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Μεϊμαράκης: Ο Τσίπρας δεν διαπραγματεύθηκε - Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα

Ν

έα σφοδρή επίθεση κατά
του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε, από τα Χανιά, ο
πρόεδρος της ΝΔ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, υπογραμμίζοντας ότι η
χώρα για να πάει μπροστά χρειάζεται πολιτική σταθερότητα.
Ο κ. Μεϊμαράκης βρέθηκε στα
γραφεία της αντιπεριφέρειας
Χανίων, όπου συναντήθηκε με τον
αντιπεριφερειάρχη Απόστολο Βουλγαράκη, με δημάρχους και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης
της περιοχής.
«Η χώρα δεν μπορεί να
προχωρήσει όταν έχουμε συνεχώς
εκλογές», είπε μεταξύ άλλων
τονίζοντας την ανάγκη να υπάρχει
σταθερή διακυβέρνηση στην
χώρα.
«Πιστεύω ότι η σταθερότητα
μπορεί να δώσει και σταθερές
λύσεις σε όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στο επιμελητήριο της πόλης, που ήταν ο τρίτος σταθμός της περιοδείας του στα Χανιά, ο πρόεδρος της ΝΔ συναντήθηκε με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Γιάννη Μαργαρώνη και εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της περιοχής.
Μιλώντας προς τους παραγωγικούς φορείς, επεσήμανε ότι «η σταθερότητα θα δώσει στίγμα εμπιστοσύνης ώστε να
ξαναλειτουργήσει η οικονομία».
Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη της συστράτευσης όλων των δυνάμεων του τόπου, ενώ δεν παρέλειψε να ασκήσει
κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τον τρόπο διαπραγμάτευσης με τους εταίρους υποστηρίζοντας ότι, «εγώ δεν πιστεύω
ότι διαπραγματεύτηκε. Ροκάνισε το χρόνο με παλινωδίες. Μας πήγε πίσω».
Αναφερόμενος στη στάση του κόμματος του στην ψηφοφορία για την συμφωνία με τους εταίρους είπε:
Ψηφίσαμε τη συμφωνία γιατί μας κρατά στην Ευρώπη.
Ο πρόεδρος της ΝΔ μιλώντας αμέσως μετά τις συναντήσεις του με δημοσιογράφους επεσήμανε ότι απαιτούνται
συναινέσεις συνεργασίες και συνεννοήσεις που όπως είπε θα θέλει η πλειοψηφία των πολιτών.
Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις δήλωσε:
Τις διαβάζω και παίρνω τα στοιχεία για να μπορώ να τις ανατρέψω υπέρ μας. Και όχι για να με εντυπωσιάσουν να
με καθοδηγήσουν, να μου δημιουργήσουν πανηγυρική διάθεση ή απογοήτευση ανάλογα με το πώς μας εμφανίζουν.
Υποστήριξε ακόμη ότι ότι οι πολίτες δεν θέλουν υποσχέσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι, «κατά τη γνώμη μου θα κρίνουν την τελευταία ώρα με πολύ αυστηρά κριτήρια τις πολιτικές δυνάμεις».
Ο πρόεδρος της ΝΔ υποστήριξε ότι αυτή τη φορά η ψήφος των πολιτών δεν πρέπει να είναι ψήφος διαμαρτυρίας
και τιμωρίας και ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης, για μιας μακράς διαρκείας κυβέρνηση συνεργασίας όπως είπε, επισημαίνοντας πώς, «όταν δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα και υπάρχουν επαναλαμβανόμενες εκλογικές διαδικασίες,
η οικονομία δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς υπάρχει αβεβαιότητα και αστάθεια, ενώ τα προβλήματα είναι πάρα
πολύ σύνθετα για να επιλυθούν από μια μονοκομματική κυβέρνηση».

Η ασφάλεια στις Παιδικές Χαρές του
Δήμου Αχαρνών δεν προσφέρεται για
μικροκομματικά παιχνίδια

Η

Απάντηση του Δήμου Αχαρνών για το προσωρινό κλείσιμο των Παιδικών Χαρών

ασφάλεια των παιδιών
μας στις παιδικές χαρές
αποτελεί
ζήτημα
πρώτης προτεραιότητας για τη
Δημοτική Αρχή του Δήμου Αχαρνών. Η υιοθέτηση μικροκομματικών τακτικών που «παίζουν»
επικινδύνως με την ασφάλεια και
τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των μικρών παιδιών είναι
πολιτικά ανεύθυνη και ηθικά
απαράδεκτη στάση.
Η παιδική χαρά είναι ταυτισμένη με χαρούμενες φωνές και
χαμογελαστά
προσωπάκια.
Όμως, βασική προϋπόθεση για
να μη «παγώσει» το χαμόγελο
στα χείλη όλων μας και πάρει
δυσάρεστη τροπή το παιδικό
παιχνίδι, είναι η διασφάλιση και
πιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας των Παιδικών Χαρών.
Κάτι που δυστυχώς η προηγούμενη Δημοτική Αρχή αγνόησε επιδεικτικά σε όλη τη διάρκεια της θητείας της, αν
κρίνουμε από την προσφιλή πρακτική της να «βαφτίζει» σωρηδόν ως Παιδικές Χαρές, χώρους επιεικώς ακατάλληλους, αδιαφορώντας πλήρως για τις προδιαγραφές ασφαλείας [όπως ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 11
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Παραλίγο παρανάλωμα του πυρός επιχείρηση αρτοποιίας και οικίες στον Ασπρόπυργο

Η

άμεση επέμβαση ελικοπτέρου της
Αεροπορίας και ανδρών της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψαν
μεγάλες καταστροφές στην δυτική περιφερειακή οδό του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με
πληροφορίες όλα ξεκίνησαν όταν ποδηλάτης πέταξε το τσιγάρο του σε ξερά χόρτα με
αποτέλεσμα την άμεση πρόκληση πυρκαγιάς δεδομένων και των καιρικών συνθηκών. Πλησίον του χώρου αυτού υπάρχει
βιομηχανία παρασκευής άρτου ενω σε κοντινό σημείο υπάρχουν οικίες. Ευτυχώς η
πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε άμεσα ειδάλλως
θα είχαμε καταστροφικές επιπτώσεις
καθως σχεδόν σε όλα τα οικόπεδα της εν
λόγω περιοχής κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί να καθαρίσει ξερά χόρτα.

Δριμύ κατηγορώ επαγγελματοβιοτεχνών για
την επιδρομή των τσιγγάνων στο φούρνο

ΕΝΩΣΗ ΕΒΕ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ
Στο ίδιο έργο θεατές

Και τι έργο. Θρίλερ κακοπαιγμένο και σε επανάληψη που ξεπερνάει και το
«Ρετιρέ».

Ο λόγος φυσικά, για το περιστατικό σε φούρνο της περιοχής του Ζεφυρίου, όπου επειδή ο ιδιοκτήτης δεν έδωσε ψωμί δωρεάν με τον τσαμπουκά, σε πελάτη Ρομά, ο δεύτερος τον προπηλάκισε αυτόν και τις υπαλλήλους και στη συνέχεια μπήκε στο αυτοκίνητο
του, με το οποίο γκρέμισε τη βιτρίνα του καταστήματος, παρασέρνοντας όμως και μια
ηλικιωμένη κυρία, η οποία νοσηλεύεται μετά από μεγάλης διάρκειας χειρουργείο.
Και όλοι εμείς θεατές, ανήμποροι να κάνουμε κάτι, λουφάζουμε στο καβούκι μας. Και
με ευχές και παρακάλια ελπίζουμε να μην τύχει σε εμάς κάποιο περιστατικό.
Και έχουμε επενδύσει τις ζωές και τις δουλειές μας, σε μια περιοχή που λες και δεν τις
φτάνουν όλα τα γενικά προβλήματα που έχει, με την ανεργία, την φτώχεια, την χωματερή και τις αρρώστιες της, έχει και ένα ακόμα μεγάλο.
Το Ζεφύρι και τα πέριξ αποτελούν σήμερα πιθανόν το μεγαλύτερο Σούπερ Μάρκετ
ναρκωτικών στην Αττική. Δεν το ξέρει αυτό η αστυνομία; Δεν το ξέρει αυτό το υπουργείο Δημόσιας Τάξης; Δεν το ξέρουν αυτό οι δημοτικές αρχές που εναλλάσσονται τόσα
χρόνια στη διοίκηση του Δήμου;
Αλλά τι λέμε, θα κάνουμε πως δεν βλέπουμε, όταν στις εκλογές μεγάλες ομάδες
Ρομά, ψηφίζουν «κατά συνείδηση» φυσικά, μετά από συγκεκριμένες υποδείξεις; Ή
μήπως επειδή δεν είμασταν μπροστά στις συναλλαγές να κάνουμε τουμπεκί λόγω
έλλειψης αποδείξεων;
Στο Ζεφύρι και τα πέριξ, διακινούνται και υπάρχουν, τεράστιες ποσότητες όπλων.
Και αυτό δεν το γνωρίζει κανείς; Θα κάνουμε για πολύ ακόμα τους χαζούς όταν όλοι
ξέρουν τι γίνεται εδώ, αλλά η αστυνομία μια στο τόσο που κάνει έλεγχο βρίσκει μετά
βίας κανά νεροπίστολο;
Δεν θα εξατομικεύσουμε το πρόβλημα. Εγκληματικότητα υπάρχει παντού, είναι
αποτέλεσμα της φτώχειας, του συστήματος που την γεννάει και όσο το βιοτικό επίπεδο χειροτερεύει θα αυξάνονται και τα κρούσματα αυτά.
Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με οργανωμένο σχέδιο, το οποίο γίνεται με την ανοχή
του κράτους και των κυβερνήσεων.
Έχουμε να κάνουμε με πολιτικό αλισβερίσι ανταλλαγής ψήφων με ανοχή και στραβά μάτια στην παραβατικότητα.
Αλήθεια, πόσο μακριά είμαστε από το να γίνει το κακό και να θρηνούμε θύματα; Δεν
κινδυνολογούμε αλλά κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου.
Ωραίες είναι οι δηλώσεις στα κανάλια, εκπροσώπων του Δήμου, αλλά ένα Δημοτικό
Συμβούλιο δεν θυμόμαστε να έγινε με αυτό το θέμα. Μάλιστα είμαστε σε θέση να
γνωρίζουμε ότι όσες φορές πήγε να μπει έκτακτο θέμα συζήτησης η Δημοτική Αρχή
και αυτή όπως και η προηγούμενη αντέδρασαν όπως ο διάολος στο λιβάνι. Λόγια
λόγια λόγια, αλλά από πράξεις τίποτα. Και δεν μας πείθουν τα κροκοδείλια δάκρυα,
ούτε είναι λύση μια επίσκεψη στο υπουργείο που έγινε από όλους τους εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων.
Καλούμε τους συναδέλφους, αλλά και τους κατοίκους και εργαζόμενους της περιοχής, να απαιτήσουν μαζικά, λύση στο τεράστιο αυτό πρόβλημα. Θα εξετάσουμε και
σαν σωματείο, αλλά και σε συντονισμό και με άλλους φορείς επόμενες ενέργειες.
Καλούμε την διοίκηση του Δήμου, να σταματήσει να κωφεύει και να προγραμματίσει
ΑΜΕΣΑ δημοτικό συμβούλιο για αυτό το θέμα με προτάσεις για την αντιμετώπιση του,
καλώντας να παρευρεθούν και να τοποθετηθούν, σύλλογοι και σωματεία της περιοχής.
Να σταματήσουμε να νοιώθουμε απροστάτευτοι στα μαγαζιά μας,
Να σταματήσουμε να νοιώθουμε φοβισμένοι στα σπίτια μας,
Να σταματήσουμε να νοιώθουμε ανασφάλεια στη γειτονιά μας.
02/09/2015

θριάσιο-3

Απάντηση στην παραπληροφόρηση εκ μέρους του προέδρου
της ΚΕΔΕ

Σ

κόπιμα, προφανώς για λόγους μικροπολιτικής, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμαρουσίου συγχέει
πράγματα και καταστάσεις και παραπληροφορεί, με
ανακρίβειες και ψεύδη, επιχειρώντας να πλήξει την Περιφέρεια
Αττικής, αποδίδοντάς της ευθύνες για θέματα που δεν είναι της
αρμοδιότητάς της.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμαρουσίου, θα όφειλε
λοιπόν να γνωρίζει ότι τα έργα του ΕΣΠΑ δεν πληρώνονται από
τους πόρους της Περιφέρειας Αττικής αλλά από τους πόρους
του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω της
Τράπεζας της Ελλάδας.
Ενημερώνουμε επίσης ότι για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου
οι πληρωμές που έγιναν για τα έργα του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας
Αττικής άγγιξαν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Εν κατακλείδι: χρήματα δεν λείπουν από το Ταμείο της Περιφέρειας Αττικής. Εκείνο που η λείπει είναι η σοβαρότητα από τον
πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Αμαρουσίου.

Τσίπρας: Δεν συμμετέχουμε
σε κυβερνήσεις ζόμπι - Η
Ρηγίλλης δίνει τα ρέστα της
για να τελειώσει μαζί μας

«

Δεν θα τους αφήσουμε, δεν θα αφήσουμε το καθεστώς της διαπλοκής που
μας κυβερνάει 40 χρόνια τώρα. Δεν γυρίζει πίσω η Ελλάδα γιατί δεν θα την
αφήσει ο ελληνικός λαός να γυρίσει πίσω» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην
ομιλία του στο Αιγάλεω ενόψει των εκλογών.
Όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «σημασία έχει, ακόμα και αν σε ρίξουν, να
έχεις τη δύναμη να παλέψεις και να σηκωθείς. Μπροστά μας έχουμε νέες μάχες να

δώσουμε, δεν θα αφήσουμε το παλιό κατεστημένο να κερδίσει. Στις 20 Σεπτέμβρη
ξεμπερδεύουμε οριστικά με το παλιό και κερδίζουμε το αύριο» υπογράμμισε.
Δεν λυγίσαμε, παλέψαμε μέχρι την τελευταία στιγμή και επιμείναμε στα συμφέροντα του λαού μας.
«Σε αυτή τη μάχη δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε μόνο τους δανειστές και τους
ακραίους συντηρητικούς κύκλους της Ευρώπης, αλλά και ένα καλά μελετημένο σχέδιο που είχαν καταστρώσει σε συνεννόηση και δυνάμεις εντός της χώρας, οι εκπρόσωποι του παλιού κατεστημένου, αυτοί που πέντε χρόνια τώρα υπέγραφαν ό,τι τους
έβαζαν μπροστά τους, από τη ΝΔ και τους κάθε μορφής κήρυκες που μας καλούσαν
να συμβιβαστούμε» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
«Μόνοι μας και όλοι τους και θα τους νικήσουμε, γιατί έχουμε στο πλευρό μας τον
ελληνικό λαό» διαμήνυσε αναφερόμενος στις εκλογές και τον πόλεμο που όπως είπε
δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ από το πολιτικό και μιντιακό κατεστημένο.
Άφησε αιχμές για τους «λαφαζανιστές», λέγοντας ότι «κάποιοι χθεσινοί σύντροφοι
της μάχης διάλεξαν τη φυγή», ενώ εξαπέλυσε επίθεση στη ΝΔ που -όπως είπε«θέλουν να αποδείξουν ότι είναι μάταιο να παλεύεις για το δίκαιο».
Ζήτησε ισχυρή λαϊκή εντολή, για διακυβέρνηση τετραετίας, στον ΣΥΡΙΖΑ και την
εφαρμογή μιας πολιτικής ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων και ξεκαθάρισε ότι δεν
πρόκειται να συμμετάσχει σε «κυβερνήσεις ζόμπι με Βορίδη, Πάγκαλο και Βενιζέλο»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Της Ρηγίλλης τα παιδιά δίνουν τα ρέστα τους να τελειώσουνε μαζί μας. Για να ξαναφέρουν το χαμόγελο όχι στα χείλη των πολιτών αλλά στα
χείλη των δανειστών και της διαπλοκής».
Επιτέθηκε προσωπικά στο κ. Μεϊμαράκη, χαρακτηρίζοντάς τον «προσωποποίηση
του παλαιοκομματισμού».
Ρωτήστε όποιον άνθρωπο θέλετε, να σας περιγράψει πως θα ήταν ο παλαιοκομματισμός αν ήταν ένα πρόσωπο. Τον υπηρεσιακό αρχηγό της ΝΔ θα σας περιγράψει. Τον κ. Μεϊμαράκη. Ο οποίος μία εβδομάδα αφότου ανέλαβε, πήγε στις Βρυξέλλες συνοδευόμενος από ποιόν; Από τον κ. Παπασταύρου. Της γνωστής λίστας. Γιατί
προφανώς η ΝΔ χρωστάει σε αυτές τις λίστες, που η δικαιοσύνη τώρα, με την δική
μας κυβέρνηση, αφέθηκε επιτέλους ανεμπόδιστη να τις διερευνήσει.

4-θριάσιο

Εντοπίστηκε ο 11χρονος που
είχε εξαφανιστεί από το «Παίδων»

Ε

ντοπίστηκαν το πρωί της Πέμπτης τα ίχνη του 11χρονου
Διονύση Τ., που είχαν χαθεί
την Κυριακή 30 Αυγούστου.
Το παιδί νοσηλευόταν από τις 7
Αυγούστου στο νοσοκομείο Παίδων
«Αγία Σοφία», από όπου εξαφανίστηκε
μυστηριωδώς.
Ο ανήλικος Ρομά βρέθηκε σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί ήταν
μαζί με συγγενικά του πρόσωπα (θεία),
που ήρθαν σε επαφή με την Αστυνομία.
Από τη ΓΑΔΑ όπου βρίσκεται, το
αγόρι αναμένεται να μεταφερθεί και
πάλι στο «Αγία Σοφία».

Eπιστροφή Χατζητρακόσια
στην Παιδεία

Μ

ε Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής, ο αναπλ. Δήμαρχος Νίκος
Χατζητρακόσιας
ορίστηκε Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Φυλής με αντικείμενο τη λειτουργία και συντήρηση των
Γυμνασίων και Λυκείων του
Δήμου.
Με την ίδια Απόφαση
ορίστηκε Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ).
Με αφορμή τον ορισμό του
από το Δημοτικό Συμβούλιο,
ο Νίκος Χατζητρακόσιας
ανάρτησε την εξής δήλωση
στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook:
"Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή κι
ευθύνη η σημερινή απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου
Φυλής, κατόπιν εισήγησης
του Δημάρχου κ. Χρήστου Παππού να μου ανατεθούν οι αρμοδιότητες του Προέδρου
της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
(συμπληρωματικά με τα σημερινά μου καθήκοντα στο Δήμο και συγκεκριμένα στην
Πολεοδομία και στη Δημοτική Περιουσία). Διαβεβαιώνω το Δήμαρχο, τους συναδέλφους και όλους τους συνδημότες ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να δικαιώσω την
εμπιστοσύνη τους".
Πέρα από το άριστο βιογραφικό που διαθέτει ο νέος Πρόεδρος, ως απόστρατος αξιωματικός της Σχολής Ευελπίδων και απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, ο
χώρος της Παιδείας του είναι εξαιρετικά γνώριμος αφού έχει υπηρετήσει το γονεϊκό
κίνημα ως Πρόεδρος Συλλόγων Γονέων και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Άνω
Λιοσίων.
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ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
36ης
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έ

χοντας υπ’ όψιν τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «
Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «
Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 09η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα
της ημερησίας διάταξης:
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α

Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» σύμφωνα με το Πρακτικό Αξιολόγησης/Γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων της
δημοπρασίας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» πρ. δαπάνης 120.000,00 ευρώ,
σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 559/21-08-2015 εισήγηση του Δ/ντή της Οικ.
Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης επί της υπ’αρ. πρωτ. 22696/28-07-2015 αίτησης του
κ.. Δεμιρτσόγλι Αριστείδη για ρύθμιση οφειλής του, σύμφωνα με την υπ’αρ.
πρωτ. 564/25-08-2015 εισήγηση του Δ/ντή της Οικ.Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Διάθεση πιστώσεως ποσού 1.935,00 ευρώ με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ - ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.)»
και έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής για το ανωτέρω ποσό, επ’ονόματι του δημ.
υπαλλήλου Πατεράκη Γεώργιου, σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 569/02-092015 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για α) τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αρ. 12/2015
Μελέτης και β) την διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
σύμφωνα με την υπ’αρ.πρωτ. 568/02-09-2015 εισήγηση του Δ/ντή της
Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο Διάθεση πιστώσεως ποσού 174.387,33 ευρώ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ» σύμφωνα με
την υπ’αρ.πρωτ. 570/02-09-2015 εισήγηση του Δ/ντή της Οικ. Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Διάθεση πιστώσεως ποσού 27.500,00 ευρώ για «ΑΓΟΡΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΙ
ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.
571/02-09-2015 εισήγηση του Δ/ντή της Οικ. Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί του υπ’αρ.
πρ. 23965/10-09-2015 εγγράφου της Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων, σύμφωνα
με την υπό ημ. 31-08-2015 εισήγηση του Γρ. Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 9ο Διάθεση πιστώσεως ποσού 114,39 ευρώ για «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 574/03-09-2015
Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 10ο Διάθεση πιστώσεως ποσού 84,87 ευρώ για «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 573/03-09-2015
Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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Η εξαιρετική παράσταση ανέβηκε στο Θερινό
Κινηματογράφο «ΑΣΤΡΟΝ» του Δήμου Μάνδρας
– Ειδυλλίας από την
Ένωση Κρητών Ελευσίνος

E

ξαιρετική
παράσταση
ανέβηκε στο
Θερινό Κινηματογράφο
«ΑΣΤΡΟΝ» από την
Ένωση Κρητών Ελευσίνος την Τετάρτη 2
Σεπτεμβρίου
2015.
Πρόκειται για μία διασκευή οπερέτας του
Σπυρίδων Σαμάρα, με
θέμα τη γυναικεία
παρέμβαση, τη διευθέτηση προνομίων για
την Ενετοκρατούμενη
Κρήτη και την ολοκλήρωση του έρωτα ανάμεσα σε δυο ζευγάρια με
κρητική και ενετική
καταγωγή. Έμμετρος
λόγος, παραδοσιακή
κρητική
μουσική,
ταλέντο και μία ζεστή
ατμόσφαιρα
συναντήθηκαν στη Μάνδρα
ενθουσιάζοντας όλους
τους προσκεκλημένους
και θεατές.
Τα θερμά της συγχαρητήρια έδωσε η Δήμαρχος, Γιάννα Κριεκούκη, στους συντελεστές της Θεατρικής
Παράστασης «Η Κρητικοπούλα» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΑ 2015 του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.
Στην παράσταση παραβρέθηκαν η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, κ. Γιάννα Κριεκούκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γιάννης Βασιλείου, η Αντιδήμαρχος
Ελευσίνας, κ. Οικονόμου, οι Αντιδήμαρχοι Μάνδρας – Ειδυλλίας κ.κ. Ιωαν. Αδάμ, Ελ.
Ρουμελιώτη, Περ. Ρόκας, η Πρόεδρος του ΔΟΚΑΠ, κ. Αλ. Νερούτσου, ο Πρόεδρος του
Τ.Σ. Μάνδρας, κ. Νικ. Παχής, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χαρ. Κανάκης.

Γνωστά ονόματα στις εκλογές
με το «Ποτάμι»

Η

κ ί ν η σ η
«Μπροστά»,
από στελέχη
που
αποχώρησαν
από
το
ΠΑΣΟΚ,
ζητώντας ριζικές μεταρρυθμίσεις, τα τελευταία χρόνια, ανακοίνωσε τη εκλογική
της σύμπραξη με το
«Ποτάμι».
Ο
εκπρόσωπός
τους
Παναγιώτης
Βλάχος, θα μετέχει
στις εκλογικές λίστες.
Παράλληλα,
θα
μετέχουν και η δημοσιογράφος Ρίκα Βαγιάνη, ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής και δημοτικός σύμβουλος με το ΠΑΣΟΚ, Κώστας Παταβούκας, οι ηθοποιοί Γιώτα Φέστα, Αντώνης Καφετζόπουλος, Χάρης Τσούκας, η επίσης δημοσιογράφος Μαρία Νταλιάνη, η Λενιώ Μυριβίλη
από τους Οικολόγους, ο Στελιος Προσαλίκας, πρώην προπονητής της εθνικής βόλεϊ, ο
παλαίμαχος διεθνής παίκτης του μπάσκετ Μέμος Ιωάννου και ο Τέλης Αϊβαλιώτης.

θριάσιο-5

Γεννηματά: ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ οι δύο
όψεις του ίδιου νομίσματος

«

Η χώρα χρειάζεται σταθερή
πορεία» τόνισε
η
πρόεδρος
του
ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά μιλώντας σε
προεκλογική συγκέντρωση στην Τρίπολη.
«Οι Ελληνίδες και οι
Έλληνες δεν εμπιστεύονται το μεταρρυθμιστικό προσωπείο της
ΝΔ, διότι γνωρίζουν
πάρα πολύ καλά ότι
πίσω από αυτό, πολύ
απλά κρύβεται το
σκληρό πρόσωπο της
δεξιάς», υπογράμμισε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ακολούθησε κι αντέγραψε τη ΝΔ σε πολλά σημεία και σημείωσε πως μιμείται το στρατηγικό της δόγμα, τότε που το 2012 οδήγησε την χώρα σε διπλές εκλογές. Ότι έκανε, είπε, η ΝΔ το 2012, το επαναλαμβάνει το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ και
τόνισε πως ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ είναι οι όψεις του ίδιου νομίσματος.
Σημείωσε πως επτά μήνες κυβέρνηση, με ψέματα, πισωγυρίσματα και ερασιτεχνισμούς, ο ΣΥΡΙΖΑ επέδειξε ανικανότητα και πρόσθεσε πως «ενώ το Δεκέμβριο του 2014
βλέπαμε ότι υπήρχε η προοπτική εξόδου από τα μνημόνια, βλέπαμε τα πρωτογενή πλεονάσματα και τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, σήμερα βιώνουμε το 3ο και επαχθέστερο μνημόνιο, με λουκέτα, με ύφεση, με νέους ανέργους, με μείωση και πάλι του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ».
«Ροκάνισαν το χρόνο και σκούπισαν τα αποθεματικά του κράτους, αφυδάτωσαν την
πραγματική οικονομία και πάγωσαν το ΕΣΠΑ, έκλεισαν τις τράπεζες, προσπάθησαν να
αποδράσουν μέσα από το διχαστικό δημοψήφισμα, ζήτησαν ένα ηρωικό όχι και έντρομοι μετά προσπάθησαν να το μετατρέψουν σε ένα ναι άνευ όρων, με την χώρα στον
αέρα χωρίς πρόγραμμα», είπε η κ. Γεννηματά.
Η Φώφη Γεννηματά, κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ για να ξαναφέρει - όπως είπε- την ελπίδα που ενταφίασε ο κ. Τσίπρας με το 3ο μνημόνιο και τόνισε,
«είμαστε εδώ για να δώσουμε μαθήματα ήθους και αξιοπρέπειας, σε όλους αυτούς που
τόλμησαν να μας πουν δοσίλογους και προδότες. Ζητάμε από τις Ελληνίδες και τους
Έλληνες να μας εμπιστευθούν, να στηρίξουν και να ψηφίσουν τη Δημοκρατική συμπαράταξη».

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ ,
ΑΧΑΡΝΩΝ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις Εκδηλώσεις Μνήμης,
προς τιμήν των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου του
1999, που θα πραγματοποιηθούν την

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Χρήστος Σπ. Παππούς

Εκ του Ιερού Ναού
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Ώρα 14.50: Δοξολογία επί τη διασώσει της πόλεως και στη συνέχεια Επιμνημόσυνη
Δέηση για τα θύματα του σεισμού, στον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου &
Ελένης .
Ώρα 15.15: Επιμνημόσυνη Δέηση στο μνημείο των θυμάτων του σεισμού, Πλατεία
Ηρώων
Δημαρχείο Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων.
ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ στα θύματα του σεισμού
Χαιρετισμός Δημάρχου
Πέρας Τελετής

6-θριάσιο

Focus: Τα 7 ψέματα
του Αλέξη Τσίπρα

T

o γερμανικό περιοδικό επισημαίνει τα 7 ψέματα
του Αλ. Τσίπρα κατά τη διάρκεια 7 μηνών στην
εξουσία, τα οποία ο πρώην πρωθυπουργός είπε
«παραπλανώντας τον ελληνικό λαό». Επισημαίνει την
απογοήτευση ακόμη και των συντρόφων του, προβλέποντας ίσως και ήττα.
Στην κόψη του μαχαιριού βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την
τελευταία δημοσκόπηση που δίνει ελαφρό προβάδισμα
στη ΝΔ εκτιμούν αρθρογράφοι του γερμανικού τύπου.
Όπως προβλέπει το περιοδικό Focus στη διαδικτυακή
του σελίδα ίσως ο Αλέξης Τσίπρας να υποστεί ήττα στις
πρόωρες εκλογές, αφού η δημοτικότητά του έχει καταβαραθρωθεί, έχει απογοητεύσει του Έλληνες υποσχόμενος
πράγματα που δεν τήρησε, αλλά και τους συντρόφους
του που του έχουν γυρίσει την πλάτη.
Δώρο Χριστουγέννων και ΕΝΦΙΑ

Το γερμανικό περιοδικό υποστηρίζει ότι τώρα ο Τσίπρας καλείται να πληρώσει το τίμημα για τις ανακρίβειες
που είπε. Και ο αρθρογράφος τις παραθέτει αναλυτικά. Η
πρώτη αφορά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και την
υπόσχεση ότι ο ελληνικός λαός θα πλήρωνε λιγότερους
φόρους και θα είχε περισσότερα χρήματα. Συγκεκριμένα
μεταξύ άλλων υποσχέθηκε την επαναφορά του δώρου
Χριστουγέννων, την αύξηση του κατώτατου μισθού στα
751 ευρώ και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Τον Μάρτιο
ωστόσο πολλά νοικοκυριά κλήθηκαν να πληρώσουν
άλλη μια δόση του ΕΝΦΙΑ. «Με εμάς δεν πρόκειται να
υπάρξει μνημόνιο», υποσχέθηκε, αλλά ήταν ο ίδιος ο
Γιάνης Βαρουφάκης που υπέγραψε την παράταση του
δεύτερου μνημονίου και στη συνέχεια ο ίδιος ο τέως
πρωθυπουργός το τρίτο, μετά από μια δραματική νύχτα
στις Βρυξέλλες. Το τρίτο ψέμα αφορά την πάταξη της διαφθοράς, που κατά τον αρθρογράφο του περιοδικού δεν
έγινε. Φέρνει μάλιστα ως παράδειγμα την προσωπική
παρέμβαση Τσίπρα για τη διάσωση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης χαρίζοντας πρόστιμα για φορολογικές
ατασθαλίες.
Δημοψήφισμα και capital controls

Το μεγαλύτερο ψέμα του Τσίπρα ήταν το δημοψήφισμα.
Και υπενθυμίζει την καμπάνια που έκανε υποσχόμενος
στον ελληνικό λαό ότι με το ΟΧΙ θα μπορούσε να διαπραγματευτεί ένα καλύτερο πακέτο από την πρόταση
Γιούνκερ. Παρά το συντριπτικό 61,7% και τα 28,7 εκ.
ευρώ για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος, λίγες ημέρες αργότερα στις Βρυξέλλες δίνει τη συγκατάθεσή του για
ένα τρίτο πακέτο που δεν διαφέρει καθόλου από αυτό του
Γιούνκερ. Το δημοψήφισμα καταλήγει σε φάρσα. Στις 18
Ιουνίου ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δήλωνε κατηγορηματικά
ότι δεν θα υπάρξει θέμα επιβολής ελέγχων στην κίνηση
κεφαλαίων, παρά τις προειδοποιήσεις της προέδρου
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Λούκας Κατσέλη και ενώ
βοούσαν όλες οι εφημερίδες. Δέκα μέρες αργότερα έκλεισαν όλες οι τράπεζες και ο Τσίπρας με τηλεοπτικό διάγγελμα διαβεβαίωνε τους Έλληνες ότι θα διαρκούσαν
λίγες μέρες, καλώντας τους Έλληνες να κρατήσουν την
ψυχραιμία τους. Ακόμη και μέχρι σήμερα δεν έχουν αρθεί
όλοι οι περιορισμοί για τους καταθέτες.
Προεδρικά διατάγματα

Μέσα Αυγούστου η κυβέρνηση διέψευδε το ίδιο κατηγορηματικά φήμες περί πρόωρων εκλογών. Η επίσημη
εκδοχή ήταν ότι θα ζητούσε ψήφο εμπιστοσύνης «και
μετά βλέπουμε». Λίγες μέρες αργότερα ο Τσίπρας ανακοίνωνε από την τηλεόραση την παραίτησή του και τη
διενέργεια πρόωρων εκλογών. Για έκτακτο συνέδριο ούτε
λόγος.
Και το τελευταίο ψέμα αφορά τα προεδρικά διατάγματα. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση, υποσχόταν
ότι θα τηρούσε κατά γράμμα το Σύνταγμα και δεν θα
κυβερνούσε με προεδρικά διατάγματα. Τα πράγματα
όμως ήρθαν αλλιώς, γράφει το Focus, ακόμη τα capital
control επιβλήθηκαν με ΠΔ και όχι με τη διαδικασία της
ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο. Το δημοσίευμα επισημαίνει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο
Αλέξης Τσίπρας, βλέποντας το κόμμα του να φυλλοροεί
και να φεύγουν ακόμη και στενοί συνεργάτες και φίλοι
του.
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Λεβέντης: Αν συνεχίσει η ΕΡΤ να είναι υπηρέτης
της εκάστοτε κυβέρνησης θα ξανακλείσει

Ε

πίθεση στην ΕΡΤ εξαπέλυσε ο
Βασίλης Λεβέντης ως... καλεσμένος
εκπομπής της κρατικής τηλεόρασης,
λέγοντας ότι «αν συνεχίσει η ΕΡΤ να είναι
υπηρέτης της εκάστοτε κυβέρνησης, θα ξανακλείσει».
Όπως τόνισε ο επικεφαλής της 'Ενωσης
Κεντρώων:
Λέτε ό,τι λέτε για να διατηρήσετε το ψωμάκι
σας. Ένα κόμμα που έχει 5% στις δημοσκοπήσεις δεν έπρεπε να έχει κληθεί στην δημόσια
τηλεόραση. Πρέπει ένα κόμμα να παίρνει 7%
και τότε λοιπόν θα καλέσετε, πρέπει Δημοκρατία να υπάρχει μόνο για τους εντός Βουλής,
έξω είναι οι πληβείοι.
«Γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα» απάντησαν
οι παρουσιαστές, με τον Β.Λεβέντη να απαντά:
«Α, η Δημοκρατία ξεκινά από σήμερα»...
Την ίδια στιγμή τόνισε ότι «αν συνεχίσει η ΕΡΤ να είναι υπηρέτης της εκάστοτε κυβέρνησης, θα ξανακλείσει. Από το
πρωί μέχρι το βράδυ έχετε ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, Ποτάμι, δεν έχετε μάθει ότι έχει αηδιάσει ο κόσμος με αυτούς;».Λεβέντης: Αν
συνεχίσει η ΕΡΤ να είναι υπηρέτης της εκάστοτε κυβέρνησης θα ξανακλείσει

Απίστευτο: Ο Θεωνάς ανέβασε στην ιστοσελίδα
του ΙΚΑ τις πολιτικές του θέσεις

Μ

ε μια πρωτοφανή εικόνα βρίσκεται
αντιμέτωπος όποιος επισκέπτεται την
ιστοσελίδα του ΙΚΑ, η οποία φιλοξενεί
δήλωση του παραιτηθέντος διοικητή του
Ιδρύματος, Γιάννη Θεωνά.
Ο πρώην διοικητής του ΙΚΑ δημοσιεύει κείμενο - δήλωση στη διαδικτυακή πλατφόρμα του
Ιδρύματος, με την οποία γνωστοποιεί την κάθοδό του στις επερχόμενες εκλόγές με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναφέρεται αποκλειστικά σε πολιτικά θέματα και κυρίως στη διάσπαση
της Αριστεράς.
Όπως σημειώνει ο κ. Θεωνάς, η δημιουργία
του ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό
εγχείρημα για την Αριστερά στην Ελλάδα, ενώ
υπογραμμίζει ότι η διάσπαση της Κ.Ο. του κόμματος «δεν έπαιξε κανένα θετικό ρόλο στην
ανάπτυξη μαζικού λαϊκού κινήματος για την
κατάργηση των μνημονίων ή προαπαιτούμενων
μέτρων για την εφαρμογή τους».
Κλείνοντας τη δημόσια παρέμβασή τονίζει ότι «όσες δυνάμεις διαθέτω θα τις αφιερώσω στην υπεράσπιση του εγχειρήματος και της αποκατάστασης της συσπείρωσης και της Ενότητας του Κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ».
Ο κ. Θεωνάς υπογράφει μάλιστα με τη σημερινή του ιδιότητα, ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και
της Κίνησης για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς (ΚΕΔΑ)...

Στην «ψειρού» οι τσιγγάνοι-τσαμπουκάδες του φούρνου στο Ζεφύρι

Α

ποτελεσματικά και άμεσα αντέδρασε το
Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου στην
πρωτοφανή επιδρομή ομάδας τσιγγάνων σε φούρνο του Ζεφυρίου, που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή της βιτρίνας και τον
τραυματισμό 85 χρονης γυναίκας.
Μετά από συντονισμένες έρευνες, συνελήφθησαν τόσο ο πρωταίτιος του επεισοδίου, όσο
και ο ιδιοκτήτης του φορτηγού αυτοκινήτου με
το οποίο πραγματοποιήθηκε η εισβολή στο
φούρνο.
Οι δράστες παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα
για τα περαιτέρω, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι «σκληροί» δήλωσαν μετανιωμένοι και
ζήτησαν συγγνώμη, προφανώς για να
πετύχουν επιεικέστερη μεταχείριση από τις
δικαστικές αρχές.
Πρόκειται ασφαλώς για σημαντική επιτυχία των αστυνομικών αρχών που ικανοποίησαν αμέσως το περί δικαίου
αίσθημα των πολιτών του Ζεφυρίου που έχουν εξοργιστεί τόσο από την επίθεση στο φούρνο, όσο κι από τον ακατανόητο τραυματισμό της 85χρονης γυναίκας.
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Επαναφορά του φόρου
υπέρ τρίτων στα εισιτήρια
ζητούν οι κινηματογραφιστές

Μ

ε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη
Παυλόπουλο συναντήθηκαν εκπρόσωποι
φορέων του οπτικοακουστικού τομέα που
ζητούν την επαναφορά του ειδικού φόρου επί των κινηματογραφικών εισιτηρίων για την παραγωγή ελληνικών

ταινιών.
Οι εκπρόσωποι επανέλαβαν το αίτημα του χώρου τους
για την επαναφορά του ειδικού φόρου καθώς «ο θεατής
μέσω του εισιτηρίου βοηθούσε στη συνέχιση της δημιουργίας ελληνικών ταινιών και ο φόρος ήταν ανταποδοτικός».
Υπογράμμισαν ότι «ο ειδικός φόρος, μέχρι πρόσφατα,
έδινε μια ανάσα στους δημιουργούς, καθώς ήταν ο οικονομικός αιμοδότης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Αυτή όμως η ελάχιστη οικονομική ενίσχυση έπαψε
να υπάρχει».
Στη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών (ΕΕΣ), ο πρόεδρος της ΕΕΣ Χάρης Παπαδόπουλος
παρέδωσε στον κ. Παυλόπουλο επιστολή του Νίκου
Κούνδουρου, απευθυνόμενη προς τον ίδιο τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας.
Στην επιστολή του, ο Ν.Κούνδουρος επισημαίνει «το
μεγάλο πλήγμα που έγινε στον ελληνικό κινηματογράφο
με την κατάργηση αυτού του μέτρου και ζητάει την ακύρωση του καταστρεπτικού για τον κινηματογράφο νόμο».
Στην συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
παρευρέθηκαν οι σκηνοθέτες Ροβήρος Μανθούλης,
Κώστας Φέρρης, Γιάννης Σμαραγδής, Σταμάτης Τσαρουχάς, η παραγωγός Φοίβη Αγγελοπούλου, ο πρόεδρος
του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών
Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων «ΑΘΗΝΑ»
Γιώργος Μυλωνάς, ο γεν. γραμματέας της Ένωσης
Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου Τηλεόρασης-ΟΤ
Πάνος Παπαδημητρίου, η β΄ αντιπρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Υρώ Μανέ, η παραγωγός Ανθή
Τούμπη και ο παραγωγός Νίκος Σέκερης (υπεύθυνοι της
επιτροπής για την κατάργηση του νόμου), καθώς και ο
γεν. γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος-Ακροάματος Κώστας Κεχαγιόγλου.

Ε

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

νόψει της νέας σχολικής χρονιάς, συνεχίζεται η
συλλογή σχολικών ειδών, στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Ελ.Βενιζέλου & Εθν. Αντιστάσεως) του Δήμου Ελευσίνας, έως τις 11 Σεπτεμβρίου
καθημερινά 9.00-14.00.

Τ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ελευσίνας σας ενημερώνει ότι και φέτος από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν να δίνονται
σχολικά στους μαθητές που οι οικογένειές τους εξυπηρετούνται από την υπηρεσία, κάθε Δευτέρα-Τρίτη Τετάρτη 9.00-12.00 στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας
(Ελ. Βενιζέλου & Εθν. Αντιστάσεως).
Παρακαλούνται οι γονείς να έχουν μαζί τους τη
βεβαίωση φοίτησης των μαθητών για τη νέα σχολική
χρονιά.
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την
κοινωνική λειτουργό Λυδία Αγγελοπούλου στο τηλέφωνο
210 5548398.
καλή σχολική χρονιά

θριάσιο-7

ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ: Η Πλατεία ανήκει σε
όλους τους δημότες

Ο

Παναγιώτης Πολυμενέας κι ο Γιώργος Σιδηρόπουλος με φόντο τα έργα στην Πλατεία του
Μενιδίου
Αναφορικά με το δημοσίευμα «περί επανάστασης του
καφέ στην Πλατεία του Μενιδίου» ΚΛΙΚ ΕΔΩ ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Πολυμενέας επισημαίνει τα εξής:
1. Τα περί πολεμικού κλίματος αποτελούν δημοσιογραφική διαπίστωση-εκτίμηση και δεν τη σχολιάζω
2. Ως προς τη νομιμότητα των ενεργειών του Δήμου δεν
τίθεται θέμα κι άλλωστε δεν τέθηκε από το δημοσίευμα.
Απλά επισημαίνω ότι ο Δήμος εφαρμόζει τον ισχύοντα
νόμο
3. Ως προς τη σκοπιμότητα ο Δήμος επιδιώκει αφενός να
αυξήσει την προσέλευση στην Κεντρική Πλατεία, ενισχύοντας την εμπορικότητά της κι αφετέρου να δώσει ελεύθερο χώρο στους επισκέπτες και κυρίως στα παιδιά
4. Εν κατακλείδι ο Δήμος δεν μπήκε ως κατακτητής στην κεντρική πλατεία, αλλά για να εφαρμόσει το νόμο, όπως
έχει υποχρέωση. Άλλωστε είναι αυτονόητο ότι η Πλατεία και οι κοινόχρηστοι χώροι, γενικότερα, ανήκουν σε όλους τους
δημότες.
5. Σχετικά με την αναφορά στο όνομά μου δηλώνω ότι δεν ανέχομαι ως άνθρωπος να με προσβάλει οποιοσδήποτε ούτε να απειλεί την οικογένειά μου. Κι απαιτώ να με σέβεται όπως σέβομαι κι εγώ όλους τους συνανθρώπους μου.

Οικονομική ενίσχυση στα νησιά που
δέχονται πρόσφυγες

Ο

ικονομική στήριξη των νησιών που δέχονται τις
μεγάλες προσφυγικές ροές και που αντιμετώπισαν κατάρρευση της τουριστικής κίνησης, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας, Νίκος Χριστοδουλάκης
στη σημερινή συνέντευξη Τύπου για το προσφυγικό.
Τόνισε, επίσης, ότι δέκα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών με εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα διατεθούν στο υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής.
Επιπλέον, επέκρινε τους ευρωπαίους αξιωματούχους,
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ενώ οι προσφυγικές ροε΄ς
έχουν λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, «εκείνοι είναι σε διακοπές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι πανταχού παρόντες».
«Τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες αυτή την ώρα στην Τουρκία ίσως περιμένουν να περάσουν απέναντι, και τα στοιχεία αυτά έχω την υποχρέωση να μην τα αποκρύψω και πρέπει να τα πούμε στους εταίρους μας»,
παρατήρησε ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας Χρήστος Ζώης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Ζώης,
από τα 240 πλοία του Λιμενικού, το 36% είναι ακινητοποιημένα, ενώ από τα επτά αεροπλάνα τα τέσσερα είναι σε ακινησία, και από τα έξι ελικόπτερα μόνο το ένα πετάει, λόγω καταπόνησης και δυσκολίας εύρεσης χρημάτων.
Τέλος, τη δυνατότητα δημιουργίας κι άλλων πρότυπων οικισμών προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων, όπως εκείνου
που λειτουργεί στον Ελαιώνα, εξετάστηκε μεταξύ άλλων, στη σημερινή σύσκεψη που είχαν στο υπουργείο Εσωτερικών, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας και ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος
Καμίνης.

Έρχονται 7+3 αλλαγές στα capital controls

Έ

ως το τέλος του έτους είναι απολύτως εφικτό να αρθούν
εντελώς τα capital controls εκτίμησε ο υπουργός Οικονομίας Ν, Χριστοδουλάκης προαναγγέλλοντας επτά κινήσεις ελαφρύνσεις των περιορισμών οι οποίε,ς σύμφωνα με αρμόδιες
πηγές, μπορεί να ισχύσουν από Δευτέρα:
1. Μεταφορά για τις επόμενες ημέρες του ημερήσιου ορίου ανά τράπεζα εφόσον αυτό δεν εξαντλείται (εβδομαδιαίως)
2. Εξυπηρέτηση αιτημάτων εισαγωγών έως 5.000 ευρώ από τις
ίδιες τις τράπεζες
3. Δυνατότητα ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού από νέους
φοιτητές εσωτερικού- εξωτερικού
4. Εντατικό ξεκαθάρισμα υποθέσεων που λιμνάζουν
5. Χαλάρωση στη δυνατότητα διαδικτυακών συναλλαγών με το
εξωτερικό
6. Κωδικοποίηση πλαισίου κεφαλαιακών ελέγχων
7. Δυνατότητα υποψηφίων κομμάτων να ανοίξουν ειδικό λογαριασμό που θα πρέπει να κλείσουν μετά τις εκλογές.
Θα διέπεται από τους ίδιους όρους κεφαλαιακών ελέγχων και θα αποτελεί "ευκαιρία απόλυτης τεκμηρίωσης των προεκλογικών δαπανών”.
Κίνητρα επαναφοράς κεφαλαίων
Ο υπουργός Οικονομίας προανήγγειλε και κίνητρα τα οποία θα φέρουν ξανά στις τράπεζες το "στρώμα capital”,
όπως ανέφερε το χρήμα που αποσύρθηκε το τελευταίο χρόνο από τις τράπεζες. Προανήγγειλε επίσης σχέδιο διευκολύνσεων για δανειολήπτες.
Τέλος ζήτησε από τις τράπεζες να προβούν άμεσα σε μείωση των αλλεπάλληλων προμηθειών με τις οποίες επιβαρύνουν πολίτες και επιχειρήσεις λόγω των capital controls.
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Ντράγκι: Η ΕΚΤ αντιστάθηκε σε
κάθε κούρεμα καταθέσεων,
παράθυρο ένταξης στο QE

Η

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέμεινε στο Eurogroup να μην υπάρξει κανένα «κούρεμα» καταθέσεων, στις ελληνικές τράπεζες, ακόμα και πάνω από το
όριο των 100.000 ευρώ, δήλωσε σήμερα Πέμπτη ο πρόεδρος Μάριο Ντράγκι.
Απαντώντας σε ερώτηση του ανταποκριτή της «Καθημερινής», Σωτήρη Νίκα, ο πρόεδρος της Ευρωτράπεζας τόνισε πως τυχόν «κούρεμα» καταθέσεων θα ήταν «αντιπαραγωγικό» και «βλαβερό» την ελληνική οικονομία.
Διευκρίνισε όμως
πως
αυτές
οι
ανησυχίες δεν αφορούν τους ομολογιούχους
των
ελληνικών τραπεζών,
οι οποίοι δεν αποκλείεται να υποστούν
κάποιας μορφής bailin στο πλαίσιο της
ανακεφαλαιοποίησης
των
τεσσάρων
συστημικών
τραπεζών.
Παράθυρο για κανονική χρηματοδότηση και ποσοτική χαλάρωση
Ερωτηθείς αν η ΕΚΤ εξετάζει ενδεχόμενο να δεχτεί και πάλι τα ελληνικά ομόλογα ως
εγγυήσεις, δηλαδή έξοδο των ελληνικών τραπεζών από τον ELA, ο κ. Ντράγκι εμφανίστηκε σαφώς πιο συγκρατημένος, διαμηνύοντας ξεκάθαρα πως σε περίπτωση
χώρας που βρίσκεται σε πρόγραμμα στήριξης, η Ευρωτράπεζα θέλει να δει «σταθερή
και σημαντική εφαρμογή» των συμφωνηθέντων.
«Θα υπάρξουν ορόσημα τις επόμενες εβδομάδες και με βάση αυτά το Διοικητικό
Συμβούλιο θα λάβει απόφαση», είπε.
Σχετικά με το αν είναι δυνατό στη συνέχεια να ενταχθούν τα ελληνικά ομόλογα στο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, ο κ. Ντράγκι αποσαφήνισε πως υπάρχουν ορισμένοι όροι που θα πρέπει να ικανοποιηθούν, σημειώνοντας ότι δεν είναι δυνατό να γίνουν
αγορές ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια αξιολόγηση, αλλά και ότι θα πρέπει πρώτα να γίνει
μια ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Παράθυρο για επέκταση της ποσοτική χαλάρωσης
Αναφερόμενος στην ποσοτική χαλάρωση, ο κ. Ντράγκι άφησε ξεκάθαρα ενδεχόμενο
επέκτασης και ενίσχυσης του προγράμματος αγοράς ομολόγων και πέραν του Σεπτεμβρίου του 2016 υπό τη σκιά των εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία αλλά και της εύθραυστης ανάκαμψης στην ευρωζώνη.
Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Φρανκφούρτη, ο κ.
Ντράγκι τόνισε πως η Ευρωτράπεζα είναι διατεθειμένη να εξετάσει αλλαγές τόσο στη
«διάρκεια» όσο και στο «μέγεθος» του προγράμματος αγοράς ομολόγων, που αυτή τη
στιγμή έχει δύναμη πυρός 60 δισεκ. ευρώ ανά μήνα.
«Είμαστε διατεθειμένοι και ικανοί να δράσουμε, εάν χρειαστεί, χρησιμοποιώντας όλα
τα εργαλεία που περιέχονται στην εντολή μας», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας
όμως πως δεν έχει ακόμα εξεταστεί ένα τέτοιο σενάριο. «Δεν είμαστε ακόμα εκεί», εξήγησε.
Ανακοίνωσε όμως πως αυξάνεται στο 33% από 25% το όριο αγορών που είχε επιβάλει στον εαυτό της η ΕΚΤ για κάθε έκδοση κρατικών ομολόγων. Η κίνηση αυτή μπορεί να προοιωνίζει αύξηση της ποσοτικής χαλάρωσης.
Ανάπτυξη, αλλά μικρότερη
Παράλληλα, ο κ. Ντράγκι ανακοίνωσε πως η ΕΚΤ αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις ανάπτυξης στην ευρωζώνη για την επόμενη διετία.
Για το 2015, η ΕΚΤ περιμένει ανάπτυξη 1,4%, αντί για 1,5% που προέβλεπε μέχρι
σήμερα, ενώ το 2016 η ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ θα ανέλθει στο 1,7% (από 1,9%).
Για το 2017, η αύξηση του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 1,8%, έναντι 2% που προβλεπόταν ως σήμερα.
Ο κ. Ντράγκι επισήμανε πως η ανάκαμψη στη νομισματική ένωση «συνεχίζεται»,
αλλά με «βραδύτερους ρυθμούς» σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.
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Πανούσης: Ο "κοσμοπολίτης" Βαρουφάκης γοήτευσε το "λαϊκό παιδί" Τσίπρα

Ε

πίθεση του πρώην αναπληρωτή υπουργού στον "νάρκισο και αλλαζόνα" Γιάνη
Βαρουφάκη. Τάχθηκε υπερ μιας κυβέρνησης συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ προτρέποντας το κόμμα "να αντέξει να κάνει κυβέρνηση με τη ΝΔ". "Θανάσιμο

λάθος για την υστεροφημία του" χαρακτήρισε την τυχόν συμμετοχή του Φώτη Κουβέλη
στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
Επικριτικός απέναντι στην επιλογή Βαρουφάκη και τον ίδιο τον πρώην υπουργό Οικονομικών προσωπικά εμφανίσθηκε ο Γιάνης Πανούσης σε σημερινές του (Πέμπτη)
δηλώσεις :
"Νομίζω ότι ο κ. Βαρουφάκης γοήτευσε τον κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας παραμένει ένα
παιδί λαϊκό, αυθόρμητο, με την πλάκα του, με το ταλέντο του και εμφανίστηκε ένας
τύπος που άρχισε να του λέει για τον Γκάλμπρεϊθ, για τον Στίνγκλιτς, «κοίτα πώς είναι
ο κόσμος», κοσμοπολίτικα… Εκεί νομίζω ότι γοητεύτηκε και έχασε τον έλεγχο", σχολίασε χαρακτηριστικά
"Πολλοί του έλεγαν ότι είναι λάθος η επιλογή. Ήταν φανερό σε πολλούς ότι αυτός ο
άνθρωπος έπαιζε διπλά παιχνίδια και έπαιζε για πάρτη του. Το πιστεύω ψυχολογικά,
δεν έχω κάποια πληροφορία... Γενικώς, οι άνθρωποι που είναι τόσο νάρκισσοι, τόσο
αλαζόνες, παντογνώστες και θέλουν όλος ο κόσμος να γυρίζει γύρω από αυτούς, είναι
το κέντρο. 'Αρα, αφού είσαι το κέντρο, θα παίξεις παιχνίδι με άλλα κέντρα", συνέχισε ο
κύριος Πανούσης μιλώντας στο Βήμα FM.
Αναφορικά με τα πρόσωπα που θα περιλαμβάνουν οι λίστες του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην
αναπληρωτής υπουργός σχολίασε:
"Το άνοιγμα του κ. Τσίπρα θα φανεί τώρα σε πρόσωπα και βέβαια στην Κεντροαριστερά, αλλά έχει σημειολογία σημαντική το ποιους θα βάλει. Αν ανακατέψει την κουτάλα και βάλει τα ίδια πρόσωπα που ήταν σε άλλους ρόλους ή τα ξαδέλφια τους, αυτό θα
δείχνει ότι δεν σκοπεύει να κάνει πραγματικά το κεντροαριστερό άνοιγμα που του είχα
πει εγώ από τότε" .
Εκτίμησε μάλιστα ότι από τις εκλογές θα προκύψει η δυνατότητα για ένα μεγάλο
συνασπισμό, κάνοντας λόγο για έναν "νέο","φρέσκο" και "λιγότερο φθαρμένο" ΣΥΡΙΖΑ
:" Ο λαός θα μοιράσει τις ψήφους και θα δώσει τη δυνατότητα, κατά τη γνώμη μου, ενός
μεγάλου συνασπισμού, γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Όλα τα άλλα, με τρία κόμματα,
ψάχνεις να βρεις ποιοι είναι, τι δουλειά κάνουν, πού συμφωνούν και πού δεν συμφωνούν...Είτε είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι πρώτη η Ν.Δ., δεν θα βγει πουθενά",ανέφερε.
Ο Γιάνης Πανούσης τάχθηκε υπέρ της κυβέρνησης συνεργασίας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και
ΝΔ τονίζοντας:
"Να το αντέξει (ο ΣΥΡΙΖΑ ,να αντέξει να κάνει κυβέρνηση με τη Ν.Δ.). Αν η Ν.Δ. πάει
λίγο πιο κεντροδεξιά και ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πιο κεντροαριστερά, να συναντηθούν και για 34 χρόνια να λύσουν τα προβλήματα των μνημονίων και του κράτους, μετά έχουν 100
χρόνια να μαλώνουν, αλλά η ιστορία θα τους γράψει ως σωτήρες αν κάνουν αυτή τη
δουλειά".
Τέλος, μιλώντας για τον Φώτη Κουβέλη υπογράμμισε: "Εγώ νομίζω ότι θα ήταν θανάσιμο λάθος να είναι ο Φ. Κουβέλης στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήταν θανάσιμο
λάθος για την υστεροφημία του".
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Επεκτείνεται το ασύρματο δίκτυο
WIFI του Ηρακλείου

Γ

ίνονται επεμβάσεις και τροποποιήσεις που έχουν βελτιώσει
την ποιότητα της υπηρεσίας
καθώς και την συνολική χωρητικότητα
χρηστών στο δίκτυο.
Το ασύρματο δίκτυο WIFI επεκτείνεται
,εκτός από τις σημερινές περιοχές που
καλύπτει, και σε άλλα σημεία του Ηρακλείου αφού ο δήμος της πόλης αξιοποιεί
τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνίας προσφέροντας υψηλού
επιπέδου, σύγχρονες και λειτουργικές
υπηρεσίες στους δημότες του, τις οποίες διαρκώς επεκτείνει σε περιοχές εντός των
ορίων του.
Το ασύρματο δίκτυο, αποτελούμενο από 120 κόμβους, παρέχει υπηρεσίες ελεύθερης
πρόσβασης στο διαδίκτυο σε χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.
«Η Δημοτική Αρχή αντιλαμβανόμενη τη χρησιμότητά του στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον, στα πλαίσια της στρατηγικής του Δήμου Ηράκλειο, έξυπνη πόλη, τον Νοέμβριο του 2014 υλοποιεί μία σειρά από επεμβάσεις και τροποποιήσεις που έχουν βελτιώσει
την ποιότητα της υπηρεσίας καθώς και την συνολική χωρητικότητα χρηστών στο
δίκτυο» τονίζει ο δήμος Ηρακλείου
Παράλληλα επισημαίνει ότι η αναβάθμιση αυτή υπερδιπλασίασε την μηνιαία κίνηση
δεδομένων του δικτύου από περίπου 1000 GB σε πάνω από περίπου 2000 GB.
Μάλιστα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2015 συνεχίστηκαν οι εργασίες αναβάθμισης που περιλαμβάνουν την αύξηση της ταχύτητας των παροχών Internet του ασύρματου δικτύου, αναβάθμιση του λογισμικού των ασύρματων σημείων καθώς και την αντικατάσταση 10 σημείων πρόσβασης με εξοπλισμό νέας τεχνολογίας. Οι αλλαγές αυτές
είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ποιότητας της υπηρεσίας αυξάνοντας την κίνηση
του δικτύου από περίπου 2000 GB στα περίπου 3000 GB.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εργασίες επέκτασης του δικτύου που περιλαμβάνουν
τις περιοχές όπως το παλιό Δημαρχείο Νέας Αλικαρνασσού, το Κέντρο Αστέγων Δήμου
Ηρακλείου τον 'Αγιο Μύρωνα και την παραλία στην περιοχή το 13ου Λυκείου.
Σύμφωνα με το δήμο μέσα στις επόμενες 10 με 15 ημέρες θα καλυφθούν οι περιοχές
της παραλίας -μεταξύ του Talos Plaza και την γέφυρα του Αλμυρού- η παραλία στο ρέμα
Γιοφύρου καθώς και η πλατεία Δειλινών ενώ η επόμενη μεγάλη προγραμματισμένη αναβάθμιση του δικτύου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλους Οκτωβρίου.
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Πρόταση για μετεγκατάσταση
160.000 προσφύγων ετοιμάζει η EE

Πρόταση για τoν διαμοιρασμό 160.000 προσφύγων που ζητούν άσυλο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, με μετεγκατάστασή τους από την Ελλάδα, την Ιταλία και την
Ουγγαρία, αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα ο επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, όπως μεταδίδουν οι «Times» και οι
«Financial Times».
Το σχέδιο περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση των 40.000 προσφύγων που
συμφωνήθηκε επί της αρχής το καλοκαίρι (μόνο για Ιταλία και Ελλάδα) και προσθέτει
την κατανομή ακόμα 120.000 ανθρώπων, και από την Ουγγαρία.
Οι ακριβείς ποσοστώσεις δεν είναι γνωστές.
Η «δίκαιη κατανομή 100.000 προσφύγων είναι στην πράξη αυτό που χρειαζόμαστε
σήμερα», δήλωσε σήμερα Πέμπτη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ
Τουσκ, χωρίς να υπάρχει σαφής εξήγηση για τη διαφορά με τις 160.000 που θα
προτείνει ο κ. Γιούνκερ. Ο κ. Τουσκ προειδοποίησε πως αν δεν υπάρξει η «πολιτική
βούληση» για βοήθεια, η αλληλεγγύη εντός της Ε.Ε. θα γίνει «ένα άδειο σύνθημα» που
«θα αντικατασταθεί από τον πολιτικό εκβιασμό, τη διαίρεση και το παιχνίδι των
κατηγοριών».
Τα σχόλια του κ. Τουσκ έγιναν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον
πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος κλήθηκε στις Βρυξέλλες ώστε
να δώσει εξηγήσεις για την κατασκευή τείχους κατά μήκος των συνόρων με τη Σερβία.
«Επικρίνουν το φράγμα, όμως κανείς δεν έχει μπορέσει να μου δώσει [καλύτερες]
συμβουλές», δήλωσε αιχμηρά ο κ. Όρμπαν, προσθέτοντας μάλιστα πως το ουγγρικό
κοινοβούλιο εξετάζει νέο πακέτο μέτρων που θα αυστηροποιήσει τα μέτρα στα σύνορα.
«Δεν υπερασπιζόμαστε απλώς τα ουγγρικά σύνορα, αλλά και τα σύνορα του Σένγκεν,
επομένως [υπερασπιζόμαστε] επίσης την Ευρώπη», είπε ο κ. Όρμπαν.
Τόνισε δε πως οι λαοί της Ευρώπης είναι «γεμάτοι φόβο» λόγω της πολιτικής
αποτυχίας της Ε.Ε. να «υπερασπιστεί τα ευρωπαϊκά σύνορα», και συμπλήρωσε ότι η
επιβολή αυστηρών ελέγχων για το ποιος περνά τα εξωτερικά όρια του Σένγκεν δεν είναι
επιλογή της Βουδαπέστης αλλά μέρος των κανόνων του Σένγκεν.
Από τη συνέντευξη Τύπου δεν έλειψαν και οι έμμεσες επιθέσεις, με αφορμή την
δήλωση του κ. Όρμπαν σε γερμανική εφημερίδα πως οι πρόσφυγες θέτουν σε κίνδυνο
τις χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης.
«Για εμένα, η χριστιανοσύνη σημαίνει ένα καθήκον προς όλους τους αδελφούς μας
που έχουν ανάγκη», είπε με νόημα ο κ. Τουσκ, με τον Όρμπαν να απαντά πως θα
συζητήσει τη σύνδεση του χριστιανισμού με την αλληλεγγύη σε «άλλη συνέντευξη
Τύπου».
Ο κ. Όρμπαν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν
Σουλς, λέγοντας πως το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι ευρωπαϊκό, αλλά γερμανικό.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ
ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΓΑΝΝΙΔΗΣ ΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΓΚΡΑΤΣΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΝΙΚΟΠΟΛ
ΝΤΝΙΠΡΟΠΕΤΡΟΒΣΚΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΚΙΣΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΕΤΚΟ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΖΡΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ
ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΝΙΚΟΛΑΖΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΓΑΜΟΣ
O ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΤΑΜΑΡΑΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

10-θριάσιο

Δύο Αλβανοί με "βαρύ
φορτίο" συνελήφθησαν
από τη Δίωξη Ναρκωτικών

Συνελήφθησαν στις 31-8-2015 το μεσημέρι στην περιοχή της Ελευσίνας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής, δύο (2) υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 27 και 40 ετών

για εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην
Ελληνική Επικράτεια.
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εισαγωγής κάνναβης από την

Αλβανία στην Ελλάδα, και στη συνέχεια διακίνησής της
στο εσωτερικό της Χώρας, κατάφερε μετά από εμπεριστατωμένες και συστηματικές έρευνες, να ταυτοποιήσει
τους δράστες (εισαγωγείς-διακινητές) και να διακριβώσει
τον τρόπο και τη μεθοδολογία δράσης τους.
Ειδικότερα, οι δύο (2) αλλοδαποί εντοπίσθηκαν στην
περιοχή της Ελευσίνας να μεταφέρουν ποσότητα κάνναβης, με τη χρήση δύο (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητων, ειδικά διαμορφωμένων με χώρους (κρύπτες) για την απόκρυψη
των ναρκωτικών, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα οχήματα των
συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 33.600- γραμμ.
Το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ.
Τρία (3) κινητά τηλέφωνα.
Επίσης, κατασχέθηκαν και τα δύο (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα
που χρησιμοποιούσαν για την μεταφορά των ναρκωτικών.
Όπως προέκυψε, από το Σεπτέμβριο του 2014, οι
συλληφθέντες επισκέπτονταν την Ελλάδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα (περίπου ανά δεκαπενθήμερο) και την
επόμενη ημέρα της άφιξής τους επέστρεφαν στην
Αλβανία.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε
Τακτικό Ανακριτή.
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Άλυτο το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών Η πρόταση της αντιπεριφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας

"

Αγώνας δρόμου" λίγες ημέρες πριν την έναρξη (και) της
νέας σχολικής χρονιάς για να μην... "περιμένουν στον
δρόμο" μάταια οι μαθητές.
Σε αναζήτηση λύσης της τελευταίας στιγμής έχουν επιδοθεί, για έναν ακόμη Σεπτέμβρη, οι περιφερειακές Αρχές της
χώρας, προκειμένου, πριν από την έναρξη και αυτής της
σχολικής χρονιάς, να ρυθμιστεί το ζήτημα της μεταφοράς των
μαθητών στα σχολεία.
"Είμαστε στην Αθήνα και συζητάμε με το υπουργείο Εσωτερικών, προσπαθώντας να δοθεί μία συνολική λύση για όλη
την Επικράτεια" δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
Φάνης Παπάς.
Όπως εξήγησε, "προβλήματα υπάρχουν παντού, είτε με
τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, που ήταν άγονοι ακόμη και λόγω τυπικών διαδικαστικών ζητημάτων, είτε στα δρομολόγια, που δεν κρίνονται συμφέροντα από τους μεταφορείς, είτε με τα επιπρόσθετα προβλήματα, που δημιούργησαν τα capital controls".
Την παράταση των συμβάσεων εκτέλεσης μαθητικών δρομολογίων που έληξαν στις 30 Ιουνίου καθώς και την ανάληψη του μεταφορικού έργου από τους προσωρινούς μειοδότες των σχετικών διεθνών διαγωνισμών προτείνει η αντιπεριφέρεια, προκειμένου να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση των αναγκών. Ταυτόχρονα ζητά να ξεκινήσει διαδικασία διαπραγμάτευσης για τα αδιάθετα δρομολόγια.
Την παράταση των συμβάσεων, που έληξαν με το τέλος της περσινής σχολικής χρονιάς, προτείνει ως προσωρινή
λύση στο πρόβλημα της σχολικής μεταφοράς και ο Σύνδεσμος Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας - Θράκης.
"Η υπηρεσιακή κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να δώσει προσωρινή λύση στην κατάσταση, που είναι η παράταση
στα δρομολόγια που δεν έχουν καινούριους αναδόχους και αυτά που έχουν δημοπρατηθεί να ξεκινήσουν κανονικά"
δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μιχάλης Πεζίκογλου.
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τα σημαντικότερα προβλήματα παρουσιάζονται στις Περιφερειακές Ενότητες
Θεσσαλονίκης (συγκεκριμένα στους Δήμους Θέρμης και Λαγκαδά), Κιλκίς, Ημαθίας και Πέλλας.
"Τα προβλήματα διαφέρουν από Ενότητα σε Ενότητα, παρά το ότι οι διεθνείς διαγωνισμοί στην Περιφέρεια έγιναν
παντού και σύμφωνα με ό,τι οριζόταν" πρόσθεσε ο κ. Παπάς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της
έκδοσης της υπ. Αριθ. Πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.18.28/2189/οικ.28209/
1-9-2015 εγκυκλίου ΥΠΕΣΔΑ
περί Αναστολής προσλήψεων
και υπηρεσιακών μεταβολών –
Ανάκληση και απαγόρευση
χορήγησης κανονικών αδειών –
Διευκολύνσεις υπαλλήλων για
την άσκηση του εκλογικού τους
δικαιώματος εκλογών ανακαλούμε την ανακοίνωση ΣΜΕ
1/2015 με Αριθ.
Πρωτ.
22024/29/5/2015 για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου
συνολικά δυο (2) ατόμων για την
κάλυψη αναγκών του Ωδείου του
Δήμου Φυλής, που εδρεύει στα
Άνω Λιόσια, με αντικείμενο την
στελέχωση, συνολικής διάρκειας
ενός (1) έτους.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια προγραμματισμού των νέων ειδικοτήτων για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2015Β το ΙΕΚ Μεγάρων θα προτείνει την λειτουργία
των παρακάτω ειδικοτήτων.

1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ –ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ
2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
3.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4.ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
–ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να
σπουδάσουν στις παραπάνω ειδικότητες μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΙΕΚ:
ΤΗΛ.: 22960-83360-81360
FAX: 22960-83360
E-MAIL: grammateia@iek-megar.att.sch.gr
Ιστοσελίδα : iek-megar.att.sch.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝ - ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 100
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ. 100Μ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΜΕ ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΗΕΛΕΦΩΝΟ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105543077
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Άρτα: 37χρονος επιχείρησε να
μεταφέρει 30,7 κιλά χασίς

Ο

δράστης είχε
τοποθετήσει σε ειδικά
διαμορφωμένη
κρύπτη
κάτω
από το χώρο
αποσκευών του
αυτοκινήτου 30
δέματα χασίς.
Μπλόκο
σε
αυτοκίνητο
37χρονου που
μετέφερε 30,7
κιλά χασίς έκαναν το πρωί στην
Εθνική Οδό 'Αρτας - Αγρινίου, οι
αστυνομικοί της
Ομάδας Ειδικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας 'Αρτας.
Ο 37χρονος είχε τοποθετήσει σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη κάτω από το χώρο
αποσκευών του αυτοκινήτου 30 δέματα χασίς συνολικού βάρους 30 κιλών και 690 γραμμαρίων.
Ο δράστης συνελήφθη κατηγορούμενος για διακίνηση και μεταφορά ναρκωτικών
ουσιών, ενώ τα ναρκωτικά, το αυτοκίνητο και δύο κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 'Αρτας, ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας 'Αρτας.
ορίζονται ρητά ήδη από το 2009, (ΦΕΚ Β' 931/18.5.2009
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ. 2
για τις Παιδικές Χαρές], χωρίς καμία μελέτη διαμόρφωσης του χώρου, αναθέτοντας παράνομα στην
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. και όχι στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Αχαρνών, την ευθύνη τοποθέτησης κάποιων οργάνων σε οικόπεδα, συχνά ακόμα και χωρίς περίφραξη, για λόγους καθαρά μικροπολιτικής
σκοπιμότητας.
Στα περίπου 4 χρόνια της Διοίκησής της, η παράταξη του κ. Ντούρου
δεν κατασκεύασε ούτε 1 Παιδική Χαρά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
ασφαλείας που ισχύουν από το 2009!!!
Αντί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες για την ανακατασκευή των Παιδικών
χαρών (όπως έπραξαν όμοροι Δήμοι) και να αντλήσει χρηματοδότηση από
το Πράσινο Ταμείο, προτίμησε να καταθέσει πρόταση για «Κοινόχρηστα
Ποδήλατα» συνολικού ύψους πάνω από 200.000€ (το κόστος ανά ποδήλατο κυμαίνονταν στα 3.500€!), πρόταση που απορρίφθηκε από το Πράσινο Ταμείο. Ενώ προς το τέλος της θητείας της, απεκδυόμενη παντός
είδους ευθύνη για την κακή συντήρηση των παιδικών χαρών (σαν να μην
ήταν δικό της έργο), ανάρτησε στις εισόδους τους προειδοποιητική
πινακίδα «η χρήση της Παιδικής Χαράς γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη
των γονέων».
Αυτή ήταν η «υπεύθυνη» πολιτική της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής
για τις Παιδικές Χαρές, που σήμερα μας εγκαλεί για ολιγωρία και αναποτελεσματικότητα.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον Αχαρναϊκό Λαό για τις
πρωτοβουλίες μας ώστε να λειτουργήσουν ξανά πιστοποιημένες και με
όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας οι παιδικές χαρές του
Δήμου Αχαρνών:
1.
Από τους 53 χώρους που παραλάβαμε ως «παιδικές χαρές» από
την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μόνο οι 18 εξ αυτών διέθεταν περίφραξη. Οι υπόλοιποι 35 χώροι δεν πληρούσαν καμία προδιαγραφή ασφαλείας, και ήταν ακατάλληλοι για Παιδικές χαρές.
2.
Η ολοκλήρωση της καταγραφής και αποτύπωσης των ζημιών από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, έδειξε ότι η πλειοψηφία τους
βρίσκονταν στα όρια της εγκατάλειψης, με όργανα πλημμελώς συντηρημένα και άκρως επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών
μας.
3.
Η τεχνική υπηρεσία έχει ήδη προβεί στην άμεση επισκευή όσων
οργάνων μπορούσαν να επισκευαστούν, ενώ έχουν ήδη αποξηλωθεί και
απομακρυνθεί όσα κρίθηκαν ακατάλληλα.
4.
Ολοκληρώνονται άμεσα οι μελέτες για την ανακατασκευή των 18
παιδικών χαρών που θα πληρούν τις προϋποθέσεις, με βάση τις προδιαγραφές ασφαλείας.
5.
Για τη χρηματοδότηση ανακατασκευής των Παιδικών Χαρών είμαστε σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Αττικής, ενώ αναζητούμε λύσεις
από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, από κρατικούς φορείς (Πράσινο Ταμείο) ή
από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αχαρνών ζητά την κατανόηση των γονέων
για την πρόσκαιρη αναστάτωση, όμως λόγοι ασφάλειας των παιδιών υπαγορεύουν το προσωρινό κλείσιμο των Παιδικών Χαρών στον Δήμο μας.
Στόχος μας, οι Παιδικές Χαρές να επαναλειτουργήσουν άμεσα με πλήρη
πιστοποίηση, διασφαλίζοντας και προστατεύοντας την ξενοιασιά της παιδικής ηλικίας.

θριάσιο-11

Η

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΚΑΙ Ε.Α. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

διοίκηση του σωματείου μας σε ομόφωνη απόφαση συνεδρίασης στις
1-9-2015. πρακτικά απόφασης 9, καταγγέλει την επιβολή κρατήσεων
στις επικουρικές για τον κλάδο υγείας και την αύξηση της σχετικής
εισφοράς στις κύριες συντάξειςΟ σφαγιασμός των συντάξεων και απο το το τρίτο μνημόνιο της “Πρώτης
Φοράς Αριστερά” κυβέρνησης ια τις νέες αυξημένες κρατήσεις που τέθηκαν σε
ισχύ για κύριες και επικουρικές 4% - 6% αμαδρομικά απο τον Ιούλη, οι συντάξεις καταβάλλονται μειωμένες απο τον Αύγουστο.
Η εισφορά που επιβάλλεται για πρώτη φορά υπέρ της υγειονομικής περίθαλψης. Το χειρότερο είναι, η εισφορά που βάζουν με γνόμωνα τις συντάξεις
του 2010. Ντροπή τους , μας οδηγούν στην φτώχεια και την εξαθλίωση. Όλοι
στον δρόμο του αγώνα. Να μην τους επιτρέψουμε το νέο έγκλημα. Να βάλουμε τέλος στις βάρβαρες αντεργατικές-αντισυνταξιοδοτικές πολιτικές της ΕΕ
και του κεφαλαίου. Έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε με αξιοπρέπεια για τις σύγχρονες ανάγκες της οικογένειας. Αξιοπρεπείς συντάξεις-υγεία-ασφάλεια. Είναι
στο χέρι μας να τους εμποδίσουμε.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και απαιτούμε: Κάτω τα χέρια σας απο τις
συντάξεις μας και απο το ΕΚΑΣ, τα αποθεματικά. Καμία περικοπή: Να καταργηθούν τώρα όλοι οι αντεργατικοί - αντασφαλιστικοί νόμοι. Αποκατάσταση
όλων των περικοπών στις συντάξεις μας, αποκλειστικά δωρεάν δημόσια υγεία,
πρόνοια, ιατροφαρμακευτική περλίθαλψη.
Ο πρόεδρος
Ν. Κουρής

Ο Γραμματέας
Α. Μίχας

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

-Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών συνεργαζόμενος με τον Ερυθρό Σταυρό, σε
συνέχεια της προσπάθειας αύξησης της δύναμης των μελών της τράπεζας αίματος, θα
πραγματοποιήσει εθελοντική αιμοληψία στις 13/9/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00
– 13:00 στα γραφεία του Συλλόγου Σαλαμίνος (Αρχαίου Θεάτρου) 31 Αχαρνές.
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2102463256 καθημερινά
και ώρες 08:30 - 13:00 το πρωί και απόγευμα 18:00 – 20:30.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

12-θριάσιο
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14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 100τμ με ηλιακό, θέρμανση, τζάκι, πάρκινγκ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6948 911 222 κα Βασιλείου.
(22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτικού
πάγκινγκ
Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμανση,
θέση
parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού
Ανδρομάχης 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 ελλειπτικό μηχάνημα γυμναστικής μάρκας
PEGASUS σε άριστη κατάσταση, τιμή 250€ Τηλ επικοινωνίας 6946 87 32 48 και
213 040 6488
( 18.2.15)

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

ΛΑΥΡΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ επί
Λαυρίου - Σουνίου Θέα απεριόριστη. 200μ από το λιμάνι
και τη μαρίνα. Διαμερίσματα,
54τμ - 62τμ - 74τμ - 77τμ 80τμ - 98τμ - 110τμ - 123τμ.
Τα ισόγεια με μεγάλους κήπους - θέα - 1ος - 2ος - 3ος
με πολύ μεγάλα μπαλκόνια -

περιβάλλον χώρος οικοπέδου με γκαζόν και φυτά. Κουζίνες - ντουλάπες ιταλικές.
Αυτόνομη θέρμανση - αποθήκη - θέσεις parking. Στην
καλύτερη θέση του Λαυρίου.
Τιμές συζητήσιμες, 6944 361
391 Γεώργιος Οικονόμου.
ΩΡΩΠΟΣ παραλία Μαρκόπουλου, μοντέρνα μονοκατοικία με άδεια 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

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία
μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πανελληνίων
Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)
Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.

Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός
Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-ΓυμνασίουΛυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές
σε
ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
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 ΚΟΦΤΗΣ ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ: 6977219556
Υπάλληλος
Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-

εία με έδρα τη Μαγούλα Αττικής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες προσόντων. Αποστείλετε
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιών στην περιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων καθώς και τις οικιακές εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.

ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 2105576988
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

θριάσιο-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

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

Ζητείται απο μεζεδοπωλείο στην Ελευσινα άτομο
για προετοιμασία και κουζίνα, καθαρό, γρήγορο με
ορεξη για δουλειά. Ευέλικτο ωράριο, πενθήμερο,
πτυχίο σχολής και σεμινάριο ΕΦΕΤ προτιμητέα.
12:00-21:00. Τηλ: 2105547910

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:
α ) Β ότ α ν α ( ι β ί σ κ ο ς , α λ ό η ,
σ π ι ρο υ λ ί ν α , κ λ π )
β ) Α ρ ω μ α τ ι κ ά φ υ τ ά ( μ έ ν τ α , δ υ όσ μ ο ς , ρ ί γ α ν η , κ λ π )
γ ) Α φ εψ ή μ α τ α (τ σ ά ι , χ α μ ο μ ή λ ι , φ α σ κ ό μ η λ ο , κ λ π )
δ ) Μ π α χ α ρι κ ά σ ε μ ε γ ά λ η π ο ι κ ι λ ί α κ ά θ ε ε ί δ ου ς όπ ω ς
κ ά ρ υ , π ι π έ ρ ι, μ ε ί γ μ α τα μ π α χ α ρ ικ ώ ν γ ι α
ξ ε χ ω ρ ισ τ έ ς χ ρή σ ε ι ς κ α ι γ ε ύ σ ε ι ς κ α ι α λ ά τ ι
δ ι α φ ό ρω ν τ ύ π ω ν κ α ι π ρο ε λ ε ύ σ εω ν .
ε ) Τ οπ ικ ά Ε λ λ η ν ι κ ά π ρ ο ϊ όν τ α α π ό δ ι ά φ ορ ε ς π ε ρ ιο χ έ ς τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς ό π ω ς μ α σ τ ί χ α Χ ί ο υ , μ έ λ ι ,
κ λ π κ α ι α ν τ ίσ τ ο ι χ α π ρ ο ' ι ' όν τ α .
σ τ ) Κ α λ λ υ ν τ ι κ ά , α φ ρ ό λ ο υ τ ρ α , οδ ο ν τό κ ρ ε μ ε ς , κ λ π . β α σ ισ μ έ ν α σ ε φ υ τι κ ά
π ρ ο ϊό ν τ α όπ ω ς η μ α σ τ ί χ α , η α λ ό η , η
ε λι ά κ .λ .π .
ζ ) Π ο τά π α ρ α δ οσ ι α κ ά γ ι α σ α ς κ α ι
τ ου ς ε ο ρ τ α ζ ομ έ ν ο υ ς φ ί λ ο υ ς σ α ς ό π ω ς ρα κ ί ,
τ σ ίπ ου ρ ο , μ α σ τ ί χ α .
η ) Π α ρ α δ ο σ ι α κ ά χ ε ι ρ ο π οί η τ α ε ίδ η ζ υμ α ρ ι κ ώ ν
κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν α μ ε β ι ολ ο γ ι κ ά υ λ κ ά .
θ ) Ζ ε ά λ ε υρ α κ α ι π ρο ' ι' ό ν τ α ζ έ α ς κ α ι
π ο λ λ ά α κ ό μ α π ρ ο' ι ' ό ν τ α .
Ε π ι σ κ ε φ θ ε ί τε μ α ς κ α ι θ α ε κ π λ α γ ε ί τ ε
α π ό τη ν π ο ι κ ι λ ία , τ η ν π οι ό τ η τ α α λ λ ά
κ α ι γ ι α ν α γ νω ρ ί σ ε τ ε τι ς μ ε γ ά λ ε ς
δ υ ν α τ ό τη τε ς τη ς φ ύ σ η ς μ έ σ α α π ό τα
φ υ τι κ ά μ α ς π ρ ο ϊ όν τ α .

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο: 2105579801

16-θριάσιο
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