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Μητσοτάκης: «Δεν ψηφίζουμε τα μέτρα
ούτε τον… φερετζέ με τα αντίμετρα»
Παρουσίασε δέσμη προτάσεων για μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 20%,
δωρεάν φοίτηση όλων των παιδιών σε βρεφονηπιακούς
Óåλ. 3
σταθμούς και κατάργηση του φόρου στο κρασί.

Φρίκη έχει προκαλέσει στην κοινωνία
των Αχαρνών ο βιασμός μιας κοπέλας
με ειδικές ανάγκες από τον θείο της…
Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω
από Αστυνομικούς
του Τμήματος Ασφαλείας
Αχαρνών, ύστερα
από καταγγελίες γειτόνων
ότι άκουγαν φωνές και
κλάματα από το σπίτι.

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο
βαθμό το επικίνδυνο τμήμα
του οδοστρώματος
στις σιδηροδρομικές γραμμές

ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ
ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ
ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΚΑΙ
ΛΗΣΤΕΨΑΝ 70ΧΡΟΝΟ
ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Óåë. 3

ΜΕΓΑΛΗ ΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Óåë. 3

Αναμένεται να δώσει η
ίδρυση Μουσικού Σχολείου
στην Ελευσίνα μέσα στο
σχολικό έτος 2017- 2018

Αποτελεί μία από τις άμεσες νομοθετικές
πρωτοβουλίες που προωθεί ο Υπουργός Παιδείας

Óåλ. 2

Óåë. 2

Εντοπίσθηκε και συνελήφθη στον Ασπρόπυργο

«Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Υγεία.
Από την σκοπιά των ασθενών.»

52χρονος είχε κρύψει σε
βιομηχανικά φίλτρα 4.708
κούτες λαθραία τσιγάρα

Óåë. 3

Διάλεξη από τον Πρόεδρο
και τα μέλη του Δ.Σ.
του Δικτύου Νέων
Ιατρών Ελλάδας
(ΔΙ.Ν.Ι.Ε.), τη Δευτέρα στο
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του
Δήμου Ασπροπύργου .

Οι αλλαγές στον
ΕΝΦΙΑ και οι φόβοι
για «βόμβα» στην
αγορά ακινήτων
Μπορεί να αλλάξει όνομα,
μπορεί να αλλάξει και δομή,
ο ΕΝΦΙΑ όμως ήρθε
για να μείνει

«Πράσινο φως» από
Σκουρλέτη για 511 συμβάσεις
εργασίας σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ
Óåλ. 5

Óåλ. 8

Óåλ. 4

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π.
Περικλέους 1, 2105575600

Ελευσίνα
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Κουγιουμτζόγλου 1,
Ελευσίνα - Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, 2105561131
Μάνδρα

ΜΕΓΑΛΗ ΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Αναμένεται να δώσει η ίδρυση Μουσικού Σχολείου
στην Ελευσίνα μέσα στο σχολικό έτος 2017- 2018

Αποτελεί μία από τις άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες που προωθεί ο Υπουργός Παιδείας

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232
Aχαρνές

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λαθέας 56, 2102477556
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.
Πηνειού 81, 2102481114
Χαϊδάρι

Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού Ναού
Αγίας Παρασκευής, 2105821897

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
26,10,14,18,22,26,30

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα φτάσει στους
29 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ειρήνα,
Ρένια, Ειρηναίος, Ρένος, Εφραίμ, Εφραίμιος,
Εφραίμης, Ευφραίμ, Ευφραιμία

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

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 Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Η

ίδρυση, μέσα στο σχολικό έτος 2017 -2018, του
μουσικού σχολείου στην Ελευσίνα είναι γεγονός
, αφού ανακοινώθηκε ότι από τον υπουργό Παιδείας ότι αποτελεί μία από τις άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες που προωθούνται στην Παιδεία.
Με αφορμή τη χαρμόσυνη αυτή είδηση ο Διευθυντής
Δ.Ε. Δυτικής Αττικής κύριος Αργύριος Αργυρίου και όλη η
εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής εκφράζουν τη χαρά
τους για την υπογραφή από τον Υπουργό Παιδείας κύριο
Γαβρόγλου της υπουργικής απόφασης για την ίδρυση
Μουσικού Σχολείου στην Ελευσίνα. Σε ανακοϊνωσή του
αναφέρει: ΄΄Θεωρούμε ότι το Μουσικό Σχολείο, θα αναβαθμίσει την περιοχή καθώς θα δώσει την ευκαιρία σε
νέους ανθρώπους με καλλιτεχνική κλίση, να καλλιεργήσουν το ταλέντο τους.
Η ίδρυση του Μουσικού Σχολείου καθώς και η συγκυρία
της ανάδειξης της Ελευσίνας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης θα δώσει νέα πνοή και στους υπόλοιπους
Καλλικρατικούς Δήμους με την πολιτιστική δραστηριότητα που θα υπάρξει στην περιοχή.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω μια σειρά
από ανθρώπους που συνέβαλαν ενεργά στην υλοποίηση
αυτού του σχεδίου.
Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον τοπικό
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κύριο Σκουρολιάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κύριο Βασιλείου, τον Δήμαρχο
Ελευσίνας κύριο Τσουκαλά, τους Αντιδημάρχους, τον

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και όλους εκείνους
που συνέβαλαν στην ίδρυση του Μουσικού Σχολείου που
θα αποτελέσει το νέο στολίδι για την εκπαίδευση στη
περιοχή του Θριασίου Πεδίου .΄΄
Να αναφερθεί ότι στις παρεμβάσεις που έχει ετοιμάσει
για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης το υπουργείο περιλαμβάνονται τα εξής:
Από την επόμενη σχολική χρονιά, προγραμματίζεται η
επαναλειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών Β'βάθμιας
Εκπαίδευσης, ενώ ο θεσμός θα επεκταθεί και στην Α'βάθμια εκπαίδευση. Στην Γ'βάθμια εκπαίδευση επίκειται η
κατάθεση νομοσχεδίου για τη ρύθμιση οργανωτικών και
διοικητικών θεμάτων, όπως η ίδρυση, συγχώνευση,
κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση ή μεταβολή έδρας
ΑΕΙ, δίνοντας έμφαση στην αυτοδυναμία τους αλλά και
στην επαναφορά του ασύλου.
Με άλλο νομοσχέδιο θα δίδεται η δυνατότητα επιλογής
μαθημάτων από άλλο Τμήμα από αυτό που φοιτά ο φοιτητής/ τρια. Με μια τρίτη νομοθετική παρέμβαση, θα
ρυθμίζονται θέματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών
σπουδών: θα θεσπιστούν όροι επιβολής διδάκτρων,
αλλά θα θεσμοθετηθεί και η ελεύθερη πρόσβαση των
οικονομικά ασθενέστερων. Επίσης, δημιουργείται επιτροπή από τον Σεπτέμβριο του 2017, για την αναγνώριση
των επαγγελματικών (και ακαδημαϊκών) δικαιωμάτων
των αποφοίτων Καλλιτεχνικών Σχολών. Σχεδιάζεται
επίσης η αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ ΧΤΥΠΗΣΑΝ
ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΨΑΝ 70ΧΡΟΝΟ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

N

έα διάρρηξη σε σπίτι ηλικιωμένου
σημειώθηκε στα Άνω Λιόσια, σε οικία
επί της οδού Αρκαδίου, όπου διαμένει
ένας 70χρονος.
Ήταν, περίπου, μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα
της Δευτέρας, όταν ο ηλικιωμένος άνδρας είδε
ξαφνικά μέσα στο σπίτι του τέσσερις άνδρες με
κουκούλες. Οι αδίστακτοι δράστες χτύπησαν
τον 70 χρονο και τον απείλησαν προκειμένου
να τους δώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι.
Τελικά, αφού απέσπασαν χρηματικό ποσό
περίπου 300 ευρώ και μερικές ηλεκτρικές
συσκευές, τράπηκαν σε φυγή.
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Μητσοτάκης: «Δεν ψηφίζουμε τα μέτρα
ούτε τον… φερετζέ με τα αντίμετρα»

Παρουσίασε δέσμη προτάσεων για μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 20%, δωρεάν φοίτηση
όλων των παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και κατάργηση του φόρου στο κρασί.

θριάσιο-3

Φρίκη έχει προκαλέσει
στην κοινωνία των Αχαρνών
ο βιασμός μιας κοπέλας με ειδικές
ανάγκες από τον θείο της…

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από Αστυνομικούς
του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών

Π

αρά την κατηγορηματική επανάληψη της
θέσης του ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα
ψηφίσει ούτε τα μέτρα ούτε τα
αντίμετρα για το κλείσιμο της
δεύτερης αξιολόγησης, ο
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης
άνοιξε «παράθυρο» συνεννόησης με την κυβέρνηση για
την από κοινού υιοθέτηση
στοχευμένων μέτρων ανακούφισης των πολιτών.
Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας
την Τετάρτη στο κεντρικό
δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού «Alpha» , παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις για την άμεση επιστροφή στην κοινωνία μέρους από
το πρωτογενές πλεόνασμα
του 2016, ύφους 0,5% επί του
ΑΕΠ, ή, σε απόλυτους αριθμούς, 865 εκατ. ευρώ.

«Ο κ. Τσίπρας», είπε ο
πρόεδρος της ΝΔ, «παρήγαγε
με την υπερφορολόγηση, την
οποία επέβαλε στην ελληνική
κοινωνία ένα πράγματι μεγάλο
πλεόνασμα.
Ρωτώ, λοιπόν: Γιατί δεν
μπορεί, σήμερα όχι το 2019,
ένα μέρος αυτού του πλεονάσματος να επιστρέψει στην
ελληνική κοινωνία, η οποία το
πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά;».
Όπως εξήγησε αυτό μπορεί
να γίνει ως εξής:
*Πρώτον, να διατεθεί το
απαραίτητο κονδύλι της τάξης
των 180 εκατ. ευρώ ούτως
ώστε όλα τα παιδιά να πάνε σε
παιδικούς σταθμούς.
*Δεύτερον, να μειωθεί του
Φ.Π.Α. στα αγροτικά προϊόντα
από το 24% στο 13% με
κόστος 100 εκατ. ευρώ.
*Τρίτον, να καταργηθεί ο
φόρος στο κρασί, με εξοι

κονόμηση ποσού 55 εκατ.
ευρώ και

*Τέταρτον, να μειωθεί άμεσα
κατά 20% ο ΕΝΦΙΑ για το
τρέχον έτος, ώστε να ελαφρυνθούν οι φορολογούμενοι
κατά 530 εκατ. ευρώ.
Οι προτάσεις αυτές τόνισε
περιλαμβάνονται σε εκείνες
που είχε διατυπώσει και στη
Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο
και κάλεσε τον πρωθυπουργό
να τις δεχθεί και να λάβει αυτά
τα μέτρα. «Έχει τη δυνατότητα.
Και αν πράγματι κινηθεί σε
αυτήν την κατεύθυνση, αυτά
τα μέτρα θα τα στηρίξουμε»,
είπε.
«Αλλά», πρόσθεσε, «δεν θα
στηρίξουμε άλλα αντίμετρα, τα
οποία δεν είναι τίποτα άλλο
από το “φερετζέ” ενός πολύ
σκληρού πακέτου που έρχεται
το 2019 και το 2020».

Εντοπίσθηκε και συνελήφθη στον Ασπρόπυργο

52χρονος είχε κρύψει σε βιομηχανικά
φίλτρα 4.708 κούτες λαθραία τσιγάρα

Σ

τη σύλληψη ενός 52χρονου
στον Ασπρόπυργο Αττικής,
για
κατοχή
λαθραίων
καπνικών προϊόντων και συμμετοχή
σε
εγκληματική
οργάνωση,
προχώρησαν πριν μερικές ημέρες
στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Ελευσίνας, με τη συνδρομή
στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης
Ναρκωτικών του λιμενικού.
Συγκεκριμένα
εντοπίστηκε
φορτηγό όχημα με οδηγό τον
52χρονο στη θέση «Δύο Πεύκα», να
εκφορτώνει έξι παλέτες που
διαπιστώθηκε
ότι
περιείχαν
επιμελώς κρυμμένα σε βιομηχανικά
φίλτρα, τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες οκτώ
(4.708) κούτες τσιγάρων που δεν έφεραν
την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Στη συνέχεια, σε νομότυπη έρευνα που
διενεργήθηκε σε κατάστημα – αποθήκη

στην περιοχή του Κορυδαλλού, βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν βιομηχανικά φίλτρα και
εξοπλισμός συσκευασίας (ετικέτες και
γραμμοκώδικες) των ανωτέρω τσιγάρων,
ένα (01) αεροβόλο όπλο και ένα (01)
ξιφίδιο.

Σ

οκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία των Αχαρνών ο βιασμός μιας κοπέλας με ειδικές ανάγκες από τον θείο της…Το απίστευτο περιστατικό
έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής στις 10 στο σπίτι του δράστη στις
Αχαρνές, όπου και συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από Αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών την ώρα που ήταν με την ανιψιά του στο δωμάτιο η οποία είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. (ΑΜΕΑ)
Στη θεά των Αστυνομικών η κοπέλα άρχισε να φωνάζει βοήθεια σώστε με,
σωστέ με και με κλάματα και λυγμούς έπεσε στην αγκαλιά των ανδρών της
Ασφαλείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Θείος φέρεται να έπαιρνε την ανιψιά του για να
την πηγαίνει βόλτες και αυτός την πήγαινε στο σπίτι του και την βίαζε κατά
εξακολούθηση, στην συνεχεία την απειλούσε για την ζωή της να μη πει τίποτε σε κανέναν. Όλο αυτό το μαρτύριο κράτησε περίπου δυο χρονιά. Η κοπέλα τόσο καιρό δεν είχε πει τίποτα στους δικούς της από τον φόβο για την ζωή
της.
Η Ασφάλεια του Τμήματος Αχαρνών οδηγήθηκε στη σύλληψή του ύστερα
από καταγγελίες γειτόνων ότι άκουγαν φωνές και κλάματα από το σπίτι. Η
Ασφάλεια του Τμήματος Αχαρνών μετά από οργανωμένη και συστηματική
παρακολούθηση συνέλαβε τον βιαστή.
Ο δράστης με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος.

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό το
επικίνδυνο τμήμα του οδοστρώματος
στις σιδηροδρομικές γραμμές

Μ

ετά την αποκαταστάση του οδοστρώματος στο
ύψος του Προαστιακού στη
Μαγούλα, αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμός και το
οδόστρωμα στις σιδηροδρομικές γραμμές στο ύψος
των Εργατικών Κατοικιών
Μάνδρας.
Σύμφωνα με σχετική αναφορά του Αντιπεριφερειάρχη Γ. Βασιλείου το σημείο
αυτό καθίσταται πλέον ασφαλέστερο , εξ' αιτιας όμως
του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου που δέχεται ο
δρόμος - ΔΕΝ πρεπει να
ατονίσει η προσοχή των
διερχόμενων
οχημάτων
αλλά και των πεζών.

4-θριάσιο
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Μ

Την Περιφερειακή Διακυβέρνηση ζήτησαν οι Περιφερειάρχες από τον Τσίπρα

ε τον Πρωθυπουργό κ. Α.
Τσίπρα συναντήθηκαν προχθές
οι 13 Περιφερειάρχες, παρουσία των Υπουργών Εσωτερικών κ. Π.
Σκουρλέτη και Οικονομίας και Ανάπτυξης
κ. Δ. Παπαδημητρίου, του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ.
Α. Χαρίτση και του Υφυπουργού κ. Στ.
Πιτσιόρλα.
Μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός
προέβη στην εξής δήλωση:
«Όλη η Ελλάδα ήταν σήμερα εδώ. Για
τρεις ώρες οι Περιφερειάρχες θέσαμε
στον Πρωθυπουργό όλα τα θέματα που
απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.
Τονίσαμε ότι μπροστά μας ανοίγονται
δύο δρόμοι και πρέπει να επιλέξουμε: Ή
το δρόμο της αναδιανομής της φτώχειας
και της ανέχειας ή ένα νέα δρόμο παραγωγικής επανάστασης, ρηξικέλευθο, αποτελεσματικό, συνεργατικό, ο οποίος χρειάζεται τόλμη.
Για να γίνει πράξη αυτή η παραγωγική
επανάσταση πρέπει να προχωρήσουμε
σε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

και της φορολογίας που είναι άδικη για
τους συνεπείς φορολογούμενους, γρήγορη απονομή δικαιοσύνης, ανοικτές τράπεζες με χρηματοδοτήσεις σε υγιείς κι εξωστρεφείς παραγωγικές δυνάμεις, μείωση
των τιμών των παραγωγικών συντελεστών.
Σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας το μήνυμα είναι κοινό: η κοινωνία ζητά μεροκάματα, γιατί το μεροκάματο είναι αξιοπρέπεια.
Γι’ αυτό είναι αναγκαία η παραγωγική
επανάσταση, για να δημιουργηθούν νέες
σταθερές θέσεις εργασίας.

«Πράσινο φως» από Σκουρλέτη για 511
συμβάσεις εργασίας σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ

Επισημάναμε και κάτι άλλο: πρέπει οι
υπηρεσίες του κράτους σε όλα τα επίπεδα
να συνεργάζονται με ειλικρίνεια και
ταχύτητα και να αντιλαμβάνονται την αξία
των αποφάσεών τους γιατί αυτό επιτάσσει
το εθνικό καθήκον.
Πιστεύω ότι σήμερα εκπέμπουμε το
μήνυμα της τόλμης. Να τολμήσουμε να
φύγουμε πλέον οριστικά από τη μετρολογία των μνημονίων και να ασχοληθούμε
με την πραγματική οικονομία,τις πραγματικές ανάγκες και το εθνικό παραγωγικό
μοντέλο της χώρας μας.
Εκπέμπουμε παράλληλα κι ένα άλλο

Τ

η σύναψη 506 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (από 8
έως 11 μήνες) και πέντε
συμβάσεων μίσθωσης έργου
διάρκειας έως ένα έτος, σε
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαιου που
ανήκουν σε αυτούς, ενέκρινε ο
υπουργός Εσωτερικών, Πάνος

Σκουρλέτης.
Η μισθοδοσία των συνολικά 511 συμβασιούχων είναι ανταποδοτική και
προκύπτει από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι δημότες για τις υπηρεσίες που
τους παρέχονται (πολιτισμός, προσχολική αγωγή, φροντίδα ηλικιωμένων κ.α.).
Η εν λόγω κάλυψη των αναγκών στους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ σε προσωπικό, ανά αποκεντρωμένη διοίκηση, είναι η εξής: Αιγαίου 5 συμβάσεις, Αττικής 109, Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας 90, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 97, Κρήτης 80, Μακεδονίας - Θράκης 124 και Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 10.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Νέα παράταση ενός μήνα για τα αυθαίρετα

Κ

ατά έναν μήνα παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στον ισχύοντα νόμο
4178/2013, για την τακτοποίηση
των αυθαιρέτων, ύστερα από Κοινή
Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος και Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης.
Ετσι, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα
μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου έως τις
8 Ιουνίου, καθώς η προηγούμενη
προθεσμία έληγε στις 8 Μαΐου.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
του υπουργείου, το νέο σχέδιο
νόμου για την αυθαίρετη δόμηση
είναι έτοιμο και θα κατατεθεί άμεσα
προς ψήφιση στη Βουλή καθώς
στο προηγούμενο διάστημα ενσωματώθηκαν σ΄αυτόν τα σχόλια και
οι παρατηρήσεις των κοινωνικών

εταίρων που συμμετείχαν στη
διαβούλευση.
Αναφορικά με την παράταση που
δόθηκε σημειώνεται ότι «η κυβέρνηση επέλεξε η κοινοβουλευτική διαδικασία να γίνει μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης,
ώστε να βρει τον αρμόζοντα χώρο
και χρόνο στον δημόσιο διάλογο.

Τεχνικές παρεμβάσεις

Τέλος, μετά την υιοθέτηση του
νόμου, απαιτείται κάποιο χρονικό
διάστημα για να πραγματοποιηθούν τεχνικές παρεμβάσεις, απαραίτητες ώστε το ηλεκτρονικό
σύστημα να προσαρμοστεί στις
νέες θεσμικές προβλέψεις».

μήνυμα: Οι Περιφέρειες είναι ο βασικός
πυλώνας της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας διότι μπορούν με
αποτελεσματικότητα να προωθήσουν
αναπτυξιακά σχέδια που να καλύπτουν τις
ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Γι’ αυτό και ήρθε η ώρα για μια ιστορική θεσμική τομή:
τη μετεξέλιξη της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση ώστε να γίνει η προσωπική
ευθύνη του καθενός συνολική εθνική
ευθύνη.
Ισχυρές και αυτοδύναμες θεσμικά, οικονομικά και λειτουργικά, Περιφέρειες με
πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη, τις
επενδύσεις, την παραγωγή, στα πρότυπα
των ώριμων δημοκρατιών του πλανήτη:
αυτός είναι ο πιο γρήγορος και πιο ασφαλής δρόμος για να περάσει η πατρίδα μας
σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και
κυρίως να τους διατηρήσει.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σ’ αυτή τη
μεγάλη προσπάθεια και βέβαια στο μεσοδιάστημα απαιτούνται άμεσες αποφάσεις
για την ενίσχυση της παραγωγής και της
πραγματικής οικονομίας».
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«Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Υγεία.
Από την σκοπιά των ασθενών.»

Διάλεξη από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Δικτύου Νέων Ιατρών Ελλάδας
(ΔΙ.Ν.Ι.Ε.), τη Δευτέρα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ασπροπύργου .

Ο

Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ.
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Ε), κ. Νικόλαος Μελετίου, σας προσκαλεί
στη διάλεξη που θα
δώσουν, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Δικτύου
Νέων Ιατρών Ελλάδας (ΔΙ.Ν.Ι.Ε.), κ.κ.Κωνσταντίνος
Ροδίτης, MD, MSc, *
Κωνσταντίνος Λούης, MD, PhD,**
Ευστάθιος Κουτσοστάθης, MD, ***
τη Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017,στις 19:30, στην Αίθουσα
Τελετών
του
Πνευματικού
Κέντρου
του Δήμου Ασπροπύργου (¨Δημήτριος Καλλιέρης¨), με
θέμα:«Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Υγεία. Από την
σκοπιά των ασθενών.»

Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας (ΔΙ.Ν.Ι.Ε.) – Junior Doctors’
Network – Hellas (JDN-Hellas)
Βιογραφικά Σημειώματα Ομιλητών

* Κωνσταντίνος Ροδίτης, MD, MSc

•
Γεννήθηκε το 1982 στη Ρόδο και διαμένει στο Χαλάνδρι Αττικής. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000-2007) από όπου και
αποφοίτησε με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς 7,4.
•
Μεταπτυχιακός Τίτλος Master’sDegree (MSc) στην
«Αγγειοχειρουργική – Ενδαγγειακές Τεχνικές», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Bicocca Μιλάνου Ιταλίας (2013-2014).
•
Ειδικευόμενος Χειρουργός, Γ’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Καθηγητής Α.Ν.Μαχαίρας)
(2012-2015)
•
Ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργός, Αγγειοχειρουργική
Κλινική, ΓΝΑ «Κοργιαλένειο Μπενάκειο – Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός» (Δ/ντής Ν.Μπέσιας) (2017-σήμερα)
•
Υποψήφιος διδάκτωρ, Max-Planck Institute for Heart
and Lung Research, &Department of Vascular and Endovascula
rSurgery, J. W. Goethe University, Φραγκφούρτη, Γερμανία
(Καθηγητής T. Schmitz-Rixen). (2010-σήμερα)
•
Επιστημονικός συνεργάτης, Εργαστήριο Ανοσολογίας
των Λοιμώξεων & Πειραματικό Χειρουργείο, Δ’ Πανεπ. Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Καθηγήτρια Ε. Γιαμαρέλλου).
(2008-2010).
•
Επιστημονικός συνεργάτης – συμμετοχή στο κλινικό
έργο της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Γ.Ν. Ρόδου «Α.
Παπανδρέου» (Υπεύθυνος: Δ. Μαύρος) (2015-2017).
•
Ιδρυτικό μέλος, Πρόεδρος Δ.Σ., Δίκτυο Νέων Ιατρών
Ελλάδας (2014-σήμερα)
•
Γενικός Γραμματέας, Δίκτυο Νέων Ιατρών Παγκόσμιου
Ιατρικού Συλλόγου (2015-σήμερα)
•
Μέλος των: German Society for Vascular Surgery,
European Society for Vascular Surgery (ESVS), World Medical
Association, Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής, Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας, Φοιτητικής Ομάδας Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών «Αιμοπετάλιο»
•
Διπλωματούχος από το American College of
Surgeons με το πιστοποιητικό ATLS (Advanced Trauma Life
Support) (2009-σήμερα)
•
Διπλωματούχος με το πιστοποιητικό Βασικής υποστήριξης της ζωής και Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης,
(BLS/AED) – πιστοποίηση από το European Resuscitation
Council και την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (2015-σήμερα).
•
Πάνω από 20 παρουσιάσεις-ομιλίες σε πανελλήνια και
διεθνή ιατρικά συνέδρια. Ενδεικτικά:
•
5 Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά.

** Κωνσταντίνος Λούης, MD, PhD
•
Γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα.
•
ΠΤΥΧΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
:
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (2000-2007)
•
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ : 1o
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ (2009-2010)
•
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
2012 – ΣΗΜΕΡΑ
•
Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Μαστού, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, ΓΝΑ «Έλενα Βενιζέλου». (2016-σήμερα).
•
Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών
•
Ιδρυτικό Μέλος, Ταμίας & Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Δίκτυο
Νέων Ιατρών Ελλάδας.
•
Μέλος των: Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας,
Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης, Ελληνικής ΜαιευτικήςΓυναικολογικής Εταιρείας, World Medical Association.
•
5 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
•
ΒΡΑΒΕΙΑ
1.
Έπαινος
του
επάθλου
«
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ» (Μάιος 2011, Αθήνα) για την εργασία με
τίτλο:
Η βακτηριακή αλλόθεση ως ο σημαντικότερος μηχανισμός
στην πρόκληση πολυοργανικής ανεπάρκειας.
2.
Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης του
14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας (Οκτώβριος 2008, Αθήνα) για την εργασία με τίτλο:
Η σημασία της απόπτωσης των μονοκυττάρων στην επιβίωση
του σηπτικού ξενιστή με οξεία περιτονίτιδα.
*** Ευστάθιος Κουτσοστάθης, MD
•
Γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τμήμα
Ραδιολογίας- Ακτινολογίας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας (1996-2000) Βαθμός «Λίαν Καλώς» (7,89/10)
ΚΑΙ στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Σεπτέμβριος 2001-Οκτώβριος 2006)
Βαθμός: «Λίαν Καλώς» (6,62/10)
•
Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο ΤΕΙ Αθήνας (1999)
•
Μετεκπαίδευση στην επείγουσα ιατρική,πρόγραμμα
ΕΠΙ του ΕΚΑΒ (2015-2016)
•
Προπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ΕΚΠΑ
•
Μεταπτυχιακός φοιτητής στο πρόγραμμα ‘’Μεταβολικά
νοσήματα οστών ΕΚΠΑ
•
Άμισθος συνεργάτης διαβητολογικού κέντρου Β Παθολογικής κλινικής Αττικού Νοσοκομείου
•
Ειδικότητα Παθολογίας: στην Δ΄Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αττικόν (2010-2015).
•
Ιατρός Υπαίθρου: Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας (2008)
και Κέντρο Υγείας Ιστιαίας Ευβοίας (2008-2009)
•
Συνεργάτης Ιατρός στην Βιοιατρική Αθην(2007-2008)
•
Εφημερεύων Ιατρός Αριστοτέλειου Θεραπευτηρίου
Αθήνας (2007)
•
Διδάσκων Ακτινοτεχνολογίας Δημόσιο ΙΕΚ Γαλατσίου
(2008)
•
Ακτινοτεχνολόγος στο Τμήμα Κλασικής Ακτινολογίας
του Λαϊκού Νοσοκομείου (2000)\
•
Eπιστημονικός συνεργάτης Mediterraneo hospital,
Iaso General, Errikos Dunant hospital 12oς/2015-σήμερα
•
Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Ιστορίας
της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
•
Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, Ελληνικής Εταιρείας Υπερηχογραφίας,
Ελληνικής Αθλητιατρικής Εταιρείας, Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας, Ελληνικής Εταιρείας για την Ινώδη Κυστική Νόσο
•
Μέλος του Συλλόγου Νέων Ιατρών
•
Μέλος του Δ.Σ. του Δικτύου Νέων Ιατρών Ελλάδας

θριάσιο-5

Χωρίς νερό σήμερα
η λεωφόρος Φυλής και το
κέντρο των Άνω Λιοσίων

Ο

Δήμος
Φυλής
ενημερώνει ότι, λόγω
βλαβών
σε
αγωγό ύδρευσης στη λεωφόρο
Φυλής
(Φυλής 229 και
στο ύψος του Α’
ΚΑΠΗ) στα Άνω
Λιόσια, έχουν
προγραμματιστεί για σήμερα
5 Μαΐου 2017
εργασίες
στο
δίκτυο .
Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες θα γίνει
διακοπή της υδροδότησης που θα επηρεάσει την περιοχή
του Κέντρου των Άνω Λιοσίων και συγκεκριμένα από τη
Λεωφόρο Φυλής από το ύψος του σιντριβανιού έως το
ύψος του Σκλαβενίτη (πρώην Μαρινόπουλος) και από την
περιοχή Αγίου Νικολάου έως και την περιοχή της Δροσούπολης. Η υδροδότηση θα διακοπεί από τις 08:00 έως
και τις 14:00.
Παρακαλούνται οι δημότες της περιοχής να συγκεντρώσουν τις αναγκαίες ποσότητες νερού που θα χρειαστούν. Ο Δήμος Φυλής ζητά την κατανόηση των δημοτών
για την ταλαιπωρία, αλλά πρέπει να επιδιορθωθούν οι
βλάβες προκειμένου να αποφευχθούν μεγαλύτερες και πιο
εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο.

Ημερίδα Επαγγελματικού
Προσανατολισμού από τον
Σύλλογο Τριτέκνων Αν. Αττικής

Η

μερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα «Από το Λύκειο στο
Πανεπιστήμιο» διοργανώνει, όπως
κάθε χρόνο, ο Σύλλογος Τριτέκνων Αν.Αττικής
«Η Ζεστή Αγκαλιά» και το Φροντιστήριο Μέσης
Εκπαίδευσης «ΧΡΟΝΟΣ». Επίσης, θα παρέχεται δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού HORIZON

Ηλεκτρονικό κατάστημα τροφίμων από την
Ιερά Μητρόπολη Ωρωπού & Φυλής

Η

λεκτρονικό κατάστημα από όπου μπορεί ο καθένας να
κάνει αγορές τροφίμων άνοιξε η Ιερά Μητρόπολη
Ωρωπού & Φυλής. Σκοπός της λειτουργίας του είναι η
στήριξη του κοινωνικού της έργου.
Στο πλαίσιο, αυτό καλεί τον κόσμο να βοηθήσει «στο πολυποίκιλο και πολυεπίπεδο έργο που κάνει η Ιεράς Μητρόπολή
μας, μέσω των αγορών σας, από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας
που βρίσκεται στη Φυλή Αττικής».
Η ιστοσελίδα είναι www.trofimaanoixi.gr
Η Διεύθυνση : ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 2, ΦΥΛΗ (έναντι των Γραφείων
Ιερά Μητρόπολη Ωρωπού & Φυλής )
Τηλ.Παραγγελιών : 210 2412 498
Καθημερινά : 9:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00
Σάββατο : 9:00 – 14:00
Κυριακή : 10:00 – 14:00
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6-θριάσιο

Αφιέρωμα στον Τάσο Λειβαδίτη
στην αίθυσα εκδηλώσεων του Δήμου Χαιδαρίου

«Γράφω για εκείνους που δεν
ξέρουν να διαβάσουν/
για τους εργάτες που γυρίζουνε
το βράδυ με τα μάτια κόκκινα από
τον άμμο./
Γράφω να διαβάζουν αυτοί που
μαζεύουνε τα χαρτιά απ' τους
δρόμους»

- "Οδεύοντας στα 100 Χρόνια
από τη Γενοκτονία.
Ιστορικό - Στρατηγική - Προοπτικές."
Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας σας προσκαλεί
στην εκδήλωση, με τον Σάββα Καλεντερίδη
"Οδεύοντας στα 100 Χρόνια από τη Γενοκτονία.
Ιστορικό - Στρατηγική - Προοπτικές" που θα γίνει
την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 στις 19.00 στο Νέο
Πνευματικό Κέντρο Μάνδρας.
Η Δήμαρχος
Γιάννα Κριεκούκη

Η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν ΤΟΥΔ Η Μ ΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΠΟΝ ΠΕΑΦΕ
Σας καλούν στην εκδήλωση
αφιερωμένη στον ποιητή της
«φτωχογειτονιάς» Τάσο Λειβαδίτη
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΗ 2017 και
ώρα
7:30
μ.μ.
Αίθουσα
εκδηλώσεων Δημαρχείου ΧαϊδαΧαϊδαρίου (Λ. Αθηνών & Καραϊσκάκη)

Στις 7 Μαΐου
η εκδήλωση για
τον Καπετάν Μελέτη
στο Σύνταγμα
Στις 7 Μαΐου, στο Σύνταγμα,
θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την απελευθέρωση
της Αθήνας από τους χωρικούς της Αττικής υπό τον
Καπετάν Μελέτη.

Το τριήμερο 5-7 Μαΐου στην Παλιά Ελαιουργική

Greek Power Festival στην Ελευσίνα

Διασυλλογικοί αγώνες ενόργανης
γυμναστικής στη Νέα Πέραμο

Τo Σαββατοκύριακο 6 και 7 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν διασυλλογικοί αγώνες Ενόργανης Γυμναστικής παμπαίδων-παγκορασίδων,
Α’ – Γ’ Περιφερειών, στο Δημοτικό κλειστό
γυμναστήριο Νέας Περάμου «Γεώργιος Τσαλδάρης».

Η

μεγαλύτερη
διοργάνωση
αθλημάτων δύναμης θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην
χώρα μας το τριήμερο 5-6-7 Μαΐου
στην Ελευσίνα από το Ελληνικό
Σωματείο Δυναμικού Τρίαθλου
(ΕΣΔΤ), υπό την Αιγίδα του Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ελευσίνας και σε
συνεργσία με τα Special Olympics
Hellas και το Dynamo Kettlebell.
Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει μία
σειρά από δυναμικά event, με ιδιαίτερη έμφαση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Powerlifting και Single Lifts,
υπό τις διεθνείς ομοσπονδίες GPAGlobal Powerlifting Alliance & IPOInternational
Powerlifting
Organization, στο οποίο αναμένεται
τα βάρη να είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ όπως και
η συμμετοχή μεγάλων ονομάτων,
παγκοσμίων διακρίσεων.
Παράλληλα με το Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα
Powerlifting
(http://epc2017.blogspot.gr) θα

διεξαχθούν και άλλα δυναμικά
event αθλημάτων δύναμης όπως :
1)
Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα
Powerlifting (www.esdt.gr),
2) Aγώνας πρόκρισης για το USPA
Mr Olympia Pro Powerlifting 2017,
3) Πανελλήνιοι Αγώνες Special
Olympics Powerlifting
4) Tο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Kettlebell Sport (https://kettlebellsdynamo.gr/),
5) η δεύτερη φάση της Παγκόσμιας
Λίγκας Ημιμαραθωνίου με Kettlebell
(Ultimate Girevik Cup Stage 2),

6) Powersports (όρθιας πίεσης, πίεσης πάγκου και πίεσης με κορμό για
επαναλήψεις).
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Νέα «έκρηξη» στις κατασχέσεις
για οφειλές στην εφορία

θριάσιο-7

ΤΑ ΧΡΕΗ ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ 3,2 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

«Φουσκώνει» μήνα με το
μήνα η ήδη μακριά λίστα των
φορολογούμενων, στους οποίους έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, φτάνοντας
στους 889.455 με τη συμπλήρωση του πρώτου τριμήνου!
Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία
της ΑΑΔΕ, οι κατασχέσεις και οι
πλειστηριασμοί έχουν πάρει
«φωτιά», προκειμένου να ανακοπεί το κύμα νέων οφειλών και να
ενισχυθεί η ροή εσόδων στους
κωδικούς Παρελθόντων Οικονομικών Ετών.
Είναι ενδεικτικό ότι οι νέες
κατασχέσεις ξεπέρασαν τις
16.000 κι αναμένεται μεγαλύτερη ένταση τους επόμενους μήνες, καθώς δεδομένων των νέων μνημονιακών στόχων, ως το τέλος του έτους θα πρέπει
να έχουν γίνει τουλάχιστον 925.000 κατασχέσεις
και πλειστηριασμοί.
Την ίδια ώρα, οι νέες οφειλές προς την εφορία
από την αρχή του έτους έχουν φτάσει στα 3,277 δις
ευρώ και παρ’ ότι το Μάρτιο η αύξηση τους ήταν
σαφώς μικρότερη από αυτή του Φεβρουαρίου
(περίπου 650 εκατ. ευρώ έναντι 1 δις ευρώ), δεν
παύει να προβληματίζει, καθώς τα χρέη «φουσκώνουν» χωρίς να έχουν ξεκινήσει ακόμα οι φορολογικές υποχρεώσεις της τρέχουσας χρονιάς.
Σε επίπεδο εισπράξεων, από το stock των
παλιών χρεών, που ξεπερνούν τα 91 δις ευρώ,
έχουν μπει στα κρατικά ταμεία 879 εκατ. ευρώ και

Η Τουρκία προειδοποιεί την Ελλάδα:
Η μη έκδοση των Τούρκων
θα επηρεάσει τις σχέσεις μας

Χ

με δεδομένο ότι ως το τέλος του χρόνου θα πρέπει
να έχουν εισπραχθεί περίπου 250 εκατ. ευρώ παραπάνω από το 2016 (2,7 δις ευρώ έναντι 2,475 δις
ευρώ), η ένταση των αναγκαστικών μέτρων θα
αυξηθεί. Την εκτίμηση αυτή ενισχύει το ποσοστό
εισπράξεων επί των νέων χρεών, καθώς επί του
παρόντος διαμορφώνεται στο 11,3% και το Δεκέμβριο θα πρέπει να έχει υπερδιπλασιαστεί φτάνοντας στο 24%.
Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι τα φορολογικά χρέη του Δημοσίου προς τους φορολογούμενους, κυρίως τις επιχειρήσεις. Τα στοιχεία της
ΑΑΔΕ για το πρώτο τρίμηνο του 2017 δείχνουν ότι
οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ξεπερνούν τα 1,9
δις ευρώ, εκ των οποίων τα 1,1 δις ευρώ αντιστοιχούν σε αιτήσεις που δεν έχουν πάρει καν
σειρά για εκκαθάριση!

αρακτηρίζοντας ως «απογοητευτική» την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης να μην
προχωρήσει στην έκδοση των τελευταίων 2
Τούρκων αξιωματικών που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα,
το υπουργείο εξωτερικών της γείτονας χώρας προειδοποιεί για τις συνέπειες.
Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ μάλιστα, τονίζει
ότι η απόφαση αυτή θα επηρεάσει τις διμερείς σχέσεις
και την περιφερειακή συνεργασία Τουρκίας και Ελλάδας.
Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η Άγκυρα δεν
βλέπει «την απαραίτητη στήριξη» από μια χώρα
σύμμαχο στην μάχη ενάντια στην τρομοκρατία και την
εγκληματικότητα.
Στην ίδια ανακοίνωση μάλιστα, επισημαίνεται ότι η
απόφαση «είχε προφανώς πολιτικά κίνητρα» και ότι η
ελληνική δικαιοσύνη αγνόησε στην απόφασή της τα
δικαιώματα των θυμάτων της αποτυχημένης απόπειρας
πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, το διοικητικό συμβούλιο,
αποφάσισε να μην εκδώσει τους 2 τελευταίους Τούρκους,
απορρίπτοντας έτσι συνολικά το δεύτερο τουρκικό αίτημα
για επιστροφή στη γειτονική χώρα των αξιωματικών που
κατηγορούνται για συμμετοχή στο πραξικόπημα της 15ης
Ιουλίου.
Όπως στις προηγούμενες αποφάσεις, το Συμβούλιο
διέταξε την απελευθέρωση των Τούρκων από το αστυνομικό τμήμα όπου κρατούνται, αν δεν υπάρχει άλλος
λόγος.
Ωστόσο η κράτηση τους θα συνεχιστεί για τουλάχιστον
3 μήνες έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του
ασύλου.

Σε αναβρασμό ο κόσμος του εμπορίου για τα ανοικτά καταστήματα τις Κυριακές

Ο

εμπορικός κόσμος αντιδρά έντονα στην απελευθέρωση της λειτουργίας των καταστημάτων τις

Κυριακές.
Έμποροι και Ομοσπονδία Ιδιωτικών
Υπαλλήλων εξήγγειλαν πρόγραμμα κινητοποιήσεων το οποίο περιλαμβάνει:
- Απεργία στο εμπόριο την Κυριακή 7
Μαΐου

- Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε περίπτωση που η κυβέρνηση
προχωρήσει στη νομοθέτηση για το κυριακάτικο άνοιγμα των επιχειρήσεων 32 Κυριακές τον χρόνο.
- Για κάθε «ανοιχτή» Κυριακή που θα θεσμοθετεί η
Κυβέρνηση θα κλείνουν τα εμπορικά καταστήματα μία
Κυριακή από τις ήδη 8 θεσμοθετημένες.

- Ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να ανασταλεί η εφαρμογή της απόφασης της κυβέρνησης.

Οι Βασίλης Κορκίδης και Γιώργος Καββαθάς κατήγγειλαν ότι η επαναφορά του ζητήματος της Κυριακής είναι
πρωτοβουλία συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων του εσωτερικού, με τους δανειστές να διαμεσολαβούν
στην πραγματικότητα το αίτημα μεγάλων πολυεθνικών
ομίλων.
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης ζήτησε από
όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας να λάβει σαφή θέση
απέναντι στην απελευθέρωση των Κυριακών.
Χαρακτηριστικά είπε: «Ήρθε η ώρα να μετρήσουμε τους
φίλους μας και τους εχθρούς μας»
α) το άνοιγμα της Κυριακής φαίνεται να επηρεάζει αρν-

ητικά, είτε και καθόλου, με συντριπτικά ποσοστά, τον
συνολικό τζίρο των καταστημάτων μέσα στις εκπτώσεις.
Ούτε στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας έχει
συμβάλλει, ούτε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,

β) Το μέσο εργατικό κόστος της κυριακάτικης λειτουργίας ενός εμπορικού καταστήματος υπολογίζεται στα
1750 ευρώ με το συνολικό κόστος να φτάνει στα 9 εκατ.
ευρώ ανά Κυριακή, αν λειτουργήσουν όλα τα εμπορικά
καταστήματα. Εάν απασχοληθεί το 50% από το συνολικό
αριθμό μισθωτών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης
στο Λιανικό Εμπόριο (222.745 άτομα, ΕΛ.ΣΤΑΤ. Β΄ Τρ.
2016) για μία Κυριακή, τότε το επιπρόσθετο συνολικό
κόστος των επιχειρήσεων λιανικής από τη λειτουργία μιας
επιπλέον Κυριακής/έτος θα είναι 4,54 εκατ. ευρώ.
Αιχμές άφησε και η εταιρία ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία
με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι διαφωνεί ρητά με την
κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων και τις 52 εβδομάδες του χρόνου.
«Συνεπώς»οποιαδήποτε συσχέτιση της ΑΒ Βασιλόπουλος με άλλου είδους τοποθετήσεις επί του θέματος αποτε-

λεί παραφιλολογία και είναι ανυπόστατη»,
τονίζεται στην ανακοίνωση.
Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας
της Ομοσπονδίας Εμποροϋπαλλήλων (ΟΥΙΕ)
ο Παναγιώτης Κυριακούλας τόνισε ότι για ένα
30% των εργαζομένων στο εμπόριο υπάρχει
ήδη καταπάτηση εργατικών δικαιωμάτων και
συμπλήρωσε:
«Ήδη πάνω από το 80% των εμποροϋπαλλήλων δηλώνεται για εργασία Κυριακής 3-4
ωρών, ενώ δουλεύει στην πράξη για πάνω
από 8-10 ώρες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή 75%
και χωρίς ρεπό. Πάνω από το 30% ως το 40%
δεν αμείβεται καθόλου με το +75% ούτε για τις
3-4 τυπικά δηλωμένες ώρες εργασίας».
Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος που
αποφάσισε απεργία για την Κυριακή 7 Μαΐου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11πμ στην αρχή της Ερμού,
τονίζει σε ανακοίνωσή της: «Ο εκσυγχρονισμός των Κυριακών του κ. Παπαδημητρίου και της Κυβέρνησης είναι
καθαρός αναχρονισμός και καρικατούρα αναπτυξιακής
λογικής. Είναι μέτρο εχθρικό προς την ανάπτυξη και την
απασχόληση. Είναι συνταγή καταστροφής της μικρομεσαίας επιχείρησης, αύξησης των λουκέτων και της ανεργίας. Είναι εξόφθαλμη μεταφορά του λιγοστού εμπορικού
τζίρου στους μεγάλους εμπορικούς ομίλους. Είναι εργαλείο συρρίκνωσης των τοπικών αγορών και επιβολής ολιγοπωλιακών καταστάσεων και χειραγώγησης των τιμών
μέσω "κυριακάτικων προσφορών" και δήθεν ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Οι εκατοντάδες χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι της χώρας εκφράζουν την οργή τους για τη μεθοδευμένη και γενικευμένη κατάργηση της Κυριακής –
Αργίας και μάλιστα από μια Κυβέρνηση που ως αξιωματική αντιπολίτευση ήταν δίπλα τους στο μέτωπο της υπεράσπισης της Κυριακής».

8-θριάσιο

Μετά τους 30άρηδες φεύγουν από την
Ελλάδα και οι 40άρηδες επιστήμονες

Ο

λοένα
και
περισσότεροι
40άρηδες επιστήμονες, παντρεμένοι με παιδιά, βλέπουν τη μετανάστευση από την Ελλάδα ως μονόδρομο
επιβίωσης, αναφέρει σε ρεπορτάζ της η
«Καθημερινή». Ουσιαστικά, οι παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και των κρατικών δομών πλήττουν όχι μόνον τη νέα
γενιά Ελλήνων επιστημόνων ηλικίας έως
35 ετών –η μετανάστευση των οποίων,
δυστυχώς πλέον, δεν εκπλήσσει– αλλά
και εκείνους που συνιστούν το πιο δυναμικό επιστημονικό κομμάτι μιας χώρας,
καθώς συνδυάζουν την εμπειρία με τις
προοπτικές. Βασικότεροι λόγοι μετανάστευσης παραμένουν η μειωμένη αξιοκρατία και η διαφθορά, ενώ οι τέσσερις
στους δέκα δεν θεωρούν πιθανή την επιστροφή στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, εκτιμάται ότι περίπου
500.000 Ελληνες έφυγαν από τη χώρα
την περίοδο 2008-2016 για να αναζητήσουν εργασία σε άλλες χώρες.
Τις διαστάσεις της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain) από την Ελλάδα καταδεικνύουν τα αποτελέσματα της έρευνας
της ICAP People Solutions, η οποία διεξήχθη το 2017 για τρίτη συνεχή χρονιά.
Στην έρευνα μετείχαν 1.268 Ελληνες που
ζουν στο εξωτερικό (έναντι 853 πέρυσι),
εκ των οποίων η πλειονότητα –ποσοστό
68%– είναι έως 35 ετών, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις και με υψηλή εξειδίκευση (κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού σε ποσοστό 64%), κυρίως στις επιστήμες της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών.
Οι περισσότεροι (55,33%) έχουν φύγει
στο εξωτερικό για να εργαστούν, έχοντας
ήδη εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα. Το
23,53% έφυγε για να κάνει μεταπτυχιακές
σπουδές, το 8,09% για να εργαστεί χωρίς
να έχει δουλέψει στην Ελλάδα, το 7,9%
για προπτυχιακές σπουδές και το 2,57%
για διδακτορικό.
Κυριότεροι λόγοι

Ως κυριότεροι λόγοι μετανάστευσης για
αναζήτηση δουλειάς στο εξωτερικό ανα-

δείχθηκαν και φέτος η μειωμένη αξιοκρατία και η διαφθορά στην Ελλάδα, με

ποσοστό 41%, η οικονομική κρίση και η
αβεβαιότητα (34%) και οι προοπτικές στη
χώρα του εξωτερικού (33%).
Οι περισσότεροι που μεταναστεύουν
είναι έως 40 ετών, με πρώτη ποσοστιαία
την ηλικιακή ομάδα των 31-35 ετών
(35%), ενώ ακολουθούν οι νέοι 26-30
ετών (28%).
Ωστόσο, η έρευνα δείχνει αύξηση του
αριθμού των Ελλήνων ηλικίας 41 ετών και
άνω που επέλεξαν να μεταναστεύσουν
(14% το 2017), καθώς και όσων
δηλώνουν παντρεμένοι με παιδιά (24% το
2017 έναντι 19% το 2016).
Οι αποφάσεις για το καθεστώς των Ευρωπαίων πολιτών στη Βρετανία μετά το
Brexit αφορά τους περισσότερους
Ελληνες, καθώς η χώρα είναι ο πρώτος
προορισμός μετανάστευσης.
Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι η Ολλανδία
ανεβαίνει δυναμικά ως επιλογή και μάλιστα μεταξύ των Ελλήνων με μεταπτυχιακό
τίτλο. Αντιθέτως, οι περισσότεροι κάτοχοι
διδακτορικού τίτλου επιλέγουν Ελβετία και
Γαλλία.
Συγκριτικά με την περυσινή έρευνα,
φέτος αυξήθηκαν –στο 42% έναντι 35%
του 2016– όσοι δήλωσαν ότι δεν θεωρούν
πιθανή την επιστροφή τους στην Ελλάδα.
Το 2017, το 42% (έναντι 35% πέρυσι)
δήλωσε ότι προτίθεται να παραμείνει στο
εξωτερικό για πάνω από 5 χρόνια ή για
πάντα.

Τ ρ α γ ω δ ί α σ τ ο ν Έ β ρ ο : Γ ι ο ς α υ τ ο π υ ρ πο λ ή θ η κ ε ,
β ά ζ ο ντ α ς φ ω τ ι ά σ τ η μ ά να τ ο υ

Ο

ικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε
σε χωριό του Δήμου Διδυμοτείχου
Έβρου, όταν 56χρονος αυτοπυρπολήθηκε επιχειρώντας να θέσει τέλος στη
ζωή του, ενώ έβαλε φωτιά και στην 81 ετών
μητέρα του.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του
ΑΠΕ-ΜΠΕ, γιος και μητέρα διέμεναν μόνοι
τους, καθώς ο πρώτος δεν είχε δημιουργήσει δική του οικογένεια, ενώ και οι δύο αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα για τα οποία ο 56χρονος λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως όταν ο γιος έκανε γνωστή την πρόθεσή του
στην ηλικιωμένη μητέρα, η οποία ήταν κλινήρης και τυφλή, εκείνη του ζήτησε να «την πάρει
μαζί του» για να μη μείνει μόνη.
Ο γιος περιλούστηκε με βενζίνη και περιέλουσε και τη μητέρα του, προσπαθώντας όμως στη
συνέχεια να σβήσει τις φλόγες που είχαν τυλίξει και τους δύο. Η φωτιά είχε σβήσει όταν
κατέφθασε το ασθενοφόρο που τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο του Διδυμοτείχου,
όπου παρέμεινε για νοσηλεία ο γιος που φέρει εγκαύματα σε χέρια και πόδια, χωρίς όμως να
διατρέχει κίνδυνο ζωής. Η μητέρα, λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων της, διακομίστηκε
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου εξέπνευσε.

Παρασκευή 5 Μαΐου 2017

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ και οι φόβοι
για «βόμβα» στην αγορά ακινήτων
Μπορεί να αλλάξει όνομα, μπορεί να αλλάξει και δομή,
ο ΕΝΦΙΑ όμως ήρθε για να μείνει
κι ας έγινε η κατάργησή του προεκλογικό σύνθημα.

Μ

πορεί να αλλάξει όνομα, μπορεί να
αλλάξει και δομή, ο ΕΝΦΙΑ όμως
ήρθε για να μείνει κι ας έγινε η κατάργησή του προεκλογικό σύνθημα. Οι αλλαγές
στον ΕΝΦΙΑ που προωθεί το οικονομικό επιτελείο, υπολογίζουν το χαράτσι στην ακίνητη περιουσία με βάση τις εμπορικές τιμές γεγονός που
μπορεί να επιφέρει το τελειωτικό χτύπημα στην
αφορά ακινήτων. Η διαδικασία αναμένεται να
ολοκληρωθεί στα τέλη του 2017. Σύμφωνα με
τον σχεδιασμό, το νέο σύστημα υπολογισμού
των αξιών τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου
2018 και με βάση αυτό θα υπολογίζεται ο
ΕΝΦΙΑ, αλλά και οι υπόλοιποι φόροι που συνοδεύουν τα ακίνητα (αγοραπωλησίες, γονικές
παροχές, δωρεές, κληρονομιές ΤΑΠ κ.λπ.).
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο ετήσιος στόχος
των 2,65 δις ευρώ είναι αδιαπραγμάτευτος, το
οικονομικό επιτελείο επιδίδεται σε ένα ράβεξήλωνε και σε αλχημείες στον υπολογισμό των
αξιών, προκειμένου να βγουν τα νούμερα και
να μην υπάρξει απόκλιση στα έσοδα -εξέλιξη
που θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να ενεργοποιήσει τον δημοσιονομικό κόφτη..
Η κυβέρνηση ήλπιζε ότι στο παζάρι με τους
δανειστές θα κέρδιζε στα αντίμετρα μια γενναία
μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%. Δεν κατάφερε να
πείσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αναγκάζεται να τον κρατήσει. Εχει δεσμευθεί έναντι
των δανειστών ότι ο φόρος θα συνεχίσει να
αποδίδει τα ίδια έσοδα. 3,3 δισ. ευρώ βεβαιωμένα έσοδα, 2,650 δισ. ευρώ στο ταμείο. Υπενθυμίζεται ότι το 2018 το πρωτογενές πλεόνασμα ανεβαίνει στο 3,5% του ΑΕΠ, επομένως
περιθώρια αποκλίσεων δεν υπάρχουν.
Το κύμα πλειστηριασμών το οποίο αναμένεται
το επόμενο διάστημα πρόκειται να ρίξει ακόμα
χαμηλότερα τις τιμές αγοράς. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Εσόδων 1.316.418 φυσικά άτομα είτε απαλλαπάχτηκαν είτε είχαν έκπτωση 50% στον
ΕΝΦΙΑ. Αυτοί είναι τα πρώτα υποψήφια θύματα το 2018.
Οπως αναφέρουν Τα Νέα αυτές οι συνθήκες
προβληματίζουν έντονα αρμόδια στελέχη στην
Καραγιώργη Σερβίας, που επισημαίνουν ότι η
μετάβαση στο νέο σύστημα τιμών ακινήτων θα
πρέπει να γίνει με πολλή προσοχή. Τυχόν
εξίσωση των αντικειμενικών με τις αγοραίες
κρύβει μεγάλους κινδύνους καθώς θα μπορούσε να ισοπεδώσει και με τον νόμο τις τιμές
των ακινήτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
αξία της περιουσίας των Ελλήνων.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, το
υπουργείο Οικονομικών έχει ζητήσει τεχνική
βοήθεια από την Κομισιόν. Παράλληλα, η Καραγιώργη Σερβίας προχώρησε στη διεύρυνση
της επιτροπής η οποία είχε συσταθεί για τη
μελέτη των αντικειμενικών, ζητώντας την παροχή στοιχείων και στελεχών τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδος όσο και την ΕΛΣΤΑΤ.
Στόχος είναι, τους επόμενους μήνες, να
φτιαχτεί ένα σύστημα ανάλογο με αυτό που
βρίσκεται ανενεργό στη Γενική Γραμματεία
Δημόσιας
Περιουσίας,
το
λεγόμενο
Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.ΕΚ (Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων), στο οποίο θα συλλέγονται όλα τα διαθέσιμα δεδομένα από την αγορά, από συμβολαιογράφους, τράπεζες, μεσίτες κ.λπ., μέσω των
οποίων θα προκύπτουν οι νέες τιμές για τον
υπολογισμό των φόρων ακινήτων.
Το εγχείρημα ήδη κρίνεται δύσκολο από
αυτούς που το προωθούν. Αν υπάρξει νέα
βάση τιμών πάντως έως το τέλος του έτους, ο
ΕΝΦΙΑ του 2018 το επόμενο καλοκαίρι θα υπολογιστεί με τις νέες τιμές και τις απαραίτητες
προσαρμογές.

Πιτσιόρλας: Πρέπει να μειωθούν φόροι
και εισφορές εργαζομένων

Μ

ιλώντας στον realfm 97.8 ο Στέργιος Πιτσιόρλας
ανέφερε ότι πρέπει να μειωθούν κι άλλο φόροι και
εισφορές στους εργαζομένους. Όπως είπε ο υφυπουργός Οικονομίας, «θα προτιμούσα να ξεκινήσουμε,
μόλις μπορέσουμε, από τη μείωση της φορολόγησης της
εργασίας. Το πρώτο που θα πρέπει να βάλουμε μπροστά
είναι οι άνθρωποι που είναι το πολύτιμο κεφάλαιο μας, οι
άνθρωποι που είναι μορφωμένοι, που έχουν πολλά
προσόντα, που έχουν τη δυνατότητα να μπολιάσουν την
οικονομία με τη γνώση -αυτό χρειάζεται η ελληνική οικονομία- να αμείβονται και καλά και να μην έχουν τόσο υψηλή φορολόγηση. Ένας εργαζόμενος
για παράδειγμα που κοστίζει στην επιχείρησή του 3.500 ευρώ να μην παίρνει στο χέρι 1.2001.300, για να μπορέσουν να μείνουν στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι».
Ο ίδιος τόνισε ότι η μείωση στους συντελεστές των φυσικών πρόσωπων «θα ξεκινήσει ήδη
με τα αντίμετρα, δειλά – δειλά. Και στη συνέχεια θα πρέπει να πάμε στις επιχειρήσεις».
Στο ερώτημα αν πρέπει να μειωθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές, το κυβερνητικό στέλεχος
απάντησε: «Όλα πρέπει να γίνουν. Απλώς πρέπει να γίνουν χωρίς η χώρα να ξαναγυρίσει
πίσω και χωρίς να διακινδυνεύσουμε όλες τις θυσίες που κάναμε τα χρόνια της κρίσης για να
μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Δεν έχει νόημα να διεκτραγωδούμε την κατάστασή
μας, είναι να μπορέσουμε να βγούμε από αυτήν την κατάσταση».
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ

Το ευρωπαϊκό χωριό βρίσκεται 80 χλμ από την Αθήνα (Εθνική Οδός Λαμίας). Είναι 10
λεπτά από την πεντακάθαρη θάλασσα Λουκισίων & 5 λεπτά απο τη λίμνη Μουρίκιου (ιδανική για ψάρεμα).
ΜΕΣΑ ΣΕ 500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ Φτιάξαμε έναν πρότυπο οικισμό κατοικημένο με ωραία
ΣΠΙΤΙΑ - ΒΙΛΛΕΣ δρόμοι 8 & 10 μέτρων, μεγάλη πλατεία & εκκλησία μέσα στο
χωριό.Με φως και νερό δικής μας γεώτρησης.
ΕΔΩ!!! Πωλούνται οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα ενός και δυο στρεμμάτων με άδεια
οικοδομής σε καταπληκτικές τιμές με 5.000€ το στρέμμα χωρίς προκαταβολή με άτοκες
δόσεις 100 ευρώ/μήνα. Πωλούνται 4 στρέμματα άρτια και οικοδομήσιμα χτίζει 200τ.μ. με
φώς και νερό μέσα στο οικόπεδο μόνο 3.000€/στρέμμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157

ΔΕΥ Τ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥ Η
Πρωί 9 με 1
Απόγευμα 5 με 8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρεία Security στην Ελευσίνα ζητά άνδρες – φύλακες ασφαλείας
για εργασία στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου
(Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργος).
Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή άδειας εργασίας.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5542141, αποστολή βιογραφικών
στο : mail@harris-security.com .
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ελευσίνα, 05/05/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αρ. Διακήρυξης: 01/2017

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα
Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την υπ’
αρ. 608/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΥΒ7Λ7-ΑΩ1) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για
την ανάδειξη αναδόχου επίγειων δολωματικών
ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της
ελιάς στις ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ψεκαζόμενο δέντρο.
Ο προϋπολογισμός είναι 113.400,00 ευρώ
πλέον Φ.Π.Α. (24%), ήτοι 140.616,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Περιλαμβάνονται δύο (2) τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1,
που αφόρα στην καταπολέμηση του δάκου της
ελιάς σε 670.000 προστατευόμενα δέντρα της
ελαιοκομικής περιοχής του Τομέα Μεγάρων και
έχει εκτιμώμενη αξία 90.720,00,00 € χωρίς
Φ.Π.Α. (για 3 ψεκασμούς) και ΤΜΗΜΑ 2, που
αφορά στην καταπολέμηση του δάκου της ελιάς
σε 180.000 προστατευόμενα δέντρα της ελαιοκομικής περιοχής του Τομέα Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας & Ειδυλλίας και έχει εκτιμώμενη
αξία 22.680,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (για 3 ψεκασμούς).
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τα Τμήματα, που προβλέπεται να γίνουν ψεκασμοί:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα
από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ. 1 και 4) του Ν.
4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά,
της
διαδικτυακής
πύλης
μέσω
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/τ.
Α/2013), στο άρθρο 11 της υπ’ αρ. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ 2677/τ. Α/2013) Υπουργικής Απόφασης με
θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο Ν.
4412/2016.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 5η Μαΐου 2017.

ΓΑΜΟΣ

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 2η Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό
έχουν:

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση
ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α. κράτος – μέλος της Ένωσης,
β.κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παρατήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως

O ΓΙΑΪΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΑΪΣΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση
της Σύμβασης.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι το 2% επί
της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α.
της/των Τμήματος/ων για την/τις οποία/ες υποβάλλουν προσφορά, ισχύος τουλάχιστον επί ένα
μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.
Τεχνικές Προδιαγραφές υπάρχουν.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 10 μήνες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη
διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2132047015 &
2132047009, fax: 2132047075, αρμόδιοι υπάλληλοι κα Ελένη Βαρδή και κα Αριάδνη Φραγκιαδάκη στο Τμήμα Προμηθειών, διεύθυνση
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, Τ.Κ. 19200
ΕΛΕΥΣΙΝΑ.
Διευκρινήσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από την Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής και συγκεκριμένα
από την κα Ευαγγελία Δημουλέα στο τηλ.: 2131600816.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο Δημάκης Θεόδωρος του Νικολάου και της Αγγελικής, το γένος
Καραγιάννη, γεννηθείς στην Πάτρα, κάτοικος Περιστερίου
Αττικής και η Κατσαβού Γεωργία του Σωτηρίου και της
Μαρούλας, το γένος Δαλλοπούλου γεννηθείσα στη Δράμα
Δράμα κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης πρόκειται να έλθουν σε
γάμο που θα τελεστεί Δημαρχείο Περιστερίου Αττικής.

12-θριάσιο
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Ζητείται τεχνίτης
σε μηχανολογικό τομέα για μόνιμη απασχόληση

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκτρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε
οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού
ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνεργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού
στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με
μήνυμα τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

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)

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο
Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.
6974792931, 2105571963

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ζητείται βοηθός λογιστή σε εμπορική/τεχνικήεταιρεία.
Απόφοιτος οικονομικής σχολής 5έτη προϋπηρεσίας.
Γνώση λογιστικών προγραμμάτων.
Περιοχή Ασπρόπυργος . Αποστολή βιογραφικών
στο e-mail:lampathakisb@gmail.com
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ 130€/ΤΟΝΟΣ, ΕΛΙΑ
160€/ΤΟΝΟΣ, ΔΑΔΙ 3 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/
10€. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6982155684
& 6943424342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,
ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ
210 5575860-1

ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές,

1 υ/δ, κατασκευή ΄78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,

πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα
βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ,

κήπος 2.000τ.μ. ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ΄12.
ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

Α Σ ΠΡ ΟΠΥ Ρ Γ Ο Σ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85
Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ
ΤΗΛ: 6977426279

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
"ΛΑΙΜΟΣ-ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ" ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (400m-1στρ).
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (1-1,5στρ). ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
"ΛΑΙΜΟΣ-ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ" Ή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(2-4στρ). ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6946971237

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον χώρο της
φύλαξης και διαχείρισης αρχείου, επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της, για πλήρη απασχόληση:
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και υλοποίησης, σωστά και έγκαιρα όλων των
αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί καθημερινά σε
άμεση συνεργασία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
της εταιρείας. Αναφέρεται στον Διευθυντή Λειτουργιών.
Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων εντός
αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που
αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
την ασφάλεια της πληροφορίας.
Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια
και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:
Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εμπειρία σε picking, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
Ηλικία 25-35
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης σε ιδ.
ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν στον
Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περιοχές.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν
το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογραφία και αναγραφή στο θέμα τον κωδικό της θέσης, στο
e-mail: hr@archeiothiki.gr ή fax : 210 5599076.
(5.4.17)
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 03 / 5 / 2017
Αρ. Πρωτ.: 22384

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού διαγωνισμού για την
ανάθεση εκτέλεσης της
« Α Ν Α Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ
ΚΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΤΗΣ
ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει
τιμής για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης
της
εργασίας
« Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑ
ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΤΗΣ
ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
προϋπολογισμού
ΦΥΛΗΣ»,
72.190,32 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.),
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις αυτών που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των
προς προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της
νομοθεσίας του κράτους στο
οποίο είναι εγκατεστημένοι, ήτοι:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης
Δημοσίων συμβάσεων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Φυλής στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ
13341), την 22-05-2017 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00- 11:00 π.μ.
Την παραπάνω ημέρα και ώρα οι
υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους
ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς μπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα
του Δήμου
Φυλής
http://www.fyli.gr. Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
Διεύθυνση
Πλατεία
Φυλής,
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 2132042714.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άνω Λιόσια : 28-4-2017
Αρ. Πρωτ. : 21513....
Για τον Δήμο Φυλής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ ΙΑ Σ
ΜΕ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του Έργου
1.Ο Δήμος Φυλής, προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :
“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 54 ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ” A.M. 151/15
προϋπολογισμού 1.562.601,62
ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α).
:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κωδικός Πίστωσης : Κ.Α.Ε. :
9733.06.002
2. Η Διακήρυξη, τα συμβατικά
τεύχη και τα τυχόν συνοδευτικά
σχέδια του έργου βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.fyli.gr.
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από
τους διαγωνιζόμενους διατίθεται
δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, Κ. Παλαμά
23 & Α. Καρκαβίτσα, Πλατεία Μουσών, 13341 Άνω Λιόσια, μέχρι και
την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 και
ώρες 9.00-13.00. Σε περίπτωση
που δεν το παραλαμβάνει ο ίδιος ο
διαγωνιζόμενος απαιτείται εξουΕ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άνω Λιόσια : 21751....
Αρ. Πρωτ. : 28-4-2017......

Για τον Δήμο Φυλής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του Έργου
1.Ο Δήμος Φυλής, προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :
“ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ
Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ” Α.Μ.48/17
προϋπολογισμού 249.033,46
ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ - Κωδικός Πίστωσης :
Κ.Α.Ε. : 15.7311.10024

Ζητείται τεχνίτης σε μηχανολογικό τομέα
για μόνιμη απασχόληση

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκτρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε
οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού
ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνεργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία.
Αποστολή βιογραφικού στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ
210 5549963 είτε με μήνυμα τα στοιχεια στο 698078807.
Βασικό ημερομίσθιο.

2.
Η
Διακήρυξη,
τα
συμβατικά τεύχη και τα τυχόν
συνοδευτικά σχέδια του έργου
βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου
www.fyli.gr.
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από
τους διαγωνιζόμενους διατίθεται
δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, Κ. Παλαμά
23 & Α. Καρκαβίτσα, Πλατεία Μουσών, 13341 Άνω Λιόσια, μέχρι και
την Πέμπτη 25 Μαίου 2017 και
ώρες 9.00-13.00. Σε περίπτωση
που δεν το παραλαμβάνει ο ίδιος ο
διαγωνιζόμενος απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα
το παραλάβει.

σιοδότηση του προσώπου που θα
το παραλάβει.
στο
τηλέφωνο
Πληροφορίες
210/2482233, FAX επικοινωνίας
210/2486196, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βουτσινά
Β. ή κ. Καραμπίνη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
την 13η Ιουνίου 2017 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα
λήξης παραλαβής προσφορών),
από την αρμόδια Επιτροπή στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής (Μελίνα
Μερκούρη), Πλατεία Ηρώων,
13341 Άνω Λιόσια.

4.Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει
με την «ανοικτή διαδικασία» του
άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 και
υπο τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα
υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του
Ν.4412/16.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
υποβάλει μόνο μία οικονομική
προσφορά.
Κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης (άρθρο 14 της Διακήρυξης) είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη
τιμή).
5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται
να συμμετάσχουν :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
οικοδομικά έργα (για προσφέροντες εγκατεστημένους στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι
στο
Μητρώο
Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
Πληροφορίες
στο
τηλέφωνο
210/2482233, FAX επικοινωνίας
210/2486196, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βουτσινά
Β. ή κ. Καραμπίνη.

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
30η Mαϊου 2017 ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), από την
αρμόδια Επιτροπή στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Φυλής (Μελίνα Μερκούρη),
Πλατεία Ηρώων, 13341 Άνω Λιόσια.

4.Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει
με την «ανοικτή διαδικασία» του
άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 και
υπο τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα
υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του
Ν.4412/16.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
υποβάλει μόνο μία οικονομική
προσφορά.
Κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης (άρθρο 14 της Διακήρυξης) είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη
τιμή).

5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται
να συμμετάσχουν :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
οικοδομικά έργα (για προσφέροντες εγκατεστημένους στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι
στο
Μητρώο
Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
και να ανήκουν στην Α2 και άνω
για
έργα
κατηγορίας

και να ανήκουν στην 2η τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 1η τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ) και
είναι εγκατεστημένοι :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέμαδιαδικασιών
ανάθεσης
τα
δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος
η νομική της μορφή πρέπει να
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση
(π.χ. κοινοπραξία).
Για την έγκυρη συμμε6.
τοχή στον διαγωνισμό απαιτείται
από τους διαγωνιζόμενους, κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής κατά τους όρους του άρθρου
72 Ν. 4412/2016 (άρθρο 15 της
Διακήρυξης), που ανέρχονται σε
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω για
έργα
κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ) και είναι
εγκατεστημένοι :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών
ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος
η νομική της μορφή πρέπει να
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση
(π.χ. κοινοπραξία).
6.
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται
από τους διαγωνιζόμενους, κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής κατά τους όρους του άρθρου
72 Ν. 4412/2016 (άρθρο 15 της
Διακήρυξης), που ανέρχονται σε
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α,

θριάσιο-13

ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α,
ήτοι στο ποσό των 25.203,25
ΕΥΡΩ.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν
έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των
30 ημερών πλέον του χρόνου
ισχύος της προσφοράς όπως
ορίζεται στη Διακήρυξη, ήτοι (9)
μηνών και 30 ημερών, από την
ημερομηνία
δημοπράτησης
(άρθρο - 72 Ν.4412/2016), δηλαδή
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 12 Απριλίου 2018.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από
την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός
Πίστωσης:
Κ.Α.Ε.:
9733.06.002
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.

9.Η Διακήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 120 και την παράγραφο 5 του άρθρου 376 στο
ΚΗΜΔΗΣ.

Η Περίληψη της Διακήρυξης
αυτής θα δημοσιευθεί κατά την
παρ. 4 του άρθρου 376 του Ν.
4412/2016 στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα
με τα εδάφια 2 και 3 της περίπτωσης 31 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016.
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 28-4-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
ήτοι στο ποσό των 4.016,67
ΕΥΡΩ.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν
έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των
30 ημερών πλέον του χρόνου
ισχύος της προσφοράς όπως
ορίζεται στη Διακήρυξη, ήτοι 9
μηνών και 30 ημερών, από την
δημοπράτησης
ημερομηνία
(άρθρο - 72 Ν.4412/2016), δηλαδή
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 30 Μαρτίου 2018.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 360
ημερολογιακές ημέρες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
8.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
9.
Το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Προϊσταμένη Αρχή.

10 Η Διακήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την παράγραφο
1 του άρθρου 120 και την παράγραφο 5 του άρθρου 376 στο
ΚΗΜΔΗΣ.

Η Περίληψη της Διακήρυξης
αυτής θα δημοσιευθεί κατά την
παρ. 4 του άρθρου 376 του Ν.
4412/2016 στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα
με τα εδάφια 2 και 3 της περίπτωσης 31 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016.
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 28-4-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Παρασκευή 5 Μαΐου 2017

14-θριάσιο

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιμή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή
κατάσταση,
τιμή
60.000€, συζητήσιμη
6953058205

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

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκευασμενο, μεταφέρεται
στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - 6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελματικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται ή πωλείται

περιφραγμένο οικόπεδο
130 μέτρα για οποιαδήποτε χρήση στην οδό Καραϊσκάκη στον Ασπρόπυργο . Τηλ. επικοινωνίας
6936678467
(2.2. 17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστημα (Οδός Παγκάλου) 300τμ + 100τμ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ
Ι
Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε ΡΑ
(36TM)
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπερής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόριστη θέα, ελεύθερη, καλή κατάσταση, κοντά

στον Σκλαβενίτη, 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, κήπος 170
τ.μ.,
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

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
(3.3.16)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτασης 500 μέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.μ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:0013:00 ) (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο

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.

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 master), κατασκευή '01,
2 μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
μονοκατοικία 90 τ.μ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο διαμέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιμή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφοδιαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κατάλληλο και για ιατρείο, πωλείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, μεσίτες
δεκτοί, τιμή 57.000€, συζητήσιμητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ενιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τιμή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ:6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162 τ.μ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 μπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.

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

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.
ΤΗΛ
6945376503
Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής Αττικής με χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Επίσης αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών.
Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμπειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιάσεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6980702259 κος Παναγιώτης (1.10.16)
Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών
(βρεφονηπιοκόμος).
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποιαδήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
115 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΗΠΟ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 520 Τ.Μ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ: 6947144257
Ενοικιάζονται
στα Γερμανικά
Ασπροπύργου
2 διαμερίσματα,
2αρι & 3αρι.
Πληροφορίες:
6944388491,
2105570903

698 66 84 139 (21.6.16)

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042.
Fax:
2105576988
ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι Γ Ι Α Α Γ Ο ΡΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ
στα Γερμανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαμέρισμα ή μονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίμηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπεδο στον Περιφερειακό
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου
Τηλ:
6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν παπάκι - μηχανάκι (ας είναι παλιό διότι αναλαμβάνω προσωπκά το service) για μετακινήσεις λόγω προβλήματος αναπηρίας.
Τηλ:
6932851913.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΣΤΟΝ 1ο

ΟΡΟΦΟ 65 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΤΩΝ 25.000 ΕΥΡΩ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6977676099

Κος ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΥΤΙΚΗΣ

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
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55466745546285
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

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
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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15
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16-θριάσιο

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου

