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Δήλου 12 & Κοροπούλη , 2105551232
Aχαρνές

Βανδώρου Δήμητρα Μ.
Εθνικής Αντιστάσεως 117, 2102442311
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Δεληστάθη Μαρία Σ.
28ης Οκτωβρίου 21, Ζεφύρι, 2102322141
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3,7,11,15,19,23,27

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ζέστη
Η θερμοκρασία θα φτάσει στους
36 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία,
Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα *
Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών
Διεθνής Ημέρα κατά των Βασανιστηρίων

ΘΡΙΑΣΙΟ
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Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
20060191531

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

Η μεταφορά του εμπορικού λιμένα Ελευσίνας
και η πρόσβαση του εμπορευματικού σταθμού
ΟΣΕ με το πρωτεύον οδικό δίκτυο στο Θριάσιο

Σ

Κυρίαρχα ζητήματα στη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτ. Αττικής με τον υπουργό Υποδομών - Μεταφορών

το πλαίσιο της πολύπλευρης προσπάθειας για
την ανάδειξη και προώθηση θεμάτων της Δυτικής
Αττικής, ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Βασιλείου
συναντήθηκε με τον Υπουργό Υποδομών- Μεταφορών,
κ. Σπίρτζη την Δευτέρα, 19 Ιουνίου στο Υπουργείο.
Στη συνάντηση που συμμετείχαν, επίσης, ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου, κ. Γ. Δέδες, ο Γεν. Γραμματέας
Υποδομών, κ. Α. Βούρδας και ο Δ/της Γραφείου Υπουργού, κ. Σ. Καραγκούνης, κ. Γ. Βασιλείου έθεσε υπόψη της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου μια σειρά θεμάτων,
όπως η ολοκλήρωση των μελετών και αδειοδοτήσεων της
Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου (από τον Σκαραμαγκά ως την Αττική Οδό), η ανάπτυξη του λιμένα Ελευσίνας με ανάπλαση και μετεξέλιξή του σε επιβατικό και
σταθμό μικρής κρουαζιέρας και μεταφορά του εμπορικού
λιμένα στη θέση Βλύχα ή στο χώρο της πρώην ΠΥΡΚΑΛ,
η άμεση επίλυση του προβλήματος οδικής πρόσβασης
του εμπορευματικού σταθμού του ΟΣΕ με το πρωτεύον
οδικό δίκτυο στο Θριάσιο, η υλοποίηση της απαγόρευσης
κίνησης βαρέων οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό
Ελευσίνας- Θηβών και η επιτάχυνση της σύμβασης με
την ΚτΥΠ ΑΕ για τη σχολική στέγη στην Δυτική Αττική.
Η ανταπόκριση της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας
του Υπουργείου ήταν εξαιρετικά θετική στα θέματα της
Δυτικής Αττικής και δεδομένης της σημασίας της περιοχής και για την ευρύτερη ανάπτυξη της Αττικής, προγραμματίστηκε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα

συνέντευξη τύπου στην έδρα της Αντιπεριφέρειας.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου,
δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Η Δυτική Αττική, εκτός του περιβαλλοντικού και κοινωνικού ελλείμματος, παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα
υποδομών και δικτύων. Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, έχει ξεκινήσει μια συστηματική συνεργασία με
το αρμόδιο Υπουργείο. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Υποδομών, κ. Σπίρτζη και συνολικά την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου για την θετική ανταπόκριση
στα ζητήματα της Δυτικής Αττικής, ζητήματα σημαντικά
για την ανάπτυξη της περιοχής, την δημιουργία θέσεων
εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων
και επισκεπτών».

ΝΕΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Αφόρητη η κατάσταση με τα «βουνά»
σκουπιδιών και τη ζέστη το Σ/Κ

Η

ΠΟΕ-ΟΤΑ συνεδρίασε το
πρωί της Κυριακής, για να
αποφασίσει τη στάση της
απέναντι στη νομοθετική ρύθμιση
που θα καταθέσει τη Δευτέρα η
κυβέρνηση και κατά συνέπεια το
μέλλον των κινητοποιήσεων των
εργαζομένων στην καθαριότητα.
Το Σάββατο οι εκπρόσωποι των
εργαζομένων συναντήθηκαν με
τον Πάνο Σκουρλέτη, ο οποίος
τους ενημέρωσε για το περιεχόμενο της νομοθετικής ρύθμισης, αλλά
η συζήτηση ήταν άκαρπη, καθώς η
ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν φάνηκε να ικανοποιείται κι έτσι αποφάσισε τη συνέχιση του αποκλεισμού όλων των αμαξοστασίων των
Από την πλευρά της η
Δήμων της χώρας . Το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Ιουνίου 2017 έγινε αποχή από κάθε
κυβέρνηση προαναγγέλλει
υπερωριακή απασχόληση. Ο Χ.Υ.Τ.Α. Αττικής συνεχίζει, όπως έκανε από την πρώτη
νομοθετική ρύθμιση
ημέρα της έναρξης των κινητοποιήσεων να διευκολύνει μόνο τα νοσοκομειακά απογια σήμερα με
ρρίμματα, των ευαίσθητων κοινωνικά χώρων και των λαϊκών αγορών και μόνον κατόπιν έγγραφης βεβαίωσης από το αντιπροσωπευτικό Σωματείο του αντίστοιχου Δήμου.
προσωρινή παράταση
Τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθεί νέο Συλλαλητήριο στην Αθήνα και συμβάσεων και διενέργεια
στις πρωτεύουσες όλων των Νομών της χώρας. Για το λόγω αυτό προκηρύσσεται
διαγωνισμού για
Πανελλαδική Στάση Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους (και των υπηρεσιών δηλαμόνιμες θέσεις.
δή που δεν είναι σε αποκλεισμό η λειτουργία τους) των Ο.Τ.Α. από τις 11:00 το πρωί
έως το τέλος του ωραρίου της πρωινής βάρδιας. Η Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 11:30
το πρωί έξω από τα γραφεία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην Πλατεία Καραϊσκάκη (Καρόλου 24). Θα ακολουθήσει Πορεία Διαμαρτυρίας στη Βουλή και το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Την Τρίτη και Τετάρτη 27 και 28 Ιουνίου 2017 παραμένουν σε αποκλεισμό όλα τα αμαξοστάσια των Δήμων, ενώ τα Σωματεία μπορούν να διευρύνουν, με αποφάσεις τους, τους χώρους που θα είναι αποκλεισμένοι, ανάλογα με τις ιδιομορφίες σε
κάθε Δήμο.
Την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 προκηρύσσεται νέα γενική 24ωρη Πανελλαδική Απεργία στους Ο.Τ.Α. και Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην Αθήνα με πανελλαδική συμμετοχή, στις 10:30 το πρωί, έξω από τα γραφεία της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. στην Πλατεία Καραϊσκάκη (Καρόλου 24) και πορεία στη Βουλή και το Μέγαρο Μαξίμου.
Την κατάθεση άμεσα νομοθετικής ρύθμισης στο Προεδρείο της Βουλής και σ’ όλα τα κόμματα (πλην Χρυσής Αυγής), για
την οριστική επίλυση του προβλήματος και τη μετατροπή όλων των συμβάσεων σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
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Βούλωσαν από
ναρκωτικά τα φρεάτια
στην Αυλίζα Aχαρνών

Δ

εν πίστευαν στα μάτια τους οι υπάλληλοι της
ΕΥΔΑΠ όταν το πρωί της προηγούμενης Πέμπτης κλήθηκαν να ελέγξουν φρεάτια στην περιοχή της Αυλίζας στο Μενίδι, έπειτα από διαμαρτυρίες
κατοίκων της περιοχής ότι η αποχέτευση έχει βουλώσει
και τα νερά γυρίζουν μέσα στα σπίτια τους.
Μόλις άνοιξαν τα καπάκια σε τρία φρεάτια της οδού
Σαμαρίνας, στο τμήμα μεταξύ Ροδαυγής και Ιλισού,
διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι η αιτία που είχε βουλώσει το
δίκτυο αποχέτευσης ήταν οι πολλές σακούλες να τα ναρκωτικά που είχαν κρύψει εκεί οι διακινητές.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες κατοίκων, τα τρία φρεάτια
έκρυβαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών περίπου 40
στεγανοποιημένα σακουλάκια που το καθένα ζύγιζε ένα
κιλό.Μόλις οι υπάλληλοι άρχισαν να βγάζουν τις
σακούλες από τα φρεάτια προκειμένου να τα ξεβουλώσουν, έγιναν αντιληπτοί από τους διακινητές της περιοχής οι οποίοι άρχισαν να τους βρίζουν και να τους
πετούν μπουκάλια και ποτήρια για να φύγουν.
Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία ωστόσο μέχρι
να φτάσει το πρώτο περιπολικό στο σημείο οι διακινητές
είχαν προλάβει να εξαφανίσουν όλα τα σακουλάκια με τα
ναρκωτικά τα οποία εικάζεται ότι μετέφεραν σε άλλο
σημείο.

Δεκάδες προσαγωγές της
αστυνομίας στον καταυλισμό
Ρομά στην Αγ. Σωτήρα

Οργανωμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. έλαβε χώρα για
αρκετές ώρες σε καταυλισμό Ρομά στην Αγία Σωτήρα
στις Αχαρνές.
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής
Αττικής σε συνεργασία με κλιμάκια αστυνομικών άλλων
υπηρεσιών μπήκαν στον καταυλισμό, ύστερα από πληροφορίες που είχαν για αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με
πληροφορίες εντοπίστηκαν και
κατασχέθηκαν περίπου δύο κιλά ηρωίνη, ενώ έγιναν 35
προσαγωγές.
Επίσης, οι αστυνομικοί μπήκαν σε τουλάχιστον έξι
σπίτια του καταυλισμού στην προσπάθειά τους να
ψάξουν και για αποθήκευση οπλισμού.
Οι προσαχθέντες μεταφέρθηκαν με κλούβες της
ΕΛ.ΑΣ. στο αστυνομικό μέγαρο και θεωρείται βέβαιο ότι
κάποιες από τις προσαγωγές θα μετατραπούν σε
συλλήψεις. Η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται «κέντρο»
διακίνησης ναρκωτικών, ενώ η αστυνομική επιχείρηση
υπάγεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Αστυνομίας για
να σπάσουν τα γκέτο της δυτικής Αττικής.

θριάσιο-3

Κάτοικοι Ελευσίνας και Ασπροπύργου

ανάμεσα στους 9 συλληφθέντες για ναρκωτικά στη Γαλλία

O

μογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης είναι οι περισσότεροι από
τους εννέα Ελληνες που κρατούνται από
τις γαλλικές υπηρεσίες ως ύποπτοι για συμμετοχή στη μεταφορά σχεδόν δύο τόνων κοκαΐνης
στην παραλία Lespicier κοντά στην πόλη
Mimizan της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Φωτογραφίες τους, καθώς επίσης και αντίγραφα των διαβατηρίων τους έχουν ήδη διαβιβαστεί στις
ελληνικές υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών, προκειμένου Αστυνομία, Λιμενικό και ΣΔΟΕ να
συνδράμουν τις έρευνες των Γάλλων συναδέλφων τους.
Εξάλλου, είναι διάχυτη η πεποίθηση μεταξύ
των Γάλλων και των Ελλήνων αξιωματούχων Ασφαλείας, ότι τα ίχνη και των «εγκεφάλων» της μεταφοράς των ναρκωτικών οδηγούν στην Ελλάδα. «Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι εννέα Ελληνες βρέθηκαν να ξεφορτώνουν δύο τόνους
κόκας στον Βισκαϊκό κόλπο;» έλεγε πηγή κοντά στην έρευνα.
Σύμφωνα με απόλυτα επιβεβαιωμένες πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους εννέα Ελληνες συλληφθέντες είναι
ομογενείς από το Καζαχστάν, ενώ όλοι τους είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών. Εκτός από δύο που είναι αδέλφια, οι υπόλοιποι κρατούμενοι είναι –φαινομενικά τουλάχιστον– άσχετοι μεταξύ τους. Από την έρευνα στο αρχείο της ΕΛ.ΑΣ., δεν
προέκυψε προηγούμενη σύλληψή τους στην Ελλάδα.
Ο ένας απ’ αυτούς ωστόσο έχει συγγενική σχέση με άτομο που, τον Μάρτιο του 2016, είχε συλληφθεί από τη Δίωξη
Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής για συμμετοχή σε κύκλωμα που προωθούσε μετανάστες από το Μεσολόγγι στην
Ιταλία με μονοκινητήριο αεροπλάνο. Εκείνη η έρευνα είχε ξεκινήσει έπειτα από πληροφορίες για από αέρος εισαγωγή κοκαΐνης από την Ιταλία όμως, κατά την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. δεν είχαν βρεθεί ναρκωτικά αλλά επτά παράτυποι μετανάστες.
Από τον φάκελο με τα στοιχεία των «εννέα» που διαβίβασαν οι Γάλλοι αστυνομικοί και την επεξεργασία των δεδομένων από Ελληνες αξιωματούχους, προκύπτει επίσης ότι οι εννέα Ελληνες δηλώνουν διευθύνσεις κατοικίας σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και Περιστέρι, ενώ δεν προκύπτει να έχουν κάποια σταθερή επαγγελματική δραστηριότητα.
Το ένα από τα εννέα ελληνικά διαβατήρια ανήκει σε άτομο με αραβικό όνομα που έχει γεννηθεί στη Βαγδάτη, ενώ για
την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμα ένας Ισπανός και ένας Μολδαβός.
Οι επτά από τους συνολικά έντεκα συλληφθέντες, όπως επίσης και 1,2 τόνοι κοκαΐνης εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί
της Τρίτης στην παραλία Lespicier. Στην πορεία της έρευνας και χάρη σε ένα χαρτί με σημειώσεις που βρέθηκε στην
κατοχή του ενός, εντοπίστηκαν τέσσερις ακόμα Ελληνες και επιπλέον 600 κιλά κόκας σε σπίτι – κρησφύγετο στην
περιοχή Escource, κοντά στην ακτή.

«Όχι» από Μητσοτάκη
στην απλή αναλογική
για τους δήμους

«Η απλή αναλογική ισοδυναμεί με ακυβερνησία
στους δήμους» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας
σε παραγωγούς στο Καρποφώρι Καρδίτσας. Αναφερόμενος στον τρόπο λειτουργίας
των δήμων, που άπτεται εμμέσως με τον πρωτογενή τομέα,
ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε
ότι η προώθηση της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση ισοδυναμεί με την απόλυτη ακυβερνησία στους δήμους.
«Είμαστε απέναντι σε αυτήν την πρωτοβουλία. Θεωρούμε ότι
δεν υπάρχει κανείς λόγος να αλλάξει το εκλογικό σύστημα το
οποίο υπάρχει σήμερα, που δίνει τη δυνατότητα στο δήμαρχο να
έχει μία πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο και να εκφράσει με
αυτόν τον τρόπο τις πολιτικές επιλογές της πλειοψηφίας. Ούτε
από την πλειοψηφία εκλέγεται ο δήμος και να έχει και ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο από πίσω θα τον στηρίζει σε αυτήν την
επιλογή».
Ο Πρόεδρος της ΝΔ ξεκαθάρισε πως η ΝΔ αυτόν το νόμο, εφόσον τελικά ψηφιστεί, θα τον αλλάξει πριν από τις δημοτικές εκλογές του '19».
«Εδώ θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Επίσης, δεν έχουμε
δει ακόμα τελικό νομοσχέδιο, αλλά είμαστε αντίθετοι και στη λογική της κατάργησης των τοπικών Προεδρείων και των Τοπικών
Συμβουλίων, ακριβώς στη λογική την οποία είπες. Ο Καλλικράτης ήταν μία τομή σημαντική, με προβλήματα αρκετά, αλλά
κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά, το πρόβλημα λύνεται
πάντα σε τοπικό επίπεδο και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
διαρρήξουμε την επικοινωνία και τη σχέση που έχει το τοπικό
Προεδρείο, το Τοπικό Συμβούλιο με τις Τοπικές Κοινότητες,
κυρίως με τα χωριά μας τα οποία έχουνε σήμερα σημαντικά
προβλήματα σε όλα τα επίπεδα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Πάνω από 5.000 ακίνητα
βγαίνουν σε πλειστηριασμό

Ε

τοιμάζονται οι τράπεζες ενόψει της απελευθέρωσης
των πλειστηριασμών ακινήτων που αποφάσισαν οι
συμβολαιογράφοι όλης της χώρας και αναμένεται να
οδηγήσει σε έκρηξη των πλειστηριασμών, καθώς το στοκ των
ακινήτων που θα βγουν στο σφυρί το επόμενο διάστημα ξεπερνά
τις 5.000.
Η άρση της αποχής των συμβολαιογράφων έρχεται την ώρα
που είναι έτοιμη η πλατφόρμα για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών, η λειτουργία της οποίας δοκιμάζεται ήδη πιλοτικά και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Σεπτέμβριο.
Αντίστοιχες πλατφόρμες έχουν και οι τράπεζες, μέσω των
οποίων γίνονται ήδη αγοραπωλησίες ακινήτων, μια πρακτική
που αναμένεται να διευρυνθεί το προσεχές διάστημα.
Ακόμα και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν αγοραστές σε ικανοποιητικές τιμές, οι τράπεζες, όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα
της Καθημερινής, προκειμένου να αποφύγουν σημαντική μείωση
των αξιών, είναι αποφασισμένες να αγοράσουν τα ακίνητα που
θα βγουν προς ρευστοποίηση.
Ηδη οργανώνονται για την επόμενη μέρα μέσω των εταιρειών
αξιοποίησης ακινήτων που διαθέτουν ή πρόκειται να συστήσουν,
οι οποίες θα αναλάβουν τη διαχείριση αυτών των ακινήτων και
την πώλησή τους σταδιακά και σε μεταγενέστερο στάδιο. Πρόκειται για εταιρείες που θα ασχοληθούν ενεργά με τον τομέα των
οικιστικών ακινήτων, αναλαμβάνοντας όχι μόνο την πώλησή
τους, αλλά και τη συντήρησή τους, προκειμένου να τα μεταβιβάσουν ή να τα ενοικιάσουν.

4-θριάσιο

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Έμφαση στα προβλήματα
των ΕΠΑΛ και το Εργαστηριακό
Κέντρο του Ασπροπύργου

Π

ραγματοποιήθηκετην Τετάρτη, 21/6/2017, στη Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής συγκέντρωση – παράσταση εκπαιδευτικών που οργανώθηκε από ΕΛΜΕ της Αττικής. Ήταν πολλά μέλη από τις ΕΛΜΕ Α΄ Δυτικής Αττικής (Ελευσίνα),
Α΄, Β΄, Γ΄ Δυτικής Αθήνας, Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής, Β΄, Γ΄,
Ε΄ Αθήνας, Πειραιά, Β΄, Δ΄ Ανατολικής Αττικής και μέλη του ΔΣ της
ΟΛΜΕ.
Τέθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούσαν τις αποφάσεις του
Υπουργείου Παιδείας για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στα ΕΠΑΛ και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Α ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ :
‘’1)
Θέσαμε το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει με τις
εγγραφές των μαθητών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αιχμή το σύστημα των Ηλεκτρονικών Εγγραφών στα ΕΠΑΛ
που επί της ουσίας σε πέντε ημέρες (από 19/6/2017 έως 23/6/2017)
καθορίζει τον αριθμό των τμημάτων, τομέων και ειδικοτήτων, που θα
λειτουργήσουν σε κάθε ΕΠΑΛ. Τονίστηκε με ιδιαίτερη έμφαση ότι το
συγκεκριμένο σύστημα εγγραφών δεν θα καταργήσει μόνο τομείς και
ειδικότητες σε πολλά σχολεία, αλλά και σχολεία θα οδηγηθούν σε
κατάργηση, όπως συνέβη τώρα με 14 ΕΚ πανελλαδικά. Απαιτήσαμε
οι εγγραφές να ολοκληρωθούν στις 20 Σεπτεμβρίου, αφού τότεθα
εγγράφονται στα ΕΠΑΛ κατηγορίες μαθητών και τα τμήματα, οι τομείς
και οι ειδικότητες, που θα λειτουργήσουν σε κάθε ΕΠΑΛ, να αποφασιστούν εκείνη την περίοδο. Επιπλέον απαιτήσαμε την κατάργηση της
δήλωσης προτίμησης αριθμού σχολείων απ’ τους μαθητές και την
κεντρική επιλογή εγγραφής τους απ’ τους μηχανισμούς του Υπουργείου Παιδείας.
2)
Καταδικάσαμε με ιδιαίτερη έμφαση τις καταργήσεις μιας σειράς ειδικοτήτων απ’ τα ΕΠΑΛ με την νέα απόφαση λειτουργίας
τομέων και ειδικοτήτων για το σχολικό έτος 2017-2018. Απαιτήσαμε
να παρθεί πίσω αυτή η απόφαση και όλα τα ΕΠΑΛ να μη χάσουν τη

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ
"ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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δυνατότητα να λειτουργήσουν τις ειδικότητες που είχαν εγκριθεί από
παλιά. Με έντονο τρόπο θέσαμε το παράδειγμα του 5ου Εσπερινού
ΕΠΑΛ Αθήνας, όπου πέρσι δεν λειτούργησε η ειδικότητα της
Νοσηλευτικής λόγω έλλειψης μαθητών, καταργήθηκε για το σχολείο
με τη νέα απόφαση του Υπουργείου και στο σχολείο υπάρχει ο
αριθμός μαθητών της Β΄ Υγείας Πρόνοιας που επιθυμεί να φοιτήσει
στην ειδικότητα αυτή. Με βάση την απόφαση του Υπουργείου οι μαθητές στερούνται αυτής της δυνατότητας και θα πρέπει να μετακινηθούν
σε άλλη σχολική μονάδα.
Καταδικάσαμε τις συγχωνεύσεις- καταργήσεις τομέων και
3)
ειδικοτήτων που αποφασίστηκαν σε σχολεία και συγκεκριμένα τη
κατάργηση του Γεωπονικού τομέα με τις αντίστοιχες ειδικότητες στο 2ο
ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, και το 3ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου κα τη συγχώνευση
τους στο ΕΠΑΛ Αναβρύτων,που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην
πρόσβαση των μαθητών λόγω απόστασης.
4)
Επίσης, καταδικάσαμε τον υποβιβασμό του Εργαστηριακού Κέντρου Ασπροπύργου σε Σχολικό Εργαστήριο σε μια περιοχή
με έντονα κοινωνικά προβλήματα, πολύ υψηλή ανεργία, έντονη πολυπολιτισμική σύνθεση, όπου μεγάλος αριθμός μαθητών (350-400)
φοιτούν στο ΕΠΑΛ της πόλης. Ολόκληρο το συγκρότημα της ΤΕΕτης
πόλης αντιμετωπίζει σοβαρό κτιριακό πρόβλημα. Αντί να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίλυση των προβλημάτων επιλέχθηκε ο υποβιβασμός του ΕΚ.
5)
Απαιτήσαμε να λειτουργήσουν τα ολιγομελή τμήματα των
τομέων και ειδικοτήτων με έμφαση εκεί όπου δεν λειτουργεί άλλη
ειδικότητα σε γειτονικό σχολείο και να μη καταργηθεί καμιά ομάδα
προσανατολισμού λόγω μικρού αριθμού μαθητών. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στα σχολεία, που
είναι χωροθετημένα στη περιοχή τους.
6)
Θέσαμε το πρόβλημα της μη δυνατότητας επανεγγραφής
στους αποφοίτους συγκεκριμένων τομέων και ειδικοτήτων σε ειδικότητες της Γ’ τάξης των Ηλεκτρολόγων και της Πληροφορικής.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής απάντησε γενικόλογα και σύμφωνα με
τις θέσεις του Υπουργείου, στα περισσότερα θέματα που του θέσαμε.
Θεώρησε μύθο ότι οι μαθητές δεν θα προλάβουν να εγγραφούν,
αφού οι εγγραφές στα ΕΠΑΛ μέχρι τώρα είναι περισσότερες απ’ ό, τι
την ίδια περίοδο πέρυσι. Αγνοούσεπροφανώς ότι οι εγγραφές στα
ΕΠΑΛ μέχρι πέρυσι ολοκληρωνόταν στις 20 Σεπτεμβρίου με την
εγγραφή των μετεξεταστέων μαθητών των Γυμνασίων και των
Λυκείων.
Τόνισε ότι το πληροφοριακό σύστημα εγγραφών θα ξανανοίξει
από1/7 ως 7/7χωρίς να αναφέρει ότι θα σημειώνονται εκείνα τα τμήματα, οι τομείς και οι ειδικότητες, των σχολείων, που θα έχουν

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

συμπληρώσει πάνω από το 80% του κατώτερου προβλεπόμενου
αριθμού μαθητών, και τα ολιγομελή ειδικοτήτων της Γ’ τάξης, που θα
έχουν εγκριθεί ήδη απ’ τους περιφερειακούς διευθυντές και απ’ τον
υπουργό. Η οριστική έγκριση στη φάση αυτή θα γίνει στις 20/7. Αναγνώρισε τη σημασία εγγραφών το Σεπτέμβριο, αλλά για συγκεκριμένους μαθητές και για τμήματα, που θα έχουν ήδη εγκριθεί.
Δεν απάντησε γιατί είναι αναγκαίο να καταργηθούν ειδικότητες των
ΕΠΑΛ, που σε προηγούμενη χρονική στιγμή δεν συγκεντρώσαν τους
απαιτούμενους μαθητές.Αναγνώρισε το λάθος στα πρόσφατα ΦΕΚ
με τις καταργήσεις ειδικοτήτων, που αποκαλύφθηκε στην κινητοποίηση στις 14/6 στο Υπουργείο.Υποστήριξε ότι μετά τις διορθώσεις
υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε περισσότερες ειδικότητες από
πέρυσι. Τονίσαμε ότι αυτό είναι ακόμη ένας λόγος για παράταση των
εγγραφών.
Για τα ολιγομελή τμήματα, τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ αφού
πρώτα δήλωσε ότι τα κατάργησε ό νόμος, στη συνέχεια μετά από
πίεση δήλωσε ότι θα εισηγηθεί να λειτουργήσουν μόνο όσα είναι απαγορευτικό να μετακινηθούν οι μαθητές.
Για τις ομάδες προσανατολισμού, Ο.Π., στα ΓΕΛ δήλωσε ότι θα
εισηγηθεί να λειτουργήσουν με μικρότερο από τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών μόνο στη περίπτωση που, αν μετακινηθούν οι μαθητές σε γειτονικό σχολείο, θα δημιουργηθεί εκεί επιπλέον
τμήμα.
Έκανε τον Πόντιο Πιλάτο για την συγχώνευση – κατάργηση του
Γεωπονικού τομέα στη Β΄ Αθήνας γιατί εφαρμόστηκε η πρόταση του
Διευθυντή Διεύθυνσης…Για τον υποβιβασμό του ΕΚ Ασπροπύργου
σε ΣΕ, απάντησε ότι σύμφωνα με τον νόμο το Εργαστηριακό Κέντρο
πρέπει να εξυπηρετεί αυτοτελώς δύο σχολικές μονάδες (ΕΠΑΛ ή
ΔΙΕΚ) και όχι κάποια εργαστήρια. Υποσχέθηκε μετά από πίεση ότι
θαεπανεξετάσει το θέμα για την επαναλειτουργία του ΕΚ. Επίσης,το
ίδιο υποσχέθηκε για το πρόβλημα με την ειδικότητα της Νοσηλευτικής
στο 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αθήνας.
Συνάδελφοι, όσο περνούν οι ημέρες γίνεται φανερό ότι το Υπουργείο και η κυβέρνηση έχουν στόχο την συρρίκνωση του δημοσίου
πυλώνα της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, του ΕΠΑΛ και
των ΕΚ, μέσω της κατάργησης τομέων και ειδικοτήτων, που θα
οδηγήσει σε συρρίκνωση και κατάργηση σχολείων.
Μόνο με τη μαζική κινητοποίηση και αντίσταση μπορούμε να ανακόψουμε και να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές!!! Καλούμε όλους σε
αγωνιστική εγρήγορση το επόμενο διάστημα!Καλούμε το ΔΣ της
ΟΛΜΕ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και μαζί με τις ΕΛΜΕ
πανελλαδικά να οργανώσουνκαι πάλι μια νέαδυναμική απάντηση του
κλάδου.’’

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τμ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ).
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ
ΣΕ ΚΙΝΕΤΑ ΚΑΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
Η ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

E

θριάσιο-5

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Επίθεση με μολότοφ και μπογιές
στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας

ρώτηση για τα μεγάλα προβλήματα από την ανυπαρξία
δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της Κινέτας και Αλεποχωρίου στους Δήμους Μεγαρέων και Μάνδρας
αντίστοιχα κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας,
Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης και Διαμάντω Μανωλάκου.

Η Ερώτηση αναφέρει:
«Τα τελευταία χρόνια οι κάτοικοι στην περιοχή της Κινέτας που
ανήκει στο Δήμο Μεγαρέων, αλλά και του Αλεποχωρίου, που ένα
τμήμα του ανήκει στον ίδιο Δήμο και το άλλο στο Δήμο Μάνδρας, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σε βασικές,
στοιχειώδεις ανάγκες, όπως είναι η ύδρευση. Αν και τα λαϊκά
στρώματα της περιοχής τροφοδοτούν και αυτά από το λεηλατημένο εισόδημά τους τα δημόσια έσοδα κεντρικού κράτους και
δήμων, δεν υπάρχει ποιοτικό πόσιμο νερό για όλους.
Συγκεκριμένα οι περιοχές αυτές δεν είναι συνδεδεμένες με το
δίκτυο της ΕΥΔΑΠ για την παροχή καθαρού νερού, ενώ το νερό
των γεωτρήσεων χαρακτηρίζεται από την Περιφέρεια ακατάλληλο για κάθε χρήση, επειδή περιέχει, σύμφωνα με μετρήσεις
που έκαναν οι παραπάνω Δήμοι, την τοξικότατη, καρκινογόνα
ουσία εξασθενές χρώμιο. Μάλιστα, τόσο η δημοτική αρχή Μάνδρας όσο και Μεγαρέων το γνωστοποιούν επίσημα με ειδική
σφραγίδα, πάνω στους λογαριασμούς ύδρευσης της Δημοτικής
τους Επιχείρησης προς τους δημότες. Δηλαδή ότι Τo νερό είναι
ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση – Πόσιμη χρήση.

Παρά τις υποσχέσεις που κατά καιρούς δίνονται για άμεση
σύνδεση των περιοχών Κινέττας και Αλεποχωρίου με το δίκτυο
της ΕΥΔΑΠ, οι κάτοικοι συνεχίζουν να παραγγέλλουν βυτία με
νερό, να επιβαρύνονται με τεράστιο κόστος και να ταλαιπωρούνται καθημερινά, προκειμένου να προμηθευτούν καθαρό νερό
για τις ανάγκες των οικογενειών τους.
Τα παραπάνω αποτελούν μια ακόμη έμπρακτη ομολογία της
υποκρισίας των κυβερνήσεων της άρχουσας τάξης, όταν κάτω
από τη λαϊκή πίεση υποχρεώνονται να θεσμοθετούν διατάξεις,
ως φύλλα συκής της αντιλαϊκής τους πολιτικής. Ποια σχέση, στην
περίπτωσή μας, έχει με την πραγματικότητα η διαβεβαίωση ότι:
“… το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» δεν εντάσσεται στην
έννοια του τροφίμου, παρέχεται με υποχρέωση της Πολιτείας σε
όλους τους πολίτες της επικράτειας ως «δημόσιο αγαθό» μη
υπαγόμενο στους κανόνες της αγοράς και διέπεται από τους
νόμους της υγειονομικής μηχανικής [ΚΥΑ 38295/2007]”; Ασφαλώς καμία, και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η κυβέρνηση
των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, με την απραξία που τη διακρίνει και για
έργα ασφαλούς υδροδότησης με καθαρό και υγιεινό νερό
σημαντικών πληθυσμών, ολόκληρων νησιών και οικισμών.
Έτσι και στην υπόψη περίπτωση, οι πρόσφατες εξαγγελίες,
ακόμα μια φορά , από Περιφέρεια, ΕΥΔΑΠ και Δήμους, για
κατασκευή αγωγού και δεξαμενής, χωρίς ωστόσο να συνοδεύονται με μελέτες εσωτερικού δικτύου, πέρα από την αβεβαιότητα που τις διακρίνει, δημιουργούν εύλογες ανησυχίες στους
δημότες για την ύδρευση των συγκεκριμένων περιοχών στο
σύνολό τους και όχι τμημάτων τους.
Παράλληλα, η έλλειψη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
ελλοχεύει τον κίνδυνο να μείνουν ακόμα μια φορά στα λόγια!
Δεδομένου ότι είναι επείγουσα ανάγκη το έργο να σχεδιαστεί
και να ολοκληρωθεί άμεσα με ευθύνη του δημοσίου με σύγχρονες προδιαγραφές, για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών και
χωρίς επιβάρυνση και χαράτσωμα των δημοτών, αρκετά έχουν
πληρώσει και πληρώνουν ακόμα, και
δεδομένου ότι η έλλειψη δικτύου ύδρευσης στον 21ο αιώνα σε
κατοικήσιμες περιοχές που απέχουν λίγα λεπτά από την πρωτεύουσα της χώρας, παραπέμπει σε “τριτοκοσμικές” συνθήκες
ερωτάται ο κ. Υπουργός, ποιος είναι συγκεκριμένα ο σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα για την ύδρευση των περιοχών
Κινέτας και Αλεποχωρίου με επαρκές και καθαρό νερό που αποτελεί βασική και επείγουσα κοινωνική ανάγκη».

Ε

πίθεση με μπουκάλια γεμάτα μπογιές, κόκκινου και
μαύρου χρώματος έγινε προ τριών ημερών στα γραφεία
της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Ελευσίνα.
Στο κτίριο της Παγκάλου 33 υπήρχαν παντού θραύσματα
από γυαλιά ενω μπογιές έχει ο εξωτερικός τοιχος στο ισόγειο,
καθως και ο εξωτερικός τοίχος στο μπαλκόνι του πρώτου
ορόφου. Στον εσωτερικό χώρο του ισογείου επίσης πέταξαν
μπογιά αφού πρώτα έσπασαν την τζαμαρία της πόρτας. Οι
αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν επίσης
ίχνη από αυτοσχέδια βόμβα μολότοφ, που έσκασε στο δρόμο
μπροστά από τα γραφεία.Η ασφάλεια έχει πάρει φωτογραφίες και αποτυπώματα από τον χώρο ενώ έγινε μήνυση από τον πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης κατα
παντός υπευθύνου.

6-θριάσιο

Ο σπουδαίος συνθέτης
Πάνος Καπίρης έδωσε το
στίγμα στη βραδιά Μουσικής
του Δήμου Φυλής

Ο

Πάνος Καπίρης - Νίκος Καλομοίρης

σπουδαίος Έλληνας συνθέτης και στιχουργός
Πάνος Καπίρης έδωσε το στίγμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής στην εκδήλωση
που διοργάνωσε ο Δήμος Φυλής στην Πλατεία Ηρώων
το βράδυ της Τετάρτης 21 Ιουνίου.
Επίσημος προσκεκλημένος του μαέστρου Νίκου
Καλομοίρη αλλά και επιστήθιων φίλων του από τον
τόπο, ο δημιουργός μίλησε καταρχήν για τους ισχυρούς
δεσμούς του με τον Δήμο Φυλής καθώς όπως είπε έχει
επί σειρά ετών συνεργαστεί με τον κορυφαίο ντράμερ
Βασίλη Κουτσολέλο και τον δεξιοτέχνη του μπουζουκιού
Λευτέρη Λαζάρου που και οι τρεις τους αυτό το διάστημα
συνεργάζονται με τον Πλούταρχο.
Ο Πάνος Καπίρης που ευχαρίστησε τον Δήμαρχο
Φυλής Χρήστο Παππού για την πρόσκληση και
συνεχάρη όλους τους μουσικούς των συνόλων της Φιλαρμονικής για την εξαιρετική δουλειά τους, έκανε και μία
αποκάλυψη καθώς όπως είπε εδώ και δύο χρόνια συνεργάζεται με τον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Γεωργιάδη
του οποίου και συνθέτει του στίχους του.
Σε ότι αφορά στην Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής
επεσήμανε ότι όπως ο ίδιος το βιώνει, “Η Μουσική είναι
άμεσα συνδεδεμένη με κάθε στιγμή της ζωής μας και
επηρεάζει όχι μόνο της φαντασία και τον συναισθηματικό μας κόσμο αλλά και την δημιουργικότητά μας.” Κι
όπως είπε κι ο Σεργκέι κατέληξε “Η Μουσική είναι για μια
ζωή αλλά η διάρκεια μιας ζωής δεν είναι αρκετή για τη
μουσική” .
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν . Π . Δ . Δ .
« Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 114,
Ηλιούπολη
Ηλιούπολη, 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Αρ. Πρωτ.: -386ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡYΞΗΣ
Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο ΤΙ Κ Ο Υ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ε Κ Μ Ι Σ Θ ΩΣ Η Σ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ηλιούπολης», λαμβάνοντας υπόψη:
•
Τις
διατάξεις
της
Κ.Υ.Α.
64321/Δ4/16-05-2008,
Φ.Ε.Κ. 1003/Β/30-05-2008 περί
«Λειτουργίας κυλικείων δημοσίων
σχολείων».
•
Την τροποποίηση της
ανωτέρωαπόφασης με την ΚΥΑ
αρ. 111526/Δ4/2010 και
•
την
τροποποίηση
των ανωτέρω αποφάσεων με
την ΚΥΑ Φ2 1553/129578/Δ1/16
ΦΕΚ2646 Β 25-8-2016.
•
ότι από τις διατάξεις
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
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Στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου του Ζεφυρίου

Με μεγαλοπρέπεια η εκδήλωση μνήμης για τους
πεσόντες κατά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Μ

ε μεγαλοπρέπεια η
εκδήλωση μνήμης
για τους πεσόντες
κατά την Τουρκική εισβολή στην
Κύπρο
Τους τέσσερις ηρωικούς
πολεμιστές του Ζεφυρίου και
των Άνω Λιοσίων που θυσιάστηκαν πολεμώντας στην
Κύπρο το Καλοκαίρι του 1974,
τίμησε με μεγαλοπρέπεια και
φέτος, 43 χρόνια από την τουρκική εισβολή στο μαρτυρικό
νησί, ο Δήμος Φυλής, παρουσία εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής, ιερέων και
δεκάδων επισήμων και δημοτών.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο
μνημείο του Ανθυποσμηναγού Στυλιανού Κλαπάκη,
στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου του Ζεφυρίου, το
απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιουνίου, αποδόθηκαν
τιμές στον Αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας και
τους τρεις πολεμιστές της ΕΛΔΥΚ, τον Στρατιώτη
Μηχανικού Ιωάννη Ηλιόπουλο, το Δεκανέα Εφοδιασμού Μεταφορών Δημήτριο Θανόπουλο και τον
Ανθυπασπιστή Πεζικού Νικόλαο Κρητικό, τα λείψανα
του οποίου επέστρεψαν από την Κύπρο στον Δήμο
Φυλής λίγες μέρες πριν, στις 31 Μαΐου 2017.
«Η απονομή τιμής σε όσους αγωνίστηκαν και
θυσιάστηκαν προασπιζόμενοι την Πατρίδα, τη
νομιμότητα και τους δημοκρατικούς θεσμούς είναι
ιστορικό μας χρέος. Είναι χρέος μας έναντι του αγώνα
και της θυσίας τους που αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για όλους εμάς», υπογράμμισε στον χαιρετισμό
του ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος.
Τη συγκίνηση και ικανοποίηση των μελών της
Πανελλήνιας Επιτροπής Γονέων και Συγγενών Αδή-

ση στεφάνων από επισήμους και μέλη των οικογενειών των πεσόντων, ενώ αποδόθηκαν τιμές από
Στρατιωτικό Άγημα και τη Φιλαρμονική του Δήμου
Αχαρνών.
Στην τελετή παρέστησαν ο εκπρόσωπος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα, Ιεροκήρυκας της Μητρόπολης Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Αγαθάγγελος Κόκλας και εκ μέρους του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Αξιωματικός Σύνδεσμος της Πρεσβείας, Αστυνομικός Ακόλουθος Χριστίνα Μελετιέ.
Επίσης παρέστησαν οι πρώην Υπουργοί και Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Αθανάσιος Μπούρας και
Γεώργιος Βλάχος, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου
Φυλής Αργύρης Αργυρόπουλος, ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικής Υπηρεσίας Αθανάσιος Σχίζας, η Γραμματέας
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής και
πρώην Δήμαρχος Ζεφυρίου Φωτεινή Γιαννοπούλου,
ο Δημοτικός Σύμβουλος Σάββας Σάββας, ο πρώην
Δήμαρχος Ζεφυρίου Ιωάννης Λάππας, ο Πρόεδρος
των Παιδικών Σταθμών Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος και εκπρόσωποι Συλλόγων και φορέων του
Δήμου.

λωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων της Κυπριακής
Τραγωδίας, για τις πρωτοπόρες και ευαίσθητες διοργανώσεις τιμής και σεβασμού του Δήμου Φυλής,
προς τα πρόσωπα των δοξασμένων ηρώων και των
οικογενειών τους, μετέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Μαρία Καλμπουρτζή. «Ο Δήμος Φυλής κρατά
γερά το σκήπτρο της πρωτοπορίας στην καταχώριση
των δοξασμένων γεγονότων του 1974 με τις σεμνές,
μα συνάμα ουσιαστικές τελετές μνήμης και τιμής των
πρωτεργατών δημοτών του. Κάνοντας την αρχή,
δίνοντας το παράδειγμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
και κύρια στο ελληνικό κράτος, για την υποχρέωση
της επίσημης καταγραφής της ιστορίας του 1974»,
τόνισε η κα Μαρία Καλμπουρτζή.
Στο μνημείο του Ανθυποσμηναγού Στυλιανού Κλαπάκη εψάλη επιμνημόσυνη δέηση για τους τέσσερις
πεσόντες στην Κυπριακή Τραγωδία και έγινε κατάθε

Το πρωί της ίδιας ημέρας, εψάλη Όρθρος και Θεία
Λειτουργία και τελέστηκε Ιερατικό Μνημόσυνο του
Ανθυπασπιστή Νικόλαου Κρητικού.
Ο Δήμος Φυλής ευχαριστεί θερμά τη Φιλαρμονική
του Δήμου Αχαρνών, τους μουσικούς και ιδίως την
Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
(ΔΗ.Κ.Ε.Α) Μαρία Ναυροζίδου, για την πρόθυμη
ανταπόκρισή της στο αίτημα του να καλύψει την εκδήλωση, καθώς την ίδια μέρα η Φιλαρμονική του Δήμου
Φυλής ήταν απασχολημένη με την συναυλία για την
Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής στην κεντρική πλατεία των Άνω Λιοσίων. Επίσης το Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας (ΓΕΑ) για την παρουσία του αγήματος το
οποίο απέδωσε τιμές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης έφερε σε πέρας
η Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου και ο Αντιδήμαρχος
Γιάννης Μαυροειδάκος.

του Κρατικού Προϋπολογισμού.
•
Την δήλωση λύσης
μίσθωσης με αρ. πρωτ.368/30-52017της εκμισθώτριας του Κυλικείου.

Π Ρ Ο Κ Η ΡΥ ΣΣ Ε Ι
Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές για
την εκμίσθωση του Κυλικείου
του15ου Δ. Σ. Ηλιούπολης, Θράκης & Αλιμούντος.
Οι προσφορές θα κατατίθενται
τηνΤρίτη 25 Ιουλίου 2017 από
τις 10:00π.μ. έως και 12:00 μ.μ.
στο γραφείο της Γραμματείας της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο 2ο όροφο
του Δημαρχιακού Μεγάρου του
Δήμου Ηλιούπολης,
Σοφοκλή
Βενιζέλου 112- 114.
Ως ημερομηνία αποσφράγισης
των προσφορών ορίζεται Τρίτη
25 Ιουλίου 2017 και ώρα
13:00μ.μ.και ως χώρος διεξαγωγής του διαγωνισμού το Γραφείο
της Γραμματείας του Ν.Π.Δ.Δ.
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Δήμου
Ηλιούπολης» στον 2ο όροφο του
Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης.Η
δαπάνη
δημοσίευσης
βαρύνει
τον
ανάδοχο.ΑΔΑ:ΨΤΛΗΟΕΘΥ-ΜΩΤ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται για πληροφορίες
και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο site:www.ilioupoli.gr
ΗΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χριστίνα Σερέτη
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ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ENHMEΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ο

Δήμος Ασπροπύργου ανακοινώνει ότι, παρελήφθησαν οι κυρωμένες καταστάσεις
Κτηνοτρόφων, στους οποίους κατανεμήθηκαν επιλέξιμοι βοσκότοποι, για το έτος 2016. Το
αρμόδιο Τμήμα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, θα προβεί στην έκδοση των εντύπων κατανομής των βοσκήσιμων γαιών, τα οποία επέχουν
θέση συμφωνικού μίσθωσης.
Καλούνται οι Κτηνοτρόφοι του Ασπρόπυργου,
στους οποίους κατανεμήθηκαν βοσκήσιμες γαίες,
εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου, να

Έ

θριάσιο-7

Υπο την επωνυμία
«Γεώργιος Τσόκας»
τα πρωταθλήματα
στην Δυτική Αττική
επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπάλληλο, κ.
Ισιδώρα Αθανασίου, προκειμένου να λάβουν γνώση,
ενυπόγραφα και να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα
κατανομής.
Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι Κτηνοτρόφοι θα πρέπει
να καταβάλουν το μίσθωμα που αναγράφεται στα
έντυπα κατανομής, στο λογαριασμό της Περιφέρειας
Αττικής (Alpha Bank με αριθμό IBAN GR60 0140
8020 8020 0200 1001 238).
Μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους
2016, συνεπάγεται ανάκληση με απόφαση της Επιτροπής της Κατανομής των βοσκήσιμων γαιών για το
2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια
υπάλληλο, κ. Ισιδώρα Αθανασίου στα τηλέφωνα
210-5582104, 210-5582105.

Αδιαχώρητο στη συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη στα Άνω Λιόσια

να εξαιρετικό λαϊκό πρόγραμμα παρουσίασε το βράδυ της
Παρασκευής 23 Ιουνίου στα Άνω Λιόσια ο Γιώργος Μαργαρίτης. Στην εξ αναβολής συναυλία (από το πανηγύρι του
Αγίου Κωνσταντίνου) ο μεγάλος λαϊκός ερμηνευτής απογείωσε το κοινό
που γέμισε ασφυκτικά την Κεντρική Πλατεία.

Μαζί του οι συνεργάτες του Ελεάνα Παπαϊωάννου και Πέτρος Σκάρος στήριξαν ένα καλοδουλεμένο πρόγραμμα με τραγούδια δικά του, αλλά και των μεγάλων του ελληνικού τραγουδιού. Πίσω τους μια καλοδουλεμένη
εξαμελής ορχήστρα το έφερε σε πέρας με επιτυχία.
Δίκαια απέσπασαν, όλοι τους, το χειροκρότημα του κοινού που έμεινε στην Πλατεία μέχρι τις τρεις το πρωί κι
έφυγε μόνο όταν πήρε την υπόσχεση ότι θα ξανάρθουν σύντομα.

Υ

πο την επωνυμία «Γεώργιος Τσόκας» θα
διεξαχθούν για την περίοδο 2017-2018 τα
τοπικά πρωταθλήματα α’ και β’ κατηγορίας
καθώς και ο θεσμός του Κυπέλλου ΕΠΣΔΑ.
Το θέμα εισηγήθηκε ο πρόεδρος της ΕΠΣΔΑ κος
Μιχάλης Τζανόπουλος και η απόφαση ελήφθη στο
τελευταίο ΔΣ της ΕΠΣΔΑ που διεξήχθη την περασμένη Τετάρτη.
Αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόεδρο και το Δ.Σ.
της ΕΠΣΔΑ για την πρωτοβουλία.

Σύλλογος Ποντίων Ελευσίνας
"Νέα Τραπεζούντα"
Διήμερη εκδήλωση στο σύλλογο με
συνδιοργανωτή τον Δήμο Ελευσίνας.

Πρώτη μέρα, Παρασκευή
30/6/2017 και ώρα 7.00 το
απόγευμα, κοντά μας επί 15
χρόνια συνεχούς παρουσίας
του,ο Γιάννης Νταγιάκος. Θα
γίνει σεμινάριο κατασκευής
φιγούρας του θεάτρου σκιών
και θα λάβει το κάθε παιδί την
δική του εργασία ,στην όμορφη πλατεία έξω από το
σύλλογο.
Κατόπιν θα ακολουθήσει
θεατρική παράσταση από τον
ίδιο. Ο Γιάννης Νταγιάκος με το θέατρο σκιών,σκορπίζει
χαρά και γέλιο στα παιδιά και όχι μόνο, έχει γίνει δε θεσμός
στο σύλλογο μας.
Σας περιμένουμε όλους για μια ξεχωριστή βραδιά .
Την επομένη ημέρα ,την 01/07/2017,στον ίδιο χώρο, χορός
και τραγούδι από ομάδες καλλιτεχνών.
Σας αναμένουμε να πιούμε κρασάκι και να γευτούμε τα
υπέροχα σουβλάκια που φτιάχνουν μέλη του συλλόγου

8-θριάσιο

Προβάδισμα 7 μονάδων για τη Ν.Δ.
σε νέα δημοσκόπηση

Π

ροβάδισμα στη Ν.Δ. με επτά ποσοστιαίες μονάδες - 23,2%, έναντι του
16,2% του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - στην «πρόθεση ψήφου» "δίνει" δημοσκόπηση της εταιρείας
ΚαπαResearch, για «Το Βήμα της Κυριακής».
Με την αναγωγή στην «αδιευκρίνιστη ψήφο»
- η οποία εκτιμάται στο 27% - η διαφορά φτάνει το 9,6% - 31,8% για τη Ν.Δ. έναντι 22,2%
για τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Η «πρόθεση ψήφου» για τα λοιπά Κόμματα,
έχει ως εξής: «Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή
Αυγή»: 6,6%, Δημοκρατική Συμπαράταξη
(ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ - ΚΙΔΗΣΟ - Κινήσεις ΕΔΕΜ): 6,4%, ΚΚΕ: 6,1%, Το Ποτάμι: 1,6%,
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Σεισμική δόνηση βόρεια της Θήβας

Σεισμική δόνηση 4,2
βαθμών της κλίμακας
Ρίχτερ έγινε αισθητός
στην Αθήνα. Σύμφωνα με
το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε στις
16:54 το απόγευμα με
επίκεντρο 6 χιλιόμετρα
βόρεια της Θήβας
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό ο σεισμός έγινε στις 16:54,
ήταν μεγέθους 3.9 R, 9 χλμ Βορειοανατολικά της Θήβας.

Απο 1 έως 3 μισθούς για 2,4
εκατ. νοικοκυριά

ΑΝΕΛ: 2,6%, Ένωση Κεντρώων: 2,3%,
«Πλεύση Ελευθερίας»: 1,6%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ:
1,2%, Λαϊκή Ενότητα (ΛΑΕ): 1,1%.
Στο ερώτημα ποιό Κόμμα θα έβγαινε πρώτο
εάν γίνονταν Εκλογές (παράσταση νίκης), η
Ν.Δ. προηγείται με ποσοστό 61,5%.
Η δημοφιλία του Αλέξη Τσίπρα ως Πρωθυπουργού υποχώρησε μία μονάδα σε σχέση με
δύο μήνες πριν και έφτασε στο 22,5%, ενώ ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδοχή 30,5%.

Τέλος, για τη συμφωνία στο Eurogroup,
ποσοστό 58,5% την κρίνει αρνητικά, ενώ το
32,5% θετικά και μάλλον θετικά.

1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου

Α

πό ένα και μέχρι τρία «μηνιάτικα» θα υποχρεωθούν
να καταβάλουν φέτος στην εφορία περισσότεροι από
2,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι που έχουν παραλάβει ή πρόκειται να παραλάβουν χρεωστικά εκκαθαριστικά
σημειώματα για τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, όπως αναφέρει το
ρεπορτάζ, από την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων του τρέχοντος έτους:
1.502.867 νοικοκυριά, τα οποία αντιστοιχούν στο 38,8% του
συνόλου αυτών που υπέβαλαν μέχρι την περασμένη Πέμπτη
φορολογικές δηλώσεις, οφείλουν να πληρώσουν συνολικά
1.488.324.357 ευρώ.
Το ποσό του φόρου που καλείται να πληρώσει κάθε ένα
από τα νοικοκυριά αυτά ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 990,32
ευρώ.

1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου
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θριάσιο-9

Οι μπαλαδόροι των ακαδημιών της πόλης, προσέφεραν
ένα μοναδικό θέαμα στο "Γεώργιος Ρουμελιώτης"

Π

αρά τη ζέστη και τον καυτό ήλιο, οι μπαλαδόροι
των ακαδημιών ποδοσφαίρου της Ελεύσινας ,
αγόρια και κορίτσια, προσέφεραν ένα μοναδικό
θέαμα σε όσους βρέθηκαν το Σάββατο στο "Γεώργιος
Ρουμελιώτης" , στο τουρνουά που οργάνωσε το
ΠΑΚΠΠΑ. Πήραν μέρος οι ακαδημίες: Πανελευσινιακού,
Ολυμπιακού-Λαμπερής, Πανελευσινιακής Ένωσης,
Πήγασου, Ηρακλή Ελευσίνας, Soccerland Άγιοι Ανάργυροι.
Είχαν προηγηθεί δύο επιτυχημένες διοργανώσεις του
τμήματος Αθλητισμού του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας σε στίβο και καλαθοσφαίριση !
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τις ομάδες της Ελευσίνας και της Μαγούλας που συμμετείχαν και έδωσαν τον
καλύτερο εαυτό τους εντός και εκτός του αγωνιστικού
χώρου μεταφέροντας σε όλους μας τα μηνύματα της
αλληλεγγύης, του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας ! Καλό καλοκαίρι!
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΟΥΧΩΝ,
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

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

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ενημερώνει τα μέλη του, αλλά
και συμπολίτες και συμπολίτισσές μας ότι θα κάνει
συλλογή τροφίμων, φαρμάκων, ρούχων, παιχνιδιών,
βιβλίων κλπ με σκοπό να βοηθήσουμε άτομα ή
οικογένειες που έχουν απόλυτη ανάγκη.
Όποιος θέλει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια, τα
γραφεία μας( Γρεβενών 16-απέναντι από την πλατεία
Καραγιάννη) θα είναι ανοιχτά καθημερινά 19:00-21:00.

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

10-θριάσιο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθμ.
22ης/2017 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. Απόφ.: 306/2017

ΘΕΜΑ: Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικ.
Έτους 2017.
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Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η
Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και
ώρα 20:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου
ύστερα από την υπ’αριθμ.
έγγραφη
23074/15-06-2017
πρόσκληση του Προέδρου κ.
Αντώνιου Ν. Καραμπούλα, η
οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε όλα τα μέλη
του Συμβουλίου, και στον Δήμαρχο, κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ
Α΄87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, παρόντα ήταν τα
25και απόντα τα 8, και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ) Π Α Π Α ΔΟ Π ΟΥΛΟ Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Σ
9)
ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
13)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 5 ) Π Α Π Α ΔΟ Π ΟΥΛΟ Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
18)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

22)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
23)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2)ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
3)ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
4)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
5)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8 ) Π Α Π Α Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καμπόλη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης

απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραμπούλας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούμενος το 1ο θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού, οικ. Έτους
2017» , έθεσε υπόψη των μελών
του συμβουλίου, την υπ’αριθμ.
266/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως
εξής:

«Κύριε Πρόεδρε,
Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.2 &
8 της υπ΄ αριθμ. 23976/22-072016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2311/26-072016 τεύχος Β’ με θέμα «Παροχή
οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση
της
υπ΄αριθμ.
7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253 Β΄),
την 26945/31-07-2015 Κ.Υ.Α.,
(ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος

Β΄), το άρθρο 1, παρ.4 της
29530/25-07-2014
υπ΄αριθμ.
Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2059/2014 τεύχος
Β΄), το άρθρο 1, παρ.2, 4 της
30842/01.08.2013
υπ΄αριθμ.
Κ.Υ.Α. και το άρθρο 5, παρ.20,
υπ΄αριθμ.
οικ.
της
47490/18.12.2012 Κ.Υ.Α., όπου
τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη
άσκησης περιοριστικής πολιτικής
στις δαπάνες και η εγγραφή
δαπανών – μόνο - αυτών που αναμένεται να πληρωθούν κατά την
διάρκεια του οικονομικού έτους και
παρισταμένης της ανάγκης για
εγγραφή , ενίσχυση καθώς και
μείωση κονδυλίων από αυτά που
είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, πρέπει να προβούμε σε
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία έχει ως εξής:
Σχέδιο Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού
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Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ + ΑΥΞΗΣΗ
ΕΞΟΔΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
58.000,00+ 212.377,23– 270.377,23=
0,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ +
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΑΝΑΜΟΡΦ.
91.684,72+ 0,00– 0,00= 91.684,72
Επίσης με την παρούσα αναμόρφωση αλλάζει η περιγραφή των παρακάτω κωδικών ως εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. 15.6061.004
ΑΠΟ : «Παροχές ένδυσης (ένδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»
ΣΕ : «Παροχές ειδών ασφαλείας και
ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και
ένστολου προσωπικού)»
Κ.Α. 20.6061.004
ΑΠΟ : «Παροχές ένδυσης (ένδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»
ΣΕ : «Παροχές ειδών ασφαλείας και
ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και
ένστολου προσωπικού)»
Κ.Α. 50.6061.004
ΑΠΟ : «Παροχές ένδυσης (ένδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»
ΣΕ : «Παροχές ειδών ασφαλείας και
ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και
ένστολου προσωπικού)»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(7ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2017)

Η παρούσα αναμόρφωση συντάχθηκε για τους λόγους που αναφέρουμε
παραπάνω και αναλυτικά:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
1.Εγράφησαν οι κωδ. εξόδων με
αύξοντα αριθμό από 1 έως και 4 και
ενισχύθηκαν οι κωδικοί με αύξοντα
αριθμό 1,11,12 και 29 προκειμένου να
καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν.
2.Ενισχύθηκαν οι κωδικοί εξόδων με
αυξ. αριθμό από 2 έως και 10, από 16
έως 21, από 26 έως 28 και από 30 έως
και 32, προκειμένου να αντιμετωπισθεί
η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν σε άλλο κλάδο
και υπηρεσία, καθώς και για την κάλυψη
μικροδιαφορών στις υπάρχουσες
πιστώσεις, σύμφωνα με το υπ΄ αρ.
πρωτ. 20677/30-05-2017 έγγραφο του
τμήματος μισθοδοσίας της Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων του Δήμου.
3.Ενισχύθηκαν οι κωδικοί εξόδων,

μισθοδοσίας, με αυξ. αριθμό 13,14,15 (
για το λόγο που αναφέρουμε παραπάνω) και αντίστοιχα μειώθηκε ο κωδικός
εξόδων με αύξοντα αριθμό 7, προκειμένου να διατηρηθεί η ανταποδοτικότητα της υπηρεσίας 20 ( υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού).
4.Ενισχύθηκαν οι κωδικοί εξόδων,
μισθοδοσίας, με αυξ. αριθμό 22,23,24
και 25 ( για το λόγο που αναφέρουμε
παραπάνω) και αντίστοιχα μειώθηκε ο
κωδικός εξόδων με αύξοντα αριθμό 8,
προκειμένου να διατηρηθεί η ανταποδοτικότητα της υπηρεσίας 45 (υπηρεσία
νεκροταφείου).
5.Μειώθηκαν οι κωδικοί εξόδων με
αύξοντα αριθμό από 2 έως και 6, λόγω
μετατάξεων υπαλλήλων σε άλλο κλάδο
και υπηρεσία και οι κωδικοί εξόδων με
αύξοντα αριθμό 1,9,10 και 11, λόγω
πλεονάζουσας πίστωσης και προκειμένου να ισοσκελισθεί η παρούσα
αναμόρφωση.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα
μέλη να αποφασίσουν.
Τα μέλη αφού άκουσαν τον κ. Πρόεδρο και αφού έλαβαν υπόψη:
1.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 463/08-06-2017
Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
2.Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 17/515/6/1959.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 93, παρ.6
του Ν.3463/2006.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ &
άρθρου 65, παρ.5 του Ν.3852/2010.
5.Το άρθρο 1, παρ.2 & 8 της υπ΄
αριθμ. 23976/22-07-2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ
2311/26-07-2016 τεύχος Β’ με θέμα
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της
υπ΄αριθμ. 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253
Β΄),
6.Την 26945/31-07-2015 Κ.Υ.Α.,
(ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β΄),
7.Το άρθρο 1, παρ.4 της υπ΄αριθμ.
29530/25-07-2014 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.
2059/2014 τεύχος Β΄),
8.Το άρθρο 1, παρ.2, 4 της υπ΄αριθμ.
30842/01.08.2013 Κ.Υ.Α. και το άρθρο
5, παρ.20, της
υπ΄αριθμ. οικ.
47490/18.12.2012 Κ.Υ.Α.
αποφασίζουν
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ τρεις (3)
δημοτικοί σύμβουλοι οι κ. κ.: 1)
ΙΣΙΔ. ΤΣΙΓΚΟΣ,
2) ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ, 3) ΓΕΩΡ. ΦΙΛΗΣ,
εγκρίνουν την «7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 463/0806-2017 εισήγηση του Δ/ντή της
Οικονομικής Υπηρεσίας.
Τρείς δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Ι.
Ηλίας , Κων/νος Μυλωνάς & Ευαγγ.
Παπανικολάου δεν ψηφίζουν το
θέμα».
Στο σημείο αυτό, παρενέβη ο
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Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών,
κος Φίλιππος Πάνος, ο οποίος
ανέφερε ότι : «Ο Κωδικός
45.6495.010, εκ παραδρομής εγγράφηκε στην Υπηρεσία 45, (Υπηρεσία
Νεκροταφείου), αντί του ορθού,
δηλαδή στην Υπηρεσία 00 (Γενικές
Υπηρεσίες) και ως εκ τούτου πρέπει
να διορθωθεί σε Κ.Α. 00.6495.010».
Ακολούθως, παρενέβη ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα
προσθήκης ενός νέου Κ.Α. για
Επισκευή και Συντήρηση Σαρώθρων, ποσού 17.000€.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την προαναφερόμενη διαδικασία και αφού
έλαβε υπόψη:
•Την υπ’αριθμ. 266/2017 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής,
•Την εισήγηση του Προέδρου, κου
Αντώνιου Καραμπούλα,
•Την παρέμβαση του Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών, για διόρθωση
Υπηρεσίας Κ.Α.,
•Την παρέμβαση του Δημάρχου, κου
Νικόλαου Μελετίου, για την αναγκαιότητα προσθήκης ενός νέου Κ.Α.
πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία,
ΥΠΕΡ της Έγκρισης της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικ. Έτους
2017 , τάχθηκαν δεκαεφτά (17) μέλη
του συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ.
:1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
13)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
15)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Κατά, τάχθηκαν οχτώ (8) μέλη του
συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ. :
1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
5)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την 7η Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού, οικ. Έτους 2017,
ως κάτωθι:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

12-θριάσιο

Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

Συνεχίζεται από τη σελ. 11

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΞΟΔΩΝ
75.000,00+
212.377,23–
287.377,23= 0,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ +
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΑΝΑΜΟΡΦ.
91.684,72+ 0,00– 0,00= 91.684,72

Επίσης με την παρούσα
αναμόρφωση αλλάζει η περιγραφή των παρακάτω κωδικών ως
εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. 15.6061.004
ΑΠΟ : «Παροχές ένδυσης
(ένδυση εργατοτεχνικού και
ένστολου προσωπικού)»
ΣΕ : «Παροχές ειδών ασφαλείας και ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»

Κ.Α. 20.6061.004
ΑΠΟ : «Παροχές ένδυσης
(ένδυση εργατοτεχνικού και
ένστολου προσωπικού)»
ΣΕ : «Παροχές ειδών ασφαλείας και ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»
Κ.Α. 50.6061.004

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθμ.
22ης/2017 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. Απόφ.: 307/2017

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του
έργου : «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ».

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 20η Ιουνίου
2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00
μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου ύστερα από την υπ’αριθμ. 23074/15-06-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κ.
Αντώνιου Ν. Καραμπούλα, η οποία
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε όλα τα μέλη του Συμβου

λίου, και στον Δήμαρχο, κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του
άρθρου
67,
του
Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από
τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόντα ήταν τα 25 και απόντα
τα 8, και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
13)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
15)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
18)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
22)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
23)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24 ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25) ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2)ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
3)ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
4)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
5)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου, παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η
κα Μαρία Καμπόλη, υπάλληλος του
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος
Ν. Καραμπούλας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση παράτασης
του έργου : «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ» , έθεσε
υπόψη των μελών του συμβουλίου,
την υπ’αριθμ. οικ.714/15-6-2017 εισήγηση του Δ/ντή Πολεοδομίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών, κου Παναγιώτη
Καραγιαννίδη, η οποία έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ.
18184/17-5-2017 αίτηση της εταιρείας
ΟΔΟΣ Α.Ε., ανάδοχου του έργου
«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ
ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ», με την
οποία αιτείται παράταση χρόνου πρ-

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

οθεσμίας εργασιών του έργου, κατά 5
μήνες, σύμφωνα με το Ν.3669/2008.
Σας ενημερώνουμε ότι για το ανωτέρω έργο, σύμφωνα με την από 9-92016 εργολαβική σύμβαση και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου, ανερχόταν σε 9 μήνες, με χρόνο έναρξης την 9-9-2016 και πέρας την 9-62017. Ο ανάδοχος με την ανωτέρω
αίτησή του, ζητάει την παράταση των
εργασιών κατά 5 μήνες, δηλαδή μέχρι
την 9-11-2017.
Οι λόγοι που δικαιολογούν την παράταση, είναι οι παρακάτω:
1.Υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών λόγω των
δυσμενών καιρικών συνθηκών των
χειμερινών μηνών (χαμηλές θερμοκρασίες τις νυχτερινές ώρες, αυξημένο
ποσοστό υγρασίας, έντονες βροχοπτώσεις κ.λ.π.),
2.Και ακόμα, υπήρξε καθυστέρηση
στη μεταφορά των περιφράξεων της
οδού Γκορυτσάς από τα συνεργεία
του Δήμου, λόγω έκτακτων προβλημάτων που προέκυψαν με τους ιδιοκτήτες, ώστε να απελευθερωθεί έγκαιρα ο χώρος και να εκτελεστεί το έργο.
Ως εκ τούτου, η υπηρεσία μας εισηγείται προς το Δ.Σ., να παραταθεί ο
χρόνος περαίωσης του έργου για 5
μήνες, από την 9-6-2017 έως την 911-2017.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

ΑΠΟ : «Παροχές ένδυσης
(ένδυση εργατοτεχνικού και
ένστολου προσωπικού)»
ΣΕ : «Παροχές ειδών ασφαλείας και ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(7ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2017)

παρούσα
αναμόρφωση
Η
συντάχθηκε για τους λόγους
που αναφέρουμε παραπάνω και
αναλυτικά:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

1.Εγράφησαν οι κωδ. εξόδων με
αύξοντα αριθμό από 1 έως και 4
και ενισχύθηκαν οι κωδικοί με
αύξοντα αριθμό 1,11,12 και 29
προκειμένου να καλυφθούν
ανάγκες που προέκυψαν.
2.Ενισχύθηκαν οι κωδικοί εξόδων με αυξ. αριθμό από 2 έως
και 10, από 16 έως 21, από 26
έως 28 και από 30 έως και 32,
προκειμένου να αντιμετωπισθεί
η δαπάνη μισθοδοσίας των
υπαλλήλων που μετατάχθηκαν
σε άλλο κλάδο και υπηρεσία,
καθώς και για την κάλυψη μικροδιαφορών στις υπάρχουσες
πιστώσεις, σύμφωνα με το υπ΄
αρ. πρωτ. 20677/30-05-2017
έγγραφο του τμήματος μισθοδοσίας της Δ/νσης Ανθρωπίνων
Πόρων του Δήμου.
3.Εγγράφηκε ο κωδικός εξόδων
με αύξοντα αριθμό 5, ενισχύθη-

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την προαναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη:
•Την υπ’αριθμ. οικ.714/15-6-2017
εισήγηση του Δ/ντή Πολεοδομίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών, κου Παναγιώτη
Καραγιαννίδη,
•Την εισήγηση του Προέδρου, κου
Αντώνιου Καραμπούλα,
πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία,
ΥΠΕΡ της Έγκρισης παράτασης του
έργου : «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ», τάχθηκαν δεκαεφτά (17) μέλη του συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ. :
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
13)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
15)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

καν οι κωδικοί εξόδων, μισθοδοσίας, με αυξ. αριθμό 13,14,15 (
για το λόγο που αναφέρουμε
παραπάνω) και αντίστοιχα
μειώθηκε ο κωδικός εξόδων με
αύξοντα αριθμό 7, προκειμένου
να διατηρηθεί η ανταποδοτικότητα της υπηρεσίας 20 ( υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού).
4.Ενισχύθηκαν οι κωδικοί εξόδων, μισθοδοσίας, με αυξ.
αριθμό 22,23,24 και 25 ( για το
λόγο που αναφέρουμε παραπάνω) και αντίστοιχα μειώθηκε ο
κωδικός εξόδων με αύξοντα
αριθμό 8, προκειμένου να διατηρηθεί η ανταποδοτικότητα της
υπηρεσίας 45 (υπηρεσία νεκροταφείου).
5.Μειώθηκαν οι κωδικοί εξόδων
με αύξοντα αριθμό από 2 έως
και 6, λόγω μετατάξεων υπαλλήλων σε άλλο κλάδο και υπηρεσία και οι κωδικοί εξόδων με
αύξοντα αριθμό 1,9,10 και 11,
λόγω πλεονάζουσας πίστωσης
και προκειμένου να ισοσκελισθεί η παρούσα αναμόρφωση.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως κατωτέρω,
αριθμό
πήρε δε αύξοντα
306/2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
17)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Κατά, τάχθηκαν οχτώ (8) μέλη του
συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ. :
1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
5)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου
«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ
ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ» κατά 5
μήνες, δηλαδή από την 9-6-2017
μέχρι την 9-11-2017.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθμό 307/2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Aντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές,
1 υ/δ, κατασκευή ΄78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα
βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, κήπος 2.000τ.μ.
ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ΄12.

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

Ο ΓΑΛΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΚΑΒΑΖΙΔΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

Ο Κ υ ν η γ ετ ι κ ό ς Σ ύ λ λ ο γ ο ς Α χ α ρ ν ώ ν θ α
πραγματοποιήσει τη Κυριακή 9 Ιουλίου στο
σ κ ο πε υ τή ρ ι ο
τη ς
Μ α λ ακ άσ α ς
αγ ώ ν α
κυνηγετικού ενδιαφέροντος (SPORTING) για τα
μέλη του.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν
να
σ υ μ μ ε τάσ χο υ ν
σ το ν
αγ ώ ν α,
να
ε πι κ ο ι ν ω ν ή σ ο υ ν
για
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ες
πλ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς
στ α
κ άτω θ ι
τη λ έ φ ω ν α
2102463256
κα ι
6986223883
έ ως
τη
Π α ρ α σ κ ε υ ή 7 Ι ο υ λ ί ο υ γ ι α τ ο ν κ α λύ τ ε ρ ο
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό κ α θ ώ ς θ α τ η ρ η θ εί σ ε ι ρ ά
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
ε φ ό σο ν
δ ι αθ έ το υ ν
ω τ ο α σ π ί δ ες
κ αι
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, 23/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:34302

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την ανάδειξη αναδόχου
για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ»
Α.Μ.:95/2017, προϋπολογισμού
74.000,00€ (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

τιμής, που συμφωνούν με τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της σχετικής διακήρυξης για
την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν από
τα συνεργεία του Δήμου, για τις
επισκευές των φθορών των οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου
σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες
του Δήμου Φυλής., 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 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 13-07-2017 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00- 11:00
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 δύνα-

ται 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
Φυλής,
Διεύθυνση
Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 2132042714.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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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.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15
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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

