο. Τηλ. 6973823418

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗ ΣΤΟ W W W .THRIASSIO.GR

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆ΙΠΛΑ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΤΗΛ. 6972728300

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ"

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877
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ΑΠΟ 1Η Φ ΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ξεκινούν οι µηνιαίοι λογαριασµοί της ∆ΕΗ
- Τι αλλάζει σε χρεώσεις και κοινωνικό τιµολόγιο

M

ην ιαίους λογαριασµούς για τους καταν αλωτές
που πληρών ουν ηλεκτρον ικά µέσω e-bill και
επέλεξαν την αποστολή µην ιαίων λογαριασµών θα εκδίδει από τις επόµεν ες ηµέρες η ∆ΕΗ
Ειδικότερα οι µην ιαίοι λογαριασµοί, σε πρώτο στάδιο, θα αφορούν µόν ο όσους έχ ουν εγγραφεί στην
υπηρεσία e-bill αλλά και σε εκείν ους που επιθυµούν
ν α το κάν ουν και τώρα.
Σήµερα είν αι εγγεγραµµέν οι περί τους 800.000 πελάτες της επιχ είρησης, εν ώ η διοίκηση επιδιώκει ν α αν εβάσει αυτό το ν ούµερο εν τός του 2018 στους
2.000.000.
Όσοι πληρών ουν ηλεκτρον ικά τα ποσά της καταν άλωσης ρεύµατος πρέπει ν α επικαιροποιήσουν τα
στοιχ εία τους, δηλαδή ν α συµπληρώσουν το ΑΦΜ και
το ∆ελτίο της Αστυν οµικής Ταυτότητας ώστε ν α αν αν εωθεί η βάση των δεδοµέν ων .
Με τους µην ιαίους λογαριασµούς και την αποστολή
ηλεκτρον ικά των εν τύπων , η ∆ΕΗ επιδιώκει ν α
µειώσει αφεν ός τα κόστη της από το χ αρτί και άλλα
ταχ υδροµικά έξοδα.
Παράλληλα διορθών ον ται και οι παράλογες χ ρεώσεις
στα τιµολόγια της ∆ΕΗ.
Οι υπηρεσίες κοιν ής ωφέλειας θα χ ρεών ον ται κλιµακωτά. Έτσι πολλά ν οικοκυριά θα δουν µειώσεις έως
και 50 ευρώ στους λογαριασµούς του τετραµήν ου.

Εν δεικτικά καταν αλωτής µε 2001 κιλοβατώρες το
τετράµην ο θα πληρών ει εφεξής για τα Υ ΚΩ 31,12
ευρώ από 79,77. Από το Φεβρουάριο αλλάζουν και τα
κριτήρια για το Κοιν ων ικό Οικιακό Τιµολόγιο. ∆ικαιούχ οι Κοιν ων ικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης θα έχ ουν
έκπτωση στο λογαριασµό ρεύµατος 70% και δικαιούχ οι Κοιν ων ικού Μερίσµατος 35%. Θα καλυφθεί
επίσης το 75% της οφειλής 1092 ν οικοκυριών για ν α
επαν ασυν δεθούν µε τη ∆ΕΗ.
∆ύο κατηγορίες δικαιούχ ων προβλέπον ται µετά την
αν αθεώρηση του Κοιν ων ικού Οικιακού Τιµολογίου
ρεύµατος µε απόφαση του υπουργού Εν έργειας και
Περιβάλλον τος, Γιώργου Σταθάκη.
Στην πρώτη κατηγορία υπάγον ται όσοι πληρούν τα
κριτήρια λήψης Κοιν ων ικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ). Αυτοί θα έχ ουν έκπτωση στην τιµή του ρεύµατος (αν ταγων ιστικό τιµολόγιο) 75 ευρώ/ MWh και
απαλλαγή από χ ρεώσεις χ ρήσης δικτύου (∆Ε∆∆ΗΕ)
και διαν οµής (Α∆ΜΗΕ). Στο σύν ολο του τιµολογίου
εκτιµάται ότι η έκπτωση φτάν ει το 70%.
Στη δεύτερη κατηγορία υπάγον ται όσοι πληρούν
κριτήρια αν τίστοιχ α µε εκείν α που ορίστηκαν για τη
λήψη κοιν ων ικού µερίσµατος. Σε αυτή την περίπτωση
η έκπτωση στην τιµή του ρεύµατος είν αι 45 ευρώ/
MWh, µε αποτέλεσµα στο σύν ολο του τιµολογίου η
έκπτωση ν α διαµορφών εται περί του 35%.
Τα κριτήρια υπαγωγής

Αλλάζουν τα κριτήρια υπαγωγής, ώστε ν α µην λαµβάν εται υπόψη µόν ο το εισόδηµα αλλά η συν ολικότερη περιουσιακή εικόν α του ν οικοκυριού. Αποκλείον ται, έτσι, περιπτώσεις, όπως βίλες εκατον τάδων τετραγων ικών σε «ακριβές» περιοχ ές, οι ιδιοκτήτες των
οπ οίων διαθέτουν υπ ερπ ολυτελή αυτοκίν ητα και
εισόδηµα από καταθέσεις εξωτερικού αλλά εµφαν ίζουν
χ αµηλό εισόδηµα και είν αι εν ταγµέν οι στο κοιν ων ικό
τιµολόγιο.
Λαµβάν ον ται υπ όψη εισοδήµατα και π εριουσία
όλων των ατόµων που κατοικούν στο ν οικοκυριό και

λείον ται, έτσι, περιπτώσεις όπου δικαιούχ ος δηλών εται ο εν ήλικας µε το χ αµηλότερο εισόδηµα (π.χ .
συν ταξιούχ ος), εν ώ στο ίδιο σπίτι µέν ουν και άλλοι
εν ήλικες µε υψηλότερα εισοδήµατα.
Οι πολύτεκν οι εισάγον ται στο ΚΟΤ µε τα αν τίστοιχ α
κριτήρια (µέχ ρι σήµερα υπήρχ ε µόν ο το τιµολόγιο
πολυτέκν ων της ∆ΕΗ, όπου δεν υπήρχ αν εισοδηµατικά κριτήρια). Απ οκλείον ται, έτσι, π εριπ τώσεις
ιδιαίτερα εύπορων πολιτών µε τέσσερα ή περισσότερα τέκν α, που επωφελούν ταν των εκπτώσεων , εν ώ
παράλληλα δίν εται η δυν ατότητα στους πολύτεκν ους
που δικαιούν ται τις εκπτώσεις ν α τις λάβουν και από
άλλους προµηθευτές πλην της ∆ΕΗ.
Η επιδοτούµεν η καταν άλωση θα εξαρτάται από την
σύν θεση του ν οικοκυριού (βλέπε τον σχ ετικό πίν ακα), εν ώ καταργείται η απέν ταξη σε περιπτώσεις
υπέρβασης της µέγιστης καταν άλωσης µέχ ρι 10%.
Για ν οικοκυριό που στη σύν θεσή του περιλαµβάν ει
και άτοµο ή άτοµα µε αν απηρία εξήν τα επτά τοις
εκατό (67%) και άν ω τα παραπάν ω όρια καταν άλωσης
αυξάν ον ται κατά 300 kWh.
Για ν οικοκυριό που στη σύν θεσή του περιλαµβάν ει
και άτοµο ή άτοµα που έχ ουν αν άγκη µηχ αν ικής υποστήριξης µε χ ρήση ιατρικών συσκευών , η οποία
παρέχ εται κατ’ οίκον και είν αι απαραίτητη για τη ζωή
τους, τα παραπάν ω όρια καταν άλωσης αυξάν ον ται
κατά 600 kWh.
Οι αιτήσεις

Η υποβολή αιτήσεων στο νέο σύστηµα το
οποίο θα τηρείται από την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης, ξεκινά την 1η
Φεβρουαρίου 2018.
Θα υπάρξει µια µεταβατική περίοδος µέχρι την
30η Απριλίου, κατά την οποία οι δικαιούχοι θα
έχουν τον χρόνο να υποβάλουν νέα αίτηση και να
ενταχθούν στο νέο ΚΟΤ µε βάσει τα νέα στοιχεία.

που φιλοξεν ούν ται από τον κύριο δικαιούχ ο. Αποκ-

Σπείρα παρίστανε τους υπαλλήλους της ∆ΕΗ
και λήστευε ηλικιωµένους

Τ

ετραµελής εγκληµατική οµάδα, που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε βάρος ηλικιωµέν ων , µε τα µέλη της
ν α προσποιούν ται υπαλλήλους εταιρείας παροχ ής ηλεκτρικής εν έργειας, εξαρθρώθηκε, από το Τµήµα
Ασφάλειας Ζωγράφου. Ειδικότερα, συν ελήφθησαν , στην περιοχ ή του Ζωγράφου, από αστυν οµικούς της
Οµάδας ∆Ι.ΑΣ, τέσσερα άτοµα, ηλικίας 31, 34, 36 και 40 ετών , τα οποία ν ωρίτερα πλησίασαν ηλικιωµέν η γυν αίκα
και προσποιούµεν οι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχ ής ηλεκτρικής εν έργειας προσπάθησαν ν α µπουν στην
οικία της. Έγιν αν , όµως, αν τιληπτοί από γείτον α της ηλικιωµέν ης, ο οποίος κάλεσε την Αµεση ∆ράση.
Σύµφων α µε την αστυν οµία, οι δράστες εν τόπιζαν τα θύµατα τους, κυρίως ηλικιωµέν ους, σε λαϊκές αγορές και
τα ακολουθούσαν µέχ ρι τις οικίες τους. Στη συν έχ εια, προσποιούµεν οι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχ ής
ηλεκτρικής εν έργειας και χ ρησιµοποιών τας ως πρόσχ ηµα, υποτιθέµεν η διαρροή ηλεκτρικού ρεύµατος έπειθαν τα
θύµατά τους ν α µπουν στις οικίες τους. Τότε, κάποιοι από τους δράστες απασχ ολούσαν τα θύµατά τους, εν ώ
οι υπόλοιποι, αφαιρούσαν χ ρηµατικά ποσά, κοσµήµατα και διάφορα τιµαλφή. Σε ορισµέν ες περιπτώσεις, µάλιστα, χ ρησιµοποιούσαν σωµατική βία για ν α πετύχ ουν τον σκοπό τους.
Από την µέχ ρι στιγµής έρευν α, έχ ουν εξιχ ν ιαστεί δεκαπέν τε περιπτώσεις σε διάφορες περιοχ ές της Αττικής
(Πατήσια, Βύρων α, Ζωγράφου, Παγκράτι, Αγιο Παν τελεήµον α και Σύν ταγµα), εν ώ οι έρευν ες συν εχ ίζον ται.
Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθην ών , ο οποίος τους παρέπεµψε σε τακτικό αν ακριτή.

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη).
∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6974792931 κος
Σταύρος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ.
ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Σ

- 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
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 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
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και
θέση στάθµευσης. Κατάλληλο 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
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ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα 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.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, 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. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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 διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 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 διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική 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 διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- 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, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, 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 - κουζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

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 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, 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 ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο διαµέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€, συζητήσιµη
6953058205

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 Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

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.

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

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

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
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρεφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη παιδιων στην περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 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 Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237
∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµένου λίγες ηµέρες τη βδοµάδα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆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
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

∆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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018

16-θριάσιο

Την πακιστανική κοινότητα, που ήταν δίπλα στους πληµµυροπαθείς
της Μάνδρας, τίµησε µε ειδικό ένθετο η Corriere della Sera

Σ

τα µέλη της πακιστανικής κοινότητας που
βοήθησαν τους κατοίκους της Μάνδρας
µετά τις φονικές πληµµύρες του περασµένου Νοεµβρίου, αφιερώνει µέρος του ένθετου Buone notizie (Καλές ειδήσεις) η ιταλική
εφηµερίδα Corriere della Sera.
«Η Ελλάδα, όπως και η Ιταλία, αποδείχθηκε
γενναιόδωρη µε τους µετανάστες και τους πρόσφυγες, αλλά η είδηση αυτή προκαλεί πραγµατικά ενθουσιασµό» γράφει ο αναλυτής διεθνών
θεµάτων, Αντόνιο Φερράρι.
Προσθέτει δε, ότι µετά τις φονικές πληµµύρες
της Μάνδρας, από τους πρώτους που κινητοποιήθηκαν, µε εκκλήσεις µέσω διαδικτύου, ήταν

πολλά µέλη της πακιστανικής κοινότητας που
ζουν στη χώρα µας.
«∆εν έλειψαν κάποιες περιπτώσεις κατοίκων
που κατηγόρησαν τους µετανάστες ότι πήγαν να
βοηθήσουν µόνο για να πάρουν τα αδιάβροχα
που µοιράζονταν δωρεάν, αλλά όταν διαπίστωσαν
την αυταπάρνηση µε την οποία εργάστηκαν, επί
τρείς ηµέρες, τους ζήτησαν συγγνώµη» τονίζει ο
Φερράρι.
«Μόλις µπόρεσαν και πάλι να µαγειρέψουν,
πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιών κάλεσαν τους Πακιστανούς µετανάστες να φάνε µαζί, ό,τι µπορούσαν να
µαγειρέψουν. Ένα εξαιρετικό παράδειγµα ανθρώπινης αλληλεγγύης, όπως τόνισε και ο υπο

υργός ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουµπλής, ο
οποίος θέλησε να συναντήσει τα µέλη της πακιστανικής κοινότητας» γράφει η Corriere.
Η εφηµερίδα υπενθυµίζει, ότι τον περασµένο
Νοέµβριο, πάντα, σε σχολείο που βρίσκεται στην
Αθήνα, στα Σεπόλια, ξεκίνησαν µαθήµατα για τα
παιδιά των µελών της πακιστανικής κοινότητας.
Και ότι κάποιοι προσπάθησαν να οργανώσουν
διαµαρτυρίες και µε την επιρροή της Χρυσής
Αυγής. «Υπάρχουν δύο πραγµατικότητες. Αλλά
το παράδειγµα των “αγγέλων της λάσπης” που
προκάλεσε µεγάλο ενδιαφέρον, αποδεικνύει ότι
η Ελλάδα, στο τέλος, ξέρει πάντα να διαλέγει την
αλληλεγγύη» καταλήγει ο Αντόνιο Φερράρι.

