ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Πρωθυπουργός
στην Αεροπορική
Βάση Ελευσίνας:

ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΗΣΑΝ, ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΠΕΤΡΕΣ

ΖΕΦΥΡΙ: Έστειλαν στο
νοσοκομείο δυο
αστυνομικούς που
προσπάθησαν να
συλλάβουν φυγόποινο

Óåλ. 2

Óåë. 3

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
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«Παράδειγμα για
όλους το έργο σας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

‘’Δρομολογήσαμε όλες τις ενέργειες,
αλλά δυστυχώς, όχι με δική μας ευθύνη,
δεν βρέθηκε μέχρι σήμερα λύση’’
Óåë. 9

ΖΑΛΙΖΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ 15
ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Óåë. 8

Έχουν φορέσει χειροπέδες σε πάνω από 310 άτομα
για διάφορα αδικήματα, ενώ έχουν κατασχεθεί δενδρύλλια
κάνναβης, ναρκωτικά, πιστόλια και λαθραία τσιγάρα.

Ξανά στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, ο Γιάννης Κασσαβός

Óåλ. 2

Έθεσε στον Γ.Γ. Δημόσιας
Τάξης, Δ. Αναγνωστάκη
το θέμα διατήρησης του
Αστυνομικού Σταθμού
Θρακομακεδόνων, και
ενημερώθηκε για την πορεία
των μέτρων κατά της
εγκληματικότητας στον δήμο

Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο
σήμερα στην ΚΕΔΕ

Να διευκρινισθεί από τον
κ. Σκουρλέτη από ποια
έσοδα θα καλύπτονται
οι επόμενες συμβάσεις

Óåλ. 3-13

– ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ
ΤΙΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ

Βίλια:

Η προτεινόμενη
πολεοδομική Μελέτη
Αναθεώρησης του
Ρυμοτομικού Σχεδίου
Óåλ. 3

112 εκ. € για
τα προνοιακά
επιδόματα Μαΐου
-Ιουνίου 2017

Τα αποδοτέα ποσά στους
δήμους της Δυτικής Αττικής

Óåλ. 6

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Καμπόλης Γεώργιος Δ., Ειρήνης 30, 2105574683
Ελευσίνα
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΣΜΑΣ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ Δραγούμη Στεφάνου 21 & Κοντούλη 1,2105542410

ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΗΣΑΝ, ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΠΕΤΡΕΣ

ΖΕΦΥΡΙ: Έστειλαν στο νοσοκομείο
2 αστυνομικούς που προσπάθησαν
να συλλάβουν φυγόποινο

Μάνδρα
Ροκάς Δημήτριος Π.
Σαλαμίνος 7 & Αλαμάνας, 2105541344
Aχαρνές

Τσιρομάλη Αφροδίτη Ι.
Θρακομακεδόνων 242,
2102435820

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ Μεγάλου
Αλεξάνδρου 61, 2102484258
Χαϊδάρι

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

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
5,9,13,17,21,25,29

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια . Η θερμοκρασία στους 35
βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ν

φωτο αρχείου

έο απίστευτο περιστατικό μεταξύ Ρομά και αστυνομικών δυνάμεων εκτυλίζθηκε στο Ζεφύρι την περασμένη Πέμπτη.
Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στη συμβολή των οδών Κορυσχάδων και Αντύπα προκειμένου να
συλλάβουν έναν 42χρονο φυγόποινο Ρομά σε βάρος του
οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.
Ο 42χρονος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 19
ετών και 2 μηνών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.

Στη θέα της αστυνομίας, γνωστοί του 42χρονου φυγόποινου και κυρίως ο αδερφός του επιτέθηκαν εναντίον των
αστυνομικών ακόμα και με πέτρες με αποτέλεσμα δύο
από τους αστυνομικούς να μεταφερθούν στο νοσοκομείο,
ο ένας με τραύματα στο πρόσωπο από γροθιές και ο
δεύτερος με τραύμα στο σαγόνι από πέτρα.
Αμέσως μετά τη σφοδρότατη επίθεση που δέχτηκαν οι
αστυνομικοί, ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν
όσοι συμμετείχαν σε αυτή.

Ξανά στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, ο Γιάννης Κασσαβός

Έθεσε στον Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης, Δ. Αναγνωστάκη
το θέμα διατήρησης του Αστυνομικού Σταθμού Θρακομακεδόνων,
και ενημερώθηκε για την πορεία των μέτρων κατά της
εγκληματικότητας στον δήμο

Λαμπαδός, Λαμπαδία,
Λαμπαδίνα, Λαμπαδή
Οσίου Λαμπαδού

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

Σ

υνάντηση στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός, με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας
Τάξης κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη, παρουσία του Επιτελάρχη της ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγου κ. Μιχάλη Καραμαλάκη.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών ενημερώθηκε από τον κ. Αναγνωστάκη και τον Επιτελάρχη, για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχει λάβει πρόσφατα η ΕΛ.ΑΣ. για
την πάταξη της εγκληματικότητας στον Δήμο Αχαρνών,
με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης να δεσμεύεται να παρουσιάσει σύντομα τα ποσοτικά και ποιοτικά
στοιχεία των τελευταίων επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης ενημέρωσε
εκτενώς τον Δήμαρχο Αχαρνών και για την επιχείρηση
στον καταυλισμό στην περιοχή του στρατοπέδου Καπό

τα, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 3
Ιουλίου 2017, αλλά και συνολικά για την πορεία εφαρμογής των μέτρων που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη για τον Δήμο Αχαρνών.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός αναφέρθηκε στην ανάγκη διατήρησης και εντατικοποίησης των
επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ ώστε τα μέτρα να έχουν απτά
αποτελέσματα και να δημιουργηθούν οι αναγκαίες
συνθήκες, ώστε να επανέλθει το αίσθημα ασφάλειας
των πολιτών στον Δήμο Αχαρνών. Ενώ έθεσε και πάλι
το θέμα διατήρησης και περαιτέρω ενίσχυσης του
Αστυνομικού Σταθμού των Θρακομακεδόνων, καθώς η
παύση λειτουργίας του συγκεκριμένου Αστυνομικού
Σταθμού, θα δημιουργήσει στους κατοίκους, απογοήτευση και θα καλλιεργήσει το αίσθημα ανασφάλειας και
εγκατάλειψης της περιοχής.

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

Ο Πρωθυπουργός στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας:

θριάσιο-3

«Παράδειγμα για όλους το έργο σας»

Τ

ην στήριξή του στο έργο της πυροσβεστικής εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας κατά
την επίσκεψή του στην Αεροπορική Βάση
πυρόσβεσης της Ελευσίνας, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα και τον
Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχο (Ι) Χρήστο Χριστοδούλου.
«Αυτό που κάνετε είναι παράδειγμα για
όλους και για την ελληνική κοινωνία»,

τόνισε ο κ Τσίπρας, ενώ πρόσθεσε πως
παρά τη λιτότητα που οδήγησε σε μείωση
των αναγκαίων δαπανών έγιναν κάποια
βήματα ώστε να υπάρχει ένα δυνατό
επίπεδο αποτελεσματικότητας των πυροσβεστικών αρχών.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις ηρωικές
δυνάμεις της πυροσβεστικής για το έργο
τους, τονίζοντας πως το ζητούμενο είναι
να μπορούμε να προλαβαίνουμε και να
επεμβαίνουμε έγκαιρα για να σβήνουμε

– ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ

πυρκαγιές πριν αυτές απειλήσουν περιοχές.
«9.000 άνθρωποι ρίχνονται στη μάχη
απέναντι στο φυσικό στοιχείο για να προστατέψουν ανιδιοτελώς την κοινωνία
συνολικά. Θέλω προκαταβολικά να σας
πως ότι είμαστε ευγνώμονες για ότι κάνετε και να σας ευχαριστήσω» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στο τεχνικό προσωπικό που δίνει

«μάχη στο παρασκήνιο», δηλαδή στις
βάσεις συντήρησης ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα οι βλάβες.

Κατά την επίσκεψή του στο κλιμάκιο της
383 Μοίρας Ειδικών Επιχειρήσεων και
Αεροπυρόσβεσης, ο κ. Τσίπρας ενημερώθηκε για την ετοιμότητα της μοίρας εν
μέσω της αντιπυρικής περιόδου και
συνομίλησε με τα στελέχη και τους άνδρες αεροπυρόσβεσης.

Βίλια: Η πρόταση της πολεοδομικής μελέτης

Α

νακοίνωση για την μελέτη αναθεώρησης
του
ρυμοτομικού
σχεδίου Βιλίων έδωσε στη δημοσιότητα η δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Αναφέρεται στην Πολεοδομική Μελέτη
Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου
των Βιλίων και στις ενστάσεις που μπορεί
να κατατεθούν.

Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο
σήμερα στην ΚΕΔΕ

Παρακάτω η σχετική ανακοίνωση της
Γ. Κριεκούκη:

Αγαπητές/οί συμπολίτισσες/ες των Βιλίων,

Όπως γνωρίζετε, με Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, η Περιφέρεια Αττικής έχει αναλάβει την εκπόνηση της
Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του
Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης
των Βιλίων.
Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και
οι Υπηρεσίες της, που επιβλέπουν τους μελετητές, διαβίβασε στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας το Β’ στάδιο της Μελέτης προκειμένου να αναρτηθεί, να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και να υποβάλλουν πιθανές ενστάσεις επί της Πρότασης Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας έχει αρμοδιότητα να αναρτήσει την μελέτη και να ενημερώσει τους πολίτες. Για το λόγο
αυτό η προτεινόμενη Πολεοδομική Μελέτη έχει αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα των Βιλίων και στο Δημοτικό Κατάστημα Μάνδρας.
Ο Δήμος ενημερώθηκε και εκείνος όταν του κοινοποιήθηκε η μελέτη προς ανάρτηση και επιφυλάσσεται, όπως και όλοι
οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, να καταθέσει τις δικές του ενστάσεις και παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου σχεδίου.
Εξαντλήσαμε όλα τα χρονικά περιθώρια που προβλέπονται από το νόμο (20 ημέρες) ώστε να δοθεί όσο το δυνατόν
περισσότερος χρόνος προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Η τελική προθεσμία ανάρτησης και υποβολής ενστάσεων λήγει την Τρίτη 18/07/2017.
Σας καλούμε να αξιοποιήσετε τον διάστημα αυτό. Οι υπηρεσίες και οι συνεργάτες του Δήμου θα παράσχουν κάθε
δυνατή βοήθεια.

Μάνδρα, 4 Ιουλίου 2017
Η Δήμαρχος Iωάννα Κριεκούκη

Να διευκρινισθεί από τον
κ. Σκουρλέτη από ποια έσοδα
θα καλύπτονται
οι επόμενες συμβάσεις

Η

ΚΕΔΕ σημειώνει ότι έχει δεχθεί από τις 30
Ιουνίου που εκδόθηκε η εγκύκλιος 19/2017 του
υπουργού Εσωτερικών, ερωτήματα από όλους
τους Δήμους της χώρας, οι οποίοι ζητούν διευκρινίσεις
σχετικά με την εφαρμογή των όσων προβλέπει η
νομοθετική διαδικασία που δρομολόγησε η κυβέρνηση,
για την επίλυση του ζητήματος των συμβασιούχων στην
καθαριότητα των Δήμων.
Μετά την υποβολή των ερωτημάτων και κατά την
εξέτασή τους από την νομική υπηρεσία της ΚΕΔΕ,
όπως σημειώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας,
προκύπτει ότι τόσο ο Νόμος, όσο και η εγκύκλιος,
αφήνουν αδιευκρίνιστα μια σειρά από ζητήματα, για τα
οποία ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με επιστολή
που απέστειλε στον Υπουργό Εσωτερικών ζητεί άμεσα
επίσημες διευκρινίσεις.
Συνεχϊζεται στη σελ. 13

4-θριάσιο
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Για την τρέχουσα επιχειρησιακή
κατάσταση των
πυροσβεστικών αεροσκαφών

Ενημέρώθηκε ο Αρχηγός ΓΕΑ
Χρήστος Χριστοδούλου κατά την επίσκεψη του
στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα

Γ

ια την τρέχουσα επιχειρησιακή κατάσταση του στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, που – ως γνωστόν – λειτουργούν
υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο του Πυροσβεστικού
Σώματος καθώς και για τις τρέχουσες αποστολές αεροπυροσβέσεως των πολεμικών Μοιρών ενημερώθηκε τη
Δευτέρα (3-7-17) το πρωί ο Αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος
(Ι) Χρήστος Χριστοδούλου κατά την επίσκεψη του στην
112 Πτέρυγα Μάχης, στην αεροπορική βάση Ελευσίνας.
Τον αρχηγό ΓΕΑ υποδέχθηκαν στη βάση της Ελευσίνος
ο διοικητής της Διοικήσεως Αεροπορικής Υποστήριξης
(ΔΑΥ) υποπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς
καθώς και ο διοικητής της 112 ΠΜ, σμήναρχος (Ι) Κυριάκος Παναγιωτόπουλος.
Ο Αρχηγός ΓΕΑ επισήμανε την κρισιμότητα των αποστολών στο κοινωνικό σύνολο
Μιλώντας προς το προσωπικό των πυροσβεστικών
Μοιρών, της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών (355
ΜΤΜ) και της 383 Μοίρας Ειδικών Επιχειρήσεων Αερ-

Στάση εργασίας
προκήρυξε το Συνδικάτο
ΟΤΑ την Πέμπτη

Σ

τάση εργασίας την Πέμπτη 6 Ιουλίου από τις 12
έως την λήξη της βάρδιας και συγκέντρωση στις
13:00 έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών όπου
θα δοθεί συνέντευξη τύπου για τις απολύσεις των
συμβασιούχων προκήρυξε το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής.
Όπως τονίζει στην ανακοίνωση του :«Το Υπουργείο
εκδίδει εγκυκλίους για τον καύσωνα που μένουν στα
συρτάρια και δεν ελέγχει κανείς αν τηρούνται!!! Ταυτόχρονα οι Δήμαρχοι κοροϊδεύουν και αρνούνται να
πληρώσουν τους συναδέλφους βάζοντας ως
πρόσχημα τα πρακτικά του Ελεγκτικού Συνεδρίου για
τους συμβασιούχους.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ!!!»
«Μόλις σε μια εβδομάδα, είχαμε δύο πολύ σοβαρά
ατυχήματα (το ένα θανατηφόρο) και δεκάδες άλλα που
δεν έχουν καταγραφεί ή δεν έχουν γίνει γνωστά λόγο
της εντατικοποίησης της εργασίας και των ανύπαρκτων μέσων Ατομικής Προστασίας»

οπυροσβέσεως (383 ΜΕΕΑ), αεροσκάφη της οποίας έχουν μετασταθμεύσει στην Ελευσίνα για την τρέχουσα πυροσβεστική περίοδο, ο αντιπτέραρχος (Ι) Χριστοδούλου επισήμανε την κρισιμότητα τέτοιων αποστολών στο κοινωνικό σύνολο,
καθώς και την αναγκαιότητα συνεχούς εγρηγόρσεως
από μέρους τους, προκειμένου ο στόλος των πυροσβεστικών αεροσκαφών να διατηρεί την μέγιστη δυνατή
διαθεσιμότητα. Κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς του
μεταξύ άλλων συνομίλησε με το ιπτάμενο και τεχνικό
προσωπικό της 355 ΜΤΜ στην έδρα των πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Τέλος, όπως έγινε επισήμως γνωστό από το ΓΕΑ, για
περισσότερες από 136 ώρες πετούσαν τα πτητικά μέσα
της ΠΑ το τελευταίο τριήμερο σε διάφορες περιοχές της
χώρας. προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο του Πυρ-

οσβεστικού Σώματος στην κατάσβεση των πυρκαγιών
που είχαν εκδηλωθεί και εξακολουθούν (κάποιες εξ
αυτών) να μαίνονται ακόμα.
Πιο συγκεκριμένα, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 64 εξόδους. Σήμερα δε και μέχρι τις 17:30
τα πτητικά μέσα της ΠΑ πετούσαν για περισσότερες από
10 ώρες συμμετέχοντας στις προσπάθειες κατάσβεσης
πυρκαγιών.
Μέχρι τη δύση του ηλίου επιχειρούσαν δύο Canadair
CL-215 στο Καστρίτσι Πατρών, δύο PZL M-18
Dromander (της 358 ΜΑΕΔΥ) στον Χαλκούνα Κέρκυρας,
ένα CL-215 στα Μέγαρα και δύο PZL M-18 στη Γραμμένη Δράμας.

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΟΛΟΙ στη συγκέντρωση των
εργαζομένων στο "Βοήθεια στο Σπίτι"

Η

Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συμπαρίσταται
και καλεί όλους τους εργαζόμενους, που εργάζονται στο
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», να συμμετέχουν, μαζικά,
στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας, που θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017, στις 10.00 το πρωί, στην Πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα.
Η ανακοίνωση
"Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συμπαραστέκεται
στους εργαζόμενους των Συλλόγων και Σωματείων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που εργάζονται στους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού
και στηρίζει τις κινητοποιήσεις τους και συγκεκριμένα την
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που έχει προκηρύξει για την
ΠΕΜΠΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 το Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργανο τους.
Οι Εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μαζί με όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση διεκδικούν:
Την αναγνώριση των συμβάσεων όλων των εργαζομένων του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε Αορίστου Χρόνου,
διότι εργάζονται ανελλιπώς επί δέκα πέντε (15) συνεχόμενα χρόνια, έχουν προσληφθεί μέσω Α.Σ.Ε.Π. και καλύπτουν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες των ευπαθών Κοινωνικών ομάδων.
Την υλοποίηση της δέσμευσης της κυβέρνησης για οριστική λύση του εργασιακού τους ζητήματος και άμεση Νομοθετική
ρύθμιση για την λύση της πολύχρονης εργασιακής τους «ομηρίας».
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συμπαρίσταται και καλεί όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» να συμμετέχουν μαζικά στην Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6
Ιουλίου 2017, στις 10.00 το πρωί, στην Πλατεία Συντάγματος-Αθήνα.
Σε μία περίοδο που η οικονομική κρίση και οι πολιτικές της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. έχουν στόχο το σύνολο της
Κοινωνίας και των εργαζόμενων, έχουμε ΟΛΟΙ υποχρέωση να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην παροχή της Κοινωνικής
φροντίδας και προστασίας σε όλους τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους που
απασχολούνται για πολλά χρόνια στο πρόγραμμα αυτό.
Ο Πρόεδρος
Νίκος Τράκας

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Γεν. Γραμματέας
Βασίλης Πετρόπουλος"
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Δεκάδες φωτιές διαδέχθηκαν τον τετραήμερο καύσωνα
που έπληξε όλη τη χώρα.

Δεν γλίτωσε το Πανόραμα Μεγάρων

Η

ξηρασία που επικράτησε τα τελευταία 24ωρα, σε συνδυασμό με τους ανέμους, σε πολλές περιπτώσεις ισχυρούς,
που ακολούθησαν, δημιούργησαν τις συνθήκες για την
εκδήλωση πυρκαγιών σε πολλές περιοχές, κυρίως της Νότιας και
Κεντρικής Ελλάδας.
Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00
της Δευτέρας στην περιοχή Κοκκάλα του δήμου Ανατολικής
Μάνης, στη Λακωνία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα
της Δευτέρας, είχαν ξεσπάσει συνολικά πάνω από 50 πυρκαγιές.

θριάσιο-5

Ανησυχία για
μετακίνηση της ΟΠΚΕ
Περιστερίου προς
άλλες περιοχές

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Πανόραμα Μεγάρων

Υπό έλεγχο τέθηκε το βράδυ της Δευτέρας η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στα Μέγαρα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πανόραμα και το πύρινο μέτωπο έφτασε σε απόσταση αναπνοής από κατοικημένη
περιοχή.
Στο σημείο επιχείρησαν 33 πυροσβέστες με 11 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα.
Τις εναέριες δυνάμεις ενίσχυσαν τρία ελικόπτερα και δύο καναντέρ που πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού.
Στην περιοχή έπνεεαν ισχυροί άνεμοι που δυσκόλεψαν αρκετά το έργο της κατάσβεσης.

112 εκ. € για τα προνοιακά
επιδόματα Μαΐου-Ιουνίου 2017

- Τα αποδοτέα ποσά στους δήμους της Δυτικής Αττικής

Κ

ατανομή ποσού ύψους 112.229.848,02 € σε 110 Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάιο
– Ιούνιο 2017, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών.
Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν στους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των
αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τέλος παρακαλούνται οι δικαιούχοι Δήμοι να γνωρίσουν
έως την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα
του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2017.
Οι δήμοι της Δυτικής Αττικής θα λάβουν τα ακόλουθα ποσά:
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 473.102,25
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 522.711,37
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 356.219,68
ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 632.408,96

Η

εγκληματικότητα μέρα με τη μέρα αυξάνεται
και η ανάγκη ύπαρξης των ειδικών δυνάμεων
της Αστυνομίας και στο Περιστέρι είναι πιο
κρίσιμη από ποτέ.
Σύμφωνα με πληροφορίες η έξαρση των περιστατικών οπλοχρησίας σε Μενίδι, Φυλή και Ασπρόπυργο
έχουν οδηγήσει τα υψηλά κλιμάκια της Αστυνομίας να
κατευθύνουν τις δυνάμεις της ΟΠΚΕ (Ομάδες Πρόληψης Καταστολή Εγκλήματος) σε αυτές τις περιοχές.
Η ΟΠΚΕ όπως είναι γνωστό αποτελεί το
κατάλληλο εργαλείο για την αντιμετώπιση της
σκληρής εγκληματικότητας που ανθεί στη Δυτική Αθήνα.
Ουκ ολίγα συμβάντα έχουν λάβει χώρα το τελευταίο
διάστημα στο Περιστέρι τα οποία έχει αναλάβει και φέρεις εις πέρας η ΟΠΚΕ Περιστερίου.
Για το λόγο αυτό γίνονται σοβαρές προσπάθειες τόσο
από το Δήμο Φυλής όσο και από όμορους δήμους ώστε
να φιλοξενήσουν σε κτίριο εκείνων των περιοχών όλη τη
δύναμη της ΟΠΚΕ.
Αυτό σημαίνει αυτόματα πως η εγκληματικότητα θα
ανέβει στο κατακόρυφο στο Περιστέρι αφού οι κακοποιοί θα γνωρίζουν πως η ειδική ομάδα κρούσης δρα σε
άλλες περιοχές.
Ετσι το τελευταίο διάστημα είναι έκδηλη η ανησυχία
για πιθανή μετακίνηση της ΟΠΚΕ Περιστερίου προς
άλλες πόλεις γι΄αυτό και εκφράζεται η ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε να παραμείνει η συγκεκριμένη ομάδα στον δήμο Περιστερίου .
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6-θριάσιο

«Ερωτόκριτος»: Μια σπουδαία θεατρική
παράσταση του 1ου ΓΕΛ Ασπροπύργου

Τ

ην Παρασκευή 23 Ιουνίου, στις
8:30 μ.μ. παρουσιάστηκε στο
Κινηματοθέατρο «Γαλαξίας» του
Δήμου Ασπροπύργου η θεατρική παράσταση «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ» από μαθητές
της Α΄ και Β΄ Τάξης του 1ου ΓΕΛ Ασπροπύργου. Πρόκειται για εμβληματικό
έργο, αντιπροσωπευτικό της κρητικής
λογοτεχνίας του 17ου αιώνα, έμμετρο
μυθιστόρημα,
γραμμένο σε ιαμβικό
δεκαπεντασύλλαβο στίχο και σε ιδίωμα
κρητικό, που μέσα στους δέκα χιλιάδες
στίχους του συνδυάζει αρμονικά επιρροές
από την ελληνική λογοτεχνική παράδοση
που οι ρίζες της φτάνουν μέχρι τον
Όμηρο και από την σύγχρονή του ιταλική
αναγέννηση. Κεντρικό θέμα του είναι ο
έρωτας ανάμεσα σε δύο νέους διαφορετικής κοινωνικής θέσης, τον Ερωτόκριτο
και την Αρετούσα, και μέσα από αυτό
αναδεικνύονται αξίες όπως η τιμή, η
φιλία, η αγωνιστικότητα και η πίστη.
Η σχολική αυτή παράσταση, κέρδισε
το κοινό με την αρτιότητά της, που πρόδιδε την εξαιρετική προετοιμασία της,
καθώς παρά τα λιτά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν κατάφερε να δημιουργήσει μια
μαγική ατμόσφαιρα παραμυθιού. Η
παράσταση θύμιζε μια αρμονική εναλλαγή εικόνων ζωγραφικής. Η εκφραστικότητα των μαθητών, οι σκηνές της κονταρομαχίας, οι πολύχρωμοι σχηματισμοί του
χορού των κοριτσιών που αφηγούνταν
την ιστορία, η εξαιρετική ζωντανή μουσική
πλαισίωση και οι εναλλαγές στη δράση
κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των
θεατών και κατάφεραν να τους συγκινήσουν.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ήταν ότι χρησιμοποιήθηκε το αυθεντικό κείμενο χωρίς

Οι συμμετέχοντες μαθητές ήταν οι εξής:
Αφηγήτριες: Καγιά Αφροδίτη, Καμπόλη Μαρία, Καψάλα Μαρία, Κοψαχείλη
Ερασμία, Μαλέλλι
Λάουρα, Μπαλή
Αντιγόνη, Πετράκη Ιωάννα
Ρήγισσα: Ηλία Αγάθη

Ρήγας Α’: Γεωρνταμιλής Βασίλης
Ρήγας Β’: Μαγγίνας Κώστας

Αρετούσα Α’: Καψάλα Δέσποινα

Αρετούσα Β’: Παυνέρη Αναστασία

απλοποιήσεις ή άλλες παρεμβάσεις
στη γλώσσα του. Έτσι οι μαθητές απαγγέλλοντας με ευχέρεια και δραματική
ενάργεια στίχους γραμμένους στην κρητική διάλεκτο του 17ου αιώνα φανέρωναν
ασυνείδητα την ενότητα και συνέχεια της
γλώσσας μας μέσα στους αιώνες.
Στην παράσταση παρευρέθησαν : ο
Αντιδήμαρχος,
κος Καραμπούλας
Αντώνης, ο Πρόεδρος του Πνευματικού
Κέντρου Ασπροπύργου, κος Μπουραντάς, ο Πρόεδρος Σχολικής επιτροπής Β΄
βαθμιας Εκπαίδευσης Ασπροπύργου,
κος Φίλης, ο Επικεφαλής του συνδυασμού «Ασπρόπυργος Αλλάζουμε», κος
Ηλίας, η Πρόεδρος
του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ
Ασπροπύργου, κα Στραϊτούρη Νότα, πολλοί εκπαιδευτικοί σχολείων όλων των
βαθμίδων της Δυτικής Αττικής, γονείς,
μαθητές και κόσμος της τοπικής κοινωνίας.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, παρουσία του
Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μνημόσυνο πεσόντων κατά την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός σας προσκαλεί να τιμήσετε με
την παρουσία σας, το Αρχιερατικό Μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, που θα τελεστεί την Παρασκευή 21
Ιουλίου 2017, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, παρουσία του Πρέσβη
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πρόγραμμα Εκδήλωσης
09:00 - Προσέλευση επισήμων, 09:15 - Επιμνημόσυνη Δέηση
● Ομιλία του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα κ. Κυριάκου
Κενεβέζου ● Κατάθεση Στεφάνων στην προτομή Μήτρου Λέκκα

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Διευθυντής του Λυκείου, κος Σαρρής Αντώνης,
ο Πρόεδρος Σχολικής επιτροπής Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης Ασπροπύργου, κος
Φίλης και ο συντοπίτης μας ηθοποιός,
κος Καραμπούλας Βασίλης, ο οποίος είχε
επιμεληθεί και τη σκηνοθεσία της παράστασης.Ο κος Καραμπούλας Βασίλης
σημειώνει σχετικά: « Εφέτος ήταν η τρίτη
χρονιά που δουλέψαμε με τις κυρίες
Μυλωνά Αθανασία και Χατζηγεωργίου
Σοφία πάνω στη θεατρική αγωγή.
Περίπου 80 μαθητές και μαθήτριες έχουν
μάθει κάποια στοιχειώδη πράγματα για
την αφήγηση, την προφορικότητα, την
ομαδικότητα. Κάτι αντίστοιχο – εξ όσων
γνωρίζω – συμβαίνει και στο πλαίσιο μιας
άλλης θεατρικής ομάδας του σχολείου.
Αυτός ο πυρήνας των αυριανών πολιτών
αν αξιοποιηθεί σωστά – νομίζω – ότι
μπορεί ν’ αλλάξει την πολιτιστική μας κουλτούρα προς το καλύτερο.»

Ερωτόκριτος Α: Κετσετσίδης Λεωνίδας
Ερωτόκριτος Β’:
Παπαθανασίου
Θοδωρής
Νένα: Ζαφειροπούλου Βάσια

Πολύδωρος: Πάντος Χρήστος

Πεζόστρατος:
στόλης

Γιαννακόπουλος Απο-

Βλαντίστρατος: Καλαϊτζίδης Γιάννης
Άριστος: Λακάι Μάριος

Ιππότης: Καραγιαννίδης Σίμος

Τραγούδι: Κάντζου Κωνσταντίνα
Λύρα: Τσικνάκης Κώστας
Λαούτο: Παναγακόπουλος Γιάννης
Νταούλι: Σαμπάνης Λάμπρος

Υπεύθυνες καθηγήτριες ήταν οι κυρίες
Μυλωνά Αθανασία και Χατζηγεωργίου
Σοφία.
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Ξεκινούν τη Δευτέρα 10 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις

Μ

ε την ευκαιρία της διενέργειας των θερινών εκπτώσεων, η
ΕΣΕΕ με επιστολή της στις Εμπορικές Ομοσπονδίες και όλους
τους Εμπορικούς Συλλόγους της χώρας, έδωσε οδηγίες και διευκρινίσεις, για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων όσο και για τη λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή αυτών.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι τακτικές θερινές
εκπτώσεις του παρόντος έτους θα αρχίσουν τη Δευτέρα, 10 Ιουλίου και
θα λήξουν την Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017.
Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της
παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που
πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται
στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην
περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του
παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα
είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.Παράλληλα με τα παραπάνω, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν.
4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των
εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017.

Συνεχίζονται και αυτό το καλοκαίρι στο
Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας οι Μαγικές Νύχτες
Θερινού Κινηματογράφου

Γ

ια ακόμη μία χρονιά συνεχίζεται η επιτυχημένη πρωτοβουλία των Θερινών Κινηματογραφικών Προβολών από το Δήμο
Μάνδρας – Ειδυλλίας.
Οι προβολές ξεκίνησαν από την 1η Ιουλίου στις
Ενότητες Μάνδρας, Βιλίων και Ερυθρών. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της Δημάρχου, κ. Γιάννας
Κριεκούκη η οποία είχε την συνολική και ενθουσιώδη υποδοχή από όλους, όχι μόνο κινηματογραφόφιλους.
Η περσινή καλοκαιρινή χρονιά είχε τεράστια
απήχηση και ανέδειξε τις προβολές σαν μια από
τις πιο αγαπητές πολιτιστικές εκδηλώσεις του
Δήμου σε όλους τους δημότες αλλά και σε πάρα
πολλούς επισκέπτες και παραθεριστές. Το πρόγραμμα, για ακόμη μία χρονιά, είναι με τέτοιο τρόπο
διαμορφωμένο ώστε να ικανοποιεί όλα τα γούστα
και όλες τις ηλικίες ώστε κανείς να μην αποκλείεται
από την μαγεία του Κινηματογράφου.
«Ο Θερινός Κινηματογράφος αποτελεί έναν καθαρά ελληνικό θεσμό που μπορεί να προκαλέσει
συγκίνηση σε όλους και που οφείλουμε να προστατεύσουμε και να διασώσουμε. Έτσι και για το
φετινό καλοκαίρι σας καλώ να στηρίξετε την προσπάθειά μας και να απολαύσουμε όλοι μαζί μαγικές νύχτες θερινού κινηματογράφου» τόνισε η
Δήμαρχος κατά τη διάρκεια των πρώτων προβολών.

θριάσιο-7

Καλά κρατεί το
''Καλοκαίρι στην πόλη
2017'' από τη Δημοτική
Φροντίδα Αχαρνών

Μ

ε εκπαιδευτικές εκδρομές, μπάνιο στη
θάλασσα, αθλητικές δραστηριότητες και
δημιουργική απασχόληση, συνεχίζεται
το πρόγραμμα "Καλοκαίρι στην πόλη 2017" της
Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών.
Η πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος
ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2017 και από τις 3
Ιουλίου 2017 έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση του
προγράμματος μέχρι τις 14 Ιουλίου, ενώ η τρίτη
φάση έχει προγραμματιστεί από τις 17 έως τις 28
Ιουλίου 2017.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώργος Δασκαλάκης, "Το
"Καλοκαίρι στην πόλη 2017" είναι και φέτος μια
εξαιρετική δράση που δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά 6 έως 12 χρονών, να διασκεδάσουν, να αθληθούν και να επισκεφτούν μουσεία και μνημεία,
υπό την καθοδήγηση έμπειρων παιδαγωγών και
καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
Το πρόγραμμα "Καλοκαίρι στην πόλη" υλοποιείται για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά με απόλυτη
επιτυχία, χάρη στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτών που συμμετέχουν και της εμπιστοσύνης
των γονιών, στην Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών".
Για όσους γονείς ενδιαφέρονται, τα παιδιά τους
να συμμετάσχουν στην 3η φάση του προγράμματος Καλοκαίρι στην πόλη 2017 (17 έως τις 28 Ιουλίου 2017), μπορούν να επικοινωνήσουν με τη
Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών στο τηλέφωνο
2167005271.

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

8-θριάσιο

ΖΑΛΙΖΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΜΕΣΑ
ΣΕ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Έχουν φορέσει χειροπέδες σε πάνω από 300 άτομα για διάφορα αδικήματα, ενώ έχουν
κατασχεθεί δενδρύλλια κάνναβης, ναρκωτικά, πιστόλια, φυσίγγια και λαθραία τσιγάρα.

Σ

ε διάστημα 15 ημερών
(15 Ιουνίου – 3 Ιουλίου) έχουν συλληφθεί
311 άτομα για διάφορα αδικήματα, ενώ έχουν κατασχεθεί δενδρύλλια κάνναβης,
ναρκωτικά,
πιστόλια,
φυσίγγια και λαθραία τσιγάρα.

Οι συλλήψεις έγιναν στο
περιθώριο του εν εξελίξει
ειδικού σχεδίου για την
αστυνόμευση της ευρύτερης
περιοχής του Μενιδίου, με
στόχο την αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας και την
ενίσχυση του αισθήματος
ασφαλείας των πολιτών.

Αναλυτικότερα, συνελήφθησαν 311 άτομα (259 ημεδαποί και 52 αλλοδαποί), εκ
των οποίων οι 114 συνελήφθησαν για ναρκωτικά και
όπλα, 88 για Κ.Ο.Κ., 30 για
καταδικαστικές αποφάσεις
και εντάλματα σύλληψης, 22 για παράβαση της
νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, 15 για κλοπές και
διαρρήξεις, 8 για ληστεία, 6 για ρευματοκλοπή, 4 για

παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα, 2 για παράνομα τυχερά παίγνια, 1για διακεκριμένη περίπτωση
φθοράς, αντίσταση και εξύβριση, 1 για πλαστογραφία και 20 για άλλα αδικήματα.

Στο πλαίσιο της
συνολικής αστυνομικής
επιχείρησης
κατασχέθηκαν πάνω
από 2,2 κιλά ηρωίνη,
79 δενδρύλλια και 100
σπόροι
κάνναβης,
ποσότητες κοκαΐνης
και κάνναβης, 1.080
ναρκωτικά
χάπια,
58.006 πακέτα τσιγάρα και 900 συσκευασίες
καπνού,
20.366 ευρώ, 4 πιστόλια και 7 μαχαίρια, 2
κυνηγετικά όπλα και
180 φυσίγγια, 5 ζυγαριές
ακριβείας,
9
αυτοκίνητα και 1 μοτοσικλέτα, 11 κινητά
τηλέφωνα, σιδερογροθιά και 11 ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
Παράλληλα, ακινητοποιήθηκαν 110 οχήματα για στέρηση στοιχείων κυκλοφορίας και σοβαρές
παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
Οι αστυνομικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σε
όλες τις περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017
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ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

‘’Δρομολογήσαμε όλες τις ενέργειες,
αλλά δυστυχώς, όχι με δική μας ευθύνη,
δεν βρέθηκε μέχρι σήμερα λύση’’

Ο

Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους κατοίκους
και τους επισκέπτες του Αλεποχωρίου ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλισθεί η πρόσθετη ποσότητα νερού που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες ύδρευσης του Αλεποχωρίου.
Γνωρίζοντας ότι ειδικά την θερινή περίοδο η περιοχή του Αλεποχωρίου έχει ανάγκες
που υπερβαίνουν τα 1.500 κυβικά μέτρα ημερησίως και οι δημοτικές γεωτρήσεις δεν
επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση, ο Δήμος από το τέλος του 2016 έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες προμήθειας νερού από τρίτους για την ενίσχυση του δικτύου.

Για το σκοπό αυτό:
1.
Προέβλεψε στον προϋπολογισμό του 2017 το ποσό των 35.000 €, που αντιστοιχεί σε προμήθεια περίπου 35.000 κυβικών μέτρων νερού.
2.
Εκπόνησε μελέτη και ενέκρινε με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (04
Απριλίου 2017 και 09 Μαΐου 2017) και της Οικονομικής Επιτροπής (11 Απριλίου 2017
και 08 Μαΐου 2017) την κατ’ εξαίρεση απευθείας ανάθεση της προμήθειας νερού για την
ενίσχυση του δημοτικού Δικτύου στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΕΠΕ (κο Μπάρδη), ο
οποίος αποτελεί και ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ.
3.
Μετά τις εγκρίσεις των αποφάσεων από τους υπερκείμενες υπηρεσίες που
ελέγχουν το Δήμο, o Δήμος απέστειλε την με αριθμ. πρωτ. 10119/29-05-2017 έγγραφη
πρόσκληση στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΕΠΕ (κο Μπάρδη) με την οποία κλήθηκε να
υπογράψει την σχετική σύμβαση και να αρχίσει αμέσως η τροφοδοσία νερού στο δημοτικό δίκτυο.
Δυστυχώς αν και παρήλθε η σχετική προθεσμία δεν προσήλθε να υπογράψει τη
σύμβαση και να προχωρήσει στην παροχή νερού.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο Δήμος χρησιμοποίησε έγκαιρα όλα τα νόμιμα

Τ

μέσα που διαθέτει για να επιλύσει ή τουλάχιστον να μειώσει το πρόβλημα της υδροδότησης της περιοχής.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΟΧΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ, ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΛΥΣΗ.
Με αυτά τα δεδομένα καλούνται όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες του Αλεποχωρίου να
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και να μειώσουν τη χρήση του νερού για πότισμα, πλύσιμο αυλών και άλλες χρήσεις, ώστε να επαρκέσει το διαθέσιμο νερό σε όλους
για τις βασικές τους ανάγκες.
Αυτήν την αυτοσυγκράτηση και πειθαρχία στην καθημερινή χρήση του νερού στο Αλεποχώρι θα πρέπει να την επιδείξουμε για αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι την οριστική
λύση του προβλήματος. Η λύση αναμένεται να επιτευχθεί και να είναι οριστική με την
υλοποίηση ενός μεγάλου έργου που θα μεταφέρει νερό της ΕΥΔΑΠ με αγωγό από τα
Μέγαρα. Ένα έργο που έχει δρομολογηθεί να κατασκευασθεί με πόρους της Περιφέρειας Αττικής, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου.

Καταγγελία Δ. Ιλίου για απομάκρυνση της Κινητής Μονάδας του ΕΚΑΒ

ο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου, με την υπ’ αριθμ. 186/2017 ομόφωνη Απόφασή του, καταγγέλλει τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ
και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας για την απομάκρυνση της Κινητής Ιατρικής Μονάδας του ΕΚΑΒ από το Ίλιον. Τους καλεί
να επανεξετάσουν αυτή τους τη στάση και προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια για την επαναφο-

ρά της.
Η Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ ήταν εγκαταστημένη για 20 περίπου χρόνια στο Ίλιον, βάση χωροταξικών και πληθυσμιακών κριτηρίων και ο Δήμος Ιλίου κάλυπτε το σύνολο των λειτουργικών δαπανών για τη χρήση του χώρου στέγασης του προσωπικού του ΕΚΑΒ
σε κτίριο επί της οδού Νέστορος 101 (μισθώματα, λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας, δαπάνες διαδικτύου, κλιματισμού, υπηρεσίες καθαριότητας κλπ.).
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος: «Λόγω της στρατηγικής της θέσης, η Μονάδα εξυπηρετούσε με τον καλύτερο τρόπο
τους κατοίκους του Δήμου μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Με δεδομένο ότι οι νοσοκομειακές μονάδες που καλύπτουν τη Δυτική Αθήνα βρίσκονται αρκετά μακριά, η απομάκρυνσή της στερεί από τους πολίτες την άμεση ιατρική φροντίδα που τους παρείχε έως
σήμερα. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση και θα κάνουμε ό,τι προβλέπεται προκειμένου να επανέλθει στην πόλη μας.»

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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"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."

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

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
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ
"ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

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

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

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 09:5010:00 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.

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων,
Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr
Άνω Λιόσια, 04/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 36133

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού διαγωνισμούγια την
ανάδειξη αναδόχου για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Α.Μ.:110/2017, προϋπολογισμού
55.583,68 € (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 τιμή
προσφορά, , για το σύνολο των προς
προμήθεια ειδών, που συμφωνούν με
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της σχετικής διακήρυξης για
την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΞΥΛΙΝΩΝ
ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.825,55€
χωρίς Φ. Π. Α. 24% (55.583,68 € με
Φ.Π.Α.24%) για τις ανάγκες του
Δήμου Φυλής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
1. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη
της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη

που έχουν υπογράψει την Συμφωνία
περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με
το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/ Α’/ 1997),
σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 .

2. Κοινοπραξίες – Συμπράξεις Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα
με το άρθρο 6 της διακήρυξης.

Άλλες έξι ημέρες για 6
προαπαιτούμενα μέχρι τη
δόση των 7,7 δισ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Φυλής
στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341), την 18-072017 ημέρα Τρίτηκαι ώρα 10:0011:00 π.μ.

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

Το έργο χρηματοδοτείταιαπό 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

Η

αναστολή της δίωξης κατά των τριών μελών του
γνωμοδοτικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ που
είχε διορίσει η Commission μπορεί να ήταν το
πιο βασικό αλλά δεν είναι το μόνο που έλειπε από την
λίστα των 140 προαπαιτούμενων που θα ανάψουν το
πράσινο φως στη δόση των 7,7 δισ. ευρώ που εγκρίθηκε στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου.
Οι τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν
άλλες έξι εκκρεμότητες από την ατέλειωτη λίστα των
προαπαιτούμενων τα οποία αν δεν ολοκληρωθούν μέσα
στις επόμενες έξι ημέρες μέχρι και το Eurogroup στις 10
του μήνα μπορούν να μπλοκάρουν την δόση
1. Το πρώτο αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων
τις Κυριακές σε τουριστικές περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου η οποία επεκτάθηκε στους
πέντε μήνες. Ο εφαρμοστικός νόμος για τη δεύτερη
αξιολόγηση περιείχε ένα πλαίσιο λειτουργίας αλλά εκκρεμεί ακόμη μια απόφαση πριν το μέτρο πάρει σάρκα και
οστά.
2. Το δεύτερο αφορά τα 800 εκατ. ευρώ από τα 7,7 δισ.
της δόσης που θα διατεθούν για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμών οφειλών του δημοσίου σε ιδιώτες. Με βάση
το αναθεωρημένο μνημόνιο οι ελληνικές αρχές θα
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πρέπει να δώσουν πολύ μεγαλύτερη ανάλυση στο
«στοκ» των ληξιπρόθεσμων οφειλών που ξεπερνούν τα
6,5 δισ. Οι δανειστές ζητούν να μάθουν όχι μόνο τα
στοιχεία που δημοσιεύονται από το ΓΛΚ (οφειλές γενικής
Κυβέρνησης , βεβαιωμένες οφειλές φόρων ) αλλά
θέλουν να ξέρουν και τα "κρυφά".
Πόσα χρωστάει το δημόσιο για καθυστερούμενες
συντάξεις και πόσες αιτήσεις επιστροφής φόρων λιμνάζουν στις Δ.Ο.Υ όλης της χώρας. Επίσης θέλουν να ξέρουν τις οφειλές με κριτήριο τον χρόνο καθυστέρησης, την
αιτία της μη πληρωμής και τον προγραμματισμό για το
άμεσο μέλλον .
3. Μια ακόμη εκκρεμότητα από την πλευρά του ΔΝΤ
είναι η νομική γνώμη που να επιβεβαιώνει ότι η περικοπή των συντάξεων που έχει ψηφιστεί για το 2019 είναι
σύμφωνη με το ελληνικό Σύνταγμα . Η εκκρεμότητα αυτή
υπάρχει από το κλείσιμο της τεχνικής συμφωνίας στις
αρχές Μαΐου .
4. Το άνοιγμα του επαγγέλματος του μηχανικού που
διατρέχει περισσότερο από το μισό υπουργικό
συμβούλιο και ένα μέρος των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Και
αυτή η υποχρέωση βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και
δύο μήνες.
5. Η λειτουργία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
αφού μόνο οι αλλαγές που έγιναν πρόσφατα σε
νομοσχέδιο του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης δεν
αρκούν. Οι θεσμοί θέλουν να δουν την νέα ηλεκτρονική
πλατφόρμα να λειτουργεί.
6. Ακόμη, παρότι δεν πρόκειται για προαπαιτούμενο το
θέμα της απεργίας των εργαζομένων της καθαριότητας
και η τροπολογία για μονιμοποιήσεις που ετοιμάζει το
υπουργείο εσωτερικών έχει θορυβήσει τους δανειστές. Ο
υπουργός οικονομικών θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις
για το πως θα μειωθούν οι συμβασιούχοι από τις 73.000
στις 52.000 όπως προβλέπει το μνημόνιο, πώς ακριβώς
θα γίνουν οι μονιμοποιήσεις, πόσες θα είναι, πόσο θα
κοστίσουν και αν συμβαδίζουν με τον κανόνα των πέντε
αποχωρήσεων ανά μία πρόσληψη που προβλέπεται.
Ως γνωστό αυτή την φορά το ΔΣ του ESM που θα
εγκρίνει τη δόση θα γίνει σε επίπεδο υπουργών και όχι
τεχνοκρατών. Αυτό σημαίνει ότι ο υπουργός οικονομικών
θα πρέπει να εξηγήσει την ολοκλήρωσή τους και στο
Eurogroup αλλά και στο ΔΣ του ESM.

12-θριάσιο

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η΄ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6985821192
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.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 10 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ
ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ !!!.

Ενημερώνουμε μετά λύπης μας,ότι η συνεργασία μας με τη διοίκηση
του ΔΑΣ Ζεφυρίου με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής
περιόδου,έφτασε στο τέλος της.
Σχετικα με το οργανόγραμμα που κατέθεσε στο σύλλογο
ο Κος Κότσιρας στις 28/3/17 για προγραμματισμό του 2017-2018
έως και σήμερα, ουδεμία απάντηση η ενημέρωση έχουμε λάβει.
Αντιθετα γνωρίζουμε τις συζητήσεις που έχουνε γίνει
με άλλους προπονητές.
Μετα την παραίτηση του Προέδρου Κου Βασιλείου στο τέλος του
2016,η τωρινή διοίκηση, πιθανόν έχει άλλους σκοπούς και άλλους
στόχους από αυτούς που εμείς , (η προπονητική ομάδα)
έχουμε θέσει στον αθλητισμό.
Όλα τα όνειρα που καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε σε ελάχιστο
χρόνο (δημιουργία Ακαδημίας χάντμπολ με 90 παιδιά
-3η πανελληνιονίκες παγκορασίδων 2016-3η θέση στην Αττική
2017) οφείλονται στην υγιή συνεργασία παίδων-γονεων
και τους ευχαριστούμε γι αυτό.
Ευχόμαστε στους αθλητές μας και στο ΔΑΣ Ζεφυρίου καλή συνέχεια.
Κότσιρας Κώστας ομοσπονδιακός προπονητής ανάπτυξης Ο.Χ.Ε,
Βιδάκης Γιάννης προπονητής ανάπτυξης χάντμπολ !!!
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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

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.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τμ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ
Σ ΧΩΡΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (
ΠΡΩΗΝ
ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ).
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

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

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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Ο πρώην πρόεδρος θυμάται

Σαρκοζί: Άνγκελα σου άρεσε η Lehman
Brothers; Θα λατρέψεις την Ελλάδα

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί δηλώνει σε
συνέντευξή του ότι είχε προβλέψει την παγκόσμια οικονομική
κρίση του 2008 και αργότερα έπεισε τη γερμανίδα καγκελάριο
Άνγκελα Μέρκελ να συμφωνήσει σε πρόγραμμα αρωγής για
την Ελλάδα.
«Μπορούν να με κατηγορήσουν για πολλά, όχι όμως ότι δεν
είχα προβλέψει την κρίση» δηλώνει ο πρώην αρχηγός του
γαλλικού κράτους, ο οποίος εξηγεί πως είχε γράψει στην
Άνγκελα Μέρκελ τον Αύγουστο του 2007 ζητώντας της να
περιλάβει στην ημερήσια διάταξη της G8 τα χρηματοπιστωτικά
προβλήματα.
«Έναν χρόνο πριν από τη Lehman, ήμουν πεπεισμένος πως
οι υπερβολές της τιτλοποίησης θα έσκαγαν στα χέρια μας»
λέει. Το 2008, «με ξύπνησαν στις 2 ή 3 το πρωί. Οι αγορές θα
ανοίξουν στην Ασία, μου εξήγησαν, και έχουμε ένα γιγάντιο
πρόβλημα με την Dexia» αφηγείται.
«Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση διάσωσης κόστους 6,4 δισ. ευρώ. Σηκώνομαι αμέσως.
Φθάνω στο πράσινο σαλονι. Είναι εκεί ο Ξαβιέ Μισκά, η οικονομική ομάδα μου και η Κριστίν
Λαγκάρντ [τότε υπουργός Οικονομίας], στην οποία θέλω να αποτίσω ιδιαίτερο φόρο τιμής για τη
νηφαλιότητα και το θάρρος της» προσθέτει. «Καταλαβαίνω γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή από το
να σώσουμε την Dexia» εξηγεί.
«Μια άλλη φορά, το 2009, οι επικεφαλής της Renault και της PSA ήρθαν να με δουν στο Ελιζέ:
ελλείψει τραπεζικών πιστώσεων, σε δύο μήνες δεν θα μπορούσαν πια να πληρώσουν τους
μισθούς. Αποφάσισα να τους δανείσει το κράτος 3 δισ. ευρώ με 7%, κάτι που τους έσωσε», λέει.
Αφηγείται επίσης πώς τον Απρίλιο 2009, στη διάρκεια μιας δεύτερης συνόδου κορυφής της G20,
ενώ η Κίνα μπλόκαρε τη δημοσιοποίηση μιας λίστας φορολογικών παραδείσων, «πήγαμε σε μια
γωνιά, ο Χου Τζιντάο, ο τότε κινέζος πρόεδρος, ο Μπαράκ Ομπάμα κι εγώ».
«Ο αμερικανός πρόεδρος μου ζήτησε να μην επιμείνω. Απέσυρα την πρότασή μου. Ο Χου
Τζιντάο κατέληξε να την δεχθεί» αφηγείται.
Ο Σαρκοζί επαναλαμβάνει τις επικρίσεις που είχε διατυπώσει τότε εναντίον του Ζαν-Κλοντ Τρισέ
που ήταν επικεφαλής της ΕΚΤ.
«Με την καγκελάριο, η κοινή ζωή ήταν στην αρχή περίπλοκη. Η Άνγκελα Μέρκελ είναι
θεμελιωδώς επιφυλακτική: δεν εμπιστεύεται τις καινούριες ιδέες και την εκ των προτέρων
ανάληψη δράσης» εξηγεί. «Είναι μια αξιόλογη ηγέτις, αλλά έχει την τάση να περιμένει μέχρι το
τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου λεπτού», λέει.
«Στη διάρκεια της ελληνικής κρίσης, για παράδειγμα, η Γερμανία δεν ήθελε πρόγραμμα αρωγής.
"Σου άρεσε η Lehman; Θα λατρέψεις την Ελλάδα" είπα στην καγκελάριο για να επιχειρήσω να την
πείσω πως, όσο περισσότερο περιμένουμε για να βοηθήσουμε την Αθήνα, τόσο πιο δαπανηρό θα
είναι», αφηγείται.

Συνεχϊζεται από τη σελ. 3

Πέντε ερωτήματα προς τον υπουργό Εσωτερικών

Στην επιστολή του ο κ. Πατούλης θέτει πέντε ερωτήματα:

- Να διευκρινισθεί αν με την διαδικασία της παραγ.2 του
άρθρου 24 τα Δημοτικά Συμβούλια, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει νόμος, υποχρεούνται να
προβούν σε απασχόληση του συνόλου των ήδη εργαζομένων με συμβάσεις έως 7/6/2017 ή μέρος αυτών, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι με τις προηγούμενες νομοθετικές
διατάξεις είχε δοθεί η δυνατότητα αριθμός των συμβάσεων αυτών να καλύπτεται και από άλλες πηγές εσόδων
των Δήμων, πλην των ανταποδοτικών.

- Στην περίπτωση κατά την οποία τα Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσουν να αποδεχθούν το σύνολο των ήδη απασχολουμένων και μέχρι 31/3/2018, οπότε θα ολοκληρωθεί η
διαδικασία πρόσληψης του τακτικού προσωπικού, να
διευκρινισθεί από ποια έσοδα θα καλύπτονται οι συμβά

σεις, το κόστος των οποίων υπερβαίνει το ύψος των ανταποδοτικών τελών;
- Πριν τη σύναψη των συμβάσεων της παρ.2 υποχρεούνται οι Δήμοι να καταγγείλουν τις συμβάσεις που
υφίστανται μέχρι 7/6/2017;
- Να διευκρινισθεί αν στην περίπτωση που ο αριθμός των
νέων θέσεων ή κενών οργανικών θέσεων των ΟΕΥ των
δήμων, που θα ζητηθούν από τους δήμους να καλυφθούν, με την διαδικασία της παρ.1, είναι μικρότερος από τις
ήδη υφιστάμενες συμβάσεις ανά δήμο, θα πρέπει οι
δήμοι να προβούν σε καταγγελία των επιπλέον συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μετά την ανάρτηση
των προσωρινών πινάκων και πάντως μετά την
31/3/2018;

- Οι συμβάσεις που θα συναφθούν σύμφωνα με την διαδικασία της παρ.2 θα έχουν αναδρομική ισχύ από
7/6/2017; Σε αντίθετη περίπτωση με ποιο τρόπο θα καλυφθούν οι αποδοχές των εργαζομένων στο διάστημα από
7/6/2017 έως τη σύναψη της νέας σύμβασης της παρ. 2
του άρθρου 24 του ν.4479/2017;

Η ΚΕΔΕ δηλώνει αντίθετη «στην πρακτική του Κεντρικού
Κράτους να παρεμβαίνει στη λειτουργία των Δήμων».

Με αφορμή την αποστολή της επιστολής, ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ δήλωσε ότι «δεν μπορεί το υπουργείο Εσωτερικών
να καθορίζει με αποφάσεις του πόσους εργαζόμενους θα
προσλάβουμε για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες μας.
Και μάλιστα σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Δεν
είναι δυνατόν εμείς (δήμοι και πολίτες) να πληρώνουμε κι
άλλοι (υπουργείο Εσωτερικών) να αποφασίζουν. Αυτό το
παρωχημένο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους πρέπει να
σταματήσει να υφίσταται. Πρέπει να μπει επιτέλους τέλος
στην προσπάθεια που κάποιοι καταβάλλουν για να
ακυρώσουν την συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια
των δήμων».
Κατά τον κ. Πατούλη, στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΕΔΕ, την προσεχή Τετάρτη 5 Ιουλίου, θα τεθούν
προς συζήτηση τα ζητήματα αυτά και θα καθορισθεί η
περαιτέρω στάση των δήμων, ενόψει της προωθούμενης
μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

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 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, μπάνιο, α

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

νοικτό 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

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

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

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)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ.
ΩΡΑΡΙΟ 13:00-08:00.
ΑΜΟΙΒΗ 400 ΕΥΡΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6947526932

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: 210-5576988

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)
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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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

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

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)
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16-θριάσιο

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ
Έναρξη 10/7: Ώρα αναχώρησης 9.30
και επιστροφή στις 14.00
τιμή συμμετοχής 5 € , παιδιά έως 10 ετών 2,50 €
τηλ κρατήσεων 2105546685

22

12

14

18

1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου

12

1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου

