ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: ΟΛΟΙ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9
ΙΟΥΝΙΟΥ στις 10 π.μ. στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ê.2239

Αρ. Φύλλου 3210 Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 Έτος 23ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

• Η δημοτική αρχή ζητά να μην απολυθούν 46 συμβασιούχοι

εργαζόμενοι που δουλεύουν στην υπηρεσία καθαριότητας

Δέσμευση Σταθάκη για
επιστροφή στους Δήμους
του 50% των προστίμων
από περιβαλλοντικές
και πολεοδομικές παραβάσεις

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. εγκληματική ομάδα
που λήστευε οδηγούς φορτηγών

Óåλ. 3-4

σε πάρκινγκ της Εθνικής οδού
κοντά στον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα

Óåë. 9

Διοίκηση Δήμου Μεγαρέων
Ασφαλές το νερό του δικτύου
Μεγάρων και Νέας Περάμου

Óåλ. 3

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Ι.Χ.
προσέκρουσε σε συντριβάνι
και κατόπιν εκτινάχθηκε
σε πρατήριο υγρών καυσίμων
Δυνάμεις της πυροσβεστικής και της
αστυνομίας απέτρεψαν τον κίνδυνο
να μετατραπεί η περιοχή
σε παρανάλωμα του πυρός.

Óåë. 3

Óåë. 2

Óåë. 9

Οριοθέτηση της ΑΟΖ
με τις γειτονικές χώρες και
άρση της απαγόρευσης
ερευνητικών εργασιών πέραν
των έξι ναυτικών μιλίων.

Ζήτησε ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ ,
Ευστάθιος Τσοτσορός, από το βήμα του 2ου
διεθνούς συνεδρίου πετρελαίου του ΠΣΕΕΠ

Δήμος Χαϊδαρίου : Καλοκαιρινό Camp 2017

Έχουν προστεθεί
επιπλέον σχολεία
και
δραστηριότητες
που θα «γεμίζουν»
δημιουργικά τις
ώρες των παιδιών

Óåλ. 4

ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ»

Óåλ. 5

Σε βλάβη παροχής της
ΕΥΔΑΠ οφείλονται
τα προβλήματα
υδροδότησης στη Ζωφριά

Ενημερώνει τους δημότες
ο Δήμος Φυλής

Óåλ. 8

Óåλ. 5

Το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα
Άρσης Βαρών
σε Πάγκο, στις
10 Ιουνίου στον
Ασπρόπυργο.

Ποινή
φυλάκισης σε
μελισσοκόμο
για πυρκαγιά
στα Μέγαρα

2-θριάσιο
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Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. ¨
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Aχαρνές

Πανόπουλος Κυριάκος Χ.
Φιλαδελφείας 328, 2102316792
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Χαραλαμπίδη Ελένη Α.
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Χαϊδάρι
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ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Aραιές νεφώσεις
Η θερμοκρασία θα φτάσει στους
26 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ροδάνθη, Ροζάνθη, Ρόδιος
Αγίου Ροδίωνος

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

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. εγκληματική ομάδα
που λήστευε οδηγούς φορτηγών

Τ

σε πάρκινγκ της Εθνικής οδού
κοντά στον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα

ουλάχιστον 14 επιθέσεις σε βάρος
ανυποψίαστων οδηγών που στάθμευαν
προκειμένου να ξεκουραστούν σε πάρκινγκ
της Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, κυρίως
κοντά στο Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα , είχε διαπράξει σπείρα , η οποία έπεσε τελικά στα χέρια της
ΕΛ.ΑΣ.Η εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας,
ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, με το Τμήμα Ασφάλειας
Μεγάρων, που διενέργησε την προανάκριση, το
Τμήμα Ασφάλειας Ασπροπύργου, τη Διεύθυνση
Αστυνομίας Ηλείας και το Αστυνομικό Τμήμα
Γαστούνης, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν
επίσημα οι Αρχές
Πως «χτυπούσαν» τα μέλη της σπείρας

Ύστερα από ταυτόχρονες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2017 σε περιοχές
της δυτικής Αττικής και της Ηλείας, συνελήφθησαν έξι
Έλληνες, μέλη της εγκληματικής ομάδας και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τεσσάρων συνεργών τους. Στο
πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν επιπλέον, δύο
γυναίκες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας
δρούσαν τουλάχιστον από το δεύτερο εξάμηνο του 2016
και δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διάπραξη ληστειών
και κλοπών, σε βάρος επαγγελματιών οδηγών φορτηγών.
Αναφορικά με τον τρόπο δράσης τους, επέλεγαν σημεία
κατά μήκος του οδικού δικτύου ή σε βιομηχανικές περιοχές, που χρησιμοποιούν οι οδηγοί φορτηγών, για στάθμευση και διανυκτέρευση.
Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου
τους, με κουκούλες τύπου «fullface», πλαστικές μάσκες
και φορώντας γάντια, προσέγγιζαν τα θύματά τους, όπου
με τη χρήση σωματικής βίας και την απειλή πυροβόλων
όπλων ή μεταλλικών αντικειμένων, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και τιμαλφή.
Για τη μετάβαση και τη διαφυγή τους από τα σημεία
«στόχους», χρησιμοποιούσαν οχήματα που είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο, από διάφορες περιοχές της
Αττικής.

Μετά την ολοκλήρωση των πράξεών τους, διέφευγαν σε
καταυλισμό της δυτικής Αττικής, όπου περιμετρικά αυτού
εγκατέλειπαν τα κλεμμένα οχήματα.Στις έρευνες που
πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, το χρηματικό ποσό των
1.300 ευρώ, πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, κινητών
τηλεφώνων και καρτών SIM κινητής τηλεφωνίας, προερχόμενα από κλοπές, κλεμμένη κυνηγετική καραμπίνα
και κυνηγετική καραμπίνα με κομμένη κάννη και αποξεσμένους τους αριθμούς της, Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο, 19
νάιλον συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 35
γραμμαρίων περίπου.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις, από
τις οποίες, δώδεκα ληστείες και απόπειρες ληστειών σε
βάρος οδηγών φορτηγών, κλοπές οχημάτων, κλοπές
από οικίες -εταιρείες, δύο κλοπές από Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητα
και μια απόπειρα κλοπής από όχημα.Σε βάρος των
μελών της εγκληματικής ομάδας σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση και συμμορία, ληστείες και κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα,
κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, ενώ προέκυψε ότι σε βάρος ενός συλληφθέντα, εκκρεμούσε ένταλμα
βίαιης προσαγωγής του 1ου Ανακριτικού Τμήματος του
Πρωτοδικείου Αθηνών. Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν
στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος
παρέπεμψε την υπόθεση για κύρια ανάκριση, ενώ ερευνάται η συμμετοχή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης και σε άλλες περιπτώσεις.

Ο δήμος Ασπροπύργου απαντά σε επιστολή του Γ. Ηλία

Π

ρόσφατα δημοσιοποιήθηκε επιστολή του
συνδυασμού του Γ. Ηλία , σχετικά με την αναμετάδοση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Ασπροπύργου από το portal του Δήμου.
Σας μεταφέρουμε την επιστολή του συνδυασμού του κ.
Γ. Ηλία και την απάντηση της δημοτικής αρχής Ασπροπύργου.

Η ανακοίνωση του συνδυασμού του Γ. Ηλία
’’Την προηγούμενη εβδομάδα, διαβάσαμε ότι και ο
Δήμος Φυλής κάνει πράξη αυτό που για την δική μας
παράταξη αποτελεί πάγιο αίτημα: την απ’ ευθείας αναμετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
από τον ιστότοπο του Δήμου. Προσπάθεια που αξίζει
επαίνους.
Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ασπροπύργου εξακολουθούν να μην είναι προσβάσιμες
στους δημότες μας. Γιατί; Γιατί πριν δυόμισι χρόνια η
διοίκηση του κ. Μελετίου αποφάσισε να αποπέμψει το
μοναδικό μέσο που βιντεοσκοπούσε τις συνεδριάσεις και
τις ανέβαζε στο ίντερνετ.
Δυόμισι χρόνια περιμένουμε, μάταια, να γίνει πράξη η
"υπόσχεση" της Δημοτικής μας Αρχής για μετάδοση των
συνεδριάσεων από τον ιστότοπο του Δήμου.
Έχουμε Δημοτική τηλεόραση, που «προικοδοτήθηκε»
με απόφαση της παράταξης του κ. Μελετίου με 2,3 εκα

τομμύρια ευρώ(!!!). Ούτε αυτή δεν έχουμε χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό. Έχουμε τα μέσα αλλά δεν τα
χρησιμοποιούμε. Γιατί;
Γιατί να μη μπορεί ο κάθε δημότης να παρακολουθεί
τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου;
Συνεχίζεται στη σελ. 9
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•ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΓΥΜΝΩΘΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ!

Η

Δημοτική Αρχή Χαϊδαρίου χαιρετίζει τους
εργαζόμενους που σαν μια γροθιά, συμμετείχαν στα συλλαλητήρια, τις απεργιακές
συγκεντρώσεις και στήριξαν τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες των προηγούμενων ημερών, ενάντια στην αντιλαϊκή
πολιτική της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
Σε ό,τι αφορά την απόλυση 46 συμβασιούχων καθαριότητας στον Δήμο, η δημοτική αρχή εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Από το 2016 είχαμε και πάλι προειδοποιήσει για τα
αδιέξοδα που γεννά και οξύνει η πολιτική τους. Απαιτούσαμε από τότε την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων, που ήρθαν
στους δήμους μέσα από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
Ήρθαν ως συμβασιούχοι, γιατί η πολιτική διαδοχικά των
κυβερνήσεων και των μνημονίων απαγόρευσε τις μόνιμες προσλήψεις εργατοτεχνικού προσωπικού στους
δήμους από το 2011.
Αποτέλεσμα είναι διάφορες υπηρεσίες σε όλους τους
Δήμους να αποδιαρθρώνονται, ετοιμάζοντας το έδαφος
για την πλήρη ιδιωτικοποίηση τους.
Καλούμε, έστω και τώρα, με βάση και αυτές τις απαράδεκτες εξελίξεις, την κυβέρνηση να αναλάβει τις
ευθύνες της.
Να μη διανοηθεί να αφήσει τους δήμους και τις υπηρεσίες καθαριότητας, κατακαλόκαιρο, γυμνές από προσωπικό. Με νομοθετική παρέμβαση να μονιμοποιήσει τώρα
το προσωπικό.
Καλούμε επίσης την κυβέρνηση, τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς και την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ να μη διανοηθούν να ποινικοποιήσουν το μεροκάματο των εργαζομένων. Το δούλεψαν και δεν το έκλεψαν από κανέναν!
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στο Δήμο Χαϊδαρίου απολύονται 46 συμβασιούχοι
εργαζόμενοι που δουλεύουν στην υπηρεσία καθαριότητας.
Από τη μία, πετάνε στο δρόμο τους εργαζόμενους που
έχουν τεράστια ανάγκη το μισθό τους, από την άλλη,
οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην αδυναμία λειτουργίας μιας ολόκληρης υπηρεσίας στο Δήμο, της καθαριότητας, που το καθημερινό της έργο αποτελεί ζωτικής
σημασίας για ολόκληρη την πόλη.

Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο
ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ!

Με βάση τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη
φορά ότι το κύμα των αντιλαϊκών μέτρων κυβέρνησης κεφαλαίου δεν αφήνει κανέναν αλώβητο.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα,
πρέπει να απαντήσουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα
αφήσουν. Η Κυβέρνηση και η ΝΔ τσακώνονται πάνω στο
δικαίωμα για δουλειά των εκατοντάδων συμβασιούχων
στους δήμους, την ίδια στιγμή που το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο παρέπεμπε τους εργαζόμενους η κυβέρνηση, για να δοθεί λύση, αποφάσισε ότι είναι παράνομη η
ανανέωση των συμβάσεων. Μάλιστα φτάνει στο σημείο
να απαιτεί να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι και τους μισθούς από την δουλειά που ήδη έχουν προσφέρει!
Είναι νωπό το μελάνι της υπογραφής του 4ου
μνημονίου, που απαγορεύει εκ νέου τις προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού έως το 2019 και αφήνει τους Δήμους χωρίς το αναγκαίο προσωπικό και τους εργαζόμενους
όμηρους σε ολιγόμηνες συμβάσεις ανακύκλωσης της
ανεργίας. Κλείνει το μάτι, φανερά πια, στους μονοπωλιακούς επιχειρηματικούς ομίλους, που περιμένουν στην
γωνία την πλήρη υποβάθμιση των υπηρεσιών στους
Δήμους, για να εμφανιστούν ως σωτήρες, την ίδια στιγμή που θα μεγαλώνουν τα κέρδη τους.
Πριν λίγες ημέρες σε συνάντηση με τον Υπουργό, αναδείξαμε το οξυμένο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει ο
Δήμος μας αφού η συγκεκριμένη απόφαση πετά στο
δρόμο 46 εργαζόμενους στην καθαριότητα του Δήμου,
γεγονός που δυσκολεύει περισσότερο τη λειτουργία της
υπηρεσίας.

θριάσιο-3

Διοίκηση Δήμου Μεγαρέων
Ασφαλές το νερό του δικτύου
Μεγάρων και Νέας Περάμου

‘’Η Διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων, με αίσθημα ευθύνης και
συνέπεια, ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου, ότι σύμφωνα με
επίσημες μετρήσεις από τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών ΑΕ,
αλλά και από τα πιστοποιημένα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ, το νερό
του δικτύου της ΔΕΥΑΜ και του δικτύου της Νέας Περάμου
ουδέποτε υπήρξε επικίνδυνο για την δημόσια υγεία.
Δυστυχώς ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου κ. Μαρινάκης, επέλεξε να κάνει αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προειδοποιεί για" λοιμούς, σεισμούς και επιδρομές αλλοφύλων ", στην περιοχή μας από την κατανάλωση
νερού.
Εάν όντως ανησυχεί για το καλό των πολιτών και του Δήμου,
που δεν θεωρείται και πολύ πιθανόν, καλείται να ζητάει επίσημη
και υπεύθυνη ενημέρωση από την δημοτική αρχή και να μην
προχωράει σε πρόκληση πανικού και διασπορά ψευδών ειδήσεων, με αναρτήσεις του τύπου " υπάρχει κίνδυνος επιδημικής
δυσεντερίας, μην καταναλώνετε νερό δικτύου, κτλ....", που αναστατώνουν και φοβίζουν τους πολίτες, χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος.
Αρκετή ζημιά προκάλεσε στον Δήμο ως Διοίκηση, ας μην
συνεχίζει και ως αντιπολίτευση.
Σαφέστατα η πρόθεσή του ήταν να πλήξη την Διοίκηση και
μόνο, αδιαφορώντας για οποιαδήποτε συνέπεια και το έκανε
δυστυχώς με τρόπο, που έβλαψε μόνο τους πολίτες, για να
εξυπηρετήσει τα προσωπικά μικροπολιτικά του παιχνιδάκια.
Ωφέλησε όμως σίγουρα τις εταιρίες, που πουλάνε εμφιαλωμένα
νερά.
Καλείται, να ζητήσει άμεσα συγγνώμη από τους συμπολίτες, για
την αναστάτωση και τον φόβο, που τους προκάλεσε και να
πάψει πια να χρησιμοποιεί μεθόδους άλλων εποχών, που εδώ
και χρόνια έχουν καταγγελθεί και καταδικαστεί σε πολιτικό και
κοινωνικό επίπεδο, εγκυμονούν δε σοβαρούς κινδύνους εμπλοκής με την ποινική δικαιοσύνη.’’ καταλήγει η ανακοίνωση του
Δήμου.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Ι.Χ. προσέκρουσε σε
συντριβάνι και κατόπιν εκτινάχθηκε
σε πρατήριο υγρών καυσίμων

Δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας απέτρεψαν
τον κίνδυνο να μετατραπεί η περιοχή σε παρανάλωμα του πυρός.

Σ

φωτό αρχείου

οβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλής στο ύψος του σιντριβανιού Άνω Λιοσίων, όταν ένα ΙΧ
αυτοκινήτου, προσέκρουσε αρχικά στο σιντριβάνι και κατόπιν εκτινάχθηκε στο παρακείμενο πρατήριο
υγρών καυσίμων.
Ένας δημοτικός αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας,που βρισκόταν στο σημείο μαζί με διερχόμενο οδηγό απεγκλώβισαν από το αναποδογυρισμένο όχημα τον τραυματισμένο οδηγό και του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες.
Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, καθώς από το σμπαραλιασμένο αυτοκίνητο υπήρχε διαρροή καυσίμων, με άμεσο κίνδυνο να μετατραπούν το βενζινάδικο και η περιοχή γύρω
από αυτό σε παρανάλωμα του πυρός.
Επίσης, στο σημείο έσπεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματισμένο οδηγό.

4-θριάσιο
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Δήμος Χαϊδαρίου : Καλοκαιρινό Camp 2017

Έχουν προστεθεί επιπλέον σχολεία και δραστηριότητες
που θα «γεμίζουν» δημιουργικά τις ώρες των παιδιών

Γ

ια μία ακόμα χρονιά, ο Δήμος Χαϊδαρίου με την
Κοινωφελή Επιχείρηση (ΚΕΔΧ) σας προσκαλούν στο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ Camp 2017 που θα
πραγματοποιηθεί από: 26/06 - 07/07 (1η περίοδος) και
10/07 - 21/07 (2η περίοδος).
Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά 8:00-15:00 στα
γραφεία της ΚΕΔΧ (υπόγειο Δημαρχείου Χαϊδαρίου) για
την 1η περίοδο έως τις 16/6/2017 και για τη 2η Περίοδο
έως 30/6/2017.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132047375 –
2132047364 τις ώρες 8:00-15:00.
Το Πρόγραμμα θερινής απασχόλησης για παιδιά,
αφορά όσα έχουν γεννηθεί τα έτη 2005 - 2006 - 2007 2008 - 2009 - 2010 και 2011.
Η φετινή χρονιά ευελπιστούμε να έχει ακόμα
μεγαλύτερη επιτυχία από την προηγούμενη. Έχουν
προστεθεί επιπλέον σχολεία και δραστηριότητες που θα
«γεμίζουν» δημιουργικά τις ώρες του παιδιού.
Ορισμένες από τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
Κολύμπι, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Ποδόσφαιρο, Τένις,
Ρυθμική, Παιδαγωγικά παιχνίδια, Χορός,
Τραγούδι, Εικαστικά Θεατρικό παιχνίδι, μουσική,
Κινηματογράφος, Εκπαιδευτικές εκδρομές,
και πολλά ακόμα…
Η προσέλευση των παιδιών θα γίνεται: 07.30-08.00
και η αποχώρηση 14.30-15.30
Τα σχολεία που θα φιλοξενήσουν τις δραστηριότητες
είναι:
3ο Δημοτικό, Κορυτσάς 6 (κολυμβητήριο)
4ο Γυμνάσιο, Γρηγορούσης 3, (Αγ. Γρηγορούσα)

Aπολαυστικές γυμναστικές επιδείξεις
στο "Φεστιβάλ Μαζικού Αθλητισμού 2017"
της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών

Σ

ε μια μοναδική γιορτή αθλητών, μετατράπηκε το "Φεστιβάλ Μαζικού Αθλητισμού 2017" της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών, στο κατάμεστο κλειστό
γυμναστήριο "Μπάμπης Χολίδης". Η εκδήλωση "Φεστιβάλ Μαζικού Αθλητισμού 2017" σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του Προγράμματος "Άθληση για Όλους"
που υλοποιεί η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, όπου αθλούνται πάνω από 1.400 παιδιά όλων των ηλικιών. Στο φεστιβάλ συμμετείχαν αθλητές από τα τμήματα, Ρυθμικής
Γυμναστικής, Μουσικοκινητικής, Ταε Κβο Ντο, Πάλης, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Στίβου, Ποδοσφαίρου και Παραδοσιακών χορών.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, απόλαυσε τις γυμναστικές επιδείξεις
των παιδιών και συνεχάρη τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους εργαζόμενους της
Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών για την άριστη διοργάνωση και το σημαντικό έργο που
προσφέρουν σε μια πολύ ευαίσθητη ομάδα, τα παιδιά και δήλωσε: "Στιγμές όπως η
σημερινή, με τόσα παιδιά και τόσους γονείς να τα καμαρώνουν, μας δίνουν κουράγιο
να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο.
Στα παιδικά πρόσωπα, διαφαίνεται η αγωνία για το τέλειο αποτέλεσμα της αθλητική τους επίδοσης, προκαλώντας μας συγκίνηση, ενώ ταυτόχρονα μας δημιουργούν
και αισθήματα ευθύνης για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τη χαρά του αθλητισμού
στα παιδιά". Ο Δήμαρχος Αχαρνών ευχήθηκε στα παιδιά, καλή πρόοδο στα μαθήματα και στα αθλήματα και στους γονείς να είναι πάντα δίπλα στα παιδιά τους, γιατί αυτοί
παραμένουν τα διαχρονικά πρότυπα των παιδιών και από αυτούς εξαρτάται αν θα

5ο ο Δημοτικό, Πάρνηθος και Δόξης (Κουνέλια)
7ο Δημοτικό, Ρόδου & Γράμμου
6ο Γυμνάσιο, Μπουμπουλίνας 14 (Δάσος)

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής θα τηρηθούν
αυστηρά:
• Κοινωνικά κριτήρια
• Εντοπιότητα
• Σειρά προτεραιότητας
Για την εγγραφή είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:
• Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Γονέα,
και των ατόμων που θα παραλαμβάνουν το παιδί.
• Ιατρική βεβαίωση παιδίατρου ή παθολόγου.
• Ιατρική βεβαίωση δερματολόγου και καρδιολόγου
(μόνο σε περίπτωση που θα συμμετέχει στην δραστηριότητα του κολυμβητηρίου).
• Αίτηση (από τον Δήμο Χαϊδαρίου).
• 1 έγχρωμη φωτογραφία του παιδιού μικρή.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας.
• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

ευδοκιμήσουν οι καρποί της μάθησης και της άθλησης στο σχολείο, τα γυμναστήρια
και τα γήπεδα.Ο πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώργος Δασκαλάκης, στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ευχαρίστησε τους συνεργάτες και εργαζομένους στη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, γιατί χάρη στις προσπάθειες και τον επαγγελματισμό τους υλοποιήθηκε με επιτυχία για μια ακόμη χρονιά το Πρόγραμμα "Άθληση
για Όλους" στη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών. Ευχαρίστησε επίσης τους γονείς των
παιδιών που εμπιστεύονται τη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών για την άθληση των παιδιών τους.
Στο "Φεστιβάλ Μαζικού Αθλητισμού 2017" παραβρέθηκε ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Κώστας Σασαρίδης, η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αχαρνών κα Λουίζα Κοσμίδου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Θοδωρής Συρινίδης , o Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών Παναγιώτης Πολυμενέας και η Γραμματέας
του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών κα Όλγα Ποιμενίδου.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Κανένας να μην εφησυχάσει! Κανένας να μη σκεφτεί
ατομικά! Σήμερα είναι συνάδελφός μας, αύριο θα είναι ο
ίδιος!
Ο αγώνας και η πάλη μας μπορεί να τους ακυρώσει τα
σχέδια! Αλλά πρέπει να είναι οργανωμένη και να χτυπά
στην καρδιά του προβλήματος, να μη στέκεται σε
οδηγίες και υποσχέσεις, αυτές τις είδαμε σε ότι αφορά
συντάξεις και ασφάλιση.

ΟΛΟΙ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 10 π.μ. στην
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (πλατεία Δημαρχείου)

Στη σύσκεψη φορέων συμμετείχαν και στηρίζουν το
δίκαιο αγώνα των συμβασιούχων εκπρόσωποι των παρακάτω φορέων: Σύλλογος Εργαζόμενων του Δήμου Χαϊδαρίου, Επιτροπή Αγώνα Συμβασιούχων εργαζόμενων
του Δήμου Χαϊδαρίου, Σωματείο Εργαζομένων στο
ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο, Σωματείο Εργαζομένων ΨΝΑ
Δαφνί, Σωματείο Εργαζομένων ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο,
Παράρτημα Συνδικάτου Οικοδόμων Αιγάλεω- Αγίας
Βαρβάρας- Χαϊδαρίου, Εμπορικός Επαγγελματικός
Σύλλογος Χαϊδαρίου, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαϊδαρίου, Ένωση Συλλόγων
Γονέων και Κηδεμόνων Χαϊδαρίου, Παράρτημα Χαϊδαρίου ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, Προοδευτικός Σύλλογος Γυναικών
Χαϊδαρίου (ΟΓΕ), Σύλλογος Θεσσαλών Χαϊδαρίου «Η
Θεσσαλική Γη», ΕΣΤΙΑ Κρητών Χαϊδαρίου, Σύλλογος
Πυργουσών Χαϊδαρίου, Παλαίμαχοι Θριάμβου Χαϊδαρίου, ΑΟ Αστέρας Χαϊδαρίου, ΑΕ Δάσους Χαϊδαρίου, ΑΟ
Πήγασος Χαϊδαρίου, Εξωραϊστικός Σύλλογος Δαφνίου,
Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Αφαίας, Χριστοδούλειο
Ίδρυμα, Σύλλογος ΑμΕΑ Γέφυρα Ζωής, Σύλλογος Ηπειρωτών Χαϊδαρίου, Εξωραϊστικός Σύλλογος Δάσους Χαϊδαρίου, Αθλητική Ένωση Χαϊδαρίου και Γ.Σ Δάφνης
Δαφνίου.
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ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ»
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών
σε Πάγκο, στις 10 Ιουνίου στον Ασπρόπυργο.

Η

ώρα των δυνατών έφτασε. Το Σάββατο 10 Ιουνίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Ασπροπύργου «Γεώργιος
Τσόκας», θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών σε Πάγκο, με τη
συμμετοχή και των Ολυμπιονικών του Ρίο, του
Παύλου Μάμαλου και του Δημήτρη Μπακοχρήστου.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών
σε Πάγκο, συνδιοργανώνουν η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες
(ΕΑΟΜ-ΑμεΑ) και ο Οργανισμός Άθλησης
Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας
(Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η) του Δήμου Ασπροπύργου.

Στο κορυφαίο εγχώριο ραντεβού των
δυνατών, θα συμμετέχουν δεκαέξι (16) αθλητές και αθλήτριες, από εννέα Συλλόγους, απ`
όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα εκπροσωπούνται οι Σύλλογοι: Άκμων Ιωαννίνων, ΝΑΣ
ΑμεΑ Ίωνες Χίου, ΑΣΚΑ Μαρούσι, ΑΣ Τριπτόλεμος, ΝΑΣ ΑμεΑ Αχαίας, ΠΑΣΚΑ, Αετοί Αθήνας, ΜΓΣ Πανσερραϊκός και Μέγας Αλέξανδρος 1994 Πυλαίας.
Η διοργάνωση του Ασπρόπυργου, αποτελεί
την τελευταία ευκαιρία, για κάποιους από τους
Έλληνες πρωταθλητές, ώστε να «πιάσουν» τα
όρια για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που θα
πραγματοποιηθεί, από 29 Σεπτεμβρίου έως 6
Οκτωβρίου, στο Μεξικό.

Συνάντηση Τρίτεκνων Φυλής με
τον Δημήτρη Μπουραϊμη

Τ

ο Δ.Σ. του Συλλόγου Τρίων Τέκνων Δήμου Φυλής συνεχίζοντας τις
δράσεις του , ξεκίνησε το πλαίσιο επισκέψεων στις Δημοτικές Παρατάξεις του Δήμου Φυλής .
Την Παρασκευή 2 Ιουνίου έγινε σε ένα πολυ ευχάριστο κλίμα η συνάντηση
με τον επικεφαλή της παράταξης (ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) τον Κο Μπουραϊμη Δημήτριο.
Ο σκοπός της Επίσκεψης ηταν η γνωριμία με το νέο ΔΣ ενημέρωση για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Τρίτεκνες Οικογένεις στον Δήμο Φυλής και
τους σκοπούς- στόχους που θέλει να παραγματοποιήσει ο Σύλλογος Τριτέκνων στην περιοχή.
Μετά απο μια ωραία και γόνιμη συζήτηση σε επικοδομητικό κλίμα το αποτέλεσμα ήταν η τάυτιση απόψεων στους προβληματισμούς των μελών του
Συλλόγου και συνάμα η κάλυψη απαντήσεων σε όλα τα αιτήματα τους.

θριάσιο-5

Σε βλάβη παροχής της
ΕΥΔΑΠ οφείλονται
τα προβλήματα
υδροδότησης στη Ζωφριά
Ενημερώνει τους δημότες ο Δήμος Φυλής

Ο

Δήμος Φυλής ενημερώνει ότι το φαινόμενο της χαμηλής πίεσης στην υδροδότηση περιοχών της Ζωφριάς οφείλεται σε
βλάβη σε παροχή της ΕΥΔΑΠ (φανάρια Γαβαλά),
όπου ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα και την
ευθύνη αποκατάστασης φέρει αποκλειστικά η
ΕΥΔΑΠ.
Ήδη συνεργεία της ΕΥΔΑΠ ασχολούνται με την
επιδιόρθωση της βλάβης και σε επικοινωνία που
είχαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Φυλής με
την αρμόδια Διευθύντρια της ΕΥΔΑΠ, έλαβαν τη
διαβεβαίωση ότι η υδροδότηση στη Ζωφριά θα
έχει αποκατασταθεί πλήρως σε τρεις ώρες (έως
ώρα 13:30).
Η ΕΥΔΑΠ ζητά συγνώμη για την ταλαιπωρία
που έχουν υποστεί οι δημότες.

Ποινή φυλάκισης σε μελισσοκόμο
για πυρκαγιά στα Μέγαρα

Τ

ο Πρωτοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης σε μελισσοκόμο, ο οποίος
συνελήφθη την Τρίτη, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια σε
δασική έκταση στην περιοχή Βλυχάδα Νέας Περάμου Μεγάρων Αττικής. Η
πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί την Τρίτη.
H Πυροσβεστική καλεί όσους προβαίνουν στο κάπνισμα των μελισσών εντός ή
πλησίον αγροτοδασικών εκτάσεων:
–Να τηρούν όσα ορίζονται από την υπ΄ αρίθμ. 9 Πυροσβεστική Διάταξη για τη δραστηριότητα αυτή.
–Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της εργασίας τους αυτής.
–Να σβήνουν και να μην εγκαταλείπουν, πριν από την αποχώρησή τους από το
σημείο, οποιαδήποτε μορφή καύσης υλικών χρησιμοποιούν.
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6-θριάσιο

H προσπάθεια βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών
στους Παιδικούς Σταθμούς Άνω Λιοσίων δεν σταμάτει ποτέ

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη Συμβουλευτική Γονέων που λειτουργεί δωρεάν στους Σταθμούς,
έδωσε ο Παναγιώτης Καμαρινόπουλος κατά την αποχαιρετιστήρια καλοκαιρινή γιορτή

Θ

ερμές ευχαριστίες σε όλους εκείνους που
στηρίζουν το δύσκολο έργο του, απηύθυνε ο
Πρόεδρός των Παιδικών Σταθμών Άνω
Λιοσίων Παναγιώτης Καμαρινόπουλος κατά
την εξαίσια καλοκαιρινή γιορτή των Παιδικών Σταθμών.
Καλωσορίζοντας τον κόσμο που το απόγευμα της
Τετάρτης 7 Ιουνίου γέμισε απ΄άκρη σ’ άκρη το κλειστό
γήπεδο της Ζωφριάς ο Παναγιώτης Καμαρινόπουλος
έχοντας στο πλευρό του τη διευθύντρια των Παιδικών
Σταθμών κα Γιάννα Σταθοπούλου, ανέφερε τα εξής:
“Αγαπητά μας παιδιά, Αγαπητοί γονείς...
Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω όλους
μέσα από την καρδιά μου, γιατί είστε δίπλα μου σε αυτή
τη δύσκολη προσπάθεια που κάνουμε για να έχουμε τα
επιθυμητά αποτελέσματα.
Πρώτα και κύρια για τα παιδιά μας και φυσικά για την
πόλη μας, γιατί τα παιδιά μας είναι το μέλλον αυτού του
τόπου.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο μας Χρήστο Παππού που είναι πάντα δίπλα μας καθώς και όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους και το Διοικητικό Συμβούλιο των
Παιδικών Σταθμών.
Θέλω να ευχαριστήσω τη Διευθύντρια κα Γιάννα Σταθοπούλου για την πολύχρονη προσπάθειά της, με στόχο

Στο θέατρο του πάρκου Τρίτση

Παιδική θεατρική παράσταση από το
κέντρο Πρόληψης ΦΑΕΘΩΝ για την
ασφαλή χρήση του διαδικτύου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, το κέντρο Πρόληψης ΦΑΕΘΩΝ, των δήμων Ιλίου,
Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, διοργανώνει την παιδική θεατρική παράσταση «Η Φάρμα του
Διαδικτύου», για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.
Η παράσταση θα ανέβει την Κυριακή 25 Ιουνίου, στις
9 το βράδυ, στο θέατρο του πάρκου Τρίτση, με ελεύθερη είσοδο.

πάντα το καλύτερο. Να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών καθώς και το προσωπικό
του Κεντρικού Γραφείου Διοίκησης, διευκρινίζοντας ότι
για μένα είναι οι πολύτιμοι συνεργάτες μου, που δίνουν
τον καλύτερό τους εαυτό!
Ευχαριστώ όλους τους προσκεκλημένους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και μας τιμούν σήμερα με
την παρουσία τους.
Εύχομαι όλοι μας να έχουμε υγεία και δύναμη και να
είμαστε πάντα ενωμένοι για να αντιμετωπίσουμε τις
δύσκολες συνθήκες που ζει η χώρα μας.
Τέλος, εύχομαι όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι να νιώθουμε
πάντα παιδιά μέσα στην καρδιά μας.” επεσήμανε ο
Πρόεδρος ο οποίος έκλεισε το σύντομο χαιρετισμό του
με ευχές για ένα καλό και ξένοιαστο καλοκαίρι,
Η Διευθύντρια των Παιδικών Σταθμών κα Γιάννα Σταθοπούλου από την πλευρά της, αναφέρθηκε επιγραμματικά σε όλους τους σημαντικούς τομείς και τα προγράμματα που αναπτύσσονται στους Παιδικούς Σταθμούς που
όπως επεσήμανε το επίπεδό τους βρίσκεται σε πολύ
υψηλό επίπεδο.
Όπως εύστοχα επεσήμανε πέρα από τα ψυχαγωγικό
κομμάτι ιδιαίτερη σημαντικές είναι οι πρωτοβουλίες που
αναπτύσσονται στον Παιδαγωγικό τομέα. Ως παράδειγ

μα ανέφερε την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται στις
μαθησιακές δυσκολίες αλλά και στη Συμβουλευτική
Γονέων που λειτουργούν δωρεάν, σε όλους τους Σταθμούς.
Η κα Σταθοπούλου τέλος εκτός από το Προσωπικό
των Παιδικών Σταθμών απηύθυνε ιδιαίτερες ευχαριστίες
στον Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού αλλά και στον
Πρόεδρο των Παιδικών Σταθμών Παναγιώτη Καμαρινόπουλο, που όπως υπογράμμισε, στηρίζουν ολόπλευρα
το έργο της. Κλείνοντας τον σύντομο αλλά ουσιαστικό
απολογισμό της, ευχήθηκε και κείνη με τη σειρά της σε
όλους, Καλό καλοκαίρι.
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O Δρ. Οικονομολόγος –
Διεθνολόγος και Καθηγητής του
Τμήματος Τουρκικών &
Σύγχρονων Ασιατικών
Σπουδών, Ιωάννης – Διονύσιος
Σαλαβράκος
Τη Δευτέρα 12 Ιουνίου στην Αίθουσα
Τελετών του Πνευματικού Κέντρου
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
δώσει, ο Δρ. Οικονομολόγος – Διεθνολόγος και Καθηγητής του Τμήματος Τουρκικών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Ιωάννης –
Διονύσιος Σαλαβράκος,τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου
2017,στις 20:00, στην Αίθουσα Τελετών του Πνευματικού Κέντρου
του
Δήμου Ασπροπύργου (¨Δημήτριος Καλλιέρης¨), με
θέμα:«Τα οικονομικά του συμβατικού πολέμου».

*
Ο Δρ. Ιωάννης – Διονύσιος Σαλαβράκος είναι
Καθηγητής στο Τμήμα Τουρκικών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διετέλεσε Επισκέπτης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2016), Διαπιστευμένος Βοηθός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (20121014), Επίκουρος Καθηγητής σε «Οικονομική Θεωρία,
Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική Οικονομία», στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας [εκλογή 19-3-2012, με απόλυτη πλειοψηφία, επίσημος διορισμός 8-5-2012, παραίτηση 1-4-2013].
Επίσης, Λέκτορας σε “Οικονομική Θεωρία & Διεθνές
Εμπόριο”, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (20092012) και σε “Οικονομική Θεωρία & Διεθνές Εμπόριο”
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (Εκλογή: 21-7-2006,
επίσημος διορισμός 20-9-2007 έως 1-09-2009) καθώς
και Επισκέπτης Λέκτορας Βρετανικών Πανεπιστημίων
(2001-2007).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: Παγκοσμιοποίηση, Διεθνές Εμπόριο, Άμεσες Ξένες Επενδύσεις,
Πολυεθνικές επιχειρήσεις, μικτές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διεθνές και ενδο-επιχειρησιακό
εμπόριο, οικονομική ιστορία, πολιτική οικονομία, οικονομικά άμυνας και πολέμου.
Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακής διατριβής (M.Phil.)
υπό τον καθηγητή Michael Sheehan, με τίτλο: “An
Assessment of the Hellenic Security Strategy 19742000”, στο Πανεπιστήμιο Aberdeen, της Μεγάλης Βρετανίας. Αναγορεύτηκε Διδάκτωρ (Ph.D.) υπό τον Καθηγητή Gavin C. Reid, με τίτλο: “An Economic and
Business Strategy Analysis of Joint Ventures between
Greek Enterprises and Enterprises from the Balkan
Countries and Russia, from the Greek Parent
Company Perspective”, Τόμοι Ι,ΙΙ. από το Πανεπιστήμιο St. Andrews της Μεγάλης Βρετανίας.
Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Μάστερ (M.A.) σε “International Banking and Financial
Services”, Πανεπιστήμιο Reading, της Μεγάλης Βρετανίας και πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Έχει συγγράψει – επιμεληθεί οχτώ (8) βιβλία και έχει
δημοσιεύσει πάρα πολλά άρθρα, σε επιστημονικά
έντυπα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Έχει διδάξει κατά καιρούς στο Πανεπιστήμιο London
Metropolitan, στο Πανεπιστήμιο Greenwich – Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών και στο Πανεπιστήμιο North
London – Business School, στο Λονδίνο της Μεγάλης
Βρετανίας. Επίσης διετέλεσε διαπιστευμένος βοηθός
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Στάση εργασίας την ερχόμενη Τρίτη σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Α

κινητοποιημένα θα είναι λεωφορεία και τρόλεϊ για
έξι ώρες, την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017, προκειμένου
οι εργαζόμενοι των αστικών μέσων μαζικής μεταφοράς να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες γενικές συνελεύσεις τους.
Με ανακοίνωσή του, το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ
ενημερώνει ότι, στις 13 Ιουνίου θα πραγματοποιήσει
στάση εργασίας από τις 11:00 ως τις 17:00, προκειμένου
το προσωπικό να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, στο
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.Τις ίδιες ώρες, η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ θα πραγματοποιήσει συνέλευση στην
Λέσχη Εργαζομένων της Πλατείας Αττικής.

Για ακόμη μία χρονιά διοργανώνονται Θαλάσσια Μπάνια για τα μέλη των ΚΑΠΗ
από το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας. Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής

Για ακόμη μία χρονιά διοργανώνονται Θαλάσσια Μπάνια για τα μέλη όλων των ΚΑΠΗ από το Δήμο Μάνδρας –
Ειδυλλίας. Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής
Από 3 - 28 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα θαλάσσια μπάνια των Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας. Τα μπάνια εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής που στόχο έχουν όσο το δυνατό την ανακούφιση
των ευπαθών ομάδων. Έτσι με πολύ μικρή οικονομική συμμετοχή δίνεται η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να
συμμετάσχουν.Σ' αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, όπου οι διακοπές αποτελούν πολυτέλεια για τους
συμπολίτες μας, ο Δήμος στέκεται αρωγός προσφέροντας το αυτονόητο: μια ανάσα καλοκαιρινής δροσιάς!
Πληροφορίες - εγγραφές :
Για το ΚΑΠΗ της Μάνδρας : Καθημερινά στον 2ο όροφο του Δημαρχείου και στο τηλ. 213.2014.936.
Για το ΚΑΠΗ της Οινόης: Καθημερινά στο χώρο του ΚΑΠΗ
Για το ΚΑΠΗ των Βιλίων : Καθημερινά στο ΚΑΠΗ Βιλίων.
Για το ΚΑΠΗ των Ερυθρών: Καθημερινά στο ΚΑΠΗ Ερυθρών και στο τηλέφωνο 22630.62313.

Δήμος Χαιδαρίου
Πρωτοβουλία για τα
αδέσποτα ζώα

Ο Δήμος Χαϊδαρίου σε συνεργασία με το Σωματείο
Φιλόζωων Χαϊδαρίου διοργανώνουν Ημέρα Γνωριμίας με τα αδέσποτα που υπάρχουν στο Δήμο μας
στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης των κατοίκων
για αυτό το οξυμένο πρόβλημα.
Με σύνθημα υιοθετώ δεν αγοράζω σας περιμένουμε την
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
11:00 π.μ.-15:00μ.μ.
ΠΑΛΑΤΑΚΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ( Αύλειος χώρος)
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ και ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΟΖΩΩΝ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αναγνωρισμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη Γερμανία

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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Πρόστιμα 400 ευρώ σε όσους
"πιάνουν" θέσεις παρκαρίσματος
με καρέκλες, γλάστρες ή σίδερα

ύμφωνα με σχέδιο
νόμου του υπουργού
Δικαιοσύνης, Σταύρου
Κοντονή, το οποίο τέθηκε σε
δημόσια διαβούλευση ο νέος
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
αναμένεται να βάλει μια τάξη σε
μια κατάσταση που παρατηρείται σε πολλά σημεία των
Μεγάρων, όπως και της υπόλοιπης χώρας και αφορά στα
εμπόδια επί του δρόμου που
βάζουν κάποιοι πολίτες ώστε να
«απαγορεύσουν» τη στάθμευση, όπως καρέκλες, κώνους,
σίδερα και άλλα αντικείμενα,
προβλέποντας μάλιστα πρόστιμο 400 ευρώ.
Ειδικότερα το άρθρο 48 του
νέου Κ.Ο.Κ. για την κατάληψη
τμήματoς oδoύ και πεζόδρoμoυ
αναφέρει χαρακτηριστικά:

1. H πρoσωρινή ή διαρκής
κατάληψη
τμήματoς
τoυ
oδoστρώματoς με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγoρεύεται,
ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμπoδίζεταιη κυκλoφoρία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση
oχημάτων ή περιoρίζεται η
oρατότητα αυτών πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς.

2. Kατ’ εξαίρεση της διάταξης
της πρoηγoύμενης παραγράφoυ, μπoρεί να επιτραπεί σε
έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες
μικρής κυκλοφορίας εντός
κατοικημένων περιοχών, αν
υπάρχει αρκετός χώρoς γι’ αυτό,
η κατάληψη τμήματoς oδoύ με
πρoσωρινές εγκαταστάσεις ή
εμπόδια ύστερα από άδεια των
Δημoτικών ή Koινoτικών Aρχών

μετά γνώμη των αρμόδιων
Aστυνoμικών Aρχών.

3. Aυτoί πoυ ανεγείρoυν
oικoδoμές μέσα σε κατoικημένες
περιoχές ή εκτελoύν άλλα έργα
και καταλαμβάνoυν oλόκληρo τo
πεζoδρόμιo μπρoστά από την
oικoδoμή ή τo έργo, υπoχρεoύνται να κατασκευάσoυν πρόσθετo πεζoδρόμιo ή να πάρoυν
άλλα κατάλληλα μέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών.
Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ
Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και
Δημόσιων Έργων καθoρίζoνται
oι λεπτoμέρειες για την εφαρμoγή της διάταξης αυτής.
4. Όταν επιτρέπεται, όπως πιo
πάνω, η κατάληψη τμήματoς
oδoύ πρέπει αυτό να επι

σημαίνεται υπoχρεωτικά από
αυτόν πoυ τo κατέλαβε κατά τις
διατάξεις τoυ άρθρoυ 9 τoυ παρόντoς Kώδικα.
5. H κατάληψη επιφάνειας
πεζόδρoμoυ για oπoιαδήπoτε
άλλη χρήση, εκτός γι’ αυτήν πoυ
έχει κατασκευαστεί, απαγoρεύεται, εφόσoν παρεμπoδίζεται η

κυκλoφoρία των πεζών, ως
και η είσoδoς – έξoδoς oχημάτων
άμεσης
ανάγκης
ή
εξυπηρέτησης των παρoδίων.
6. Αυτός που παραβαίνει τις
διατάξεις του άρθρου αυτού
τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο
τετρακοσίων
(400,00)
ευρώ.».

«Χτίζοντας το μέλλον μας μαζί»

Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Παρουσίαση της Σύνοψης
της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού
2016 και του ειδικά σχεδιασμένου microsite

Ο

Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Σύνοψη της πέμπτης Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού
2016, όπως και το ειδικά σχεδιασμένο για την
Έκθεση microsite (http://integratedreport2016.titan.gr/).
Τόσο η σύνοψη όσο και το microsite φιλοξενούν πλήθος
στοιχείων και δεδομένων που παρουσιάζουν την πρόοδο
που σημειώθηκε στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος σε
συνεργασία με τους συμ-μετόχους μας.
Η Σύνοψη παρουσιάζει μια επισκόπηση των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων σε
επίπεδο Ομίλου και σε κάθε έναν από τους τέσσερις γεωγραφικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται.
Προβάλλει, μέσα από επιλεγμένα σχετικά παραδείγματα
και καλές πρακτικές, πώς η Εταιρία δημιουργεί αξία και

συμπράττει με τους συμ-μετόχους της και συνοψίζει τις
αρχές διακυβέρνησης και τις δράσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου κατά το προηγούμενο έτος.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση της συνεχούς
υποστήριξης της νεολαίας. Το 2016 ο Τιτάνας εντατικοποίησε την υποστήριξη των νέων, υλοποιώντας νέα προγράμματα εκπαίδευσης και πρακτικής και ενισχύοντας τα
υφιστάμενα προγράμματα, σε συνάρτηση με τη δέσμευσή
του, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη
Νεολαία (European Pact for Youth).

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Γιατί να μη μπορεί ο Ασπροπυργιώτης να παρακολουθεί εκείνους που έχει
εκλέξει;
Γιατί να μην έχει άμεση, προσωπική αντίληψη του τι γίνεται, πώς ο καθένας
από μας στέκεται απέναντι στα προβλήματά του, ποιες θέσεις υιοθετούμε,
πώς αντιλαμβανόμαστε τις λύσεις, πώς αντιλαμβανόμαστε το διάλογο;
Εμείς δεν φοβόμαστε τη διαδικασία αυτή, αντίθετα την επιδιώκουμε.
Δεν φοβόμαστε τη διαφάνεια, αντίθετα την επιδιώκουμε.
Και ζητάμε άμεσα, χωρίς άλλες αδικαιολόγητες καθυστερήσεις να ξεκινήσει
η μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ζητάμε οι θέσεις και απόψεις του καθενός μας, να μπουν σε κάθε σπίτι
συνδημότη μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΓΑ
Ποιοι θα πάρουν οικογενειακό
επίδομα με την β’ δόση

Τ

ους δικαιούχους που θα λάβουν τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ με την β΄δόση
2017 κοινοποιεί ο Οργανισμός με ανακοίνωση του και κάνει γνωστό οτι θα λάβει υπόψη

Η Απάντηση του Δήμου Ασπροπύργου :

Ο Δήμος Ασπροπύργου έχει δρομολογήσει ήδη την προμήθεια των υλικών
που απαιτούνται και τις εργασίες προκειμένου να μεταδίδονται απ΄ ευθείας,
από το portal του Δήμου, οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου. Όσο για τις αναφορές των ειδημόνων επί παντός του επιστητού,
ακόμη κα περί των τηλεοπτικών, περί του “Attica tv”, για μία ακόμη φορά αποκαλύπτουν την αμετροέπεια που τις κινεί. Παρέδωσαν μια ΔΕΑΔΑ και ένα τηλεοπτικό κανάλι, «λερναία ύδρα», με εκατοντάδες εκκρεμότητες, πολλές εκ των
οποίων και δικαστικές. Αντί, λοιπόν, να ζητούν και τα ρέστα οι (δεν) «αλλάζουμε», ας θυμηθούν σε ποιο τόπο «δεν μιλούν για σχοινί»!...

τις αιτήσεις Α21 έως 30 Ιουνίου 2017
H Διοίκηση του ΟΓΑ ενημερώνει τους δικαιούχους
οικογενειακών επιδομάτων ότι, ο Οργανισμός
ενόψει της πληρωμής της Β’ δόσης 2017 έχει την
δυνατότητα να επεξεργαστεί όσες αιτήσεις Α21 θα
υποβληθούν στην Α.Α.Δ.Ε (taxisnet) μέχρι τις 30
Ιουνίου 2017.
Στους δικαιούχους των οικογενειακών επιδομάτων, των οποίων οι αιτήσεις Α21 πληρούν τις

προϋποθέσεις για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων, και θα υποβληθούν μέχρις τις
30/6/2017, θα καταβληθούν τα δικαιούμενα ποσά
με την πληρωμή της Β’ δόσης 2017.
Οι αιτήσεις Α21 των δικαιούχων οικογενειακών
επιδομάτων που θα υποβληθούν μετά την 30η Ιουνίου 2017, θα επεξεργαστούν και θα ελεγχθούν στη
συνέχεια, ενόψει της πληρωμής της επόμενης Γ’
δόσης.
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θριάσιο-9

Δέσμευση Σταθάκη για επιστροφή
στους Δήμους του 50% των προστίμων
από περιβαλλοντικές και πολεοδομικές παραβάσεις

Τ

ην δέσμευση Σταθάκη για επιστροφή στους Δήμους του 50%
των προστίμων από περιβαλλοντικές και πολεοδομικές παραβάσεις ,
έλαβε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος
Πατούλης κατά την συνάντηση που είχε
με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αντικείμενο το προωθούμενο
σχέδιο νόμου «Για τον έλεγχο και την
προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»
Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν
όλες οι ρυθμίσεις του προωθούμενου
σχεδίου νόμου του υπουργείου υπό τον
τίτλο «Για τον έλεγχο και την προστασία
του δομημένου περιβάλλοντος» οι οποίες
άπτονται αρμοδιοτήτων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Στη
συζήτηση
συμμετείχε και η
σύμβουλος
της
ΚΕΔΕ σε θέματα
πολεοδομίας
και
χωροταξίας
Τ.
Λαγουδάκη.
Κατά τη συνάντηση ο υπουργός
δεσμεύτηκε ότι στο
σχέδιο νόμου ικανοποιείται ένα πάγιο
αίτημα της ΚΕΔΕ,
να επιστρέφεται στους Δήμους το 50%
των προστίμων που επιβάλλονται για
περιβαλλοντικές και πολεοδομικές παραβάσεις, προκειμένου οι Δήμοι να το αξιοποιούν για την απόκτηση κοινόχρηστων
χώρων.
Όπως διευκρίνισε ο κ. Σταθάκης το
ποσοστό θα επιστρέφεται, μέσω της τράπεζας δικαιωμάτων δόμησης και κοινοχρήστων χώρων.
Παράλληλα σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη στο σχέδιο νόμου διασφαλίζεται ότι
το 2,5% από τους πόρους του Πράσινου
Ταμείου θα προορίζεται για περιβαλλοντικές δράσεις.
Ωστόσο ο κ. Πατούλης επισήμανε στον
υπουργό ότι παρά το γεγονός ότι χαιρετίζει αυτή την πρωτοβουλία, η ΚΕΔΕ

επιμένει ότι αυτό το ποσό θα πρέπει να
φτάσει στο 10%.
Κατά τη συζήτηση ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για
την πρόβλεψη του σχεδίου νόμου να λειτουργούν διευθύνσεις και τμήματα του
Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος στις έδρες των Περιφερειών και
των Περιφερειακών Ενοτήτων, τονίζοντας
πως ο Α’ και Β’ βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν θα πρέπει να εμπλέκεται
στη λειτουργία των ελεγκτικών και εποπτικών μηχανισμών.

Συγκεκριμένα επισήμανε πως οι
συγκεκριμένοι έλεγχοι θα πρέπει να
ασκούνται από ανεξάρτητους μηχανισμούς με στόχο τη διασφάλιση των όρων
αντικειμενικότητας και διαφάνειας.
Επιπρόσθετα ο υπουργός διαβεβαίωσε τον κ. Πατούλη ότι στο σχέδιο νόμου
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις με στόχο τη
βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών
Δόμησης των Δήμων, σε επίπεδο υποδομών και προσωπικού.
Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ επικαλούμενος το νόμο που προβλέπει μετακίνηση των δημοτικών υπαλλήλων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των
δημάρχων, τόνισε πως έχουν προκύψει
σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των

Δήμων και εστίασε στον κίνδυνο
αποψίλωσης κυρίως των μικρών νησιωτικών και ορεινών.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης
σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
τόνισε τα εξής:
«Η συνάντηση μου με τον κ. Σταθάκη
ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Εκφράζουμε την
ικανοποίηση μας για την ολοκλήρωση
του νομοσχεδίου και χαιρετίζουμε
ρυθμίσεις που διευκολύνουν το έργο των
Δήμων, προς όφελος των πολιτών.
Ωστόσο η ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού με
ταυτόχρονη απλούστευση των διαδικασιών καθώς και αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τον πολεοδομικό σχεδιασμό από το συγκεντρωτικό
κράτος προς τους Δήμους παραμένει
προτεραιότητα για εμάς.
Η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι
μόνο αν οι τοπικές κοινωνίες έχουν τη
δυνατότητα να διαχειρίζονται οι ίδιες
ζητήματα που σχετίζονται με το μέλλον
του τόπου τους, χωρίς κηδεμονίες, τότε
θα κερδηθεί το στοίχημα της ανάπτυξης
για τη χώρα.
Σε κάθε περίπτωση θα αναμένουμε το
τελικό σχέδιο νόμου προκειμένου να το
επεξεργαστούμε και να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας».

Οριοθέτηση της ΑΟΖ με τις γειτονικές χώρες και άρση της απαγόρευσης
ερευνητικών εργασιών πέραν της θαλάσσιας ζώνης των έξι ναυτικών μιλίων.

Τ

Ζήτησε ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ Ευστάθιος Τσοτσορός, από το βήμα του δεύτερου
διεθνούς συνεδρίου πετρελαίου του ΠΣΕΕΠ.

ους έξι (6) άξονες προτεραιότητας προκειμένου να δοθεί ώθηση στην εθνική
προσπάθειαγια τoν εντοπισμό και την
αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, περιέγραψε ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ευστάθιος
Τσοτσορός,κατά την ομιλία του στο 2ο Διεθνές
Συνέδριο Πετρελαίου με θέμα: «Ελλάδα: Τα
αποθέματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου μπορούν να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης
της χώρας».
Ο κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, υπογράμμισε ότι ο
Όμιλος ΕΛ.ΠΕ με σχεδιασμό, συστηματικές ενέργειες και προσήλωση στους στόχους που έχει
θέσει, θα συμβάλει:
I.
Στην άμεση ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη διεθνών διαγωνισμών για τρεις χερσαίες και δύο θαλάσσιες περιοχές και κύρωση των Συμβάσεων Μίσθωσης.
II.
Στην άμεση προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την
αναμενόμενη αποδοχή της αίτησης ενδιαφέροντος
για δύο περιοχές της Κρήτης που υπεβλήθη από
Total,ExxonMobilκαι ΕΛΠΕ.
III. Στην αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου
έτσι ώστε να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό, σύμφωνα με
διεθνή αγορά και, παράλληλα, την ενσωμάτωση στη
νομοθεσία ορισμένων συμβατικών ρυθμίσεων των
υφιστάμενων Συμβάσεων Μίσθωσης με σκοπό την
ενότητα δικαίου και τη νομική ασφάλεια.
IV. Στον σχεδιασμό και την προετοιμασία των

αναγκαίων συζητήσεων με τις γειτονικές χώρες, για
καθορισμό των ΑΟΖ και την άρση της απαγόρευσης
ερευνητικών εργασιών πέραν της θαλάσσιας ζώνης
των έξι ναυτικών μιλίων.
V.
Στη συστηματική διεθνή προβολή του πετρελαϊκού δυναμικού της χώρας.
VI. Στην προσέλκυση των σημαντικών διεθνικών
πετρελαϊκών εταιρειών που διαθέτουν εμπειρία,
τεχνογνωσία και τα κεφάλαια να επενδύσουν, με
προφανείς τις θετικές επιπτώσεις στην εθνική προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Ο πρόεδρος της ΕΛΠΕ επεσήμανε την ανάγκη
μετάβασης, από το «μύθο» και τις προσδοκίες
γενεώνστην πραγματικότητα των υφιστάμενων αποθεμάτων, αλλά και της τεχνοοικονομικής δυνατότητας
για την εκμετάλλευσή τους, που θα αναβαθμίσει και
τον ρόλο της Ελλάδας διεθνώς, στο πλαίσιο της
εξασφάλισης επάρκειας και ασφάλειας ενεργειακού

εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι μετά από
πολυετή καθυστέρηση, διαμορφώνονται πλέον
ελπιδοφόρες
προοπτικές,
καθώς
έχει
εκφραστεί η βούληση της Ελληνικής Πολιτείας
για την υιοθέτηση διαδικασιών «fasttrack» στις
διαγωνιστικές διαδικασίες, ενώ αναμένεται και
η
εκπόνηση ενός συγκροτημένου και
ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού από
την ΕΔΕΥ, ο οποίος θα διαμορφώσει τον οδικό
χάρτη για τον προγραμματισμό και τη
διαχείριση των δικαιωμάτων Έρευνας και
Παραγωγής.
Υπογράμμισε τέλος, ότι ο Όμιλος κινείται
συστημικά στην κατεύθυνση της ανάπτυξης
διεθνών συνεργασιών και επεσήμανε τα ιδιαίτερα
θετικά αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής,όπως
αποδεικνύει η συμμετοχή της Totalκαι της Edison
στο οικόπεδο 2 Δυτικά της Κέρκυρας, αλλά και η
πρόσφατη συμμετοχή της ExxonMobil, από κοινού
με τα ΕΛΠΕ και την Total, στην υποβολή αίτησης
ενδιαφέροντος για να ερευνηθεί μια ιδιαίτερα
μεγάλη θαλάσσια περιοχή, εγγύς της Κρήτης.

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο Πετρελαίου συνδιοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΕΕΤΙ) και το Πανελλήνιο Σωματείο
Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΠΣΣΕΠ),
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, συνεχίζεται και σήμερα 9 Ιουνίου 2017,
στο ξενοδοχείο DivaniCaravel στην Αθήνα.

10-θριάσιο

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017

w e b sit e :ww w .ana sta si ase r e pa.g r

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τμ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ).
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ/ΜΑΝΔΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 (ΒΑΣΙΛΙΚΗ)

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η΄ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6985821192

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ"
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€
- ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877
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θριάσιο-11

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος
Ασπροπύργου σας προσκαλεί,
στο Ηπειρώτικο Αντάμωμα
που θα πραγματοποιηθεί,
το Σάββατο, 10 Ιουνίου στις 9,
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηπειρωτών
στον Ασπρόπυργο,
(τέρμα Αθανασίου Τσίγκου).
Σας περιμένουμε όλους
να γλεντήσουμε,να χορέψουμε και να
διασκεδάσουμε με την ψυχή μας!!!!!
Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζηκόπουλος

ΓΑΜΟΣ

Ο ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΗΛΙΧΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΑΡΚΟ ΣΟΛΚΑ ΤΟΥ ΜΠΕΝΒΕΝΟΥΤΟ ΠΙΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΡΙΤΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΧΑΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΣΙΓΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΝΤΙΝ- ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου

12-θριάσιο
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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)

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.

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.

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.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 10 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛ: 6977426279

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγειος
επαγγελματικός χώρος 67τμ πλησίον
2ου Δημοτικού σχολείου.
Διαθέτει πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθμευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή
mini market.
Τιμή συζητήσιμη. 6977982173
"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
EIMAIL:HR@MAVELEC.GR,
FAX : 2105556953."

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

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

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)

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Σ Η
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων,
Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr
Άνω Λιόσια, 08/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: 31106
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού διαγωνισμού για
την
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ
ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ
ΕΡΓΑ»
προϋπολογιΑ.Μ.:80/2017,
σμού 73.840,14€ (συμπ/νου
Φ.Π.Α.).

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΣΤΗΝ
ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ
ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ
ΕΡΓΑ», συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού 59.548,50 €
χωρίς Φ. Π. Α. 24% (73.840,14 €
με Φ.Π.Α.24%) για τις ανάγκες του
Δήμου Φυλής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον αντικείμενο
της παρούσας και είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωαϊκού 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 23-06-2017 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:0011:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους
αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
στην επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει.
Επίσης, οι προσφορές με όλα τα
απαραίτητα στοιχεία δύναται να
σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον
τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση:
Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια, τ.κ.
13341. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.
Το έργο χρηματοδοτείται από
ιδίους πόρους

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
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άνω Λιόσια : 7-6-17..............
Αρ. Πρωτ. 30860...............
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 :
ΓΙΑ
ΤΗΝ
“ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ”
Α.Μ. 40/17
προϋπολογισμού
299.108,37
ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ - Κωδικός Πίστωσης :
Κ.Α.Ε. : 30.7333.10009

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 29 Ιουνίου 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.
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 4η Ιουλίου 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 υπό 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
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) 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

θριάσιο-13

ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α,
ήτοι στο ποσό των 4.824,33
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 4 Μαΐου 2018.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 6
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδο8.
τείται 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 7-6-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Οι συμβολαιογράφοι καταδικάζουν τις επιθέσεις κατά τη διεξαγωγή πλειστηριασμών

H συντονιστική επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος καταδικάζει τα νέα κρούσματα επιθέσεων κατά
συμβολαιογράφων που βρίσκονταν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών προκειμένου να πραγματοποιήσουν πλειστηριασμούς, όπως ο νόμος
τους επιβάλλει, όπως λένε.Όπως επανειλημμένως έχει τονιστεί, αναφέρει η συντονιστική επιτροπή, «η διενέργεια του πλειστηριασμού αποτελεί σύμφωνα με το νόμο, καθήκον του συμβολαιογράφου, ο οποίος, εφόσον οριστεί ως υπάλληλος του πλειστηριασμού,
οφείλει να τον διενεργήσει, αλλά αντίστοιχα αποτελεί υποχρέωση των αστυνομικών αρχών να προστατεύσουν τη διενέργεια κάθε
τέτοιου πλειστηριασμού».
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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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ 65 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ
25.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6977676099 Κος ΔΗΜΗΤΡΗΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
115 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ
ΡΟΥΠΑΚΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΚΗΠΟ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 520
Τ.Μ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ:
6947144257

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
6985872538 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

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.

Χαρίζονται 5 γατάκια είναι 1 μηνός
(αρσενικά και θηλυκά) και θα δοθούν
σε υπεύθυνα άτομα που αγαπούν τα ζώα
Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε στο 6948683400.
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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

Φ Υ ΣΙ Κ Η ΛΥ ΚΕ Ι Ο Υ - Γ ΥΜ Ν Α Σ ΙΟ Υ
ΑΠΟ Ε ΜΠΕ ΙΡ Η ΦΥ Σ ΙΚΟ
ΣΕ ΤΜΗΜΑ Η ΑΤΟΜΙΚΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ . ΤΗΛ: 6988380485

θριάσιο-15

16-θριάσιο

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017

