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Συνέχιση και κλιμάκωση
των κινητοποιήσεων
κατά της
εγκληματικότητας
στον Δήμο Αχαρνών

Óåλ. 3

Η «καθημερινότητα»
καταργεί στάση
του ΚΤΕΛ και βάζει
λουκέτο σε επιχείρηση
στην Ελευσίνα
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ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΝΑΣ 43ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Óåë. 3

Σε εστία μόλυνσης και
επικίνδυνης ρύπανσης

είχε μετατρέψει εταιρεία εμπορίας
σιδήρου, οικόπεδο πέντε
Óåë. 3
στρεμμάτων στη Μαγούλα

Σπείρα ανηλίκων
ξάφριζε μαθη΄τες
και ηλικιωμένους σε
στάσεις λεωφορείων
στα Άνω Λιόσια

Έκρηξη στο κέντρο του
Ασπροπύργου

Η Δυτική Αττική δεν αντέχει

Óåλ.5

περαιτέρω περιβαλλοντική επιβάρυνση!

Συνάντηση Γ. Βασιλείου με
εκπροσώπους
περιβαλλοντικών οργανώσεων,
με αφορμή υποψήφιους
χώρους στη Δυτική Αττική
για να υποδεχτούν
ΧΥΤΥ και ΧΥΤΕΑ

Óåλ. 5

Óåë. 2

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ομόφωνα ψήφισμα
στήριξης, αλλά και
αιτήματος παραμονής
στην εργασία τους
με τη μορφή
αορίστου χρόνου.

Μείωση εξόδων
και καλύτερη
εξυπηρέτηση
του Δημότη

με τη συγκέντρωση
Υπηρεσιών σε ένα Κτίριο
προανήγγειλε
ο Δήμαρχος Φυλής

Óåλ. 2

Óåλ. 9

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ Αχαρνών 7,
2105576029

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ιερά Οδός
22, Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗΣ2105546448
Μάνδρα
Ασημάκης Γρηγόριος Κ. Στρατηγού Ρόκκα
Νικολάου 114, 2105550323
Aχαρνές

ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Λ. Θρακομακεδόνων 22, 2102466608

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 29, 2102385080
Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος Παπανδρέου Γεωργίου 4,
- Δάσος, 2105813912

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ζέστη
Η θερμοκρασία θα φτάσει στους
33 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αριστοκλής, Αριστοκλέας,
Αριστόκλεος Αγριππίνα
Λούλης, Λούλα
Ολυμπιακή Ημέρα

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

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ομόφωνα ψήφισμα στήριξης, αλλά και αιτήματος παραμονής
στην εργασία τους με τη μορφή αορίστου χρόνου.

Σ

τον αγώνα των προς
απόλυση
συμβασιούχων –“παρατασιούχων” Δήμων, συμπαρίστανται ολοένα και περισσότερα
Δημοτικά
Συμβούλια, με την έκδοση
Ψηφισμάτων
στήριξης,
αλλά και αιτήματος παραμονής στην εργασία τους με
τη μορφή αορίστου χρόνου.
Ο Δήμος Ελευσίνας εξέδωσε ομόφωνα σχετικό ψήφισμα στο οποίο αναφέρονται
τα εξής
ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας που συνήλθε την
Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 μετά από πρόσκληση της
Προέδρου ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, παρόντος του
Δημάρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, συζήτησε το 1ο
έκτακτο θέμα «Λήψη απόφασης για την έκδοση
ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ υπέρ της μονιμοποίησης των συμβασιούχων » και μετά από εμπεριστατωμένη συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

•Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος.

•To Δημοτικό Συμβούλιο ζητά από την Κυβέρνηση να
εξαντλήσει κάθε περιθώριο, ώστε οι εργαζόμενοι
συμβασιούχοι που παρατάθηκαν οι συμβάσεις τους με
νομοθετικές ρυθμίσεις, να παραμείνουν στις θέσεις τους
έως τις 31/12/2017 - όπως αρχικά είχε προβλεφθεί - και
να διασφαλίσει την ακώλυτη καταβολή της μισθοδοσίας
τους.
•Να προχωρήσει η Κυβέρνηση άμεσα σε νομοθετική
ρύθμιση για την μετατροπή όλων των συμβάσεων
ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου για όλους τους
εργαζόμενους , που εξυπηρετούν τις ανάγκες της
κοινωνίας και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

•
Ο Δήμος Ελευσίνας θα υπερασπίζεται τη μόνιμη
και σταθερή δουλειά για όλους του εργαζόμενους, ώστε
να λήξουν παρόμοια φαινόμενα εργασιακής ομηρίας και
αβεβαιότητας.
Το παρόν Ψήφισμα να σταλεί :
•Στην Υπουργό Εργασίας κα. Εφη Αχτσιόγλου
•Στον Υπουργό Εσωτερικών κ.Σκουρλέτη
•Στην ΚΕΔΕ
•Στην ΠΕΔΑ
•Στην ΠΟΕ-ΟΤΑ
•Στον Τοπικό και Ημερήσιο Τύπο
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 246/17.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α
Π.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ.ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΡ.ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ
Μ.ΜΙΧΑΣ
ΑΘ.ΔΙΟΛΕΤΗΣ
Π.ΛΙΝΑΡΔΟΣ

Χ.ΑΝΔΡΩΝΗΣ
ΕΜ.ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ
Β.ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ
ΕΙΡ.ΣΚΑΝΔΑΛΗ
Δ.ΤΣΑΤΣΗΣ
Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘ.ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ
ΚΩΝ.ΜΑΡΟΥΓΚΑ
Γ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘ.ΜΙΛΗΣΗΣ
Μ.ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ
ΕΜ.ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ

Σπείρα ανηλίκων ξάφριζε ηλικιωμένους
σε στάσεις λεωφορείων στα Άνω Λιόσια

Ε

ξαρθρώθηκε, από το Τμήμα
Ασφάλειας Άνω Λιοσίων,
σπείρα
ανήλικων
Ρομά
ληστών, τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες σε πεζούς, την στιγμή
που ανέμεναν σε στάσεις λεωφορείων
στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.
Ύστερα από επισταμένες έρευνες
αστυνομικών
της
Ασφάλειας,
εντοπίσθηκαν και προσήχθησαν, απογευματινές, τρείς ανήλικοι, ένας
15χρονος και δύο 13χρονοι, οι οποίοι
ανέμεναν σε στάση λεωφορείου χωρίς
να επιβιβάζονται στα διερχόμενα λεωφορεία. Στη συνέχεια, τα θύματα κλήθηκαν στο Τ.Α. Άνω Λιοσίων,
όπου τους αναγνώρισαν ως τους δράστες των ληστειών σε βάρος τους και έτσι συνελήφθησαν.
Όπως διαπιστώθηκε οι ανήλικοι, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιανουάριο είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, με σκοπό την διάπραξη ληστειών σε βάρος κυρίως ανηλίκων ή ηλικιωμένων γυναικών, που
ανέμεναν σε στάσεις λεωφορείων στα Άνω Λιόσια.
Περαιτέρω, κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, είναι οι γονείς
των συλληφθέντων. Από την μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί 11 ληστείες σε βάρος πεζών στην
περιοχή των Άνω Λιοσίων.
Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέπεμψε στον Τακτικό Ανακριτή Ανηλίκων.
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Συνέχιση και κλιμάκωση
των κινητοποιήσεων
κατά της
εγκληματικότητας στον
Δήμο Αχαρνών

Σ

ε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 υπό την προεδρία του
Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού και τη
συμμετοχή:
- των Αντιδημάρχων του Δήμου Αχαρνών: Οικονομικών κ. Ηλία Ζητούνη, Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτη Πολυμενέα, Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ.
Πολύκαρπου Παπαδόπουλου, Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης κ. Θοδωρή Συρινίδη, Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργου Σταύρου, Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κ. Στάθη Τοπαλίδη, Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Αντώνη
Παλιούρα, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου
Δυναμικού κα Λουΐζα Κοσμίδου.
- των Προέδρων των Νομικών Προσώπων του Δήμου
Αχαρνών: ΔΗΦΑ κ. Γιώργου Δασκαλάκη, ΑΡΩΓΗ κ.
Νίκου Γκασούκα, Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης κ. Κώστα Καρυδάκη, Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κας Γεωργίας Ευθυμιάδου, Επενδυτικής Αχαρνών κ. Ηλία Τσουκαλά
- του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη.
αποφασίστηκε η συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και δράσεων κατά της εγκληματικότητας στον
Δήμο Αχαρνών.

Οι εξαγγελίες και τα μέτρα
που έχουν ανακοινωθεί δεν
ικανοποιούν τους δημότες των
Αχαρνών και τη δημοτική αρχή,
για την πάταξη της
εγκληματικότητας
στον Δήμο Αχαρνών.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται στο αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα η υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:
1. Πορεία διαμαρτυρίας των κατοίκων του Δήμου Αχαρνών στη Βουλή των Ελλήνων
2. Ειρηνική διαδήλωση των πολιτιστικών συλλόγων
και των αθλητικών σωματείων του Δήμου Αχαρνών.
3. Συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ στο
κέντρο της Αθήνας
4. Συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ.
Αλέξη Τσίπρα και όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς
και πιο συγκεκριμένα τους Υπουργούς: Εσωτερικών κ.
Π. Σκουρλέτη, Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου, Προστασίας
του Πολίτης κ. Ν. Τόσκα, Εργασίας κα Θ. Φωτίου, Υγείας
κ. Π. Πολάκη, Δικαιοσύνης κ. Σ. Κοντονή και τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γ. Βασιλειάδη.
Οι ακριβείς ημερομηνίες και η μορφή των κινητοποιήσεων θα ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα του Δήμου
Αχαρνών (www.acharnes.gr)

θριάσιο-3

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΝΑΣ 43ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σε εστία μόλυνσης και επικίνδυνης ρύπανσης

είχε μετατρέψει εταιρεία εμπορίας σιδήρου, οικόπεδο
πέντε στρεμμάτων στη Μαγούλα

Σ

υνελήφθη την περασμένη
Δευτέρα στην Μαγούλα, από
αστυνομικούς του Τμήματος
Περιβαλλοντικής Προστασίας της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,
43χρονος ημεδαπός προσωρινά
υπεύθυνος εταιρείας εμπορίας
σιδήρου, για παράβαση του νόμου
περί Ποινικής Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Επιπλέον, για τα ίδια αδικήματα
κατηγορείται και ο 53χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης της επιχείρησης,
ο οποίος αναζητήθηκε προκειμένου
να συλληφθεί εντός των ορίων του
αυτοφώρου.
Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο –
αυτοψία που διενεργήθηκε στον
χώρο της ανωτέρω επιχείρησης,
έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων περίπου, με τη συνδρομή υπαλλήλων του Τμήματος Ελέγχου Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη διάθεση στο έδαφος διαφόρων αποβλήτων.
Συγκεκριμένα, εντός του χώρου υπήρχαν διάσπαρτα και εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες διάφορα
απόβλητα, όπως παλαιά σίδερα, λαμαρίνες, σκράπ μετάλλου, παλιά ελαστικά και μεταλλικά βαρέλια με
σήμανση επικίνδυνου και τοξικού για το περιβάλλον, ενώ επί του εδάφους εντοπίσθηκαν διάσπαρτες
κηλίδες ορυκτέλαιων. Η διαπιστωθείσα ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων και επικινδύνων υγρών
και ελαίων επί του εδάφους χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, προκαλούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος και κίνδυνο ρύπανσης του.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Η «καθημερινότητα» καταργεί στάση του ΚΤΕΛ
και βάζει λουκέτο σε επιχείρηση στην Ελευσίνα

Ό

λοι περνάμε
καθημερινά
απο την Αθηνών – Κορίνθου και όλοι
διαπιστώνουμε
την
ύπαρξη επιχειρήσεων
επι της Εθνικής Οδού.
Εντελώς ξαφνικά πριν 2
μέρες υπάληλλοι της
Περιφέρειας τοποθέτησαν στηθαία στο ύψος
λίγο πριν τη γέφυρα της
Ελευσίνας με κατεύθυνση προς Αθήνα. Στο
σημείο αποκλείστηκε
σταση των ΚΤΕΛ καθως
και
πρόσβαση
σε
επιχείρηση που λειτουργούσε εκεί.
Σε επικοινωνία που είχαμε με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση μας ανέφεραν πως η παραπάνω ενέργεια
έγινε μετά απο καταγγελία στον ιστότοπο www.kathimerinotita.gov.gr που ως γνωστόν είναι κυβερνητικός.
Όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι αφού έγινε καταγγελία αποκατέστησαν τα στηθαία στο σημείο. Μάλιστα ο
υπεύθυνος της περιφέρειας μας είπε πως πριν ενα μήνα είχε ειδοποιηθεί ο επιχειρηματίας για να πάρει τα
μέτρα του.
Αγαπητοί αναγνώστες σύμφωνα με πληροφορίες στο ύψος που έγινε η παρέμβαση υπήρχε στάση του
ΚΤΕΛ και δεν υπήρχαν ποτέ στηθαία στο συγκεκριμένο σημείο. Απορούμε πως πάρθηκε τέτοια πρωτοβουλία χωρίς πρώτα να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα που έχουν σχέση με την πρόσβαση στην παραπάνω επιχείρηση καθώς και τη στάση του ΚΤΕΛ.
Αναμένουμε άμεσα λύση τοσο για τη λειτουργία της επιχείρησης αλλα και της πρόσβασης στη στάση.

4-θριάσιο

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η καλοκαιρινή εκδήλωση
στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου

Η γιορτή έκλεισε με συμβολικά δώρα που προσέφερε η Διοίκηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης σε μικρούς και μεγάλους

Ι

διαίτερη επιτυχία σημείωσε η καλοκαιρινή εκδήλωση, που έγινε στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου, με πρωτοβουλία της Προέδρου
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου, κ. Σοφίας Μαυρίδη.
Μέσα σε ένα κλίμα εφορίας, οι Εκπαιδευτικοί του Κέντρου παρουσίασαν εμπνευσμένα
ποιήματα και τραγούδια μαζί με όλους του μικρούς απασχολούμενους στη Δομή. Παιδιά και Γονείς διασκέδασαν, ενώ η γιορτή έκλεισε με συμβολικά δώρα που προσέφερε
η Διοίκηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου σε μικρούς και μεγάλους. Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραμπούλας, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της
Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αντώνιος Κοναξής καθώς και το Διοικητικό Μέλος ο κ. Κωνσταντίνος Καλλιέρης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενόψει του καλοκαιριού, η Πρόεδρος της ΚΕΔΑ, κ. Σοφία
Μαυρίδη, πραγματοποίησε εκδρομή με τα παιδιά και τους γονείς του Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου. Όλοι μαζί επισκέφθηκαν την Ιερά μονή
του Αγίου Δημητρίου Καρακαλά, κοντά στο Τολό Αργολίδας, καθώς και την υπέροχη
πόλη του Ναυπλίου, μαζί με τη Διευθύντρια του ΚΔΑΠ κ. Ισιδώρα Λουκίσσα και τον
Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΑ, κ. Αντώνιο Κοναξή.
Η κ. Μαυρίδη απευθύνει θερμές ευχαριστίες σε όλους τους Συνεργάτες της ΚΕΔΑ για

Ο πρώτος μεγάλος καύσωνας θα
"χτυπήσει" τη χώρα το Σ/K
- Στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία

Ο

πρώτος μεγάλος κάυσωνας θα "χτυπήσει" την χώρα τις επόμενες ημέρες ανεβάζοντας τον υδράργυρο στο κόκκινο. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη Βόρεια Ευρώπη θα επικρατήσουν σταδιακά και στη χώρα και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμόυς.
Μάλιστα ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος με ανάρτηση στο Facebook προειδοποιεί για την θερμή εισβολή.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:
"ΣΤΟΥΣ 38°C ΤΟ Σ/Κ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟ ΚΑΥΣΩΝΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ
ΑΛΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, οι θερμοκρασίες στις 5 μεγαλύτερες
πόλεις της χώρας τις προσεχείς ημέρες θα είναι οι ακόλουθες :
* ΑΘΗΝΑ :
Πέμπτη : 34°C Παρασκευή : 36°C Σάββατο : 37-38°C Κυριακή : 37-38°C

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟ ΚΑΥΣΩΝΑ
Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα, αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία,
από την επόμενη Πέμπτη 29/6 και στη συνέχεια να μας επισκεφτούν ακόμη πιο θερμές
αέριες μάζες με αποτέλεσμα να μιλάμε για πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα.
Όλα αυτά όμως θα τα μελετήσουμε τα προσεχή 24ωρα, διότι έχουμε ακόμη μπροστά
μας αρκετές ημέρες και ενδέχεται όπως είναι λογικό να υπάρξουν κάποιες αλλαγές.
Πάντως, επαναλαμβάνω, ΑΝ διατηρηθούν τα υπάρχοντα στοιχεία, μετά τα μισά της
επόμενης εβδομάδας πλησιάζει κάτι πολύ δυνατό, με αποτέλεσμα ο υδράργυρος να
εκτοξευθεί ακόμη και πάνω από τους 41°C (!!!). Όλα αυτά όμως είναι ενδείξεις! Θα σας
μιλήσω με σιγουριά όταν θα έχει "κλειδώσει" αυτό το ενδεχόμενο."

τη δυνατότητα που δίνουν στη Διοίκηση της Επιχείρησης να συμβάλει στις ευχάριστες αναμνήσεις που αποκομίζουν τα παιδιά, μέσα από το παιχνίδι και τη διασκέδαση.
Επισημαίνουμε ότι, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου
θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για τη νέα σχολική χρονιά ο Δήμος Ασπροπύργου
και η ΚΕΔΑ συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής", με σκοπό να διευρυνθεί η λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. Αθλητικών
και Πολιτιστικών Δράσεων, για παιδιά από 5-12 ετών. Το εν λόγω Πρόγραμμα θα λάβει
χώρα σε επιλεγμένες Σχολικές Μονάδες, σε όλες τις οικιστικές ενότητες του Δήμου.
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Η Δυτική Αττική δεν αντέχει περαιτέρω
περιβαλλοντική επιβάρυνση!

Συνάντηση Γ. Βασιλείου με εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων, με αφορμή
υποψήφιους χώρους στη Δυτική Αττική για να υποδεχτούν ΧΥΤΥ και ΧΥΤΕΑ

Μ

ε αφορμή μελέτη αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών Λατομείων - Μεταλλείων Αττικής, που κοινοποίησαν εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων της
περιοχής, όπου φαίνεται να ορίζονται, μεταξύ άλλων και περιοχές της Δυτικής Αττικής, ως χώροι υποψήφιοι να υποδεχτούν ΧΥΤΥ και ΧΥΤΕΑ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
22 Ιουνίου συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γιάννη Βασιλείου με εκπροσώπους τους.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής δήλωσε τα εξής:
1Στηρίζει τον νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Περιφερειακό
Συμβούλιο.
2Τάχθηκε κατά της οποιασδήποτε χωροθέτησης Χ.Υ.Τ.Υ η Χ.Υ.Τ.Ε.Α, στην περιοχή
της Δυτικής Αττικής.
3Στα πλαίσια του νέου Π.Ε.Σ.Δ.Α και της ισότιμης διαχείρισης των αποβλήτων, αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάληψης υποχρεώσεων, από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.
4Ενημέρωσε για την εξέλιξη της απόσυρσης των καμένων του Κ.Δ.Α.Υ Ασπροπύργου.
Στην συνάντηση συμμετείχαν:
Κώστας Φωτεινάκης - Φίλοι της Φύσης.
Χρήστος Χρηστάκης και Ηρακλής Μπέκας - EcoEleusis.
Τάσος Κεφαλάς - Πρω.Συν.Ατ.
Αναστάσιος Ράπτης και Ιωάννης Τιμοθέου - Πρωτοβουλία κατοίκων Μπλόκου Ελευσίνας.

Ολοκληρώθηκε η 18η Εθελοντική
Αιμοδοσία υπό την αιγίδα της
Εθελοντικής Ομάδας Κούρος

Π

αρά τις αντίξοες και πρωτόγνωρες για την εποχή καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία
την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017 στο Κέντρο Υγείας
Μεγάρων η 18η Εθελοντική Αιμοδοσία.
Η ασταμάτητη βροχή δεν εμπόδισε τους εθελοντές αιμοδότες
να προσέλθουν και να προσφέρουν το πολυτιμότερο αγαθό που
σώζει ζωές.
Παράλληλα με τις αιμοληψίες έγινε ενημέρωση σε όσους το
επιθυμούσαν για την προσφορά μυελού των οστών και πραγματοποιήθηκαν εγγραφές υποψήφιων δοτών.
Η προσπάθεια της κάλυψης των αναγκών σε ολικό αίμα, της
διάδοσης της προσφοράς αίματος καθώς και η προσέλκυση
νέων ανθρώπων είναι συνεχής και επίπονη. Η «Εθελοντική
Ομάδα Μεγάρων Κούρος» παραμένει συνεπής στο έργο της με
μοναδικό σκοπό την άμεση και έμπρακτη κοινωνική προσφορά.
Είναι καθήκον όλων μας είτε μπορούμε να προσφέρουμε αίμα
είτε όχι να διαδώσουμε την ιδέα της αιμοδοσίας με κάθε τρόπο.
Όλες οι ενέργειες που έχουν αυτόν τον σκοπό είναι αξιέπαινες.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε:
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου «Άγιος
Σάββας» για την άψογη συνεργασία και την αδιάκοπη εργασία
τους,
τη διευθύντρια κ. Κορακίδου και το προσωπικό του Κέντρου
Υγείας Μεγάρων για τη φιλοξενία και τις παροχές,
την κ. Πολυκανδρίτη Τζούλη για την ενημέρωση που παρείχε
για την προσφορά μυελού των οστών,
τους αιμοδότες, παλαιούς και νέους, για τη συμμετοχή τους και
την έμπρακτη στήριξη στο έργο μας, και τέλος τα μέλη μας που
προετοίμασαν με κέφι και συνέπεια τη δράση.
Με το σύνθημα «Η αιμοδοσία δεν είναι φιλανθρωπία, είναι καθήκον» ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη αιμοδοσία
το προσεχές φθινόπωρο.
Εκ του Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Ρήγας Μελέτιος
Ο γραμματέας Κατερινίτσας Αντώνιος

Έκρηξη στο κέντρο του Ασπροπύργου

Έ

κρηξη σημειώθηκε εχθές
λίγο πριν τις 10 το πρωί σε
κατάστημα επι της οδού
Περικλέους στον Ασπρόπυργο. Το
ατύχημα σημειώθηκε ενω γινόταν ανεφοδιασμός υγραερίου σε φούρνο στον
οποίο ξέσπασε και φωτιά.
Η κυκλοφορία στη γύρω περιοχή
αποκλειστηκε από τις πυροσβεστικές
δυνάμεις (2 οχήματα με 10 πυροσβέστες), που ανέλαβαν την κατάσβεση
της φωτιάς .
Υπήρξαν μεγάλες υλικές ζημιές στο
κτίριο ενω σύμφωνα με τις πρώτες
πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

6-θριάσιο

Την παραίτηση του από
Πρόεδρος της ΠΑΕ
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ανακοίνωσε
ο κ. Κλήμης Κολιός

Ακολουθεί η επιστολή του:

«Πέρασαν 10 μήνες από την ημέρα που ανέλαβα
Πρόεδρος στο ιστορικότερο αθλητικό ποδοσφαιρικό σωματείο των Αχαρνών και ένα από τα
μεγαλύτερα της Αττικής, τον Αχαρναϊκό.

Ωστόσο επειδή οι οικονομικές συγκυρίες και οι
υποσχέσεις που μου δόθηκαν δεν τηρήθηκαν,
είμαι υποχρεωμένος απέναντι στην οικογένεια
μου, αλλά κυρίως στην οικογένεια του Αχαρναϊκού
που μου εμπιστεύτηκε αυτή την ομάδα να δηλώσω
την παραίτηση μου και να κινηθώ νομικά κατά παντός υπευθύνου που είχε ανάμιξη σε όλη αυτή την
ιστορία.
Τάσσομαι υπέρ όλων όσων στήριξαν και στηρίζουν
τον Αχαρναϊκό και ευχαριστώ θερμά τόσο τα μέλη
της Διοίκησης, τους φίλους Θανάση Παγώνα, Χρήστο Συρανίδη, Παρασκευά Ηλία, Δημήτρη Κουλουριώτη και Λεωνίδα Λεουτσάκο, όσο και τους
παίκτες, τους προπονητές, τους εργαζόμενους,
τους προμηθευτές.

Οι αγώνες του Αχαρναϊκού τελείωσαν πριν δυο
εβδομάδες, τώρα ξεκινά ο δικός μου αγώνας απέναντι σε όσους έταξαν πολλά και έδωσαν λίγα...
Αυτοί προφανώς και θα υποχρεωθούν να δώσουν
εξηγήσεις μέσω της δικαστικής οδού αφού θα χρησιμοποιήσω κάθε θεμιτό μέσο και θα απευθυνθώ
ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου προκειμένου
να αποδοθεί δικαιοσύνη και να διεκδικήσω τα νόμιμα όχι μόνο για μένα, αλλά και για όλους εσάς που
γνωρίζετε από την αρχή την ύπαρξή τους και είμαι
βέβαιος ότι χωρίς δεύτερη σκέψη θα συμπορευτείτε μαζί μου σε έναν δίκαιο αγώνα.
Σε αυτό τον αγώνα που ξεκινώ σας θέλω όλους
δίπλα μου για να μπορέσει ο Αχαρναϊκός να
συνεχίσει να γράφει ιστορία, αλλά και να ξανά
κερδίσει την αξιοπιστία του.
Σας ευχαριστώ!»

πηγη: www.acharnaikos.gr
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Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και
Δημιουργικότητας 2017 στον Δήμο Αχαρνών

Ο

Δήμος Αχαρνών συμμετέχει και φέτος ενεργά στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2017 με τίτλο
"Περιπέτειες από σημείο σε σημείο" του Δικτύου
Ελληνικών Βιβλιοθηκών.
Στην φετινή Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και
Δημιουργικότητας περισσότερες από 150 Δημόσιες
και Δημοτικές βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα ενώνουν τις
δυνάμεις τους για να προσφέρουν πάνω από 3.000
δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά.
Ο Δήμος Αχαρνών προσκαλεί γονείς και παιδιά σε
ένα παιχνίδι σύνθεσης γύρω από διαφορετικά σημεία:
σημεία εκκίνησης, σημεία στίξης, σημεία καμπής,

σημεία ισορροπίας, σημεία των καιρών, σημεία του
ορίζοντα, σημεία και τέρατα!
Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2017 διοργανώνεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και υλοποιείται χάρη στη συνεργασία εκατοντάδων βιβλιοθηκονόμων, εκπαιδευτικών
και εθελοντών σε όλη την Ελλάδα.
Οι δράσεις της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2017 "Περιπέτειες από
σημείο σε σημείο" στον Δήμο Αχαρνών θα πραγματοποιηθούν, στη Δημοτική Πινακοθήκη "Χρήστος Τσεβάς" και στη Βιβλιοθήκη του Πνευματικού Κέντρου
Θρακομακεδόνων.

Νεκρός ανασύρθηκε υποβρύχιος αλιέας στο Γραμματικό Αττικής

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες το απόγευμα, από τη θαλάσσια περιοχή Αγίας Μαρίνας Γραμματικού Αττικής, ένας 63χρονος υποβρύχιος αλιέας.
Πιο συγκεκριμένα, ειδοποιήθηκαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας τα οποία έφτασαν στην περιοχή με
περιπολικό σκάφος καθώς κι ένα περιπολικό όχημα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κι ένα ιδιωτικό σκάφος που πήρε μέρος στην
επιχείρηση.
Μετά από έρευνα στην θαλάσσια περιοχή, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η σορός ενός άνδρα από βάθος τριών μέτρων.
Κατόπιν, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης, όπου διαπιστώθηκε ο
θάνατός του.
Την προανάκριση έχει αναλάβει η τοπική Λιμενική Αρχή, ενώ παράλληλα παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Επαναφέρει το θέμα της υπογειοποίησης των γραμμών ΟΣΕ
στις Αχαρνές, με ερώτησή του ο βουλευτής Θανάσης Μπούρας

Τ

ο θέμα της υπογειοποίησης των γραμμών του ΟΣΕ
στο Δήμο Αχαρνών επαναφέρει με ερώτημά του
προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο
βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θανάσης Μπούρας.
Η ερώτηση έχει ως εξής:

«Το Όρυγμα του ΟΣΕ που χωρίζει την πόλη των Αχαρνών στα δύο και που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης είναι
ένα καυτό θέμα για το Δήμο Αχαρνών.
Ως Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής έχω ασχοληθεί επα-

νειλημμένα με το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα, το 2011 με αφορμή δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «Αχαρναϊκή»
μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου έθεσα το ζήτημα της υπογειοποίησης των γραμμών του ΟΣΕ στο αρμόδιο τότε Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σε συνέχεια
αυτής της ερώτησης ακολούθησε η απάντηση του αρμόδιου
Υπουργείου το οποίο δεσμεύτηκε πως το ζήτημα της διάβασης των γραμμών του ΟΣΕ διαμέσου της πόλης των Αχαρνών προβλέπεται να αντιμετωπιστεί με την κατασκευή σήραγγας και νέας χάραξης σιδηροδρομικών γραμμών η οποία
θα παρακάμπτει την πόλη των Αχαρνών.

ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΝΙΔΙΟΥ:

«Καταγγέλλουμε ομάδες φασιστοειδών
σε ρόλο αυτόκλητου ΄΄προστάτη΄΄ στο Μενίδι»

Για το σκοπό αυτό μάλιστα ενημέρωσε πως είχαν εκπονηθεί και εγκριθεί μελέτες της παράκαμψης συμπεριλαμβανομένης της σήραγγας Αχαρνών.
Να τονίσω ότι το έργο αυτό είναι απαραίτητο καθώς με
αυτό τον τρόπο η πόλη θα ενωθεί δημιουργώντας μια περιβαλλοντική και αντισταθμιστική ανάσα για την περιοχή με τη
δημιουργία πάρκων, παιδικών χαρών και άλλων χώρων
αναψυχής.
Σημαντικά δε θα ενισχυθεί η ασφάλεια των κατοίκων με
την ενοποίηση της πόλης που σήμερα χωρίζεται από το
όρυγμα του ΟΣΕ σε μια χρονική συγκυρία που το θέμα της
ασφάλειας στην περιοχή των Αχαρνών είναι πρώτης προτεραιότητας.
Να τονίσω επίσης ότι η ΕΡΓΟΣΕ οφείλει να αναγνωρίσει
και να τιμήσει την πόλη των Αχαρνών η οποία της έδωσε το
δικαίωμα να φιλοξενηθεί και να κερδίσει από τις σιδηροδρομικές γραμμές.
Οφείλει η ΕΡΓΟΣΕ, έστω και αργά, να ανταποδώσει με τη
δημιουργία του έργου της υπογειοποίησης των σιδηροδρομικών γραμμών.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα για να λυθεί
το πρόβλημα αυτό.
Σε εκπομπή στο διαδικτυακό κανάλι FOCUS WEB TV,
στην οποία μετείχα μαζί με άλλους βουλευτές/εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, έγινε ανάλυση του τόσο σοβαρού θέματος. Στην εκπομπή μίλησε και ο Δ/νων Σύμβουλος
της ΕΡΓΟΣΕ ο οποίος αναφέρθηκε σε έλλειψη χρηματοδότησης προκειμένου να εκτελεστεί και να υλοποιηθεί το έργο
υπογειοποίησης των γραμμών.
Κατόπιν όλων των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιο σημείο βρίσκεται το έργο υπογειοποίησης των
γραμμών;
Έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες μελέτες;
Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του έργου ώστε να
καταστεί δυνατή η υλοποίησή του;»

Κυριάκος Μητσοτάκης:
Η Ευρώπη απειλείται από ένα
νέο είδος ακραίας τρομοκρατίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

«Καταγγέλλουμε ομάδες φασιστοειδών, οι οποίοι
ντυμένοι στα μαύρα, χωρίς διακριτικά, τις τελευταίες
μέρες, ανεβαίνουν σε λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια και κυρίως αυτό της γραμμής Κάτω Πατήσια Μενίδι (755) ελέγχουν τους επιβάτες και κατεβάζουν
κάτω όποιον θεωρούν ότι είναι τοξικομανής ή μετανάστης και προχωρούν ακόμα και σε τραμπουκισμούς των
ανθρώπων!
Αυτές οι ομάδες τραμπούκων που φτάνουν μέχρι και
τα 20 άτομα, λένε στους επιβάτες «επειδή ο νόμος δεν
εφαρμόζεται, θα τον εφαρμόσουμε εμείς».
Ήδη έχουν γίνει συγκεκριμένες καταγγελίες από
εργαζόμενους που γύριζαν από τις δουλειές τους οι
οποίοι έπεσαν θύματα αυτής της δράσης.
Φαίνεται πως κάποιοι αξιοποιούν το γεγονός του
θανάτου του μικρού μαθητή πριν 2 βδομάδες από αδέσποτη σφαίρα με σκοπό να επιβάλουν ένα ιδιότυπο
καθεστώς φόβου που βεβαίως δεν έχει στο στόχαστρο
την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και των ναρκωτικών αλλά να κατοχυρωθούν ως αυτόκλητοι «προστάτες», να τρομοκρατήσουν εργαζόμενους, νέους και
μετανάστες.
Την Τρίτη 20 Ιουνίου, σωματεία της περιοχής
προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας καταγγέλλοντας το γεγονός στο Αστυνομικό Τμήμα του Ολυμπιακού Χωριού που καλύπτει όλες τις περιοχές της Δυτικής
Αττικής.
Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα ανεχτούμε να συνεχιστεί
αυτή η κατάσταση κάποιοι να παίζουν ρόλο αυτόκλητου

Τ

«προστάτη» και να τρομοκρατούν εργαζόμενους, νέους
και μετανάστες της περιοχής, η προσπάθεια να επιβληθεί καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας δεν θα περάσει.

Συνδικάτο Οικοδόμων παράρτημα Μενιδίου Σωματείο συνταξιούχων ΙΚΑ Μενιδίου
Σύλλογος Εκπαιδευτικών «Ο Σωκράτης» Παράρτημα
συλλόγου εμποροϋπαλλήλων Μενιδίου – Φυλής
Συνδικάτο επισιτισμού παράρτημα Δυτικής Αττικής
Σύλλογος Γυναικών Μενιδίου (ΟΓΕ)»

ην ανάγκη αντιμετώπισης της τρομοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ενεργό ρόλο της Ένωσης στη
φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της, επεσήμανε ο
πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στις Βρυξέλλες.
Ο πρόεδρος της ΝΔ, σε δήλωσή του, τόνισε πως η
Ευρώπη απειλείται από ένα νέο είδος ακραίας τρομοκρατίας που αμφισβητεί ευθέως τον δυτικό δημοκρατικό
τρόπο ζωής και πως σκοπός των τρομοκρατών είναι να
σπείρουν τον φόβο και τον πανικό στις δυτικές κοινωνίες.
«Δεν θα το επιτρέψουμε. Η ασφάλεια πρέπει να είναι η
απόλυτη πρώτη προτεραιότητά μας. Η ασφάλεια είναι
προϋπόθεση ελευθερίας, είναι προϋπόθεση δημοκρατίας. Για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ασφάλεια
για τους Ευρωπαίους πολίτες απαιτείται αφενός αποφασιστικότητα και αφετέρου ουσιαστική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ένας ακόμα λόγος που η ευρωπαϊκή ενοποίηση πρέπει να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς.
Και βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση για μία ασφαλή
Ευρώπη είναι η ουσιαστική, αποτελεσματική φύλαξη των
εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Και αυτή είναι μία
αποστολή που η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει να
εκπληρώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο», υπογράμμισε ο
αρχηγός της ΝΔ.
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8-θριάσιο

Τώρα βάζουν ...χέρι και στα
οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ!

Η

κοινωνική δικαιοσύνη που είχε γίνει σημαία στις
προεκλογικές μάχες του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύονται πλέον στην πράξη με το κυβερνών κόμμα
να ετοιμάζεται να βάλει χέρι μέχρι και στα οικογενειακά
επιδόματα του ΟΓΑ, χτυπώντας εκατοντάδες χιλιάδες
ελληνικές οικογένειες.
Μπορεί οι οικογενειάρχες να περιμένουν το επίδομα
του ΟΓΑ τον Ιούλιο για να καταφέρουν να τα βγάλουν
πέρα με τους ελάχιστους πόρους που διαθέτουν πλέον,
αλλά βρίσκονται βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο
των κατασχέσεων των ποσών αυτών από την εφορία,
επειδή χρωστούν στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμα χρέη.
Η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει την προστασία
των συγκεκριμένων επιδομάτων από τις κατασχέσεις για
οφειλές προς το Δημόσιο, οπότε οι αρμόδιες ΔΟΥ μπορούν να τα κατάσχουν είτε πριν είτε αφού αυτά πιστωθούν
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων!

Δεν τους προστατεύει καμία διάταξη
Στις διατάξεις των ν. 4093/2013 και 4141/2013 με τις
οποίες καθιερώνεται η χορήγηση των επιδομάτων στήριξης τέκνων και των επιδομάτων για τις τρίτεκνες και
πολύτεκνες οικογένειες από τον ΟΓΑ δεν περιλαμβάνεται

ρητή διατύπωση ότι τα ποσά των συγκεκριμένων επιδομάτων είναι ακατάσχετα.
Εξαιτίας της παράλειψης αυτής, οι δικαιούχοι των
συγκεκριμένων επιδομάτων, οι οποίοι έχουν αφήσει
απλήρωτα ποσά οφειλών από φόρους, κινδυνεύουν ανά
πάσα στιγμή να χάσουν τα εν λόγω επιδόματα εξαιτίας
κατασχέσεων που έχουν δικαίωμα να τους επιβάλουν οι
αρμόδιες ΔΟΥ!

Τι δικαιούνται
Οι περισσότεροι από τους εν λόγω οικογενειάρχες
δικαιούνται να λάβουν τον Ιούλιο ποσά που κυμαίνονται
από 60 έως και 1.960 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των
εξαρτώμενων τέκνων που τους βαρύνουν, το έτος απόκτησης των τέκνων και το ύψος του ετήσιου οικογενειακού
εισοδήματος που απέκτησαν εντός του 2016.
Συγκεκριμένα, εντός του προσεχούς μηνός:
• Οσοι οικογενειάρχες έχουν ένα εξαρτώμενο τέκνο και
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 27.000 ευρώ για το
έτος 2016 δικαιούνται να λάβουν επιδόματα στήριξης
τέκνων κυμαινόμενα από 60 έως και 240 ευρώ.
• Οσοι έχουν δύο εξαρτώμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έτους 2016 μέχρι 30.000 ευρώ δικαι

Έτοιμες οι τράπεζες να
διαγράψουν χρέη

Π οιοι θα δουν ελ άφρυνση

Τ

α κόκκινα δάνεια αποτελούν το μεγάλο στοίχημα των ελληνικών τραπεζών που
ετοιμάζονται σύμφωνα με ρεπορτάζ να προχωρήσουν σε διαγραφές χρεών και
να μειώσουν τους κινδύνους δίνοντας ανάσα σε όσους έχουν λάβει στεγαστικό
δάνειο αλλά και σε επιχειρήσεις.

ούνται να εισπράξουν ποσά επιδομάτων στήριξης τέκνων κυμαινόμενα από 121,50 έως και 480 ευρώ.
• Οσοι έχουν τρία εξαρτώμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έτους 2016 έως 33.000 ευρώ έχουν το
δικαίωμα να λάβουν ποσά από 180 έως και 720 ευρώ ως
επιδόματα στήριξης τέκνων και από 562,50 έως και 750
ευρώ ως τριτεκνικά επιδόματα.
• Οσοι έχουν τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα έτους 2016 έως 36.000 ευρώ
μπορούν να εισπράξουν ποσά από 240 έως και 960
ευρώ ως επιδόματα στήριξης τέκνων και από 750 έως
1.000 ευρώ ως πολυτεκνικά επιδόματα.

Αναμένεται να διαγραφή μεγάλος μέρος του χρέους των δανείων, με τους δανειολήπτες να δουν τη μηνιαία τους δόση να μειώνεται, ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσονται και
από μεγάλο μέρος του δανείου.
Πως θα γίνεται η ελάφρυνση του χρέους;

Οι τράπεζες σχεδιάζουν, σύμφωνα και με το euro2day σε ότι αφορά στα στεγαστικά
δάνεια τη δομή του διαχωρισμού της οφειλής (split balance).
Η τράπεζα, αφού υπολογίσει την τρέχουσα αξία του ακινήτου, επί του οποίου έχει
εγγράψει υποθήκη για το μη εξυπηρετούμενο δάνειο, θα προτείνει στον δανειολήπτη
να εξοφλήσει σε βάθος ετών το μέρος του δανείου που αντιστοιχεί στην εμπορική αξία
του ακινήτου. Το υπόλοιπο μέρος αρχικά «παγώνει» και εν συνεχεία διαγράφεται, εφόσον ο δανειολήπτης αποδειχθεί συνεπής στη ρύθμιση.
Για παράδειγμα, για στεγαστικό δάνειο ανεξόφλητου υπολοίπου 300 χιλ. ευρώ, με
τρέχουσα αξία του ενυπόθηκου ακινήτου στις 180 χιλ. ευρώ, ο δανειολήπτης θα
καλείται να αποπληρώσει τις 180 χιλ. και αν φανεί συνεπής, θα διαγράφεται οφειλή
ύψους 120 χιλ. ευρώ.
Είναι πιθανόν να υπάρχουν ρήτρες τακτικής επανεκτίμησης της εμπορικής αξίας του
ενυπόθηκου ακινήτου, βάσει των οποίων θα αναπροσαρμόζεται το μέρος της οφειλής
που πρέπει να αποπληρωθεί και το σκέλος το οποίο, αρχικά, «παγώνει» και εν
συνεχεία διαγράφεται.
Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα προσφέρονται εξατομικευμένες ρυθμίσεις με «δέλεαρ» τη διαγραφή μέρους της οφειλής
τους, εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ ή σε ολιγάριθμες δόσεις το υπόλοιπο.

ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ

Ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί σε 4 ή 5 μηνιαίες δόσεις

Ε

ρχονται τον Αύγουστο τα νέα ραβασάκια του
ΕΝΦΙΑ. Παρά τις προσδοκίες που είχαν
καλλιεργηθεί από το φθινόπωρο από τον
ίδιο τον πρωθυπουργό , ότι τουλάχιστον οι
φτωχότεροι των ιδιοκτητών θα έχουν κάποια
ελάφρυνση, ο ΕΝΦΙΑ του 2017 θα είναι, τελικά,
ίδιος και απαράλλακτος με τον αντίστοιχο του
2016.
Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, τα
ειδοποιητήρια θα αναρτηθούν στο Taxis μέσα στον
Αύγουστο και ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί σε
4 ή 5 μηνιαίες δόσεις.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα:

Ο ΕΝΦΙΑ του 2017 θα υπολογιστεί με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο που υπολογίστηκε και ο περσινός
και το μόνο το οποίο θα εξεταστεί είναι το

ενδεχόμενο
τροποποιήσεων
στην
περιουσιακή κατάσταση του κάθε
ιδιοκτήτη (αγορές,πωλήσεις , γονικές παροχές, κληρονομιές κ.λ.π.).

Δεν θα επιβληθεί συμπληρωματικός στα
αγροτεμάχια , κάτι που σημαίνει ότι οι
ιδιοκτήτες γης θα απαλλαγούν και φέτος
από επιβαρύνσεις συνολικού ύψους τουλάχιστον 250.000.000 ευρώ.

Θα εξεταστεί την τελευταία στιγμή το
ενδεχόμενο να παραταθεί η περίοδος
αποπληρωμής του ΕΝΦΙΑ έως και τον
Ιανουάριο του 2018, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που θα
πληρώσουν ταυτόχρονα και ΕΝΦΙΑ και
φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων
και τέλη κυκλοφορίας.
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Νέα σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΛ.ΠΕ Α.Ε.

Στην ανασύνθεσή του προχώρησε το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ:
Παραμένουν,Εκτελεστικός Πρόεδρος ο κ. Ευστάθιος Τσοτσορός και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ.
Γρηγόριος Στεργιούλης.
Ορίζεται Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ο
κ.Ανδρέας Σιάμισιης.
Μετά την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κ.Στρατή Ζαφείρη, διορίζεται από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου ο κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος.
Με τη νέα σύνθεσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο
απαρτίζεται από τους:
Εκτελεστικά Μέλη
Ευστάθιο Τσοτσορό, Εκτελεστικό Πρόεδρο
Δ.Σ.
Γρηγόριο
Στεργιούλη,
Διευθύνοντα
Σύμβουλο
Ανδρέα Σιάμισιη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο
Ιωάννη Ψυχογυιό
Γεώργιο Αλεξόπουλο
Μη Εκτελεστικά Μέλη
Θεόδωρο-Αχιλλέα Βάρδα
Γεώργιο Γρηγορίου
Δημήτριο Κοντοφάκα
Βασίλειο Κουνέλη
Παναγιώτη Οφθαλμίδη
Θεόδωρο Πανταλάκη
Σπυρίδωνα Παντελιά
Κωνσταντίνο Παπαγιαννόπουλο, εκπρόσωπο των εργαζομένων.
Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. έχει ορισθεί μέχρι τις
26 Ιουνίου 2018.

ΕΚΠΟΙΖΩ: 60 ευρώ κοστίζει
σε 4μελή οικογένεια μια βουτιά σε
οργανωμένη παραλία της Αττικής

Απαγορευτική έχει γίνει η
βουτιά σε οργανωμένη
παραλία της Αττικής για
μια τετραμελή οικογένεια
καθώς σύμφωνα με
έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ
καθώς αν θέλει κάποιος
να επισκεφθεί μια από
αυτές θα χρειαστεί ούτε
λίγο ούτε πολύ να βγάλει από την τσέπη του έως και 60 ευρώ:
Για είσοδο, έναν καφέ, ένα νερό και ένα τοστ.
Γι' αυτό η ένωση καταναλωτών τονίζει ότι και στις οργανωμένες
παραλίες θα πρέπει να ισχύσουν οι τιμές των βασικών ειδών
(νερό, καφές, τοστ-σάντουιτς) που προβλέπονται στα κυλικεία
πλοίων, αεροδρομίων, αρχαιολογικών χώρων κλπ ώστε ο καταναλωτής να προμηθεύεται με μικρό κόστος τα είδη πρώτης ανάγκης».
Στο μεταξύ η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του
Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι
προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας
καθώς μάλιστα αναμένεται σύμφωνα με μετεωρολόγους αύξηση
της θερμοκρασίας και το πρώτο κύμα καύσωνα.

θριάσιο-9

Μείωση εξόδων και καλύτερη
εξυπηρέτηση του Δημότη

με τη συγκέντρωση Υπηρεσιών σε ένα Κτίριο
προανήγγειλε ο Δήμαρχος Φυλής

Μ

είωση εξόδων και
καλύτερη εξυπηρέτηση
του Δημότη με τη
συγκέντρωση Υπηρεσιών σε ένα
Κτίριο προανήγγειλε ο Δήμαρχος
Φυλής
Η καλύτερη εξυπηρέτηση των
Δημοτών, χωρίς περιττές μετακινήσεις, η καλύτερη συνεργασία
μεταξύ σημαντικών Υπηρεσιών
του Δήμου, που θα βελτιώσει την
αποτελεσματικότητά τους και η
μείωση των εξόδων του Δήμου, είναι τα οφέλη από τη
συγκέντρωση Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Δήμου
Φυλής σε ένα κτίριο, κοντά στο κέντρο της πόλης και το
Δημαρχείο, και εύκολα προσβάσιμο στο κοινό, επισήμανε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Δευτέρας 19 Ιουνίου.
Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι πρέπει να σταματήσει το
φαινόμενο ο δημότης να πηγαίνει από μια περιοχή της
πόλης σε μια άλλη για ένα χαρτί και μάλιστα χωρίς αστική συγκοινωνία.
Παράλληλα, η συστέγαση σημαντικών Υπηρεσιών σε
ένα κτίριο μειώνει και τα έξοδα του Δήμου, ο οποίος θα
καλείται να καταβάλει για μισθώματα ακινήτων περίπου
700.000 ευρώ λιγότερα ετησίως σε σχέση με την προηγούμενη Διοίκηση.
Όσον αφορά ορισμένα από τα ακίνητα που στεγάζουν
ως σήμερα τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες, ο Δήμαρχος
τόνισε ότι το κτίριο της Πολεοδομίας παραχωρείται στην
Ελληνική Αστυνομία για την ενδυνάμωση της αστυνόμευσης στον Δήμο. Πιο συγκεκριμένα το σημερινό κτίριο
της Πολεοδομίας, πρόκειται να στεγάσει την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και τις Ειδικές Δυνάμεις ΟΠΚΕ.
Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στην ακαταλληλότητα
του κτηρίου στον οικισμό Γεννηματά που μέχρι πρότινος φιλοξενούσε τις Δομές των Σχολικών Επιτροπών,
των Παιδικών Σταθμών και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Όπως υπογράμμισε το εν λόγω κτίριο έχει σημαντικές καταστροφές από φωτιά που αποδίδεται σε εμπρησμό, του οποίου τα αίτια, ερευνά η Δικαιοσύνη.
Αναφέρθηκε τέλος, στο κτίριο του ΚΕΝΕ, το οποίο

ανήκει στον Οργανισμό Νεότητας κι
έχει παραχωρηθεί στον Δήμο αποκλειστικά και μόνο θέματα Πολιτισμού. Έτσι, με τη στέγαση σε αυτό,
Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου,
εκπληρώνεται ο σκοπός παραχώρησής του, από τον Οργανισμό
Νεότητας στον Δήμο, όπως επεσήμανε.
Όσον αφορά στο προς ενοικίαση
κτίριο στο οποίο θα στεγαστούν
μεταξύ άλλων η Πολεοδομία, η
Τεχνική Υπηρεσία, οι Υπηρεσίες Πρασίνου, Καθαριότητας , Περιβάλλοντος, κ.ά., για να γίνει ακόμη πιο εύκολη
η πρόσβαση για κοινό και υπαλλήλους, θα δημιουργηθεί πάρκινγκ, ενώ το ίδιο θα γίνει και στην περιοχή γύρω
από το Κεντρικό Δημαρχείο.

Τέλος, ο Δήμαρχος τόνισε ότι η καλύτερη λύση είναι η
συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών σε ένα σύγχρονο
Δημαρχείο, κάτι όμως που για την ώρα δεν είναι εφικτό. Ωστόσο η Διοίκηση όπως επεσήμανε δεν εφησυχάζει και γι’ αυτό ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας
προχωρά σε προμελέτη για ένα Δημαρχιακό Μέγαρο,
που θα εξυπηρετεί τον Πολίτη σε έναν και μοναδικό
χώρο , χωρίς ταλαιπωρία. «Ένα καινούριο Δημαρχείο
ώστε να έχει ο Δήμος μηδέν ενοίκιο και ο δημότης να
εξυπηρετείται σε έναν χώρο», δήλωσε χαρακτηριστικά
Χρήστος Παππούς, ο οποίος διευκρίνισε, ωστόσο, ότι
πρόκειται για μελλοντικό στόχο.

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

10-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τμ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ).
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

Φ Υ ΣΙ Κ Η ΛΥΚ Ε Ι Ο Υ - Γ ΥΜΝ 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ
"ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ H
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άνω Λιόσια :21-6-2017........
Αρ. Πρωτ. : 33992............
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 :
“ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ” Α.Μ. 105/16
προϋπολογισμού 1.790.000,00
€ ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κωδικός Πίστωσης Κ.Α.Ε. :
9779.06.024

Η Διακήρυξη καθώς
2.
και τα τεύχη και έγγραφα της
σύμβασης βρίσκονται αναρτημένα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήμου www.fyli.gr.
Το
έντυπο
οικονομικής
προσφοράς,
που
θα
συμπληρωθεί
από
τους
διατίθεται
διαγωνιζόμενους
δωρεάν
από
την
Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, Κ.
Παλαμά 23 & Α. Καρκαβίτσα,
Πλατεία Μουσών, 13341 Άνω
Λιόσια, μέχρι και την Πέμπτη 13
Ιουλίου 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
αρμόδιος
210/2486196,
υπάλληλος για επικοινωνία κ.
Βουτσινά Β. ή κ. Καραμπίνη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
την 18η Ιουλίου 2017 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π. μ. (ώρα
λήξης παραλαβής προσφορών),
από την αρμόδια Επιτροπή στην
του
Δημοτικού
αίθουσα
Συμβουλίου του Δήμου Φυλής
(Μελίνα Μερκούρη), Πλατεία
Ηρώων, 13341 Άνω Λιόσια.

Η
επιλογή
του
4.
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
(άρθρο
14
της
σύμβασης
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
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
έργα,
έργα
και
έργα
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (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 1η τάξη και άνω

θριάσιο-11

για
έργα
κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 1η τάξη και άνω
έργα
κατηγορίας
για
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 1η τάξη και άνω
έργα
κατηγορίας
για
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ) και
είναι εγκατεστημένοι :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
σε
κράτος-μέλος
του
β)
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
που
η
ένωση
περίπτωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός
μοναδικού
φορολογικού
και
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
2%
επί
του
ποσοστό
προϋπολογισμού της υπηρεσίας,
εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των
28.870,97 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 (12)
μηνών και 30 ημερών, από την
ημερομηνία
δημοπράτησης
(άρθρο - 72 Ν.4412/2016),
δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ
τουλάχιστον
μέχρι
18η
Αυγούστου 2018.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από
την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πίστωσης:
Κ.Α.Ε.:
Κωδικός
9779.06.024.
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.
στο
τεύχος
4412/2016
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 21-6-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου

Λόφοι τα σκουπίδια
στην Αττική

Α

ποκαρδιωτική, αλλά και αφόρητη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας -και ειδικά
στις τουριστικές περιοχές- από τα σκουπίδια
που έχουν ήδη αρχίσει να σχηματίζουν λόφους, λόγω
των κινητοποιήσεων της ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Οι 10.000 (6.500 κατά τον Πάνο Σκουρλέτη) συμβασιούχοι των δήμων που εργάζονται στον τομέα της καθαριότητας κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους λόγω
της μη ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας τους.
Η συνάντηση που είχαν την Τρίτη με τον υπουργό
Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη η οποία απέβη άκαρπη
υπογράμμισαν ότι οδηγούνται άμεσα στην ανεργία
10.000 εργαζόμενοι. Αντίθετα, ο κ. Σκουρλέτης έκανε
λόγο για 6.500 και υποσχέθηκε να καλύψει το κενό με
2.500 προσλήψεις μονίμων.ήταν άκαρπη και έτσι
συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, οι οποίες, μεταξύ
άλλων, περιλαμβάνουν καταλήψεις στα αμαξοστάσια
όλης της χώρας, με αποτέλεσμα τα απορριμματοφόρα
να μην μπορούν να βγουν στους δρόμους για να μαζέψουν τα σκουπίδια.
Έτσι, τα σκουπίδια σχηματίζουν λόφους σε κάθε γωνιά
όχι μόνο των δήμων της Αττικής αλλά και σε πολλές
άλλες πόλεις της χώρας, σε μια περίοδο, μάλιστα, που
τόσο η πρωτεύουσα όσο και άλλες περιοχές γεμίζουν
στους τουρίστες. Η δυσωδία είναι έντονη και η ζέστη
κάνει την κατάσταση αφόρητη, ιδίως στις πυκνοκατοικημένες και πολυσύχναστες περιοχές, όπου τα σκουπίδια
ξεχειλίζουν από τους κάδους.

1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου

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)
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ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η΄ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6985821192

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν ΩΣ Η Σ Κ ΟΠ Ε Υ Τ Ι ΚΟ Υ
ΑΓΩΝΑ “SPORTING”

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών θα πραγματοποιήσει τη Κυριακή 9 Ιουλίου στο σκοπευτ ή ρ ι ο τ η ς Μ α λ α κ ά σα ς α γ ώ ν α κ υ ν η γ ε τ ι κ ο ύ
ενδιαφέροντος (SPORTING) για τα μέλη του.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν
να συμμετάσχουν στον αγώνα, να επικοινωνήσ ο υ ν γ ι α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ες π λ η ρ ο φ ο ρ ί ες σ τ α
κ άτ ω θ ι
τη λ έ φ ω ν α
2102463256
κ αι
6986223883 έως τη Παρασκευή 7 Ιουλίου για
τον καλύτερο προγραμματισμό καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Όροι συμμετοχής:
Οι κυνηγοί θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως
την Άδεια Κατοχής Όπλου (ΑΚΚΟ) με το οποίο
θα αγωνιστούν και την Άδεια Θήρας. Καθώς
εφόσον διαθέτουν ωτοασπίδες και προστατευτικά γυαλιά.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

θριάσιο-13
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων,
Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr
Άνω Λιόσια, 22/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: 34156

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού διαγωνισμού για
την ανάδειξη αναδόχου για την

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Υ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(της εταιρίας EGRITOS GROUP Συνεργασία Α.Ε.)»
Α.Μ.:3/2017 Δ/ΝΣΗΣ Π.Ο.&ΠΛ.,
προϋπολογισμού 74.400,00€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.).

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ε.ΣΕ.
A΄/ΘΜΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ
ΦΥΛΗ
ΤΗΛ:
210.2487895
&
210.2486412

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 426
21/06/2017

Περίληψη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για τις μισθώσεις των
κυλικείων των

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ

ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, και σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της
παρούσας διακήρυξης η ανάθεση
της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Υ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (της
εταιρίας EGRITOS GROUP Α.Ε.)»
(CPV:
Συνεργασία
[72261000-2]- Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού) συνολικού
ενδεικτικού
προϋπολογισμού
60.000,00 € χωρίς Φ. Π. Α. 24%
(74.400,00 € με Φ.Π.Α.24%) για
τις ανάγκες του Δήμου Φυλής
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής 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 θέμαδιαδικασιών
ανάθεσης
τα
Δημοσίων συμβάσεων.

6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
1Ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ
του ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΛΙΟΣΙΩΝ,
5Ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, 6Ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ
7Ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΟΣΙΩΝ,
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 9Ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ και 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ
του
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Βάσει
της
απόφασης
3128/04/2017του
Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε Α/θμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής, προκηρύσσεται Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για τις μισθώσεις των κυλικείων των κάτωθι σχολείων:
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Φυλήςστην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ
13341), την 06-07-2017 ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 π.μ.
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους
αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
στην επιτροπή διενέργειας του δια-

Οι Διαγωνισμοί θα διεξαχθούν την
Πέμπτη
06/07/2017
στις
αντίστοιχες ώρες 9:30 π.μ, 10:00
π.μ., 10:30 π.μ., 11:00 π.μ, 11:30
π.μ, 12:00 π.μ. για κάθε σχολείο.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από
την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης, ήτοι από τις 23/06/2017
έως τις 06/07/2017 μισή ώρα πριν
την έναρξη του κάθε διαγωνισμού.

γωνισμού, 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
πρόσβασηστα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα
του
ΔήμουΦυλής
http://www.fyli.gr. Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από τοΤμήμα
Προμηθειών του Δήμου Φυλής,
Πλατεία
Ηρώων,
Διεύθυνση
Τ.Κ13341, Τηλ. 213 2042716, Fax.
2132042714.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τα έντυπα της προκήρυξης, της
αίτησης και της οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνονται από
το Γραφείο Σχολείων, Δημαρχείου
13, Άνω Λιόσια.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με δικαιολογητικά συμμετοχής
στο διαγωνισμό και την παραλαβή
αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Φυλής στα τηλέφωνα 2102487895
& 2102486412
Ο Πρόεδρος
της Ε.Σ.Ε Α/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φυλής
ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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14-θριάσιο
ς: 6975328309

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 εστιατόριο

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο της Μάνδρας (Κοροπούλη 6). 180τμ κτίριο και
250τμ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309
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.

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ/ΜΑΝΔΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 (ΒΑΣΙΛΙΚΗ)

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 09:50-10:00
σημειώθηκε τροχαίο με σταθμευμένο όχημα έξω
απο το 2ο ΚΑΠΗ Ελευσίνας (Ιάκχου και
Μιαούλη). Συγκεκριμένα άγνωστος προκάλεσε υλικές ζημιές στο σταθμευμένο όχημα
(γκρι ΚΙΑ RIΟ) χωρίς να αφήσει τα στοιχεία του.
Παρακαλούμε όπως γνωρίζει
κάτι να επικοινωνήσει 6971969530.
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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

Χαρίζονται 5 γατάκια είναι 11/2 μηνός (αρσενικά και θηλυκά) και
θα δοθούν σε υπεύθυνα άτομα που αγαπούν τα ζώα
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6948683400.

θριάσιο-15

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017

16-θριάσιο

8-9/7 ΠΗΛΙΟ - ΒΟΛΟΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ANAMAR 4* ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ
ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 7.30 ,
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΥ

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 65€

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685
KATSOURIS TOURS

