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ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΦΦυυλλήήςς

Έμπρακτη στήριξη στο ορφανοτροφείο "DOXA 
KAI AGAPI HOPE EDUCATION CENTER",

που  ιδρύθηκε μετά από πρωτοβουλία κατοίκων
των Άνω Λιοσίων και στεγάζει 200 παιδάκια

EEππιισσττηημμοοννιικκέέςς
μμεεττρρήήσσεειιςς  γγιιαα
ττιιςς  οοσσμμέέςς  στις

γύρω από
τον ΧΥΤΑ
περιοχές

Γ. Πατούλης: «Αυτή η πολιτική αδράνειας
στερεί από τις τοπικές κοινωνίες 

αναγκαίους πόρους»
TTέέλλοοςς  ΙΙοουυλλίίοουυ  κκααιι  ττοο  ΠΠρράάσσιιννοο

ΤΤααμμεείίοο  δδεενν  έέχχεειι  αακκόόμμαα  
χχρρηημμααττοοδδοοττήήσσεειι  έέρργγαα  ττωωνν  ΔΔήήμμωωνν

ΣΣττιιςς  φφλλόόγγεεςς
εερργγοοσσττάάσσιιοο

ξξυυλλεείίααςς  
σσττοονν  δδήήμμοο  
ΑΑχχααρρννώώνν

Συνάντηση του Δημάρχου 
Χαϊδαρίου, Μιχάλη Σελέκου, με

πολυμελής αντιπροσωπεία από το
ίδρυμα «Σπίτι του Αγωνιστή»
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σσττοονν  ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά
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Στο Αστυνομικό Τμήμα του 

Ολυμπιακού Χωριού μεταφέρθηκαν
οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί

Αρ. Φύλλου 3002 Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016 Έτος 22ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ê.2239

ΣΗΜΕΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ  ΑΥΡΙΟ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ  2016
ΛΛααμμππρρόόςς  εεοορρτταασσμμόόςς  ττηηςς  ΠΠοολλιιοούύχχοουυ  

ττοουυ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοουυ,,  ΑΑγγίίααςς  ΠΠααρραασσκκεευυήήςς
Με διοργανωτή το Δήμο Ασπροπύργου &  το Πνευματικό

Κέντρο, συνεχιστές μιας σημαντικής κληρονομιάςÓåë. 5Óåë.  7

ÈÑÉÁÓÉÏÈÑÉÁÓÉÏ

Óåë. 3

Óåë. 3

Óåλ. 3

Óåλ. 5

Óåë. 7Óåë. 2

Óåë. 2



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: 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

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

Ασπρόπυργος
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ. Ρόδου 6, 

2105576086

Ελευσίνα
Ν. ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ - Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ 

Παγκάλου 81,2105547602

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,

2105556375

Αχαρνές
Γκάτζιου Σοφία Φ. Πάρνηθος 118, 

2102403004

Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311

Χαϊδάρι
Μαγδαληνός Ηλίας Α. Αγωνιστών

Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 17, 2130348090

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος  με βορειοδυτικούς  ανέμους
 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται 

να φθάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Άννα, Αννίτα, Αννέτα,

Ανναμαρία, Αννούλα, Ανέζα, Άννη 
ΆνναΜαρία 

ΜΜέέχχρριι  ττηηνν  ΚΚέέννυυαα  φφττάάννεειι  ηη  κκοοιιννωωννιικκήή  
ππρρόόννοοιιαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΦΦυυλλήήςς

Έμπρακτη στήριξη στο ορφανοτροφείο "DOXA KAI AGAPI HOPE
EDUCATION CENTER" που  ιδρύθηκε μετά από πρωτοβουλία

κατοίκων των Άνω Λιοσίων και στεγάζει 200 παιδάκια

Σχολικές τσάν-
τες και είδη
γ ρ α φ ι κ ή ς

ύλης για τη νέα σχολι-
κή χρονιά κατάφερε
να συγκεντρώσει η
Διεύθυνση Κοινωνι-
κής Πρόνοιας του
Δήμου Φυλής για τα
200 παιδιά του ορφα-
νοτροφείου στο Ναϊρ-
όμπι, στην Κένυα.

Το ορφανοτροφείο "DOXA KAI AGAPI HOPE EDUCA-
TION CENTER" που έκλεισε πρόσφατα ένα εξάμηνο επιτ-
υχούς λειτουργίας, ιδρύθηκε μετά από πρωτοβουλία
κατοίκων των Άνω Λιοσίων και στεγάζει 200 παιδάκια από τα
οποία τα 150 είναι ορφανά και από τους δύο γονείς.

Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του το ορφανοτροφείο
τέθηκε υπό την αιγίδα της Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου
Φυλής αφού στενοί συνεργάτες της Αναπληρώτριας
Δημάρχου Τζένης Μπάρα πρωτοστάτησαν στην ίδρυσή του.

Η Αναπληρώτρια Δήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας Τζένη
Μπάρα ευχαριστεί θερμά τους δημότες αλλά και την αλυσίδα
καταστημάτων Παιγνιδιών  ''Ζαχαριάς Α.Ε'', που ανταπο-
κρίθηκαν στην έκκληση της υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας
και προσέφεραν δωρεάν σχολικές τσάντες και γραφική ύλη.

«Από την επόμενη κιόλας βδομάδα τα 200 παιδάκια του
ορφανοτροφείου θα έχουν ολοκαίνουργιες σχολικές τσάντες,
τετράδια, μολύβια και στυλό. Αυτό που για μας είναι αυτονόη-
το και απλό για αυτά τα παιδιά είναι τεράστιο δώρο. 

Αγκαλιάσαμε την πρωτοβουλία ίδρυσης του ορφανοτροφ-
είου και στηρίζουμε ενεργά αυτά τα παιδιά αναπτύσσοντας
πρωτοβουλίες κάλυψης των αναγκών τους», υπογραμμίζει η
Αναπληρώτρια Δήμαρχος Τζένη Μπάρα, η οποία σημειώνει
πως το εν λόγω σχολείο – ορφανοτροφείο λειτουργεί 365
ημέρες το χρόνο και είναι ο μόνος φορέας που παρέχει στα
παιδιά σίτιση και στέγαση.Τα σχολικά είδη που συγκεν-
τρώθηκαν παραδόθηκαν ήδη στις συντοπίτισσές μας ιδρύτρ-
ιες του ορφανοτροφείου Patricia Amakove και Δόξα Μιχάκη
και την επόμενη εβδομάδα θα είναι στην Κένυα.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφαλείας Αμαρου-
σίου, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας
διέπρατταν κλοπές μοτοσυκλετών σε διάφορες

περιοχές της Αττικής.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από ενημέρωση της

ΕΛ.ΑΣ. Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 20-7-2016
στα Άνω Λιόσια, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση
αστυνομικών του Τ.Α. Αμαρουσίου, με τη συνδρομή και
αστυνομικών των Α.Τ. Άνω Λιοσίων και Αχαρνών, δύο (2)
ημεδαποί, ηλικίας 21 ετών αμφότεροι, μέλη της σπείρας.
Επιπλέον, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται μία 19χρονη
ημεδαπός συνεργός τους.

Από την έρευνα που διενήργησε το Τ.Α. Αμαρουσίου,
προέκυψε ότι οι δράστες, το τελευταίο τρίμηνο, είχαν
συγκροτήσει ομάδα και προέβαιναν συστηματικά στην
διάπραξη κλοπών μοτοσυκλετών, από διάφορες περ-
ιοχές της Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της σπείρας εντό-
πιζαν μοτοσυκλέτες και αφού κατόπτευαν τον χώρο τις 

αφαιρούσαν. Στη συνέχεια, ένας εκ των δραστών
οδηγώντας το αυτοκίνητο, με το οποίο είχαν μεταβεί στο
σημείο, προπορευόταν και έτερος ακολουθούσε με την
αφαιρεθείσα μοτοσυκλέτα, ώστε να είναι δυνατή η ειδο-
ποίησή του σε περίπτωση εμφάνισης αστυνομικών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο (2) αυτοκίνητα και
πλήθος ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μοτοσυκλετών.
Επίσης βρέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της μία
κλεμμένη μοτοσυκλέτα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιασθεί δέκα
(10) περιπτώσεις κλοπής μοτοσυκλετών.

Επιπλέον όπως εξακριβώθηκε, οι δράστες είχαν κατ-
ηγορηθεί κατά το παρελθόν για διάπραξη παρόμοιων
αδικημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε
Τακτικό Ανακριτή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την
εξιχνίαση και άλλων παρόμοιων περιπτώσεων.
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Την Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 και ώρα 8:30 μ.μ. θα συνε-
δριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας, το οποίο
αναμένεται να εκδόσει ψήφισμα για τις εξελίξεις που

αφορούν την εταιρεία Λιπασματοποίησης ΒFS  (πρώην SIN-
TRA) και έχουν ΄́ πυροδοτήσεί  ́το κλίμα στην πόλη. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά

με τις εξελίξεις των  δραστηριοτήτων της εταιρείας Λιπασματο-
ποίησης ΒFS  (πρώην SINTRA).

2. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού του
Δήμου για το 2ο τρίμηνο 2016.

3. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της προτεινό-
μενης χρήσης στα Ο.Τ. 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, &
2234 μετά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 137757/2014 έγγραφο της
Δ/νσης Ποιότητας Ζωής Περιφέρειας Αττικής.

4. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του
συμβατικού χρόνου της μελέτης: «Οριοθέτηση Ρεμάτων Σούρες
& Λούτσας».

5. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμέ-
νου ρυμοτομικού Σχεδίου Ελευσίνας στα Ο.Τ. 215, 256 και
«Χώρου Άθλησης» Ελευσίνας.

6. Λήψη απόφασης για την νέα ανάρτηση του β1 σταδίου
της Πολεοδομικής Μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση
– Πράξη Εφαρμογής ΠΕ7 του Δήμου Ελευσίνας» & παράταση
προθεσμίας υποβολής μελέτης.

7. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 108/12 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εργα-
σιών επισκευής δύο (2) μηχανικών σαρώθρων του Δήμου Ελευ-
σίνας.

9. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εργα-
σιών επισκευής δύο (2) καλαθοφόρων – ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων έργου του Δήμου Ελευσίνας.

10. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης για
την διαχείριση των αποβλήτων προέλευσης Δημοτικού ΚΔΑΥ.

11. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνησης της μελέτ-
ης: «Μελέτη οργάνωσης και σήμανσης στην Κεντρική Περιοχή
της Δ.Ε. Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας.

12. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 172/16 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.

13. Λήψη απόφασης για την ανάγκη βιντεοσκόπησης των
δημοτικών συμβουλίων.

14. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου:
«Διαμόρφωση Αθλητικών υποδομών μπροστά στον ελεύθερο
χώρο του 1ου και 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας.

15. Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθ-
εσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων
Δ.Ε. Ελευσίνας.

16. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του

έργου: «Διαμόρφωση – Κατασκευή σταμπωτού δαπέδου της
οδού Αγησιλάου του Δήμου Ελευσίνας». 

17. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου:
«Κατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος της οδού Εφέσου του
Δήμου Ελευσίνας» της Δ.Ε. Ελευσίνας.

18. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου:
«Συντήρηση οδών της πόλης».

19. Λήψη απόφασης για την συνδρομή του Δήμου σε
Εφημερίδες, Περιοδικά & Ηλεκτρονικά Μέσα.

20. Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Τμή-
ματος Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοι-
νωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας.

21. Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Τμή-
ματος Κοινωνικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.Η.) του ΝΠΔΔ Πολιτισμού –
Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής
Δήμου Ελευσίνας.

22. Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Τμή-
ματος Προσχολικής Αγωγής (Παιδικοί Σταθμοί) του Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολι-
κής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας.

23. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθ-
είσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής
& Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας.

24. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθ-
είσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

25. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότ-
ησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το
Δήμο μας, μηνός Ιουνίου 2016 του Ετήσιου Προγράμματος Δρά-
σης.

26. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Ενιαίας Σχολι-
κής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας
έτους 2013.

27. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Ενιαίας Σχολι-
κής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας
έτους 2013.

HH  σσυυζζήήττηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  ππρρώώηηνν  ΣΣΙΙΝΝΤΤΡΡΑΑ  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα
‘‘’’ππυυρροοδδοοττήήσσεειι’’’’  ττοο  κκλλίίμμαα  σσττοο  ααυυρριιααννόό  ΔΔ..ΣΣ..  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

ΓΓΙΙΑΑ  ΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ
ΛΛΕΕΝΝΕΕ  ΟΟΙΙ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ

Στο Αστυνομικό Τμήμα
του Ολυμπιακού 

Χωριού μεταφέρθηκαν 
οι 8 Τούρκοι 
στρατιωτικοί

Στην Αθήνα μεταφέρθηκαν οι 8 Τούρκοι στρ-
ατιωτικοί, και πιο συγκεκριμένα στο
αστυνομικό τμήμα του Ολυμπιακού Χωρ-

ιού, στο Μενίδι, που συστεγάζεται με την Αστυνο-
μική Διεύθυνση Δυτικής Αττικής.

Οι «8» βρίσκονται σε δύο ειδικά διαμορφωμένα
κελιά, χωρητικότητας 10 ατόμων. 

Ο λόγος που μεταφέρθηκαν εκεί είναι επειδή
πρόκειται για ένα νέο κτίριο με τα κρατητήρια να
είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα, σε αυτά
δεν υπάρχουν άλλοι κρατούμενοι.

Ενας ακόμη λόγος που επιλέχθηκε ο συγκεκρι-
μένος τόπος είναι επειδή πρόκειται για προστατε-
υμένο χώρο, καθώς υπάρχει φόβος για επεισόδια
από Τούρκους που κατοικούν στην Αθήνα ή και για
προβοκάτσιες.

Η μεταφορά
τους έγινε την
Παρασκευή το
μεσημέρι στις
13:30 και θα
παραμείνουν
εκεί μέχρι την
Τ ε τ ά ρ τ η .
Εκείνη την
ημέρα θα
περάσουν από
σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η
από την Υπηρ-
εσία Ασύλου που θα κρίνει το αίτημά τους.

Νωρίτερα, η δικηγόρος τους Ιλια Μαρινάκη εξέφ-
ραζε την ανησυχία της για την κίνηση αυτή, καθώς
όπως τόνισε δεν ήταν ξεκάθαρη η αιτία της μεταφ-
οράς.

Η δίκη των στρατιωτικών πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη, με το Πλημμελειοδικείο Αλεξανδρούπολης
να τους επιβάλλει ποινή κράτησης δύο μηνών με
αναστολή.  

Οσον αφορά το αίτημα που έχουν καταθέσει για
χορήγηση ασύλου από το ελληνικό κράτος, θα
κριθεί από την κεντρική υπηρεσία στην Αθήνα.

EEππιισσττηημμοοννιικκέέςς  μμεεττρρήήσσεειιςς  γγιιαα  ττιιςς  οοσσμμέέςς  
στις γύρω από τον ΧΥΤΑ περιοχές

Ξεκινούν άμεσα οι
επιστημονικές μετρήσεις σε
σειρά θέσεων εντός και

εκτός της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής
προκειμένου να διερευνηθεί και
αντιμετωπισθεί το ζήτημα της
δυσοσμίας στις γύρω από τον ΧΥΤΑ
περιοχές.

Ειδικότερα, σε εφαρμογή της
Σύμβασης με αντικείμενο τις
«Επείγουσες Εργασίες Μέτρησης
Οσμών στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής
και την Ευρύτερη Περιοχή», θα
πραγματοποιηθούν  μετρήσεις
οσμών εντός της ΟΕΔΑ ΔΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ αλλά και σε κατοικημένες
(κυρίως) και μη περιοχές, ώστε να
διερευνηθεί και να μελετηθεί το
μέγεθος αλλά και η πηγή-αιτία της
όχλησης .

Πρόκειται για ένα νέο κτίριο με
κρατητήρια, στα οποία  δεν

υπάρχουν άλλοι κρατούμενοι.
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ΣΣττοο  ααππόόγγεειιοο  ττοουυ  θθέέρροουυςς  ηη  κκααλλλλιιττεεχχννιικκήή  
ββρρααδδιιάά  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΔΔρροοσσοούύπποολληηςς  
Η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε θεαματική. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΤοο  ΚΚέέννττρροο  LLooggiissttiiccss  εεννιισσχχύύεειι  ττιιςς  κκοοιιννωωννιικκέέςς  δδοομμέέςς

Το Κέντρο διαχείρισης, αποθήκευσης και εφοδιασμού ειδών πρώτης ανάγκης των
σημείων διαμονής προσφύγων, επεκτείνει τη δράση του τροφοδοτώντας
κοινωνικές δομές σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ειδικότερα, σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη βάση (αναλόγως με τις ανάγκες και τα
αιτήματα), πραγματοποιούνται διανομές που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τρόφιμα,
φάρμακα, βρεφικές τροφές, αναλώσιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, είδη καθαρισμού,
υποδήματα, κλινοσκεπάσματα, αναπηρικά αμαξίδια, παιδικά καρότσια κ.α. 

Ενδεικτικά, έχουν διατεθεί τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης ή και φάρμακα, στις παρακάτω
κοινωνικές δομές: 5ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου - Κοινωνική Δομή, Αλληλεγγύη Πειραιά
- Κοινωνική Δομή, Δίκτυο Αλληλεγγύης Καρδίτσας - Κοινωνική Δομή, Ένωση Τραγουδιστών
Ελλάδος, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιστερίου - Κοινωνική Δομή, Κέντρο Υποδοχής

και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) -
Κοινωνική Δομή, Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου -
Κοινωνική Δομή, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
Καλλιθέας, Κοινωνικό Ιατρείο Δήμου Ελληνικού
Αργυρούπολης, Μεσοποταμία - Κοινωνική Δομή
(Μοσχάτο), Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών
Ιλίου - Κοινωνική Δομή, Πρωτοβουλία Κατοίκων
Ταύρου - Κοινωνική Δομή, Σύλλογος Πίστη -
Φιλανθρωπικό Σωματείο, Φυλακές Ανηλίκων
Αυλώνας.

Για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου Logistics, οι πολίτες
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=18182&catid
=514&Itemid=761

Παρά το γεγονός ότι ο Σύλλογος της Δροσούπολης
ήταν ο τελευταίος από τους Πολιτιστικούς –
Εξωραϊστικούς φορείς του Δήμου Φυλής που διο-

ργάνωσε την καλοκαιρινή του βραδιά, στο απόγειο του θέρ-
ους κι ενόψει καλοκαιρινών αδειών, η ανταπόκριση του
κόσμου υπήρξε θεαματική. 

Αναμφίβολα στην επιτυχία συνέβαλε το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα που περιλάμβανε την εμφάνιση των Ματθαίου
Γιαννούλη και Αντώνη Γαμπιεράκη αλλά και τη συμμετοχή
των χορευτικών δύο κορυφαίων συλλόγων του Δήμου. Του
Συνδέσμου Αιγαιοπελαγίτικου Πολιτισμού ο «ΑΙΓΕΑΣ» και
του Συλλόγου Κρητών Άνω Λιοσίων  η «ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ» 

Έτσι το βράδυ της Παρασκευής 22 Ιουλίου το προαύλιο
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων γέμισε  από
κόσμο κάθε ηλικίας αλλά και πολλούς εκπροσώπους του
Δημοτικού Συμβουλίου και Πολιτιστικών Συλλόγων της
πόλης, που ανταποκρίθηκαν, με θέρμη, στην πρόσκληση. 

Στην καλοκαιρινή βραδιά έδωσε το «παρών» και ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς ο οποίος κατά τον σύντομο
χαιρετισμό του κάλεσε στο βήμα τον πρωταγωνιστή της βρα

διάς Ματθαίο Γιαννούλη, επισημαίνοντας πως τον πρώτο
λόγο σε τέτοιες εκδηλώσεις έχει η ψυχαγωγία. 

Ωστόσο επεσήμανε, πως η Δημοτική Αρχή υλοποιεί τις
δεσμεύσεις της κάτι που θα εξακολουθήσει να κάνει, με τους
ίδιους ρυθμούς.  

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η τοποθέτηση του
Προέδρου του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του
Δήμου Φυλής Γιώργου Μαυροειδή, ο οποίος επεσήμανε
πως χρέος του Δήμου είναι να στηρίζει το έργο των Συλλό-
γων της πόλης, με πράξεις και όχι με λόγια, όπως ήδη κάνει. 

Του λόγου του το αληθές,  είχε επιβεβαιώσει λίγο νωρίτε-
ρα και ο Πρόεδρος της Δροσούπολης Χρήστος Ασποστολό-
πουλος ο οποίος απηύθυνε ιδιαίτερες ευχαριστίες στη Δημο-
τική Αρχή για τη στήριξή της. 

Ο Πρόεδρος εξάλλου καλωσορίζοντας τον κόσμο και
τους επίσημους προσκεκλημένους υπογράμμισε πως ο
Σύλλογος θα συνεχίσει το έργο και τη δράση του για την ανά-
πτυξη και την πρόοδο της συνοικίας της Δροσούπολης, με
τον ίδιο ζήλο. 

Κατά τα λοιπά, τη βραδιά στόλισαν με την παρουσία τους
τα χορευτικά του ΑΙΓΕΑ και του Συλλόγου Κρητών που έδω-
σαν τον καλύτερό τους εαυτό, αναδεικνύοντας  παράλληλα
το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας  που διαθέτουν τα τμήματά
τους, ενώ τη σκυτάλη πήραν  η εξαίρετη ορχήστρα και ο
Ματθαίος Γιαννούλης , που ανέβασαν το θερμόμετρο του
κεφιού στα ύψη, με τους χορούς να κρατούν καλά, ως τις
μικρές ώρες. 

ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ
ΣΣυυννεελλήήφφθθηησσαανν  δδύύοο  υυππήήκκοοοοιι  ΠΠαακκιισσττάάνν  
γγιιαα  δδιιαακκίίννηησσηη  λλααθθρρααίίωωνν  ττσσιιγγάάρρωωνν

Συνελήφθησαν στο Ίλιον,
από αστυνομικούς της
Ομάδας Παρεμπορίου

του Ειδικού Επιχειρησιακού
Σχεδίου Αστυνόμευσης του
Δήμου Αθηναίων, δύο (2) υπήκο-
οι Πακιστάν ηλικίας 33 και 35
ετών, για κατοχή και διακίνηση
λαθραίων τσιγάρων.

Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν να έχουν αποθηκεύσει σε δύο
οικίες στην περιοχή, συνολικά -4.592- πακέτα τσιγάρα, -543- συσκευασίες
καπνού και -8.208- χύμα τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη
από το νόμο ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από το Τ.Α. Ιλίου
οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
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Στην αυριανή συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής

Η Αναμόρφωση του
προϋπολογισμού Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας

Αύριο Τρίτη 26.7.2016 και ώρα 8:30 θα συνεδρ-
ιάσει η Οικονομικής Επιτροπή Δήμου Μάνδρας
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με

θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Προέλεγχος απολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου

Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2014
2. Προέλεγχος ισολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδ-

υλλίας έτους 2014
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-

Ειδυλλίας.
4. Εισήγηση επί του σχεδίου κανονισμού λειτουργίας

του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας.

5. Έκθεση εσόδων –εξόδων Β΄ τριμήνου για τον
έλεγχο του προϋπολογισμού Δήμου  Μάνδρας-Ειδυλλίας
οικονομικού έτους 2016

6. Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης ποσού
1.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6463 με  τίτλο «Έξοδα
λοιπών δημοσιεύσεων»

7. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού
4.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6461 με  τίτλο «Έξοδα
δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων»

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
400,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6452. με τίτλο «Συνδρομές
Internet»

9. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού
28.635,22€ σε βάρος του ΚΑ

30.7323.0019 με τίτλο «Διάνοιξη –Διαμόρφωση και
τοποθέτηση κρασπεδορείθρων στην εντός σχεδίου περ-
ιοχή Αγ. Αικατερίνη»

ΣΗΜΕΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ  2016
Λααμμππρρόόςς  ΕΕοορρτταασσμμόόςς  ττηηςς  ΠΠοολλιιοούύχχοουυ  ττοουυ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοουυ,,  ΑΑγγίίααςς  ΠΠααρραασσκκεευυήήςς
Με διοργανωτή το Δήμο Ασπροπύργου &  το Πνευματικό Κέντρο, συνεχιστές μιας σημαντικής κληρονομιάς

Με μεγαλοπρέπεια θα εορτασθεί και φέτος η ιερά μνήμη της
Αγίας Παρασκευής,  πολιούχου του Ασπρόπυργου. Το
Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων έχει ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
7.30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίας Παρ-

ασκευής, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεγάρων
και Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνου.

9.00 μ.μ.Περιφορά Ιερής Εικόνας στις οδούς περιμετρικά των Ιερών
Ναών Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος.

9.30 μ.μ.Στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Μουσικοχορευτική βραδιά με το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του

Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου. Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Βαγγέλης
Σαμπάνης, Σπυριδούλα Παναγιωτοπούλου.

Την εκδήλωση πλαισιώνει η Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής
«ΘΡΙΑ», του Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου, υπό τη Διεύθυνση
του κ. Χρυσόστομου Μητροπάνου.

Συμμετέχει η Χορευτική Ομάδα, του Συλλόγου Ποντίων Ασπροπύρ-
γου, «Οι Ακρίτες του Πόντου».

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
9.00 μ.μ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
«Το Ραντεβού»: Συναυλία, με ερμηνευτές την Πίτσα 
Παπαδοπούλου, τον Θέμη Αδαμαντίδη και τον Κώστα Καραφώτη.
Μια μεγάλη μουσική συνάντηση με τις μελωδίες των  αξέχαστων  Στέ-

λιου Καζαντζίδη και Άκη Πάνου. Συμμετέχει η 7μελής Ορχήστρα
«Σολίστες», του Κώστα Μήτσιου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 & ΤΡΙΤΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
11.30 μ.μ. ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Λαϊκή – Παραδοσιακή Ορχή-

στρα, θα συνοδεύσει τους τραγου-
διστές: Βαγγέλη Κονιτόπουλο,
Σπύρο Μπρέμπο και Γιώργο Μαγ-
γίνα.

Ιστορική Αναδρομή   
στο Πανηγύρι της Αγίας

Παρασκευής, 
τη μεταπολεμική περίοδο

(όπως καταγράφεται στις σελίδες του βιβλίου                        
«Ασπρόπυργος ένα μουσικό σταυροδρόμι»,                                                                                                                      

του αείμνηστου Δημ. Καλλιέρη). 

Το Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στον Ασπρόπυργο ήταν το
μεγαλύτερο της Αττικής. Διαρκούσε τρεις ημέρες 25, 26, 27 Ιουλίου. Δυο
μήνες πριν άρχιζαν η αποταμίευση και οι προετοιμασίες. Οι γυναίκες έρα-
βαν φορέματα, αγόραζαν καινούρια παπούτσια και ό,τι άλλο απαραίτητο,
να τα φορέσουν στο πανηγύρι.

Οι άνδρες έραβαν κοστούμια, αγόραζαν παπούτσια ―πολλοί τα
έκαναν παραγγελιά― πουκάμισα, γραβάτες. Επιβάλετο να ήσαν καλον-
τυμένοι στο πανηγύρι και αψηφούσαν τη ζέστη το κατακαλόκαιρο. Απο-
ταμίευαν χρήματα να έχουν για τα όργανα. Ήταν αδιανόητο αλλά και
προσβλητικό να χορέψουν χωρίς λεφτά στα όργανα.

Η ενημέρωση για την κομπανία που θα είχε εξασφαλίσει κάθε μαγαζί
είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους θαμώνες της αγοράς. Άρχιζαν οι
συζητήσεις νωρίς, τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Μάθαιναν όλες τις προ-
σπάθειες για το κλείσιμο των συμφωνιών.

Το Πανηγύρι ήταν η μεγαλύτερη γιορτή για το χωριό. Γιόρταζαν όλοι,
ήταν και η ετήσια γιορτή των γυναικών. Ήταν για τις γυναίκες η έξοδος
τής χρονιάς. Αναβίωνε μια φορά το χρόνο το δικαίωμα της εξόδου στην
αγορά, φυσικά πάντα ως μέλη τής οικογένειας. Ανήμερα ιδιαίτερα, καθώς
και την τρίτη ημέρα, γινόταν αγώνας δρόμου για τραπέζι στα μαγαζιά
που είχαν όργανα.

Η νυχτερινή διασκέδαση περιοριζόταν στο χώρο της αγοράς. Στον
κεντρικό και στους γύρω δρόμους η κοσμοσυρροή ήταν τέτοια που
όπως λένε σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν έπεφτε βελόνα κάτω. Δεν ήταν
μόνο ο ντόπιος πληθυσμός.

Ήταν κι από τα γύρω χωριά και την Αθήνα. Την κυκλοφορία τη
δυσκόλευαν ακόμη περισσότερο οι νέοι με τις συνεχείς μετακινήσεις τους
γιατί επιδίωκαν να έχουν αντίληψη όλης τής παρουσίας τού πλήθους,
κυρίως όμως να δουν τα αγόρια τις νιές που ενδιαφέρονταν και να ανταλ-
λάξουν ματιές από μακριά. Αλλά και οι συγγενείς των νέων, οι γυναίκες
κυρίως, αν είχαν στο συγγενολόι αγόρι ή κορίτσι τής παντρειάς θα επε-
σήμαιναν ό,τι τους ταίριαζε για τα δικά τους παιδιά και τις επόμενες ημέρ-
ες θα ξεκινούσαν προξενιό.

Τη δεκαετία του ’30 τρία ήσαν τα μαγαζιά που στις κομπανίες τους
είχαν πρώτα ονόματα: του Γιώρ-Κόλλια, γωνία Δημοκρατίας και Αθα-
νασίου Τσίγκου, του Σπύρου Μπρέμπου, μεταξύ πλατείας Ωρολογίου και
Αγίου Δημητρίου, του Μπάμπη Μαρνίκα, στη βορινή πλευρά της Πλα-
τείας Ωρολογίου. Περιστασιακά έφερναν όργανα και άλλα μαγαζιά.

Ο Γιωρ-Κόλλιας άσκησε από τα νεανικά του χρόνια δεύτερο επάγγε-
λμα ως μουσικός. Ήταν παρών ως οργανοπαίκτης, έπαιζε λαούτο, σε
όλους σχεδόν τους γάμους που είχαν όργανα. Πολλοί τού ζητούσαν να
οργανώσει το συγκρότημα για γάμο, οργανοπαίκτες και τραγουδιστές.
Είχε γνωστούς όλους όσους σύχναζαν στο καφενείο των μουσικών
«Μικρά Ασία» στην Αθήνα, Αθηνάς 33. Είχε άμεση επικοινωνία μαζί
τους, με πάρα πολλούς είχε παίξει μαζί σε γάμους στο χωριό και είχε
κάθε ευχέρεια να συγκροτήσει κομπανία της αρεσκείας του. Στο μαγαζί
τού Σπύρου Μπρέμπου αρκετά χρόνια παρουσιάζονταν οι ίδιοι: Αρα-
πάκης, Στελλάκης, Κάβουρας. Είχαν μαζί τους βιολιτζή κάποιον Μπάμ-
πη, δε γνωρίζω περισσότερα. Πέμπτος στην παρέα ήταν ο Αναστάσιος
Πέππας, κλαρίνο, από τον Ασπρόπυργο. Αυτός πρέπει να είχε διορ-
γανώσει αυτή την πάγια κατάσταση. Ξεκίνησε περίπου το 1929 με 1930,
ως οργανοπαίκτης. Ήταν ταλαντούχος. Σπάνια δε συμμετείχε σε γάμο-
υς στον Ασπρόπυργο. Είχε πολύ καλές σχέσεις με αρκετούς διακεκριμέ-
νους της δημοτικής και λαϊκής μουσικής. Ο Στελλάκης τού βάπτισε το
δεύτερό του γιό.

Στο καφενείο τού
Μπάμπη Μαρνίκα
σύχναζαν νέοι. Εκεί
ήταν και το στέκι τού
«Ασπροπυργιακού»
1939-1940, της τρίτης
από τις ποδοσφαιρικές
ομάδες που είχε τότε ο
Ασπρόπυργος. Ένας
μεσότοιχος χώριζε το
μαγαζί από την αυλή

τού πατρικού μου σπιτιού. Ο Μπάμπης Μαρνίκας ήταν άνθρωπος τού
ρίσκου. Έπαιρνε τολμηρές αποφάσεις. Είχε πάντα πολυμελή ορχήστρα
και φημισμένους τραγουδιστές. Είναι ο μόνος που συνέχισε να φέρνει
κομπανίες χωρίς διακοπή. Στην κατοχή και αρκετά χρόνια μετά τον πόλε-
μο όπως θα φανεί στη συνέχεια.

Οι ονομαστοί τραγουδιστές και οργανοπαίκτες που έρχονταν στο
Πανηγύρι είχαν επιλέξει τον τρόπο για να δημιουργούν από την αρχή
που ανέβαιναν στο πάλκο την κατάλληλη εορταστική ατμόσφαιρα. Ξεκι-
νούσαν πρώτα τα όργανα με μία εύθυμη μελωδία. Ύστερα ακολουθ-
ούσαν εναλλάξ τραγούδια κλέφτικα, αμανέδες, σμυρναίικα μινόρε, τρα-
γούδια της τάβλας. 

Οι θαμώνες έδιναν ιδιαίτερη σημασία σ’ αυτό το ξεκίνημα γιατί οι τρα-
γουδιστές κατέβαλλαν όλη τους τη δεξιοτεχνία για να επιβεβαιώσουν την
αξία τους. Μετά ακολουθούσε χορός. Συνωστισμός για τη σειρά προτε-
ραιότητας. Έσπευδαν να την εξασφαλίσουν αφού κάθε παρέα χόρευε με
τη σειρά της κι όταν τελείωνε άρχιζε η επόμενη. Η προτεραιότητα ήταν
σεβαστή και πολύ σπάνια μπορούσε να προκύψει αμφισβήτηση.

ΣΣττιιςς  φφλλόόγγεεςς  εερργγοοσσττάάσσιιοο
ξξυυλλεείίααςς  σσττοονν  δδήήμμοο  

ΑΑχχααρρννώώνν

Στις φλόγες τυλίχθηκε εχθές μια επιχείρηση ξυλείας
στο δήμο Αχαρνών.  Συγκεκριμένα, η φωτιά
ξέσπασε σε εργοστάσιο ξυλείας, στην οδό Κεφα-

λοβρύσου 23 του δήμου Αχαρνών Αττικής.
Στο σημείο επιχειρούσαν από εχθές το μεσημέρι

περίπου 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καθώς το εύφ-
λεκτο υλικό στις εγκαταστάσεις ήταν πολύ επικίνδυνο να
θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη τη γειτονιά.  
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ΑΑνναακκαατταασσκκεευυάάσσθθηηκκεε  
κκααιι  ππιισσττοοπποοιιήήθθηηκκεε  

ηη  ππααιιδδιικκήή  χχααρράά  
ττηηςς  ΔΔρροοσσοούύπποολληηςς

Στις 8 Απριλίου 2016 ο Δήμαρχος Χρήστος
Παππούς είχε επισκεφθεί, με τους Αντιδ-
ημάρχους Μιχάλη Οικονομάκη και Θανάση

Σχίζα, την παιδική χαρά της Δροσούπολης και είχε
δηλώσει ότι θα ανακατασκευασθεί με νέα όργανα παιδι-
κής χαράς και θα πιστοποιηθεί από τον αρμόδιο ελεγ-
κτικό φορέα. 

Τρεισήμισι μήνες αργότερα και συγκεκριμένα την
Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016, οι Αντιδήμαρχοι Μιχάλης
Οικονομάκης και Θανάσης Σχίζας βρέθηκαν στην παιδι-
κή χαρά, που ολοκληρώθηκε και πιστοποιήθηκε. Μάλι-
στα ο Θανάσης Σχίζας, που η υπηρεσία του είχε την
ευθύνη σύνταξης της μελέτης, επίβλεψης των εργασιών
και διεκπεραίωσης της πιστοποίησης παρέδωσε στο
Μιχάλη Οικονομάκη τα σχετικά έγγραφα. 

Οι δύο Αντιδήμαρχοι επεσήμαναν  ότι ο Δήμος
επιφυλάσσει και νέες εκπλήξεις στους νεαρούς δημό-
τες, με την κατασκευή νέων παιδικών χαρών σε διάφο-
ρες γειτονιές. Επέστησαν ακόμα την προσοχή των
πολιτών για την προστασία της δημοτικής περιουσίας
από τους βανδαλισμούς. «Ο Δήμος βελτιώνει καθημερ-
ινά τις υποδομές που εξυπηρετούν τους δημότες, ωστό-
σο χρειάζεται τη βοήθεια όλων για την προστασία τους
από ασυνείδητους. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι το
κόστος των ζημιών επιβαρύνει την κοινωνία», τόνισε
χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Οικονομάκης, που έχει την
ευθύνη της συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων.

Με τη συναυλία των Λάκη Παπαδόπουλο και Γιάννη Γιοκαρίνη 
έπεσε η αυλαία των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου 

Μαζική η συμμετοχή των Χαϊδαριωτών σε αρκετές από αυτές 

Με τη συναυλία των Λάκη Παπαδόπουλο και
Γιάννη Γιοκαρίνη ολοκληρώθηκαν οι καλοκαι-
ρινές εκδηλώσεις του Δήμου Χαϊδαρίου. Οι

Χαϊδαριώτες τίμησαν με την παρουσία τους μια σειρά
από εκδηλώσεις και σε αρκετές έγινε το αδιαχώρητο.

Η μαζική συμμετοχή του κόσμου αποδεικνύει στην
πράξη ότι η επιλογή που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, σε
αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς, να δίνει
προτεραιότητα στη διοργάνωση ποιοτικών εκδηλώσεων
πολιτιστικού και αθλητικού περιεχομένου, αλλά και να
συνδιοργανώνει πρωτοβουλίες με εθνικοτοπικούς, πολι-
τιστικούς και αθλητικούς συλλόγους της πόλης, έχει
αγκαλιαστεί πλατιά από μικρούς και μεγάλους.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από το Μάη με ποικίλες
αθλητικές δραστηριότητες, ανάμεσά τους ξεχώρισαν, το
διήμερο Κλασικού Αθλητισμού που πάνω από 1000 παι-
διά, μαθητές Δημοτικών Σχολείων, πήραν μέρος και η
τελική φάση του Τουρνουά Ποδοσφαίρου για Δημοτικά
Σχολεία. Συνεχίστηκαν, Ιούνιο και Ιούλιο με θεατρικά,
μουσικά και καλλιτεχνικά δρώμενα.

Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, ξαναζων-
τάνεψε το ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ μια πρωτοβουλία που ο Χαϊ-
δαριώτικος λαός αγκάλιασε με θέρμη, δείχνοντας πόσο
πολύ έλλειψε τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά, σε ένα
χώρο σύμβολο πολιτιστικής δημιουργίας, στο Παλατάκι,
που έτσι επιβεβαιώνεται έμπρακτα ο ξεχωριστός του
ρόλος.

Όλα τα τμήματα του Δήμου μας παρουσίασαν στο

Πολύπλανο αλλά και σε ξεχωριστές εκδηλώσεις τη
σπουδαία δουλειά που πραγματοποιήθηκε μέσα στη
χρονιά.

Αξιοπρόσεκτα μαζική ήταν η προσέλευση του
κόσμου στη μεγάλη ροκ συναυλία με τους Λάκη
Παπαδόπουλο και Γιάννη Γιοκαρίνη, που «έκλεισε» τις
καλοκαιρινές δραστηριότητες.

Η πλατεία Δημαρχείου κατακλείστηκε από χιλιάδες
κόσμου, ενώ οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες ταξίδεψαν το
κοινό με τις ροκ νότες τους…

Σήμερα, δεκάδες σύλλογοι και άλλοι φορείς έχουν
βρει αληθινή στέγη για τις εκδηλώσεις τους και τις δρα-
στηριότητές τους στο Δήμο, αλλά και έναν συμπαρα-
στάτη και υποστηριχτή του έργου το οποίο επιτελούν.
Αποτέλεσμα, ήταν ένα γεμάτο πρόγραμμα εκδηλώσεων
με ποικιλία στις μορφές και το περιεχόμενο, που κάλ-
υπτε τις ανάγκες μικρών και μεγάλων, ενώ ταυτόχρονα
ήταν υψηλής ποιότητας και ανεβασμένου περιεχομένου.

Η επιλογή των εκδηλώσεων, των καλλιτεχνών, η
στήριξη των συλλόγων δεν είναι τυχαία για εμάς. Αποτε-
λεί βασική θέση μας η προαγωγή του πολιτισμού και της
ερασιτεχνικής δημιουργίας. Κάθε σύλλογος εθνικοτο-
πικός, πολιτιστικός, εξωραϊστικός, αθλητικός προσέφερε
πραγματικά στο κοινό ένα μοναδικό θέαμα, μια ξεχωρι-
στή παράσταση που έδινε στους θεατές κάτι νέο για
εκείνους. Δεκάδες καλλιτέχνες, πολλοί από αυτούς Χαϊ-
δαριώτες, βρήκαν βήμα έκφρασης, χώρο δημιουργίας
και αυτό προς «τέρψην» των δημοτών. Φέτος, ειδικά, οι
εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλο το Χαϊδάρι με
τις παραστάσεις του Καραγκιόζη και παιδικά θεατρικά να
γεμίζουν τις πλατείες στις γειτονιές της πόλης .

Σα Δημοτική Αρχή, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους
δεκάδες καλλιτέχνες που μας χάρισαν μοναδικές βραδι-
ές, τους υπαλλήλους και συνεργάτες του Δήμου που
εργάστηκαν για την επιτυχία τους και τον κόσμο που με

τη συμμετοχή του και υποστήριξη που δείχνει κάνει κάθε
πρωτοβουλία ξεχωριστή! Συνεχίζουμε στην ίδια ρότα, με
δεκάδες εκδηλώσεις το Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, ήδη
βρίσκονται σε εξέλιξη οι Δωρεάν Βραδιές Θερινού Κιν-
ηματογράφου, ενώ προετοιμάζεται το πρόγραμμα
εκδηλώσεων του φθινοπώρου και το αμέσως επόμενο
διάστημα θα ανακοινωθεί.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ για τη ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ & ΕΙΡΗΝΗ  (ΕΕΔΥΕ) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΤΟΥΡΚΙΑ

ΗΕΕΔΥΕ παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις
στην Τουρκία , μετά την απόπειρα πραξικοπήμα-
τος την Παρασκευή το βράδυ της 15Ης Ιουλίου και

την  ένταση της καταστολής στη συνέχεια , από το κόμμα
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ( ΑΚP) του Ερτογάν. 
Είναι σαφές ότι , η
όξυνση των ανταγωνι-
σμών τόσο στο εσωτε-
ρικό της χώρας , όσο
και σε διεθνές επίπεδο
στην ευρύτερη περιοχή
της Μέσης Ανατολής
και της Ανατολικής
Μεσογείου περιπλέ-
κουν τα πράγματα και προοιωνίζονται μεγάλοι   κίνδυνοι
για τους λαούς μας , ιδιαίτερα μετά τις αποφάσεις της
Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 8 και 9 Ιουλίου στη
Βαρσοβία . 
Καλούμε τους εργαζόμενους και τη νεολαία σε ετοιμότητα
και επαγρύπνηση.  Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας
στους εργαζόμενους και το λαό της Τουρκίας , στο κίνημα
ειρήνης της Τουρκίας , το οποίο σε εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες διεξάγει την αντιιμπεριαλιστική πάλη .    
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ΗΚ.Ε.Δ.Ε. εκφράζει δια του Προέδρ-
ου της Γ. Πατούλη την έντονη αγα-
νάκτησή της για το γεγονός ότι αν

και βρισκόμαστε στο τέλος Ιουλίου, η Διοίκηση
του Πράσινου Ταμείου δεν έχει χρηματοδοτή-
σει μέσα στη χρονιά αυτή ούτε ένα έργο Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης.

Αυτή η πολιτική αδράνειας στερεί από τους
Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες τους αναγ-
καίους πόρους , που θα χρηματοδοτήσουν
έργα αποκατάστασης του περιβαλλοντικού
ισοζυγίου  και βελτίωσης της ποιότητας ζωής
των πολιτών, αφού αυτός είναι ο ρόλος του 

Πράσινου Ταμείου, οι πόροι του οποίου
έχουν κριθεί με πρόσφατη απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας ανταποδοτικοί.

Με αφορμή αυτή την αρνητική κατάσταση
που έχει διαμορφωθεί το 2016, ο Πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης ανακοίνωσε το διεκδικ-
ητικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης Α  ́Βαθμού,
όσον αφορά τη λειτουργία του Πράσινου
Ταμείου ΚΕΔΕ και τη συμμετοχή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στη χρηματοδότηση προγραμ-
μάτων από αυτό.

Στη βάση αυτή η ΚΕΔΕ διεκδικεί:

Τη συμμετοχή / εκπροσώπηση της ΚΕΔΕ
στο Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, με δεδομένο
ότι η πλειοψηφία των πόρων του προέρχεται
από πρόστιμα που αφορούν νομιμοποίηση
αυθαιρέτων και ημιυπαίθριων χώρων και

βεβαιώνονται μέσω των Δήμων (Υπηρεσίες
Δόμησης).

Την αύξηση του ποσοστού των πόρων
που διατίθενται για τη χρηματοδότηση έργων
Δήμων από το Πράσινο Ταμείο από το 2,5%
που είναι σήμερα, στο 10%.

Παράλληλα, με την αύξηση του ποσοστού
η ΚΕΔΕ διεκδικεί χρηματοδότηση στοχευμέ-
νων δράσεων μέσα από ολοκληρωμένο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα στην κατεύθυνση
της αποκατάστασης του περιβαλλοντικού ισο-
ζυγίου, που αποτελεί και τη νομιμοποιητική
βάση του Νόμου περί αυθαιρέτων μετά από
απόφαση του ΣτΕ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Tοπικά Xωρικά
σχέδια (παλαιά Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια) ,
μέσα από τα οποία καθορίζονται οι ειδικές
ζώνες εξισορρόπησης περιβαλλοντικών και
πολεοδομικών επιβαρύνσεων.

Ζητάμε να δοθεί άμεσα στη δημοσιότητα το
πρόγραμμα χρηματοδότησης έργων για το
2016 που έχει καταρτίσει η Διοίκηση του Πρά-
σινου Ταμείου , καθώς και το ποιους Δήμους
αφορούν τα έργα αυτά. 

Δεν μπορεί να υπάρξει καμία καθυστέρηση
ούτε στη δημοσιοποίηση του προγράμματος
αυτού, αλλά ούτε και στη χρηματοδότηση των
έργων , με δεδομένο ότι βρισκόμαστε ήδη στα
τέλη του Ιουλίου και δεν έχει μέχρι στιγμής υλο-
ποιηθεί τίποτα.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της
Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης , «δεν θα δεχθούμε να
είναι το 2016 χαμένη  χρονιά για τους Δήμους,
επειδή η Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου
αρνείται να κάνει το καθήκον της και να χρημα-
τοδοτήσει έργα που αφορούν τις τοπικές μας
κοινωνίες».

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
20/7 συνάντηση του Δημάρχου
Χαϊδαρίου Μιχάλη Σελέκου με

πολυμελής αντιπροσωπεία από το ίδρ-
υμα «Σπίτι του Αγωνιστή», επικεφαλής
της οποίας ήταν ο Πρόεδρος του Ιδρύμα-
τος Κώστας Μαραγκουδάκης.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η παρά-
δοση τροφίμων για τους πρόσφυγες που
φιλοξενούνται στο Σκαραμαγκά, τα οποία
με πολύ κόπο και προσπάθεια εξασφάλι-
σαν οι φιλοξενούμενοι στο ίδρυμα αγωνι-
στές.

Αφού παρέδωσαν τα τρόφιμα ο Δήμα-
ρχος τους κάλεσε στο γραφείο του, όπου
τους δώρισε ένα βιβλίο ως ενθύμιο για το
Χαϊδάρι, ενώ κουβέντιασαν αρκετή ώρα
για τις εξελίξεις στο προσφυγικό,

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι πρόσφυγες στην καθημερινότητά τους
και τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο
Δήμος για να διευκολύνει την παραμονή
τους.

Έχει αξία να μάθει καθένας τι είναι και
πως λειτουργεί το «Σπίτι του Αγωνιστή»,
διότι το έργο που επιτελεί είναι μοναδικό
και πολύ ιδιαίτερο.

Τι είναι το Σπίτι του Αγωνιστή;
«Το «Σπίτι του Αγωνιστή» είναι ένα

πρότυπο κοινωφελές ίδρυμα που δημιο-
υργήθηκε έξω από κάθε κερδοσκοπική
επιδίωξη, για παροχή ηθικής, πνευματι-
κής και υλικής βοήθειας, συμπαράστα-
σης και περίθαλψης σε ηλικιωμένους
αγωνιστές και αγωνίστριες που στερ-
ούνται των απαραίτητων οικονομικών και
το πρόσφορο, για μια ομαλή και αξιοπρ-
επή ζωή, περιβάλλον.

Γίνονται δεκτά ηλικιωμένα πρόσωπα,
άνδρες και γυναίκες που πήραν μέρος
στην Εθνική Αντίσταση, στο Δημοκρατικό
Στρατό Ελλάδας και στους κοινωνικούς

αγώνες του λαού μας και έχουν σήμερα
ανάγκη βοήθειας στα γεράματά τους, σε
ένα θερμό συντροφικό, φιλικό και ενδια-
φέρον περιβάλλον.

Το Ίδρυμα καλύπτει τις ανάγκες στέγ-
ης, διατροφής, καθαριότητας, ψυχα-
γωγίας και άνετης διαμονής των φιλοξε-
νουμένων.

Το «Σπίτι» λειτουργεί κανονικά από τις
αρχές του 2008, ενώ η λειτουργία του, το
2009, με σχετική πληρότητα του αριθμού
των φιλοξενουμένων και του αναγκαίου
προσωπικού (διευθυντής, νοσοκόμοι,
φύλακες, τραπεζοκόμοι κ.λπ.) επέτρεψε
την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις
πραγματικές ανάγκες, προκειμένου να
συνεχιστεί αυτή η δημιουργική πρωτο-
βουλία.

Το «Σπίτι του Αγωνιστή» στεγάζεται
σε ένα τετραώροφο κτίριο, κατάλληλα
διαμορφωμένο με όμορφους και λειτουρ-
γικούς χώρους - τα δωμάτια και την
επίπλωσή τους, τους κοινόχρηστους
χώρους διαμονής στο εσωτερικό και το
εξωτερικό του κτιρίου, κουζίνα και τραπε-
ζαρία, το ιατρείο και την αίθουσα προ-
σωρινής ανάρρωσης κ.λπ. Με δυνατότ-

ητα να φιλοξενεί και εξυπηρετεί, συνολι-
κά, 26 άτομα για τα οποία επιμελούνται
και φροντίζουν μόνιμο προσωπικό, πέρα
από όσους εθελοντικά (κυρίως γιατροί)
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Η εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων
αγωνιστών δεν περιορίζεται στην εξασφ-
άλιση καλής κτιριακής υποδομής, διατρ-
οφής και ιατροφαρμακευτικής φροντίδας.
Έχει να κάνει με μια συνολικότερη φρον-
τίδα και προσφορά στους συναγωνιστές,
ώστε η διαμονή στο Ίδρυμα να είναι λει-
τουργική και παραγωγική και, τελικά,
ευχάριστη. Γι&#39; αυτό η διοίκηση και
το προσωπικό του Σπιτιού, με τη συνδρ-
ομή και ανιδιοτελή προσφορά γνωστών
καλλιτεχνών, κατά διαστήματα, διορ-
γανώνει ποικίλες πολιτιστικές και ψυχα-
γωγικές εκδηλώσεις. Ενώ στη διάθεση
των φιλοξενουμένων υπάρχει πλούσια
βιβλιοθήκη που συνεχώς εμπλουτίζεται
με προσφορές συναγωνιστών σε βιβλία.
Ο στόχος είναι η διαμονή να είναι δημιο-
υργική και ευχάριστη…»

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του
Ιδρύματος τόνισε ότι: «…Η ευαισθησία
μας για την προσφυγιά – γενικότερα

αποτελεί ηθική κληρονομιά της αθάνατης
ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης. Πολλές
δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων έζησαν στη
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και
για χρόνια μετά από αυτόν, το δράμα
των αγωνιστών προσφύγων και των
οικογενειών τους ως την επιστροφή και
επανεγκατάσταση στη χώρα μας…

…Όλοι μας, στο «Σπίτι του Αγωνι-
στή», νοιώθουμε βαθύτατα την ανάγκη
αλληλεγγύης, στα χιλιάδες και χιλιάδες
θύματα των ιμπεριαλιστικών επιδιώξεων
και ταυτόχρονα την ανάγκη συγκεκριμέν-
ης συμπαράστασης σε αυτούς – στο
μέτρο του δυνατού. Συμπορευόμαστε
λοιπόν απόλυτα, - ηθικά και υλικά- στη
δική σας φροντίδα στους πρόσφυγες
που βρίσκονται δίπλα σας, στο Σκαρα-
μαγκά…

Εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι θα
ξαναβρεθούμε σύντομα στο ΗΡΩΪΚΟ
ΧΑΪΔΑΡΙ, να συζητήσουμε κοινούς
στόχους του Δήμου σας και του ΣΠΙΤΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ και να τους βάλουμε σε
εφαρμογή…»

Τέλος, δόθηκε για το επόμενο διά-
στημα νέο ραντεβού με το Ίδρυμα, ενώ
τονίσθηκε, από το Δήμαρχο, πόση
ξεχωριστή σημασία έχει για το Δήμο αυτή
η προσφορά διότι γίνεται από

ανθρώπους χορτάτους από αγώνες,
μπαρουτοκαπνισμένους απ’ την ταξική
πάλη και ακόμα και τώρα ως απόμαχοι
συνεχίζουν με όλες τους τις δυνάμεις να
προσφέρουν στο κίνημα της εργατικής
τάξης. 

Αυτή η στάση, της ανιδιοτελούς προ-
σφοράς, αποτελεί φωτεινό παράδειγμα
για τους εργάτες και τους εργαζόμενους,
είναι πηγή έμπνευσης για τους νέους
αγωνιστές να μην το βάλουν κάτω, αλλά,
να πολεμήσουν την αντεργατική λαίλαπα
που έρχεται.

Συνάντηση του Δημάρχου Χαϊδαρίου 
Μιχάλη Σελέκου με πολυμελής αντιπροσωπεία

από το ίδρυμα «Σπίτι του Αγωνιστή»
ΣΣκκοοππόόςς  ηη  ππααρράάδδοοσσηη  ττρροοφφίίμμωωνν  γγιιαα  ττοουυςς  ππρρόόσσφφυυγγεεςς  

πποουυ  φφιιλλοοξξεεννοούύννττααιι  σσττοονν  ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά

Γ. Πατούλης:Αυτή η πολιτική αδράνειας στερεί από τις τοπικές κοινωνίες τους αναγκαίους πόρους 

Tέλος Ιουλίου και το Πράσινο Ταμείο δεν έχει ακόμα 
χρηματοδοτήσει  έργα των Δήμων
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Από το πρακτικό της  13ης/2016

Τακτικής συνεδριάσεως
του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 199

ΘΕΜΑ:   Λήψη απόφασης για
τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικ-
τών (κολωνάκια) για την επίλυση
Κυκλοφοριακού προβλήματος σε
αφετηρία αστικών λεωφορείων
λόγω στάθμευσης στην οδό Κέκρ-
οπος και σε διασταύρωση επί της
Στρ. Αλεξάνδρου Παπάγου (σχετ.:
67/2016 Ε.Π.Ζ.).  
Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατά-
στημα σήμερα την 21η του μήνα Ιου-
λίου του έτους 2016 ημέρα της εβδο-
μάδας Πέμπτη και ώρα 20:30 συνή-
λθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημο-
τικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ.
πρωτ 19100/15-07-2016, του Δήμου
εγγράφου προσκλήσεως του
Προέδρου  που επιδόθηκε σε κάθε
μέλος στις 15-07-2016 και στον κ.
Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67
παρ. 5  του Ν. 3852/ 2010 και δημο-
σιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου τριάντα τριών (33) μελών
βρέθηκαν είκοσι έξι (26) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ο Δήμαρχος  συμμετείχε στην συνε-
δρίαση.
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβου-
λίου.
Μεταβολές: 
Πριν τη συζήτηση του 1ου  θέµατος ο
Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός
ηµερησίας διάταξης συζήτηση των
εξής θεµάτων ως κατεπείγοντα: 1.
Λήψη απόφασης περί συμβιβαστική
επίλυση διαφοράς με υπαλλήλους του
Δήμου περί την καταβολή οφειλών
από επιδόματα και μισθολογικές διαφ-
ορές (σχετ.: 141/2016 Ο.Ε.)  2.Λήψη
απόφασης για τοποθέτηση ελαστικών
οριοδεικτών (κολωνάκια) για την
επίλυση Κυκλοφοριακού προβλήμα-
τος σε αφετηρία αστικών λεωφορείων
λόγω στάθμευσης στην οδό Κέκρο-
πος και σε διασταύρωση επί της Στρ.
Αλεξάνδρου Παπάγου (σχετ.: 67/2016
Ε.Π.Ζ.).  Το Δημοτικό Συμβούλιο
ομόφωνα εγκρίνει την ένταξη του 1ου
& 2ου θέματος τα οποία και θα αποτε-
λέσουν το 6ο & 7ο θέμα-αντίστοιχα-
της ημερησίας διάταξης (Ν.
3852/2010 άρθρο 67 παρ.7).

Αποχωρήσεις: πριν τη ψηφοφορία
του 1ου θέματος αποχώρησαν οι κ.κ.
Κ. Ασπρογέρακας, Η. Δρούλιας, Α.
Γκανά-Ρηγάκη και Θ. Σπηλιόπουλος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου, εισηγούμενος το 7ο θέμα ημερη-
σίας διάταξης, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο Καθαριότητας
Πρασίνου-Περιβάλλοντος, κο Μ. Χου-
δελούδη, ο οποίος είπε τα εξής: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 73
του Ν. 3852/2010 θέτουμε υπόψη του

Σώματος την αριθμ. 67/2016 -ορθή
επανάληψη-απόφασης-εισήγηση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ληφθ-
είσα κατά τη συνεδρίαση της 20-07-
2016, για λήψη σχετικής απόφασης
από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΣΧΕΤ. : Η με αρ. πρωτ. 18976/2016
αίτηση του κου Διονύσιου Παγάνη

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Μετά την ανωτέρω σχετική αίτηση του
κου Παγάνη καθώς και παράπονα
άλλων πολιτών και οδηγών αστικών
λεωφορείων της Γραμμής Β15 για την
δυσκολία κυκλοφορίας των οχημάτων
κυρίως επί της οδού Κέκροπος, η
Υπηρεσία μας μετέβη στην περιοχή
για έρευνα και έλεγχο της κατάστασης
και σημείωσε τα παρακάτω :
•Η λεωφορειακή γραμμή Β15 ακολο-
υθεί στην περιοχή την εξής διαδρομή :
Από την Λ. Αθηνών εισέρχεται στην
οδό Φαβιέρου, στη συνέχεια στρίβει
αριστερά στην οδό Ιωαννίνων (η
οποία είναι μονόδρομος) και μετά από
δυο στενά στρίβει πάλι αριστερά στην
οδό Στρ. Αλεξάνδρου Παπάγου για να
καταλήξει μετά από αριστερή στροφή
στην οδό Κέκροπος επί της οποίας
βρίσκεται το Τέρμα και η Αφετηρία της
εν λόγω Γραμμής.
Κατά την αφετηρία του λεωφορείου
από την οδό Κέκροπος (απέναντι από
τον αριθμό 18) κατηφορίζει επί της
οδού Κέκροπος μέχρι την συμβολή
της με την οδό Φαβιέρου και την υπό-
λοιπη διαδρομή της. Η παραπάνω
διαδρομή φαίνεται και στην παρακάτω
εικόνα.

•Κατά την διερεύνηση της παραπάνω
διαδρομής παρατηρήθηκε η αναγκαι-
ότητα τοποθέτησης ελαστικών οριο-
δεικτών επί και εκατέρωθεν των οδών
Ιωαννίνων και Στρ. Αλεξάνδρου
Παπάγου, πριν και μετά την συμβολή
τους αντίστοιχα, κατά την διαδρομή
της αστικής λεωφορειακής γραμμής
Β15 (όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα), για την αποτροπή της στάθ-
μευσης οχημάτων και την διευκόλ-
υνση της στροφής των λεωφορείων
σύμφωνα και με το ΦΕΚ 2201/Β/14-
11-2007 ‘’Προδιαγραφές κατασκευής
και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών
πεζοδρομίου σε στάσεις λεωφορείων
και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις’’:
«Σε διασταυρώσεις οδών, όπου
εμποδίζεται συστηματικά η στροφή
των μέσων μαζικής μεταφοράς,
τοποθετούνται κατακόρυφοι ελαστικοί
εύκαμπτοι επαναφερόμενοι κύλινδροι
οι οποίοι ονομάζονται οριοδείκτες, με
στόχο την αποτροπή της παράνομης
στάθμευσης οχημάτων».
•Η οδός Κέκροπος είναι οδός διπλής
κυκλοφορίας με μέσο πλάτος οδο-
στρώματος επτά (7) μέτρων. Ειδικά
στο τμήμα της από την οδό Θεμιστοκ-
λέους έως και την οδό Φαβιέρου,
όπου βρίσκεται και η αφετηρία της
λεωφορειακής γραμμής Β15 δεν απα-
γορεύεται η στάθμευση σε καμιά πλε-
υρά του δρόμου. Το αποτέλεσμα είναι
να δημιουργούνται συχνά προβλήμα-
τα κι εντάσεις όταν εισέρχεται ένα
μεγάλων διαστάσεων όχημα στην οδό
Κέκροπος από την οδό Φαβιέρου και
φτάνει στην Αφετηρία που είναι πιθ-
ανόν σταθμευμένο κάποιο λεωφορείο
της Β15 διαπιστώνοντας ότι δεν
χωράει να διέλθει από το σημείο. 

Για την εύρεση λύσης στα προαναφε-
ρθέντα κυκλοφοριακά προβλήματα
παραπάνω η υπηρεσία μας
εισηγείται τα παρακάτω :
1. Είναι επιτακτική ανάγκη
στο τμήμα της οδού Κέκροπος από

την οδό Θεμιστοκλέους έως και την
οδό Φαβιέρου, απέναντι από το
σημείο που βρίσκεται η αφετηρία της
λεωφορειακής γραμμής Β15, δηλαδή
βόρεια επί του οδοστρώματος της
οδού Κέκροπος στη συμβολή της με
την οδό Θεμιστοκλέους (Ο.Τ.270) να
τοποθετηθούν επτά (7) ελαστικοί οριο-
δείκτες από την οικοδομική γραμμή
και προς την οδό Φαβιέρου με μεταξύ
τους απόσταση 2 μ. και σε απόσταση
0,50 μ. από το πεζοδρόμιο (μέσο
μήκος ενός αστικού λεωφορείου =
12μ), ώστε να υπάρχει ο ελάχιστος
ελεύθερος χώρος διέλευσης οχημά-
των με την σύγχρονη στάθμευση των
λεωφορείων του ΟΑΣΑ και να μην
δημιουργείται πρόβλημα.

2. Να τοποθετηθούν δώδε-
κα (6+6) ελαστικοί οριοδείκτες επί και
εκατέρωθεν των οδών Ιωαννίνων και
Στρ. Αλεξάνδρου Παπάγου, πριν και
μετά την συμβολή τους αντίστοιχα,
κατά την διαδρομή της αστικής λεωφ-
ορειακής γραμμής Β15, για την απο-
τροπή της στάθμευσης οχημάτων και
την διευκόλυνση της στροφής των
λεωφορείων σύμφωνα και με το ΦΕΚ
2201/Β/14-11-2007 ‘’Προδιαγραφές
κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών
προεξοχών πεζοδρομίου σε στάσεις
λεωφορείων και οριοδεικτών σε δια-
σταυρώσεις’’: «Οι οριοδείκτες τοποθε-
τούνται επί του οδοστρώματος,
πλησίον του κρασπέδου και η βάση
τους βιδώνεται με κοχλίες ή στερεώνε-
ται με ειδική κόλλα επί του ασφαλτο-
τάπητα. Η τοποθέτησή τους γίνεται έτσι
ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση
των πεζών και ιδιαίτερα των Ατόμων
με Αναπηρία (ΑμεΑ)». Επίσης να
τοποθετηθούν οι παραπάνω οριο-
δείκτες με μεταξύ τους απόσταση 1,50
μ. και σε απόσταση 0,50 μ από το
πεζοδρόμιο, επί του οδοστρώματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.,
κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχε-
τικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού
άκουσε τον Πρόεδρο της και έλαβε
υπόψη την εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας, συζήτησε διεξοδικά το
θέμα.
Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της
συζήτησης η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και  εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 73
του Ν.3852/10, τα εξής:
α) την τοποθέτηση  επτά (7) ελα-
στικών  οριοδεικτών:  στο τμήμα της
οδού Κέκροπος από την οδό Θεμι-
στοκλέους έως και την οδό Φαβιέρου,
απέναντι από το σημείο που βρίσκεται
η αφετηρία της λεωφορειακής γραμ-
μής Β15, δηλαδή βόρεια επί του οδο-
στρώματος της οδού Κέκροπος στη
συμβολή της με την οδό Θεμιστοκλέο-
υς (Ο.Τ.270) από την οικοδομική
γραμμή και προς την οδό Φαβιέρου,
με μεταξύ τους απόσταση 2 μ. και σε
απόσταση 0,50 μ. από το πεζοδρόμιο
(μέσο μήκος ενός αστικού λεωφορ-
είου = 12μ), ώστε να υπάρχει ο ελάχι-
στος ελεύθερος χώρος διέλευσης
οχημάτων με την σύγχρονη στάθμευ-
ση των λεωφορείων του ΟΑΣΑ και να
μην δημιουργείται πρόβλημα.
β) την τοποθέτηση δώδεκα (6+6)
ελαστικών οριοδεικτών: επί και
εκατέρωθεν των οδών Ιωαννίνων και
Στρ. Αλεξάνδρου Παπάγου, πριν και
μετά την συμβολή τους αντίστοιχα,
κατά την διαδρομή της αστικής λεωφ-
ορειακής γραμμής Β15, για την απο-
τροπή της στάθμευσης οχημάτων και

την διευκόλυνση της στροφής των
λεωφορείων σύμφωνα και με το ΦΕΚ
2201/Β/14-11-2007 ‘’Προδιαγραφές
κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών
προεξοχών πεζοδρομίου σε στάσεις
λεωφορείων και οριοδεικτών σε δια-
σταυρώσεις’’: «Οι οριοδείκτες τοποθε-
τούνται επί του οδοστρώματος,
πλησίον του κρασπέδου και η βάση
τους βιδώνεται με κοχλίες ή στερεώνε-
ται με ειδική κόλλα επί του ασφαλτο-
τάπητα. Η τοποθέτησή τους γίνεται έτσι
ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση
των πεζών και ιδιαίτερα των Ατόμων
με Αναπηρία (ΑμεΑ)», με μεταξύ τους
απόσταση 1,50 μ. και σε απόσταση
0,50 μ από το πεζοδρόμιο, επί του
οδοστρώματος, σύμφωνα με την
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας,
κατόπιν της με αρ. πρωτ. 18976/2016
αίτησης, όπως επισυνάπτονται και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.   

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε
τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. και έλαβε
υπόψη την 67/2016-ορθή επανάλ-
ηψη- απόφαση-εισήγηση της ΕΠΖ,
συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το
οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις
των Δημοτικών Συμβούλων, όπως
αναλυτικότερα αναγράφονται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της
συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
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η αφετηρία της λεωφορειακής γραμ-
μής Β15, δηλαδή βόρεια επί του οδο-
στρώματος της οδού Κέκροπος στη
συμβολή της με την οδό Θεμιστοκλέο-
υς (Ο.Τ.270) από την οικοδομική
γραμμή και προς την οδό Φαβιέρου,
με μεταξύ τους απόσταση 2 μ. και σε
απόσταση 0,50 μ. από το πεζοδρόμιο
(μέσο μήκος ενός αστικού λεωφορ-
είου = 12μ), ώστε να υπάρχει ο ελάχι-
στος ελεύθερος χώρος διέλευσης
οχημάτων με την σύγχρονη στάθμευ-
ση των λεωφορείων του ΟΑΣΑ και να
μην δημιουργείται πρόβλημα.

β) την τοποθέτηση δώδεκα (6+6)
ελαστικών οριοδεικτών: επί και
εκατέρωθεν των οδών Ιωαννίνων και
Στρ. Αλεξάνδρου Παπάγου, πριν και
μετά την συμβολή τους αντίστοιχα,
κατά την διαδρομή της αστικής λεωφ-
ορειακής γραμμής Β15, για την απο-
τροπή της στάθμευσης οχημάτων και
την διευκόλυνση της στροφής των
λεωφορείων σύμφωνα και με το ΦΕΚ
2201/Β/14-11-2007 ‘’Προδιαγραφές
κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών
προεξοχών πεζοδρομίου σε στάσεις
λεωφορείων και οριοδεικτών σε δια-
σταυρώσεις’’: «Οι οριοδείκτες τοποθε-
τούνται επί του οδοστρώματος,
πλησίον του κρασπέδου και η βάση
τους βιδώνεται με κοχλίες ή στερεώνε-
ται με ειδική κόλλα επί του ασφαλτο-
τάπητα. Η τοποθέτησή τους γίνεται έτσι
ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση
των πεζών και ιδιαίτερα των Ατόμων
με Αναπηρία (ΑμεΑ)», με μεταξύ τους
απόσταση 1,50 μ. και σε απόσταση
0,50 μ από το πεζοδρόμιο, επί του
οδοστρώματος, σύμφωνα με την
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας,
κατόπιν της με αρ. πρωτ. 18976/2016
αίτησης, όπως επισυνάπτονται και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(Υπογραφή)             (Υπογραφή)          

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι  22-07-2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ 

Παράξενη ληστρική 
επιδρομή με… ομηρία, 
σε εταιρεία στο Μενίδι

Παράξενη ληστρική επιδρομή με… ομηρία, σε
εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών προγραμ-
μάτων, που συνεργάζεται με τουλάχιστον

επτά τηλεοπτικούς σταθμούς, καταγράφηκε την Κυρια-
κή 10 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στο
Μενίδι.

Τα ξημερώματα εκείνης της νύχτας, επτά κουκουλοφ-
όροι προσέγγισαν τις εγκαταστάσεις της εταιρίας, που
βρίσκεται στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στο Μενίδι.

Οι δράστες με την απειλή μαχαιριών, όπως αναφέρ-
εται στην καταγγελία, ακινητοποίησαν δύο άνδρες
ηλικίας 49 και 46 χρόνων που φυλούσαν τις εγκατα-
στάσεις.

Στη συνέχεια τους κλείδωσαν μέσα σε σταθμευμένο
όχημα στο προαύλιο της εταιρείας. Έπειτα αφαίρεσαν
το κλειδί των γραφείων από τα οποία αφαίρεσαν τεχνο-
λογικό εξοπλισμό αξίας περίπου 120.000 ευρώ και δύο
χρηματοκιβώτια που περιείχαν 140.000 ευρώ και επι-
ταγές αξίας 125.000 ευρώ.

Το ακόμη πιο παράξενο είναι ότι η σοβαρή ληστεία
καταγγέλθηκε στην αστυνομία, οκτώ ημέρες αργότερα,
από τον 57χρονο πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο
της εταιρείας.

Τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών έχουν
αναλάβει αξιωματικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αχα-
ρνών και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττι-
κής, οι οποίοι έχουν λάβει και υλικό από κάμερες ασφ-
αλείας της επιχείρησης.

ΈΈωωςς  ττιιςς  2299  ΙΙοουυλλίίοουυ  
οοιι  ψψεεκκαασσμμοοίί  σσττοουυςς  εελλααιιώώννεεςς

ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ΜΜεεγγάάρρωωνν

Σύμφωνα με ανακοίνωση  - Γνωστοποίηση της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρ-
ικής Δυτικής Αττικής, στους Ελαιώνες της περ-

ιοχής, θα πραγματοποιηθούν Ψεκασμοί στο πλαίσιο
της εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας από την
Παρασκευή 22 Ιουλίου μέχρι την επόμενη Παρασκευή
29 Ιουλίου 2016 με στόχο την προστασία της παραγω-
γής από τον Δάκο.

Οι ψεκασμοί αυτοί είναι δολωματικοί από εδάφους
με φυτοπροστατευτικό της ομάδας των πυρεθερινο-
ειδών – KARATE ZEON 10 CS (εντομοκτόνο, αρ. έγκρ-
ισης 14344, δ.ο Lamda cyhalothrin)  και έχουν τη μικρ-
ότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον και είναι
απαραίτητο να λαμβάνονται τα αναγκαία προληπτικά
μέτρα:

Άτομα που δεν έχουν σχέση με τους ψεκασμούς να
μην πλησιάζουν στα συνεργεία των ψεκασμών

Οι Μελισσοκόμοι να εμποδίζουν τις πρωινές ώρες
την κυκλοφορία μελισσοσμηνών, που είναι κοντά σε
ελαιώνες

Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν την ελεύθερη
βόσκηση στους ψεκασμένους ελαιώνες

Οι Βιοκαλλιεργητές να σημάνουν τα κτήματά τους
καθώς και να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Αγρο-
τικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να
φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνερ-
γείων ψεκασμού

Γνωστοποιείται επίσης ότι όπου υπάρχει συγκαλλι-
έργεια κηπευτικών και ελιάς δεν θα γίνουν ψεκασμοί.



Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016 θριάσιο-9     

ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Ο.Ε.)
Λ. ΝΙΚΗΣ 1, ΤΚ: 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 
ΤΗΛ.: 2313054737
e-mail: info@poe.org.gr  -  www.poe.org.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ (Σ.Πο.Σ.)

ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΟΟ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΟΟ  
1144  ηημμέέρρεεςς  --  1122//0088  έέωωςς  2255//0088

Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για την καθιέρωση της παρουσίας μας
κάθε χρόνο τέτοια εποχή στα ιερά χώματα του ιστορικού Πόντου, ο Σ.Πο.Σ.
Ν. Ελλάδος & Νήσων διοργανώνει 14ήμερη εκδρομή από 12 έως 25
Αυγούστου 2016. Παρά το γεγονός ότι φέτος δεν θα λειτουργήσει η Μονή της
Παναγίας Σουμελά για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεως μας, θεωρούμε
σκόπιμο συνδυάζοντας την ταξιδιωτική περιήγηση με το ιερό προσκύνημα να
επισκεφθούμε τη γη των προγόνων μας και να αναπνεύσουμε έστω και για
λίγες μέρες τον αέρα και τις μυρωδιές του Πόντου.

Έχει εξασφαλιστεί η τιμή των 840 ευρώ / άτομο. Για εκδήλωση ενδιαφέρ-
οντος και περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να να επικοινωνήσετε
με: 

Γιώργο Βαρυθυμιάδη gvarithimiadis@outlook.com τηλ.: 6948
00 16 30

Παναγιώτη Λεσγίδη panos_lesgidis@hotmail.com τηλ.: 6936 86 41 49

Με εκτίμηση το Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ (Σ.Πο.Σ.)

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΟμμιιλλοοςς  ΕΕΛΛΠΠΕΕ::  ΠΠααρροούύσσιιαασσεε  ττοο  εεππίίσσηημμοο  χχρροοννοοδδιιάάγγρρααμμμμαα  
μμεεττεεγγκκααττάάσστταασσηηςς  ααππόό  ττηη  ΛΛάάρρνναακκαα  σσττοο  ΒΒαασσιιλλιικκόό

ΤΤΤΤ ο χρονοδιάγραμμα μεταφοράς των εγκαταστάσεων της ΕΚΟ από τη Λάρνακα
στο Βασιλικό, παρουσίασε πρόσφατα ο Ομιλος Ελληνικά Πετρελαία σε εκδή-
λωση παρόντος του Κύπριου υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Λακκοτρύπη.

Η παρουσίαση έγινε από τον κ. Γιώργο Γρηγορά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρ-
είας Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, ενώ ακολούθησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις
της ΕΚΟ στη Λάρνακα και ξενάγηση στο νέο χώρο στο Βασιλικό που προορίζεται για
τα πετρελαιοειδή.

Από την πλευρά του, χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης τόνισε: «Αποτελεί πάγια πρακ-
τική του Ομίλου ο σεβασμός των αποφάσεων των τοπικών κοινωνιών. Τηρούμε τις
δεσμεύσεις και ειδικά στη Κύπρο, η ενεργή συμμετοχή στα ενεργειακά δρώμενα είναι
απόφαση που έχει μετουσιωθεί και σε οδηγό δράσης (master plan). Τα Ελληνικά Πετρέ-
λαια μπορούν και θα είναι από τους πρωταγωνιστές στην ανάπτυξη της περιοχής και
της Κύπρου μας».

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Λακοτρύπης χαι-
ρέτισε εκ μέρους της Κυβέρνησης τις πρωτοβουλίες της ΕΚΟ για μετεγκατάσταση από
τη Λάρνακα στο Βασιλικό. Επεσήμανε ότι στη μέχρι σήμερα πορεία οι δυσκολίες δεν
ήταν λίγες, αλλά με προσπάθειες αντιμετωπίζονται και πρόσθεσε ότι 3 από τις 4 εταιρ-
είες που έχουν ανάλογες  εγκαταστάσεις στη Λάρνακα έχουν καταθέσει αίτηση για κατε-
δάφιση στον Δήμο της πόλης. Όπως δήλωσε, το επόμενο στάδιο είναι η αποκατάστα-
ση του χώρου, διότι πρέπει να δημιουργηθούν τουριστικές υποδομές στην περιοχή. Η
Κυβέρνηση, είπε, θα είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου, ανταπο

κρινόμενη άμεσα στις προκλήσεις και σε συνεργασία με τις Πετρολίνα, Intergaz και
Synergas, προχώρησε σε συμφωνία  για τη δημιουργία κοινοπραξίας η οποία θα
κατασκευάσει και θα λειτουργεί νέα κοινή εγκατάσταση υγραερίου (LPG) στο Βασιλικό.
Θα διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους 5000 ΜΤ και εμφιαλωτήριο κυλίνδρων, για την
κάλυψη των αναγκών όλων των εταιρειών εμπορίας  LPG στην Κύπρο. Η συμφωνία
προνοεί ελεύθερη πρόσβαση σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία εμπορίας στο Τερματικό
και την Κυπριακή αγορά, επί ίσοις όροις.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, το συνολικό κόστος μετεγκατάστασης των
εγκαταστάσεων υγραερίου θα ξεπεράσει τα 30 εκατ. Ευρώ. Η επένδυση αναμένεται να
καλυφθεί εν μέρει από ίδιους πόρους και εν μέρει από δανεισμό. Για την δανειοδότηση
της επένδυσης έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 7 τραπεζικά ιδρύματα.

Σχετικά με τα πετρελαιοειδή, έγιναν οι ανάλογες διευθετήσεις και το μαζούτ (LFO)
που αποθηκευόταν  σε δεξαμενή χωρητικότητας 3000 ΜΤ διανέμεται από ενοικιαζόμε-
νο χώρο στο Βασιλικό (διανέμονταν 12,500 ΜΤ σε όλη την Κύπρο). Ήδη, όλες οι εγκα-
ταστάσεις για την φόρτωση του LFO σε Βυτιοφόρα έχουν αποξηλωθεί.

Επίσης, η Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ αιτήθηκε τον Ιούνιο του 2015 τεμάχιο γης
προς ενοικίαση, το οποίο της έχει ήδη υποδειχθεί από τον Ιανουάριο 2016 . Έγινε η
οροθέτηση του τεμαχίου και έχουν ξεκινήσει οι γεωτεχνικές μελέτες. Έχει ήδη γίνει ο
προκαταρτικός σχεδιασμός και παραμένουν να γίνουν οι τελικοί σχεδιασμοί των εγκα-
ταστάσεων και η υποβολή, αν απαιτείται, οποιονδήποτε συνεργασιών στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού. Παράλληλα, το εργοστάσιο λιπαντικών έχει διακόψει τη λειτουργία του,
ενώ έχει υποβληθεί αίτηση για την κατεδάφιση του συνόλου των αποθηκευτικών  εγκα-
ταστάσεων.
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«Φουσκωμένος» ο ΕΝΦΙΑ 
για 600.000 ιδιοκτήτες

Τέσσερις ομάδες ιδιοκτητών ακινήτων, που συνολικά
υπερβαίνουν τις 600.000, θα δουν τα εκκαθαριστικά
να είναι «φουσκωμένα» σε σχέση με πέρυσι, η πλει-

ονότητα θα πληρώσει τα ίδια ποσά φόρου παρά τη μείωση των
αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, ενώ μικρός αριθμός φορο-
λογουμένων θα δει το ποσό του ΕΝΦΙΑ να είναι λιγότερο σε
σχέση με το 2015.

Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
«τρέχουν» ήδη τις δοκιμαστικές εκκαθαρίσεις του φετινού
ΕΝΦΙΑ και, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών, Τρ. Αλεξιάδης, σε συνέντευξή του στο κανάλι της Βου-
λής, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει ολοκληρ-
ωθεί η εκκαθάριση για το 99,9% των ιδιοκτητών ακινήτων. Αμέ-
σως μετά θα ξεκινήσει η ανάρτηση των εκκαθαριστικών στον
προσωπικό λογαριασμό των φορολογουμένων στο Taxisnet.

Ο κ. Αλεξιάδης επανέλαβε ότι ο φόρος θα εξοφληθεί σε
πέντε ίσες μηνιαίες δόσεις από τον Αύγουστο έως και τον
Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να «τσουρο-
υφλίσουν» φέτος περισσότερους από 600.000 ιδιοκτήτες ακι-
νήτων, καθώς θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένο φόρο για
την ακίνητη περιουσία τους, ενώ πολλοί θα χάσουν και τις
εκπτώσεις που «απολάμβαναν» μέχρι πέρυσι.

Η μείωση του αφορολόγητου ορίου του συμπληρωματικού
φόρου στις 200.000 ευρώ από 300.000 ευρώ και η αύξηση των
συντελεστών υπολογισμού του σε συνδυασμό με την επέκταση
του φόρου αυτού και στα αγροτεμάχια, στους αγρούς και στις
λοιπές εκτάσεις γης εκτός σχεδίου θα έχει ως συνέπεια πολύ
περισσότεροι φορολογούμενοι να κληθούν φέτος να
πληρώσουν για πρώτη φορά διπλό ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητά τους.
Επίσης, όσοι πλήρωναν συμπληρωματικό φόρο φέτος θα τον
καταβάλουν σημαντικά αυξημένο, παρά τις μειώσεις που έχουν
γίνει στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε πολλές περιοχές
της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα στοιχεία από τις εκκαθ-
αρίσεις που γίνονται στον ΕΝΦΙΑ δείχνουν ότι τα αγροτεμάχια
και οι εκτός σχεδίου εκτάσεις γης που βρίσκονται σε νησιά,
παραθαλάσσιες ή προνομιούχες περιοχές και έχουν σημαντική
αντικειμενική αξία έχουν ανεβάσει τον συμπληρωματικό φόρο
που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες τους.

Ο «λογαριασμός» του ΕΝΦΙΑ θα είναι αυξημένος φέτος για:
1 Φορολογουμένους που έχουν στην κατοχή τους ακίνητη

περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Για
πρώτη φορά περισσότεροι από 350.000 φορολογούμενοι θα
κληθούν να πληρώσουν εκτός από τον βασικό φόρο και
συμπληρωματικό φόρο για τα ακίνητά τους μετά το «κούρεμα»
του αφορολόγητου ορίου.

Στα φυσικά πρόσωπα με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής
αξίας πάνω από 200.000 ευρώ και μέχρι 300.000 ευρώ θα επι-
βάλλεται πλέον συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ με συντελεστές
0,1% - 0,15%. Την ίδια ώρα έχουν αυξηθεί κατά 15% έως και
200%, από 0,1%-1% σε 0,3% έως 1,15%, οι συντελεστές υπο-
λογισμού του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και άλλαξαν τα φορο-
λογικά κλιμάκια για όσα φυσικά πρόσωπα έχουν ακίνητη περ-
ιουσία αξίας άνω των 300.000 ευρώ.

Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ θα επιβαρύνει πλέον και τα
αγροτεμάχια, τα οποία μέχρι και το 2015 απαλλάσσονταν. Με
την προσθήκη και αυτών των ακινήτων η αξία της ακίνητης
περιουσίας που θα συνυπολογίζεται στον συμπληρωματικό
ΕΝΦΙΑ αυξάνεται περαιτέρω, με συνέπεια ακόμη μεγαλύτερες
επιβαρύνσεις.

Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν
αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας 

«Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» - 2ης Περιόδου 2016
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2016

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνερ-
γασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνουν στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν διαθέτουν
αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», ότι η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις 2ης Περιόδου του 2016, παρατείνεται  έως  και την 02/09/2016.
Ηδιενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης  θα πραγματοποιηθεί το μήνα Σεπτέμβριο. Η ημερομηνία  θα ανακοινωθ-
εί με νέο δελτίο τύπου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΜΕΑ www.kemea.gr. Επίσης, μπορ-
είτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210 7710805 και 210 7481630 .

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.Ε.                                                       

Διεύθυνση Σχεδιασμού &
Διενέργειας Προμηθειών                     

Ταχ. Δ/νση    : ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30                                                           
Τ.Κ.              : 104 38 ΑΘΗΝΑ                                                                  

Πληροφορίες : (210)
5272555

FAX              : (210) 5272553
e-mail           : exopl@ktyp.gr

Αθήνα, 22.07.2016
Αρ. Πρωτ.: 11437      

ΑΔΑ: Ω05ΖΟΞΧΔ-3Υ4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.  Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., προκηρύσσει
διεθνή ανοικτό δημόσιο ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή για την ανάδειξη αναδόχου
για την: «Προμήθεια Γραφείων,
Καθισμάτων και Ντουλαπών
Δασκάλων – Καθηγητών για
τις ανάγκες των Σχολικών
Μονάδων της χώρας», συνολι-
κού προϋπολογισμού 700.000
ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Οι προσφορές θα πρέπει να
περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το
σύνολο των ειδών του εξοπλι-
σμού. 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (Δάνειο Ευρωπαϊ-
κής Τράπεζας
Επενδύσεων/Δάνειο ΕΤΕΠ 3).

2. Ο διαγωνισμός θα
πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr. 

Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικ-
τυακής πύλης στην ελληνική
γλώσσα και σε ηλεκτρονικό
φάκελο σύμφωνα με τις προβ-
λέψεις του Ν. 4155/2013, της
ΥΑ Π1/2390/16.10.2013, των
ΠΔ 60/2007 και 118/2007 και τα
καθοριζόμενα στην Διακήρυξη.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης
υποβολής προσφορών: 26 Ιου-
λίου 2016, ημέρα Τρίτη,  ώρα
11:00.

Ημερομηνία και ώρα λήξης
υποβολής προσφορών: 20
Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα
Τρίτη, ώρα 11:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει από
την αρμόδια Επιτροπή στις 26
Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα
Δευτέρα, ώρα 12:00 μ.μ. 

Κατά την αποσφράγιση των
προσφορών από την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού, μπο-
ρούν να λαμβάνουν ηλεκτρονι-
κά γνώση της διαδικασίας σε
πραγματικό χρόνο (real time) οι
υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι νόμι-
μοι εκπρόσωποί τους.

3. Δικαίωμα συμμε-
τοχής στο διαγωνισμό έχουν: α)
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, 

β) Συνεταιρισμοί,
γ) Ενώσεις προμηθευτών

που υποβάλλουν κοινή προσφ-
ορά, 

δ) Κοινοπραξίες προμηθευ-
τών.

4. Ο χρόνος ισχύος των
Προσφορών είναι εκατόν
ογδόντα (180) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της
ημέρας διενέργειας του διαγω-
νισμού. 

Η προμήθεια του εξοπλισμού
θα ολοκληρωθεί εντός δια-
κοσίων εβδομήντα (270) ημερο-
λογιακών ημερών από την ημε-
ρομηνία υπογραφής της σύμβα-
σης.

5. Η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί
του προϋπολογισμού της προ-
μήθειας, (εκτός του αναλο-
γούντος  Φ.Π.Α.), ήτοι ποσού
14.000,00 €.

Η εγγυητική επιστολή συμμε-
τοχής πρέπει να έχει χρονική
ισχύ μεγαλύτερη κατά ένα (1)
τουλάχιστον μήνα μετά τον
χρόνο λήξης ισχύος της Προσφ-
οράς. 

Για την καλή εκτέλεση των
όρων της σύμβασης, ο προμηθ-
ευτής είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει έως την υπογραφή
της σύμβασης εγγυητική επι-
στολή που θα καλύπτει ποσό
ίσο με ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%), επί της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 

6. Στον παρόντα διαγω-
νισμό έχουν εφαρμογή οι διατά-
ξεις του Ν. 3886/2010 για την
«Δικαστική Προστασία κατά τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων,
όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

7. Το πλήρες κείμενο
της Διακήρυξης διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή από την
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής (www.ktyp.gr) και μέσω
της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό Α/Α:
26695.

8. Η Προκήρυξη Σύμβα-
σης (διαγωνισμού) έχει αποστα-
λεί στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
την 22/07/2016. 

Η Περίληψη της Διακήρυξης
θα αποσταλεί στο Τεύχος Διακ-
ηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
της Εφημερίδας της Κυβερνή-
σεως,  στον ελληνικό τύπο και
στις τοπικές εφημερίδες στις
25/07/2016.

Αθήνα, 22/07/2016

Για την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Γ. Παπαδάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άνω Λιόσια : ……22-7-16……
Αρ. Πρωτ. :  ………………

Για τον Δήμο Φυλής 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του Έργου

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ

ΔΑΠΕΔΩΝ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ 2 ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Α.Μ. 80/15

1. Ο Δήμος Φυλής, προκηρύσσει
πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό για
την ανάθεση του έργου :
«ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ
ΔΑΠΕΔΩΝ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ 2 ΤΟΥ 1ΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Α.Μ. 80/15», με
προϋπολογισμό 29.158,58
ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).
2. Η διακήρυξη καθώς και τα τεύχη
δημοπράτησης που αναφέρονται

στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 βρίσκονται
αναρτημένα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Δήμου www.fyli.gr.
Το έντυπο οικονομικής προσφο-
ράς, που θα συμπληρωθεί από
τους διαγωνιζόμενους μπορείτε να
τα παραλάβετε από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, Κ.
Παλαμά & Α. Καρκαβίτσα 23, Πλα-
τεία Μουσών, Άνω Λιόσια, μέχρι
και την προηγούμενη ημέρα του
διαγωνισμού ήτοι 1-8-2016 και
ώρες 9.00 π. μ. με 13.00 μ. μ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
210/2482233, FAX επικοινωνίας
210/2486196, αρμόδιος υπάλ-
ληλος για επικοινωνία κ. Ε. Καρ-
αμπίνη.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
2 Αυγούστου 2016 ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π. μ. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών), από την
αρμόδια Επιτροπή.
4.Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει
με την «ανοικτή δημοπρασία» της
περ. α) του άρθρου 3 παρ. δ και
του άρθρου 29 του Ν. 3669/08. Το
σύστημα υποβολής προσφορών
είναι με επί μέρους ποσοστά
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομο-
ειδών εργασιών – άρθρο 6 του Ν.
3669/08.

5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετάσχουν:
Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις:  
α. Εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφό-
σον ανήκουν στην Α1 ή ανώτερη
τάξη για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
β.Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-
ρίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται
από τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει διμερείς συμφωνίες σύνδε-
σης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και
έχουν κυρωθεί με σχετική απόφα-
ση του αρμοδίου οργάνου , στα
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο-
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και
κατηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται

επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον απο-
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Β. Κοινοπραξίες σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 της Δια-
κήρυξης.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής ύψους 471,00
ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον έξη
μηνών και 30 ημερών, από την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι έξι (6) μήνες από την
ημέρα υποβολής των προσφο-
ρών.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
(Κ.Α.15.7331.10055). Προκαταβο-
λή δε θα χορηγηθεί.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρ-
ασίας θα εγκριθεί από την Προϊ-
σταμένη Αρχή.
Ημερομηνία Δημοσίευσης στο
ΦΕΚ  : Δεν απαιτείται
Ημερομηνία Δημοσίευσης στον
Ελληνικό Τύπο : 25 Ιουλίου  2016

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 21-7-2016
Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΚΑΙ ΜΕΖΙΕΡ
Αυστηρότερο έλεγχο στην πώληση όπλων 
θέλει το Βερολίνο, μετά το μακελειό στο Μόναχο

Υψηλόβαθμοι Γερμανοί αξιωματούχοι κάλεσαν σε αυστηροποίηση των
ελέγχων στην πώληση όπλων, μετά από το μακελειό στο Μόναχο
όπου έχασαν τη ζωή τους εννέα αθώοι, από το χέρι 18χρονου διατα-

ραγμένου.
«Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε και

να ελέγχουμε αυστηρά την πρόσβαση σε όπλα», δήλωσε ο αντικαγκελάριος
Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι αρχές ερευνούν πώς ο Γερμα-
νο-ιρανός κατάφερε να αποκτήσει ένα όπλο, παρά τα σημάδια ότι αντιμετώπι-
ζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

«Ο έλεγχος της οπλοκατοχής είναι πολύ σημαντικό θέμα», υπογράμμισε ο
Γκάμπριελ.  

Σε άλλη συνέντευξη, ο Τόμας ντε Μεζιέρ δήλωσε στην Bild ότι σκοπεύει να
επαναξετάσει τους νόμους οπλοκατοχής μετά από την επίθεση, με στόχο τη
βελτίωσή τους όπου είναι απαραίτητο.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας σημείωσε ότι ήδη είναι πολύ
αυστηρή η σχετική νομοθεσία στη χώρα, ενώ πρόσθεσε και εκείνος ότι είναι
σημαντικό να γίνει κατανοητό πώς ο δράστης απέκτησε πρόσβαση στο όπλο
που χρησιμοποίησε.

«Στη συνέχεια θα πρέπει να αξιολογήσουμε προσεκτικά αν και ποιες νομι-
κές αλλαγές χρειάζονται», πρόσθεσε.

ΠΕ Αν. Αττικής: Σύσκεψη για την 
τοποθέτηση πλευρικών διοδίων 
σε Βαρυμπόμπη και Άγιο Στέφανο

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Ιουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στε-
φάνου με θέμα «Σταθμοί πλευρικών διοδίων στους ανισόπεδους κόμβους Αγίου Στε-
φάνου και Βαρυμπόμπης» παρουσία των Δημάρχων Διονύσου Διονύση Ζαμάνη και

Κηφισιάς Γιώργου Θωμάκου, του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου, των
Περιφερειακών συμβούλων Ανατολικής Αττικής Ιωάννας Στεργίου και Στέλιου Κοροβέση, του
Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιώργου
Δέδε, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων των Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς, εκπρ-
οσώπων φορέων και συλλογικοτήτων της περιοχής και πολλών κατοίκων.

Όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τοποθέτηση πλευρικών σταθμών
διοδίων στους ανισόπεδους κόμβους της Βαρυμπόμπης και του Άγιου Στέφανου, η οποία αναμένεται να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους κατοίκους όσο και στους
επισκέπτες και τους εργαζόμενους στην περιοχή και κάλεσαν τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου να δεσμευθεί για ανάκληση της παραπάνω απόφασης.

Στην τοποθέτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κ. Φιλίππου, μετέφερε στους παραβρισκόμενους την αμέριστη συμπαράσταση της Περιφερειάρχη Αττικής
Ρένας Δούρου, η οποία δεν μπόρεσε να παραστεί στη σύσκεψη λόγω της συμμετοχής της σε προγραμματισμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που βρισκόταν σε
εξέλιξη την ίδια ώρα, στα αιτήματα και τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των κατοίκων. Άλλωστε, η Περιφέρεια Αττικής μέχρι σήμερα έχει σταθεί στο πλευρό τους σε όλες τις δια-
μαρτυρίες που έχουν πραγματοποιηθεί και έχει εκδώσει μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικό ψήφισμα συμπαράστασης.

Επιπλέον, ο κ. Φιλίππου δήλωσε ότι θα έπρεπε στη συγκεκριμένη σύσκεψη να παραβρίσκονταν και εκπρόσωποι του Δήμου Ωρωπού, ο οποίος ήδη υφίσταται τα αποτελέ-
σματα της τοποθέτησης διοδίων και μάλιστα πολλοί κάτοικοι αλλά και παράγοντες του δήμου έχουν υποστεί διώξεις για τον αγώνα τους κατά των διοδίων.

Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης πρότεινε να εκδοθεί ψήφισμα που θα τάσσεται κατά της τοποθέτησης διοδίων και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Αττικής, ειδικά μετά τη διαφ-
αινόμενη πρόθεση εγκατάστασης διοδίων προς την περιοχή των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής λόγω της προτεινόμενης επέκτασης της Αττικής Οδού μέχρι το Λαύριο.

ΣΕ ΙΕΡΟ ΧΩΡΟΣΕ ΙΕΡΟ ΧΩΡΟ
Βομβιστική επίθεση 
από τον ISIS στη 
Βαγδάτη 
-Τουλάχιστον 14 νεκροί

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας που έγινε
το πρωί της Κυριακής στη Βαγδάτη. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους και άλλοι 20 είναι οι τραυματίες, από τη βομβιστική επίθεση σε ιερό

χώρο των σιιτών μουσουλμάνων.
Η επίθεση έγινε κατά τις πρωινές ώρες αιχμής, όταν ένας βομβιστής αυτοκτονίας

ενεργοποίησε το γεμάτο με εκρηκτικά γιλέκο του, σε σημείο ελέγχου των αρχών κοντά
στο προάστιο Καντμίγια. Από την έκρηξη έπαθε καταστροφές το κτίριο του σταθμού
ελέγχου, αλλά και οχήματα που βρίσκονταν εκεί.

ΣΣΣΣεεεε    υυυυψψψψηηηηλλλλάάάά    πππποοοοσσσσοοοοσσσσττττάάάά    οοοο    
εεεευυυυρρρρωωωωσσσσκκκκεεεεππππττττιιιικκκκιιιισσσσμμμμόόόόςςςς    σσσσττττηηηηνννν    ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα

Σε υψηλά ποσοστά παραμένει ο ευρ-
ωσκεπτικισμός στην Ελλάδα, σύμφ-
ωνα με τη μηνιαία έρευνα του πολι-

τικού βαρόμετρου της Public Issue για την
εφημερίδα "Αυγή".

Συγκεκριμένα θετική γνώμη για την ΕΕ
έχει το 44% των Ελλήνων και για το ευρώ
θετική γνώμη έχει το 55%. Στο ερώτημα εάν
γινόταν αύριο στην Ελλάδα δημοψήφισμα για
το Grexit, απαντά ότι θα ψήφιζε υπέρ της
παραμονής της χώρας στην ΕΕ το 56% και
κατά το 39%.

Εντυπωσιακά μεγάλη είναι η επιθυμία των πολιτών να επιστρέψουν κάποιες εξου-
σίες από τις Βρυξέλλες στις εθνικές κυβερνήσεις, 72%, ενώ μόλις το 12% προτιμά το
αντίστροφο.

Για το εκλογικό σύστημα που θα επέλεγαν, το 50% θέλει ένα εκλογικό σύστημα που
να εξασφαλίζει τη δίκαιη επροσώπηση των μικρότερων κομμάτων, ενώ το 40% θεωρ-
εί σημαντικότερο να εξασφαλίζει σταθερές κυβερνήσεις.

Τέλος η έρευνα δείχνει ότι οι Ελληνες έχουν πολύ θετική γνώμη για την Κίνα και τους
Κινέζους, που φθάνει το 70%. Επίσης η πλειονότητα των ερωτηθέντων, 67%, βλέπει
την οικονομική συνεργασία με την Κίνα ως ευκαιρία για ανάπτυξη.



ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΜΑΔΑΣ
Εμπρησμοί τριών 
οχημάτων στα Εξάρχεια

Άγνωστοι έκαψαν τα ξημερώματα της Κυριακής, με εύφλεκτο
υγρό, τρία αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή των
Εξαρχείων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στη 01:45, έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητο που βρισκόταν στην οδό Νοταρά, ενώ στις
02:55 σε δύο οχήματα που ήταν σταθμευμένα στη συμβολή των οδών Ερεσού και Μαυρομιχάλη, τα οποία κατα-
στράφηκαν ολοσχερώς.  Παράλληλα, στη 01:20, άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ στα γραφεία συνδέσμου φιλά-
θλων ομάδας ποδοσφαίρου στην οδό Δροσοπούλου, στην Κυψέλη. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στην πρό-
σοψη των γραφείων. Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

ΗΗ  GG2200  φφοοββάάττααιι  ξξααννάά  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη
-Λόγω Βρετανίας, Τουρκίας και Ιταλίας

Πριν από μερικούς μήνες, τα οικονομικά προβλήματα της Κίνας τροφοδοτούσαν τον παγκόσμιο πανικό στις αγορές, με τις
μεγαλύτερες οικονομίες της χώρας να ανησυχούν.Τώρα όμως, αυτά περνούν σε δεύτερη μοίρα, καθώς η G20 φοβάται
ξανά για την Ευρώπη, εν μέσω γεωπολιτικών αλλά και οικονομικών ανησυχιών. Αυτό είναι εμφανές στις συναντήσεις των

υπουργών Οικονομικών και τραπεζιτών των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, στην πόλη Σενγντού, στην Κίνα.
Η απόφαση των Βρετανών να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ενωση, η αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος στην

Τουρκία, μία σειρά από τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά και η απειλή της τραπεζικής κρίσης στην Ιταλία είναι τα θέματα που ανησυχούν
περισσότερο τώρα τα στελέχη της G20.

«Το Brexit, το τουρκικό πραξικόπημα και οι εκλογές στις ΗΠΑ σίγουρα συνέβαλαν στο να μετακινηθεί η προσοχή μακριά από την
οικονομία της Κίνας», δήλωσε στην Wall Street Journal ο οικονομολόγος Αλεξάντερ Βολφ, της Standard Life Investments Ltd.,
σημειώνοντας ότι οι αγορές συνήθως έχουν «περιορισμένο εύρος προσοχής».

Η ψήφος της Βρετανίας υπέρ του Brexit ρίχνει ήδη τη σκιά του στην παγκόσμια οικονομία, αναγκάζοντας το ΔΝΤ να υποβαθμίσει
τις προβλέψεις του και να προειδοποιήσει ότι η ανάπτυξη μπορεί να υποχωρήσει επικίνδυνα, αν η Βρετανία και οι ηγέτες της ΕΕ δεν
ανταποκριθούν γρήγορα στις ανησυχίες των επενδυτών, για το μέλλον τους. Την ίδια ώρα, οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για
αύξηση των δασμών προκαλεί την ανησυχία ότι οι ΗΠΑ μπορεί να τραβήξουν τον υπόλοιπο πλανήτη σε έναν «παγκόσμιο πόλεμο
εμπορίου», σημειώνει το αμερικανικό δημοσίευμα.

Σήμερα, οι επικεφαλής των ισχυρότερων οικονομικών στον κόσμο αναμένεται να ανανεώσουν τις δεσμεύσεις τους για τη στήριξη
της παγκόσμιας ανάπτυξης και καλύτερο συντονισμό δράσεων, στην αβεβαιότητα που προκαλεί το Brexit.Αυτή η συνάντηση της
G20 είναι η πρώτη αυτού του είδους, μετά από το δημοψήφισμα και ντεμπούτο για τον Φίλιπ Χάμοντ, του νέου Βρετανού υπουρ-
γού Οικονομικών. Ηδη από τις δηλώσεις των ομολόγων του, το κοινό μήνυμα ήταν να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατό οι διαπραγ-
ματεύσεις για την αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ.

Το προσχέδιο της κοινής δήλωσης των υπουργών Οικονομικών της G20, το οποίο εκδόθηκε το απόγευμα της Κυριακής, αναφ-
έρει- σύμφωνα με το Reuters- ότι το Brexit εντείνει την αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία, συμπληρώνοντας ότι τα μέλη της
G20 «είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουμε τις πιθανές οικονομικές και δημοσιονομικές συνέπειες».
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ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  
ττηηλλ..  22110055553377330099
ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑννττιιδδηημμάάρρχχοουυ

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ

ΚΚααλλοούύννττααιι  οοιι  ιιδδιιοοκκττήήττεεςς
ττωωνν  αακκιιννήήττωωνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς
κκααττοοιικκίίααςς  ““ΣΣττρρίίφφιι””  ττοουυ
ΔΔήήμμοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  νναα  ππρροοσσέέ

λλθθοουυνν  σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο
ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,  ττηηνν  ΔΔεευυττέέρραα  2255
ΙΙοουυλλίίοουυ  κκααιι  ώώρραα  77::0000μμμμ  ,,  νναα
εεννηημμεερρωωθθοούύνν  γγιιαα  ττηηνν  εεξξέέ--
λλιιξξηη  ττηηςς  πποολλεεοοδδόόμμηησσηηςς  ττηηςς
ππεερριιοοχχήήςς..

ΗΗ  ππααρροουυσσίίαα  σσααςς  κκρρίίννεεττααιι
ααππααρρααίίττηηττηη..

ΕΕυυχχααρριισσττοούύμμεε
ΟΟ  ααννττιιδδήήμμααρρχχοοςς  ΤΤ..ΥΥ..
ΛΛιιννάάρρδδοοςς  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς

ΤΤηη  σσκκόόττωωσσαανν  κκααιι  ττηηνν  έέκκρρυυψψαανν  κκάάττωω  ααππόό  ττοο  κκρρεεββάάττιι
93χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, τυλιγμένη σε κλινοσκεπάσματα.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας,  στους
Σοφάδες Καρδίτσας, 93χρονη  βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι
της, τυλιγμένη σε κλινοσκεπάσματα και κάτω από το κρεβάτι της.
Την 93χρονη βρήκε συγγενικό της πρόσωπο.
Άμεσα μετέβησαν στο σημείο αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμή-
ματος Σοφάδων, του Τμήματος Ασφάλειας Καρδίτσας, ιατροδι-
καστής, καθώς και συνεργεία εγκληματολογικών ερευνών από τη
Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος της ηλικιωμένης
προήλθε από εγκληματική ενέργεια, ενώ διεξάγονται έρευνες για
τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Ακυβέρνητο ταχύπλοο 
τραυμάτισε σοβαρά 
παιδί στην αμμουδιά
Σε κρίσιμη κατάσταση με τραύματα 
στο κεφάλι νοσηλεύεται ο 7χρονος

Ά
σχημη κατάληξη είχε το απογευματινό μπά-
νιο για ένα 7χρονο αγοράκι σε παραλία της
περιοχής του Τσιλιβή στη Ζάκυνθο, καθώς

ακυβέρνητο σκάφος το χτύπησε πολύ σοβαρά την
ώρα που έπαιζε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμεναρχείο
Ζακύνθου, το τραγικό περιστατικό έγινε περίπου στις
17:30, όταν το σκάφος που οδηγούσαν τρεις ημεδα-
ποί, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, άρχισε να
παίρνει τροχιά προς τη στεριά, όταν αυτό έφθασε
κοντά σε βραχώδη περιοχή της παραλίας. Οι δύο
από τους τρεις επιβαίνοντες στο σκάφος πήδηξαν
στο νερό και το έσπρωξαν για να του αλλάξουν πορ-
εία.

Οι δύο άντρες κατάφεραν να του αλλάξουν τροχιά
αλλά αυτό κατευθύνθηκε προς την αμμουδιά, χωρίς ο
τρίτος επιβαίνοντας να μπορεί να το ελέγξει. Τότε
έπεσε και αυτός στο νερό και στη συνέχεια το σκάφ-
ος εντελώς ακυβέρνητο κατευθύνθηκε στην αμμου-
διά, όπου χτύπησε πολύ σοβαρά το άτυχο 7χρονο
αγόρι μπροστά στα μάτια της οικογένειας του και εκα-
τοντάδων λουομένων.

Tο αγόρι μεταφέρεται σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ,
διασωληνωμένο, με το πλοίο της γραμμής σε νοσο-
κομείο της Πάτρας.

Οι δύο από τους τρεις επιβαίνοντες του σκάφους
έχουν συλληφθεί, ενώ αναζητείται ο τρίτος.
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Δημόσιο ταμείο για ΄́ κόκκινα΄́
δάνεια προτείνει ο Ντράγκι

Υπέρ της δημιουργίας ενός Δημό-
σιου Ταμείου το οποίο θα μπορεί
να αγοράζει «κόκκινα δάνεια»

(public backstop) τάσσεται η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (EKT).

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι,
στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, επισή-
μανε ότι ένα τέτοιο Tαμείο θα μπορούσε
να είναι πολύ χρήσιμο για την Ευρωζώνη.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι τόσο η δημιο-
υργία του όσο και η λειτουργία του εντός
του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου
προϋποθέτει συμφωνία με την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή και ειδικότερα με την αρμό-
δια Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG
Competition).

O ίδιος υποστήριξε ότι τα μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια αποτελούν ένα από τα
πλέον σοβαρά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες τόσο
για την μελλοντική τους κερδοφορία όσο
και τη χρηματοδοτική τους ικανότητα.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος,
όπως είπε, εκτός από τη συνδρομή του
εν λόγω Ταμείου, απαιτεί ακόμη συνέπεια
από την πλευρά του εποπτικού μηχανι-
σμού, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία
μίας δευτερογενούς αγοράς κόκκινων
δανείων. Όσον αφορά στο τελευταίο, επι-
σήμανε ότι ήδη έχουν αναληφθεί νομοθε-
τικές πρωτοβουλίες σε χώρες της Ευρ-
ωζώνης, οι οποίες όμως -όπως είπε- δεν
είναι επαρκείς.

Αναφερόμενος στις προοπτικές της
οικονομίας στην Ευρωζώνη, ο επικε- 

φαλής της ΕΚΤ άφησε να εννοηθεί ότι η
Κεντρική Τράπεζα θα επεκτείνει περαι-
τέρω αν χρειαστεί το πρόγραμμα ποσοτι-
κής χαλάρωσης που εφαρμόζει προκειμέ-
νου να ενισχυθεί να ανάπτυξη. Και τούτο
διότι η ΕΚΤ εκτιμά ότι δεν έχουν αποσο-
βηθεί οι κίνδυνοι στο μέτωπο της ανά-
πτυξης.

Όπως υπογράμμισε, η ΕΚΤ θα χρησι-
μοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει
(αφήνοντας μάλιστα ανοικτό το ενδεχόμε-
νο να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια)
προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάκαμ-
ψη της οικονομίας. Η ΕΚΤ χαρακτηρίζεται
από «ετοιμότητα» «βούληση» αλλά και
«ικανότητα» να δράσει, ανέφερε χαρακ-
τηριστικά.

Η ανάκαμψη στην Ευρωζώνη, εκτιμά η
ΕΚΤ, επηρεάστηκε αρνητικά από το Βrex-
it. Ερωτηθείς για πιθανές συνέπειες από
τα γεγονότα στην Τουρκία ο κ. Ντράγκι
απάντησε ότι αυξάνουν τη γεωπολιτική
αβεβαιότητα, πλήττοντας το κλίμα εμπι-
στοσύνης Ωστόσο, όπως είπε, είναι
δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν οι επι-
πτώσεις τους.

Ριζικές αλλαγές στο κυνήγιΡιζικές αλλαγές στο κυνήγι

Σε ριζικές αλλαγές στο ζήτημα της θήρας στην Ελλάδα προχωρεί το Υπουργείο Περιβάλλον-
τος, όπως ανακοίνωσε  σε συνέντευξη Tύπου ο αναπληρωτής υπουργός, Γιάννης Τσιρώνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά κατά την οποία η Ρυθμιστική Οδηγία για
το κυνήγι θα εκδοθεί με τον τρόπο που γνωρίζουμε αν και με ορισμένες ενδεχόμενες αλλαγές, 

καθώς έως το τέλος της χρονιάς αναμένεται να έχει ψηφιστεί το σχέδιο νόμου γα την προστασία
της φύσης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για τη θήρα.

Έτσι, από του χρόνου τη ρυθμιστική θα προτείνει η Εθνική Επιτροπή για τη Διαχείρισης της Άγρ-
ιας Πανίδας που θα ιδρυθεί ως ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο θα βοηθά τις υπηρεσίες
στη λήψη αποφάσεων. Ο κ. Τσιρώνης δεσμεύτηκε ότι θα συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή
για τα θέματα θηρευτικής νομοθεσίας.

Την ίδια στιγμή το υπουργείο είναι αποφασισμένο να βάλει τάξη στους πόρους από το κυνήγι
προχωρώντας μεταξύ άλλων σε μια αντιστοίχιση μεταξύ κυνηγετικών όπλων και αδειών θήρας.
Σήμερα τα έσοδα από τα τέλη για το κυνήγι υπολογίζονται σε 15-20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από
τους περίπου 250.000 κυνηγούς. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αν. υπουργό: «Υπάρχουν εκατοντάδες
χιλιάδες άδειες κυνηγετικών όπλων που ανήκουν σε ανθρώπους που δεν έχουν άδεια κυνηγού.
Αυτά θα πρέπει είτε να σφραγιστούν είτε να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες τους να βγάλουν άδειες
θήρας» σημείωσε.

Εκτιμάται, πάντως, ότι ο αριθμός των αδειοδοτημένων κυνηγετικών όπλων ανέρχεται σε περίπου
1 εκατομμύριο.  Παράλληλα, όπως προκύπτει από το πόρισμα του εθνικού διαλόγου για το κυνήγι,
το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Τσιρώνης, το Υπουργείο εξετάζει την αλλαγή του τρόπου έκδο-
σης των αδειών θήρας ώστε να γίνονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο με στόχο τη μείωση της
γραφειοκρατίας, ενώ φιλοδοξία του υπουργείου είναι να επιτευχθεί και ο καλύτερος οικονομικός
έλεγχος των κυνηγετικών συλλόγων, οι οποίοι συλλέγουν τα χρήματα από τα τέλη έκδοσης των
αδειών.  Επίσης το Υπουργείο προτίθεται να θεσμοθετήσει προδιαγραφές παρακολούθησης και
εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων των ειδών της άγριας πανίδας και των οικοτόπων με προτεραι-
ότητα στα θηρεύσιμα είδη.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστημα (Οδός Παγκάλου)
300τμ + 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
100ΤΜ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ
ΦΟΥΣΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΖΑΤΖΙΔΗ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6988502748

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Ενοικιάζεται διαμέρισμα στο κέντρο του
Ασπροπύργου 93τμ, έτος κατασκευής
2008, 1ου ορόφου, 2 κρεβατοκάμαρες,2
μπάνια, ηλιακός θερμοσίφωνας, αυτό-
νομη θέρμανση, αποθηκευτικός χώρος,
πάρκινγκ, τιμή 400€     τηλ.6971755667
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
105571925 & 6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΦΕ ΝΤΙ
ΤΟΡΕ ΕΝΑΝΤΙ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ κεντρο,
διαμέρισμα 93 τ.μ., 1ου, γω-
νιακό, 2 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, wc, αυτόνομη θέρ-
μανση, ηλιακός, πάρκιν πιλο-
τής, αποθήκη, χωρίς
κοινόχρηστα, άριστη κατά-
σταση, Ενοικιάζεται στο κέν-
τρο του Ασπρόπυργου δια-
μέρισμα 93 τμ, σε άριστη κα-
τάσταση ,κατασκευή 2008 ,1
ος όροφος ,2 κρεβατοκάμαρ-
ες,1 μπάνιο και 1 wc με ντου-
ζιέρα,ηλιακός θερμοσίφω-
νας,αυτόνομη θέρμανση,πα-
ρκιν στην πιλωτή,αποθηκευ-
τικός χώρος. Τιμη 400 e. 

6971755667

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρι-
κή θέρμανση, κλιματισμός, α-
νακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρι-
κή θέρμανση, κλιματισμός, α-
νακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία
65 τ.μ., 1ου, διαμπερής, 1 υ/δ,
μπάνιο, ενιαίο σαλόνι κουζίνα, α-
περιόριστη θέα, ελεύθερη, καλή
κατάσταση, κοντά στον Σκλα-
βενίτη, με θερμοσίφωνα χωρίς θ-
έρμανση, 2 ενοίκια μπροστά, ά-
μεσα διαθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία
80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'65, μπάνιο, ανοικτό πάρκιν, κή-
πος 170 τ.μ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή 370€-
2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαμέρισμα 54
τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76,
μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλι-
ματισμός, ανακαινισμένο, ανα-
καίνιση '15, τιμή 250€, συζητή-
σιμη 6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικο-
πέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-
σμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπ-

υγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.μ.
το καθένα εντός σχεδίου.
Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 ) 

ΜΑΝΔΡΑ
Πωλείται οικία στην Αγ. Σωτήρα 40

τμ με αυλή 1300 τμ σε άριστη κατάστα-
ση. τηλ: 210 4931056 & 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Παραλία,
μονοκατοικία 75 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), κατασκευή '63, 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 279 τ.μ., 3
κτισματα, αυτόνομη θέρμαν-
ση, αποθήκη 40 τ.μ., ιδιόκ-
τητη ταράτσα 75 τ.μ., κήπος
40 τ.μ., χωρίς κοινόχρηστα,
ελεύθερη, κατάλληλη και για
επαγγελματική χρήση, καλή
κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιμή 52.000€, συζητήσιμη ,
09:00-21:00
τηλ:6945983862

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο-
γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 180 τ.μ., αυ-
τόνομη 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 ανάγ-
κης, τιμή 20.000€
τηλ:2105126436

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 120 τ.μ., διαμπερής, σε
οικόπεδο 1.520 τ.μ., τζάκι, α-
ποθήκη, πλήρως ανακαινι-
σμένο, τιμή 80.000€
τηλ:6930916701

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου - 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, μπάνιο, επιπλω-
μένη, αυτόνομη θέρμανση, κλι-
ματισμός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, μεσίτες δεκτοί,
τιμή 57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, μπάνιο, studio, τέν-
τες, δωμάτιο με ενιαία κουζίνα,
κλιματιστικό, τιμή 28.000€,
συζητήσιμη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ημιτε-
λής μεζονέτα 162 τ.μ., 2 επίπεδα,
ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 mas-
ter), 2 μπάνια, σε οικόπεδο 183
τ.μ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
τηλ:6945466284

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120 τ.μ.)
2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος,
σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

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

ΛΑΥΡΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ επί Λα-
υρίου - Σουνίου Θέα απεριόρι-
στη. 200μ από το λιμάνι και τη μα-
ρίνα. Διαμερίσματα, 54τμ - 62τμ -
74τμ - 77τμ - 80τμ - 98τμ - 110τμ -
123τμ. Τα ισόγεια με μεγάλους
κήπους - θέα - 1ος - 2ος - 3ος με
πολύ μεγάλα μπαλκόνια - περι-
βάλλον χώρος οικοπέδου με
γκαζόν και φυτά. Κουζίνες - ντου-
λάπες ιταλικές. Αυτόνομη θέρ-
μανση - αποθήκη - θέσεις park-
ing.Στην καλύτερη θέση του Λα-

υρίου. Τιμές συζητήσιμες, 6944
361 391 Γεώργιος Οικονόμου.

ΩΡΩΠΟΣ παραλία Μαρκό-
πουλου, μοντέρνα μονοκα-
τοικία με άδεια οικοδομής
κοντά στο κέντρο ,50 λεπτά
από την Αθήνα ,τρία υπνο-
δωμάτια ,μεγάλος
κήπος.Χαμηλότερο κόστος
χρήσης με δικιά της γεώτρη-
ση. (Κωδ.1009). RE/MAX
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
210-68.96.940

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6947310243  (2.3.15)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφε-
τέρια στον Ασπρόπυργο όπι-
σθεν Αγ. Δημητρίου. Τηλ.
6996530 346 κ. Αντώνη.
(10.5.16)

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-
εία με έδρα τη Μαγούλα Αττι-
κής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες πρ-
οσόντων. Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 

(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια-
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά ερ-
γασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές ε-
ργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμβα-
νει φυλαξη παιδιων στην πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ στα
Γερμανικά Ασπροπύργου. Τηλ ε-
πικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα ή μονοκα-
τοικία για ενοικίαση. Κατα
προτίμηση τριάρι. Τηλ:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπε-
δο στον Περιφερειακό Ασπρ-
οπύργου - Εκτός Σχεδίου -
Τηλ: 6946971237(6.5.16)

Κύριος 55 ετών, δημόσιος
υπάλληλος, με καλό 

χαρακτήρα, επιδιώκει 
γνωριμία με κυρία, ευγενική

μέχρι 55 ετών για ό,τι
προκύψει. 

Τηλ. 6932851913 
ώρες 17:00 -21:00 μ.μ.

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ

""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((11--11,,55σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ    ""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--

ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΉΉ  ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((22--44σσττρρ))..  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ
Το ευρωπαϊκό χωριό βρίσκεται 80 χλμ απο την Αθήνα (Εθνική Οδός Λαμίας). 
Είναι 10 λεπτά από την πεντακάθαρη θάλασσα Λουκισίων & 5 λεπτά απο τη

λίμνη Μουρίκιου (ιδανική για ψάρεμα).
ΜΕΣΑ ΣΕ 500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Φτιάξαμε έναν πρότυπο οικισμό κατοικημένο με ωραία ΣΠΙΤΙΑ ΒΙΛΛΕΣ
δρομοι 8 & 10 μέτρων, μεγάλη πλατεία & εκκλησία μέσα στο χωριό.

Με φως και νερό δικής μας γεώτρησης.
ΕΔΩ!!! Πωλούνται οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα ενός και δυο στρεμμάτων
με άδεια οικοδομής σε καταπληκτικές τιμές με 5.000€ το στρέμμα χωρίς προκα-

ταβολή με άτοκες δόσεις 100 ευρώ/μήνα.
Πωλούνται 4 στρέμματα άρτια και οικοδομήσιμα χτίζει 200τ.μ. με φώς 

και νερό μέσα στο οικόπεδο μόνο 3.000€/στρέμμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157



Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016 θριάσιο-15

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 

213 2028000

ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
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 ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213
2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258   FAX :
210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344 
Δ/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 ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 ,
213 20 47 252 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 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

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς
κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα
ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι
δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρεεςς  ππεερριιοοχχέέςς
ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι
ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοοννττόό--
κκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε  φφυυττιικκάά
ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,
ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι  ττοουυςς  εεοορρ--
ττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς  ρραακκίί,,  ττσσίίπποουυρροο,,
μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμααρριικκώώνν
κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά  υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς  κκααιι
πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλααγγεείίττεε
ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ααλλλλάά
κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς
δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς    μμέέσσαα  ααππόό  τταα
φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνντταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--
55557799880011

Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα
υγείας πεδυ ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309 (ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)



16-θριάσιο Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016


