
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ::  
Μεταμορφώνονται 

οι χώροι 
αθλοπαιδιών 
και μάθησης

Ερώτηση στη Βουλή και από βουλευτές του ΚΚΕ 
γγιιαα  ττοο  κκοουυφφάάρριι  ττοουυ  ««SSLLOOPPSS»»  

σσττηη  ΒΒλλύύχχαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Στην καθαριότητα του δήμου Αχαρνών 
οοιι  2288  εεππιιττυυχχόόννττεεςς  ΑΑΣΣΕΕΠΠ  ττοουυ  22000088

ΚΚάάλλεεσσμμαα  γγιιαα  εεθθεελλοοννττιικκήή  
ππρροοσσφφοορράά  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  

ττηηςς  ππυυρροοππρροοσστταασσίίααςς  σσττοο  
ΔΔήήμμοο  ΜΜάάννδδρρααςς  --  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς

 Γιάννα Κριεκούκη :
«Η προστασία της Φύσης είναι 

κοινός στόχος όλων μας»
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  
Για τα φαινόμενα κατάληψης 

και υποβάθμισης 
της δημόσιας υγιεινής 
από ...κατασκηνωτές 

στις παραλίες της πόλης

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  
ΑΑιιττήήσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  δδεεύύττεερροο  

1155ννθθήήμμεερροο  ττοουυ  
""ΔΔιιαακκοοππέέςς  σσττοο  ΣΣχχοολλεείίοο""
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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  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας
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Ασπρόπυργος
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ -ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΟΕ Αχαρνών 7, 2105576029

Ελευσίνα
Ρόκα Μαρία Π. 

Αδελφών Κυπραίου 54, 2105546916

Μάνδρα
Κληρονόμων Βασιλείου Ισιδώρα Π.
Στρατηγού Ρόκκα  67, 2105555236

Aχαρνές
ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΥΛΑ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πάρνηθος 23, 2102464914

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι., Παναγίας Γρηγορούσης

29 -  Ζεφύρι, 2102385080

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & 

Πύλου - Δάσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αρκετή ζέστη.

Η θερμοκρασία στους 39
βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σάρα, Σάρρα , Ηλιόφωτος

Οσίας Σάρρας, Οσίων Ηλιοφώτων Μπορεί να πέρασαν 3 ολόκληρα
χρόνια απο την κατάρρευση της
γέφυρας στη θέση «Φακά» στον

Ασπρόπυργο και ακόμα οι αρμόδιες
υπηρεσίες της Περιφέρειας ψάχνουν να τη
βρούν για να την επισκευάσουν.

Μιλάμε για έναν απο τους βασικούς κόμβους
της Βιομηχανικής περιοχής οπου είναι και η
βασική δίοδος μεταξύ του Ασπροπύργου και
του συνοικισμού Νεοκτίστων. Σε αυτά τα τρία
χρόνια οι υποσχέσεις και οι διαβεβαιώσεις
απο πλευράς Περιφέρειας δίνουν και
παίρνουν αλλα η γέφυρα παραμένει ακόμα
κατεστραμμένη.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες,
τα ανάλογα κονδύλια έχουν εγκριθεί εδω και
έναν χρόνο και ακόμα το έργο της
αποκατάστασης δεν έχει ξεκινήσει. 

Οι ευθύνες είναι μεγάλες, βιομηχανίες και
βιοτεχνίες αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα και αναμένουν με ανυπομονησία
να λυθεί το πρόβλημα.

Σημειώνουμε εδω πως παρακείμενη
επώνυμη βιομηχανία έχει προθυμοποιηθεί με
δικά της έξοδα να αποκαταστήσει τη γέφυρα
και ακόμα περιμένει… απάντηση.

E. Λιάκος 

Σε ποινικές υποθέσεις που αφορούσαν μέχρι και
ανθρωποκτονία ενεπλάκησαν 1.267 δημόσιοι
υπάλληλοι, σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποίηθη-
καν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
το 2016.

Αυτό τόνισε μιλώντας στην στην ημερίδα που διο-
ργάνωσε χθες η Γενική Γραμματεία Καταπολέμ-
ησης της Διαφθοράς με θέμα «Ενισχύοντας την
Ακεραιότητα στον Δημόσιο Τομέα».

Συγκεκριμένα, όπως είπε η επικεφαλής της Ανε-
ξάρτητης Αρχής κ. Μαρία Παπασπύρου από τις
1.267 ποινικές υποθέσεις οι 1214 αφορούσαν ποι-
νικές διώξεις, οι 14 βουλέυματα και οι 39 δικαστικές
αποφάσεις.

Αναφορικά με τις κατηγορίες με τις οποίες
βαρύνονται ή έχουν καταδικαστεί οι συγκεκριμένοι
υπάλληλοι είναι:

-Ανθρωποκτονία
-Διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών
-Επ’ αυτοφώρω δωροδοκία

-Υπεξαίρεση
-Πλαστογραφια
-Απιστία στην υπηρεσία για ποσά από 120.000

έως 150.000 ευρώ

Μάλιστα, προκειμένου να περιοριστούν φαινόμε-
να διαφθοράς που μόνο το 2010 κόστισαν στο
ελληνικό Δημόσιο πάνω από 20 δισ. (8%του ΑΕΠ),
η κ. Παπασπύρου ζήτησε να επεκταθεί η ηλεκτρο-
νική υποβολή πόθεν έσχες σε όλους τους μισθοδο-
τούμενους από το ελληνικό Δημόσιο, ιδιαίτερα για
εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης αλλά και
τους χειρουργούς δημόσιων νοσοκομείων.

««ΟΟλληημμεερρίίςς  ττηη  χχττίίζζααννεε  ττοο  ββρράάδδυυ  
εεγγκκρρεεμμιιζζόότταανν»»  ηη  γγέέφφυυρραα  σσττηη

ΦΦαακκάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
«Στα 2» η βιομηχανική περιοχή

ΔΔηημμόόσσιιοοιι  
υυππάάλλλληηλλοοιι  

««μμπποουυμμπποούύκκιιαα»»  
Ανθρωποκτονίες, εμπορία
ναρκωτικών, δωροδοκίες

και υπεξαιρέσεις 
στο ‘’βιογραφικό’’ τους 
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Αλλάζουν όψη  Σχολεία, Πλατείες και  Παιδικές
Χαρές στον Ασπρόπυργο. Ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής

Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ. Νικόλαος Μελετίου και ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ.
Αναστάσιος Παπαδόπουλος ενημερώνουν τους Δημότες
ότι, με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται εργασίες
συντήρησης και επισκευής σε διάφορα σημεία της πόλης.   

Συγκεκριμένα, τα Συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας
πραγματοποίησαν εργασίες συντήρησης και επισκευής 

οργάνων, τοποθέτηση νέων παιχνιδιών, καθώς και
διάφορες άλλες εργασίες, με σκοπό την ασφάλεια των
μικρών παιδιών που επισκέπτονται τους συγκεκριμένους
χώρους. 

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν, στην Πλατεία Σεβα-
στάκη, στην Τρύπα Αλεπούς, καθώς και σε Παιδικές
Χαρές στην περιοχή Παραλία Ασπροπύργου και στη Γκο-
ρυτσά.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι, έχουν ξεκινήσει πολ-
λαπλές εργασίες σε όλες τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου

Ασπροπύργου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της
Δημοτικής Αρχής. Τα συνεργεία των ξυλουργών,  των
ελαιοχρωματιστών και των σιδεράδων, εργάζονται πυρε-
τωδώς, είτε κατασκευάζοντας, εκ νέου τις υποδομές που
θα φανούν χρήσιμες στη νέα σχολική χρονιά, είτε επιδιο-
ρθώνοντας διάφορες φθορές που έχουν προκληθεί. 

Τον τομέα της καθαριότητας
ενισχύει ο δήμος Αχαρνών με
την τοποθέτηση 28 υπαλλήλων,

οι οποίοι είναι επιτυχόντες της προκήρ-
υξης 1/370Μ του Δήμου Αχαρνών.

Συγκεκριμένα, οι 28 νέοι υπάλληλοι
του δήμου ορκίστηκαν από τον δήμα-
ρχο Γιάννη Κασσαβό κι ανέλαβαν καθ-
ήκοντα σ΄έναν από τους πιο ευαίσθητο-
υς τομείς του δήμου, με απόφαση του
Δημάρχου και με τη συστηματική και
μεθοδική εργασία των Υπηρεσιών του
Δήμου.

Oρκίστηκαν 26 υπάλληλοι ειδικότητας
εργατών καθαριότητας, 1 υπάλληλος
οδηγός απορριμματοφόρου και 1
υπάλληλος με ειδικότητας μηχανο-
τεχνίτης.

Απευθυνόμενος στους νέους υπαλλή-
λους του δήμου ο κ. Κασσαβός έδωσε
το στίγμα της βούλησης της δημοτικής
αρχής να επανορθώσει ολιγωρίες και καθυστερήσεις του
παρελθόντος, τοποθετώντας τους υπαλλήλους που είχαν
πετύχει σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ του δήμου Αχαρνών.

«Η αδράνεια, η ανεπάρκεια και η έλλειψη πολιτικής
βούλησης των διοικήσεων του  Δήμου Αχαρνών των
προηγούμενων ετών από το 2008 έως σήμερα, έλαβε
σήμερα τέλος. 

Πρόκειται για υπαλλήλους που έχουν επιτύχει σε προ-
κήρυξη μέσω ΑΣΕΠ του Δήμου Αχαρνών από το 2008,
ωστόσο δεν είχαν ενταχθεί στο προσωπικό του δήμου
χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος.

Οι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση αλλά και για τη
γενικότερη οικονομική κατάσταση του Δήμου Αχαρνών,
έχουν μετατραπεί σε «επικριτές» και με περίσσεια πολιτι-
κής αμετροέπειας  αρέσκονται να κάνουν λόγο για  έναν
«πτωχευμένο δήμο».

Τους καλούμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι
στον Αχαρναϊκό λαό και τους ενημερώνουμε ότι ο
«πτωχευμένος δήμος», εξυπηρετεί στο ακέραιο τον
δανεισμό που οι προηγούμενες διοικήσεις φόρτωσαν τον
Δήμο Αχαρνών, προχωρά στην εξόφληση ληξιπρόθε-
σμων οφειλών, εξοπλίζει την Υπηρεσία με νέα μηχανήμα-
τα, επανδρώνει τις κρίσιμες Υπηρεσίες και προχωρά
χωρίς περιστροφές το οικονομικό και διοικητικό «νοι-
κοκύρεμα» του Δήμου Αχαρνών«.

Στην ορκωμοσία των 28 υπαλλήλων που θα απασχολ-
ηθούν στην Καθαριότητα παραβρέθηκε, η Αντιδήμαρχος
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών κα Λουΐζα
Κοσμίδου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης κ. Θοδωρής Συρινίδης.

ΚΚάάλλεεσσμμαα  γγιιαα  εεθθεελλοοννττιικκήή
ππρροοσσφφοορράά  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς
ππυυρροοππρροοσστταασσίίααςς  σσττοο  ΔΔήήμμοο

ΜΜάάννδδρρααςς  --  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς

 Γιάννα Κριεκούκη :
«Η προστασία της Φύσης είναι 

κοινός στόχος  όλων μας»

Θέλοντας να  ενισχύσει το πρόγραμμα της πυρο-
προστασίας ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας
απευθύνει κάλεσμα σε όλους να συμμετέχουν,

αυτό το καλοκαίρι εθελοντικά στην προσπάθεια για την
προστασία του περιβάλλοντος.  Τα ακραία καιρικά φαινό-
μενα της τελευταία περιόδου και η έκταση του Δήμου επι-
τείνουν την ανάγκη για την πυροπροστασία ενός τόπου
απείρου φυσικού κάλλους όπως είναι ο Δήμος Μάνδρας
– Ειδυλλίας. 

Καλούνται λοιπόν όλοι όσοι  αγαπούν, νοιάζονται και
σέβονται το περιβάλλον και θα μπορούσαν να αφιε-
ρώσουν έστω και ελάχιστο από τον ελεύθερο χρόνο τους
να συνδράμουν στην προσπάθεια ώστε από κοινού να
αποτρέψουμε ενδεχόμενους κινδύνους. 

Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται
και να δηλώνουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 15270 καθ-
ημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι. 

Στην καθαριότητα του δήμου Αχαρνών 
οι 28 επιτυχόντες ΑΣΕΠ του 2008
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Εξοδο της Ελλάδας από τη διαδικασία
υπερβολικού ελλείμματος πρότεινε
σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο

Συμβούλιο. «Η απόφαση αυτή είναι αποτέλε-
σμα των σημαντικών προσπαθειών που
κατέβαλε η χώρα τα τελευταία χρόνια για να
εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά της, καθώς
και της προόδου που επιτεύχθηκε στην υλο-
ποίηση του προγράμματος στήριξης του Ευρ-
ωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ)
για την Ελλάδα», τόνισε το Κολέγιο των Επι-
τρόπων στην εβδομαδιαία συνάντησή του.
Οπως είχε προβλέψει το news247.gr, η

σκέψη αυτή βρισκόταν υπό έντονη συζήτηση
στο παρασκήνιο, κάτι που φάνηκε από τις
δηλώσεις του Επιτρόπου Πιερ Μοσκοβισί,
αλλά και από αυτές του Γερμανού υπουργού
Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Αν το
Συμβούλιο ακολουθήσει τη σύσταση της Επι-
τροπής, μόνο τρία κράτη μέλη θα παρα-
μείνουν στο διορθωτικό σκέλος του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
(Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), σε
σύγκριση με 24 χώρες κατά τη χρηματοπι-
στωτική κρίση το 2011.
Πανηγυρικές ήταν οι δηλώσεις των αρμόδιων

Επιτρόπων. «Οι συστάσεις μας για το κλείσι-
μο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος
για την Ελλάδα είναι ένα άλλο θετικό σημάδι
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και οικονο-
μικής ανάκαμψης στη χώρα», τόνισε ο αντι-
πρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος
για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο.
«Καλώ την Ελλάδα να αξιοποιήσει τα επι-
τεύγματά της και να συνεχίσει να ενισχύει την
εμπιστοσύνη στην οικονομία της, σημαντικό
στοιχείο για την προετοιμασία της επιστροφής

της στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η γρήγο-
ρη υλοποίηση των συμφωνημένων μεταρρ-
υθμίσεων έχει καθοριστική σημασία προκει-
μένου να φανούν τα θετικά τους αποτελέσμα-
τα στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Μια
μακροχρόνια αναπτυξιακή στρατηγική θα δια-
σφαλίσει περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας, καθώς και σταθερή ανάπτυξη και
ευημερία για το μέλλον.»
Ο κ. Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονο-

μικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορ-
ολογίας και Τελωνείων, που από την πρώτη
στιγμή επέμεινε στην έξοδο της Ελλάδας απότ
η διαδικασία αυτή, δήλωσε: «Αυτή είναι μια
ιδιαίτερα συμβολική στιγμή για την Ελλάδα.
Ύστερα από τόσα πολλά χρόνια θυσιών του
ελληνικού λαού, η χώρα δρέπει τελικά τους
καρπούς των προσπαθειών της. Σε συνέχεια
της καταβολής 7,7 δισ. ευρώ τη Δευτέρα, ως
αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της δεύτερης
αξιολόγησης, η σημερινή πρόταση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής αποτελεί αναγνώριση της
δραστικής μείωσης του δημοσιονομικού
ελλείμματος της Ελλάδας, κάτω από τον μέσο
όρο της ζώνης του ευρώ. Η Ελλάδα είναι
τώρα έτοιμη να βγει από τη διαδικασία υπερ-
βολικού ελλείμματος, να γυρίσει σελίδα στη
λιτότητα και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο ανά-
πτυξης, επενδύσεων και απασχόλησης. Η
Επιτροπή θα παραμείνει στο πλευρό του
ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια αυτής της
νέας φάσης.»
Η Ελλάδα σημείωσε σημαντική πρόοδο

όσον αφορά την επιστροφή της σε τροχιά
δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Το ισοζύγιο
της γενικής κυβέρνησης βελτιώθηκε από
έλλειμμα 15,1% το 2009 σε πλεόνασμα 0,7% 

το 2016. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμ-
ηλότερο του ορίου του 3% που ορίζει η σχετι-
κή Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ.

Ιστορικό
Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

είναι το πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για τον
συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών
και τη διασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικο-
νομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από το 2009, η Ελλάδα υπάγεται στο διορθ-

ωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης. Η προθεσμία για τη διόρθωση
του υπερβολικού ελλείμματος της χώρας έχει
παραταθεί πολλές φορές. Τον Αύγουστο του
2015, αποφασίστηκε να παραταθεί έως το
2017, το αργότερο.
Από τις 19 Αυγούστου 2015, κατόπιν αιτήμα-

τος της Ελλάδας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας χορηγεί χρηματοδοτική βοήθεια
στη χώρα με τη μορφή τριετούς προγράμμα-
τος στήριξης της σταθερότητας. Την προη-
γούμενη εβδομάδα, μετά το κλείσιμο της
δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος, ο
ΕΜΣ ενέκρινε την εκταμίευση της επόμενης
δόσης χρηματοδοτικής βοήθειας προς την
Ελλάδα.
Μολονότι από το 2017 η χώρα θα υπάγεται

στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου, η
παρακολούθηση των δημοσιονομικών της
επιδόσεων θα συνεχιστεί στο πλαίσιο του 

προγράμματος του ΕΜΣ καθ’ όλη τη διάρκεια
της εφαρμογής του. Στη συνέχεια, η Ελλάδα
πρέπει να προχωρήσει στην επίτευξη του
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου της
με τον κατάλληλο ρυθμό, τηρώντας παράλ-
ληλα το όριο αναφοράς για τις δαπάνες,
καθώς και να συμμορφωθεί με το κριτήριο του
χρέους.
Το 2015 η Επιτροπή πρότεινε ένα πρόγραμ-

μα βοήθειας προς την Ελλάδα ώστε αυτή να
μεγιστοποιήσει τη χρήση των κονδυλίων της
ΕΕ. Το «πρόγραμμα για την απασχόληση και
την ανάπτυξη στην Ελλάδα», το οποίο
συμπληρώνει το πρόγραμμα σταθερότητας
και στήριξης του ΕΜΣ, στοχεύει στην κινητο-
ποίηση 35 δισ. ευρώ από τον προϋπολογι-
σμό της ΕΕ έως το 2020. 
Τον Ιούνιο του 2017, είχαν ήδη κινητοποιηθεί

σχεδόν 11 δισ. ευρώ.
Τον Ιούνιο του 2017, οι δράσεις που εγκρίθη-

καν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων του
σχεδίου Γιούνκερ αντιπροσωπεύουν συνολι-
κή χρηματοδότηση ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Οι
δράσεις αυτές αναμένεται να δώσουν ώθηση
σε επενδύσεις ύψους άνω των 3,3 δισ. ευρώ.
Αυτή την εβδομάδα, το σχέδιο Γιούνκερ στήρ-
ιξε σύμβαση δανείου ύψους 150 εκατ. ευρώ
για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης και της
επέκτασης των κινητών ευρυζωνικών δικτύων
στην Ελλάδα.

Οι Ελληνες «μπούκωσαν» τις 
πιστωτικές τους με φόρους

Στις πιστωτικές κάρτες και στις υπηρεσίες άτοκων δόσεων
που προσφέρουν οι τράπεζες καταφεύγουν ολοένα και

περισσότεροι Ελληνες για την πληρωμή των φόρων τους,
ελλείψει άλλης... ρευστότητας. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει
στο «κόκκινο» τα διαθέσιμα όρια χιλιάδων νοικοκυριών, αλλά και
σε αύξηση των καθυστερήσεων πληρωμής των μηνιαίων λογα-
ριασμών, αναγκάζοντας τα πιστωτικά ιδρύματα να τους αφαιρέ-
σουν το... πλαστικό τους.
Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλά-

δος την Τρίτη είναι ενδεικτικά των παραπάνω τάσεων. Σύμφω-
να με αυτά, το 2016 ο αριθμός των πιστωτικών καρτών
υποχώρησε στις 2,6 εκατ., μειωμένος κατά 100.000 περίπου σε
σχέση με το 2015 και κατά 300.000 σε σύγκριση με το 2014.
Την ίδια στιγμή ωστόσο η μέση ετήσια δαπάνη αυξήθηκε κατά

7% σε 1.995 ευρώ από 1.862 ευρώ το 2015. Σύμφωνα με την
εγχώρια νομισματική αρχή, η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως
στη δυνατότητα εξόφλησης των φορολογικών υποχρεώσεων
φυσικών και νομικών προσώπων μέσω των πιστωτικών.
Σύμφωνα με πιο πρόσφατα στοιχεία, οι οφειλές από πιστωτι-

κές κάρτες στο τέλος του περασμένου Μαΐου είχαν διαμορφωθ-
εί στα 4,47 δισ. ευρώ έναντι 4,76 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του
2016 και 5,05 δισ. ευρώ στα τέλη του 2015. Η πτώση δηλαδή
σε λιγότερο από 1,5 χρόνο των σχετικών υπολοίπων προσεγ-
γίζει τα 600 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι από εφέτος όλοι οι συστημικοί όμιλοι δίνουν τη

δυνατότητα αποπληρωμής υποχρεώσεων προς το Δημόσιο σε
έως και 12 άτοκες δόσεις. Προϋπόθεση είναι η επάρκεια του
διαθέσιμου ορίου. Εν όψει της πληρωμής της πρώτης δόσης
του φόρου εισοδήματος στο τέλος Ιουλίου, οι τράπεζες συστή-
νουν στους πελάτες τους να ελέγξουν τα όριά τους και να ζητή-
σουν εφόσον είναι απαραίτητο την αύξησή τους.

Εκτός διαδικασίας 
ελέγχου υπερβολικού 
ελλείμματος η Ελλάδα
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ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017

καταβάλλονται τα Προνοιακά
επιδόματα

διμήνου Μαϊου – Ιουνίου

Ο Δήμος Μεγαρέων μέσω της Διεύθυνσης Κοι-
νωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης,
Πολιτισμού & Τουρισμού ενημερώνει τους δικαι-
ούχους, πως η καταβολή των προνοιακών επιδο-
μάτων διμήνου Μαΐου – Ιουνίου 2017 θα γίνει την
Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.

Το ποσό που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο θα
κατατεθεί στο λογαριασμό (Τραπεζικό ή ΕΛ.ΤΑ.),
τον οποίο έχει δηλώσει στην αίτησή του.

ΥΥππεερρββάάσσεειιςς  οορρίίωωνν  
όόζζοοννττοοςς  σσεε  ΛΛιιόόσσιιαα  

κκααιι  ΘΘρραακκοομμαακκεεδδόόννεεςς  

ΤΤοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  ΕΕννέέρργγεειιααςς  σσααςς
εεννηημμεερρώώννεειι  όόττιι  χχθθεεςς  1122//0077//22001177  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς
μμεεττρρήήσσεειιςς  ττοουυ  ΔΔιικκττύύοουυ  ΠΠααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  ΑΑττμμοο--
σσφφααιιρριικκήήςς  ΡΡύύππααννσσηηςς  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς,,  υυππήήρρξξεε  υυππέέρρ--
ββαασσηη  ττοουυ  οορρίίοουυ  εεννηημμέέρρωωσσηηςς  ((118800  μμgg//mm33))  γγιιαα  ττοο
όόζζοονν..  ΠΠιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  μμέέχχρριι  ττιιςς  1133::0000
σσηημμεειιώώθθηηκκεε  ηη  εεξξήήςς  υυππέέρρββαασσηη::

ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ ΩΩρραα 1133::0000 ΜΜέέγγιισσττηη  ττιιμμήή
118811

ΘΘΡΡΑΑΚΚΟΟΜΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΕΕΣΣ ΩΩρραα  1133::0000
ΜΜέέγγιισσττηη  ττιιμμήή 222211

ΣΣυυσσττάάσσεειιςς  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς
ΓΓιιαα  ττοο  λλόόγγοο  ααυυττόό  ααππόό  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΥΥγγεείίααςς

ππααρρέέχχοοννττααιι  οοιι  αακκόόλλοουυθθεεςς  οοδδηηγγίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροο--
φφύύλλααξξηη  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ::

««ΆΆττοομμαα  μμεε  ααννααππννεευυσσττιικκέέςς  κκααιι  κκααρρδδιιααγγγγεειιαακκέέςς
ππααθθήήσσεειιςς  κκααιι  γγεεννιικκόόττεερραα  άάττοομμαα  εευυααίίσσθθηητταα  σσττηηνν
ααττμμοοσσφφααιιρριικκήή  ρρύύππααννσσηη  σσυυννιισσττάάττααιι  νναα  ππααρρααμμέέ--
ννοουυνν  σσεε  εεσσωωττεερριικκοούύςς  χχώώρροουυςς  κκααιι  νναα  ααπποοφφεεύύγγοουυνν
ττηηνν  κκυυκκλλοοφφοορρίίαα  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν..
ΕΕππίίσσηηςς  σσυυννιισσττάάττααιι  σστταα  ππααρρααππάάννωω  άάττοομμαα,,  κκααθθώώςς
κκααιι  τταα  ππααιιδδιιάά  νναα  ααπποοφφεεύύγγοουυνν  ττηηνν  έέννττοοννηη  σσωωμμααττιι--
κκήή  άάσσκκηησσηη,,  ηη  οοπποοίίαα  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοκκααλλέέσσεειι  εερρεεθθιι--
σσμμόό  ττηηςς  ααννααππννεευυσσττιικκήήςς  οοδδοούύ  κκααιι  νναα  οοδδηηγγήήσσεειι  σσεε
ααννααππννεευυσσττιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα»»..

Απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής 
κατεδάφισης της κεραίας στο Ίλιον

που άσκησε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας 
Δήμαρχος Νίκος Ζενέτος: Είμαστε έτοιμοι να απομακρύνουμε την

παράνομη κατασκευή με ειδικό συνεργείο του Δήμου.»

Ο Δήμος Ελευσίνας σε συνεργασία με την ΕΛΙΞ, 
και την υποστήριξη του Ομίλου ΕΛΠΕ, πραγματοποιεί για

πρώτη φόρα το πρόγραμμα
"Διακοπές στο Σχολείο", δωρεάν, για παιδιά από 6-12 ετών.

ΟΔήμος Ελευσίνας σε συνεργασία με την  ΕΛΙΞ , η οποία αξιοποιεί την εμπειρία της σε δράσεις εθελοντικής
προσφοράς, με γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία  και με την υποστήριξη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πραγματοποιεί για πρώτη φόρα το πρόγραμμα "Διακοπές στο Σχολείο", δωρεάν,  για παιδιά

από 6-12 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσα από βιωματικές
διαδικασίες και εργαστήρια.

Μέσα από τα εργαστήρια και το παιχνίδι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ενεργοποιήσουν την φαντασία τους και
την ομαδικότητα τους, με τη συμβολή ομάδων εθελοντών της ΕΛΙΞ από πολλές χώρες.

Με την καθοδήγηση ειδικών παιδαγωγών και των ομαδαρχών των,  αλλά και με  πολύ κέφι και φαντασία,
απασχολούνται δημιουργικά τα παιδιά στον οικείο χώρο του 4ου Δημοτικού σχολείου Ελευσίνας, προσφέροντας τους
μια διαπολιτισμική εμπειρία που καταργεί τις διαφορές ανάμεσα στους λαούς.

Τα παιδιά που παρακολουθούν το πρόγραμμα «Διακοπές στο Σχολείο» περνούν  δημιουργικά τον χρόνο τους με
διάφορες δραστηριότητες, όπως: 

Ομαδικά παιχνίδια, Κατασκευές - Χειροτεχνίες,  Αθλητισμό, Θεατρικό παιχνίδι, Εικαστικά, Χορό και μουσική,
Περιβαλλοντική και Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου αιτήσεις δεχόμαστε στο Δημαρχείο Ελευσίνας, 1ος όροφος, Τμήμα
Διαφάνειας, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Πληροφορικής, τηλ. 2105537216 , πληροφορίες: Ευαγγελία Μακρή

Για περισσότερες πληροφορίες, στο www.elix.org.gr 

Μετά από παρέμβαση του Δήμου Ιλίου στο Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών, απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ. 184/2017 απόφασή
του η αίτηση αναστολής κατεδάφισης της κεραίας επί της οδού

Αγίου Νικολάου 103 που άσκησε η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας
VODAFONΕ και πλέον επίκειται η οριστική απομάκρυνσή της.

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, φανερά ικανοποιημένος για την εξέ-
λιξη, δήλωσε:
«Από το 2001 είχαμε εκφράσει την ανησυχία μας για τη συγκεκριμένη
κεραία, με έγγραφο που αποστείλαμε στο Α.Τ. Ιλίου. Από τότε έως
σήμερα, ακολούθησε πλήθος ενεργειών και συνεχείς επικοινωνίες με
τους εμπλεκόμενους φορείς (Δ.Ε.Η., ΕΕΤΤ κλπ.), οι οποίοι  με έγγρα-
φες απαντήσεις τους μας διαβεβαίωναν για τη νομιμότητά της, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 
Ακόμη και όταν το 2012 η Περιφέρεια Αττικής ζήτησε τη σύμφωνη
γνώμη του Δήμου για την έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης της
κεραίας, το Δημοτικό Συμβούλιο την απέρριψε. Είμαστε ικανοποιημένοι
με την εξέλιξη αυτή και έτοιμοι να απομακρύνουμε την παράνομη
κατασκευή με ειδικό συνεργείο του Δήμου.»
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ΟΌμιλος Αυτοδυτών Λουτρακίου – Loutraki Dive
Club σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Αλε-
ποχωρίου προχώρησε το Σάββατο 8/7/2017 σε

καθαρισμό στο λιμανάκι στο Αλεποχώρι !! 
Απολογισμός κατάδυσης 339 κιλά ή 576 τεμάχια ανθ-

ρώπινης ρύπανσης ! Αναλυτικότερα : 107 πλαστικά
μπουκάλια , 9 γυάλινα μπουκάλια , 108 κουτάκια αλο-
υμινίου ,14 κονσέρβες , 18 ελαστικά , 18 καπάκια καφέ ,
19 πλαστικά ποτήρια , 23 συσκευασίες τροφίμων , 47
σακούλες , 25 σωλήνες , 25 σχοινιά , κομμάτια πλαστικό
και μέταλλο , μουσαμάδες , αλιευτικούς εξοπλισμούς ,
πετονιές , 1 πολυθρόνα και πολλά άλλα .......

Η ομάδα απαρτιζόταν από 4 δύτες 1 υποστήριξη επιφ-
άνειας 5 στην ξηρά και τα μέλη του Ναυτικού ομίλου που
βοήθησαν και στην ξηρά και στην θάλασσα !! 

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και ειδικά
στην ομάδα ξηράς που παρά τον δυνατό ήλιο και την
ζέστη έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους !!!! 

Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Ναυτικού ομίλου Αλε-
ποχωρίου κ. Γιώργο Τουμπανιάρη για την πρόσκληση
και την φιλοξενία !!! Σεβόμαστε το περιβάλλον , σταματά-
με να ρυπαίνουμε , αφήνουμε πίσω μας καθαρές παρ-
αλίες !!!! τα σκουπίδια στους κάδους !!! Ζούμε για το
αύριο και όχι μόνο για το σήμερα !!! Κοινοποιήστε τις
δράσεις μας , ευαισθητοποιήστε τους γύρω σας !!!!

Όμιλος Αυτοδυτών Λουτρακίου

ΟΟ  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΕΕθθεελλοοννττώώνν
ΘΘρριιαασσίίοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ  σσττοο  

ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΕΕθθεελλοοννττιισσμμοούύ
22001177  σσττοο  ΓΓκκάάζζιι  

ΟΟ  ΕΕθθεελλοοννττιισσμμόόςς  ππααττάάεειι  γγκκάάζζιι……  
σσττοο  ΓΓκκάάζζιι!!!!!!  

ΣΣάάββββααττοο  1155  κκααιι  ΚΚυυρριιαακκήή  1166  ΙΙοουυλλίίοουυ  ααππόό
ττιιςς  1155::0000  έέωωςς  ττιιςς  2200::0000  οο  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  

ΕΕθθεελλοοννττώώνν  ΘΘρριιαασσίίοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ,,  
θθαα  ββρρίίσσκκεεττεε  σσττοο  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΕΕθθεελλοοννττιισσμμοούύ

22001177  σσττοο  ΓΓκκάάζζιι  μμεε  εεκκθθεεττήήρριιοο  ττοουυ  
κκααιι  θθαα  σσααςς  ππεερριιμμέέννεειι!!!!!!  

ΤΤηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  1166  ΙΙοουυλλίίοουυ  κκααιι  ππεερρίίπποουυ
σσττιιςς  1188::0000  θθαα  μμααςς  ββρρααββεεύύσσοουυνν  γγιιαα  ττιιςς

υυππηηρρεεσσίίεεςς  μμααςς  σσττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα,,  
θθαα  χχααρροούύμμεε  νναα  σσααςς  έέχχοουυμμεε  δδίίππλλαα  μμααςς

ααυυττέέςς  ττιιςς  όόμμοορρφφεεςς  σσττιιγγμμέέςς!!!!!!

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ

ΑΝΤΑΜΩΜΑ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΦΥΛΗΣ 
«Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»

ΟΣύλλογός ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΦΥΛΗΣ «Ο ΡΗΓΑΣ
ΦΕΡΑΙΟΣ»έχει αποδείξει έμπρακτα ότι η παρ-
ουσία του στις εκδηλώσεις που  συμμετέχει

διακατέχεται από προσήλωση και σοβαρότητα.
Επιπρόσθετα, έχει  δημιουργήσει με άλλους συλλόγο-

υς και συνεργασίες τόσο σε επίπεδο οργανωτικού  περ-
ιεχομένου όσο και σε επίπεδο χορευτικού όπως αυτό
συνέβη στην εκδήλωση της 10ης Ιουνίου στο δημαρχείο
Χαιδαρίου. 

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε ανακοίνωσήτ ο
Σύλλογος : Εκεί, σε πρώτο επίπεδο και σε συνέχεια της
καλής συνεργασίας που μας διέπει,  στηρίξαμε την πολύ
όμορφη προσπάθεια που ξεκίνησε από πέρυσι ο Σύλλο-
γος Θεσσαλών  Χαϊδαρίου με το Θεσσαλικό Αντάμωμα.
Σε δεύτερο επίπεδο - χορευτικού - μαζί με τον  Σύλλογο
Βαθυλακκιωτών Καρδίτσας ''Η Αγία Μαρίνα'' παρουσιά-
σαμε χορούς από την  Αργιθέα δείχνοντας στο κοινό δια-
φορετικά στοιχεία που εκπροσωπούμε εκατέρωθεν..  

Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, σε όλους τους
Θεσσαλικούς Συλλόγους που συμμετείχαν  και φυσικά
στα δικά μας χορευτικά (μικρό και μεγάλο).  

Όμιλος Αυτοδυτών ΛουτρακίουΌμιλος Αυτοδυτών Λουτρακίου
Ευρεία δράση καθαρισμού στο λιμανάκι του Αλεποχωρίου  
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Επίκαιρη Ερώτηση για τα προβλήματα λειτο-
υργίας και το σχέδιο κλεισίματος του Θεραπευ-
τηρίου Χρόνιων Παθήσεων Παίδων Σκαραμαγ-

κά κατέθεσε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης
προς την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει:

«Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων ΑμΕΑ Σκαρα-
μαγκά, λειτουργεί εδώ και 28 χρόνια φιλοξενώντας άτομα
με σοβαρές αναπηρίες.

Σήμερα φιλοξενούνται 29 άτομα ενώ οι δυνατότητες με
βάση τις κτιριακές υποδομές επιτρέπουν τη φιλοξενία
περισσότερων, σε ένα κτίριο που χρήζει συγκεκριμένων
παρεμβάσεων ώστε να συντηρηθεί, να επισκευαστεί,
αφού έχει στην ουσία εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρό-
νια. Παράλληλα τεράστιο παραμένει το πρόβλημα των
ελλείψεων σε προσωπικό (νοσηλευτών – σήμερα
υπάρχουν μόνο 20 – ψυχιάτρου, παιδοψυχιάτρου,
ψυχολόγων, κ.α.), ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των
φιλοξενούμενων. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης

είναι η πλημμελής φροντίδα των φιλοξενούμενων, και
ειδικά στην εξατομικευμένη φροντίδα που είναι τόσο
απαραίτητη για αυτά τα «παιδιά». Ενώ η εντατικοποίηση
της δουλειάς των εργαζομένων έχει τραγικές επιπτώσεις
και στους ίδιους λόγω βαριών περιστατικών που φιλοξε-
νούνται σ’ αυτή τη μονάδα.

Με πρόσχημα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί,
απόρροια της συνειδητής απαξίωσης της συγκεκριμένης
δομής με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων έως σήμερα
και της σημερινής ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αποφασίστηκε από
το ΔΣ του ΚΚΠΠΑ (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφ-
έρειας Αττικής)  η κατάργηση της συγκεκριμένης μονά-
δας και η μεταφορά των φιλοξενούμενων σε άλλες μονά-
δες. Η εξέλιξη αυτή δικαίως δημιουργεί τις έντονες
ανησυχίες όπως και τις διαμαρτυρίες των γονέων και
κηδεμόνων και του αγωνιστικού αναπηρικού κινήματος
οι οποίοι  εναντιώνονται στο κλείσιμο της συγκεκριμένης
μονάδας του Σκαραμαγκά και μεταφοράς των περιθαλ-
πόμενων σε άλλες μονάδες. Διεκδικούν τη βελτίωση των
συνθηκών της υφιστάμενης δομής (κτιριακά κλπ.) όπως
και την πρόσληψη όλου του αναγκαίου και εξειδικευμέ-
νου προσωπικού, προκειμένου τα παιδιά τους να έχουν 

τις ανάλογες υπηρεσίες που δικαιούνται. Αλλά και το
άνοιγμα σύγχρονων τέτοιων δημόσιων μονάδων για να
καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν για
τέτοιες δομές.

Στη βάση των ανωτέρω ερωτάται η κ. υπουργός σε τι
μέτρα θα προχωρήσει ώστε:

Να γίνουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις –
εργασίες στη Μονάδα Σκαραμαγκά ώστε να βελτιωθούν
οι κτιριακές εγκαταστάσεις.

Να προσληφθεί όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των φιλοξενούμενων και
να μπορέσουν να γίνουν και άλλες εισαγωγές λόγω των
τεράστιων ελλείψεων τέτοιων δομών».

ΚΚΡΡΑΑΥΥΓΓΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  
ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΓΓΟΟΝΝΕΕΙΙΣΣ  

Στα όρια της εγκατάλειψης το Θεραπευτηρίο 
Χρόνιων Παθήσεων Παίδων στον Σκαραμαγκά 

Επίκαιρη ερώτηση για το σχέδιο κλεισίματος της δομής 

Το Συμβούλιο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ στις 11 Ιουλίου 2017 εξέδωσε
ομόφωνο ψήφισμα για την έξαρση της παραβα-

τικότητας στην πόλη το οποίο και σας παραθέτουμε :

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ    ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΠΡΟΣ: 
- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ κ. Αλέκο Φλαμπουράρη
- AΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΗ κ. Ν. Τόσκα
- ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ κ. Π.Κουρουμπλή
- Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
- Αρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλα-

κής
- Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος 

Κύριοι Υπουργοί,
Κύριοι Αρχηγοί,

Η κοινωνία των πολιτών των Μεγάρων Αττικής, έχει
εδώ και χρόνια μια ενεργή και δυναμική παρουσία στην
περιοχής μας, καθώς αγωνίζεται με ευαισθησίες και
όραμα, να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής στην περιοχή
μας, να προστατεύσει το κατά πολύ επιβαρυμένο περι-
βάλλον της Δυτικής Αττικής, να ευαισθητοποιήσει όλο και
περισσότερους πολίτες για τη συμμετοχή τους στα κοι-
νωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά  δρώμενα και να διαμο-
ρφώσει μια κοινωνική δυναμική αποδοχής, ένταξης και
φιλοξενίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερης φροντίδας και προσοχής
έχει τύχει το παραθαλάσσιο μέτωπο της περιοχής μας, το
οποίο διαθέτει ακόμα παραλίες για κολύμβηση, παραθα-
λάσσια αλσύλλια αλλά και μια ικανοποιητική κοινωνική
και οικονομική ζωή.

Έχει παρατηρηθεί κατ’ εξακολούθηση ιδιαίτερα τους
θερινούς μήνες από συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων,
σε ένα μεγάλο μέρος της παραλίας των Μεγάρων να
γίνεται συστηματικά αυθαίρετη κατάληψη των κοινόχρη-
στων χώρων στον αιγιαλό και την παραλία,  όπου οι
ανωτέρω δρώντας ως ελεύθεροι κατασκηνωτές δίχως να 

υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές ή ο χώρος να
είναι χαρακτηρισμένος ως κάποιου είδους κάμπινγκ,
προκαλούν τον φόβο στον μέσο πολίτη με τις άναρχες
εστίες φωτιάς που βάζουν, με αυτοκίνητα, φορτηγά μετα-
φοράς πουλερικών, εξοπλισμό μαγειρικής, τραπέζια,
καρέκλες, κουβέρτες, θορυβώδη γλέντια χωρίς να λαμ-
βάνονται υπ’ όψη ούτε η ένταση του ήχου, ούτε οι ώρες
κοινής ησυχίας.  

Δημιουργούν ακόμη προβλήματα κοσμιότητας αλλά
και σφοδρής υποβάθμισης της δημόσιας υγιεινής με την
αναγκαστική αφόδευση κάπου στο χώρο. Τα ως άνω
αναφερόμενα θα επέφεραν μεγάλες ποινές στα διάφορα
ΚΥΕ αλλά όχι στις ομάδες καταληψιών του παραλιακού
μετώπου μας.

Ως απόρροια όλων αυτών, δυστυχώς πρόσφατα παρ-
ουσιάστηκαν φαινόμενα βίας μιας και υπήρξαν απειλές
μεταξύ των συγκεκριμένων ομάδων και συμπολιτών που
δικαίως αντιδρούν στην εικόνα αυτής της ανομίας, και μια
ευρύτερη σύγκρουση αποφεύχθηκε την τελευταία στιγ-
μή.

Η κοινωνία μας είναι αποφασισμένη να περιφρουρήσει
την νομιμότητα και τις αποφάσεις της, να διαφυλάξει το
περιβάλλον αλλά και να επιβάλλει το σεβασμό στους
κοινόχρηστους χώρους, αιγιαλούς και παραλίες.

Στον αγώνα αυτό όμως δεν θέλει εξ ορισμού να υπο-
καταστήσει την Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, την Πυρο-
σβεστική ή οποιαδήποτε άλλη αρχή. Οι ρόλοι μας είναι
διακριτοί και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
καθώς και το Υπουργείο Ναυτιλίας θα πρέπει να διαφυ-
λάξουν το θεσμικό τους ρόλο.

Δεν γνωρίζουμε εάν έχει υπάρξει πολιτική κατεύθυνση
για «χαλαρή» αντιμετώπιση φαινομένων ανομίας στη
Δυτική Αττική όπως κάποιες «υπηρεσιακές» επικλήσεις
προέβαλλαν, 

Καλούμε όμως τους αρμόδιους Υπουργούς να δώσουν
σαφή εντολή αυστηρής τήρησης της νομιμότητας και
στην Δυτική Αττική ώστε να αποφευχθούν ανάλογα
φαινόμενα με αυτά που πρόσφατα συγκλόνισαν όλη την
χώρα.

Καλούμε τον Αρχηγό της Αστυνομίας και του Λιμενικού
Σώματος να  δώσουν σαφείς και ξεκάθαρες κατε-
υθύνσεις, επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αντι-
μετώπιση φαινομένων παραβατικότητας στην περιοχή
μας.

Καλούμε τον Αρχηγό της Πυροσβεστικής να δώσει τις
κατάλληλες κατευθύνσεις ώστε να περιοριστεί στο μέγι-
στο δυνατό βαθμό ο κίνδυνος πυρκαγιών από κάθε μορ-
φής δραστηριότητα στην κατοικημένη περιοχή των
Μεγάρων.

Οι πολίτες των Μεγάρων θα σταθούν εμπόδιο σε οποι-
ονδήποτε προσπαθήσει να μηδενίσει αγώνες δεκαετιών
και να γκρεμίσει τα αποτελέσματα των συλλογικών προ-
σπαθειών μας.

Οι πολίτες των Μεγάρων συγκροτημένα και ενιαία θα
προασπίσουν το περιβάλλον και τους κοινόχρηστους
αιγιαλούς και παραλίες.

Καλούμε την Πολιτεία να μην απουσιάζει από τον
αγώνα που δίνουμε.

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό  45/2017.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Για την έξαρση της παραβατικότητας στην πόλη 
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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

Ερώτηση για την επικίνδυνη τοξική απειλή για το
θαλάσσιο οικοσύστημα του κόλπου της Ελευ-
σίνας και την υγεία των εργαζομένων και

κατοίκων της περιοχής από το εγκαταλειμμένο κουφάρι
του δεξαμενόπλοιου «Slops» κατέθεσαν στον υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάν-
νης Γκιόκας, Χρήστος Κατσώτης, Λιάνα Κανέλλη και Δια-
μάντω Μανωλάκου.

Η Ερώτηση αναφέρει:

«Δεκαεφτά χρόνια έπειτα από το προδιαγεγραμμένο
έγκλημα με την έκρηξη στο πλοίο-εργοστάσιο “SLOPS”,
που στοίχισε τη ζωή ενός ναυτεργάτη, το παραμορφωμέ-
νο κουφάρι του δεξαμενόπλοιου παραμένει εγκαταλειμμέ-
νο στον όρμο της Βλύχας στην Ελευσίνα.

Το δεξαμενόπλοιο “SLOPS” οδηγήθηκε το 2007 στο
διαλυτήριο πλοίων της εταιρείας “Αφοί Σάββα ΕΠΕ”,
οπότε και ξεκίνησε η διάλυσή του με την αποκοπή των
ελασμάτων του περιβλήματος της πλώρης, των υπερκα-
τασκευών και των καταστρωμάτων. Ωστόσο, το 2011
εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δεξαμενή του κατά τη διεξαγω-
γή εργασιών, με συνέπεια την αναστολή της άδειας διάλ-
υσης, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες προϋποθ-
έσεις για ασφαλή συνέχιση των εργασιών.

Όπως καταγγέλλουν σωματεία και φορείς της περιοχής
από τότε το πλοίο παραμένει μέσα στη θάλασσα παν-
τελώς διαβρωμένο, μισοδιαλυμένο, με άμεσο κίνδυνο -
πέρα από τη διαρκή ρύπανση που ήδη προκαλεί – να
κοπεί στη μέση και να εκχυθούν τα παραμένοντα πετρε-
λαιοειδή επικίνδυνα απόβλητα στο θαλάσσιο περιβάλλον,
προκαλώντας, αν δεν ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα
μέτρα, μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντική ζημιά στο
οικοσύστημα του κόλπου της Ελευσίνας και σοβαρά
προβλήματα στην υγεία των εργαζόμενων και κατοίκων
της περιοχής.

Πέραν της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει ήδη συντε-
λεστεί, και μέρα με τη μέρα επιτείνεται, με τη ρύπανση της
ακτής και τη διαρκή έκλυση δυσοσμίας, το ασκεπές κουφ-
άρι του πλοίου κινδυνεύει -ανάλογα με τις καιρικές συνθ-
ήκες- με υπερχείλιση από το μείγμα πετρελαιοειδών κατα-
λοίπων και βρόχινων νερών.

Παρ’ όλα αυτά, η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν προβαίνει
στην άμεση απομάκρυνση των καταλοίπων και στη λήψη
στοιχειωδών μέτρων προστασίας.

Ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ), παρότι το
πλοίο παραμένει εντός της Χερσαίας και Θαλάσσιας
Ζώνης Λιμένα Ελευσίνας, αποφεύγει διαχρονικά να λάβει
μέτρα προστασίας, μη αναλαμβάνοντας όλα αυτά τα χρό

νια καμία πρωτοβουλία, ούτε για την τοποθέτηση
πλωτών φραγμάτων, ούτε για την απάντληση των
επικίνδυνων αποβλήτων, ούτε καν για τον καθαρισμό της
ακτής.

Αν και με πρόσφατη απόφαση του ΔΣ του ΟΛΕ
(30/1/2017), με αδικαιολόγητη πάντως καθυστέρηση πολ-
λών χρόνων, το δεξαμενόπλοιο “SLOPS” χαρακτηρίστηκε
ως επικίνδυνο και επιβλαβές, μεταξύ άλλων 22 πλοίων
που βρίσκονται εγκαταλειμμένα στον κόλπο της Ελευ-
σίνας, και πάλι, 4 μήνες μετά, δεν έχει προβεί σε καμία
άλλη ενέργεια.

Από την πλευρά της, η Περιφερειακή Επιτροπή Αντι-
μετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αρμόδια Αρχή για την
πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών
στο έδαφος, τον υδροφόρο ορίζοντα και τα παράκτια
ύδατα, δεν έχει καν ασχοληθεί με το θέμα.

Επίσης, με βάση αναφορά κατοίκων της περιοχής, που
κατέθεσαν στην Εισαγγελία Περιβάλλοντος, υπάρχουν
στον κόλπο της Ελευσίνας 27 εγκαταλειμμένα ναυάγια,
22 χαρακτηρισμένα επικίνδυνα και επιβλαβή σαπιοκάρα-
βα, 30 και πλέον παροπλισμένα πλοία, που δημιουργούν,
συντηρούν και επιδεινώνουν περιβαλλοντικές ζημιές, η
αποκατάσταση των οποίων δεν αναλαμβάνεται από κανέ-
ναν, οι δε υπόχρεοι για την καταβολή του σχετικού κόστο-
υς, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν αναζητούνται. Με αποτέλε-
σμα να κληθεί και πάλι να πληρώσει, για την οψέποτε
απορρύπανση, ο ρυπαινόμενος -η εργατική τάξη, τα
λαϊκά στρώματα- και όχι ο ρυπαίνων.

Είναι μεγάλες οι ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – 

ΑΝΕΛ, που και σε αυτή την περίπτωση καταστρατηγεί
με την απραξία της βασικές διατάξεις και αυτής ακόμη της
ανεπαρκέστατης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τη
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Όπως και οι
προηγούμενες διαχρονικά κυβερνήσεις του κεφαλαίου
στηρίζει και υλοποιεί τη στρατηγική του μεγάλου κεφα-
λαίου και της ΕΕ και για το περιβάλλον. Συσκοτίζει το
γεγονός ότι η αιτία που οξύνει και τα προβλήματα του
περιβάλλοντος είναι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης.
Για άλλη μια φορά αποκαλύπτεται και η υποκρισία των
διεθνών ενώσεων του κεφαλαίου, των μονοπωλιακών
ομίλων και των κρατών τους, που συναγωνίζονται σε κορ-
όνες προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ είναι οι βασικοί
υπεύθυνοι για τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Γιατί μέχρι σήμερα παραμένει εγκαταλειμμένο το δεξα-

μενόπλοιο στον όρμο της Βλύχας στην Ελευσίνα και δεν
έχουν απομακρυνθεί τα ρυπογόνα υλικά;

Πότε θα γίνει η άντληση των επικίνδυνων πετρελαιο-
ειδών και των slops (ρυπασμένα κατάλοιπα πλοίων);

Ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να απομακρυνθ-
εί το επικίνδυνο και επιβλαβές δεξαμενόπλοιο “SLOPS”,
καθώς επίσης και όλα τα ναυάγια, τα σαπιοκάραβα και τα
παροπλισμένα πλοία που βρίσκονται εγκαταλειμμένα
στον κόλπο της Ελευσίνας;

Τι μέτρα έχουν παρθεί για τον καταλογισμό ευθυνών
στην πλοιοκτήτρια εταιρεία, όπως και για τις υπόλοιπες
των εγκαταλειμμένων πλοίων,και για την αποκατάσταση
της ζημιάς που προξένησε και συνεχίζει να προξενεί στη
θάλασσα και το περιβάλλον της περιοχής;».

Ερώτηση στη Βουλή και από βουλευτές του ΚΚΕ 
γγιιαα  ττοο  ««SSLLOOPPSS»»  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα



Πλαφόν στον αριθμό των συμβασιούχων που θα
προσληφθούν το 2017 και το 2018 δεσμεύεται να
θέσει η κυβέρνηση με την επιστολή που έστειλε

προς το ΔΝΤ, ζητώντας τη συμμετοχή του στο ελληνικό
πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα στην επιστολή η κυβέρνηση δεσμεύεται
να υιοθετήσει νομοθεσία, έως τον Σεπτέμβριο, με την
οποία θα τίθεται ανώτατο όριο στις συμβάσεις ορισμένου
χρόνου για το 2017 και το 2018 και θα διασφαλίζεται πως
όποιες συμβάσεις μετατραπούν από ορισμένου σε
αορίστου χρόνου με δικαστικές αποφάσεις δεν θα επηρε-
άζουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου προγράμματος
2018-2021.

Με την επιστολή επιβεβαιώνεται η συμφωνία κυβέρν-
ησης και θεσμών για το θέμα των προσλήψεων των
συμβασιούχων, η οποία προβλέπει πως ο αριθμός των
συμβασιούχων πρέπει να μειωθεί σταδιακά από΄49.420
τον Δεκέμβριο του 2016 σε 49.104 τον Δεκέμβριο του
2017 και σε 48.420 τον Δεκέμβριο του 2019.

Η επιστολή (letter of intent) που φέρνει στη δημοσιότητα
η Καθημερινή και την οποία υπογράφουν ο πρωθυπο-
υργός, ο υπουργός Οικονομικών και ο διοικητής της ΤτΕ,
συνοδεύεται από μια λίστα 21 δεσμεύσεων (διαρθρωτικά
ορόσημα) τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν έως τον
Ιούνιο του 2018. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται και η
θεσμοθέτηση αυξημένης απαρτίας (50%) στις συνε-
λεύσεις των εργαζομένων προκειμένου να αποφασίσουν
απεργιακές κινητοποιήσεις.

Αναλυτικά, με την επιστολή στην οποία είχε πρόσβαση
η «Κ», η κυβέρνηση δεσμεύεται μεταξύ άλλων για τα
εξής:

Να υιοθετήσει νομοθεσία, έως τον Σεπτέμβριο, με την
οποία θα τίθεται ανώτατο όριο στις συμβάσεις ορισμένου
χρόνου για το 2017 και το 2018 και θα διασφαλίζεται πως

όποιες συμβάσεις μετατραπούν από ορισμένου σε
αορίστου χρόνου με δικαστικές αποφάσεις δεν θα επηρε-
άζουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου προγράμματος
2018-2021.

Να ολοκληρώσει τον επανυπολογισμό των συντάξεων
(Δεκέμβριος 2017).

Να διορίσει ανεξάρτητους ελεγκτές για την εκκαθάριση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον
ιδιωτικό τομέα (Σεπτέμβριος 2017).

Να εξισώσει τις αντικειμενικές με τις εμπορικές αξίες των
ακινήτων (Δεκέμβριος 2017).

Εως τον Σεπτέμβριο να υιοθετηθούν αλλαγές στον
συνδικαλιστικό νόμο, που θα προβλέπουν ότι προκειμέ-
νου να υπάρχει απαρτία για να αποφασιστεί απεργία θα
πρέπει να συμμετέχει το 50% των εργαζομένων που
εκπροσωπούνται στα σωματεία.

Να ολοκληρώσει την εφαρμογή των συστάσεων του
ΟΟΣΑ για την απελευθέρωση των αγορών (toolkit III).

Nα υιοθετήσει οριζόντια μέτρα προκειμένου να διευκολ-
υνθεί η αδειοδότηση επενδύσεων.

Να νομοθετήσει την άρση των περιορισμών (γεωγραφ-
ικών, τιμολόγησης, εγκατάστασης κ.λπ.) σε σημαντικά
επαγγέλματα, όπως παροχής υγείας, νομικών υπηρεσιών
κ.ά.

Να εφαρμόσει πλήρως το πλαίσιο του εξωδικαστικού
συμβιβασμού.

Να θέσει σε πλήρη εφαρμογή το σύστημα ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών για δανειολήπτες που δεν εξυπηρετούν
τα δάνειά τους.

Στην επιστολή, που απευθύνεται στην κ. Λαγκάρντ, ανα-
φέρεται πως το πρόγραμμα που αιτούνται η ελληνική
κυβέρνηση και η ΤτΕ θα έχει διάρκεια 13 μηνών και 12
ημερών και θα περιλαμβάνει χρηματοδότηση 1,6 δισ.
ευρώ. «Η διευκόλυνση θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2018,
λίγο μετά τη λήξη του προγράμματος του ESM», αναφέρ-
εται.

Η ελληνική πλευρά δεσμεύεται ότι θα εφαρμόσει πλήρ-
ως τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί ώστε να επι-
τευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι του μνημονίου. Σε
περίπτωση που υπάρχει απόκλιση από τους στόχους, θα
ληφθούν διορθωτικά μέτρα. Στη συνέχεια, αναφέρονται τα
μέτρα που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί για τη διετία 2019-
2020, δηλαδή η περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις
συντάξεις και η μείωση του αφορολογήτου ορίου. Επίσης,
προκειμένου να διασκεδαστούν οι ανησυχίες του Ταμείου,
σημειώνεται πως το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το
υπουργείο Δικαιοσύνης και ανεξάρτητοι νομικοί έχουν
γνωμοδοτήσει πως οι περικοπές στις συντάξεις και η
μείωση του αφορολογήτου είναι συνταγματικές.

Σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους, αναφέρεται
ότι δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί, παρά την εφαρμογή των
δημοσιονομικών μέτρων, τη γενναιόδωρη χρηματοδότ-
ηση από τους επίσημους πιστωτές και τα βραχυπρόθε-
σμα μέτρα ελάφρυνσης που αποφάσισε το Eurogroup.
Ετσι, θα απαιτηθεί περαιτέρω ελάφρυνση, η οποία θα
δοθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί το πρό-
γραμμα.

Τέλος, αναφέρεται ότι η υλοποίηση του προγράμματος
θα αξιολογείται από το ΔΝΤ ανά 6μηνο και προτείνεται η
πρώτη αξιολόγηση να γίνει στις 15 Φεβρουαρίου του
2018 και η δεύτερη στις 15 Αυγούστου του ίδιου χρόνου.
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Επιστολή δεσμεύσεων κυβέρνησης προς το ΔΝΤ
ΠΠλλααφφόόνν  σσττιιςς  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  σσυυμμββαασσιιοούύχχωωνν
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Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο 

Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.

6974792931, 2105571963

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς
εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττμμ    ππλληησσίίοονν

22οουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
ΔΔιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθμμεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο  ήή
mmiinnii  mmaarrkkeett..    

ΤΤιιμμήή  σσυυζζηηττήήσσιιμμηη..  66997777998822117733

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

"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."

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  --  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ..  ΤΤΗΗΛΛ::  66998888338800448855

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  
""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877



ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΒΟΥΤΙΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑ
ΜΕΧΡΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
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Με εγκύκλιό του το Υπουργείο
Υγείας ενημερώνει για την
απαγόρευση κολύμβησης στα

θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφ-
έρειας Αττικής, στις οποίες δεν πληρ-
ούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της
κείμενης νομοθεσίας των νερών
κολύμβησης.

Ειδικότερα, η κολύμβηση απαγορεύεται: 
Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια,

ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων.
Σε όλη τη περιοχή από το λιμάνι του Πει-

ραιά μέχρι και το Πέραμα.
Σε όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι

και την παραλία Ασπροπύργου.
Στα Λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής

Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής
Δοκίμων και 100 μ. εκατέρωθεν του Κέν-
τρου MIRAMARE
Στην περιοχή από το Β. άκρο Μικρολίμα-

νου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου
(όριο μαρίνας).
Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των

στομίων εκβολής όλων των αγωγών
ομβρίων.
Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των

στομίων εκβολής των αγωγών εγκατα-
στάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμά-

των, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής,
σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις
καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθε-
τούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες
ή οι τοπικές υγειονομικές αρχές προ-
τείνουν την τοποθέτηση σχετικών σημάν-
σεων.
Στην περιοχή των Ναυπηγείων και του

λιμένος όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ με
εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από
την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την
περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου).
Στη Ραφήνα σε όλο το μήκος της εξωτε-

ρικής πλευράς του προσήνεμου μόλου
του λιμανιού.
Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία

εκβολής των αγωγών των εγκαταστά-
σεων βιολογικού καθαρισμού, που
βρίσκονται στις περιοχές Ν. Μάκρης και
Μαραθώνα και ειδικότερα των κατασ-
κηνώσεων ΘΑΛΑ, και των κατασ-
κηνώσεων Αεροπορίας- ΘΑΑ.
Στην περιοχή του Ασωπού ποταμού 200

μ. εκατέρωθεν της εκβολής του.
Υπογραμμίζεται ότι οι Διευθύνσεις Περι-

βαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικών
Ελέγχων των Περιφερειακών Ενοτήτων
της Περιφέρειας Αττικής πρέπει να συνε-
ργασθούν με τους υπεύθυνους εκπρ-

οσώπους των ΟΤΑ και τις αντίστοιχες
Λιμενικές Αρχές ή Οργανισμούς (ΕΟΤ
κ.λπ) τόσο για την εφαρμογή των αναγ-
καίων προληπτικών ή κατασταλτικών
μέτρων, όσο και για την τήρηση όρων υγι-
εινής (αποδυτήρια, αποχωρητήρια,
ντους, δοχεία συλλογής απορριμμάτων
κ.λπ.).
Παράλληλα επισημαίνεται η ανάγκη

σήμανσης στις περιπτώσεις ακαταλ-
ληλότητας των ακτών για κολύμβηση.
Επισημαίνεται ότι τα μέτρα αυτά βασίζον-

ται σε αποτελέσματα δειγματοληψιών
που διενεργήθηκαν κατά την προη-
γούμενη κολυμβητική περίοδο, καθώς και
στις αρχές της τρέχουσας κολυμβητικής

περιόδου, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις
Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων των
Περιφερειών, καθώς και σε αποτελέσμα-
τα του προγράμματος παρακολούθησης
της ποιότητας των νερών ακτών
κολύμβησης της χώρας, του Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Τέλος υπενθυμίζεται η ανάγκη εντατικο-

ποίησης τόσο του συστηματικού δειγμα-
τοληπτικού ελέγχου των νερών
κολύμβησης, όσο και της παρακολούθη-
σης των πιθανών πηγών ρύπανσης
(εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων κ.λπ.) με στόχο την εξυγίαν-
ση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση
της Δημόσιας Υγείας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με
έγγραφο – εγκύκλιο του προς
τους Δήμους της Χώρας, ζητά

τη συμπλήρωση πρότυπου πίνακα
(επισυνάπτεται στην εγκύκλιο) και
στη συνέχεια ανάρτησή του, μέχρι τις
24 Ιουλίου 2017, στον ειδικό διαδικ-
τυακό τόπο του ΥΠΕΣ, με τα στοιχεία
του ανθρώπινου δυναμικού, που είτε
στελεχώνει τις οργανικές μονάδες

των Δήμων, είτε
παρέχει υπηρεσίες σε
αυτές βάσει σχετικής
σύμβασης.
Τα εν λόγω στοιχεία

θα υποβληθούν στην Διεύθυνση
Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του Υπουργείου Εσωτερικών άπαξ
και στη συνέχεια θα συσχετισθούν,
βάσει του Α.Φ.Μ κάθε υπαλλήλου, με
τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν
καταχωρήσει οι πιστοποιημένοι Διε-
υθυντές Προσωπικού των Δήμων
στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθ-
ρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού

Δημοσίου (εφεξής Μητρώο), «ώστε
να προκύψει μία ολοκληρωμένη και
αναλυτική εικόνα του προσωπικού
κάθε οργανικής μονάδας», όπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται στην
εγκύκλιο.

Τέλος, η συμπλήρωση του προανα-
φερόμενου πρότυπου πίνακα από
τους Δήμους, θα βοηθήσει στη διάθε-
ση αξιόπιστων και ολοκληρωμένων
στοιχείων στον Κεντρικό Κόμβο Δια-
λειτουργικότητας του Υπουργείου,
αναφορικά με τη στελέχωση των
οργανικών μονάδων.

Η παρακολούθηση της στελέχωσης,
με επίκαιρα, συνοπτικά στοιχεία θα
συνεχιστεί, σε μηνιαία βάση, μέσω
του ανωτέρω Κόμβου.

Ποιοι εργαζόμενοι στους Δήμους
καταχωρούνται

Η καταχώρηση αφορά υπαλλήλους
με έμμισθη εντολή, μόνιμους υπαλλή-
λους, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, συμβασιούχους
έργου, καθώς και πρακτικής άσκησης
/ μαθητείας / επαγγελματικής κατάρτι-
σης.

ΚΚααττααγγρρααφφήή  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττωωνν  ΔΔήήμμωωνν  
- Ποιους αφορά και η προθεσμία
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ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα  μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκ-
τρομηχανολογικό 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), συνε-
ργάσιμος 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.

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 παρ-
ακολούθησης 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 διαδι-
κασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφο-
ρίας.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 περ-
ιοχές.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφ-
ατη φωτογραφία και αναγραφή στο θέμα τον
κωδικό της θέσης, στο e-mail: hr@archeiothiki.gr ή
fax : 210 5599076.

(5.4.17)

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

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

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα

((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ΛΛααμμίίααςς))..  ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη
θθάάλλαασσσσαα  ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ

((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..
ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  

ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό    κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα
ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  

δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100    μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα
σσττοο  χχωωρριιόό..ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..
ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  1100  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ
ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττηη  θθέέσσηη  ΦΦαακκάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  33..117700ττμμ
ΜΜεε  22  οοιικκήήμμαατταα  110000  ττμμ  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  χχρρήήσσηη    66997722008855333366

ΠΠωωλλεείίττααιι  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ΠΠωωλλεείίττααιι  ππλλυυννττήήρριιοο  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ((ΟΟδδόόςς  ΑΑλλκκιιββιιάάδδοουυ  2299))..
ΚΚοομμππλλέέ  ααππόό  εεξξοοππλλιισσμμόό  ––  έέττοοιιμμοο  ––  μμεε  ττεερράάσσττιιοο  ππεελλααττοολλόόγγιιοο..  66994444666622113388

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ
116600ττμμ..

ΔΔΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟ
ΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΕΕ
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  ((

ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ
ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855  ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ

ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ
ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  

ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΔΔΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΔΔΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--
ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ
Μ Α Ν Δ Ρ Α Σ -

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ              
Ταχ. Δ/νση: Στρ.Νικ.Ρόκα 45                     
Τηλέφωνο: 2132014904                             
Φαξ:2105555880
Ταχ.Κωδ.19600 Μάνδρα                                                  
Πληρ. κα Ευγενία Μητρο-

πούλου                                    
e-mail: mitropoulou@mandras-

eidyllias.gr                 

Μάνδρα 12.7.2017
αριθμ.πρωτ. 13256

«Προμήθεια οχημάτων και
μηχανημάτων έργου»

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

αριθμ. μελέτης: Δ14/2017

Κ.Α. 20.7132.0004,
30.7132.0005, 30.7132.0003

30.7131.0002, 30.7132.0004,
30.7132.0007

30.7132.0006

CPV:34144512-0, 34131000-4,
34110000-1,

43251000-7, 34144750-0,
34136100-0,

34134100-6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δήμαρχος 
Μάνδρας-Ειδυλλίας 

προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρο-
νικό Ανοικτό Διαγωνισμό, για την
προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», με
σφραγισμένες προσφορές και κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά , σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
προϋπολογισμού 528.548,39
Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% και
655.400,00 Ευρώ συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ 24%, η οποία θα
προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια
αξιολόγησης προσφορών και τον
υπολογισμό της ανοιγμένης τιμής
προσφοράς, όπως αυτά αναλύον-
ται στο κεφάλαιο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» της υπ’ αριθμ.
Δ14/2017  μελέτης της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας. Ο διαγωνισμός θα διε-
ξαχθεί με ομάδες ως εξής:

1η Ομάδα: Απορριμματοφόρο
όχημα τύπου πρέσας χωρητικότ-
ητας 16 m3 (τεμάχιο 1)

2η Ομάδα: Ελαστικοφόρος
φορτωτής – εκσκαφέας (τεμάχιο 1)

3η Ομάδα: Ρυμουλκό (τράκτορ-
ας) με ημιρυμουλκούμενο μεταφο-
ράς μηχανημάτων (τεμάχιο1)

4η Ομάδα: Μικρό ανοικτό φορτ-
ηγό όχημα  τύπου διπλής καμ-
πίνας pickup 4Χ4 (τεμάχια 2)

5η Ομάδα: Επιβατηγό
αυτοκίνητο πέντε θέσεων (τεμάχια
2)

6η Φορτηγάκι τύπου βαν
(τεμάχια 2)

7η Ανοιχτό φορτηγό (τεμάχιο 1)
Αναλυτικότερα μπορούν να

δοθούν προσφορές είτε για το
σύνολο της προμήθειας είτε για
μια ή περισσότερες από τις ομά-
δες. Η προσφορά θα δίνεται
πάντα για το σύνολο των ειδών
της κάθε ομάδας. Είναι δυνατόν
να προκύψει ένας ανάδοχος για
όλες τις ομάδες ή επιμέρους ανά-
δοχοι ανά ομάδα. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύε-
ται υποχρεωτικά από εγγύηση
συμμετοχής υπέρ του συμμε-
τέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 2% του προϋπολογι-
σμού της μελέτης χωρίς  ΦΠΑ
24% ήτοι 10.570,97 Ευρώ, εφ’ό-
σον ο προσφέρων συμμετέχει για
το σύνολο των υπό προμήθεια
ειδών άλλως για ποσό που θα
καλύπτει το 2% της προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης  χωρίς ΦΠΑ
24% για τη συγκεκριμένη/ες
ομάδα/δες συμμετοχής

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει
να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς ήτοι
ένα έτος. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο δια-
γωνισμό έχουν: Όλα τα φυσικά και
νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες
και, σε περίπτωση ενώσεων, τα
μέλη αυτών μπορούν να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατε-
στημένα: α) σε κράτος-μέλος της
Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθ-
εση δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του σχε-
τικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ' της παρούσας παρ-
αγράφου και έχουν συνάψει διμερ-
είς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.
(άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16).
Ενώσεις οικονομικών φορέων ,
συμπεριλαμβανομένων των προ-
σωρινών συμπράξεων που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά. Οι
αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν
από τις εν λόγω ενώσεις να περιβ-
ληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφο-
ράς ή την αίτηση συμμετοχής
(άρθρο 19 παρ.2 Ν.4412/16). Τα
τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφε-
ρόμενοι τα παραλαμβάνουν μέσω
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η ημερομηνία έναρξης υποβο-
λής προσφορών: 24.7.2017 και
ώρα 8:00 πμ

Η καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής προσφορών είναι:
22.8.2017 και ώρα 12:00μμ

Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
πληροφορηθούν σχετικά με την
ανωτέρω προμήθεια από το
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογι-
στηρίου και Προμηθειών (κα
Ευγενία Μητροπούλου) οδός Στρ.
Νικ. Ρόκα 45 και στο τηλέφωνο
2132014904 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

Η Δήμαρχος

Ιωάννα Κριεκούκη

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
Ν Ο Μ Ο Σ

ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                 
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία

Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e - m a i l

:dperiouspromhth@fyli.gr

Άνω Λιόσια, 12/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 37946

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ

ΣΣυυννοοππττιικκοούύ    δδιιααγγωωννιι--
σσμμοούύγγιιαα    ττηηνν    ααννάάδδεειιξξηη

ααννααδδόόχχοουυ    γγιιαα  ττηηνν
««ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ    11))

ΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΣΣΙΙΜΜΩΩΝΝ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  --
ΜΜΕΕΛΛΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝ  &&  ΤΤΟΟΝΝΕΕΡΡ

22))ΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΗΗΣΣ    ΥΥΛΛΗΗΣΣ        
33))    ΦΦΩΩΤΤΟΟΤΤΥΥΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΧΧΑΑΡΡΤΤΙΙΟΟΥΥ  &&
ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ

ΕΕΝΝΤΤΥΥΠΠΩΩΝΝ  »»  
ΑΑ..ΜΜ..::110044//22001177,,  ππρροοϋϋπποο--
λλοογγιισσμμοούύ  6644..440000,,0000  €€

((σσυυμμππ//ννοουυ  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..))..

Ο Δήμαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές  και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρ-
ουσα  από  οικονομική  άποψη
τιμή προσφορά,  των προς προ-
μήθεια ειδών, που συμφωνούν με
τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της σχετικής διακήρ-
υξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ -
ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ

2)  ΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΥΛΗΣ     
3)  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

&  ΠΡΟΤΥΠΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΝ », συνολικού ενδεικτι-
κού προϋπολογισμού 51.935,49 €
χωρίς Φ. Π. Α. 24%  (64.400,00 €
με Φ.Π.Α.24%) για τις ανάγκες του
Δήμου Φυλής σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 Εμπο-
ρίου, 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  σύμφ-
ωνα με το άρθρο 6 της διακήρ-
υξης.    

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στο δημοτικό κατάστημα του
Δήμου Φυλής στην αίθουσα
Μελίνα Μερκούρη Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341), την 28-07-
2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:00- 11:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υπο-
βάλλουν τις προσφορές τους
αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
στην επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού, η οποία θα τις απο-
σφραγίσει. 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 παρα-
πάνω ημερομηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική δια-
κήρυξη.

Το έργο χρηματοδοτείται από
ιδίους πόρους

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς μπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνι-
σμού επισκεπτόμενοι την ιστο-
σελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr. Γενικές πληροφ-
ορίες παρέχονται και από το
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 2132042714.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ς: 6975328309

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανα-
καίνιση '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., ενι-
αιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισμένη, ανακαίνιση
'10, τιμή 30.000€,
συζητήσιμη ,
210/5764121

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκε-
υασμενο, μεταφέρεται
στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - -
6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του Σκαραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελματικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέν-
τρο της Μάνδρας (Κορο-
πούλη 6). 180τμ κτίριο και
250τμ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
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 Ρ Α
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ

ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, μπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.μ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως ε-
πιπλωμένο οροφοδιαμέρι-
σμα 90 τμ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλα-
τείας, σε διώροφη οικοδο-
μή, επί οικοπέδου 500 τμ,
με κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583
(3.3.16)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκ-
τασης 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 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 
2 μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
μονοκατοικία 90 τ.μ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγ-
κης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιμή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματι-
σμός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, μεσίτες
δεκτοί, τιμή 57.000€, συζητή-
σιμητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ε-
νιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τι-
μή 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 Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€

. 

Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία 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 Αττι-
κής με χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθμό. Επίσης ανα-
λαμβάνει 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 εμπει-
ρία, αναλαμβάνει τη φύλαξη
σε γάμους, εστιάσεις, βα-
πτίσεις με εχεμύθεια και υπε-
υθυνότητα. 
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόμος). 

Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας

698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμβα-
νει φυλαξη 
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600
τμ στα Γερμανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα ή μονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίμηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπε-
δο στον Περιφερειακό Ασπρ-
οπύργου - Εκτός Σχεδίου -
Τηλ: 6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν πα-
πάκι - μηχανάκι (ας είναι πα-
λιό διότι αναλαμβάνω προ-
σωπκά το service) για μετακι-
νήσεις λόγω προβλήμα
τος αναπηρίας. Τηλ:
6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο  ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ

2255..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ

111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ
ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ
ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ

ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200
ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::

66994477114444225577

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  22  WWCC,,

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ//
ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ

ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΕΕΣΣ..
ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ//ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑ
//ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66998866771122339900  ((ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΙΙΚΚΗΗ))

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ.
ΩΡΑΡΙΟ 13:00-08:00.
ΑΜΟΙΒΗ 400 ΕΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

6947526932
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 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 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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 5546674-
5546285
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 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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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 

1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου  1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου  

22

12

18 14 12


