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Με ψήφισµα ζητά την άµεση αναστολή των σχετικών αποφάσεων .

Πολλές οι συλλήψεις
σε περιοχές
της ∆υτικής Αττικής

στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την
καταπολέµηση της εγκληµατικότητας

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΙΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΑΣ!
∆εκάδες κάτοικοι και στελέχη της ∆ηµοτικής Αρχής στο ΣτΕ
για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την εγκατάσταση
κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην οδό Φαβιέρου.

∆ράσεις του ∆ήµου Μεγαρέων (18 – 26
Νοεµβρίου), στο πλαίσιο της “Ευρωπαϊκής
Εβδοµάδας µείωσης των αποβλήτων 2017”

σελ. 9

16-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,
ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Στο 4o ∆ιεθνές Χορωδιακό
Φεστιβάλ, η Παιδική
– Νεανική Χορωδία του
Πνευµατικού Κέντρου
Ασπροπύργου

Όλη η Ευρώπη
µαζί στον αγώνα
για τη µείωση
των αποβλήτων.
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ΕΛΣΤΑΤ:
Πτώση κατά 2,7
δισ. ευρώ του
διαθέσιµου
εισοδήµατος
το 2016 σελ. 3

Την σύνδεση των Άνω Λιοσίων
µε τον Πειραιά µέσω της γραµµής του Κιάτου
ζητούν οι σιδηροδροµικοί
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Ασπρόπυργος

Μαγγίνα Πηγή Ν. Μπότσαρη Μάρκου 2, 2105573484
Ελευσίνα
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 1,2105542410
Μάνδρα

Γιάννου Γεώργιος Ι.
Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
2105555844
Aχαρνές

Λουτσίδου Αριάδνη Πάρνηθος 95, Αχαρνές, 13674,
ΑΤΤΙΚΗΣ2102445975
Άνω Λιόσια
Παπασπυρόπουλος Χρήστος
Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337
Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου, Χαϊδάρι - ∆άσος, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Βροχές και συννεφιά
Η θερµοκρασία από 10 έως 18
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής,
∆ώρης, Αθηνοδώρα,Ερνέστος, Ερνέστα,
Ερνεστίνη, Ερνεστίνα,Θεαγένης, Θεαγένιος,
Θεαγενεία, Θεµέλη, Θεµελίνα

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

∆ιεύθυνση: 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

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

Η 11η αναµόρφωση Προϋπολογισµού & τροποποίηση
Τεχνικού Προγράµµατος οικ/κου έτους 2017

Η

35η τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Ασπροπύργου θα λάβει χώρα την
Τετάρτη, 8 Νοεµβρίου 2017, και
ώρα 18:00 µ.µ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση
και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά µε τα θέµατα της επισυναπτόµενης ηµερήσιας διάταξης,
Θέµα 1ο :
Έγκριση της υπ` αριθµ. 475/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε τίτλο, «Λήψη απόφασης για
την ΄΄11η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού & Τροποποίηση
Τεχνικού Προγράµµατος οικ/κου έτους 2017΄΄ σύµφωνα µε την
υπ` αρ. πρωτ. 746/02-10-2017 εισήγηση του ∆/ντη της Οικ/κης
Υπηρεσίας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέµα 2ο :
Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας, σύµφωνα µε την υπ` αριθµ.
811/ΟΙΚ.ΥΠ./30-10-2017 εισήγηση του ∆ιευθυντή Οικονοµικής
Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 3ο :
Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας, σύµφωνα µε την υπ` αριθµ. 822/ΟΙΚ.ΥΠ./311-2017 εισήγηση του ∆ιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 4ο :
∆ιαγραφή ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας &
Φωτισµού έτους 2017 & επαναβεβαίωση της διαφοράς, επ`
ονόµατι του ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 5ο :
∆ιαγραφή ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας &
Φωτισµού – ∆ηµοτικού Φόρου, περιόδου από 08/02/2010 έως
29/03/2013, επ` ονόµατι του ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 6ο :
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 30.000,00 € υπό Κ.Α. 00.6739.008 µε τίτλο,
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ
ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΄΄∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ATTICA TV΄΄».
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 7ο :
∆ιαγραφή ποσού 127,12 € για τους Χ.Κ.
3228, 3229 & 3262 έτους 2017 που αφορά το ∆` τρίµηνο 2015
& Α` τρίµηνο 2016 για το 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων
των
καταστηµάτων,
επ`
ονόµατι
ΠΑΝΤΑΖΗΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗΣ.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 8ο :
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παρα-

λαβής του έργου µε τίτλο,
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΟΝΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος
Πολεοδοµίας & Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.
Θέµα 9ο :∆ιαγραφή ποσού
675,00 € από τον σχετικό Χ.Κ. και
επαναβεβαίωση αυτού σε δώδεκα µηνιαίες δόσεις, επ` ονόµατι ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ,
του Κωνσταντίνου, σύµφωνα µε την υπ` αριθµ. 473.Β/2017
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέµα 10ο :
Παραχώρηση του υπ` αριθµ. ∆ 0295 οικογενειακού τάφου στους ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗΣ, ΤΟΥ ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέµα 11ο :
Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Θ 0050 οικογενειακού τάφου στον ΚΟΝΑΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέµα 12ο :
Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Θ 0080-5 οικογενειακού τάφου στην ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ, ΤΟΥ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέµα 13ο :
∆ωρεά εξόδων κηδείας (ανόρυξης και ενταφιασµού) για τον θανόντα Σιδηρόπουλο Χρήστο, µε ηµ. θανάτου
15/07/17.Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
κ. Αντώνιος Καραµπούλας.
Θέµα 14ο :
∆ωρεά εξόδων κηδείας (ανόρυξης, ενταφιασµού & τριετίας) για τη θανούσα δηµοτική υπάλληλο, Συνάκη
Αριάδνη, του Μάρκου, µε ηµ. θανάτου 15/10/17.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραµπούλας.
Θέµα 15ο :
∆ωρεά εξόδων κηδείας (ανόρυξης, ενταφιασµού & τριετίας) για τον θανόντα πρώην δηµοτικό υπάλληλο,
Ρήγο Γεώργιο, του Κωνσταντίνου, µε ηµ. θανάτου 16/08/17.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραµπούλας.
Θέµα 16ο :
∆ωρεά εξόδων κηδείας (ανόρυξης, ενταφιασµού & τριετίας) για τον θανόντα πρώην δηµοτικό υπάλληλο,
Παυλίδη Ηλία, του Κωνσταντίνου, µε ηµ. θανάτου 30/08/17.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραµπούλας.
Θέµα 17ο :
Έγκριση αιτηµάτων χορήγησης Οικονοµικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος
Καραµπούλας.
Θέµα 18ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : Έντονη διαµαρτυρία για την
αποµάκρυνση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών και ∆ΕΚΟ
Με ψήφισµα ζητά την άµεση αναστολή των σχετικών αποφάσεων

Μυρίας για την

ε ψήφισµα διαµαρταποµάκρυν ση
∆ηµόσιων
Υ π ηρεσιών και ∆ΕΚΟ
από τον ∆ήµο Αχ αρν ών
ξεκιν ούν οι κιν ητοποιήσεις µετά από απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ως έκτακτο και
επείγον θέµα έφερε σε
πρόσφατη συν εδρίαση ο
∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών Γιάν ν ης Κασσαβός αυτό της
µετακίν ησης δηµόσιων υπηρεσιών από την πόλη µας
µε αποτέλεσµα την τεράστια ταλαιπωρία των δηµοτών

που αν αγκάζον ται ακόµη και για
έν α λογαριασµό ν α επισκεφτούν
όµορους δήµους.
Ο ∆ήµαρχ ος επεσήµαν ε πως
έχ ουν εδώ και καιρό σταλεί επιστολές ∆ιαµαρτυρίας προς ∆ΕΗ
και Υ π ουργείου Οικον οµικών
(∆ΟΥ ), έχ ουν πραγµατοποιηθεί
δεκάδες τηλεφων ικές επ αφές
όπου εκφράζεται η διαµαρτυρία,
καθώς επίσης έχ ει σταλεί αίτηµα
για συν άν τηση µε τους επικεφαλής των φορέων .
συν εχ ίζεται στη σελ. 4
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Πολλές οι συλλήψεις σε περιοχές
της ∆υτικής Αττικής
στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων
για την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας

Εν ν έα άτοµα συν ελήφθησαν την
περασµέν η εβδοµάδα, σε διάφορες
περιοχ ές της ∆υτικής Αττικής, στο
πλαίσιο ειδικών δράσεων για την
καταπολέµηση της εγκληµατικότητας.
Ειδικότερα, στις 31 Οκτωβρίου,
συν ελήφθη µε έν ταλµα στο Ζεφύρι,
από αστυν οµικούς της Ο.Π.Κ.Ε.,
έν ας 40χ ρον ος για ληστείες σε βάρος
οδηγών ταξί. Όπως προέκυψε από
την έρευν α του Τµήµατος Ασφάλειας
Ζεφυρίου, ο δράστης επιβιβάζον ταν
σε ταξί µε προορισµό το Ζεφύρι και
στη συν έχ εια, µε την χ ρήση σωµατικής βίας, αφαιρούσε από τους
οδηγούς χ ρηµατικά ποσά, κιν ητά τηλέφων α και
αλυσίδες λαιµού. Μέχ ρι στιγµής εξιχ ν ιάστηκαν τρείς
περιπτώσεις ληστειών , εν ώ η έρευν α συν εχ ίζεται.
Στις 2 Νοεµβρίου, συν ελήφθη στον Ασπρόπυργο,
από αστυν οµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Ασπροπύργου σε συν εργασία µε την Υποδιεύθυν ση Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής της ∆ιεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής, έν ας 44χ ρον ος υπήκοος Πακιστάν για παράβαση
του Νόµου περί ν αρκωτικών .
Ειδικότερα, έπειτα από κατ’ οίκον έρευν α η ο οποία
πραγµατοποιήθηκε από αστυν οµικούς µε τη συν δροµή
της Ο.Π.Κ.Ε., της Άµεσης ∆ράσης και αστυν οµικού
σκύλου, βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν , ποσότητα κάν ν αβης βάρους 1.641 γραµµαρίων , ποσότητα ηρωίν ης
βάρους 48 γραµµαρίων και το χ ρηµατικό ποσό των 221
ευρώ.
Περαιτέρω, στην επιχ είρηση συµµετείχ ε και συν εργείο εταιρείας διαχ είρισης παροχ ής ηλεκτρικού ρεύµατος και εξακριβώθηκε ότι ο 44χ ρον ος προέβαιν ε σε
κλοπή ηλεκτρικής εν έργειας, µε µηχ αν ική παρέµβαση
στον µετρητή της οικίας του.
Στις 3 Νοεµβρίου, συν ελήφθησαν στα Άν ω Λιόσια,

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ:

από αστυν οµικούς του Τµήµατος Ασφάλειας Φυλής,
έν ας 36χ ρον ος και δύο υπήκοοι Πακιστάν , ηλικίας 35
και 38 ετών , για κλοπή, αποδοχ ή και διάθεση προϊόν των εγκλήµατος καθώς και για πλαστογραφία.
Ειδικότερα, οι δράστες κατελήφθησαν σε µάν τρα
(σκραπ) ν α προβαίν ουν στην αποσυν αρµολόγηση
οχ ήµατος το οποίο είχ ε κλαπεί στις 2 Μαρτίου από την
περιοχ ή του Αλίµου. Από την έρευν α στον χ ώρο,
βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν , δύο οχ ήµατα µε παραβιασµέν ους αριθµούς πλαισίου, δεκατέσσερις εγκέφαλοι
αυτοκιν ήτων , πλήθος εξαρτηµάτων αυτοκιν ήτων ,
εν ν έα κλειδιά αυτοκιν ήτων και πέν τε σφραγίδες.
Στις 4 Νοεµβρίου, συν ελήφθησαν στον Ασπρόπυργο, τέσσερις Έλλην ες ηλικίας 32, 41, 55 και 67 ετών για
παράβαση των ν όµων περί όπλων και περί ν αρκωτικών .
Έπειτα από έρευν ες σε δύο οικίες, βρέθηκαν συν ολικά και κατασχ έθηκαν , ποσότητα ακατέργαστης κάν ν αβης βάρους 2 κιλών και 156 γραµµαρίων , δεκαέξι
δεν δρύλλια κάν ν αβης, τρία πιστόλια, έν α περίστροφο,
έν α αεροβόλο, πλήθος φυσιγγίων , καλώδιο χ αλκού και
το χ ρηµατικό ποσό των 560 ευρώ.

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση κατά 2,7 δισ. ευρώ
του διαθέσιµου εισοδήµατος το 2016

Σ

ηµαντική µείωση της τάξης των 2,7 δισ. ευρώ, ήτοι
2,3%, κατέγραψε το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών και των ΜΚΟ που εξυπηρετούν νοικοκυριά το
2016 σε σχέση µε το 2015, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ. Το
εισόδηµα διαµορφώθηκε σε 114 δισ. ευρώ από 116,7 δισ.
ευρώ έναν χρόνο πριν.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟ
∆ΙΚΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΑΣ!

∆εκάδες κάτοικοι καθώς και η
∆ηµοτική Αρχή στο ΣτΕ για την
εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την
εγκατάσταση κεραίας κινητής
τηλεφωνίας στην οδό Φαβιέρου.

Π

ραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 1/11 στο ΣτΕ η
εκδίκαση της υπόθεσης για την εγκατάσταση
κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτίριο της
οδού Φαβιέρου.
Στη δίκη έδωσαν µαζικό παρόν δεκάδες κάτοικοι της
περιοχής καθώς και η ∆ηµοτική Αρχή µε επικεφαλής
το ∆ήµαρχο Χαϊδαρίου Μιχάλη Σελέκο και αρκετοί
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
Η απόφαση αναµένεται να εκδοθεί σε περίπου
ένα µήνα.

Μετά το πέρας της διαδικασίας και αφού εκτέθηκαν
αναλυτικά από το νοµικό εκπρόσωπο των κατοίκων οι
λόγοι για την απαγόρευση εγκατάστασης της κεραίας,
ο ∆ήµαρχος τόνισε απευθυνόµενος στους κατοίκους
ότι χρειάζεται επαγρύπνηση για να υπερασπίσουµε το
δίκιο και την υγεία των παιδιών µας ανεξάρτητα από
το ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, η τελική καταναλωτική δαπάνη
να µειωθεί κατά 1,3 δισ. ευρώ ή κατά 1%, από 123 δισ. ευρώ
σε 121,7 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τους Ετήσιους Μη
Χρηµατοοικονοµικούς Λογαριασµούς Θεσµικών Τοµέων που
δηµοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, σύµφωνα επίσης µε τους οποίους
το ποσοστό αποταµίευσης των νοικοκυριών και των µη κερδοσκοπικών οργανισµών που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταµίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιµο εισόδηµα) ήταν -6,8% το 2016 έναντι -5,4% το 2015.

Ενώ, η εξέλιξη του ποσοστού των επενδύσεων του τοµέα
των µη- χρηµατοοικονοµικών εταιρειών (ορίζεται ως ο ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη
προστιθέµενη αξία) ήταν 18,2% το 2016 έναντι 15,2% το
2015. Επίσης πέρυσι καταγράφηκε έλλειµµα στο εξωτερικό
ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατά 1,3 δισ. ευρώ έναντι
πλεονάσµατος 0,1 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2015.
Παράλληλα, η συνολική οικονοµία παρουσίασε το 2016 καθαρή χορήγηση δανείων 1,7 δισ. ευρώ σε σχέση µε την αλλοδαπή σε σύγκριση µε το 2015 που η καθαρή χορήγηση
δανείων ανερχόταν σε 4,2 δισ. ευρώ.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών διαµορφώθηκαν
πέρυσι σε 54,3 δισ. ευρώ (από 55,8 δισ. ευρώ το 2015) και οι
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε 53,1δισ. ευρώ (από 55,9
δισ. ευρώ).

Σηµειώνεται ότι οι ετήσιοι µη- χρηµατοοικονοµικοί λογαριασµοί θεσµικών τοµέων παρέχουν µια συνολική περιγραφή της
ελληνικής οικονοµίας, βασισµένη στην ανάλυση της οικονοµικής συµπεριφοράς των θεσµικών τοµέων που τη συνθέτουν
(νοικοκυριά και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα που εξυπηρετούν
νοικοκυριά, µη-χρηµατοοικονοµικές εταιρείες, χρηµατοοικονοµικές εταιρείες, γενική κυβέρνηση), καθώς και των σχέσεων
της εθνικής οικονοµίας µε τον υπόλοιπο κόσµο (αλλοδαπή).

Υπενθύµισε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε οµόφωνη
απόφασή του εναντιώνεται στην προσπάθεια εγκατάστασης κεραιών εντός κατοικηµένων περιοχών.
Τέλος, είπε ότι ο ∆ήµος θα συνεχίσει να παρέχει την
αµέριστη στήριξή του στους κατοίκους της περιοχής
και τον αγώνα που διεξάγουν.
Η απόφαση αναµένεται να εκδοθεί σε περίπου ένα
µήνα.

4-θριάσιο

Τρίτη 7 Νοεµβρίου 2017

Πάνος Σκουρολιάκος, Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής,
προς Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κ. Κοκκινάκη:

« Να απορρίψετε την αίτηση της εταιρείας
∆ΕΛΦΟΙ – ∆ΙΣΤΟΜΟ για διερευνητικές γεωτρήσεις
Βωξίτη στα Μέγαρα, ικανοποιώντας
το αίτηµα των πολιτών της Μεγαρικής γης !»

Σ

την συγκέντρωση που έγινε την Τετάρτη 2
Νοεµβρίου στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
και τη συνάντηση του ∆ηµάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταµούλη, της επιτροπής Αγώνα
εναντίον της δηµιουργίας ορυχείων Βωξίτη στη
Μεγαρίδα και Βουλευτών της Περιφέρειας Αττικής
παρών ήταν και ο ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ο
οποίος την εποµένη της συνάντησης έστειλε στον
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κ.
Σπύρο Κοκκινάκη την παρακάτω επιστολή:
«Αξιότιµε κ. Σπ. Κοκκινάκη,
Σε συνέχεια της συνεργασίας που είχαµε στο
γραφείο σας για το θέµα της έρευνας κοιτασµάτων
βωξίτη της ΑΜΕ – ∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟ, στα Μέγαρα Αττικής, θέλω και εγγράφως να σας διαβεβαιώσω πως ως βουλευτής Αττικής , θεωρώ καταστροφική για την περιοχή την επιλογή αδειοδότησης της δράσης αυτής.

Θεωρώντας πως η περιοχή έχει πολλές άλλες
ευκαιρίες ήπιας και δηµιουργικής ανάπτυξης, είναι
επιβεβληµένο να αποφύγουµε δραστηριότητες που
είναι γνωστό πως καταστρέφουν µια περιοχή και
απειλούν την υγεία και τη ζωή των πολιτών. Η
εµπειρία από άλλες περιοχές όπου επιτελούνται
εργασίες εξόρυξης βωξίτη, αλλά και σχετικές γνωµοδοτήσεις
Πανεπιστηµιακών
Ιδρυµάτων
ενισχύουν φόβους αλλά και τους ισχυρισµούς µας.

Η κοινωνία των Μεγάρων αλλά και της υπόλοιπης Αττικής, ο πρώτος και δεύτερος βαθµός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αλλά και πολιτικά στελέχη από όλο
το φάσµα της πολιτικής ζωής, ζητούµε ως ανεξάρτητος θεσµός µε ευθύνη και ευθυκρισία να απορρίψετε την αίτηση της εταιρείας , ικανοποιώντας
το αίτηµα των πολιτών της Μεγαρικής γης και όχι
µόνον.»

‘’Ο ∆ήµος Αχαρνών ως 4ος πολυπληθέστερος δήµος στον νοµό Αττικής,
δεν µπορεί να αποδεχτεί τον ευτελισµό και την υποτίµηση, που εκφράζεται µε την
αποµάκρυνση νευραλγικής σηµασίας υπηρεσιών εξυπηρέτησης των κατοίκων’’

Η συνέχεια από τη σελ. 2

Η πρόταση ν α παρθεί οµόφων ο ψήφισµα διαµαρτυρίας
αποσκοπεί στο ν α ισχ υροποιηθεί η θέση της δηµοτικής
αρχ ής στην οποία ν α δηλών ει ξεκάθαρα ότι είν αι αίτηµα
ΟΛΩΝ των δηµοτών µέσω των εκπροσώπων τους.
Άλλωστε έχ ει αποδεχ θεί βοηθητικό και αποτελεσµατικό
όπως στην περίπτωση του Αστυν οµικού Σταθµού Θρακοµακεδόν ων η µετεγκατάσταση του οποίου ακυρώθηκε.
Ακολουθεί το ψήφισµα που στήριξαν όλες οι παρατάξεις:

«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχ αρν ών ύστερα από την
εισήγηση του ∆ηµάρχ ου Αχ αρν ών εκφράζει την έν τον η
διαµαρτυρία για την αποµάκρυν ση ∆ηµόσιων Υ πηρεσιών και ∆ΕΚΟ από τον ∆ήµο Αχ αρν ών και ζητά την
άµεση αν αστολή των σχ ετικών αποφάσεων .

Ο ∆ήµος Αχ αρν ών ως 4ος πολυπληθέστερος δήµος
στον ν οµό Αττικής, δεν µπορεί ν α αποδεχ τεί τον ευτελισµό και την υποτίµηση, που εκφράζεται µε την αποµάκρυν ση ν ευραλγικής σηµασίας υπηρεσιών εξυπηρέτησης των κατοίκων .
Είν αι σαφές ότι η δυν αµική του ∆ήµου Αχ αρν ών δικαιολογεί ΑΠΟΛΥ ΤΑ την εγκατάσταση υπ ηρεσιών
εξυπηρέτησης των κατοίκων , αυτό που άλλωστε κρίν εται
απόλυτα λογικό αφού στον ∆ήµο Αχ αρν ών κατοικεί το µεγαλύτερο πλήθος των
"πελατών " των υπηρεσιών .»

Αξίζει επίσης ν α αν αφερθεί ότι η διακοπή λειτουργίας των γραφείων της ∆ΕΗ και
της ∆ΟΥ Αχ αρν ών δεν συν άδουν µε τον σχ εδιασµό της Πολιτείας που αν αγν ωρίζει
τη δυν αµική του δήµου, όπως έχ ει εκφραστεί µε την ίδρυση Κέν τρου Εν ηµέρωσης

και Υ ποστήριξης ∆αν ειοληπτών από την Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχ είρισης Ιδιωτικού
Χρέους.
Αν άλογες προθέσεις ή/και πράξεις έχ ουν και άλλοι κρατικοί οργαν ισµοί όπως ο
Οργαν ισµός Αστικών Συγκοιν ων ιών ή εταιρίες Κιν ητής Τηλεφων ίας που διατηρούν
έν α ή και περισσότερα σηµεία εξυπηρέτησης κοιν ού στον ∆ήµο Αχ αρν ών (COSMOTE, VODAFONE, WIND).

Τρίτη 7 Νοεµβρίου 2017

Στη σηµερινή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ελευσίνας

θριάσιο-5

Η Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων καθώς και
η αναβάθµιση λογισµικών προγραµµάτων & διαδικτυακών εφαρµογών της Τεχνικής Υπηρεσίας

Σ

ήµερα 7 Νοεµβρίου 2017 και
ώρα 8:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Ελευσίνας, θα συνεδριάσει η
αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
για να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Oρισµός
Συντελεστών
Επιβαλλόµενων Τελών Καθαριότητας &
Φωτισµού ο.ε. 2018.
2.
Καθορισµός
Τελών
Χρήσης
πεζοδροµίων
πλατειών
&
λοιπών
κοινόχρηστων χώρων.
3.
Καθορισµός Τελών & ∆ικαιωµάτων
υπηρεσίας ύδρευσης για το ο.ε. 2018.
4.
Καθορισµός Τελών & ∆ικαιωµάτων
χρήσης ∆ηµοτικού Νεκροταφείου για το ο.ε.
2018.
5.
Απαλλαγή Τέλους Καθαριότητας &
Φωτισµού Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων.
6.
Αναµόρφωση
∆ηµοτικού
Προϋπολογισµού ο.ε. 2017.
7.
Κατακύρωση
ή
µη
του
αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού µε τίτλο : « Προµήθεια κάδων
απορριµµάτων,
διαφόρων
ειδών,
προµήθεια
κάδων
οικιακής
κοµποστοποίησης , προµήθεια δοχείων για
ανακύκλωση
(Σ),
προϋπολογισµού
δαπάνης 149.999,76 €.
8.
Κατακύρωση
ή
µη
του
αποτελέσµατος της ανοικτής ηλεκτρονικής
ανταγωνιστικής
διαδικασίας
(διαπραγµάτευσης) µε τίτλο: « Προµήθεια
σκούπας (αναρροφητικό σάρωθρο 5-6m3) ,
προϋπολογισµού δαπάνης 251.720,00 €.
9.
Κατακύρωση
ή
µη
του
αποτελέσµατος της διαδικασίας της
ηλεκτρονικής διαπραγµάτευσης για την
εργασία « Συντήρηση – Επισκευή
οχηµάτων της υπηρεσίας και συγκεκριµένα
για την υποοµάδα Α2 Εργασίες Επισκευής
Ελαστικών».
10. Κατακύρωση
ή
µη
του
αποτελέσµατος
του
συνοπτικού
διαγωνισµού για την υπηρεσία «
Συντήρηση – Αναβάθµιση Λογισµικών,
∆ιαδικτυακών Εφαρµογών, Συνδροµές
Προγραµµάτων – Εφαρµογών Τεχνικής
Υπηρεσίας», προϋπολογισµού δαπάνης
53.816,00 €.
11. Ακύρωση της υπ.αριθµ. 497/17
προηγούµενης απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής & ανατροπή της δεσµευµένης µε
αυτήν πίστωση ποσού 2.000,00 €.

12. Ακύρωση της υπ.αριθµ. 498/17
προηγούµενης απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής & ανατροπή της δεσµευµένης µε αυτήν πίστωση ποσού 286,70 €.
13. Ακύρωση της υπ.αριθµ. 499/17
προηγούµενης απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής & ανατροπή της δεσµευµένης µε
αυτήν πίστωση ποσού 372,00 €.
14. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
Τµήµατος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης &
Πολιτικής Προστασίας για υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
την πραγµατοποίηση δαπάνης για προµήθεια χονδρού αλατιού για τυχόν χιονοπτώσεις – έγκριση της σχετικής δαπάνης
και διάθεση της πίστωσης ποσού
2.000,00€-.
15. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισµού για υποβολή αιτήµατος προς
την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης εκτύπωσης
εντύπων – φακέλων αλληλογραφίας µε το
λογότυπο του ∆ήµου ( εθελοντική αιµοδοσία
1ης /12/2107) – έγκριση της σχετικής
δαπάνης και διάθεση της πίστωσης ποσού
286,70 €-.
16. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισµού για υποβολή αιτήµατος προς
την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας ( Π.Ο.Υ.) του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης εκτύπωσης
εντύπων – φακέλων αλληλογραφίας µε το
λογότυπο του ∆ήµου ( ενηµέρωση πολιτών
για νέα δοµή Κέντρο Κοινότητας) – έγκριση
της σχετικής δαπάνης και διάθεση της
πίστωσης ποσού 372,00 €-.
17. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
Τµήµατος, Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης &
Πολιτικής Προστασίας για υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
την πραγµατοποίηση δαπάνης της «Εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (
Α.Ε.Κ.Κ.)» – έγκριση της σχετικής δαπάνης
και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00 €.

18. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας &
Πολιτισµού για υποβολή αιτήµατος προς
την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας ( Π.Ο.Υ.) του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης της
προµήθειας τροφίµων και λοιπών ειδών
παντοπωλείου ( είδη καθαριότητας & ευπρεπισµού) – έγκριση της σχετικής δαπάνης
και διάθεση της πίστωσης ποσού
110.000,00 € για το έτος 2017 και ποσού
76.403,50 € για το έτος 2018-.

19. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
Μηχανογράφησης για υποβολή αιτήµατος
προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας ( Π.Ο.Υ.) του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
την πραγµατοποίηση δαπάνης για την αµοιβή Νοµικού (κας. Κόντου Αγγελικής) – έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση της
πίστωσης ποσού 321,16 € -.
20. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
Γραφείο ∆ηµάρχου για υποβολή αιτήµατος
προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
την πραγµατοποίηση δαπάνης για την αµοιβή Νοµικού ( κας. Γεωργίου Παρασκευής) –
έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση
της πίστωσης ποσού 500,00 €-.
21. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
Τµήµατος Προµηθειών για υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
την πραγµατοποίηση δαπάνης για την
συµµετοχή του ∆ήµου στις δαπάνες έργων
( ∆ΕΗ – ΕΥ∆ΑΠ-ΟΤΕ κλπ) – επισκευή βλάβης από ∆Ε∆∆ΗΕ – έγκριση της σχετικής

δαπάνης και διάθεση της πίστωσης
ποσού 48,19 €-.
22. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
και κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο : «Εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών,
κατασκευών και κατεδαφίσεων ( Α.Ε.Κ.Κ.)».
23. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης
διαγωνισµού Άνω των Ορίων µε τίτλο: «
Προµήθεια τροφίµων & λοιπών ειδών για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Ελευσίνας, Προµήθεια ειδών τροφίµων, ειδών
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, αναλωσίµων για τα
κυλικεία , Κ.Α.Π.Η., Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας ( φρέσκο γάλα) του ΝΠ∆∆
Π.Α.Κ.Π.Π.Α., Προµήθειες κυλικείου ΝΠΙ∆
Κ.Ε.∆.Ε., Προµήθεια γάλακτος για τη
χορήγηση του στους µαθητές των Νηπιαγωγείων του ΝΠ∆∆ Ε.Σ.Ε.Π.Ε.∆.Ε.
24. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
και κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο: “
Εκποίηση ∆ηµοτικής Περιουσίας υλικών
SCRAP”.
25. Λήψη απόφασης για τον διορισµό
πληρεξούσιου ∆ικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την
εκδίκαση της µε ΓΑΚ 554815/2017 αγωγής
του Κων/νου Σύριου κατά του ∆ήµου Ελευσίνας , να καταθέσει προτάσεις, να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιµο και µέχρι
την έκδοση οριστικής απόφασης επί της
αγωγής αυτής.
26. Απόδοση υπολόγου ∆Ε∆∆ΗΕ και
απαλλαγή αυτής.
27. Συµπλήρωση της υπ.αριθµ.
450/17 προηγούµενης απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
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Φιλανθρωπικό παζάρι
βιβλίου για άτοµα
µε ειδικές ανάγκες
στο Μενίδι

Οι «Φίλοι του Βιβλίου», µε την υποστήριξη της
βιβλιοφιλικής οµάδας Βιβλιο-παρουσιάσεις-κριτικές και τη δηµιουργό της κ. Γιούλη Τσακάλου,
δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ο υ ν « Φ ι λ α ν θ ρ ωπ ι κ ό Π α ζ ά ρ ι β ι β λίου» για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και υπέρ
του Σωµατείου «Μέληµα».
Σκοπός της διοργάνωσης είναι να συγκεντρωθούν βιβλία από όλους τους βιβλιόφιλους τα
οποία θα διατεθούν προς πώληση και όλα τα
έσοδα θα προσφερθούν στο «Σωµατείο Μέληµα».
4 και 5 Νοέµβρη 08:00 πµ - 22:00 µµ Φούρνος
Βλάσης - Πάρνηθος και Σπάρτης 7, Αχαρναί.

Τ ο Κέ ν τ ρ ο Λα ο γ ρα φ ίας κ αι Πο λ ιτ ισµ ο ύ ∆υ τ ικ ή ς Ατ τ ικ ής π αρ ο υ σιάζ ε ι
τ ο Θ εα τ ρ ι κό Έ ρ γ ο τ ο ∆ ηµ ή τ ρ η Π α τα τ ζ ή: « ∆Ο Ν Κ ΑΜ Ι ΛΟ »

Τ

Το Σάββατο 11 Νοεµβρίου στην Αίθουσα πολιτιστικών Εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου

ο
Κέντρο
Λαογραφίας
και
Πολιτισµού ∆υτικής Αττικής σε
συνεργασία
µε
το
∆ήµο
Χαϊδαρίουπαρουσιάζει το Θεατρικό Έργο το
∆ηµήτρη Πατατζή:«∆ΟΝ ΚΑΜΙΛΟ»
Το ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, στην
Αίθουσα πολιτιστικών Εκδηλώσεων του
∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου ΩΡΑ: 19.00 Μ.Μ.
Λίγα λόγια για το έργο: Το βιβλίο “Ο µικρός
κόσµος του ∆ΟΝ ΚΑΜΙΛΟ” του Giovani
Guareschi που το έγραψε στις αρχές της
δεκαετίας του 1950, είχε µεγάλη εκδοτική
επιτυχία, ενώ έγινε και κινηµατογραφική
ταινία. Αυτό το βιβλίο υπήρξε η αφορµή για
να
εµπνευσθεί
ο
γνωστός
µας
µεταπολεµικός
συγγραφέας
Σωτήρης
Πατατζής, το θεατρικό του έργο “∆ΟΝ
ΚΑΜΙΛΟ”, έργο γραµµένο το 1958 ειδικά για
τον µεγάλο µας κωµικό Μίµη Φωτόπουλο.
Υπόθεση του έργου: Ο «∆ον Καµίλο» είναι ένας καθολικός κληρικός που
συχνά µιλάει µε την φωνή της συνειδήσεώς του, κατά δε την άποψη του

έργου µε τον Κύριο Ιησού Χριστό.
‘Ένας άνθρωπος συντηρητικών απόψεων και ταυτόχρονα ένα πρόσωπο
µεγάλης ηθικής εµβέλειας που γίνεται,
άθελά του, µέρος ενός παιχνιδιού εξουσίας µε απρόβλεπτες συνέπειες.

Η κατάσταση γίνεται περισσότερο εκρηκτική µε την άφιξη του Καρδινάλιου αλλά
ταυτόχρονα και της φανατικής κοµµουνίστριας Ασπασίας, αδελφής του ∆ον
Καµίλο.
Παράλληλα, ο Πεπόνε εξυφαίνει πίσω
από την πλάτη του ∆ον Καµίλο, τον ιστό
ενός ερωτικού σκανδάλου, όπου θα πιαστεί από µαταιοδοξία, ανταποκρινόµενος
στον έρωτα µιας νεαρής χήρας.

Ο Καθολικός κληρικός δέχεται την χαριστική βολή, πληροφορούµενος ότι η ανιψιά του Τζούλια, αναθρεµµένη από
τον ίδιο, είναι έγκυος από τον Μάριο, γιο του Πεπόνε.
Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Την σύνδεση των Άνω Λιοσίων
µε τον Πειραιά µέσω της γραµµής
του Κιάτου ζητούν οι σιδηροδροµικοί
Πρόταση της ΠΕΠΕ για επέκταση των δροµολογίων του Κιάτου στον Πειραιά
Αθήν α, 03/11/2017
Αριθ.Πρωτ. 332

Κύριε Σύµβουλε,

ΠΡΟΣ: ∆ιευθύν ον τα Σύµβουλο ΤΡΑΙΝΟΣΕ
κ. Φίλιππο Τσαλίδη.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων ηλεκτροκίν ησης στο σταθµό Πειραιά θα θέλαµε
ν α σας προτείν ουµε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοιν ού του
Λεκαν οπεδίου αλλά και των όµορων Νοµών και Περιφερειών , εκτός από τη δροµολόγηση εν ός τρέν ου µε διαδροµή ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΕ∆ΡΟ∆ΡΟΜΙΟ, ν α εξετάσετε την
πρόταση του Σωµατείου µας για επέκταση και του δροµολόγιου του ΚΙΑΤΟΥ στον
ΠΕΙΡΑΙΑ.

Η υλοπ οίηση αυτής της
πρότασης, θα λύσει εκτός
από την απευθείας σύν δεση στο Αεροδρόµιο και την
απ ευθείας σύν δεση για
Πάτρα µέσω µετεπεβίβασης
προσωριν ά στο σταθµό του
Κιάτου. Ταυτόχ ρον α διασφαλίζεται και η σύν δεση για τους επιβάτες που επιθυµούν
ν α ταξιδέψουν από τον Πειραιά προς Χαλκίδα, µέσω του Σταθµού Λαρίσης.
Είµαστε στη διάθεση σας για κάθε συν εν ν όηση.
ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΙ∆ΟΥ ΝΙΑΣ

Ο Γεν ικός Γραµµατέας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΡΛΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ για τη ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ και ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕ∆ΥΕ)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ 2017

Νέα ηµεροµηνία για τα εγκαίνια της έκθεσης
"Εν...Τυπώσεις της Ελευσίνας”

Τα εγκαίνια της έκθεσης "Εν...Τυπώσεις της Ελευσίνας”, του Μουσείου Νεότερης Ιστορίας
της Ελευσίνας "Γεώργιος Αµπατζόγλου", κατόπιν της αναβολής για τεχνικούς λόγους που
προηγήθηκε, θα πραγµατοποιηθούν το Σάββατο 10/3/2018 στο χώρο του ∆ιοικητηρίου Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας . Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 20/5/2018.

Σκουρλέτης: Πάνω από 7.000 µόνιµες προσλήψεις
στις υπηρεσίες καθαριότητας των δήµων

«Οι µόνιµες θέσεις για τον διαγωνισµό των ανταποδοτικών
υπηρεσιών Καθαριότητας των δήµων αναµένεται να είναι άνω
των 7.000», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, µιλώντας χθες στο συνέδριο της ΠΟΠ – ΟΤΑ.
Ουσιαστικά ο υπουργός αποκάλυψε ότι και µετά τις πρόσθετες αιτήσεις που υπέβαλαν δήµοι της χώρας, ο τελικός
αριθµός των προσλήψεων των εργαζοµένων που υπάγονται
στο άρθρο 24 του Ν_4479_2017 θα ξεπεράσουν τις 7.000,
µετατρέποντας τον συγκεκριµένο διαγωνισµό στον µεγαλύτερο που έχει πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού σε δήµους.

w e b s i t e : w w w . a n a s t a s ia s e r ep a . g r

Η

Ελληνική Επιτροπή για τη ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕ∆ΥΕ),
καταγγέλλει και καταδικάζει την
αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την όλο και πιο βαθιά
εµπλοκή της Ελλάδας στα ιµπεριαλιστικά
σχέδια όπως έδειξε και η πρόσφατη
επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ.
Το ίδιο κατηγορηµατική είναι η καταδίκη της ΕΕ∆ΥΕ και στην ολοµέτωπη επίθεση
στην εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώµατα που µε το καµουφλάζ της «δίκαιης ανάπτυξης» και της «επιστροφής στην κανονικότητα», προωθεί και νέα αντιλαϊκά µέτρα,
θωρακίζοντας συνολικά την κερδοφορία των µονοπωλίων στο έδαφος των άθλιων
εργασιακών σχέσεων που επικρατούν στο σύνολο της οικονοµίας. Μαζί µε όλα αυτά
προχωράνε τα αντιδραστικά σχέδια για το χτύπηµα του δικαιώµατος της απεργίας
που κατακτήθηκε µε αµέτρητους αγώνες και τεράστιες θυσίες από την εργατική τάξη
κόντρα στο κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του.
Η ΕΕ∆ΥΕ µε τις Επιτροπές Ειρήνης προετοιµάζεται αυτό το διάστηµα εντατικά για
το 18ο Συνέδριό της. ∆εν σταµατάµε, όµως, ούτε στιγµή τη δράση και την πάλη στο
πλαίσιο του εργατικού λαϊκού κινήµατος.
Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του αντιιµπεριαλιστικού-αντιπολεµικού κινήµατος
θα συµβάλουµε στην επιτυχία των συλλαλητηρίων και θα δώσουµε το αγωνιστικό
παρών στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ που οργανώνουν την Πέµπτη 9 Νοέµβρη
Εργατικά Κέντρα, Οµοσπονδίες και σωµατεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες
πόλεις.
ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
στις 5:00 µ.µ από το ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
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ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η προγραµµατική σύµβαση για το γήπεδο ποδοσφαίρου του Α΄Αθλητικού Κέντρου ∆ήµου Χαϊδαρίου
και η Γνωµοδότηση (ΜΠΕ) για τον σταθµό κινητής τηλεφωνίας της WIND ΕΛΛΑΣ στα Γεράνεια Όρη

Τ

ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής,
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου
του, Θ. Σχινά, πρόκειται να συνεδριάσει την Πέµπτη, 9-11-2017 και ώρα 15:30 στο
αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,
Παπάγου-Χολαργός).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.
Έγκριση ισολογισµού έναρξης 1-12013 και οικονοµικών καταστάσεων χρήσης
2013.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραµάνος)
2.
Έγκριση αποτελεσµάτων εκτέλεσης
προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής Γ΄ τριµήνου 2017.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραµάνος)
3.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Καισαριανής για
την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΟ
∆ΗΜΟ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» συνολικού προϋπολογισµού
190.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε.
Κυπριανίδου)
4.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Χαϊδαρίου για την
κατασκευή του έργου µε τίτλο: «∆ιάστρωση
συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρη-

σης στο δηµοτικό
γήπεδο ποδοσφαίρου του Α΄Αθλητικού Κέντρου
∆ήµου
Χαϊδαρίου» συνολικού
προϋπολογισµού
360.100,00€,
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)
5.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας
για την κατασκευή του έργου µε τίτλο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΤΑ Ο.Τ. 668 - 669 ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ» συνολικού προϋπολογισµού
600.000,00€, (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)
6.
Ανάκληση της µε αρ. 204/2017
Απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής,
και εκ νέου έγκριση σύναψης και όρων του
σχεδίου της τροποποίησης Προγραµµατικής
Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του ∆ήµου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη για το έργο µε
τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ.
Γαβρίλης)

7.
Έγκριση σύναψης και
όρων σχεδίου
προγραµµατικής
σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του ∆ήµου
Κερατσινίου ∆ραπετσώνας
για την κατασκευή του έργου µε
τίτλο: «Ανακατασκευή Γηπέδου Σιταποθηκών ∆ήµου Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας», συνολικού προϋπολογισµού 324.999,95 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Γ. Γαβρίλης)
8.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Παλλήνης για την
κατασκευή
του
έργου
µε
τίτλο:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», συνολικού προϋπολογισµού 2.300.000,00€, (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Π. Φιλίππου)
9.
Έγκριση µελέτης µετατόπισης της
υφιστάµενης σηµατοδοτούµενης διάβασης
πεζών της Λ. Μαραθώνος σε νέα θέση πλησίον
της οδού Ξηντάρα και κατάργησης του υφιστάµενου σηµατοδοτούµενου κόµβου Λ. Μαραθώνος - Ξηντάρα (3926), στο ∆ήµο Ραφήνας

- Πικερµίου.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Σαπουνά)
10.
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον υφιστάµενο σταθµό κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ µε κωδικό θέσης και
ονοµασία: ‘’120 0053 – ΓΕΡΑΝΙΑ’’ που είναι
εγκατεστηµένος σε έκταση στα Γεράνεια Όρη
(κορυφή Ελατιά), στο ∆ήµο Μεγαρέων, στην
Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής:
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
11.
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αναβάθµιση – εκσυγχρονισµό του κέντρου εκποµπής στην θέση «ΠΑΡΝΗΘΑ» της εταιρείας
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΩΝ µε
διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» στο ∆ήµο Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Α. Αναγνωστόπουλος)
12.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τις 14 επιµέρους συµβάσεις του έργου
«Μελέτες, επισκευή, συντήρηση, πυρόσβεση,
πυρανίχνευση στην κατασκήνωση ∆΄ Αγ.
Ανδρέα» της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (έτος 2009).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Σαπουνά).
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16-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ:

θριάσιο-9

Στο 4o ∆ιεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ,
η Παιδική – Νεανική Χορωδία του Πνευµατικού
Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου

Ο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου
και Μέλος του ∆.Σ. της
Κ.Ε.∆.Α. και ο Πρόεδρος
του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς σας ενηµερώνουν
ότι, η Παιδική/Νεανική Χορωδία του
∆ηµοτικού Ωδείου του Πνευµατικού
Κέντρου, θα λάβει µέρος στο 4ο ∆ιεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ, που διοργανώνει η ARTIVA Cultural

Management & Advertising υπό την
αιγίδα του ∆ήµου Ναυπλιέων και του
∆ηµοτικού Οργανισµού Πολιτισµού –
Περιβάλλοντος – Αθλητισµού –
Τουρισµού (∆.Ο.Π.Π.Α.Τ.), στις 16 19 Νοεµβρίου 2017 στο Βουλευτικό
του Ναυπλίου.
Το
συγκεκριµένο
Φεστιβάλ
ξεκίνησε πριν από τρία (3) χρόνια και
χωρίζεται σε δύο (2) µέρη. Στο διαγωνιστικό, όπου οι χορωδίες
καλούνται να παρουσιάσουν το πρόγραµµά τους, κρινόµενοι από επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από διεθνώς
καταξιωµένους κριτές και το ελεύθερο πρόγραµµα όπου οι χορωδίες
απλά παρουσιάζουν το καλλιτεχνικό
τους έργο. Η Παιδική / Νεανική Χορωδία του ∆ηµοτικού Ωδείου του Πνευµατικού Κέντρου του Ασπρόπυργου, συµµετέχει για πρώτη φορά στο
συγκεκριµένο Φεστιβάλ, έχοντας
όµως την εµπειρία από άλλους δια-

γωνισµούς, από όπου έχει αποσπάσει δύο (2) βραβεία το 2004 και το
2005. Επίσης έχει συνεργαστεί µε
µεγάλους Έλληνες Συνθέτες και Καλ

λιτέχνες, έχει συµµετάσχει σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης
και στη Λυρική Σκηνή.

∆ράσεις του ∆ήµου Μεγαρέων (18 – 26 Νοεµβρίου), στο πλαίσιο
της “Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας µείωσης των αποβλήτων 2017”

Ολη η Ευρώπη µαζί στον αγώνα για τη µείωση των αποβλήτων.

Η

µείωση των αποβλήτων είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για το Περιβάλλον, την οικονοµία, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι τα Οικιακά απόβλητα έχουν διπλασιαστεί από το 1970.
Το 2011 , 500 κιλά αστικών αποβλήτων παρήχθησαν κατά µέσο όρο ανα άτοµο ετησίως στα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Τα απόβλητα αυτά
είναι αποτέλεσµα και των µη βιώσιµων τρόπων
παραγωγής και κατανάλωσης.
Η ανακύκλωση µειώνει την ποσότητα των αποβλήτων που αποτεφρώνονται ή εναποθέτονται σε χώρους υγειονοµικής ταφής και διασφαλίζει ότι τα υλικά και
συστατικά των αποβλήτων, αφού υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία, θα ενταχθούν στη διαδικασία κατασκευής νέων προϊόντων.
Ως εκ τούτου η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ συµβάλλει στη µείωση
της χρήσης των υλικών και των ενεργειακών πόρων και
µειώνει τη ρύπανση και την υποβάθµιση του φυσικού
περιβάλλοντος.
Επίσης µε την επέκταση της διάρκειας ζωής των
προϊόντων, την προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση
και την επαναχρησιµοποίηση συµβάλλουµε στη µείωση
της ποσότητας των αποβλήτων που παράγονται.
Η επαναχρησιµοποίηση βοηθά στην αειφόρο ανάπτυξη,
διότι προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος µέσω
της πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων.
Η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Μείωσης των Αποβλήτων
στηρίζεται στο τρίπτυχο: Μείωση - Επαναχρησιµοποίηση – Ανακύκλωση µε το σλόγκαν «∆ώστου µια καινούρια ζωή».
Ετσι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο την εβδοµάδα 18 έως 26
Νοεµβρίου 2017, ο ∆ήµος Μεγαρέων συµµετέχει ενεργά
και προετοιµάζει συγκεκριµένες δράσεις.
1. Τοποθέτηση στα Μέγαρα, ολοκληρωµένου κέντρου
ανταποδοτικής ανακύκλωσης (1 ευρώ = 33 συσκευασίες) στο κέντρο της πόλης των Μεγάρων.

2. Ηµερίδες (Μέγαρα και Νέα Πέραµο) µε συµµετοχή
ειδικών για την αναγκαιότητα και χρησιµότητα της
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
3. ∆ηµιουργία ∆ηµοτικής Ιµατιοθήκης (στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου), για
επαναχρησιµοποίηση ρούχων σε καλή κατάσταση,
4. Θεατρική παράσταση για 600 µαθητές ∆ηµοτικών
Σχολείων του ∆ήµου Μεγαρέων την Παρασκευή 8
∆εκεµβρίου 2017, που διοργανώνεται από την εταιρεία
ανακύκλωσης Rebattery Α.Ε. H εταιρία αυτή αποτελεί
Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσσωρευτών
Οχηµάτων και Βιοµηχανίας που λειτουργεί µετά από
έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης.
5. Επίσκεψη έξι (6) Σχολείων στο Πάρκο Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης, το οποίο λειτουργεί στο χώρο του πρώην
“Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Ερευνας” στο ∆ήµο
Αγίων Αναργύρων – Καµατερού, το οποίο αποτελεί το
πρώτο και µοναδικό αντίστοιχο της Ελλάδας αλλά και
της Ευρώπης.
Οι εκδηλώσεις αυτές προφανώς έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την µείωση των αποβλήτων.

Ασφαλώς από την επαναχρησιµοποίηση υπάρχουν
πολλά οφέλη.
Οφέλη Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Οικονοµικά.
Τα Περιβαλλοντικά είναι:
- Μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων και των επικίνδυνων αποβλήτων
- Πρόληψη της ρύπανσης
- Μείωση των εκποµπών αερίων του Θερµοκηπίου, το
οποίο οδηγεί στην παγκόσµια κλιµατική αλλαγή
- Σεβασµός στους φυσικούς πόρους (πρώτες ύλες,
καύσιµα, δάση, νερό).
Τα Κοινωνικά οφέλη της επαναχρησιµοποίησης είναι:
- Καταπολέµηση της φτώχειας µε την παροχή προϊόντων σε νοικοκυριά χαµηλού εισοδήµατος
- Κοινωνική ένταξη, φέρνοντας συνανθρώπους µας
πίσω στην αγορά εργασίας και την κοινωνία
- ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας στη συλλογή, διαλογή,
τον έλεγχο, την ανακαίνιση και την µεταπώληση
- Εκπαίδευση πάνω σε τοµείς όπως η οδήγηση επαγγελµατικών οχηµάτων, ξυλουργικές εργασίες, ηλεκτρολογικές επισκευές, µάρκετινγκ ή ακόµα και χειροτεχνίας.
Τα Οικονοµικά Οφέλη είναι:
- Εξοικονόµηση χρηµάτων
- Εξοικονόµηση ενέργειας, υλικών και χηµικών που
ενσωµατώνονται στη συσκευή λόγω µη διάλυσής της.
Σε κάθε περίπτωση ανακυκλώνουµε µε προσοχή γιατί
ακόµα και ένα απόβλητο
έχει αξία.
Και τα οφέλη της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ είναι αρκετά:
- Αποτρέπει τη ρύπανση, µειώνοντας την ανάγκη για την
εξεύρεση νέων πρώτων υλών
- Εξοικονοµεί ενέργεια λόγω αποφυγής νέων πρώτων
υλών για την παραγωγή νέων προϊόντων
- Συνδράµει στη διατήρηση ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τις µελλοντικές γενιές
- Συµβάλλει στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας
στους κλάδους της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και της
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ.

10-θριάσιο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
∆ιεύθυν ση Οικ. Υπηρεσιών
Τµήµα Προµηθειών
Φιλαδελφ είας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρν ές
Τηλ.: (+30) 213 2072469
Fax: (+30) 213 2072369
E-mail: prom@acharnes.gr

Βαθµός προτ.: «Κοιν ός»
Χρόν ος διατ. του εγγράφ ου:
«∆ιην εκές
Αχαρν ές, 03/11/2017
Αριθµ. πρωτ.: 69722
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήµος Αχαρνών, προκηρύσσει
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό,
σύµφωνα µε τις ∆ιατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, µε σφραγισµένες προσφορές, για την
προµήθεια αν αλωσίµων για
εκτυπωτές, φ ωτοτυπικά µηχαν ήµατα και συσκευές τηλεοµοιοτυπίας, σύµφωνα µε την µε
αριθµ. 39/2017 µελέτη, προϋπολογισµού 164.986,34 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και µε
κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιµής.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
133.053,50 €
Φ.Π.Α. 24% :
31.932,84 €
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ:
164.986,34 €
Η προµήθεια περιλαµβάνεται στα

CPV: 30125110-5, 30192113-6,
30125120-8 και 30124300-7 και
θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους
του ∆ήµου, από τον Κωδικό
Αριθµό (Κ.Α.) 10-6673.001 προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου,
οικονοµικού έτους 2017, 2018 &
2019. Σχετικές η υπ’ αριθ.
766/2017 (Α.∆.Α.: ΩΖ26ΩΨ8ΡΣΝ) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής για τη διάθεση της
πίστωσης και η µε αριθµ. Α711/2017 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης (Α.∆.Α.: 7ΝΓΒΩΨ88ΘΕ).
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε
ηλεκτρονικό τρόπο µέσω της
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στη διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr
του
συστήµατος, όπου έλαβε τον
Συστηµικό Αριθµό 48450.
Η ηµεροµηνία έναρξης
•

Γαβρόγλου: Σε λιγότερα µαθήµατα
οι φετινές εξετάσεις της Γ' Λυκείου

υποβολής προσφορών είναι η
22/11/2017 & ώρα 07:00 π.µ..
Η καταληκτική ηµερ•
οµηνία υποβολής προσφορών
είναι η 28/11/2017 & ώρα 15:30
µ.µ.
Η διαδικασία ηλεκτρο•
νικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισµού θα διενεργηθεί την 04/12/2017 & ώρα
10:00 π.µ. από την αρµόδια Επιτροπή διαγωνισµού.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτά
φυσικά και νοµικά πρόσωπα
αντίστοιχης επαγγελµατικής δραστηριότητας και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα
µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε κράτος-µέλος της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, καθώς και
σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφ-

ωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί
της προϋπολογισθείσας δαπάνης,
µη
συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον
δεκατριών (13) µηνών από την
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Τ όπος παράδοσης: Τ µήµα Προµηθειών του ∆ήµου (Κωδικός
NUT S: EL 305).
Γλώσσα: Ελληνική.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται
περιοδικά, εντός έξι (6) εργασίµων
ηµερών από την λήψη της παραγγελίας.
Ο διαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
διακήρυξης στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr,
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) και του Κεντρικού

Ηλεκτρονικού
Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Τ ο πλήρες κείµενο της διακήρυξης σε ηλεκτρονική µορφή,
διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου στη διεύθυνση:
http://www.acharnes.gr/el/category/content-619-59.
Επίσης, η διακήρυξη µπορεί να
αποσταλεί µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στους ενδιαφερόµενους, κατόπιν επικοινωνίας µε το
Τ µήµα Προµηθειών, στο e-mail:
prom@acharnes.gr.
Ακόµη, η παρούσα προκήρυξη
θα δηµοσιευθεί στη διαδικτυακή
πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβά(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ)
σεων
στη
www.promitheus.gov.gr,
«∆ιαύγεια», καθώς και στον
Ελληνικό Τ ύπο.
Ο ∆ήµαρχος
Ιωάν ν ης Κασσαβός

Στόχος, να ανοίξει «η προοπτική ελεύθερης πρόσβασης µε βάση
το απολυτήριο του Λυκείου», δηλώνει ο υπουργός Παιδείας.

Kατάργηση κλειστού αριθµού εισακτέων, νέο Λύκειο, αναβάθµιση απολυτηρίου. Είναι τα τρία
βασικά χαρακτηριστικά που σηµατοδοτούν τη µεγάλη παρέµβαση που επιχειρείται στο σύστηµα
εισαγωγής στα ανώτατα Ιδρύµατα. Στόχος, να ανοίξει «η προοπτική ελεύθερης πρόσβασης µε
βάση το απολυτήριο του Λυκείου», δηλώνει στην «Εφηµερίδα των Συντακτών» ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.
∆εν θα αργήσει η δηµοσιοποίηση του σχεδίου για Λύκειο-εξεταστικό. Θα ξεκινήσει και «ζωντανός
διάλογος» σε πλατφόρµα του υπουργείου όπου οµάδα ειδικών θα απαντά άµεσα σε ερωτήσεις και
προτάσεις. Για την κατάργηση του κλειστού αριθµού εισακτέων, ο κ. Γαβρόγλου τονίζει: «∆εν µπορεί να γίνει αν δεν ιδρυθούν νέα Τµήµατα, αν δεν στελεχωθούν και αν δεν αρχίσει να λειτουργεί το
νέο σύστηµα µε το νέο Λύκειο».
Πολλά, όµως, φαίνεται ότι θα εξαρτηθούν από τη µελέτη που πραγµατοποιείται αυτό το διάστηµα
σχετικά µε τις επιλογές σχολών των υποψηφίων. ∆εν αποκλείεται να δούµε πολύ νωρίτερα σε ορισµένα Τµήµατα να ανοίγει ο αριθµός των εισακτέων. Παράλληλα, τα ΑΕΙ της χώρας αναδιοργανώνονται. Αν ορισµένα Πανεπιστήµια και ΤΕΙ ολοκληρώσουν γρήγορα τις συνέργειές τους, τότε
θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν στο µηχανογραφικό του 2018, δηλώνει ο κ. Γαβρόγλου.
Οπως, δηλαδή, έγινε µε το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί από
την 1η Ιανουαρίου 2018.
• Με τέσσερα µόνον µαθήµατα θα παίρνουν απολυτήριο από φέτος τα παιδιά;

Σύµφωνα µε την πρόταση του ΙΕΠ, για τη φετινή Γ’ Λυκείου η µόνη αλλαγή αφορά τις εξετάσεις

ΚΕΕΛΠΝΟ: Στόχος οι 25.000 εµβολιασµοί
για την ιλαρά έως το τέλος του 2017

«Η χαµηλή εµβολιαστική κάλυψη, ειδικά σε κοινωνικά αποκλεισµένες
οµάδες, αλλά και η γενικευµένη επιδηµία στην Ευρώπη και πιο συγκεκριµένα
σε κοντινές µας χώρες όπως η Ιταλία και η Ρουµανία, είναι οι βασικές αιτίες της
επιδηµικής έξαρσης της ιλαράς που παρατηρείται φέτος στη χώρα µας»,

στο τέλος της χρονιάς. ∆ηλαδή για να πάρει κάποιος απολυτήριο Λυκείου, συνυπολογίζονται οι
βαθµοί όλων των µαθηµάτων, οι οποίοι θα προκύπτουν, όπως πάντα, από πολλούς και διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης (συµµετοχή στην τάξη, εργασίες, ολιγόλεπτα τεστ, ωριαία διαγωνίσµατα).
Απλώς στο τέλος της χρονιάς έχει διαπιστωθεί ότι οι απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες, όπως είναι
λογικό, προηγούνται των Πανελλαδικών, εντείνουν το άγχος των παιδιών και εξαιτίας αυτού του
άγχους τα παιδιά αφιερώνουν ελάχιστη προσπάθεια γι’ αυτές, δεν τις αντιµετωπίζουν µε τη δέουσα σοβαρότητα.
Ετσι, η πρόταση του ΙΕΠ είναι να εξεταστούν σε λιγότερα µαθήµατα (Νεοελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία, Μαθηµατικά, Ιστορία και Βιολογία). Στα υπόλοιπα καθιερώνεται και δεύτερο υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισµα, που θα πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραµήνου.
Η πρόταση αυτή εξασφαλίζει σηµαντικό διδακτικό χρόνο στους µαθητές και στις µαθήτριες τόσο
της Γ’ τάξης όσο και των υπόλοιπων τάξεων του Λυκείου. Και προφανώς η αύξηση του διδακτικού
χρόνου έχει µεγάλη σηµασία, γιατί συµβάλλει στη βελτίωση των µαθησιακών αποτελεσµάτων.

τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιπρόεδρος του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Αγάπιος Τερζίδης.
Εκτιµά ωστόσο, ότι εξαιτίας της έγκαιρης προετοιµασίας δεν θα έχουµε την
έξαρση που παρατηρείται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες , όπως στη Ρουµανία,
όπου έχουν καταγραφεί περίπου 10.000 κρούσµατα, και απ' ό,τι «φαίνεται θα
κρατηθεί χαµηλά», είπε χαρακτηριστικά.
«Η επιδηµική έξαρση δεν µας βρήκε απροετοίµαστους είχαµε ήδη
προµηθευθεί περίπου 50.000 εµβόλια και ξεκίνησε η υλοποίηση σχεδίου
εµβολιασµών», πρόσθεσε.
«Με την έναρξη της επιδηµίας στις κοντινές χώρες το ΚΕΕΛΠΝΟ άρχισε
εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσµού µε αφίσες,
διαφηµιστικά µηνύµατα, αλλά και δράσεις για τον εµβολιασµό των κοινωνικά
αποκλεισµένων-ευάλωτων οµάδων όπως είναι οι Ροµά, οι µετανάστες και οι
πρόσφυγες.
Από τον περασµένο Ιούνιο, υπογράµµισε, έχουν γίνει 12.000 δόσεις και
συνεχίζουµε µε τελικό στόχο τα 25.000 εµβόλια έως το τέλος του χρόνου».
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ σε πολλές Eυρωπαϊκές χώρες έχει
εκδηλωθεί επιδηµία ιλαράς που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Κατά την περίοδο 2016-2017 έχουν καταγραφεί περισσότερα από 19.000
περιστατικά σε όλη την Ευρώπη και 44 θάνατοι.
Στην Ελλάδα καταγράφηκε ένας θάνατος και 368 κρούσµατα ιλαράς.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
∆ιεύθυν ση Οικ. Υπηρεσιών
Τµήµα Προµηθειών
Φιλαδελφ είας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρν ές
Τηλ.: (+30) 213 2072469
Fax: (+30) 213 2072369
E-mail: prom@acharnes.gr

Βαθµός προτ.: «Κοιν ός»
Χρόν ος διατ. του εγγράφ ου:
«∆ιην εκές
Αχαρν ές, 01/11/2017
Αριθµ. πρωτ.: 69031

∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµος Αχαρνών, κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων των Ν. 4412/2016
και της µε αρ. 170/2017 απόφασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών,
προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, για την προµήθεια τροφ ίµων για τις αν άγκες
του ∆ήµου και των Νοµικών του
Προσώπων και φ ρέσκου πλήρους γάλακτος για έν α (1) έτος, για το
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό
του ∆ήµου, µε κριτήριο κατακύρωσης: για τις οµάδες «Β΄-ΕΙ∆Η

«Γ΄-ΕΙ∆Η
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ»,
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ», το ελαιόλαδο
(από
την οµάδα «Α-ΕΙ∆Η
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ») και τα κατεψυγµένα ψάρια και λαχανικά (από
την οµάδα «ΣΤ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΕΙ∆Η»), την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, και
συγκεκριµένα το µεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό
(%) στη νόµιµα διαµορφούµενη
κάθε φορά µέση τιµή λιανικής
πώλησης του είδους την ηµέρα
παράδοσης, όπως προκύπτει από
το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο
πιστοποίησης τιµών, ενώ για τις οµάδες «Α΄-ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»
(πλην του ελαιολάδου), «∆΄ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ», «Ε΄-ΦΡΕΣΚΟ
ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ», την σφολιάτα και
τα σφολιατάκια (από την οµάδα
«ΣΤ΄-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η») και
«Ζ΄-ΠΟΤ Α, ΑΝΑΨΥΚΤ ΙΚΑ &
ΕΙ∆Η ΚΑΦΕΚΟΠΤ ΕΙΟΥ», την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, σύµφωνα µε την µε
αριθµ. 93/2017 µελέτη.
Η προµήθεια περιλαµβάνεται στα
CPV: 15800000-6 «∆ιάφορα
προϊόντα διατροφής», 03221200-8
«Οπωροκηπευτικά», 15100000-9
«Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος», 15810000-9 «Αρτοσκευάσµατα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής
και
γλυκίσµατα»,
15511000-3 «Γάλα», 15896000-5
«Προϊόντα βαθειάς καταψύξεως»
και 15900000-7 «Ποτά, καπνός και
συναφή προϊόντα».
Ο συνολικός προϋπολογισµός

στο
ποσό
των
ανέρχεται
282.540,52 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και θα χρηµατοδοτηθεί
από πόρους του ∆ήµου Αχαρνών
και του Νοµικού Προσώπου του
∆ήµου µε την επωνυµία «∆ηµοτική
Φροντίδα Αχαρνών (∆Η.Φ.Α.)»,
σύµφωνα µε το άρθρο 1.2 της
αναλυτικής διακήρυξης.
Η προµήθεια διαιρείται αν αλυτικά
στα παρακάτω Τµήµατα:
Οµάδα
«Α
ΕΙ∆Η
Α.
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»: 72.048,52 €,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Β.
Οµάδα
«Β΄ΕΙ∆Η
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ»: 12.707,25 €,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Οµάδα
«Γ΄ΕΙ∆Η
Γ.
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ»: 48.775,22 €,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
∆. Οµάδα «∆΄- ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ»,
19.973,30 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Ε. Οµάδα «Ε΄- ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΓΑΛΑ», 87.525,05 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Οµάδα
«ΣΤ ΄ΣΤ .
ΚΑΤ ΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΕΙ∆Η»,
21.521,38 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Ζ.
Οµάδα
«Ζ΄ΠΟΤ Α,
&
ΕΙ∆Η
ΑΝΑΨΥΚΤ ΙΚΑ
ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ», 19.989,79 €,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Προσφορές υποβάλλονται είτε για
µια οµάδα, είτε για περισσότερες
οµάδες, είτε για το σύνολο των οµάδων. Όλες οι οµάδες µπορούν να
ανατεθούν σε έναν προσφέροντα.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές
προσφορές.
Για την συγκεκριµένη προµήθεια

ΓΑΜΟΣ

Ο ∆ουλκερίδης Άρης του Χρήστου και της Μαρίας
το γένος Αθανασίου, κάτοικος Ασπροπύργου
και η Γιαννοπούλου Σωτηρία του ∆ηµητρίου και της
Παναγιώτας το γένος Μπάλλα, κάτοικος Καλαµάτας
θα παντρευτούν µε πολιτικό γάµο στο ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ"
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ. 6972728300

έχουν εκδοθεί: η µε αρ. 703/2017
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου µε τις µε αρ. ΑΑ-687/2017,
Α686/2017,
688/2017,
Α-689/2017,
ΑΑ-691/2017,
Α690/2017,
692/2017 και Α-693/2017 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του
∆ήµου, καθώς και η µε αρ 51/2017
απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Νοµικού Προσώπου «∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών (∆Η.Φ.Α.)»
µε τις µε αρ. Α-132/2017, Α133/2017, Α-134/2017 , Α135/2017,
Α-136/2017,
Α137/2017, Α-138/2017 αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήµατος, όπου έλαβε τον
Συστηµικό Αριθµό 47838.
Ηµεροµηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 01/12/2017 &
ώρα 07:00 π.µ..
Καταληκτική ηµεροµηνία & ώρα
υποβολής
προσφορών:
08/12/2017 & ώρα 15:30 µ.µ..
Αποσφράγιση προσφορών (∆ικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά):
12/12/2017 & ώρα 10:00 π.µ..
Στo διαγωνισµό γίνονται δεκτοί
αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα, ενώσεις προµηθευτών,
και συνεταιρισµοί αντίστοιχης επαγγελµατικής δραστηριότητας, που
παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της δια-

κήρυξης.
Ο χρόν ος ισχύος των προσφ ορών ορίζεται σε δώδεκα (12)
µήν ες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού και η
γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η
Ελληνική.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε
ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε οµάδας,
χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ηµερών µετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Τόπος παράδοσης των ειδών είναι
διάφορα δηµοτικά κτήρια, όπως
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό
Συσσίτιο, ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί, ∆ηµαρχιακό Μέγαρο και Γκαράζ (Κωδικός NUTS κύριου τόπου
παράδοσης: EL 305).
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται
περιοδικά,
εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών από την λήψη
της παραγγελίας για όλες τις οµάδες, εκτός από το γάλα (ΟΜΑ∆Α
Ε), ενώ η παράδοση των ηµερησίων
αναλογούντων ποσοτήτων γάλακτος (ΟΜΑ∆Α Ε) θα γίνεται δύο ή
τρεις φορές την εβδοµάδα.
Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει
ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί
ζηµία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νοµοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, υποχρεούται, πριν
από την υποβολή των προβλεπόµενων στον Τ ίτλο 3 του
Ν.4412/2016 ένδικων βοηθηµάτων,

ΓΑΜΟΣ

να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360
παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως
αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο
3.4 της διακήρυξης.
Η παρούσα απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις
01/11/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έλαβε τον προσωρινό αριθµό αναφοράς: 2017-152902. Επίσης, ο διαγωνισµός δηµοσιοποιείται ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
Συµβάσεων
∆ηµοσίων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.). Άµεση και δωρεάν
πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης υπάρχει στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου στη διεύθυνση:
http://www.acharnes.gr/el/category/content-619-59. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν
γνώση των εγγράφων της σύµβασης από το Τµήµα Προµηθειών του
∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες. Μπορούν επίσης να
λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους
αποσταλούν µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, κατόπιν αιτήµατος
στο e-mail: prom@acharnes.gr.
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον
Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν
επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους
ανάδοχο/αναδόχους.
Ο ∆ήµαρχος
Ιωάν ν ης Κασσαβός

Ο ΖΑΠΟΥΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΗΛΙΑΤΗ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΑΙ Η ΤΣΑΚΟΥΡΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

12-θριάσιο

Τ

ο χρονικό της αποµάκρυνσης κεραίες κινητής τηλεφωνίας από
οίκηµα που βρισκόταν κοντά σε
δύο σχολεία, αλλά και το µπαράζ
µηνύσεων των εµπλεκοµένων εκθέτει µε
ανακοίνωσή της η παράταξη του δήµου
Ιλίου, «Αλληλέγγυα Πόλη», δηλώνοντας
τη συµπεράστασή τους στους συναδέλφους τους δηµοτικούς συµβούλους που
διώκονται.
Η ανακοίνωση της παράταξης:

Την άνοιξη του 2014, κάτοικοι, γονείς και
µαθητές διαµαρτυρήθηκαν για τη κεραία
επί της οδού ∆ήµητρας, που βρισκόταν
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Μήνυση εις βάρος δηµοτικών συµβούλων του
∆. Ιλίου κατέθεσε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας

σε απόσταση 40 µέτρων έξω
από 2 σχολικές µονάδες της
γειτονιάς τους. ∆ιεκδικώντας
την αποµάκρυνση του κεραιοσυστήµατος, σύστησαν επιτροπή, παραβρέθηκαν στο
δηµοτικό συµβούλιο Ιλίου και
απαίτησαν από το δηµοτικό
συµβούλιο την έµπρακτη
συµπαράστασή
του.
Αντίστοιχες κινητοποιήσεις
είχαν προηγηθεί και σε άλλες
περιοχές του ∆ήµου. Υλοποιώντας την
σχετική απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου, δηµοτικοί σύµβουλοι στήριξαν τις κινητοποιήσεις των κατοίκων που
απέδωσαν καρπούς και η κεραία αποµακρύνθηκε.

Στη συνέχεια η εταιρία Vodafone και οι
ιδιοκτήτες του οικήµατος που φιλοξενούσε την κεραία άσκησαν µήνυση
απαιτώντας 206.850,00€ σε 3 δηµοτικούς συµβούλους του ∆ήµου: τους Θεοδωρακόπουλο Γιώργο, Κουτσιανά Πάνο
και Σταµατόπουλο Γιώργο. Επιπλέον, οι
ιδιοκτήτες άσκησαν µήνυση στους δηµοτικούς συµβούλους Κουτσιανά Πάνο και

Πανευρωπαϊκή φάµπρικα πλαστών
εγγράφων στην Αθήνα βρήκε η ΕΛΑΣ

Μ

∆εν αποκλείεται να δόθηκαν έγγραφα σε µέλη του ISIS.
εγάλο κύκλωµα πλαστών εγγράφων διακίνησης µεταναστών εξαρθρώθηκε
από την ΕΛΑΣ, µε τις εκτιµήσεις να µην αποκλείουν το ενδεχόµενο να δόθηκαν έγγραφα ακόµη και σε µέλη του ISIS. «∆εν αποκλείουµε το ενδεχόµενο
να έχουν τροφοδοτηθεί και διακινηθεί µε πλαστά έγγραφα µέλη του ISIS», είπε ο διοικητής Ασφάλειας Αττικής, Χρήστος Παπαζαφειρης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι προς το
παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις.
Στον αντίποδα, ο ευρωπαίος αξιωµατούχος της Europol κ. Στάνκοβιτς είπε ότι βλέπουµε ότι τα έγγραφα αφορούσαν τη νοµιµοποίηση και διακίνηση µεταναστών στην
Ευρώπη και όχι, προς το παρόν τουλάχιστον, για τροµοκρατία. Συνολικά εντοπίστηκαν
τέσσερα εργαστήρια κατασκευής εγγράφων τα οποία δέχονταν παραγγελίες από διάφορες χώρες του εξωτερικού, µεσω Facebook, Twitter και άλλων διαδικτυακών µέσων,
Τα εργαστήρια έφτιαχαν τα πάντα. Από διαβατήρια και ταυτότητες µέχρι άδειες
οδήγησης, πιστοποιητικά γέννησης, κάρτες τραπέζης και υγείας αλλά και θεώρησης
της συνθήκης Σέγκεν, ώστε να περνούν οι κάτοχοι τους ελέγχους στα σύνορα.
Κάθε εργαστήριο είχε 25 παραγγελίες την ηµέρα, δηλαδή 3.000 τον µήνα, ενώ το

Ξενάκη Νίκο γιατί διακίνησαν ενηµερωτικά φυλλάδια προκειµένου να ενηµερώσουν τον κόσµο της γειτονιάς.

Θεωρούµε πως το χρέος των δηµοτικών
συµβούλων είναι να βρίσκονται δίπλα
στους κατοίκους, να αγωνίζονται έµπρακτα µαζί τους, και να στηρίζουν πολιτικά
κάθε δίκαιο αίτηµα, εκφράζοντας την
τοπική κοινωνία, πόσο µάλλον όταν πρόκειται για θέµατα προάσπισης της
υγείας. Για το λόγο αυτό, από την πρώτη
στιγµή ως δηµοτική κίνηση σταθήκαµε
αλληλέγγυοι στον αγώνα των κατοίκων
και στο πλάι των συναδέλφων δηµοτικών
συµβούλων που βρίσκονται σε αυτή την
δικαστική διαµάχη. Ψηφίσαµε άλλωστε
και το σχετικό οµόφωνο ψήφισµα
συµπαράστασης που εξέδωσε το δηµοτικό συµβούλιο Ιλίου και για το οποίο ο
ιδιοκτήτης του οικήµατος που βρισκόταν
η εν λόγω εγκατάσταση απέστειλε
εξώδικη δήλωση και η οποία αναγνώστηκε στο δηµοτικό συµβούλιο της
Πέµπτης 2 Νοεµβρίου 2017 από τον
Πρόεδρο του σώµατος.
Από την πλευρά µας, θεωρούµε απαρά-

δεκτη κάθε προσπάθεια φίµωσης και
λογοκρισίας των αιρετών της πόλης µας
και θεωρούµε πως η συγκεκριµένη ενέργεια βάλει κατά της ίδιας της δηµοκρατίας. Για εµάς αποτελεί κατάκτηση των
λαϊκών αγώνων το δικαίωµα στην πολιτική τοποθέτηση και την ελεύθερη έκφρασή της µε κάθε πρόσφορο µέσο. Η
συγκεκριµένη εξέλιξη είναι εξαιρετικά
σοβαρή και θεωρούµε πως δεν πρέπει
να µείνει αναπάντητη. Για το λόγο αυτό
προτείνουµε να τεθεί σε επόµενο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση το συγκεκριµένο θέµα και το δηµοτικό συµβούλιο
να τοποθετηθεί πολιτικά απέναντι σε
αυτή αλλά και σε κάθε ανάλογη ενέργεια.
Τέλος, ως δηµοτική κίνηση Ιλίου
«Αλληλέγγυα Πόλη» δηλώνουµε την
αµέριστη συµπαράστασή µας στους 4
δηµοτικούς συµβούλους που διώκονται
επειδή έκαναν το χρέος τους απέναντι
στους πολίτες και την τοπική κοινωνία,
υλοποιώντας µια συλλογική απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου µε γνώµονα
την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας.
Επιπλέον, καταδικάζουµε απερίφραστα
κάθε µορφή εκφοβισµού και ποινικοποίησης της πολιτικής δράσης.

κόστος κυµαίνονταν από 400 έως και 5.000 ευρώ, ανάλογα του τι ζητούσε ο κάθε
"πελάτης". Τα µέλη του κυκλώµατος έκαναν και face control και έλεγχο των
ενδιαφεροµένων.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ταίριαζε µε τα χαρακτηριστικά που ήθελαν
και δεν ήξερε αγγλικά, αρνούνταν να τον βοηθήσουν.
Συνολικά έχουν γίνει 20 συλλήψεις και 23 έρευνες, µε τους τέσσερις βασικούς
εµπλεκόµενους να είναι αλβανικής καταγωγής. Το κύκλωµα δρούσε από το 2014.
Σηµειώνεται ότι για τα διάφορα πλαστά έγγραφα υπήρχαν και οι ανάλογοι κωδικοί:
∆ιαβατήρια: βιβλία ή βιβλιαρια
Ταυτότητα: Κάρτα ή Τ (από το πρώτο γραµµα της λέξης)
Άδειες οδήγησης: Οδηγός
Άδειες διαµονής: Αυτοκόλλητο
Σφραγίδες θεώρησης: Λουλούδι ή πατάτα
Όσο για τους τόπους συνάντησης αναφέρονταν ως γήπεδο, λόττο, ή φαγητό.
Όπως εκτιµάται, από το 2014 έγιναν 45 µετακινήσεις µεταναστών, αποτράπηκαν
όµως άλλες 50, ενώ στη Γερµανία εντοπίστηκαν τουλάχιστον 250 "πελάτες" του
κυκλώµατος.
Η διαφήµιση για τις παρεχόµενες υπηρεσίες γινόταν από στόµα σε στόµα.
Επίσης βρέθηκε µεγάλος αριθµός γνήσιων εγγράφων που ήταν µίτρες για την
κατασκευή των πλαστών. Τα γνήσια είχαν κλαπεί από αστυνοµικό τµήµα της Ισπανίας.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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Ο Γιάννης Σγουρός επισκέφθηκε τη Φώφη Γεννηµατά ενόψ ει των
εκλογών για την ανάδειξη προέδρου στην Κεντροαριστερά

Ο

Γιάν ν ης Σγουρός συν οδευόµεν ος
από φίλους και µέλη της παράταξης
«Αττική» επισκέφθηκαν τη Φώφη
Γεν ν ηµατά για ν α της ευχ ηθούν καλή επιτυχ ία εν όψει των εκλογών για την αν άδειξη
προέδρου στην Κεν τροαριστερά.
Σε δηλώσεις του ο Γ. Σγουρός δήλωσε ότι
:«Επισκέφθηκα τη Φώφη Γεν ν ηµατά, µε
την οποία δώσαµε κοιν ούς αγών ες στην
αυτοδιοίκηση, προκειµέν ου ν α της ευχ ηθώ
καλή επιτυχ ία στην επερχ όµεν η εκλογική
διαδικασία και ν α τη συγχ αρώ για τη µέχ ρι
σήµερα στάση της. Ο πολιτικός της λόγος
και πολιτισµός αποτελούν εγγύηση για το
µέλλον της Κεν τροαριστεράς. Είν αι σαφές
ότι η επόµεν η ηµέρα των εκλογών πρέπει
ν α βρει την δηµοκρατική παράταξη απαλλαγµέν η από την κοµµατική καµαρίλα, εν ωµέν η και αρραγή αν εξαρτήτως αποτελέσµατος. Πλέον εν απόκειται
στους πολίτες µε τη συµµετοχ ή τους ν α ταρακουν ήσουν το πολιτικό σύστηµα και ν α στείλουν το µήν υµα ότι
είν αι εφικτός έν ας διαφορετικός δρόµος για την χ ώρα, µακριά από τον άκρατο λαϊκισµό, τον τυχ οδιωκτισµό
και την άκρα συν τήρηση».

Στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας
ξεναγήθηκαν γυναίκες πρόσφυγες
Με πρωτοβουλία της
Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας των Φύλων
(ΓΓΙΦ), της
Αντιπεριφέρειας
∆υτικής Αττικής
και της συλλογικότητας
«Αλληλεγγύη
για Όλους»

θριάσιο-13

Στάση εργασίας στο Μετρό σήµερα,
νέα ταλαιπωρία των επιβατών

Στάση εργασίας στο µετρό Αθηνών την Τρίτη, 7 Νοεµβρίου, από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00, προανήγγειλε το σωµατείο των εργαζοµένων.
Σε ανακοίνωσή του, το ΣΕΛΜΑ αναφέρει τα εξής:"Η επικείµενη ιδιωτικοποίηση των συγκοινωνιών µε την ένταξη
τους στο Υπερταµείο Αποκρατικοποιήσεων όπως επικαιροποιήθηκε µε τις δηλώσεις Τσακαλώτου µε αναθεώρηση δαπανών, εξορθολογισµό προσωπικού, σύνδεση
νέου κανονισµού εργασίας µε το επιχειρησιακό πλάνο
της διοίκησης του Υπερταµείου, δε µας αφήνει κανένα
περιθώριο εφησυχασµού.
Οι δηλώσεις Τσακαλώτου είναι το επιστέγασµα του
χάους που δηµιούργησαν το Υπουργείο Μεταφορών και
οι διοικήσεις των φορέων µε τις τραγικές ελλείψεις σε
ανθρώπινο δυναµικό, ανταλλακτικά και βασικά µέσα για
την οµαλή λειτουργία και συντήρηση του δικτύου. Σε αυτά
ήρθε να προστεθεί η παντελής έλλειψη σχεδιασµού εφαρµογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που οδήγησε στις
ατέλειωτες ώρες αναµονής στις ουρές των εκδοτηρίων.
Η πρωτοφανής ταλαιπωρία των επιβατών και οι άθλιες
συνθήκες εργασίας των συναδέλφων που επιπλέον απειλούνται µε απόλυση είναι µόνιµα χαρακτηριστικά της
εκρηκτικής κατάστασης στις συγκοινωνίες.
Το ΣΕΛΜΑ ως επιχειρησιακό σωµατείο αναλαµβάνοντας
την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και τους εργαζόµενους κήρυξε προειδοποιητική απεργία στις 26/10 µε τα ίδια
αιτήµατα και συνεχίζει το πρόγραµµα δράσεων του µε
στάση εργασίας αύριο Τρίτη 7/11/17 από την έναρξη της
βάρδιας ως τις 09:00.

ΥΣ: Άραγε η κοινωνική ευαισθησία των κυβερνώντων για τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού
πως συνδέεται µε την αντιµετώπιση των αστικών
συγκοινωνιών ως φορέων που πρόκειται να περάσουν στα χέρια ιδιωτών µε σκοπό το κέρδος;"

Μ

ε πρωτοβουλία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής και της συλλογικότητας «Αλληλεγγύη για Όλους» πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 4 Νοεµβρίου επίσκεψη-ξενάγηση γυναικών προσφύγων από την
Ανοιχτή ∆οµή Φιλοξενίας του Σκαραµαγκά στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας, καθώς και
στο Μουσείο.
Στη συνάντηση αυτή, συµµετείχαν και συνόδευσαν τις γυναίκες πρόσφυγες διερµηνέας και
γυναίκες από εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται και προσφέρουν πολύτιµο έργο
στη συγκεκριµένη δοµή.
Η συγκεκριµένη δράση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στην
δυνατότητα προσέγγισης του γυναικείου προσφυγικού πληθυσµού µε την ιστορία και τον πολιτισµό της χώρας που τις φιλοξενεί, γεγονός που συµβάλλει στην κοινωνική ενσωµάτωση στην
τοπική κοινωνία.
Μετά το πέρας της επίσκεψης, ακολούθησε συνάντηση-καλωσόρισµα στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό η κ. Αγγελική Παπάζογλου, στέλεχος της ΓΓΙΦ µετέφερε τον χαιρετισµό της ΓΓ Ισότητας των Φύλων στις γυναίκες πρόσφυγες και επεσήµανε τη
δύναµη της αλληλεγγύης και της προσέγγισης.
Με την ευκαιρία, αναφέρθηκε διεξοδικά στις δράσεις που αναπτύσσει η ΓΓΙΦ για το προσφυγικό, καθώς και στις υπηρεσίες που προσφέρουν τα Συµβουλευτικά Κέντρα και οι Ξενώνες Φιλοξενίας σε γυναίκες πρόσφυγες θύµατα ή εν δυνάµει θύµατα βίας και τα παιδιά τους, ζητώντας
από τις ίδιες να µην µένουν σιωπηλές σε φαινόµενα βίας.
Από την πλευρά της «Αλληλεγγύης για Όλους» και της Περιφέρειας Αττικής, η εντεταλµένη
σύµβουλος ισότητας, κ. Νικολέττα ∆ανιά αναφέρθηκε στην συγκυρία της επίσκεψης που συνέπεσε µε την ακραία ξενοφοβική επίθεση στον µικρό Αµίρ και την οικογένειά του, που είχε συµβεί
την προηγούµενη ηµέρα, λέγοντας πως η συνεύρεση γηγενών γυναικών από την Πολιτεία, την
αυτοδιοίκηση και το εθελοντικό κίνηµα µε τις γυναίκες πρόσφυγες, αποτελεί µία ξεκάθαρη απάντηση στους κάθε λογής ξενοφοβικούς κύκλους.
Τέλος, η κ. Γιώτα Παππά, Περιφερειακή σύµβουλος από τη ∆υτική Αττική, καλωσόρισε τις
γυναίκες πρόσφυγες στην πόλη της Ελευσίνας και αναφέρθηκε και αυτή στις προσπάθειες που
καταβάλλει η Κυβέρνηση, παρά τις αντιξοότητες και την οικονοµική κρίση, για την καλύτερη
διαβίωσή τους.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ Α∆ΑΜ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ
ΣΕΝΑΪ ΤΟΥ ΝΤΕΦΡΙΜ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΤΕ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΝΤΟ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη).
∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6974792931 κος
Σταύρος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ.
ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279
ΑΣΠΡΟ ΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία
και
µπάνιο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6945334415
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολυκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζάµια, air condition, ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε αστική συγκοινωνία
και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και
θέση στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή mini
market. Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952
Ενοικιάζεται εστιατόριο

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
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 µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ
κατασκευή '65, µπάνιο, α ,
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 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
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
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 , 10:00-22:00-6970343665

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€, συζητήσιµη
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 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

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 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

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 6977646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ.
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής 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)
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 (βρεφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:

6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµένου λίγες ηµέρες τη βδοµάδα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΟΠΕΛΑ
ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187
ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟ 6975741508

Tρίτη 7 Νοεµβρίου 2017

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ 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
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344
∆/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 ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-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
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

16-θριάσιο
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