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Άγριο κυνηγητό
για την
εξάρθρωση
συμμοριών
μπράβων Óåλ. 2

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΡΟΜΑ
ΜΠΟΥΚΑΡΑΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΖΩΗΣ Α.μεΑ.
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Έσπασαν την τζαμαρία και
άρπαξαν PC & κουμπαρά
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«Φως στο τούνελ» του Σκαραμαγκά
Προς λύση φαίνεται να οδεύει
ένα έργο-μνημείο
της ελληνικής γραφειοκρατίας,
oι περίφημες σήρραγες,
οι οποίες επι 20 χρόνια
παραμένουν ανολοκλήρωτες

ΑΓΩΝΙΑ AΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΓΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Óåë. 2-11

Óåë. 4

Χαμός: Πάνω από 40.000
παιδιά θα μείνουν εκτός
παιδικών σταθμών

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Óåλ. 3

Δήμος
Ασπροπύργου:
Έγκαιρη
προετοιμασία για
την προστασία
της πόλης!

Foodlink:

επένδυση ύψους
700.000 ευρώ
στη Μάνδρα
Óåλ. 8

Óåë. 3

Ρύθμιση για την ίδρυση του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στόχος να
λειτουργήσει
από το νέο
Ακαδημαϊκό
Έτος 2017-18

Διέπρεψε στο Ζάγκρεμπ
η Ευαγγελία Κούπενου
από την Ελευσίνα

Óåλ. 6

Óåλ. 9

Ο Ίππος της Δ. Αττικής πήρε το
περισσότερο χειροκρότημα από όλες
τις χώρες – και δικαιολογημένακαθώς έβγαλε το πρόγραμμα σε
αντίξοες καιρικές συνθήκες

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αναστάσιος Γ.
Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243
Ελευσίνα
Παππά Ιωάννα Κ.
Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

«Φως στο τούνελ» του Σκαραμαγκά
Προς λύση φαίνεται να οδεύει ένα έργο-μνημείο
της ελληνικής γραφειοκρατίας, oι περίφημες σήρραγες,
οι οποίες επι 20 χόνια παραμένουν ανολοκλήρωτες

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

Ελευθερίου Κωνσταντίνος Μ. Πάρνηθος 41,
2108087990
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Αναστόπουλος Σταμάτιος, Δημαρχείου
& Στρατηγού Λιόση, 2102473654
Χαϊδάρι

Μανίκαρος Ιωάννης Δ. , Καραϊσκάκη 82,
2105985845

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια . Η θερμοκρασία στους 35
βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα,
Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντυ
Οδυσσέας

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

Π

ρος λύση φαίνεται να οδεύει ένα έργο-μνημείο
της ελληνικής γραφειοκρατίας, τις περίφημες
σήρραγες Σκαραμαγκά, οι οποίες επι 20 χόνια
παραμένουν ανολοκλήρωτες

Το ιστορικό – τρύπα 22εκ €
Το έργο δημοπρατήθηκε το 1997 και έπρεπε να έχει
ολοκληρωθεί το 2001, ωστόσο οι ελλιπείς μελέτες, επέτρεψαν στον εργολάβο να διεκδικεί ολοένα και περισσότερα
ενώ το…κερασάκι στην τούρτα ήταν μια ηλικιωμένη κυρία
που διατηρούσε σπίτι πάνω από τις υπό κατασκευήν
σήραγγες, αρνούταν να φύγει, ενώ δικαιώθηκε και δικαστικά παρά το γεγονός οτι δεν προσκόμισε τίτλους ιδιοκτησίας. Το ελληνικό Δημόσιο έχει, βεβαίως, δαπανήσει
περί τα 22 εκατ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του 2002 δεν
υπήρχε πηγή χρηματοδότησης.
Η λύση «α-λα Δέλτα Φαλήρου»
Τελικά το έργο για την κατασκευή τριών ανισόπεδων
κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και
ολοκλήρωση του ημιδιανοιχθέντος τμήματος της περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω για τη Σύνδεσή της με την
Π.Ε.Ο. Αθηνών –Κορίνθου, βρίσκει το δρόμο της ακολουθώντας το μοντέλο της ανάπλασης του Φαληρικού

Δέλτα, το οποίο επίσης λίγο έλειψε να τιναχθεί στον
αέρα αφού δεν εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του από την
Κομισιόν.
Στην περίπτωση του Φαλήρου, η «ντρίμπλα» έγινε με
την μεταβίβαση του έργου στην Περιφέρεια Αττικής, η
οποία μάλιστα το δημοπράτησε από ίδιους πόρους σε
χρόνο ρεκόρ, σώζοντας την τιμή του ελληνικού δημοσίου,
καθώς τη μελέτη ανάπλασης είχε κάνει δωρεά το Ίδρυμα
Στάυρος Νιάρχος, δια χειρός Ρέντσο Πιάνο, προκειμένου
να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το Κέντρο Πολιτισμού.
Ακολουθώντας την πεπατημένη λοιπόν, με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Γιώργου Δέδε, μεταβιβάστηκε το έργο στην Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να
υλοποιηθεί με ίδια κεφάλαια και στόχο η δημοπράτηση να
βγει στον αέρα μέχρι το τέλος του έτους.
Μάλιστα, με συμπληρωματική εφαρμογή του Νέου
Νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις 4412/2016 το Υπουργείο Υποδομών κήρυξε τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις
που απαιτούνται για το έργο, το κόστος των οποίων φτάνει τα 4εκατ.ευρώ και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της
Περιφέρειας Αττικής.
Συνεχίζεται στη σελ 11

Άγριο κυνηγητό για την
εξάρθρωση συμμοριών μπράβων

Η

επιχείρηση βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη απο
εχθές σε διάφορες
περιοχές του λεκανοπεδίου
Τα μέλη των οργανώσεων
αυτών με το πρόσχημα της
παροχής προστασίας εκβίαζαν μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών
καταστημάτων
Μεγάλη
αστυνομική
επιχείρηση της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη από τις
πρώτες πρωϊνές ώρες σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου για την εξάρθρωση
δύο
εγκληματικών
οργανώσεων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δέκα άτομα, έλληνες και αλλοδαποί.
Τα μέλη των οργανώσεων αυτών με το πρόσχημα
της παροχής προστασίας εκβίαζαν μεγάλο αριθμό

ιδιοκτητών καταστημάτων σε όλη την Αττική.
Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ μετά την ολοκλήρωση τους αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από τη
Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

θριάσιο-3

Δήμος Ασπροπύργου: Έγκαιρη προετοιμασία
για την προστασία της πόλης!

Ο

Δήμαρχος Ασπροπύργου
και μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας, κ. Νικόλαος Μελετίου, ο
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος
Τσίγκος και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Ανα

ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ

στάσιος Παπαδόπουλος ενημερώνουν τους πολίτες του Ασπρόπυργου ότι, με γρήγορους και συντονισμένους ρυθμούς υλοποιείται ο καθαρισμός των φρεατίων σε όλη την πόλη.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ασπροπύργου, πληροφορεί τους Δημότες και τις
Επιχειρήσεις ότι, ξεκίνησε ο καθαρι

Υ π ό έ λ ε γχ ο η φ ω τι ά σ το Κρ υ ο νέ ρ ι
Στάχτη δασική έκταση στους
πρόποδες της Πάρνηθας

Υ

πό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής. Στην ευρύτερη
περιοχή υπάρχουν κατοικίες οι οποίες δεν κινδύνευσαν λόγω
της φοράς των ανέμων.
Στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς βρέθηκαν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και 13 υδροφόρες των
ΟΤΑ. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχέραινε ο δυνατός
άνεμος.Στο σημείο της πυργκαγιάς βρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος δήλωσε:
Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε για ώρες η κυκλοφορία, σύμφωνα με
την αστυνομία, στους εξής δρόμους: α) Από τη λεωφόρο Κρυονερίου
και Μαραθωνοδρόμων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα Βασιλικά Κτήματα. β) Από την οδό Αγίου Μερκουρίου και λεωφόρου Τατοΐου, στο
ρεύμα κυκλοφορίας προς το καταφύγιο Κατσιμίδι.

σμός φρεατίων από απορρίμματα
και αποξηραμένα φύλλα του οδικού
δικτύου ομβρίων υδάτων, καθώς
επίσης πραγματοποιείται και ψεκασμός απεντόμωσης/απολύμανσης και
μυοκτονία.
Οι εργασίες πραγματοποιούνται
στις οδούς Θεμιστοκλέους, Μπο-

υμπουλίνας και 28ης Οκτωβρίου και
θα επεκταθούν σε όλο το δίκτυο του
Ασπρόπυργου. Με τον τρόπο αυτό
ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες,
κάποια ακραία καιρικά φαινόμενα να
θέσουν σε κίνδυνο τις περιουσίες και
τη ζωή των πολιτών.
Κύριο μέλημα του Δήμου Ασπροπύργου είναι επίσης να προστατέψει
τους Δημότες από τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών, φορείς των
οποίων είναι οργανισμοί όπως τα κουνούπια και τα τρωκτικά και από τη
δυσοσμία που προκαλείται με τη
συσσώρευση απορριμμάτων και
αποβλήτων, στη διάρκεια του καλοκαιριού.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΡΟΜΑ ΜΠΟΥΚΑΡΑΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ
ΓΕΦΥΡΑΣ ΖΩΗΣ Α.μεΑ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Έσπασαν την τζαμαρία και άρπαξαν PC & κουμπαρά

Επιστολή από τη ΓΕΦΥΡΑ
ΖΩΗΣ Α.μεΑ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
που στάλθηκε στην εφημερίδα
μας αναφέρεται στη ληστεία που
σημειώθηκε απ;o ανήλικους
Ρομά. Αναλυτικά στην επιστολή
της η ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ Α.μεΑ.
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ σημειώνει τα
εξής: ‘’
Εχτές το βραδύ 3-7 με 4-7
μεταξύ 23: 30 με 00:00 δεχτήκαμε την επίσκεψη τον ταλαίπωρων Ρομά, Γύφτων, πως να τους
πω δεν γνωρίζω, τα προσωπάκια τους τα γλύκα χαμογελάνε στης κάμερες, μας αφήσανε & το dna τους γιατί κόπηκαν τα
αδέλφια σπάζοντας την τζαμαρία μας. Δυστυχώς δεν έχουν ούτε φιλότιμο, δεν σέβονται τίποτα, εισβάλουν σαν τα ποντίκια, σε έναν τέτοιο χώρο δημιουργίας παιδιών και νέων με αναπηρία, και μας προκάλεσαν τεράστια ζημιά σπάζοντας την σταθερή τζαμαρία μας, παίρνοντας
PC των παιδιών μας , και τον κουμπαρά της Γέφυρα Ζωής με τα έσοδα του μηνά μέσα που
τα μαζεύουμε με πολύ κόπο , για να μπορεί να λειτουργεί ο πολυχώρος μας.
Και για αυτό τον λόγο σήμερα είμαστε κλειστά ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε της
ζημίες που μας προκάλεσαν.

θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα ΔΙΑΣ, την Ασφάλεια Χαϊδαρίου, την Σήμανση για την
Άμεση & Πολύτιμη Βοήθεια τους. Η Γέφυρα Ζωής έχει απόδειξη ότι είναι δυνατή και
προχωράει πάρα της δυσκολίες που αντιμετωπίζει.’’

4-θριάσιο

ΑΓΩΝΙΑ AΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
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Χαμός: Πάνω από 40.000 παιδιά θα μείνουν εκτός παιδικών σταθμών

Π

ερισσότερα από 40.000 είναι τελικά τα παιδιά
που θα μείνουν εκτός των παιδικών σταθμών
σε όλη τη χώρα.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται παρά το γεγονός ότι οι οικογένειές τους πληρούν τα κριτήρια για να λάβουν το
voucher που χαρίζει την πολυπόθητη θέση στους παιδικούς σταθμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
του υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και παρά και
τις κυβερνητικές υποσχέσεις ότι κανένα παιδί δεν θα
μείνει εκτός.
Την Τετάρτη, ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ), Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, μιλώντας στον
ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη
οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, ενώ οι δικαιούχοι είναι πολλαπλάσιοι των θέσεων.
«Υπάρχει μεγάλη ανισότητα στον αριθμό των βρεφονηπιακών σταθμών. Δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί
σταθμοί και για να αντιμετωπιστεί αυτό, χρειάζεται χρόνος», ανέφερε ο κ. Γκοτσόπουλος.
Ειδικότερα και με βάση τους αριθμούς, φέτος έγιναν
συνολικά 147.773 αιτήσεις για εισαγωγή στους παιδικούς σταθμούς από τις οποίες τα κριτήρια πληρούσαν
οι 132.982. Ωστόσο, το πολυπόθητο voucher κατάφεραν να εξασφαλίσουν μόλις 92.231 παιδιά, πράγμα που
σημαίνει ότι 40.751 θα παραμείνουν εκτός παιδικών
σταθμών παρά το γεγονός ότι οι οικογένειές τους
πληρούσαν όλα τα κριτήρια.
Λάθος στην κατανομή των θέσεων και κακός σχεδιασμός

Τα προβλήματα με την εισαγωγή των παιδιών στους
παιδικούς σταθμούς όμως φαίνεται ότι είναι ακόμα
περισσότερα καθώς όπως προκύπτει η κατανομή των
θέσεων στους δήμους δεν έγινε με σωστό τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της
Λήμνου όπου οι ανάγκες είναι για 50 θέσεις σε παιδικούς σταθμούς παρόλα αυτά έχουν κατανεμηθεί 100.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι 50 θέσεις αυτές, που θα μπορούσαν να έχουν κατανεμηθεί σε άλλη περιοχή με
μεγαλύτερες ανάγκες, θα παραμείνουν κενές.
Η κατάσταση αυτή πάντως έχει προκαλέσει άγχος και
αγωνία στις οικογένειες όπως προκύπτει και από τις
ολονυχτίες που πραγματοποίησαν ήδη από το βράδυ
της Δευτέρας, έξω από τα γραφεία του Κοινωνικού

Τομέα του δήμου Πατρέων, γονείς δικαιούχοι voucher
για είσοδο των παιδιών τους σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ της πόλης.
«Η ΕΤΑΑ εξέδωσε μεν αποτελέσματα για τους δικαιούχους, αλλά πέταξε το μπαλάκι στους δήμους για την
αξιολόγηση. Ο δήμος όμως, επειδή δεν διαθέτει το
απαιτούμενο προσωπικό, ζητά από τους γονείς να
προσέλθουν στις υπηρεσίες για βεβαιώσεις και εν
συνεχεία όποιος προλάβει να σπεύσει για να εγγράψει
το παιδί του. Ελλοχεύει όμως ο κίνδυνος να προηγηθεί ο οποιοσδήποτε και να προλάβει να πάρει θέση για
το παιδί του και να μείνει κάποιος εκτός, και ας έχει
περισσότερα μόρια, επειδή έχασε την προτεραιότητα»,
δήλωναν γονείς στα τοπικά Μέσα εξηγώντας τους
λόγους που τους οδήγησε να μείνουν δύο βραδιές έξω
από τα γραφεία του δήμου και τονίζοντας έτσι τον κακό
σχεδιασμό.Πάντως, στην Πάτρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναμένεται να παραμείνουν εκτός παιδικών
σταθμών 800 παιδιά.
Στο αέρα οι υποσχέσεις Τσίπρα-Φωτίου

Η δυσάρεστη αυτή έκπληξη για τις χιλιάδες οικογένειες οι οποίες, αν τελικά δεν καταφέρουν να βρουν μία
θέση για τα παιδιά τους σε παιδικό σταθμό, θα πρέπει

να καταβάλλουν οι ίδιοι, και εν μέσω οικονομικής
κρίσης, ένα μεγάλο μέρος του μισθού τους, έρχεται
μετά τις υποσχέσεις τόσο από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, όσο και από την αρμόδια υπουργό ότι κανένα
παιδί δεν θα μείνει εκτός παιδικών σταθμών.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός, τον Απρίλιο και από το
βήμα του 1ου Συνεδρίου της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ
υποσχόταν δωρεάν θέσεις στους παιδικούς σταθμούς
για όλα τα παιδιά άνω των τριών.
«Σε λίγο καιρό θα επιδοτείται όχι μόνο το τρίτο, αλλά
και το 1ο και το 2ο παιδί.
Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε δεκάδες, εκατοντάδες
παιδικούς σταθμούς», δήλωνε συγκεκριμένα απευθυνόμενους στους νέους ο Αλέξης Τσίπρας και υποσχόταν ότι: «Κανένα νέο ζευγάρι δεν θα χρειάζεται να
πληρώνει παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά άνω των 3
ετών».
Από την άλλη η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, μετέθετε την εξαγγελία
του πρωθυπουργού για όλα τα παιδιά άνω των τριών
ετών στους παιδικούς σταθμούς για το 2018 και το
πρόγραμμα αντιμέτρων.
Ωστόσο, η αρμόδια υπουργός υποσχόταν ότι θα
δημιουργούνταν παιδικοί σταθμοί σε όλη την χώρα
ώστε να καλυφθούν τα όποια μεγάλα κενά υπάρχουν.

–ΛΟΥΚΕΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

«Απόβαση» των εφοριακών
σε Αργοσαρωνικό και Αιγαίο

«Απόβαση» των εφοριακών στα ελληνικά νησιά
. Ήδη έχει επιβληθεί ποινή αναστολής λειτουργίας
σε 125 περιπτώσεις επιχειρήσεων και καταστημάτων , χρηματικό πρόστιμο 1.500 ευρώ σε έναν ιατρό
και σε δύο ξενοδοχεία .
Δεκάδες λουκέτα σε καταστήματα και επιχειρήσεις
για μη έκδοση αποδείξεων έχουν επιβληθεί από τα
συνεργεία ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Εσόδων (ΑΑΔΕ), που πραγματοποιούν
εξόρμηση στα νησιά του Αργοσαρωνικού και το Αιγαίο, με εκτεταμένους
ελέγχους για την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής. Στο επίκεντρο των
ελέγχων βρίσκεται η έκδοση αποδείξεων, και από τον Μάιο έως τώρα,
σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, έχει επιβληθεί η ποινή της αναστολής λειτουργίας σε 125 περιπτώσεις
επιχειρήσεων και καταστημάτων, κυρίως σε νησιά του
Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού.
Τα περισσότερα αφορούν το κλείσιμο του καταστήματος ή της επιχείρησης για 48 ώρες, ενώ έχουν επιβληθεί ακόμη τέσσερα πενθήμερα λουκέτα και ένα δεκαήμερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει επιβληθεί,
επίσης, χρηματικό πρόστιμο 1.500 ευρώ σε έναν ιατρό
και σε δύο ξενοδοχεία.
Σημειώνεται, ότι βάση της νομοθεσίας η ποινή του

48ωρου λουκέτου επιβάλλεται σε περιπτώσεις που
εντοπίζεται η μη έκδοση περισσότερων από δέκα αποδείξεις ή το σύνολο της αξίας των αποδείξεων που δεν
έχουν κοπεί υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής αυξάνεται ανάλογα ο
αριθμός των ημερών αναστολής της λειτουργίας της
επιχείρησης. Το σχέδιο «Αιγαίο-Αργοσαρωνικός» που
έχει εκπονήσει η ΑΑΔΕ προβλέπει τη διενέργεια 4.500
ελέγχων έως το τέλος Σεπτεμβρίου.
Ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, με βάση
τις οδηγίες που έχει ήδη δώσει στους προϊσταμένους
των εφοριών, ενημερώνεται σε καθημερινή βάση για τα
αποτελέσματα των ελέγχων και για την αποδοτικότητα
των συνεργείων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των φετινών
ελέγχων είναι ότι οι ελεγκτές δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων ποια επιχείρηση θα ελέγξουν.
Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια των ελέγχων έχουν
εντοπισθεί και περιπτώσεις «πειραγμένων» ταμειακών
μηχανών, όπου στο τέλος της ημέρας σβήνουν τις αποδείξεις που έχουν κόψει
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θριάσιο-5

Πολύχρωμες κατασκευές, ανταλλαγή δώρων και πολλά χαμόγελα
στις Καλοκαιρινές Γιορτές στους Α’ και Β’ Βρεφικούς Σταθμούς του Δήμου Ασπροπύργου

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι καλοκαιρινές
γιορτές στους Α’ και Β’ Βρεφικούς Σταθμούς της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου.
Η Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Σοφία Μαυρίδη μαζί με το Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης, το προσωπικό των Βρεφικών
Σταθμών και όλα τα παιδιά και τους γονείς, αποχαιρέτησαν τη
φετινή χρονιά με χαμόγελο και ποικίλες δραστηριότητες.
Οι μικροί μαθητές με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών παρουσίασαν εντυπωσιακά θεατρικά, ποιήματα, και περίτεχνες κατασκευές, που είχαν κατασκευάσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος καθώς, όλοι εντυπωσιάστηκαν από το
ιδιαίτερο ταλέντο των παιδιών.
Με την ολοκλήρωση των γιορτών, η ΚΕΔΑ φίλεψε τους καλεσμένους της με πεντανόστιμες γαστρονομικές δημιουργίες. Οι
Παιδαγωγοί προσέφεραν χειροποίητα δώρα, καθώς και Διοίκηση
της Κ.Ε.Δ.Α. μοίρασε συμβολικά δώρα, σε παιδιά και γονείς.
Στις γιορτές παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου , κ. Αντώνιος Καραμπούλας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, η
Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Σοφία Μαυρίδη, ο Αντιπρόεδρος της
Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αντώνιος Κοναξής, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, κ. Γεώργιος Φίλης και το μέλος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου, κ. Φίλιππος
Τσιλεδάκης.
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6-θριάσιο

Διέπρεψε στο Ζάγκρεμπ η Ευαγγελία Κούπενου από την Ελευσίνα
Ο Ίππος της Δ. Αττικής πήρε το περισσότερο χειροκρότημα από όλες τις χώρες
– και δικαιολογημένα- καθώς έβγαλε το πρόγραμμα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες

Η Εθνική Ομάδα κατάφερε να κατακτήσει
την 2η θέση (Ασημένιο μετάλλιο).

Ο

ι δύο Πρωταθλητές της Δ. Αττικής
Ευαγγελία Κούπενου – Ράπτη και ο
συναθλητής της Ιχώρ με την Εθνική
Ομάδα Ιππικής δεξιοτεχνίας έλαβαν μέρος στο
Βαλκανικό Πρωτάθλημα που έγινε στις 27 Ιουνίου εως 2 Ιουλίου στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.
«Το ταξίδι καθώς και των άλλων αθλητικών
αλόγων έγιναν σε δύσκολες συνθήκες έφτασαν
στην Κροατία καταπονημένα, αλλά και η εκεί
κατάσταση στο Ζάγκρεμπ ήταν ότι χειρότερο

Ο Ίππος της Δ. Αττικής πήρε το περισσότερο
χειροκρότημα από όλες τις χώρες – και δικαιολογημένα- καθώς έβγαλε το πρόγραμμα σε
αντίξοες καιρικές συνθήκες . Έδειξε πείσμα και ότι
είναι ένας σωστός αθλητής Ευχόμαστε να ‘χουν
πάντα Επιτυχίες και να’ναι υγιείς. Η αμαζόνα
έδωσε για ακόμα μια φορά την χαρά να ακουστεί το
όνομα της Ελευσίνας.

μπορούσε να υπάρξει ο καιρός ανά 2 ώρες
άλλαζε από πολύ βροχή σε αέρα και ζέστη» μας
αναφέρει η Ελευσίνια Ευαγγελία Κούπενου-Ράπτη.
Ο αγωνιστικός στίβος ήταν με λάσπη και πολύ
νερό και η αμαζόνα της περιοχής μας είχε την
ατυχία να κληρωθεί και τις 2 μέρες να πρέπει
να ιππεύσει με πολλή βροχή και με ένα στίβο
«λίμνη». Παρα ταύτα, οι δύο αθλητές παρόλα
αυτά κατάφεραν να διακριθούν και να φέρουν
καλή βαθμολογία.

Με μεγάλη επιτυχία σημειώθηκε η
επίδειξη του αθλητικού συλλόγου Δράκος
Ασπροπύργου στην πλατεία δημαρχείου

Μ

ε μεγάλη επιτυχία
σημειώθηκε
η
επίδειξη του αθλητικού συλλόγου Δράκος Ασπροπύργου στις 28 Ιουνίου στην
πλατεία δημαρχείου στο Ασπρόπυργο.
Παρευρέθηκε η δημοτική
αρχή καθώς και ο δήμαρχος
Νίκος Μελετίου, όπου έδωσε
συγχαρητήρια για τα παιδιά του
συλλόγου, μετά απο μία επίδειξη
πειθαρχίας ταχύτητας και δύναμης.
Στο τέλος η επίδειξη έληξε με
πολλά βεγγαλικά να φωτίζουν το
νυχτερινό ουρανό του Ασπρόπυργου.

Σημαντικότερες διακρίσεις:

2η στο Ομαδικό Ενηλίκων στο Ζάγκρεμπ της
Κροατίας 2017, 1η και 2η Βαλκανιονίκης σε
Ομαδικό και Ατομικό 2016, και 1 Πολυνίκης 2016.
3η Πανελληνιονίκης Ενηλίκων 2015, 1η Πολυνίκης Δα 2015. 1η θέση ομαδικό Ενηλίκων
Βαλκανικό Σερβία 2014. 2η Πρωταθλήτρια
Ενηλίκων 2013, 2η Πολυνίκης 2013. 2η Πρωταθλήτρια Νέων Ιππέων 2012. 2η Πανελληνιονίκης και 3η Πολυνίκης Νέων Ιππέων
2011.

Τ ρ ι σ άγ ι ο στ η ν Π ά ρ νη θ α στ η
μν ήμη τ ων προ γόν ων μα ς
π ου εκ τελέσ τηκαν
α π' τ ο υ ς Γ ε ρ μ αν ο ύ ς

Τρισάγιο στην Πάρνηθα στη μνήμη των προγόνων μας
που εκτελέστηκαν απ' τους Γερμανούς July 05, 2017
Τρισάγιο στη μνήμη των Μενιδιατών, Χασιωτών και
Σαρακατσάνων που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς
το 1944 θα τελεστή την Κυριακή 9 Ιουλίου, στις 10:30
στην Αγία Τριάδα Πάρνηθος από Συλλόγους και φορείς
της περιοχής μας!

Καθαρισμός στο Λιμάνι
Αλεποχωρίου την Κυριακή 8 Ιουλίου

Ο Όμιλος Αυτοδυτών Λουτρακίου [Loutraki
Dive Club] και ο Ναυτικός Όμιλος Αλεποχωρίου, προχωρούν σε καθαρισμό του
πυθμένα στο λιμανάκι του Αλεποχωρίου, το
Σάββατο 8 Ιουλίου 2017 στις 13:00.
Ο Όμιλος Αυτοδυτών Λουτρακίου έχει αναλάβει με επιτυχία καταδύσεις καθαρισμού στις
περιοχές γύρω από το Λουτράκι
(Άγιοι Θεόδωροι, Λίμνη Βουλιαγμένη
Περαχώρας κ.λπ.) και τώρα συνεχίζει και στο
λιμάνι του Αλεποχωρίου.
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θριάσιο-7

ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 12-21 ΙΟΥΛΙΟΥ

Τ

H επαφή του κοινού της Ελευσίνας
με το σύγχρονο θεατρικό γίγνεσθαι

ο Τμήμα Πολιτισμού
του
Ν.Π.Δ.Δ
Π.Α.Κ.Π.Π.Α του
Δήμου
Ελευσίνας
συμμετέχει στο Φεστιβάλ
των «Αισχυλείων 2017»
διοργανώνοντας στις παλιές αποθήκες της Ελαιουργικής (Ιερά Οδός & Αδελφών
Μουρίκη) με τις παρακάτω παραστάσεις:
1.
Ξεκινάμε την Τρίτη 11 Ιουλίου παρουσιάζοντας για πρώτη φορά Site Specific
Installation, με την Performance «CUBE» (=Κύβος) από την κα Αιμιλία Μπουρίτη που
μας προκαλεί-προσκαλεί να παρακολουθήσουμε μια εικαστική εγκατάστασηπαρουσίαση, που ξεδιπλώνει τη σχέση του σώματος με το σύμβολο του «κύβου» αλλά
και με τις επιρροές από την ενέργεια της βιομηχανικής Ελευσίνας.
Είσοδος Δωρεάν!

2.
Για όγδοη συνεχή χρονιά την «Σύγχρονη Θεατρική Δημιουργία» έναν θεσμό
που αγκαλιάζει θεατρικές δημιουργίες νέων καλλιτεχνών και τις στηρίζει. Παράλληλα,
εξασφαλίζουμε στο κοινό της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής την επαφή με το
σύγχρονο θεατρικό γίγνεσθαι και παρέχουμε την ευκαιρία να απολαύσει τις παραστάσεις με το συμβολικό εισιτήριο των 5 ευρώ ή να προμηθευτεί την οικονομική κάρτα διαρκείας αξίας 20 ευρώ που ισχύει για όλες τις παραστάσεις.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των παραστάσεων που σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε στις Παλιές αποθήκες της Ελαιουργικής (Ιερά Οδός & Αδελφών Μουρίκη) είναι
το παρακάτω:

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΓΙΑ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΔΕΧΕΤΑΙ
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Από εκδηλώσεις στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Σ

χετικά με την ηχορύπανση από εκδηλώσεις στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» , ο Δήμος Ιλίου
με σ ανακοίνωσή του ενημερώνει :“Με αφορμή τα πολλά παράπονα που δέχεται ο Δήμος
Ιλίου και τηλεφωνικά για ηχορύπανση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, προερχόμενη από
εκδηλώσεις εντός του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», ενημερώνουμε ότι την αρμοδιότητα αδειοδότησης της διεξαγωγής εκδηλώσεων στον χώρο έχει αποκλειστικά η Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης
Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», στον οποίο θα πρέπει να απευθύνονται οι πολίτες.
Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος”

Η Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών
& Αττικής «Ο Καπετάν
Ευκλείδης» διοργανώνει τα
«Ευκλείδεια 2017»

Η

Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών & Αττικής «Ο
Καπετάν Ευκλείδης» διοργανώνει τα
«Ευκλείδεια 2017» την Παρασκευή 7
Ιου λίου, στις 20:00, στο Δημοτικό Park ing
δίπλα από το κτήριο της Λέσχης.
Η
ε κδ ή λ ω σ η
πλ α ισ ι ώ νε τα ι
από
τ ου ς
κ α λ λ ι τ έ χ ν ε ς : Σ τ ά θ η Π α υ λ ί δ η κα ι Γ ι ώ ρ γ ο
Σιαμλίδη στο τραγούδι, Χάρη Αθανασιάδη στη
λ ύ ρα ,
Κώ σ τα
Κ ω σ τ ε λ ί δη
κα ι
Γε ω ρ γ ί α
Παπαδ οπούλο υ στη λύρ α και το τραγού δι,
Γιώργο Τσιλικίδη και Νίκο Πετρίδη στη λύρα,
Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο Κ ο σ μί δ η σ τ ο α γ γ ε ί ο , Ν ί κο
Σιδηρόπουλο και Χρήστο Μαυρίδη στο νταούλι,
Γ ι ώ ρ γ ο Μ ο υρ α τ ί δ η σ τ ο α ρ μ ό ν ι ο κ α ι Ν ί κο
Μαυρίδη στα ντραμς.
Είσοδος ελεύθερη.

8-θριάσιο

Foodlink: επένδυση ύψους
700.000 ευρώ στη Μάνδρα

Ο

λοκληρώθηκε η νέα εγκατάσταση
στην αποθήκη της Foodlink, στην
περιοχή της Μάνδρας, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση.
Η εγκατάσταση αποτελεί μία επένδυση της
Foodlink σε ραφοπάταρα, ύψους 700.000
ευρώ.
H Foodlink, με γνώμονα τις νέες τάσεις
στον κλάδο των logistics για μεγαλύτερη
εκμετάλλευση του ωφέλιμου χώρου των
εγκαταστάσεων, εκμεταλλεύεται, πλέον,
ολοένα και περισσότερο το ύψους των
αποθηκών της, υιοθετώντας μία μορφή πολυαποθήκης, με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους αποθήκευσης σε μόνο μία εγκατάσταση.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της επιπλέον

καθετοποίησης των χώρων της αποθήκης
είναι ότι παρέχεται στο εργατικό προσωπικό
μία πιο ευέλικτη διεκπεραίωση παραγγελιών, με πιο εύκολη πρόσβαση σε περισσότερες θέσεις, αυξάνοντας το warehouse productivity.
Συγκεκριμένα, η κατασκευή με τα ραφοπάταρα καλύπτει 3.000 τ.μ. και περιέχει 14.500
θυρίδες (θέσεις bins). Γι’ αυτήν την τριώροφη κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν 13.200
μέτρα γαλβανισμένης λαμαρίνας. Καθημερινά, διακινούνται από τη νέα κατασκευή
2.500 διαφορετικοί κωδικοί προϊόντων,
εξυπηρετώντας μία πληθώρα αποθετών του
κλάδου του λιανεμπορίου και της τεχνολογίας, όπως οι Wind, Public, ForthnetNova, Δαμκαλίδης κ.ά.
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"Φρένο" στη μισθοδοσία
συμβασιούχων από παράταση
που έχουν υπερβεί το 24μηνο

Μ

ε την έκδοση της απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, που έκρινε αντισυνταγματικές τις παρατάσεις των
συμβάσεων πέραν των 24 μηνών και μη σύννομα τα εντάλματα πληρωμής μισθοδοσίας, η πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου poy εκδόθηκε στις 23.6.2017 και αφορά τρεις συμβασιούχους σε δήμο της Κεντρικής Μακεδονίας , έρχεται να συμμορφωθεί με αυτήν την απόφαση. Έτσι, κρίνει ότι οι συμβάσεις των τριών για
την περίοδο 8.5.2017 έως 31.5.2017 είναι “άκυρες” και πως “οι εντελλόμενες με το χρηματικό ένταλμα δαπάνες δεν είναι νόμιμες και το
χρηματικό ένταλμα δεν θα θεωρηθεί”.
Αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει αναστάτωση στους δημάρχους για το
πώς θα πληρωθούν αυτές οι περιπτώσεις συμβασιούχων.
Έμπειροι νομικοί εκφράζουν τον ίδιο προβληματισμό και κάνουν ένα
βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι “η πράξη του Επιτρόπου μπορεί
να κριθεί σε νέα βάση μετά την πρόσφατη νομοθετική του υπουργείου
Εσωτερικών”, με την οποία ορίζεται ότι από 7.6.2017, οπότε και
εκδόθηκε η απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και
έως 31.3.2018, καθώς οι συμβασιούχοι από παράταση θα μπορούν να
απασχολούνται στις ίδιες θέσεις και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
“Το πρόβλημα, όμως, μετακυλίεται στους δήμους, και θα πρέπει να
επιλέξουν πόσους και ποιους εργαζόμενους χρειάζονται έως τις
31.3.2018, οπότε και υπολογίζεται ότι θα έχουν εκδοθεί οι προσωρινοί
πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ” υποστηρίζουν οι νομικοί, καθώς “τότε
θα λήξουν οι συμβάσεις όσων εργάστηκαν με τις νέες συμβάσεις, οι
οποίες έχουν ισχύ από 7.6.2017”.
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Γκάζια και αποθέωση στο 8ο Motor Festival

θριάσιο-9

Το διήμερο 2-3 Σεπτεμβρίου στα Μέγαρα

Τ

ο Motor Festival μετά την τεράστια επιτυχία
σε Λάρισα και ΟΑΚΑ, επιστρέφει στην καρδιά της μηχανοκίνησης, στο αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων, τη μεγαλύτερη πίστα στην Αττική. Επιστρέφει πιο διαφορετικό, πιο δυναμικό, πιο
μηχανοκίνητο από ποτέ!
Το 8ο Motor Festival, η μεγαλύτερη γιορτή της
μηχανοκίνησης στην Ελλάδα, που θα διεξαχθεί στις
2-3 Σεπτεμβρίου στα Μέγαρα, θα είναι πιο θεαματικό από ποτέ, αλλά με πρωταγωνιστή εσένα. Στο
8ο Motor Festival, θα βρίσκεται η elite του ελληνικού motor sport, αλλά ταυτόχρονα η διοργάνωση
θα ανοίξει τι πόρτες της για ΕΣΕΝΑ, για να γράψεις
τη δική σου ιστορία!
Είσαι άντρας; Είσαι γυναίκα; Ανεξαρτήτως
ηλικίας ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία να μπεις
με το όχημα σου σε μια πίστα αγωνιστικών προδιαγραφών και να αποθεωθείς από χιλιάδες θεατές.
Να το ζήσεις όπως το ζουν οι επαγγελματίες
οδηγοί, αθλητές τα πρότυπα και τα είδωλα σου! Ναι
ήρθε η στιγμή για πρώτη φορά στην Ελλάδα να

ανοίξουν οι πόρτες για όλους και
όλες ανεξαρτήτως φύλου και
ηλικίας και όλοι να αγκαλιαστούν,
να αποθεωθούν, να βραβευτούν,
να νιώσουν τη μαγεία της μηχανοκίνησης!
Όλοι μαζί σε μια γιορτή, σε μια
απόλαυση, σ’ έναν κόσμο, σ’ ένα
event, στο 8ο Motor Festival! 2-3
Σεπτέμβρη Αυτοκινητοδρόμιο
Μεγάρων, Λάβετε θέσεις! Έτοιμοι! START!
Μια τεράστια έκπληξη για τους
επισκέπτες όλων των ηλικιών
είναι ότι θα ζήσουν το θρυλικό
γύρο του… θανάτου, αυτό το
απίστευτο ακροβατικό της μηχανοκίνησης! Οι εκπλήξεις θα είναι πολλές και θα
αποκαλύπτονται σιγά σιγά από τη διοργανώτρια
εταιρεία παραγωγής Magic Lamp. Γκαζώνουμε για
8th Motor Festival την μεγάλη γιορτή της μηχανοκίνησης!

Πληροφορίες για δήλωση συμμετοχών στη
σελίδα του Motor Festival στο Facebook
(https://www.facebook.com/motorfestival.gr/)
#motorfestival #8thmotorfestival #Magiclamp
#themotormoment

Ρύθμιση για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Στόχος να λειτουργήσει από το νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18

Τ

ο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα περιλαμβάνει 5 νέες Σχολές από τις 7 σημερινές (5 του
ΤΕΙ Αθήνας και 2του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ),
δηλαδή μείωση κατά 29%.
Σε θετικό κλίμα συνεδρίασε προχθες η
Επιτροπή για τη μετεξέλιξη των ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, παρουσία του
υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.
Η διαπίστωση που προέκυψε από τις
δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι “η
εξαιρετική, για τα ελληνικά δεδομένα,
ταχύτητα και σε εποικοδομητικό κλίμα
που εργάζεται η Επιτροπή για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
το οποίο πρόκειται να διαδεχθεί το ΤΕΙ
Αθήνας και το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ”.

Έτσι, στα μέσα Ιουλίου 2017, η Επιτροπή,
όπου στις εργασίες της
συμμετέχει και ενεργά ο
υπουργός
Παιδείας,
αναμένεται να έχει ολοκληρώσει το προτεινόμενο σχήμα του νέου
Πανεπιστημίου.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίεςτο
νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα περιλαμβάνει 5 νέες Σχολές από
τις 7 σημερινές (5 του
ΤΕΙ Αθήνας και 2του ΑΕΙ
Πειραιά ΤΤ), δηλαδή μείωση κατά 29%.

Ως προς τα 36 υπάρχοντα Τμήματα (27
του ΤΕΙ Αθήνας και 9 του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ),

εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανάλογο ποσοστό μείωσης, με
περίπου 10 Τμήματα μείον, που
θα προκύψει από συγχωνεύσεις
υφιστάμενων Τμημάτων ως
κατευθύνσεις στα νέα δημιουργούμενα Τμήματα.
Στη συνέχεια, το αργότερο
μέχρι τον Σεπτέμβρη, αναμένεται να υπάρξει άμεσα νομοθετική διαδικασία ίδρυσης του
Πανεπιστημίου
εξουσιοδοτώντας για την οργάνωση και
τη λειτουργία του τον υπουργό
Παιδείας.
Η Επιτροπή θα συνεδριάσει
εκ νέου το επόμενο δεκαήμερο.

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

w e b sit e :w ww .ana st asi ase r e pa. gr

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.
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θριάσιο-11

Πρώην αστυνομικός "πίσω" από τους φακέλους
με σφαίρες σε δημόσια πρόσωπα

Σ

υνελήφθη την Τετάρτη από άνδρες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ένας 55χρονος άντρας,
πρώην αστυνομικός ο οποίος φέρεται να εκείνος
που έστελνε φακέλους με σφαίρες, αλλά και με απειλητικά μηνύματα, σε πολιτικούς, δημοσιογράφους, αλλά
και τραπεζίτες.
Πιο συγκεκριμένα, εξιχνιάστηκαν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) δέκα υποθέσεις αποστολής φακέλων, που περιείχαν απειλητικές - εξυβριστικές επιστολές και φυσίγγια πυροβόλων όπλων.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα
29χρονη στην Κορινθία

Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία
29χρονη, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης , στο 6ο
χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κιάτου – Γκούρας,
στην Κορινθία.
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 29χρονη εξετράπη, για άγνωστους ακόμη λόγους, από την πορεία του και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα
η οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΛΕΥΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΪΡΑΚΛΙΔΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Πρόκειται για τις ακόλουθες υποθέσεις απειλητικών - εξυβριστικών επιστολών που απεστάλησαν:

την 23 Μαΐου 2017 στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με 3 φυσίγγια,
την 22 Οκτωβρίου 2015 στην τότε Πρόεδρο της Επιτροπής των Σοφών για την μεταρρύθμιση του
Ασφαλιστικού Συστήματος και Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με 1 φυσίγγιο,
την 22 Οκτωβρίου 2015 στον τότε Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, με 1 φυσίγγιο,
την 17 Ιανουαρίου 2014, στον τότε Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με 2 φυσίγγια,
την 17 Ιανουαρίου 2014, σε δημοσιογράφο, με 2φυσίγγια,
την 18 Φεβρουαρίου 2013, στον τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, με 1 φυσίγγιο,
την 21 Μαΐου 2013, στο «Σωματείο Πακιστανών Μουσουλμάνων Ελλάδος»,
την 17 Μαΐου 2013, στην «Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδος», στην περιοχή του Νέου Κόσμου,
την 20 Μαΐου 2013, σε άτυπο χώρο προσευχής, στην Αθήνα και
την 30 Μαΐου 2013, στην «Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδος», στην περιοχή του Νέου Κόσμου.
Μετά από τα στοιχεία της έρευνας, σχηματίσθηκε σε βάρος του 55χρονου σχετική ποινική δικογραφία, η
οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Επιπλέον, στις 3 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του σε περιοχή της Αττικής, όπου
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυσίγγια πυροβόλου όπλου και για το λόγο αυτό συνελήφθη, οδηγήθηκε στον
αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε με τη διαδικασία του Aυτοφώρου.

Συνε χίζ εται απ ό τη σελ 2

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα οδικά
έργα για όλη την Αττική και ειδικά για την κίνηση της
Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου από τον Πειραιά
και την Λεωφόρο Αθηνών. Ο προϋπολογισμός του
έργου είναι περίπου 45εκατ.ευρώ.
Με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να αποσυμφορήσει την κίνηση των οχημάτων στη Λεωφόρο
Σχιστού και την Λεωφόρο Αθηνών ενώ θα ολοκληρωθεί και η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος του
Αιγάλεω, κλείνοντας οριστικά ένα μαύρο κεφάλαιο
στην ιστορία των οδικών έργων της χώρας, το
οποίο για χρόνια βάλτωνε στους μηχανισμούς της
ελληνικής γραφειοκρατίας.

Το «προφίλ» του έργου

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται :

Η κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμβου «Σκαραμαγκά»,

Η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου «Ναυπηγείων», ο οποίος προβλέπεται να εξυπηρετεί τη
σύνδεση της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως (Σχιστού) με την οδό Παλάσκα,
Η βελτίωση του ανισόπεδου κόμβου «Σχιστού»

μεταξύ της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου και
της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως – Σχιστού

Η ολοκλήρωση του Ημιδιανοχθέντος τμήματος
της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω
(Δ.Π.Λ.Α.) σε μήκος 1,5 χλμ. περίπου, από το
πέρας του κατασκευασμένου και ήδη σε λειτουργία
τμήματος της Λεωφόρου, μέχρι τα όρια του Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά (συμβολής της
Δ.Π.Λ.Α. στην Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου), καθώς
και τα απαιτούμενα έργα συλλεκτήρων όμβριων και
αποχέτευσης, οδοφωτισμού, σηματοδότησης,
σήμανσης – ασφάλισης, πρασίνου.

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
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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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Λεωφ. Δημοκρατίας 18
Ταχ. Κωδ. : 19 300 Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο : 213200641728
Τηλεομοιότυπο (φαξ): 210
5576485
Πληροφορίες : Σοφία Πανταζή
Email: pantazi.s@aspropyrgos.gr
Ασπρόπυργος, 05 Ιουλίου
2017
Αρ. Πρωτ.: 25735

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΗΣ
Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
« Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ
Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι ΑΣ
Κ ΑΙ
Ε Ν ΑΝ Τ Ι
Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι ΑΣ
Κ Ρ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν
Υ Π Ε Ρ Τ ΑΣ Ε Ω Ν
ΣΤΑ
Σ Χ Ο ΛΙ Κ Α
Κ Τ ΙΡ Ι Α
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Γραμματεία Περιφερειακού
Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού
15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr
Αθήνα, 6-07-2017
Aρ. Πρωτ.: 140446

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
της με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών
ΕσωτερικώνΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται
ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ.
πρωτ. οικ.26652/17 έγγραφο ο
φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ
με:
Α) τίτλο έργου: «Λατομείο Αδρανών Υλικών», υποκατηγορία Α1,
ομάδα 5η, α/α: 4 (Εξόρυξη αδρανών υλικών), κατηγορία Β, 9η
ομάδα, α/α: 130 (Κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία λίθων για
διακοσμητικούς και οικοδομικούς

θριάσιο-13

1. Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α Ν Τ Ι Κ Ε Ρ ΑΥ Ν Ι Κ Η Σ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΝΑΝΤΙ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», με προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ (με
Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από
τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία έργου ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 80.573,23 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και
απολογιστικές εργασίες).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να παραλάβουν τα συμβατικά
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κ.λ.π) από την ιστοσελίδα του
Δήμου www.aspropyrgos.gr και
τα λοιπά στοιχεία το διαγωνισμού
γραφεία
της Δ/νσης
από
Πολεοδομίας
και
Τεχνικών
Υπηρεσιών
του
Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνας και
Αθ. Διάκου Ασπρόπυργος.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2132006417, FAX 2105576485,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Σοφία Πανταζή.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις 01 Αυγούστου 2017, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το
σύστημα υποβολής προσφορών

σκοπούς. Θραύση αδρανών
υλικών) & α/α: 201 (Χερσαίες
εγκαταστάσεις
αποθήκευσης
πετρελείου, υγρών καυσίμων και
χημικών προϊόντων)
Β) θέση έργου: θέση ‘’Ξηρόρεμα’’, Λατομικός Χώρος 2 της περιοχής συγκέντρωσης λατομικών
επιχειρήσεων Δήμου Ασπροπύργου, στην Περιφερειακή Ενότητα
Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας
Αττικής.
Γ)
φορέα
έργου:
‘’ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ Α.Ε.’’
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή
σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το
κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα,
υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 2106984302)
ΣΤ) αρ. πρωτ. της YA που ανανεώνεται:
ΠΕΧΩ
2397/4-52004/Φ.ΠΕΡΙΒ.5/29-10-04, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ αρ.
ΠΕΧΩ Φ462/743/13-10-10 η
οποία ανανεώθηκε με την υπ αρ.
ΠΕΧΩ Φ462/5302/14-1-13 και
τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπ
αρ. ΠΕΧΩ Φ462/1152/24-4-13
Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δημοσίευσης
το www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

είναι με επί μέρους ποσοστά
έκπτωσης της περ. α) της παρ. 2
του άρθρου 95 του Ν. 4412/16.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι,
μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που
καλύπτουν την κατηγορία και
τάξη του έργου,(κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικά, τάξη Α1 και
άνω και β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά
την τελευταία πενταετία, έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής ύψους
1.611,46 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών,
μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι 6 μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από
πόρους του Δήμου. Προκαταβολή
δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Ασπρόπυργος 05/07/2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Ηρώων
υτεχνείου 78
Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα
Πληροφορίες:
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ

ΠολΑ.

Τηλ: 213 2047 009
Fax. 213 2047 075
E-mail: afragiadaki@patt.gov.gr
Αθήνα, 05/07/2017

Αρ.Πρωτ. οικ.: 139944

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση μίας Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Το κείμενο της διακήρυξης έχει ως
εξής:
Η Περιφέρεια Αττικής, Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυ-

νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής
Αττικής, Τμήμα Προμηθειών προκηρύσσει 3ο Επιμέρους Διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Π.Ε Δυτικής
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 20172018 και 2018-2019, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή ανά δρομολόγιο στο
πλαίσιο της Εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών
(ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ.
60/2007, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων
των δικαιωμάτων προαίρεσης
έως 20% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως
10%, 576.100,00€ πλέον ΦΠΑ CPV: 60130000-8», όπως αναλυτικά περιγράφεται στη Διακήρυξη
3/2017.
Ο χρόνος ισχύος των ενδεικτικών
προσφορών είναι ως την καταληκτική ημερομηνία ισχύος του
ΔΣΑ.
Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερόμενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Ο χρόνος ισχύος των οικονομικών
προσφορών θα είναι τουλάχιστον
τριακόσιες ημέρες (300) από την
επόμενη της διενέργειας του επιμέρους διαγωνισμού.

Η υποβολή των ενδεικτικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, αρ. ηλεκτρονικού διαγωνισμού 43773,
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε
(15) ημερών, από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης
στην
Υπηρεσία
Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ.
2) και άρθρο 32 του Π.Δ.60/2007,
ήτοι μέχρι την Πέμπτη 20/07/2017
και ώρα 12:00.
Ο χρόνος υποβολής των προσφορών και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το
σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 9 της υπ’ αριθμ.
56902/215/19-5-2017 Υπουργικής
Απόφασης με θέμα «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η μη έγκαιρη υποβολή της
ενδεικτικής προσφοράς κατά
την διαδικασία του επιμέρους
διαγωνισμού δεν αποτελεί λόγο
αποκλεισμού από το ΔΣΑ, αλλά
έχει σαν αποτέλεσμα την μη
αξιολόγηση των ενδεικτικών

προσφορών.
Οι εν λόγω ενδεικτικές προσφορές
αντιμετωπίζονται
σαν
ενδεικτικές προσφορές για
όλους τους επόμενους επιμέρους διαγωνισμούς, καθ’ όλη την
διάρκεια λειτουργίας του ΔΣΑ.
Μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών
προσφορών που θα υποβληθούν
εμπρόθεσμα, θα κληθούν οι μεταφορείς που θα γίνουν δεκτοί στο
ΔΣΑ, καθώς επίσης και οι ήδη
συμμετέχοντες στο ΔΣΑ, να υποβάλουν οικονομική προσφορά
εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησής τους μέσω του συστήματος (αρ. ηλεκτρονικού διαγωνισμού 43778)
Η Διακήρυξη 3/2017 διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω του
διαδικτύου
στη
διεύθυνση
http://www.patt.gov.gr
Περισσότερες πληροφορίες για
τους όρους της Διακήρυξης θα
δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της
Π.Ε. Δυτ. Αττικής της Περιφέρειας
Αττικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, Αθήνα 3ος
όροφος, γραφείο 306, e-mail: afragiadaki@patt.gov.gr
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Χ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

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)
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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)

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017

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

