
«ΔΔεενν  υυππάάρρχχοουυνν
δδιιααχχωωρριισσττιικκέέςς  γγρρααμμμμέέςς
μμεεττααξξύύ  δδεεξξιιάάςς,,  κκέέννττρροουυ

κκααιι  ααρριισσττεερράάςς»
Υπογράμμισε κατά τη χθεσινή του

επίσκεψη στην Ελευσίνα, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, κάνοντας «άνοιγμα» 
και σε άλλους πολιτικούς χώρους 

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΗΗ  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  

ττοουυ  δδιικκττύύοουυ  ύύδδρρεευυσσηηςς
σσττοο  ΔΔήήμμοο  ΜΜάάννδδρρααςς  
κκααιι  ηη  ααννάάππλλαασσηη  

ττηηςς  ΟΟδδοούύ  BB..  ΚΚοορροοπποούύλληη

Βανδαλισμοί στο δημαρχείο
Ελευσίνας εν όψει της
επίσκεψης Μητσοτάκη.

ΔΔύύοο  χχώώρροοιι  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  ΔΔύύοο  χχώώρροοιι  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  
κκαατταασσκκεευυάάσσττηηκκαανν  κκαατταασσκκεευυάάσσττηηκκαανν  

σσττοο  ΓΓήήππεεδδοο  ΜΜππάάσσκκεεττ  ττωωνν  ΒΒιιλλίίωωνν  σσττοο  ΓΓήήππεεδδοο  ΜΜππάάσσκκεεττ  ττωωνν  ΒΒιιλλίίωωνν  
Ένα ακόμη αίτημα των
κατοίκων ικανοποιήθηκε
από τη δημοτική αρχή
Μάνδρας - Ειδυλλίας 

ΨΨΑΑΧΧΝΝΕΕΙΙ  ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  
ΤΤΗΗ  ΣΣΤΤΕΕΓΓΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΦΦΟΟΡΡΕΕΑΑ  ‘’ΕLEUSIS 2021’’ 
O ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σήμερα στην Οικονομική Σήμερα στην Οικονομική 
Επιτροπή η συζήτηση τωνΕπιτροπή η συζήτηση των

όρων μίσθωσης όρων μίσθωσης 

««ΠΠΥΥΡΡΕΕΤΤΟΟΣΣ»»  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

Συνεργεία του δήμου προχώρησαν στην πλήρη
ανακατασκευή του δρόμου μπροστά 

από το 8ο Δημοτικό Σχολείο και σε επισκευές 
φρεατίων επί της Λεωφόρου Καραμανλή.

Στη Βουλή η διαχείριση των
αποβλήτων της Αττικής

Αντιπροσωπεία του «Δυτικού μετώπου» συναντήθηκε
με τον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση
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Πιθανότητα να δοθεί στις 26/10
το κοινωνικό εισόδημα 

Στους δικαιούχους των δήμων
Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Φυλής

ΕΕΝΝ..ΠΠ..ΕΕ::  ««ΑΑλλλλααγγήή  ττοουυ  
δδιιοοιικκηηττιικκοούύ  μμοοννττέέλλοουυ  ττηηςς  ΧΧώώρρααςς»»  
- Στο ψήφισμα του Συνεδρίου κρίνονται επιβεβλημένες

η απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας και η 
ορθολογική διαχείριση του ζητήματος των δανείων, ενώ 

τονίζεται ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων με τους
αντίστοιχους πόρους στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
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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 Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Ασπρόπυργος
Βλαζάκη Σμαραγδή Ε. 17ο χλμ Εθνικής Οδού, 

Διασταύρωση Ασπροπύργου, 2105575911

Ελευσίνα
ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 79, 2105544250

Μάνδρα
Ροκάς Δημήτριος Π. Σαλαμίνος 7 & Αλαμάνας,

2105541344

Αχαρνές
Γκίκα Σοφία - Ακριβή Κ.
Διαγόρα 30, 2102448558

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Μπουρούνη Αθηνά Δ. Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1 -

Δροσούπολη, 2102470650

Χαϊδάρι
Μανίκαρος Ιωάννης Δ.) Καραϊσκάκη 82, 

Χαϊδάρι, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Συννεφιά και υγρασία     
Άνεμοι: Noτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ 

Η Θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χρυσάνθη, Χρυσάφιος, Χρυσάφης, Χρυσαφένια

Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών Το πρωί της Παρασκευής 21/10, αντιπροσωπεία του «Δυτι-
κού μετώπου» συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής
κ. Νίκο Βούτση. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η βουλευ-

τής Β  ́Αθήνας κ. Χαρά Καφαντάρη, πρόεδρος της Διαρκούς επιτρ-
οπής παραγωγής και εμπορίου και ο βουλευτής Αττικής κ. Ιωάννης
Δέδες.

Η αντιπροσωπεία περιέγραψε τα προβλήματα που έχει συσσωρ-
εύσει η λειτουργία της εγκατάστασης διαχείρισης των αποβλήτων
όλης της Αττικής  στη Φυλή, για πάνω από πενήντα χρόνια. Παρ-
ουσίασε, επίσης, αναλυτικά τις έντονες 

διαφωνίες της για το περιεχόμενο του νέου περιφερειακού σχε-
διασμού διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής, που οδεύει
για επικύρωση στο περιφερειακό συμβούλιο. Επισημάνθηκε, ιδιαίτε-
ρα, η διαφαινόμενη συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης, με
επέκταση, μάλιστα, των υφιστάμενων δραστηριοτήτων.

Ο κ. Βούτσης και οι παρευρισκόμενοι βουλευτές αναγνώρισαν το
μέγεθος των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί. Έδειξαν
ενδιαφέρον να φωτιστούν ακόμη καλύτερα οι συνέπειες από την
εφαρμογή του νέου σχεδιασμού και οι δυνατότητα να υπάρξουν
βελτιωτικές παρεμβάσεις. Για το σκοπό αυτό, δόθηκε η υπόσχεση
ότι, το συντομότερο δυνατόν, θα συγκληθεί η διαρκής επιτροπή,
μετά από συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία, στην οποία θα
δοθεί η δυνατότητα στους φορείς και στις συλλογικότητες να ανα-
πτύξουν σε μεγαλύτερο βάθος τις απόψεις και τις προτάσεις τους.

Η αντιπροσωπεία του «Δυτικού μετώπου» κατέθεσε στη Βουλή
κείμενο ενημέρωσης και θέσεων, το οποίο ζήτησε να διαβιβαστεί σε
όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες (πλην αυτής της «Χρυσής
Αυγής»).  

Κατά τα άλλα, συνεχίζεται η ενημέρωση και η προσπάθεια κιν-
ητοποίησης των πολιτών στη Δυτική Αθήνα και στη Δυτική Αττική, η 

οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ανοιχτών
συγκεντρώσεων στη Ζωφριά Φυλής και στην Πετρούπολη, καθώς
και μαζική παρέμβαση στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβου-
λίου Αττικής, όταν θα συζητηθεί ο νέος ΠΕΣΔΑ.

21/10/2016
ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής -
Δ. Αθήνας

oxi.xyta.filis@gmail.com

Αλλαγή της ημερομηνίας συζήτησης στο περιφερειακό
συμβούλιο Αττικής

Τελικά, δεν επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες, που ήθελαν το θέμα
να συζητιέται στο περιφερειακό συμβούλιο Αττικής στις 27/10/2016.
Κατά συνέπεια, μεταφέρεται και η κινητοποίηση των κατοίκων της
Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας.

«ΔΔεενν  υυππάάρρχχοουυνν  δδιιααχχωωρριισσττιικκέέςς  γγρρααμμμμέέςς
μμεεττααξξύύ  δδεεξξιιάάςς,,  κκέέννττρροουυ  κκααιι  ααρριισσττεερράάςς»

Υπογράμμισε κατά τη χθεσινή του επίσκεψη 
στην Ελευσίνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Οι αιχμές κατά της κυβέρνησης, και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και
το «άνοιγμα» σε άλλους πολιτικούς χώρους χαρακτήρισαν
την χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στους φορείς της

Ελευσίνας, στο δημαρχείο της πόλης.
«Σήμερα δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δεξιάς, κέντρ-
ου και αριστεράς, αλλά διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αλήθειας και
αποτελεσματικότητας και λαϊκισμού και ψέματος. Οι πολιτικοί πρέπει
να δουλεύουν σκληρά και να λένε την αλήθεια. Εμείς αυτό κάνουμε και
θα συνεχίσουμε να κάνουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά  ο πρόεδρος
της ΝΔ.

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποίησε περιοδεία στην περιοχή,
επισκέφθηκε το παλαιό Ελαιουργείο, όπου παρουσιάζεται η βιομηχανι-
κή ιστορία της πόλης, ενώ συναντήθηκε με τους λιμενεργάτες, επι-
σημαίνοντας πως «το λιμάνι έχει προοπτικές ουσιαστικές, αναπτυξια-
κές». Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο από όπου
υπογράμμισε ότι «η Ελευσίνα μπορεί να αξιοποιήσει περισσότερο τον
αρχαιολογικό πλούτο και τα σχέδια για επέκταση του μουσείου με τη
δημιουργία ενός νέου Μουσείου».
Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο  κλίμα, πολλοί δημότες της Ελευσίνας υπο-

δέχθηκαν τον κ. Μητσοτάκη και συνομίλησαν μαζί του για τη σημερινή
οικονομική κατάσταση.  
Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Προέδρου της Ν.Δ. στη Δυτι-

κή Αττικής, καθώς είχε προηγηθεί μετά την ανάληψη των καθηκόντων
του, επίσκεψη στη βιομηχανική περιοχή του Θριασίου και τον δήμο

Ασπροπύργου. Και τις δύο φορές ο κ. Μητσοτάκης έδειξη τη διάθεση να
γνωρίσει και να ακούσει απο κοντά τα προβλήματα των κατοίκων, κι όχι
να μείνει σε μια τυπική επίσκεψη. 
Θα ήταν παράλειψη εάν δεν αναφέραμε την άψογη φιλοξενία και παρ-

ουσίαση του Μουσείου Βιομηχανικής Ιστορίας του δήμου Ελευσίνας, το
οποίο εγκαινιάσθηκε πρόσφατα και του Αρχαιολογικού χώρου από την
αρχαιολόγο κα Π. Παπαγγελή, ενώ ιδιαίτερα φιλική  ήταν και η υποδοχή
του κ. Μητσοτάκη από τον πρόεδρο του ΟΛΕ, Στ. Δρακονταειδή.
Τον πρόεδρο της Ν.Δ. συνόδευαν οι βουλευτές, Β. Οικονόμου, Θ.

Μπούρας, Γ. Βλάχος, Γ. Μαρτίνου, ο πολιτευτής Ν. Καντερές, η πολι-
τεύτρια Ευαγγελία Κοπανάκη και αρκετοί αιρετοί της περιοχής. 

Λιάκος Ευάγγελος 

Στη Βουλή η διαχείριση των αποβλήτων της Αττικής
Αντιπροσωπεία του «Δυτικού μετώπου» συναντήθηκε με

τον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση



Βανδαλισμοί στο δημαρχείο
Ελευσίνας εν όψει της
επίσκεψης Μητσοτάκη

Σ
τόχος βανδαλισμού έγινε τα ξημερώματα το δημαρχείο
Ελευσίνας, μερικές ώρες πριν την προγραμματισμένη,
επίσημη επίσκεψη του αρχηγού της Αξιωματικής Αντι-

πολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή.
Κουκουλοφόροι έσπασαν με πέτρες τα τζάμια στην πρόσοψη
του κτιρίου και έγραψαν με σπρέι στον τοίχο «Παντού είναι
Εξάρχεια» σχολιάζοντας μ' αυτόν τον τρόπο τη συνέντευξη του

κ. Μητσοτάκη στην εφημερίδα Real, στην οποία ο αρχηγός της
Νέας Δημοκρατίας είχε δηλώσει ότι «θα καθαρίσει τα Εξάρχεια
σε ένα μήνα».
Το απόγευμα της Δευτέρας στο Athens Indymedia αναρτήθηκε
κείμενο ανάληψης ευθύνης που ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «με

αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο δημαρχείο
της Ελευσίνας τη Δευτέρα 24/10 ομάδα συντρόφων επιτεθήκα-
με τα ξημερώματα σπάζοντας τις εισόδους του δημαρχείου και
γράφοντας συνθήματα».
Το κείμενο έχει υπογραφή «αναρχικοί/αναρχικές» και καταλήγει
με τη φράση«θανατος στη Δημοκρατία».

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 θριάσιο-3      

Αλλαγή του διοικητικού
μοντέλου της Χώρας,
μετεξέλιξη της Περιφε-

ρειακής Αυτοδιοίκησης σε Περ-
ιφερειακή Διακυβέρνηση, που
θα έχει κανονιστική αυτονομία
στα θέματα - ευθύνη της και
κατάργηση των Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων, είναι οι βασι-
κές θέσεις της Ένωσης Περιφε-
ρειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) όπως
αποτυπώθηκαν στο ψήφισμα – εγκρίθηκε με συντριπτική
πλειοψηφία – του 4ου Τακτικού Συνεδρίου της, που πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Στις βασικές θέσεις του 4ου Συνεδρίου της ΕΝ.Π.Ε., επι-
σημαίνεται ότι, το τεκμήριο αρμοδιότητας για τις περιφερει-
ακές υποθέσεις θα πρέπει να ανήκει στην Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση, ενώ σχετικά με το όποιο νέο εκλογικό
σύστημα για την Αυτοδιοίκηση τονίζεται ότι, πρέπει να τύχει
ευρύτερων συναινέσεων και να έχει συγκεκριμένα χαρακ-
τηριστικά.

Στο Ψήφισμα κρίνονται επιβεβλημένες η απόλυτη προ-
στασία της πρώτης κατοικίας και η ορθολογική διαχείριση
του ζητήματος των δανείων, ενώ τονίζεται ότι η μεταφορά
αρμοδιοτήτων με τους αντίστοιχους πόρους στην Περιφερ-
ειακή Αυτοδιοίκηση θα βοηθήσει στην ανάληψη ουσια-

στικών πρωτοβουλιών στον
σχεδιασμό και την εφαρμογή
του Εθνικού Προγράμματος
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
της χώρας. 

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Αναλυτικά, το ψήφισμα του
4ου Τακτικού Συνεδρίου της
ΕΝ.Π.Ε. έχει ως εξής:

Στην κρίσιμη περίοδο που διέρχεται η χώρα σε πολιτικό,
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, η Αυτοδιοίκηση
επωμίζεται ένα τεράστιο βάρος στην στήριξη της κοινωνίας
και των πολιτών.

Στην πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο με στόχο
την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
αυτοδιοίκηση, ανταποκρινόμαστε θετικά.

Ξεκαθαρίζουμε εκ των προτέρων ότι συμφωνούμε στη
βελτίωση του Καλλικράτη, στην κατεύθυνση της ολοκλήρ-
ωσης της διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας και της
άρσης των στρεβλώσεων που διαπιστώθηκαν στη μέχρι
σήμερα εφαρμογή του.

Συνεχίζεται στη σελ. 10

ΕΕΝΝ..ΠΠ..ΕΕ::  ««ΑΑλλλλααγγήή  ττοουυ  
δδιιοοιικκηηττιικκοούύ  μμοοννττέέλλοουυ  ττηηςς  ΧΧώώρρααςς»»  

- Στο ψήφισμα του Συνεδρίου κρίνονται επιβεβλημένες η απόλυτη
προστασία της πρώτης κατοικίας και η ορθολογική διαχείριση 

του ζητήματος των δανείων, ενώ τονίζεται ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων με
τους αντίστοιχους πόρους στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

ΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔ..ΣΣ..  

Η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στο Δήμο 
Μάνδρας και η ανάπλαση της Οδού B. Κοροπούλη

Σήμερα και ώρα 20:00
θα συνεδριάσει το
Δημοτικό  Συμβούλιο

Μάνδρας - Ειδυλλίας  για
συζήτηση και λήψη απόφά-
σεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση εκτέλεσης του
έργου «Ανάπλαση Οδού B.
Κοροπούλη» και καθορισμός
τρόπου δημοπράτησης

2. Έγκριση απολογισμού
του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανι-
σμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
& Πολιτισμού Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας» οικονομικού έτους 2013.

3. Έγκριση απολογισμού του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανι-
σμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισμού Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας» οικονομικού έτους 2014.

4. Καθορισμός τρόπου συνέχισης του διαγωνισμού
«Προμήθεια καυσίμων (κίνησης- θέρμανσης) και λιπαν-
τικών για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και του
ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΠ έτους 2016

5. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστι-
κής Παραλαβής για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση δικ-
τύου ύδρευσης στο Δήμο Μάνδρας»

6. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (2ου ΑΠΕ)
Εργασιών για το έργο: «Διάνοιξη –Διαμόρφωση και Τοποθ-
έτηση Κρασπεδόρειθρων στην εντός σχεδίου περιοχή Αγ.
Αικατερίνη»

7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων
8. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου

Μάνδρας-Ειδυλλίας
9. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβ-

ληθέντων αποδοχών
10. Έγκριση εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότ-

ητας και υποδειγμάτων εκτίμησης της Επιχειρησιακής
Ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020

11. Ορισμός εκπροσώπου
του Δήμου ως μέλους της επι-
τροπής περί βοσκήσιμων
γαιών

12. Έγκριση εσόδων-εξόδων
Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο του
προϋπολογισμού Δήμου Μάν-
δρας-Ειδυλλίας οικονομικού
έτους 2016

13. Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 163/2015 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου ως
προς τον εκπρόσωπο του
Δήμου στην Επιτροπή Παρα-

κολούθησης
14. Τροποποίηση της με αριθμ. 135/2016 απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου
15. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου της Επιτροπής παρ-

αλαβής του έργου «Ύδρευση οικισμών Αγ. Νεκταρίου, Αγ.
Παρασκευής & Κρύο Πηγάδια από Κεντρικό αγωγό Πόρτο
Γερμενό»

16. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων ασφαλτό-
στρωσης

17. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών
18. Αποδοχή παραχώρησης του Ενοριακού Πνευματικού

Κέντρου Βιλίων στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας
19. Περί της άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικής και

μουσικών οργάνων και της παράτασης του ωραρίου λειτο-
υργίας αυτών για καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος για τις Δημοτικές Κοινότητες Μάνδρας
Ερυθρών και την Τοπική Κοινότητα Οινόης

20. Έγκριση διέλευσης από το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας
των αγωνιστικών αυτοκινήτων που θα συμμετέχουν στο
37ο ΡΑΛΛΥ ΠΑΛΛΑΔΙΟ.

21. Έγκριση αποχαρακτηρισμού τμήματος της εθνικής
οδού στη Δημοτική Κοινότητα Ερυθρών.
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ΥΥππεερρψψήήφφιισσεε  ττηη  δδιιεευυθθέέττηησσηη  
ττοουυ  ρρέέμμααττοοςς  ΣΣοουυρρέέζζαα  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς

ττοο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο!!

ΗΠεριφέρεια Αττικής - σταθερά προσανατολισμένη στην
Αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αττικής, υπερψή-

φισε στο Περιφερειακό συμβούλιο το έργο ‘’ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΟΥΡΕΖΑΣ’’ στον δήμο Φυλής.

Η υλοποίηση αυτού του έργου, ο προυπολογισμός του
οποίου ανέρχεται  σε 36.000,00 ευρώ, θα δώσει απαντήσεις
στα προβλήματα που δημιουργούνται ακόμα και με μικρές
βροχοπτώσεις στην συγκεκριμένη περιοχή των Άνω Λιοσίων 

Χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα ακινήτων,
βάσει των οποίων επιβάλλονται
δημοτικά τέλη, «εξαφανίζονται» όχι

μόνο επειδή δηλώνονται «κουτσουρεμένα»
αλλά και ενίοτε διότι υπάρχει «διαρροή» κατά
τη διαδρομή καταγραφής τους στα αρχεία
δήμων και ΔΕΗ.

Έχει εντοπισθεί από τις αρμόδιες Αρχές ότι
εκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να
εισπραχθούν από τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης δεν φτάνουν ποτέ στα ταμεία
τους. Λόγω της καταγραφής λιγότερων τετρα-
γωνικών ακινήτων οι δήμοι χάνουν έσοδα από
τέλη και ακίνητης περιουσίας τα οποία κατα-
βάλλονται από ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω του
λογαριασμού της ΔΕΗ.

Η περίπτωση της Γλυφάδας

Ενδεικτική και εντυπωσιακή είναι η
περίπτωση του δήμου Γλυφάδας, την οποία
φέρνει στο φως της δημοσιότητας «Το Βήμα».
Επειτα από σύγκριση των αρχείων του δήμου
και της ΔΕΗ, η δημοτική αρχή αποκάλυψε
854.766 τετραγωνικά μέτρα σε ακίνητα εντός
Γλυφάδας (οικιακής και επαγγελματικής χρή-
σης), τα οποία ήταν καταγεγραμμένα στον
δήμο αλλά όχι στην επιχείρηση ηλεκτρισμού.
Πρόκειται συνολικά για 5.906 ακίνητα, από τα
οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της δημοτικής
αρχής, θα εισπράττει επιπλέον περίπου
1.200.000 ευρώ ετησίως!

Ανάλογα φαινόμενα έχουν εντοπίσει δήμα-
ρχοι σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τις
αρμόδιες αρχές να διαπιστώνουν αναντι-
στοιχία δηλωμένων τετραγωνικών μέτρων σε
κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους μεταξύ
ΟΤΑ και ΔΕΗ. Πάντως, όπως τονίζουν αυτοδι-
οικητικά στελέχη, τελευταία έχουν εντοπιστεί
μεγαλοϊδιοκτήτες (κάτοχοι επιχιερηματικών
χώρων, εμπορικών κέντρων, πολλών ακινή-
των κ.ά.) με ελλειμματική καταγραφή τετραγω-
νικών μέτρων και ήδη έχουν τεθεί στο μικροσ-
κόπιο αρμοδίων υπηρεσιών. Μάλιστα, έχει
διαπιστωθεί ότι τέτοιες περιπτώσεις αφορούν

ακόμα και τράπεζες, στις οποίες τα τελευταία
χρόνια λόγω κρίσης περιήλθε πλήθος ακινή-
των στην ιδιοκτησία τους.

Τέλη ανταποδοτικά

Το ζήτημα των αποκλίσεων είναι μείζονος
σημασίας, με δεδομένο ότι τα δημοτικά τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ενιαίο
ανταποδοτικό τέλος) και το λεγόμενο Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) καταβάλλονται
από ιδιοκτήτες ακινήτων κάθε δήμου μέσω
του λογαριασμού που εκδίδει η ΔΕΗ – για όσα
είναι μη ηλεκτροδοτούμενα τα τέλη καταβάλ-
λονται απευθείας στους ΟΤΑ.

Οπως επισημαίνουν στελέχη της
αυτοδιοίκησης, είναι τέλη 

ανταποδοτικά για την καθαριότητα και
τον ηλεκτροφωτισμό, επομένως έχει
σημασία η γνώση των πραγματικών

στοιχείων.

Ειδάλλως, ούτε δίκαιη κατανομή τελών γίνε-
ται με βάση την αναλογική επιβάρυνση για
όσους έχουν μεγάλα ακίνητα -με περισσότερα
τετραγωνικά- ούτε διασφαλίζεται η διοχέτευση
των εσόδων στην προσπάθεια ενίσχυσης

οικονομικά αδύναμων πολιτών, ακόμα και
μέσω μείωσης ή κατάργησης τελών. Αλλωστε,
η κρατική επιχορήγηση και τα έσοδα από
δημόσιους πόρους έχουν μειωθεί κατά 60%
για τους δήμους.

Τώρα οι δήμοι έχουν αποδυθεί σε αγώνα
επιβίωσης ελλείψει κρατικών πόρων, συμπιέ-
ζοντας δαπάνες -ακόμα και κοινωνικές αν και
είναι αναγκαίες- αλλά και αναζητώντας «ευέ-
λικτους» τρόπους οικονομικής ανάκαμψης.
Παράλληλα, εμφανίζονται να επιδιώκουν το
ξερίζωμα φαινομένων κακοδιαχείρισης, αλλά
και ενεργοποίησης μηχανισμού διασταύρω-
σης στοιχείων που θα βοηθήσει στην εξοι-
κονόμηση πόρων και στην αύξηση εσόδων.

Συνεργασία για το Ε9

Τόσο η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ) όσο και το υπουργείο Εσωτερικών
βρίσκονται σε επαφή ώστε να καταστεί δυνατό
τα δημοτικά τέλη να υπολογίζονται από τα
στοιχεία των δηλώσεων Ε9. Η μόνιμη
επωδός, ήδη από το 2014, από τη Γενική
Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων
(ΓΓΠΣ) είναι το απόρρητο των προσωπικών
δεδομένων όταν δήμοι ζητούν από το υπουρ-
γείο Οικονομικών στοιχεία ώστε να γίνει δια-

σταύρωση. Ομως τον περασμένο Ιούλιο ο
υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Κουρ-
ουμπλής δεσμεύθηκε ότι θα δοθεί λύση σε
συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών
μέσω νομοθετικής ρύθμισης.

Το ζήτημα είχε θέσει μετ’ επιτάσεως ο δήμα-
ρχος Σερρών κ. Πέτρος Αγγελίδης, ο οποίος
μάλιστα σε επιστολή του προς το υπουργείο
Εσωτερικών τόνιζε ότι σε δειγματοληπτικό
έλεγχο στο ηλεκτρονικό αρχείο ηλεκτροδο-
τούμενων ακινήτων όλου του δήμου Σερρών
(μέσω της ΔΕΔΔΗΕ), οι υπηρεσίες του δήμου
διαπίστωσαν απόκλιση της δήλωσης των
τετραγωνικών μέτρων στο ΤΑΠ και στα δημο-
τικά τέλη έναντι εκείνων που αντιστοιχούν στις
εκδοθείσες οικοδομικές άδειες. Ετσι, επειδή οι
δηλώσεις Ε9 του κάθε φορολογούμενου
πολίτη συνδέονται πια και με τον αριθμό παρ-
οχής του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου του,
ζητούσε με επιστολή στη ΓΓΠΣ, σε συνερ-
γασία με το τμήμα μηχανοργάνωσης του
δήμου, τα τετραγωνικά μέτρα που έχουν
δηλωθεί στο Ε9 από συγκεκριμέ-νους αριθ-
μούς παροχής.

Επίσης, είναι ενδεικτικό ότι ο δήμαρχος
Αιγάλεω κ. Δημήτρης Μπίρμπας αποτύπωσε
μια πρώτη εικόνα με τις δηλωθείσες επιφάνει-
ες των ακινήτων στον δήμο. 

Σε ελέγχους που διενήργησε το Τμήμα Εσό-
δων διαπιστώθηκε σειρά από ανακολουθίες
σε σχέση με τα τετραγωνικά μέτρα επιφανείας
που έχουν δηλωθεί, τη χρήση τους (επαγγε-
λματική – οικιακή), καθώς και το καθεστώς
ηλε-κτροδότησης αυτών. 

Ετσι, «στην προσπάθειά του για ισότιμη
μεταχείριση όλων των πολιτών και της αποκα-
τάστασης των τυχόν αδικιών», ο δήμος Αιγά-
λεω καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθ-
ουν στο Τμήμα Εσόδων ως τις 31.12.2016 για
να δηλώσουν τις τυχόν διαφορές.

Αποκλίσεις έχουν εντοπισθεί κατά καιρούς
σε πολλές πόλεις, με έρευνες που έχουν
πραγματοποιηθεί από την Κρήτη ως τη βόρ-
εια Ελλάδα, τα Επτάνησα και τα νησιά του
Αιγαίου.

««ΕΕξξααφφααννιισσμμέένναα»»  χχιιλλιιάάδδεεςς  ττεεττρρααγγωωννιικκάά  αακκιιννήήττωωνν  
οοδδηηγγοούύνν  σσττηη  ««δδιιααρρρροοήή»»  δδηημμοοττιικκώώνν  ττεελλώώνν  

Αναντιστοιχία στα αρχεία δήμων και ΔΕΗ.

Λάθος άτομο λήστεψαν ΡΟΜΑ από τα Άνω Λιόσια

Θύμα ληστείας
από τσιγγάνους
των Άνω

Λιοσίων έπεσε η μητέρα
του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα, της
οποίας έκλεψαν το κινητό
από τη τσάντα της, όταν
επισκέφτηκε το κοιμητήρ-
ιο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή η μητέρα του
Αλ. Τσίπρα διαπίστωσε την απώλεια του κιν-
ητού της τηλεφώνου, όταν επέστρεψε στο
σπίτι της από το νεκροταφείο Αθηνών, οπότε
και ειδοποίησε την ασφάλεια του Πρωθυπο-
υργού. Αμέσως  κινητοποιήθηκε η ΕΥΠ καθώς
και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και, με
τα μέσα που διαθέτουν, ξεκίνησε αγώνας δρό-
μου, προκείμενου να εντοπιστεί η συσκευή και
να αποφευχθεί τυχόν διαρροή προσωπικών
δεδομένων.

Αποτέ-
λ ε σ μ α
της κιν-
η τ ο -
ποίησης
ήταν να
ε ν τ ο π ι -
στεί  το
σ τ ί γ μ α

του τηλεφώνου σε μονοκατοικία στα Άνω Λιό-
σια. Έτσι, με εισαγγελική παραγγελία έγινε
επιχείρηση, χθες το απόγευμα,  στη μονοκα-
τοικία, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και στε-
λέχη του τμήματος Διαρρηκτών της Ασφάλει-
ας,  όπου και βρέθηκε, μαζί με άλλα κλοπι-
μαία, και το κινητό της μητέρας του Πρωθυ-
πουργού.

Δράστης, όπως διαπιστώθηκε, ήταν νεαρός
τσιγγάνος, ο οποίος μαζί με άλλους, είχαν
συστήσει σπείρα που έκλεβε κινητά σε κοιμ-
ητήρια και νοσοκομεία.
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ΟΔήμος Ασπροπύργου πληροφορεί τους
Πολίτες ότι, τα όλα τα συνεργεία του πραγμα-
τοποιούν εργασίες σε διάφορα σημεία του

Δήμου.
Τα συνεργεία καθαρισμού του Δήμου, παρουσία του

Αντιδημάρχου Καθαριότητας – Ανακύκλωσης –
Πρασίνου, κ. Αβραάμ Κωνσταντινίδης, πραγματο-
ποίησαν συγκομιδή κομμένων κλαδιών, διαφόρων απο-
ρριμμάτων και μπαζών στη περιοχή Θέση Κυρίλλο.  

Επίσης, τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας  του
Δήμου, προχώρησαν σε πλήρη ανακατασκευή του δρό-
μου, μπροστά από το όγδοο (8ο) Δημοτικό Σχολείο του
Ασπρόπυργου, ενώ ξεκίνησαν επισκευές στα φρεάτια
επί της Λεωφόρου Καραμαλή.

ΨΨΑΑΧΧΝΝΕΕΙΙ  ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΣΣΤΤΕΕΓΓΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  
ΦΦΟΟΡΡΕΕΑΑ  ‘’ΕLEUSIS 2021’’ O ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή Σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή 
η συζήτηση των όρων μίσθωσης η συζήτηση των όρων μίσθωσης 

Για σήμερα  Τρίτη  και ώρα 8:00
μ.μ.είναι προγραμματισμένη να γίνει
η νέα συνεδρίαση  της Οικονομικής

Επιτροπής Δήμου Ελευσίνας, η οποία
καλείται να αποφασίσει για τα παρακάτω:                                                                                          

1. Ακύρωση της υπ’αρ 560/2016
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
2. Κατακύρωση ή μη του Αποτελέ-
σματος του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονι-
κού Διαγωνισμού για την »Συντήρηση –
Επισκευή οχημάτων της Υπηρεσίας (περ-
ιλαμβάνονται εργασίες φανοποιεία, επισ-
κευές ελαστικών, ταχογράφων κ.λ.π.)»
3. Εκδίκαση της υπ’ αριθμ. πρωτ.
21228/30-9-2016 ενστάσεως κατά του υπ’
αριθμ. 3/26-9-2016 πρακτικού της Επιτρο-
πής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθ-
ειών, που αφορά τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθ-
εια οικοδομικών υλικών (σιδήρου, ψυχρού
ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος,
ξυλείας χρωμάτων κ.λ.π»

4. Κατάρτιση των όρων πρόσ-
κλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των
γραφείων του φορέα Εleusis 2021. 
5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
578/16 απόφασης της Οικονομικής Επιτρ-
οπής. 
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 1.835,20 € για προμήθ-
εια ειδών γραφείου (μηχανή βιβλιοδεσίας
και αριθμομηχανών) 
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 7.550,36 € για προμήθ-
εια ειδών οδοσήμανσης. 
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 14.975,48 € για προ-
μήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. για τις οδούς της
πόλης. 
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 10.959,12 € για αμοιβή
δικηγόρου Χαροκόπου Αγγελικής
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 620,00 € για αμοιβή δικ-

ηγόρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 2.596,06 € για αμοιβή
Νομικού.
12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 14.500,00 € για εγκατά-
σταση και συντήρηση FREE WI-FI Δήμου
Ελευσίνας 
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 12.000,00 € για αγορά
αδειών χρήσης λογισμικού. 
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 1.860,00 € για λοιπές
συνδρομές – συνδρομές INTERNET
15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 6.857,65 € για χρημα-
τοδότηση της ΚΕΔΕ για τον μήνα Ιούνιο
2016. 
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 1.449,56 € για προμήθ-
εια ψηφιακού συστήματος ταχυδρομείου,
ζύγισης, αυτόματου υπολογισμού τελών

και γραμματοσήμανσης
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 372,00 € για συμμετοχή
υπαλλήλων σε επιμορφωτικά σεμινάρια. 
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 496,00 € για συνδρομή
σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά
μέσα. 
19. Διορισμός πληρεξούσιου δικ-
ηγόρου για την εκπροσώπηση του
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, κατά την συζήτηση της υπ’
αριθμ. 68485/07 αγωγής του κ. ΓΚΑΖΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ. 
20. Διορισμός πληρεξούσιων δικ-
ηγόρων για την εκπροσώπηση του Δήμου
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακο-
υργημάτων, κατά την δικάσιμο της ΑΒΜ�
Δ08/2687 (Αρ. Εισαγγελικής παραγγελίας
ΕΓ 2-13/516) 
21. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρ-
εία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

ΣΣυυννεερργγεείίαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
σσυυννεεχχίίζζοουυνν  ττιιςς  εερργγαασσίίεεςς  σσεε  όόλληη  ττηηνν  ππόόλληη

Πλήρη ανακατασκευή του δρόμου μπροστά 
από το 8ο Δημοτικό Σχολείο και επισκευές στα φρεάτια 

επί της Λεωφόρου Καραμανλή.

ΚΚααττααββοολλήή  5533  εεκκααττ..  
σσττοουυςς  δδήήμμοουυςς  
γγιιαα  εεξξόόφφλληησσηη

οοφφεειιλλώώνν  ππρροοςς  ττρρίίττοουυςς

ΟΟ  δδήήμμοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  θθαα
λλάάββεειι  777788..333388,,1166  εευυρρώώ

Την εκταμίευση συνολικά 52.945.223,55
ευρώ στους δήμους της Χώρας αποκλει-
στικά και μόνο για την εξόφληση των ληξι-

πρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
(φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) με χρέωση
του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προχώρησε το
ΥΠΕΣΔΑ, με απόφασεις που υπογράφει ο υφυπο-
υργός Γιάννης Μπαλάφας.

Αυτή τη φορά ο δήμος Χαίδαρίου θα ενισχυθεί
για αυτόν τον σκοπό με το ποσό των 778.338,16
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Μ
ια εξαιρετική ιστορική εκδήλωση
με θέμα  «Η  Άλωση της Τριπο-
λιτσάς-23 Σεπτεμβρίου 1821

αλλά και η άγνωστη απελευθέρωση της
Τρίπολης από τις δυνάμεις κατοχής  στις
29 Σεπτεμβρίου 1944», πραγματοποίησε ο
Σύλλογος Αρκάδων Φυλής, σε συνεργασία
με τον Αθλητικό  και Πολιτιστικό Οργανισμό
Η ΠΑΡΝΗΘΑ,  το Σάββατο 22 Οκτωβρίου,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Γενι-
κού Λυκείου Άνω Λιοσίων. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Πραχαλιάς,
κάνοντας μια αναδρομή στα γεγονότα  παρουσίασε
τις πολιτικές  πτυχές  των δυο μεγάλων ιστορικών
στιγμών της Αρκαδίας , επιχείρησε τη  σύνδεσή
τους και κατέληξε περιγράφοντας την επίδρασή
τους  στη σημερινή εποχή. 

Την πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρκάδων χαιρέ-
τισε ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Νίκος Χατζητρακό-
σιας, ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του επανα-
βεβαίωσε τη στήριξη του Δήμου στις εκδηλώσεις
των Συλλόγων της
πόλης. «Γνωρίζετε πως
οι κατευθύνσεις του
Δημάρχου Χρήστου
Παππού  είναι να
στηρίζουμε εμπράκτως
και ουσιαστικά όλες τις
δραστηριότητες και τις
πρωτοβουλίες των
Συλλόγων. Πιστεύουμε
ότι ο Πολιτιστικός Οργα-
νισμός του Δήμου και ο Γιώργος Μαυρειδής, με την
καλή συνεργασία που έχει πετύχει  με όλους τους
Συλλόγους, κάνουν ουσιαστικό έργο», σημείωσε
στο σύντομο χαιρετισμό του ο Νίκος  Χατζητρακό-
σιας .

Τη δράση του Συλλόγου Αρκάδων και του
Προέδρου του προσωπικά στη διερεύνηση της
ιστορικότητας των γεγονότων των Επανάστασης
και του Ελληνοϊταλικού Πολέμου εξήρε ο Δημοτικός
Σύμβουλος και Επικεφαλής της παράταξης Ενότητα
Πολιτών, Σάββας Σάββας. «Ο κ. Πραχαλιάς έχει
ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και ένστικτο, σε
δύσκολες περιόδους για το έθνος μας, με την τέλεια
επιστημονική του γνώση, μάς βοηθάει να ανακαλέ-
σουμε και να αναμοχλεύσουμε εκείνους τους
αγώνες του έθνους μας,
που πάντα είχαν σα
σκοπό την απελευθέρ-
ωση του γένους μας»,
τόνισε ο κ. Σάββας,
υπογραμμίζοντας πως
ο Σύλλογος Αρκάδων
«δεν είναι ένας απλός
Πολιτιστικός Σύλλογος,
είναι ένας Σύλλογος
που οι ημερίδες και
παρουσιάσεις του στα
ιστορικά γεγονότα, μάς
δίνουν ελπίδα για το
αύριο». 

Ο Γιώργος Πραχαλιάς σε μια πραγματικά ανατρ-
επτική ομιλία συνέδεσε την πολιτική πτυχή του ‘21
με την απελευθέρωση του ‘44 και έκανε εκτεταμένες
αναφορές στον «αδελφοκτόνο εμφύλιο που επακο-
λούθησε και  τα δεινά του,  που πληρώνει η χώρα
μέχρι σήμερα». 

Μέσα από την άριστα δομημένη και άρτια ομιλία
που εκφώνησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρκά-
δων, κατάφερε να εντυπωσιάσει το κοινό του,
καθώς η αφήγηση έρρεε αβίαστα και συνοδεύτηκε
από  πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και επενδύθη-
κε μουσικά και χορευτικά με όλα τα τραγούδια που
γράφτηκαν και σημάδεψαν τις μεγάλες ιστορικές
στιγμές της Τρίπολης. 

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε, το σημείο της
ομιλίας του Γιώργου Πραχαλιά που αναφερόταν
στον σημαντικό ρόλο και τη συμβολή του Στρατηγού
Ευστάθιου Λιώση στην απελευθέρωση της Τρίπολ-
ης από τις δυνάμεις κατοχής το 1944. «Αν ο Στρατ-
ηγός Λιώσης δεν πάθαινε το σοβαρό εγκεφαλικό
επεισόδιο το 1947, αυτός θα γινόταν Πρωθυπο-
υργός μετά τον εμφύλιο  και όχι ο Παπάγος και η
μετεμφυλιακή πολιτική ιστορία της Ελλάδος θα ήταν
σίγουρα διαφορετική», είπε ο Πρόεδρος των Αρκά-

δων,  ο οποίος κάλεσε
όλους τους Συλλόγους του
Δήμου Φυλής σε συστρά-
τευση. «Πρέπει να αρχίσο-
υμε να προβληματιζόμα-
στε. Είναι υποχρέωση
όλων μας σε αυτή την
πόλη να ανοίξουμε επιτέ-
λους αυτό το σημαντικό
κεφάλαιο της πολιτικής
ιστορίας και να δείξουμε

ότι  η πόλη,  παραλίγο να αναδείξει τον Έλληνα Ντε
Γκώλ , αντί να ασχολούμαστε με το  πόσους χορούς
θα χορέψει στο πανηγύρι κάθε Σύλλογος», κατέλ-
ηξε ο Γιώργος Πραχαλιάς. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος
Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος ,ο Αναπληρωτής
Δήμαρχος Πολεδομίας και Πρόεδρος της Δευτερο-
βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρακό-
σιας, ο  Δημοτικός Σύμβουλος  της πλειοψηφίας  και
πρόεδρος της Γρίζας Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Επι-
κεφαλής της παράταξης Ενότητα Πολιτών Σάββας
Σάββας, ο πρώην Δήμαρχος Φυλής Δημήτρης
Μπουραϊμης, οι πρώην Δήμαρχοι Άνω Λιοσίων
Νίκος Παπαδήμας και Βαγγέλης Χριστοφιάκης,  ο
Επικεφαλής της παράταξης Εύπολις Γιώργος

Αβράμης, ο Επικε-
φαλής της παρά-
ταξης Λαϊκή
Σ υ σ π ε ί ρ ω σ η
Δημήτρης Τσιο-
υμπρής , η Τοπική
Σύμβουλος και
έφορος του συλλό-
γου Αρκάδων
Ευαγγελία Καψή –
Καπίρη, ο πρώην
Πρόεδρος της
Γρίζας Αλέξανδρος
Σύρμας και τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου της Γρίζας  Νίκος
Γεώργας και Δημήτρης Λιόσης, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Κρητών Βασίλης Στεφανουδάκης, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Λίμνης Μιχάλης Μιχα-
ηλίδης,  ο Πρόεδρος του Συλλόγου Βορειοηπειρ-
ωτών Μιχάλης  Βασιλείου , ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου Τσουκλιδίου Νίκος Νικολόπουλος,  ο εκπρόσω-
πος του Συλλόγου Τριτέκνων Φυλής Χρήστος
Καρίπης,  ο εκπρόσωπος του «Ποταμιού» στο
Δήμο Φυλής Αθανάσιος Βασιλείου  και  η Πρόεδρ-
ος της Ένωσης Γονέων Άνω Λιοσίων, Αντωνία
Μπλέτσα .  Την εκδήλωση κόσμησε με το τραγούδι
της η καθηγήτρια Βυζαντινής μουσικής  Μύριαμ
Μαρίνου ενώ χόρεψε το χορευτικό τμήμα του
Συλλόγου Αρκάδων Φυλής.  

ΔΔύύοο  χχώώρροοιι  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  ΔΔύύοο  χχώώρροοιι  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  
κκαατταασσκκεευυάάσσττηηκκαανν  κκαατταασσκκεευυάάσσττηηκκαανν  

σσττοο  ΓΓήήππεεδδοο  ΜΜππάάσσκκεεττσσττοο  ΓΓήήππεεδδοο  ΜΜππάάσσκκεεττ
ττωωνν  ΒΒιιλλίίωωνν  ττωωνν  ΒΒιιλλίίωωνν  

ΈΈνναα  αακκόόμμηη  ααίίττηημμαα  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  
ιικκααννοοπποοιιήήθθηηκκεε  ααππόό  ττηη  δδηημμοοττιικκήή  

ααρρχχήή  ΜΜάάννδδρρααςς  --  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  

Δύο χώροι αποδυτηρίων στο Γήπεδο Μπάσκετ των
Βιλίων κατασκευάστηκαν και παραδόθηκαν από τον
Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, καλύπτοντας πια τη βασική

ανάγκη των αθλητών και δημοτών που κάνουν χρήση του γηπέ-
δου.

Πρόκειται για μία ακόμη  παρέμβαση του Δήμου Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας, ικανοποιώντας έτσι κι ένα πάγιο αίτημα όλων των κατοίκων
των Βιλίων.

Η Δήμαρχος, Γιάννα Κριεκούκη συνομιλώντας με τους κατοίκο-
υς, αθλητές και μη, είχε διαπιστώσει την ανάγκη της εξ ολοκλήρου
κατασκευής των αποδυτηρίων του γηπέδου μπάσκετ στα Βίλια.
Έτσι προκειμένου να ικανοποιήσει το αίτημα των πολιτών
προχώρησε σε ολοκληρωμένη παρέμβαση και δημιούργησε δύο
χώρους αποδυτηρίων λειτουργικούς και χρήσιμους. 

Έγινε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τοποθετήθηκαν κουφώματα
και πόρτα ενώ παράλληλα στρώθηκαν πλακάκια σε όλο το χώρο. 

Στη συνέχεια, αφού σοβαντίστηκε και βάφτηκε το κτίριο, τοποθ-
ετήθηκαν πάγκοι και κρεμάστρες γεγονός που θα διευκολύνει την
καθημερινότητα όλων των αθλητών και μη που χρησιμοποιούν το
γήπεδο.

«Στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών
μας και η διευκόλυνση της καθημερινής τους ζωής. 

Είμαστε εδώ και για τα μικρά και για τα μεγάλα, είμαστε εδώ
πάντα δίπλα στους πολίτες να αφουγκραζόμαστε τα αιτήματά τους
και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να επιλύουμε τα προβλήματά
τους», δήλωσε η κ. Γιάννα Κριεκούκη μετά την περάτωση των
εργασιών των αποδυτηρίων.

Ενδιαφέρουσα  εκδήλωση ιστορικού 
περιεχομένου από το σύλλογο Αρκάδων Φυλής 

Κάλεσμα του Προέδρου των Αρκάδων προς όλους του συλλόγους
του δήμου για την ανάδειξη της ιστορικότητας του τόπου 
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Απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών 
στους δήμους για τα έτη 2014 - 2015 και παρεμβάσεις 

σε αθλητικές εγκαταστάσεις των Μεγαρέων 

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου στις 27/10

ΞΞεεκκιιννάά  ηη  εεκκδδίίκκαασσηη
ττωωνν  εεννσσττάάσσεεωωνν  σσττοο
ΚΚΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ  

Στο Δημαρχείο της Μάνδρας έχει 
αναρτηθεί πίνακας

για τις συνεδριάσεις των επιτροπών 
προς ενημέρωση των πολιτών

Σας γνωρίζουμε ότι, τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει
η εκδίκαση των ενστάσεων του Εθνικού Κτηματο-
λογίου που κατατέθηκαν το 2015 στο γραφείο

κτηματογράφησης στο Περιστέρι.
Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος
Μάνδρας έχουν αναρτηθεί τα πινάκια με τις συνεδριάσεις
των επιτροπών εκδίκασης των ενστάσεων. Εκεί μπορεί
κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τον τόπο και την
ημερομηνία εκδίκασης της ένστασής του.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΡΩΓΗ»

ΦΦΦΦώώώώφφφφηηηη    ΓΓΓΓεεεεννννννννηηηημμμμααααττττάάάά::::    
Θα καταβάλλουμε κάθε 
προσπάθεια ώστε να 
λειτουργήσει το 
Βαμβακάρειο Ίδρυμα

Ηπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημο-
κρατικής Συμπαράταξης, Φώφη Γεννηματά,
επισκέφθηκε χθες κατά τη διάρκεια περιοδείας

της στον δήμο Αχαρνών, το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών, «Αρωγή», όπου ενημε-
ρώθηκε για το κοινωνικό έργο που επιτελείται σε δύσκο-
λες οικονομικές συνθήκες.

Η Φώφη Γεννηματά, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψ-
ης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η “Αρωγή” είναι το σπίτι 50 παιδιών, είναι μια μεγάλη
οικογένεια.
Το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη θα κατα-

βάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να λειτουργήσει το Βαμ-
βακάρειο Ίδρυμα, να χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ, για να
μπορέσει να φιλοξενήσει παιδιά που έχουν ανάγκη, χρει-
άζονται στοργή και υποστήριξη.
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να στερήσει από τα παιδιά τη
δυνατότητα να μπορούν να αναδείξουν τις ικανότητές
τους, να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τις κοινωνικές
τους δεξιότητες σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον». Στην
επίσκεψη συμμετείχαν η βουλευτής της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης Εύη Χριστοφιλοπούλου, το μέλος του
Κεντρικού Συντονιστικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης, Δημήτρης Χατζησωκράτης και ο εκπρό-
σωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνεδριάσει
την Πέμπτη, 27-10-2016 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστά-

σεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), έχοντας στην ημερήσια
διάταξη τα παρακάτω θέματα : 

1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Αιγάλεω για την κατασκευή του έργου με τίτλο: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ", συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)
2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου
Μεγαρέων για το έργο: "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ"
συνολικού  προϋπολογισμού  650.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Πεντέλης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΣΤΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ", συνο-
λικού προϋπολογισμού 10.740,38 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)
4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για το ερευνητικό έργο: "Ερευνητικό Πρόγραμμα για την εκτίμηση των πληθυ-
σμιακών διακυμάνσεων και την αξιολόγηση της  υγειονομικής σημασίας των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής", συνο-
λικού  προϋπολογισμού  70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Λάσκαρη - Κρασοπούλου)
5. Έγκριση προσθήκης φωτεινών σηματοδοτών στη Λ. Μαραθώνος, στο ύψος των στάσεων 9η ΚΤΕΛ και 4η ΚΤΕΛ
(αριθμός 201), στο Δήμο Μαραθώνα.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Λάσκαρη - Κρασοπούλου)
6. Έγκριση προσθήκης φωτεινών σηματοδοτών στην οδό Βασ. Κωνσταντίνου, στο ύψος της οδού Ηλία Βενέζη,
στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Λάσκαρη - Κρασοπούλου)
7. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης έως ποσού 2.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Αττικής στον εορτασμό της 3ης Δεκεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Αναπηρίας.
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Π. Τσαβαλιά)
8. Έγκριση σκοπιμότητας για την συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρου στο υπό σύσταση Κέντρο Πρόλ-
ηψης κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με έδρα το Δήμο
Μαραθώνα - Νέας Μάκρης και για την ετήσια οικονομική συμμετοχή της σε αυτό, ποσού 40.000,00 € (συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αικ. Θανοπούλου)
9. Έγκριση των επιλέξιμων φορέων παιδικής προστασίας σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 222/2016 & 301/2016 απο-
φάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και καθορισμός του ύψους της επιχορήγησής τους.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αικ. Θανοπούλου)
10. Λήψη απόφασης για την απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους δήμους της Περιφέρειας Αττι-
κής για τα έτη 2014 και 2015.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας.
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Υ.Π.Α.) για
το ζήτημα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα των υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής.                                                                      
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΦΕΤ

Πρωτόκολλο Συνεργασίας με στόχο το
συντονισμό των ελεγκτικών αρχών
για την εξασφάλιση υψηλού επιπέ-

δου προστασίας της δημόσιας υγείας και των
συμφερόντων των καταναλωτών μέσα από
ελέγχους στις επιχειρήσεων τροφίμων, υπέγρ-
αψαν σήμερα η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα
Δούρου, και ο Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα
Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Ιωάννης Τσιά-
λτας, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, παρουσία του υπουργού, Βαγγέλη
Αποστόλου.

«Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι
πρωταρχική προτεραιότητα για την Περιφέρεια
Αττικής και υλοποιείται με τον ενδελεχή έλεγχο
των επιχειρήσεων, ο οποίος ενισχύεται και γίνε-
ται αποτελεσματικότερος με τη σημερινή
συνέργεια», τόνισε σε δηλώσεις της η Περιφερ-
ειάρχης, Ρένα Δούρου. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα
σημαντική αυτή την πρωτοβουλία για ένα τόσο
«κρίσιμο θέμα», υπογραμμίζοντας ότι «δημιο-
υργούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις
εκείνες που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση
των ελεγκτικών μηχανισμών, μέσα από τον
αναγκαίο συντονισμό, την αμοιβαία ενημέρω-
ση και την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων».

Η κ. Δούρου κάνοντας αναφορά στην
ευρύτερη και «απολύτως θετική» συνεργασία
της Περιφέρειας Αττικής με το υπουργείο, όπως
είναι το σημαντικό για τον πρωτογενή τομέα
ζήτημα των βοσκότοπων παρατήρησε: «Έτσι
έρχεται το δικό μας Πρωτόκολλο Συνεργασίας,
να αθροιστεί σε μία σειρά Πρωτοκόλλων Συνε-
ργασίας που έχουμε υπογράψει με άλλες
δημόσιες αρχές του Ελληνικού Κράτους, και
που όπως σωστά επισήμανε ο αρμόδιος υπο-
υργός, έρχεται να πάρει τη σκυτάλη και να αθρ-
οιστεί και σε μία άλλη συνεργασία που έχει η

Περιφέρεια Αττικής με το συγκεκριμένο υπουρ-
γείο και που είναι ελάχιστα γνωστή. Πρόσφατα,
και θέλω να σας ευχαριστήσω κι εδώ, χάρη
στην άψογη συνεργασία, η Αττική απέκτησε
βοσκοτόπια. Και πλέον με αυτή τη χρήση γης,
δίνουμε μία σπουδαία μάχη, που φτάνει έως,
επιτέλους, η ιστορία των αναδασώσεων να μην
είναι τηλεοπτικά σποτ για κάποιους ευαίσθητο-
υς τηλεοπτικούς σταθμούς. Και ο νοών
νοείτω…».

Σε δήλωσή του μετά την υπογραφή του
Πρωτοκόλλου, ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, ανέφερε ότι:
«Στην προσπάθεια να αναδειχθεί ο αγροτικός
χώρος, ως χώρος που παράγει ασφαλή
προϊόντα και προϊόντα ποιότητας, το σημερινό
Πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράψαμε
με την Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλλει ουσια-
στικά, πόσο μάλλον όταν ζητούμενο για εμάς
αποτελεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας, η οποία πρέπει να εστιαστεί κυρίως σε
ένα χώρο που έχει τέτοιες δυνατότητες και ο
χώρος αυτός είναι ο αγροτικός, είναι τα τρόφι-
μα».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ,
Ιωάννης Τσιάλτας, ανέφερε ότι με το εν λόγω

Πρωτόκολλο θα αποφευχθούν οι διπλοί
έλεγχοι ενώ δίνεται η δυνατότητα συντονισμού
και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των
ελέγχων. Υπογράμμισε, δε, ότι βασική προτερ-
αιότητα είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων
και της υγείας των καταναλωτών.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας προσ-
διορίζει το πλαίσιο της συνεργασίας
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
ΕΦΕΤ, για ζητήματα όπως :

Η υλοποίηση του προγράμματος
επίσημου ελέγχου τροφίμων για την
περίοδο 2016 – 2018.

Η διαχείριση διατροφικών περιστα-
τικών και κρίσεων, έκτακτων περιστα-
τικών και καταγγελιών / αναφορών
των πολιτών.

Η ενεργή συμμετοχή στη λειτουργία
του Συστήματος Έγκαιρης Προειδο-
ποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτρ-
οφές.

Η υποστήριξη των επιθεωρήσεων
που διενεργούνται στη χώρα μας εκ
μέρους ξένων αποστολών .

Στο Πρωτόκολλο, τονίζεται ότι οι επίσημοι
έλεγχοι που διεξάγονται, θα πρέπει να περι-
λαμβάνουν ελέγχους σε εγκαταστάσεις και
προϊόντα σε όλα τα στάδια της τροφικής
αλυσίδας (παραγωγή και επεξεργασία τρο-
φίμων, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά,
διακίνηση και διάθεση). Ενδεικτικά, οι έλεγχοι
θα διενεργούνται σε επιχειρήσεις επεξεργασίας
κρέατος, γάλακτος, αλιευμάτων, αυγών, μαγει-
ρεμένων φαγητών, ελαιολάδου, μελιού,
φρούτων και λαχανικών, χυμών, δημητριακών,
ζυμαρικών, ρυζιού, οσπρίων, ξηρών καρπών,

οίνου, ζύθου, ζαχαροπλαστικής, αναψυκτικών,
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, μαζικής εστία-
σης.

Επίσης, προβλέπει εντατικοποίηση των
ελέγχων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται εποχικά π.χ. κατά τις εορταστικές περιό-
δους των Χριστουγέννων, του Πάσχα και της
Σαρακοστής, καθώς και σε αυτές που λειτουρ-
γούν τους θερινούς μήνες (Δήμοι με οργανω-
μένες παραλίες).

Ακόμη, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, μεταξύ
άλλων, ενισχύει τη μεταξύ των δύο φορέων
συνεργασία, μέσα από τον επιμερισμό των
σχετικών ελέγχων και διασφαλίζει τη μεταξύ
τους ενημέρωση ως προς τα αποτελέσματα
των ελέγχων.

Τέλος, για την υποστήριξη της συνεργασίας,
η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει τις υπηρεσίες
τριών Γενικών της Διευθύνσεων: Της Γενικής
Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής, της Γενικής Διεύθυ-
νσης Ανάπτυξης, και της Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.
Σημειώνεται ότι στη συνάντηση την κ. Δούρου
συνόδευαν οι γενικοί γιευθυντές των υπηρε-
σιών, τους οποίους η Περιφερειάρχης ευχα-
ρίστησε θερμά και στο « πρόσωπό τους»,
όπως σημείωσε, ευχαρίστησε όλους τους
υπαλλήλους της Περιφέρειας, «που ενώ είμα-
στε υποστελεχωμένοι, ανάμεσα στα άλλα,
δίνουμε έναν αγώνα και για την προάσπιση της
δημόσιας υγείας και των καταναλωτών». «Δεν
είναι αυτονόητο», συμπλήρωσε, «και γι’ αυτό
χωρίς ίχνος κολακείας, θέλω να ευχαριστήσω
και το σύνολο των υπαλλήλων, που θα
δώσουν μαζί με τον ΕΦΕΤ και τις Υπηρεσίες
του υπουργείου, έναν αγώνα με σπουδαίο
σκοπό και στόχο».

Απάντηση της Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του
δήμου Φυλής σε δημοσιεύμα ιστοσελίδας για καταστρο-
φή τροφίμων που είχαν δοθεί στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

1. Καμία επιχείρηση δε κρατήθηκε κρυφή, αφού όχι
μόνο ενημερώθηκε η Διαχειριστική Αρχή για το Πρόγρ-
αμμα ΤΕΒΑ, αλλά συντάχθηκαν τα ανάλογα πρωτόκολλα
καταστροφής των προϊόντων.

2. Η επιχείρηση συγκομιδής των κατεστραμμένων
προϊόντων έγινε επίσημα με απορριμματοφόρο του
Δήμου Φυλής, παρόντες ήταν όλοι οι υπάλληλοι της Κοι-
νωνικής Υπηρεσίας καθώς και οι υπάλληλοι της καθαρι-

ότητας, οπότε εκ των πραγμάτων δεν πρόκειται για
κρυφή επιχείρηση. Σημειώνεται πως δε ζητήθηκε ουδέ-
ποτε από κανέναν υπάλληλο να κρατήσει το γεγονός
κρυφό.

3. Το ατύχημα οφείλεται σε βλάβη που προκλήθηκε
στην ασφάλεια στο υπόγειο του κτιρίου της οδού Αθη-
νών 18. Η βλάβη προκλήθηκε Σαββατοκύριακο, ημέρες
που η υπηρεσία είναι κλειστή και εκ των πραγμάτων δεν
ήταν δυνατόν να υπάρχει φύλακας που να ελέγχει αν
λειτουργούν τα ψυγεία το Σαββατοκύριακο.

4. Μέχρι σήμερα - εδώ και πάνω από ένα χρόνο που
η υπηρεσία βρίσκεται στην οδό Αθηνών 18- κανένα
πρόβλημα δεν υπήρχε με το ρεύμα. 
Η βλάβη έγινε λόγω μικρής διακοπής στην ηλεκτροδότ-

ηση στην περιοχή και έπεσε η ασφάλεια. 
Οποιαδήποτε ενίσχυση της ασφάλειας δεν θα είχε απο-

τέλεσμα, αφού το γεγονός πραγματοποιήθηκε σε ώρα μη
εργασίας.

5.  Θα πρέπει ο συγγραφέας του άρθρου να μας ανα-
φέρει που φαντάστηκε την ποσότητα των τροφίμων που
πήγαν στην χωματερή από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Και
αυτό γιατί η αποθήκη της Κοινωνικής Υπηρεσίας αποτε-
λείται από τρία ψυγεία και δύο καταψύκτες, οπότε πραγ-
ματικά θα θέλαμε να ξέρουμε πως χωράνε 3,5 τόνοι
τρόφιμα ! 

Θα είμασταν πολύ ευτυχισμένοι αν είχαμε ψυγεία που 

χωράνε τόσα τρόφιμα, δυστυχώς όμως επειδή δεν έχο-
υμε αυτή τη δυνατότητα, οι διανομές γίνονται κατευθείαν
από τα φορτηγά ψυγεία όταν φέρνουν τα προϊόντα οι
προμηθευτές. Μάρτυρες για αυτό το γεγονός οι πέντε
χιλιάδες ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ στον Δήμο Φυλής και οι
υπόλοιποι επτά χιλιάδες στην Δυτική Αττική, που περιμέ-
νουν υπομονετικά να εξυπηρετηθούν σε κάθε διανομή.

6. Τα τρόφιμα που καταστράφηκαν δεν έχουν καμία
επίπτωση στους ωφελούμενους τους ΤΕΒΑ, αφού πρό-
κειται για ποσότητες που είτε περίσσεψαν από διανομές ή
για υπερβάλλουσες ποσότητες που μας χορήγησε η
Διαχειριστική Αρχή. Δηλαδή οι ωφελούμενοι έχουν ήδη
λάβει τις ποσότητες που τους αναλογούν. Δυστυχώς οι
επιπλέον ποσότητες θα πήγαιναν σε πολύτεκνες οικογέ-
νειες του ΤΕΒΑ, και εμείς πρώτα από όλα έχουμε στε-
νοχωρηθεί για το ατυχές αυτό γεγονός. Αν κάποιοι πονά-
νε για αυτά τα προϊόντα είναι οι εργαζόμενοι και οι αιρετοί
της Κοινωνικής Υπηρεσίας, οι οποίοι δίνουμε μάχη καθ-
ημερινά ακόμα και για ένα πακέτο μακαρόνια.

7. Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός πως ο συγγραφ-
έας του άρθρου με την τόση κοινωνική ευαισθησία δεν
έκανε καν τον κόπο να ρωτήσει την Κοινωνική Υπηρεσία
(είτε αιρετό είτε εργαζόμενο) για το γεγονός και προφ-
ανώς θέλησε να μεγιστοποιήσει και να εκμεταλλευτεί ένα
ατύχημα στην αποθήκη (που κακώς φυσικά δεν τον είχα-
με προβλέψει αφού μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κανένα
πρόβλημα).

Απάντηση της  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του δήμου
Φυλής σε δημοσιεύμα ιστοσελίδας για καταστροφή 
τροφίμων που είχαν δοθεί στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ 
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««ΠΠρράάσσιιννοο  φφωωςς»»  γγιιαα  ττηηνν  εεππιισσττρροοφφήή  ΔΔηημμοοττιικκώώνν  ««ΠΠρράάσσιιννοο  φφωωςς»»  γγιιαα  ττηηνν  εεππιισσττρροοφφήή  ΔΔηημμοοττιικκώώνν  
ΑΑσσττυυννοομμιικκώώνν  σσττοουυςς  ΔΔήήμμοουυςςΑΑσσττυυννοομμιικκώώνν  σσττοουυςς  ΔΔήήμμοουυςς

ΚΕΔΕ: «Η συγκεκριμένη υπηρεσία συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία των πόλεων καθώς και στη διασφάλιση σημαντικών εσόδων για τους Δήμους».

Tο πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ, να επιστρέ-
ψουν στους Δήμους οι Δημοτικοί
Αστυνομικοί, που υπηρετούν στα Κατα-

στήματα Κράτησης, καθώς και άλλα ζητήματα,
που δυσχεραίνουν το έργο της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης α’ βαθμού και χρήζουν θεσμικών παρ-
εμβάσεων, ήταν το αντικείμενο συνάντησης αντι-
προσωπείας της ΚΕΔΕ, υπό τον Πρόεδρό της, Γ.
Πατούλη, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Ν. Παρ-
ασκευόπουλο.

Στη συνάντηση μετείχαν, επίσης, ο Αναπληρω-
τής Γενικός Διευθυντής Σωφρονιστικής Πολιτικής,
Γ. Σταλίκας, ο Εισαγγελέας, Α. Παπαματθαίου, και
εκπρόσωποι των Δημοτικών Αστυνομικών.  

Από την πλευρά της ΚΕΔΕ, συμμετείχαν ο
Δήμαρχος Αιγάλεω και μέλος του Δ.Σ. της Ένω-
σης, Δ. Μπίρμπας, ο νομικός σύμβουλος της
ΚΕΔΕ, Π. Ζυγούρης, και ο Γενικός Διευθυντής της
ΚΕΔΕ, Ε. Πάνου.

Ο κ. Πατούλης επισήμανε στον Υπουργό τη
σημασία να δοθεί η δυνατότητα  δυνητικής επι-
στροφής των Δημοτικών Αστυνομικών στους
Δήμους, με δεδομένο ότι σήμερα, με το υπάρχον
προσωπικό, η Δημοτική Αστυνομία δεν μπορεί να
λειτουργήσει. «Πρόκειται για ειδικά εκπαιδευμένο
προσωπικό που η Αυτοδιοίκηση έχει πραγματικά

ανάγκη» τόνισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και πρό-
σθεσε πως, «η Δημοτική Αστυνομία πρέπει να
είναι ενισχυμένη και να λειτουργεί με όρους που
ισχύουν σε όλες τις Ευρωπαϊκές πόλεις, προκει-
μένου να διασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο το
αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Η συγκεκριμένη
υπηρεσία συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία των
πόλεων καθώς και στη διασφάλιση σημαντικών
εσόδων για τους Δήμους».

Σε αυτό το πλαίσιο, έθεσε στον Υπουργό και το
θέμα της δυνατότητας επαναπροκήρυξης θέσεων
για Δημοτικούς Αστυνόμους, στους Δήμους.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε την ανάγ-
κη να γίνει μία καταγραφή του προσωπικού των
Δημοτικών Αστυνομικών που θέλει να επιστρέψει
στους Δήμους, προκειμένου να υπάρχει μία ολοκ-
ληρωμένη εικόνα και άρα καλύτερη διαχείριση του
ζητήματος από όλους τους συναρμόδιες πλευρές.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης
συμφώνησε επί της αρχής με το αίτημα της ΚΕΔΕ
να δοθεί η δυνατότητα, σε όσους Δημοτικούς
Αστυνομικούς το επιθυμούν, να επιστρέψουν
στους Δήμους, επισημαίνοντας όμως στην αντι-
προσωπεία της ΚΕΔΕ πως, πρέπει να εξεταστεί
το θέμα της κάλυψης των κενών που θα
προκύψουν στα Κέντρα Κράτησης, με δεδομένο

ότι έχει καθυστερήσει η διαδικασία των προ-
σλήψεων νέου προσωπικού.

Ωστόσο, συμφώνησε με τον κ. Πατούλη να
υπάρξει μία διαρκής συνεργασία μεταξύ της
ΚΕΔΕ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά
και μία εκ νέου συνάντηση με τον Αν. Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Χ. Βερναρδάκη για το θέμα, προκειμένου να
επισπευσθούν οι διαδικασίες και να δοθεί η
δυνατότητα επαναφοράς των Δημοτικών
Αστυνομικών στους Δήμους, εντός του 2017.

Επιπρόσθετα, ο κ. Πατούλης έθεσε στον
Υπουργό Δικαιοσύνης το θέμα των πειθα-
ρχικών ελέγχων αιρετών οργάνων των
Δήμων.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τα φαινόμενα
έκπτωσης από το αξίωμα τους Δημάρχων
εξαιτίας καταδίκης τους ή λόγω παραπομπής,
ζήτησε από τον κ. Παρασκευόπουλο να εξετά-
σει πάγιο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
που είναι, σε ότι αφορά τα κακουργήματα, να
διαπιστώνεται το διοικητικό μέτρο της αργίας,
αφού υπάρξει πρωτόδικη δικαστική κρίση.

Επιπλέον έθεσε το θέμα της επαναφοράς
σχετικής νομοθετικής διάταξης, που αφορ-
ούσε την ιδιάζουσα δωσιδικία των Δημάρχων
και την εξαίρεση τους από τη συνοπτική διαδι-
κασία του αυτόφωρου, επισημαίνοντας πως,
είναι προσβλητικό για το θεσμό της Αυτο-
διοίκησης να οδηγούνται με χειροπέδες στα
Αστυνομικά Τμήματα Δήμαρχοι, όταν ενερ-
γούν πράξεις που σχετίζονται με την άσκηση
των καθηκόντων τους. 

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Δικαι-
οσύνης δεσμεύτηκε ότι, θα εξετάσει και τα δύο
θέματα που τέθηκαν από την αντιπροσωπεία
της ΚΕΔΕ.

13:30-17:00
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                    
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

& ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Γραμματεία Περιφερειακού

Συμβουλίου                                             
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533 
E-mail: ssona@patt.gov.gr    

Αθήνα,    24-10-2016
Aρ. Πρωτ.: 197167

Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με
αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών
Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)
ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περι-
βαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής με το με αρ. πρωτ.
85598/6213/Φ12/16  έγγραφο ο φάκε-
λος τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Προ-
σωρινή αποθήκευση, διαλογή και
μηχανική επεξεργασία για ανάκτηση
και ανακύκλωση μεταλλικών και μη
μεταλλικών, μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων και απορρυπασμένων
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονι-
κού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) καθώς και
επεξεργασία- απορρύπανση Οχημά-
των Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) »,
υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 4η και α/α:
7α (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στε-
ρεών μη επικινδύνων αποβλήτων),

α/α: 9α (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης
χωριστών ρευμάτων αποβλήτων
υλικών που προορίζονται για
ανακύκλωση και προέρχονται από τα
αστικά στερεά απόβλητα μετά από δια-
λογή στην πηγή, όπως χαρτί, γυαλί,
πλαστικό, αλουμίνιο κλπ) και ομάδα
9η, α/α: 224 (Εγκαταστάσεις για
εργασία R12 σε μεταλλικά και μη
μεταλλικά απόβλητα)

Β) θέση δραστηριότητας: θέση ‘’Αγ.
Γεώργιος’’, Λ. ΝΑΤΟ, στο Δήμο Ασπρ-
οπύργου, στην Περιφερειακή Ενότητα
Δυτικής Αττικής, στην Περιφέρεια Αττι-
κής 

Γ) φορέα δραστηριότητας:
«ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.»

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα
περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περι-
βαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρ-
ειας Αττικής για την παροχή σχετικών
περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην
οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθ-
εί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρει-
ας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα,
υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκε-
υή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ)  αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τρο-
ποποιείται: Φ354/3138/ΠΕΡΙΒ-9/13-7-
12 (όπως τροποποιήθηκε με την
Φ354/οικ.1577/ΠΕΡΙΒ-9/1-4-13)

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Θριά-
σιο» και link δημοσίευσης το
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Επιτέλους πρέπει να συγχρονιστούμε με το βηματισμό της Ευρώπης και να υιοθετήσουμε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη
Τοπικής Αυτονομίας. Θεωρούμε πως είναι η ώρα να γίνει η μεγάλη τομή στο διοικητικό μοντέλο της χώρας τόσο στο
επίπεδο και της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Το σημερινό γραφειοκρατικό,  αναποτελεσματικό και αντιπαραγωγικό
μοντέλο θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα νέο, που να υπηρετεί τους σκοπούς ενός επιτελικού, ευέλικτου και συνεκ-
τικού κράτους.

Η αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την Αυτοδιοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει τη διοικητική και οικονομι-
κή αυτοτέλεια του θεσμού.

Η νέα Περιφερειακή Διακυβέρνηση θα πρέπει να διαθέτει κανονιστική αυτονομία στα θέματα ευθύνης της. Αυτό άλλω-
στε απορρέει τόσο από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική της αυτοτέλεια, όσο και από την ευρεία λαϊκή νομι-
μοποίησή της. Το τεκμήριο αρμοδιότητας για τις περιφερειακές υποθέσεις θα πρέπει να ανήκει στην Περιφερειακή Αυτο-
διοίκηση.

Είναι επιβεβλημένη η κατάργηση του θεσμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Όσον  αφορά αποκλειστικά στον
έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, επιβάλλεται η θεσμοθέτηση ενός και μόνου, ενιαίου
οργάνου.

Το όποιο νέο εκλογικό σύστημα για την αυτοδιοίκηση πρέπει να τύχει ευρύτερων συναινέσεων με τα εξής χαρακ-
τηριστικά:

Α) Την αποτελεσματικότητα εκπλήρωσης του θεσμικού ρόλου της αυτοδιοίκησης όσον αφορά τη διοίκηση, τη διακ-
υβέρνηση και τη διαχείριση των υποθέσεων ευθύνης της.

Β) Την κατοχύρωση δημοκρατίας σε όλους τους θεσμούς και τους χώρους λειτουργίας της αυτοδιοίκησης με ιδιαίτε-
ρο σεβασμό στα δικαιώματα όλων.

Γ) Την έκφραση των πολιτικών διαθέσεων και επιλογών του λαού στη δεδομένη κάθε φορά χρονική στιγμή της κάλ-
πης.

Στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από τη βαθιά κρίση που χαρακτηρίζεται από ύφεση, αποεπένδυση και καλπά-
ζουσα ανεργία, η μεταφορά αρμοδιοτήτων με τους αντίστοιχους πόρους στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα βοηθήσει
στην ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ανασυγκρ-
ότησης και Ανάπτυξης της χώρας. 

Ζητάμε την απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας και την ορθολογική διαχείριση του ζητήματος των δανείων.

Είναι επιβεβλημένη η κατάργηση του θεσμού των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τονίζει η ΕΝΠΕ

Η συνέχεια από σελίδα 3 
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ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΕΕΣΣΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΕΕΣΣ
Παροπλισμένα λεωφορεία με συστήματα... τηλεματικήςΠαροπλισμένα λεωφορεία με συστήματα... τηλεματικής

Ακόμα και σε παροπλισμένα λεωφορεία, τα οποία
έχουν αποχαρακτηριστεί και δεν υπάρχει καμία πιθ-
ανότητα να ξανακυκλοφορήσουν στους δρόμους,

έχουν τοποθετηθεί συστήματα τηλεματικής και νέα ακυρωτικά
μηχανήματα εν όψει της έναρξης λειτουργίας του «έξυπνου»
εισιτηρίου από τη νέα χρονιά.

Αυτό καταγγέλλει ο πρόεδρος των τεχνιτών του ΟΑΣΑ, Απο-
στόλης Ραυτόπουλος, ο οποίος προσθέτει ότι μέχρι τώρα
σύστημα τηλεματικής έχουν 196 αποχαρακτηρισμένα οχήματα:
«Πρόκειται για σκάνδαλο. Ηδη μαζεύουμε όλα τα στοιχεία προ-
κειμένου να τα πάμε στον εισαγγελέα. Και δεν είναι μόνο οι οθό-
νες της τηλεματικής. Ηδη έχουν αρχίσει να τοποθετούνται σε
ακινητοποιημένα οχήματα και νέα συστήματα ακύρωσης εισιτ-
ηρίων».

Υπενθυμίζεται ότι οι όροι της σύμβασης της τηλεματικής που
είχε υπογραφεί το 2014 προέβλεπαν την τοποθέτηση οθονών
σε 1.750 θερμικά λεωφορεία και 250 τρόλεϊ και δεν αναδιαμορ-
φώθηκαν σύμφωνα με τις διαφοροποιημένες συγκοινωνιακές
ανάγκες της Αττικής.

Καμία πρόβλεψη
Συνδικαλιστές υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε πρόβλεψη για

αντιστοίχηση συστημάτων με τα κυκλοφορούντα οχήματα παρ-
ότι από το 2009 το συγκοινωνιακό έργο έχει περικοπεί κατά
περίπου 40% και λόγω μη αντικατάστασης των οχημάτων 

πολλά έχουν παροπλιστεί. Αποτέλεσμα είναι στους δρόμους
να βγαίνουν καθημερινά λιγότερα από 1.300 οχήματα, εκ των
οποίων τα 1.055 είναι λεωφορεία.

Ωστόσο οι όροι της σύμβασης ήταν συγκεκριμένοι και, σύμφ-
ωνα με τη διοίκηση του ΟΑΣΑ, στις περιπτώσεις του ΕΣΠΑ το
πλαίσιο είναι ιδιαίτερα αυστηρό για να αλλάξει.

Αρχικά είχε γίνει προσπάθεια να καθυστερήσει η τοποθέτηση
των τελευταίων 144 συστημάτων, ώστε να εντοπιστούν επισκε-
υάσιμα οχήματα. Τελικά φαίνεται ότι δεν βρέθηκαν και οι ανά-
δοχοι τοποθέτησαν συστήματα τηλεματικής και στα αποχαρακ-
τηρισμένα λεωφορεία.

Σοβαρό εργατικό ατύχημα με ακρωτηριασμό στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας

Ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Λάρυμνας, για τον τραυματισμό
41χρονου ναυτικού (ειδικότητας ναύτη), μέλος του πληρώματος του
Φ/Γ πλοίου «ΤΖΟΑΝΝΑ VI» Ν.Π. 11457, το οποίο είναι παραβεβ-
λημένο στο λιμάνι των εγκαταστάσεων της εταιρείας Γ.Μ.Μ. Α.Ε.
ΛΑΡΚΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ (Μεταλλουργικό εργοστάσιο), το μεσημέρι της
Κυριακής.Ο ανωτέρω ναυτικός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στα
ιατρεία των εγκαταστάσεων της εταιρείας, όπου σύμφωνα με θεράποντα ιατρό διαγνώσθηκε ακρωτηρια-
σμός δακτύλων άνω δεξιού άκρου και στη συνέχεια διεκομίσθη στη Νοσοκομειακή Μονάδα Αθηνών
Κ.Α.Τ. για περαιτέρω νοσηλεία.
Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Λάρυμνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Οργανικές θέσεις στα δημοτικά αποκτούν 2.223 εκπαιδευτικοί ειδικότητας

Οργανικές θέσεις στα δημοτικά σχολεία της χώρας αποκτούν 2.223 εκπαιδευτικοί ειδικότητας που δεν υφίσταντο μέχρι
σήμερα υπηρεσιακά ως κλάδοι, παρά μόνο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πρόκειται για τους κλάδους των εκπαι-
δευτικών γαλλικής και γερμανικής γλώσσας, των εκπαιδευτικών Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών, Καλλι-

τεχνικών Μαθημάτων και των εκπαιδευτικών Πληροφορικής.
Η σχετική υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και βάσει της οποίας συστήνονται στα δημοτικά οι κλάδοι εκπαιδευτικών

που, ενώ περιλαμβάνονταν στο εκπαιδευτικό προσωπικό των δημοτικών σχολείων, δεν υφίσταντο υπηρεσιακά ως κλάδοι, παρά
μόνο στη Δευτεροβάθμια.

Στις θέσεις που έχουν συσταθεί θα τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί των παραπάνω κλάδων, που μετατάχθηκαν από τη Δευτεροβά-
θμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ το επόμενο βήμα του υπουργείου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα είναι ο διορι-
σμός των εκπαιδευτικών που βάσει των πινάκων επιτυχίας του ΑΣΕΠ του 2008 ήταν διοριστέοι.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΟ ΔΙΑΠΛΗΚΤΙΣΜΟ
Πυροβόλησε τη γυναίκα του μπροστά στα Πυροβόλησε τη γυναίκα του μπροστά στα 
μάτια περαστικών στο κέντρο των Χανίωνμάτια περαστικών στο κέντρο των Χανίων

Σε προσωπικές διαφορές αποδίδει η αστυνομία την
απόπειρα ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε το
πρωί στον πεζόδρομο της οδού Μουσούρων, στο

κέντρο της πόλης των Χανίων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, δράστης είναι ένας

73χρονος, ο οποίος και συνελήφθη κατηγορούμενος για από-
πειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 62χρονης.

Όπως αναφέρει το αστυνομικό δελτίο, το πρωί, ο 73χρονος
«ένεκα προσωπικών μεταξύ τους διαφορών», τραυμάτισε με
όπλο την 62χρονη. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την ίδια ανα-
κοίνωση, μετέβησαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 73χρονο,
στην κατοχή του οποίου βρέθηκε το όπλο, ενώ σε έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στον περιβάλλοντα χώρο βρέθηκε και
κατασχέθηκε ένας κάλυκας. Η παθούσα μεταφέρθηκε στο
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και νοσηλεύεται.Ο συλληφθείς θα
οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων.

ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Επιχείρησαν να πουλήσουν 
νεογέννητο έναντι 8.000 ευρώ

Σε τέσσερις συλλήψεις για παράνομη υιοθεσία βρέφ-
ους προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές Κατερίνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις συλληφθέν-

τες φαίνεται ότι εντάσσονται σε ευρύτερο κύκλωμα παράνομ-
ης υιοθεσίας και σε αυτή την περίπτωση προσπάθησαν να
πωλήσουν νεογέννητο βρέφος έναντι 8.000 ευρώ. 

Πρόκειται για δύο γυναίκες ηλικίας 36 και 41 ετών, καθώς
και για τους βιολογικούς γονείς του βρέφους, μία 32χρονη κι
έναν 36χρονο, όλοι τους υπήκοοι Βουλγαρίας, ενώ στη δικο-
γραφία που σχηματίστηκε συμπεριλαμβάνονται άλλοι δύο
υπήκοοι Βουλγαρίας.

Καθοριστικό ρόλο για την εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε
αστυνομικός που θεώρησε ύποπτη την παρουσία της
32χρονης εγκύου σε διαμέρισμα της πόλης, κοντά σε περιοχή
όπου και ο ίδιος κατοικεί, δεδομένου ότι και στο παρελθόν
Βούλγαροι ενεπλάκησαν σε παράνομες υιοθεσίες βρεφών
στη βόρεια Ελλάδα.

Σε αυτό το σημείο επενέβη η Αστυνομία και σε έρευνα που
έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στο συγκεκριμένο διαμέρι-
σμα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι τέσσερις κατηγορ-
ούμενοι. 

Το νεογνό μεταφέρθηκε στην παιδιατρική κλινική του
Νοσοκομείου Κατερίνης, για νοσοκομειακή μέριμνα και προ-
στασία.

Σοκ στα ΠετράλωναΣοκ στα Πετράλωνα
- «Με βίαζε για 24 ώρες. Με έσερνε από τα μαλλιά»

Την απόλυτη φρίκη στα χέρια του
πρώην φίλου της έζησε μία 40χρονη
γυναίκα στα Πετράλωνα.

Συγκλονίζουν τα όσα αποκαλύπτει
μία 40χρονη για τον απόλυτο τρόμο
που έζησε για 24 ώρες από τον
πρώην σύντροφό της μέσα στο ίδιο
της το σπίτι.

«Με βίαζε, με χτυπούσε, με έσερνε
από τα μαλλιά. Έζησα το απόλυτο
τρόμο για 24 ώρες». Τα παραπάνω
ισχυρίστηκε στην Αστυνομία η
40χρονη γυναίκα, η οποία πριν από
λίγες ημέρες είχε ζητήσει από τον
39χρονο σύντροφό της να χωρίσουν, γιατί όπως είπε η ίδια στην κατάθεσή της δεν άντεχε τον 

χαρακτήρα του. «Ήταν βίαιος, με κακοποιούσε και με ζήλευε. Του ζήτησα να χωρίσουμε αλ-
λά δεν το δεχόταν».

Ήταν μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης (20/10/2016) όταν, σύμφωνα με την καταγγελία
της γυναίκας, ο 39χρονος πρώην φίλος της πήγε στο σπίτι της με σκοπό να την πείσει να τα
συνεχίζουν τη σχέση τους.

Αρχικά, η γυναίκα δεν του άνοιγε την πόρτα. Ωστόσο, ο 39χρονος μετά από ώρα κατάφερε
να την πείσει. Από εκείνη την ώρα ξεκίνησε ο εφιάλτης της! Αφού της άρπαξε από τα χέρια το
κινητό, της πήρε τη τσάντα και της έκοψε το σταθερό τηλέφωνο για να μην μπορέσει να καλέ-
σει σε βοήθεια.

Στη συνέχεια, όπως καταγγέλλει η γυναίκα άρχισε να τη χτυπάει και να την βιάζει κατ' εξακο-
λούθηση.

Σύμφωνα με την ίδια το μαρτύριό της κράτησε μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής. Ο 39χρ-
ονος κάποια στιγμή αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να αρπάξει την ευκαιρία και να
ειδοποιήσει τη μητέρα της η οποία με τη σειρά της τηλεφώνησε στις Αρχές.

Όταν άνδρες της Αστυνομίας έφθασαν στο σημείο, ο 39χρονος βγήκε στο μπαλκόνι με ένα
μαχαίρι και απειλούσε πως θα βάλει τέλος στη ζωή του. Πέρασαν δύο ώρες μέχρι οι αστυνο-
μικοί να τον πείσουν να παραδοθεί. 

Ο 39χρονος συνελήφθη και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα όπου αναμένεται να δώσει
εξηγήσεις για το συμβάν.



12-θριάσιο Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

ΕΕοορρτταασσμμόόςς  ττηηςς  ΕΕθθννιικκήήςς  ΕΕππεεττεείίοουυ  
΄́́́2288ηη  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  11994400΄́́́  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑχχααρρννώώνν  

ΤΤηηνν  ΠΠέέμμππττηη  2277  κκααιι  ττηηνν
ΠΠααρραασσκκεευυήή  2288  ΟΟκκττωω--

ββρρίίοουυ  22001166  θθαα  ππρρααγγμμαα--
ττοοπποοιιηηθθοούύνν  οοιι  εεοορρτταασσττιι--

κκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  πποουυ  
δδιιοορργγααννώώννεειι  οο  ΔΔήήμμοοςς

ΑΑχχααρρννώώνν  γγιιαα  νναα  ττιιμμήήσσεειι
ττηηνν  ΕΕθθννιικκήή  ΕΕππέέττεειιοο  

ττοουυ  11994400..
Πρόγραμμα Εορταστικών Εκδηλώσεων

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου  2016
19:00 "28η Οκτωβρίου Τότε και Σήμερα"

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών - Πνευματικό Κέντρο Θρακομα-
κεδόνων (πλατεία Αριστοτέλους, Θρακομακεδόνες)  

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016
Δημοτική ενότητα Αχαρνών

10:00 Προσέλευση σχολείων, συλλόγων, σωματείων και οργανώσεων στον
Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου  

10:10 Προσέλευση επισήμων 
10:15 Επίσημη Δοξολογία 10:30 Μετάβαση στο μνημείο Ηρώων 

10:45 Επιμνημόσυνη Δέηση. Εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ημέρας από
τη Χαρίκλεια  Σοκολάκη, αριστούχο Φοιτήτρια Ιατρικής.

Κατάθεση Στεφάνων
Aνάκρουση του Εθνικού  Ύμνου 

11:45 Παρέλαση στην οδό Φιλαδελφείας (Δημαρχείο)

Δημοτική ενότητα Θρακομακεδόνων
09:30 Προσέλευση σχολείων, συλλόγων, σωματείων και οργανώσεων στον

Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας

09:55 Προσέλευση επισήμων 
10:00 Επίσημη Δοξολογία και εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ημέρας από

τη Μαρία-Βιολέτα Πλατυπόδη, αριστούχο Φοιτήτρια Νομικής
10:25 Συγκέντρωση των μαθητών, των προσκόπων και των φορέων που

θα παρελάσουν στη διασταύρωση των οδών Πρωταγόρα και Ηφαιστίωνος
10:40 Παρέλαση



Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 θριάσιο-13  

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

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)

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα    ((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ΛΛααμμίίααςς))..  

ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα  ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη
ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ  ((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  
ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό    κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα    ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ

δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100  μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα  σσττοο    χχωωρριιόό..
ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..

ΕΕΔΔΩΩ!!!!!!  ΠΠωωλλοούύννττααιι  οοιικκόόππεεδδαα  άάρρττιιαα  κκααιι    οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  εεννόόςς  κκααιι  δδυυοο  
σσττρρεεμμμμάάττωωνν  μμεε  άάδδεειιαα  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  κκααττααππλληηκκττιικκέέςς  ττιιμμέέςς    μμεε  55..000000€€    ττοο  σσττρρέέμμμμαα  χχωωρρίίςς

ππρροοκκααττααββοολλήή    μμεε  άάττοοκκεεςς  δδόόσσεειιςς  110000  εευυρρώώ//μμήήνναα..  ΠΠωωλλοούύννττααιι  44  σσττρρέέμμμμαατταα  άάρρττιιαα    κκααιι  οοιικκοο--
δδοομμήήσσιιμμαα  χχττίίζζεειι  220000ττ..μμ..  μμεε  φφώώςς  κκααιι  ννεερρόό  μμέέσσαα  σσττοο  οοιικκόόππεεδδοο  μμόόννοο  33..000000€€//σσττρρέέμμμμαα..

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΦΦΕΕ  ΄́́́ΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΡΡΕΕ΄́́́

ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ
ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ))  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ.

ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6977403342
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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, αυτόνομη θέρμαν-
ση, αποθηκευτικός χώρος, πάρκιν-
γκ, 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, δια-
μέρισμα 93 τ.μ., 1ου, γωνιακό, 2
υ/δ, κατασκευή '08, μπάνιο, wc,
αυτόνομη θέρμανση, ηλιακός,
πάρκιν πιλοτής, αποθήκη,
χωρίς κοινόχρηστα, άριστη κα-
τάσταση, Ενοικιάζεται στο κέν-
τρο του Ασπρόπυργου διαμέρι-
σμα 93 τμ, σε άριστη κατάσταση
,κατασκευή 2008 ,1 ος όροφος
,2 κρεβατοκάμαρες,1 μπάνιο
και 1 wc με ντουζιέρα,ηλιακός θ-
ερμοσίφωνας,αυτόνομη θέρ-
μανση,παρκιν στην πιλωτή,α-

ποθηκευτικός 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 μονοκα-
τοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπε-
ρής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόριστη
θέα, ελεύθερη, καλή κατά-
σταση, κοντά στον Σκλα-
βενίτη, με θερμοσίφωνα
χωρίς θέρμανση, 2 ενοίκια
μπροστά, άμεσα 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

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

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 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 ,
09:00-21:00τηλ: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 Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90 τ.μ.,
3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρ-
ποφόρα δέντρα, πωλείται
λόγω ανάγκης, 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 γκαρ-
σονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματι-
σμός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, μεσίτες
δεκτοί, τιμή 57.000€, συζητή-
σιμητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ε-
νιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τι-
μή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ:6978415698

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

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

ΛΑΥΡΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ επί
Λαυρίου - Σουνίου Θέα απε-
ριόριστη. 200μ από το λιμάνι
και τη μαρίνα. Διαμερίσματα,
54τμ - 62τμ - 74τμ - 77τμ -
80τμ - 98τμ - 110τμ - 123τμ.
Τα ισόγεια με μεγάλους κή-
πους - θέα - 1ος - 2ος - 3ος
με πολύ μεγάλα μπαλκόνια -
περιβάλλον χώρος οικοπέ-
δου με γκαζόν και φυτά. Κου-
ζίνες - ντουλάπες ιταλικές.
Αυτόνομη θέρμανση - αποθ-
ήκη - θέσεις parking. Στην
καλύτερη θέση του Λαυρίου.
Τιμές συζητήσιμες, 6944 361
391 Γεώργιος Οικονόμου.

ΩΡΩΠΟΣ
παραλία Μαρκόπουλου,
μοντέρνα μονοκατοικία με ά-
δεια οικοδομής κοντά στο
κέντρο ,50 λεπτά από την

Αθήνα ,τρία υπνοδωμάτια
,μεγάλος κήπος.
Χαμηλότερο κόστος χρήσης
με δικιά της γεώτρηση.
(Κωδ.1009). 
RE/MAX ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ , 210-68.96.940

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,
ΛΥΚΕΙΟΥ. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ
.ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
6944132114 (30.8.16)

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

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
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμ-
πειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις με εχεμύθ-

εια και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπι-
τιών. Τηλ. επικοινωνίας
6980702259 κος Πανα-
γιώτης (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

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

Κυρία Ελληνιδα αναλαμβα-
νει φυλαξη παιδιων στην 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 Ασπρ-
όπυργος.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.

Κυρία 57 ετών (Ελληνίδα)  
ζητά την οποιαδήποτε

απασχόληση. 
Περιοχή: Μάνδρα Αττικής. 

Τηλ: 6984144657

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΖΗΤΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΩΝ CNC 

ΜΕ ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ.

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

210 2615232.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η  εταιρία ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο, που δραστηριοποιείται  στον

χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) του φαρμάκου ,  
ζητά να προσλάβει  υπάλληλο αποθήκης με σχετική εργασιακή εμπειρία για
πενθήμερη εργασία. Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλετε το

Βιογραφικό σας στην διεύθυνση  info@alfaomega.gr ή με fax στο 210/5597634.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.μ 
ΜΕ ΠΕΡΙΒΟΛΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΙ ΜΑΝΔΡΑΣ.

ΚΟΣΤΟΣ 100Ε. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ 
Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2105555044 ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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 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

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
ΤΣΙΠΟΥΡΟΚΑΖΑΝΟ. 

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.

ΤΗΛ 210 5572282 &
6987590982
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