
ΗΗ  ΜΜααρρίίαα  ΦΦιιλλιιππππήή
ΔΔιιεευυθθύύννοουυσσαα  

ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  ττηηςς  ΑΑΕΕ
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ΕΕΕΕππππααααγγγγγγγγεεεελλλλμμμμααααττττιιιικκκκόόόό    ΕΕΕΕππππιιιιμμμμεεεελλλληηηηττττήήήήρρρριιιιοοοο::::
ΗΗ  ααύύξξηησσηη  σσττιιςς  

εειισσφφοορρέέςς  οοδδηηγγεείί  σσεε
««λλοουυκκέέτταα»»  κκααιι  έέκκρρηηξξηη  
ττηηςς  ααδδήήλλωωττηηςς  εερργγαασσίίααςς

ΣΣττηηνν  ίίδδιιαα  γγρρααμμμμήή  γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα
ττωωνν  ΠΠααιιδδιικκώώνν  ΣΣττααθθμμώώνν

ΚΚΕΕΔΔΕΕ  &&  ΠΠΟΟΕΕ  --  ΟΟΤΤΑΑ  
Ανεφάρμοστη η υποχρεωτική ένταξη των
παιδιών, ηλικίας 4 ετών στα νηπιαγωγεία, 

πρόκειται για μία απόφαση που απειλεί με
συρρίκνωση τους Δημοτικούς σταθμούς.

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 /5 ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

««ΡΡυυθθμμοοίί  ττοουυ
κκόόσσμμοουυ»»  σσττοονν

ΔΔήήμμοο  ΧΧααιιδδααρρίίοουυ  
με τους πρόσφυγες από

τον Σκαραμαγκά

ΔΔωωρρεεάά  σσττηηνν  
κκααρρδδιιοολλοογγιικκήή  

μμοοννάάδδαα  ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ
ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  

σσττηη  μμννήήμμηη  ττοουυ
ΓΓεεώώρργγιιοουυ  ΤΤσσόόκκαα

ΚΚΑΑΘΘΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΟΟΜΜΗΗΡΡΟΟΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ
ΕΕΓΓΚΚΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

ΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  
Αναφορά στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, κατέθεσε ο Βουλευτής

Θανάσης Μπούρας, ζητώντας για πολλοστή φορά παρεμβάσεις 
που θα επανεφέρουν το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες 

Έπειτα από έξι χρόνια αναζητήσεων 

ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  οο  δδρράάσσττηηςς  γγιιαα  ττοο  μμαακκεελλεειιόό  μμεε
δδύύοο  ννεεκκρροούύςς  σσττοονν  ΧΧΥΥΤΤΑΑ  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν    
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• Υπενθύμιση καθαρισμού οικοπέδων, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

ΑΑννττιιρρααττσσιισσττιικκήή
κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  

σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ττοο
ΣΣάάββββααττοο  1133  ΜΜααΐΐοουυ
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Πέμπτη 11 Μαΐου 2017

Ασπρόπυργος

Καμπόλης Παναγιώτης Α. Πλάτωνος 1, 2105572588

Ελευσίνα
Τσάμος Παναγιώτης Α. 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 54, 2105549976

Μάνδρα

Ροκάς Δημήτριος Π. Σαλαμίνος 7 & Αλαμάνας, 
2105541344

Aχαρνές
Μαυρομμάτης Εμμανουήλ

Π. Δημοκρατίας 222, 2102312615

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 61,2102484258

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. , Φυλής 1 

& Πύλου - Δάσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια 

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
26 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρμόδιος, Αρμόδης, Μεθόδιος , Αργύρης,
Αργύριος, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, 
Αργυρώ, Ασημίνα, Ολυμπιάς, Ολυμπία 

Έπειτα από έξι
χρόνια αναζητή-
σεων συνελήφ-

θη προχθές το απόγε-
υμα στη Λάρισα, ένας
30χρονος Ρομά, που
μαζί με συνεργούς του,
είχαν προκαλέσει το
μακελειό με δύο νεκρούς
Πακιστανούς, και άλλους
πέντε τραυματίες, έξω
από τη χωματερή των
Άνω Λιοσίων, σε
συμπλοκή για την διαλο-
γή σκουπιδιών.

Ο 30χρονος κυκλοφορ-
ούσε με πολλά διαφορε-
τικά ονόματα,
εντοπίστηκε και συνελή-
φθη μετά από συντονι-
σμένη επιχείρηση
αστυνομικών της Ασφά-
λειας Αττικής και ειδικό-
τερα του Τμήματος Δίωξ-
ης Εγκλημάτων κατά
Ζωής και Προσωπικής
Ελευθερίας και της Δίωξ-
ης Ναρκωτικών. 
Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και 
καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της ανθ-

ρωποκτονίας και της παράνομης οπλοφορίας.
Ο συλληφθείς στις 8-4-2011 στα Άνω Λιόσια, κατά

τη διάρκεια συμπλοκής έξω από τον καταυλισμό
Ρομά, απέναντι από τον ΧΥΤΑ, μαζί με 49χρονο

πολίτη Αλβανίας, που συνελήφθη μετά από μερι-
κές μέρες, και άλλους άγνωστους δράστες, επίσης
Ρομά, δολοφόνησαν 45χρονο πολίτη Πακιστάν
καθώς και τον 20χρονο γιο του και τραυμάτισαν
άλλους πέντε ομοεθνείς τους, σε συμπλοκή για τα
σκουπίδια.
Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

Εφετών Αθηνών, ο οποίος διέταξε τη φυλάκιση του.

Με αφορμή τις τελευταίες επιθέσεις σε βάρος
μεταναστών στην περιοχή Γκορυτσά του Ασπρ-
όπυργου. ανακοινώθηκε η πραγματοποίηση

αντιρατσιστικής κινητοποίησης με αιχμή τον εντοπισμό
και την τιμωρία των δραστών.

Οι φορείς που συνυπογράφουν το κάλσεμα είναι η
Ένωση μεταναστών Εργατών, η Πακιστανική Κοινότητα
Ελλάδας και η ΚΕΕΡΦΑ. Η συγκέντρωση θα γίνει το Σάβ-
βατο 13 Μάη 6.30μμ, στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ 199 – Φαρμα-
κείο στην απέναντι πλατεία.

 Στην κοινή τους ανακοίνωση, αναφέρεται μεταξύ άλλων
ότι: «Οι μετανάστες εργάτες γης της περιοχής Ασπρόπ-
υργου-Γκορυτσά μετά από μαζική γενική συνέλευση που
έγινε την Παρασκευή 5 Μάη, προχωράνε σε κινητο-
ποίηση καταγγελίας των ρατσιστικών δολοφονικών επιθ-
έσεων που δέχονται συστηματικά από το περασμένο
Αύγουστο από οργανωμένη ομάδα φασιστοειδών.

Η τελευταία επίθεση έγινε την περασμένη Τρίτη 2 Μάη,
όταν μετανάστης εργάτης επέστρεφε στην Γκορυτσά από
τον Ασπρόπυργο με το λεωφορείο 855. Η ομάδα
βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο και όταν κατέβηκε τον
ακολούθησαν και του επιτέθηκαν με σιδερογροθιά στο
πρόσωπο. Σταμάτησαν μόνο όταν άρχισαν να φωνάζουν
αγανακτισμένοι οι περίοικοι.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Την περασμένη
Πέμπτη 4/5 , η ομάδα των φασιστών επιχείρησε να επι-
τεθεί σε εργάτη γης στο χωράφι αλλά αντιμετωπίστηκε με
αποφασιστικότητα από τον ίδιο τον παραγωγό και
αποχώρησε.

Η ομάδα αυτή έχει επιλέξει να περιπολεί και να επιτίθε-
ται σε μετανάστες εργάτες στην διαδρομή του λεωφορ-
είου 855 από το κέντρο του Ασπρόπυργου προς την Γκο-
ρυτσά.

Επίσης προχώρησε σε επιθέσεις κατά μεταναστών
εργατών γης μέσα στα χωράφια σε ώρα εργασίας. Έχει
απειλήσει και έχει επιτεθεί και σε βάρος παραγωγών
στην περιοχή οι οποίοι αντιδρούν στις ρατσιστικές επιθέ-
σεις. Έχουν βάλει φωτιά σε κατοικία όπου φιλοξενούνταν
εργάτες γης αφού απείλησαν παραγωγό να τους διώξει.

Επιτέθηκαν και σε νεολαίο στην περιοχή μέσα στο λεω-
φορείο. Η δράση της ομάδας αυτής είναι σχεδιασμένη και
καθοδηγημένη σε συγκεκριμένους στόχους».

Έπειτα από έξι χρόνια αναζητήσεων 
ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  οο  δδρράάσσττηηςς  γγιιαα  ττοο  μμαακκεελλεειιόό  

μμεε  δδύύοο  ννεεκκρροούύςς  σσττοονν  ΧΧΥΥΤΤΑΑ  ΑΑννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν    

ΑΑννττιιρρααττσσιισσττιικκήή  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  1133  ΜΜααΐΐοουυ
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Στην τελική ευθεία μπαίνει η στελέχωση
της ΑΕ Ελευσίνα 2021. Το διοικητικό
συμβούλιο της ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ΑΕ σε

συνεδρίαση που έκανε στις 8 Μαϊου επέλεξε ως
διευθύνουσα σύμβουλο μετά απο πρόταση της
εταιρίας DELOITTE την Μαρία Φιλιππή.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επιλογή της Κας
Φιλιππή έγινε μετά απο 3 γύρους διαβουλεύσεων
και στην τελική ψηφοφορία αναδείχθηκε με 7
ψήφους έναντι 2 άλλου υποψηφίου.

Η Μαρία Φιλιππή έχει γεννηθεί στον Ασπρόπ-
υργο, όπου ζει και σήμερα. Έχει εργαστεί στο
παρελθόν στην ΑΓΕΤ Ηρακλής ενώ τα τελευταία
χρόνια είναι διευθύντρια του «ECOκτήμα», στον Οικισμό Σκούτρων στα Δερβενοχώρια.

Ευχόμαστε στη νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο κάθε επιτυχία στο έργο της.

Στην τελευταία
Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η
του Δ.Σ. Ασπρ-

οπύργου, με την ένα-
ρξή της, διαβάστηκε
επιστολή της συζύγου
του εκλιπόντος Γεω-
ργίου Τσόκα.

Στην επιστολή γίνεται
αναφορά στα προβλή-
ματα του συστήματος
της Δημόσιας Υγείας –
θύμα του οποίου

έπεσε και ο σύζυγός της. Αφού ευχαρίστησε το
σώμα για την προσφορά της δημόσιας δαπάνης
της τελετής ταφής, ζητήθηκε απο το ΔΣ να διατεθ-
εί το ποσό αυτό στο καρδιολογικό τμήμα του
Θριασίου Νοσοκομείου.

Στην ίδια Συνεδρίαση ο Δήμος πήρε απόφαση
για τη χορηγία δωρεάς (10.000€) στην καρδιολο-
γική μονάδα του Θριασίου Νοσοκομείου στη μήμη
του Γεώργιου Τσόκα.

Το μεγάλο θέμα της εγκληματικότητας στην περ-
ιοχή του Δήμου Αχαρνών έφτασε για άλλη μια
φορά στη Βουλή μετά από παρέμβαση του

βουλευτή Αθανάσιου Μπούρα.
Συγκεκριμένα , με αφορμή τα αναλυτικά ρεπορτάζ σε

δύο εφημερίδες, τη Realnews της 7ης Μαΐου 2017 και
την τοπική εφημερίδα
ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ της 23ης
Απριλίου 2017, τα
οποία περιγράφουν
αναλυτικά τις δυσκολίες
που βιώνουν οι κάτοικοι
της περιοχής από την
κατάσταση αυτή καθώς
και την ανασφάλεια
που αισθάνονται, ο κ.
Μπούρας, κατέθεσε
αναφορά στον αρμόδιο
Υπουργό Εσωτερικών,
θέτοντας υπόψη του τα
δημοσιεύματα αυτά, και
περιμένει από τον Υπο-
υργό σχετικές απαντή-
σεις και κυρίως ενέργει-
ες για την αντιμετώπιση
της συνεχώς αυξανό-
μενης εγκληματικότ-
ητας στην περιοχή.

Για το σημαντικό αυτό πρόβλημα ο κ. Μπούρας έχει
κάνει και στο παρελθόν σχετικές κοινοβουλευτικές παρ-
εμβάσεις αλλά τα προβλήματα ασφάλειας των πολιτών
δυστυχώς παραμένουν. 

Ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός στο
πλαίσιο των εκτεταμένων αστυνομικών επιχειρήσεων
που λαμβάνουν χώρα συχνά στην πόλη έχει δηλώσει :
"Ο αγώνας κατά της εγκληματικότητας στον Δήμο Αχα-
ρνών είναι μακρύς και ιδιαίτερα δύσκολος, οι συνεχείς
επαφές με το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ και την ηγεσία του

Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη
έχουν σαν σκοπό να
αναγάγουν το πρόβ-
λημα της εγκληματικότ-
ητας στον Δήμο Αχα-
ρνών σε πρώτη προτερ-
αιότητα των αρχών
ασφάλειας και τάξης και
να εξασφαλίσουμε διαρ-
κείς επιχειρήσεις κατα-
στολής και περιορισμού
παραβατικών συμπερ-
ιφορών. 

Η συνεργασία μας,
τόσο με το Αρχηγείο της
ΕΛ.ΑΣ, όσο και με τις
Διευθύνσεις και τα
Αστυνομικά Τμήματα
που εδρεύουν στον
Δήμο Αχαρνών είναι

συνεχής και αδιάλειπτη και κοινός μας στόχος είναι να
επανέλθει το αίσθημα ασφάλειας στις συνοικίες και τις
γειτονιές του Δήμου Αχαρνών"

ΚΚΑΑΘΘΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΟΟΜΜΗΗΡΡΟΟΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΓΓΚΚΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ
ΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  

Αναφορά στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, κατέθεσε ο Βουλευτής
Θανάσης Μπούρας, ζητώντας για πολλοστή φορά κοινοβουλευτικές 

παρεμβάσεις για τα προβλήματα ασφάλειας των πολιτών στην περιοχή

ΔΔωωρρεεάά  σσττηηνν  κκααρρδδιιοολλοογγιικκήή
μμοοννάάδδαα  ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ

ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  
σσττηη  μμννήήμμηη  ττοουυ

ΓΓεεώώρργγιιοουυ  ΤΤσσόόκκαα
Εκτεταμένη επιχείρηση από μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας στον Δήμο Αχαρνών

στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδίου για τον περιορισμό της εγκληματικότητας 
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PPssaakk!!!!!!  
17-18/6 στις Παλαιές Αποθήκες

 της Ελαιουργικής. 

Μετά από ένα μικρό διάλειμμα επιστρέφει ξανά
στην Ελευσίνα! 3on3 Streetball Presented by
Psak!!! 

17-18/6 στις Παλαιές Αποθήκες της Ελαιουργικής. Το
τμήμα Αθλητισμού του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ δήμου Ελευσίνας
καλεί τους μικρούς και μεγάλους φίλους  του μπάσκετ
στην μεγάλη γιορτή που θα έχουν την ευκαιρία να αγωνι-
σθούν και να δουν από κοντά όλα τα ΑΣΤΕΡΙΑ της Εθνι-
κής Ομάδας Μπασκετ Ανδρών και πολλούς Επαγγε-
λματίες Καλαθοσφαιριστές! 

Σας περιμένουμε όλους να ζήσουμε όμορφες στιγμές
παίζοντας το αγαπημένο μας άθλημα!!!

Παράνομες συνταγογραφή-
σεις φαρμάκων και εκτελέ-
σεις συνταγών, εν αγνοία

των ασφαλισμένων, προκαλώντας
οικονομική ζημία στο ελληνικό
Δημόσιο που υπερβαίνει τις
235.000 ευρώ, φέρονται ότι πραγ-
ματοποιούσαν στην Αλεξανδρ-
ούπολη τρεις φαρμακοποιοί και
ένας γιατρός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρ-
ούπολης, οι τέσσερις δράστες,
ηλικίας 50, 48 και 41 ετών, πραγμα-
τοποίησαν πλήθος συνταγογραφήσεων με τη χρήση
των ΑΜΚΑ 41 ασφαλισμένων, από τα τέλη του 2015 έως
και τα τέλη του 2016. Ειδικότερα ο γιατρός συνταγογρα-
φούσε φάρμακα εν αγνοία των ασφαλισμένων χρησιμο-
ποιώντας τους Αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, και τις συνταγές εκτελούσαν εν συνεχεία οι τρεις
φαρμακοποιοί εισπράττοντας παρανόμως το ανάλογο
χρηματικό ποσό από τον ασφαλιστικό φορέα.

Σε βάρος των τεσσάρων σχηματίστηκε δικογραφία,
που υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αλε-
ξανδρούπολης, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης,
απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια εις βάρος του
Δημοσίου, πλαστογραφία κατ’ επάγγελμα και κατά
συνήθεια, έκδοση ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων,
υπεξαγωγή εγγράφων, παράβαση καθήκοντος και
παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομέ-
νων, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο
ένας εκ των δραστών είχε απασχολήσει τις αστυνομικές
αρχές και τον Σεπτέμβριο του 2016 κατηγορούμενος και
τότε για παράνομη εκτέλεση συνταγογραφήσεων από
κοινού με μία 62χρονη γιατρό και έναν 38χρονο ιατρικό
επισκέπτη.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συλλόγου
Φαρμακοποιών Νομού Έβρου, Τάσος Τερζής υπογράμ-
μισε πως πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά τα
οποία είναι κατακριτέα. Σημείωσε μάλιστα πως ο φαρ-
μακευτικός σύλλογος έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα
των αρχών ως προς την παροχή σχετικών με τις δύο
υποθέσεις στοιχείων, διευκρινίζοντας ωστόσο δεν έχει
προχωρήσει σε εξέταση των κατηγοριών σε επίπεδο
πειθαρχικού συμβουλίου, καθώς δεν υπάρχει ακόμη η
οριστική απόφαση της δικαιοσύνης για την τέλεση των
εν λόγω αδικημάτων.

Στην λιτάνειαΣτην λιτάνεια
της εικόνας τουτης εικόνας του
Οσίου ΕφραίμΟσίου Εφραίμ
στις Ερυθρές στις Ερυθρές 

παρέστη η Δήμαρχοςπαρέστη η Δήμαρχος
Γιάννα ΚριεκούκηΓιάννα Κριεκούκη

Στον Όσιο Εφραίμ στις Ερυθρές
βρέθηκε η Δήμαρχος Μάνδρας -
Ειδυλλίας Γιάννα Κριεκούκη,

όπου εορτάστηκε η μνήμη του Οσιομάρτ-
υρα Εφραίμ στον ομώνυμο Ιερό Ναό.

Πλήθη πιστών κατέκλυσαν το χώρο του
Ιερού Ναού όπου κλήρος και πιστός λαός
λιτάνευσαν την πανίερη και θαυματουργή
εικόνα του Οσίου Εφραίμ.

Εκτός από τη Δήμαρχο Γιάννα Κριε-
κούκη παραβρέθηκαν η Αντιδήμαρχος
Αγγελική Παπακωνσταντίνου και ο Πρόε-
δρος του Τ.Σ. Ερυθρών Οικονόμου
Κων/νος.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομων 
συνταγογραφήσεων από γιατρό και φαρμακοποιούς
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Την Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου

Η 5η Συνεδρίαση 2017 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου

Η5η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονά-
δων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύρ-

γου»,θα πραγματοποιηθεί στις 12/5/2017, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δημαρχείου, (Λεωφ. Δημοκρατίας 18), με θέμα:Προκήρ-
υξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχο-
λικών κυλικείων των :

• 4ου Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Κριεζή στον Ασπρόπυρ-
γο,

• 6ου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή «Νεόκτιστα» Ασπροπύργου,
• 7ου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή «Νέα Ζωή» Ασπροπύργου,
• 9ου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή «Γκορυτσά» Ασπροπύργου, καθώς και του
• 11ου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή «Ρουπάκι» Δήμου Ασπροπύργου
έγκριση των όρων προκήρυξης και συγκρότηση επιτροπών για την διενέργεια του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε προγραμματισμένη συνε-
δρίαση, το τακτικό μέλος οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής, προκειμένου να προσ-
κληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος.

AAύύρριιοο  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  
τταα  κκοοιιννωωννιικκάά  εεππιιδδόόμμαατταα  
σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΜΜεεγγααρρέέωωνν

Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 ο Δήμος
Μεγαρέων πρόκειται να καταβάλλει τα
προνοιακά επιδόματα περιόδου Μαρτίου –
Απριλίου 2017.

Τα ποσά των δικαιούχων θα κατατεθούν
στους τραπεζικούς λογαριασμούς ή στα ΕΛΤΑ,

ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ‘’ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ’’ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

• Υπενθύμιση καθαρισμού οικοπέδων, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 /5 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

««ΡΡυυθθμμοοίί  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ»»  
σσττοο  ΔΔήήμμοο  ΧΧααιιδδααρρίίοουυ  

με τους πρόσφυγες από τον Σκαραμαγκά

Γιορτή με χορούς από την Ελλάδα και τους δοκι-
μαζόμενους λαούς της Μέσης Ανατολής, διορ-
γανώνει τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 στην Πλατεία

Δημαρχείου Χαϊδαρίου στις 19:00 ο Δήμος.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Στη γιορτή

θα συμμετέχουν η χορευτική ομάδα του Δήμου Χαϊδαρίου
και η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Θεσσαλών Χαϊδα-
ρίου «η Θεσσαλική Γη» οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν
παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.  Επίσης, στην
εκδήλωση θα συμμετέχουν χορευτικές ομάδες προ-
σφύγων από το Σκαραμαγκά που θα μας παρουσιάσουν
παραδοσιακούς χορούς από τις πατρίδες τους. H είσο-
δος είναι δωρεάν».

Επίσης την ίδια μέρα Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 στις
7.30μμ, θα γίνει η παρουσίαση του  βιβλίου της  Πόπης
Παντελάκη με τίτλο: «ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΟ
ΚΑΠΕΛΟ ΜΟΥ»
Η βιβλιοπαρουσίαση θα γίνει στο Κέντρο Πολιτισμού

ΠΑΛΑΤΑΚΙ (Λ. Αθηνών & Καραϊσκάκη)
ομιλητές: Δημήτρης Νικορέτζος ποιητής – κριτικός λογο-

τεχνίας
Βασιλική Πιτούλη συγγραφέας
στο πιάνο: Χριστίνα Γκουντέλια

ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του
Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δας (Κ.Ε.Δ.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου και ο

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και
Πρασίνου, κ. Αβραάμ Κωνσταντινίδης, ενημε -

ρώνουν τους Πολίτες ότι, συνεχίζονται, επί καθ-
ημερινής βάσης, οι εργασίες καθαρισμού στην
πόλη.

Συγκεκριμένα, τα Συνεργεία Καθαρισμού, του
Τμήματος Πρασίνου, του Δήμου Ασπροπύργου

πραγματοποίησαν εργασίες
συντήρησης, καθώς και
κοπή, αποψίλωση ξερών
χόρτων  και απομάκρυνση
αυτών, στον προαύλιο χώρο,
του 6ου Νηπιαγωγείου και
του Ιερού Ναού Αγίου
Δημητρίου, στο κέντρο της
πόλης. 

Επίσης, τα Συνεργεία καθ-
αριότητας της αρμόδιας
Αντιδημαρχίας, προχώρη-
σαν σε καθαρισμό των πεζο-
δρομίων επί της οδού Γκο-
ρυτσάς. 

Υπενθυμίζεται ότι, για τις
ιδιωτικές εκτάσεις, υπεύθυ-
νοι για τον καθαρισμό τους
είναι οι ιδιοκτήτες τους, οι
οποίοι απαιτείται να προ-
βούν στους καθαρισμούς –
αποψιλώσεις, πριν την ένα-
ρξη της αντιπυρικής περιό-
δου.
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Άκρως επιτυχημένο και δημιουργικό
ήταν το  Σεμινάριο –Εργαστήρι «Εκμά-
θηση Παραδοσιακών Ηπειρώτικων

πιτών», που πραγματοποίησε ο Πανηπειρω-
τικός Σύλλογος Ασπροπύργου την Κυριακή, 7
Μαΐου 2017, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηπειρωτών
στον Ασπρόπυργο. 

Άξιες Ηπειρώτισσες και άπταιστες μαγείρισ-
σες, οι κ.κ. Κατερίνα ΚαγιάΖηκοπούλου, Μάχη
Κωστάρα, Μαρία Ντάλλα Παπανδρέου και
Βασιλική Καγιά Τόλη, μας δίδαξαν τα μυστικά
των Ηπειρώτικων πιτών, από το πώς φτιάχνεται
η ζύμη, πως ανοίγεται το φύλλο, από τι υλικά
αποτελείται η γέμιση έως και τον τρόπο ψησίμα-
τος. 

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Ασπροπύργου,
από το 1976, όπου ιδρύθηκε και δραστηριοποι-
είται ενεργά, προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρα-
τήσει ζωντανή την Παράδοση, τα Ήθη και τα
Έθιμα. Έτσι, με πρωτοβουλία του Δ.Σ. διοργά-
νωσε το σεμινάριο αυτό, με κύριο στόχο να ανα-
δείξει τις Ηπειρώτικες πίτες, που αποτελούν
θεσμό στις διατροφικές συνήθειες των Ηπειρ-
ωτών. Ένα παραδοσιακό έδεσμα γρήγορο και
γευστικό που υπήρχε και υπάρχει σε κάθε σπίτι
στην Ήπειρο. 

Η αίθουσα του Πολιτιστικό Κέντρου Ηπειρ-
ωτών στον Ασπρόπυργο πλημμύρισε με
γυναίκες και άνδρες, μέλη και φίλους του Συλλό-
γου, οι οποίοι παρακολουθούσαν με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον τις γυναίκες – μαγείρισσες καθώς
έφτιαχναν τις πίτες, κάνοντάς τους πολλές ερω-

τήσεις. Στη συνέχεια, όποια κυρία επιθυμούσε
είχε η δυνατότητα να πάρει τη σκυτάλη και να
προσπαθήσει να ανοίξει φύλλο, πάντα με την
καθοδήγηση των έμπειρων γυναικών. Όλοι όσοι
βρίσκονταν εκεί δοκίμασαν τις πίτες που έφτια-
ξαν οι γυναίκες καθώς και πολλές άλλες, τι
οποίες και προσέφεραν στον Σύλλογο τα μέλη
του. Έπειτα, ο Πρόεδρος του Πανηπειρωτικού
Συλλόγου, πραγματοποίησε βράβευση στις
Ηπειρώτισσες γυναίκες για την πολύτιμη προ-
σφορά και βοήθειά τους, ενώ όλοι οι παραβρισ-
κόμενοι έλαβαν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

Δώρα και εδέσματα 

Το Δ.Σ. του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Ασπρ-
οπύργου ευχαριστεί θερμά όλου όσους στήρι-
ξαν την πρωτοβουλία αυτή και ιδιαίτερα την κ.
Μαριάννα Κοντουράρου, Πρόεδρο του Ελληνο-
ρουμανικού Συλλόγου Ασπροπύργου «Κων-
σταντίνου και Ελένης», η οποία προσέφερε
δώρα στις «δασκάλες της πίτας», καθώς και
φίλους του Συλλόγου όπου προσέφεραν διάφο-
ρα εδέσματα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία του, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραμπούλας, οι Αντιδήμαρχοι, κ.κ.
Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Αβραάμ Κωνσταν-
τινίδης, Ισίδωρος Τσίγκος, Παντελής Σαββίδης,
ο Αντιπρόεδρος του Πανηπειρωτικού Συλλόγου
και Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κοινω-
νικών Δομών, κ. Δημήτριος Καγιάς, ο Αντιπρόε-

δρος του Οργανισμού Άθλ-
ησης και Φροντίδας, Νεο-
λαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ.
Ιωάννης Κατσαρός, ο
Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος και Πρόεδρος
του Συλλόγου Κατοίκων
Παραλίας κ. Αντώνιος Κοναξής, ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, κ. Γεώργιος
Φίλης, ο Αντιπρόεδρος του “ATIICATV”, κ.
Χαράλαμπος Κοσμίδης, και ο Πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, κ. Βαγγέλης Μαλαματάς. Επίσης,
ο Επικεφαλής του Συνδυασμού «Αλλάζουμε», κ.
Ιωάννης Ηλίας, με τους Δημοτικούς Συμβούλο-
υς,κ. Ελένη Τσίγκου Μαυράκη και τον κ. Κων-
σταντίνο Μυλωνά. 

Από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία
Ελλάδος, ο Αντιπρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος
Κωνής και το μέλος κ Μαίρη Καραγιώργου, από
τη Εθελοντική Ομάδα Ασπροπύργου «ΘΡΙΑ», ο
Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Πίνης και η Ταμίας κ.
ΦαίηΧατζηπολυχρόνη,από τον Σύλλογο
Γυναικών «Η Κροκωνίς», η Αντιπρόεδρος, κ.
Βάσω Κορμιώτου και  μέλη, από τον Ελληνορο-
υμανικό Σύλλογο Ασπροπύργου, η Πρόεδρος κ.
Μαριάννα Κοντουράρου, από τον Σύλλογο Εθε-
λοντών «Φωλιά Αετού», η Γραμματέας κ. Μπα-
τσίλα Μαρία,και από το Αθλητικό Σωματείο
«Κριός Ασπροπύργου» ο Πρόεδρος κ. Θεό-
δωρος Βάντζος. 

Κοντά μας επίσης ήταν, από την Ένωση Ηπει

ρωτών Περιστερίου «Ο ΠΥΡΟΣ», ο Πρόεδρος
κ. Ζήκος Κόντης, από την Ένωση Ηπειρωτών
Ιλίου ο Αντιπρόεδρος κ. Δάλλας Δημήτρης, από
τον Σύλλογο Ηπειρωτών Αγίων Αναργύρων, η
Πρόεδρος κ. Αθηνά Ζάγκα και μέλη, η πρώην
Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Καλλιθ-
έας, κ. Γεωργία Κίσκου, ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων, κ. Χρήστος
Ρούσσας και μέλη, και η κ. Βάσω Σαλαμούρα
μέλος του Πανηπειρωτικού Συνδέσμου Πειραιά. 

Και όπως πάντα ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά
το Webtv “ΟΛΟ ΔΥΤΙΚΑ», τον κ. Γρηγόρη Ζαφ-
είρη και το επιτελείο του, που για ακόμη μια
φορά κάλυψε φωτογραφικά και τηλεοπτικά την
εκδήλωση. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ευχαριστούν
από καρδιάς όλους, που πάντα στηρίζεται τις
δράσεις του και δεσμεύονται πως αυτή η πρω-
τοβουλία θα έχει διάρκεια, πραγματοποιώντας
πολλά ακόμα σεμινάρια με διάφορα παραδοσια-
κά εδέσματα της Ηπείρου. 

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Κώστας Ζηκόπουλος              Αχιλλέας Μάρης

Ευχαριστίες του Δημάρχου 
Φυλής, Χρ. Παππού 

Τα μέλη των Χορευτικών Τμημάτων
των Παραδοσιακών Αρβανίτικων
Συλλόγων, μικρά και μεγάλα, οι

Γριζοφόρες και οι Φουστανελοφόροι απο-
τέλεσαν και φέτος τα στολίδια της εκδήλω-
σης για την απελευθέρωση της Αθήνας
από τους Χωρικούς της Αττικής, (24 Απρ-
ιλίου/ 7 Μαΐου 1821) που πραγματοποι-
ήθηκε το Σύνταγμα, το απόγευμα της Κυρ-
ιακής 7 Μαΐου. 

Μέλη χορευτικών από κορυφαίους Πολι-
τιστικούς Φορείς των Δήμων  Φυλής,
Ιλίου, από την πόλη του Καματερού και
τον Δήμο Αχαρνών, παρά τις υψηλές θερ-
μοκρασίες ντύθηκαν με τις στολές τους και
στάθηκαν και φέτος στο ύψος των περι-
στάσεων αποδεικνύοντας πως οι Σύλλο-
γοι “φυλάττουν Θερμοπύλες” και παίζουν
σημαντικό ρόλο στην διατήρηση και μετα-
λαμπάδευση της Ελληνικής παράδοσης
στις επόμενες γενιές, που ούτως ή άλλως
ήταν εκεί!

Πράγματι τα μικρά παιδιά που συμμε-
τέχουν στα Χορευτικά Τμήματα των
Συλλόγων στάθηκαν παραστάτες στις
σημαίες και τα λάβαρα και τίμησαν τον
Καπετάν Μελέτη Βασιλείου και του Χωρι-
κούς της Αττικής με τον καλύτερο τρόπο! 

Στην εκδήλωση έδωσαν δυναμικό
“παρών” οι Λαογραφικοί Αρβανίτικοι
Σύλλογοι, “ΓΡΙΖΑ”, “ΦΥΛΑΣΙΑ”, “Λύκειο
Ελληνίδων Αχαρνών”, Λαογραφικός
Σύλλογος Καματερού “το Γιορντάνι”, “η
Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου”, η “Πηγή”, το 

Χορευτικό της Δημοτικής Ενότητας
Φυλής, κ. α. 

Όλοι τους, όπως το άξιζαν άλλωστε,
δέχθηκαν τα θερμά συγχαρητήρια και τις
ευχαριστίες του Δημάρχου Φυλής Χρή-
στου Παππού, του Αντιδημάρχου της
Δημοτικής Ενότητας Φυλής Σπύρου

Μπρέμπου αλλά και πολλών επίσημων
προσκεκλημένων από το Κοινοβούλιο,
την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους 

που συμμετείχαν στην εκδήλωση, ενώ οι
αναμνηστικές φωτογραφίες μαζί τους,
έδωσαν και πήραν! 

Αξίζει να σημειωθεί πως τα χορευτικά
τμήματα με τις υπέροχες παραδοσιακές
τους στολές, προκάλεσαν μεταξύ άλλων
τον θαυμασμό δεκάδων τουριστών από
διάφορες χώρες του Κόσμου, που έσπευ-
σαν μάλιστα να τον εκφράσουν εμπράκ-
τως, με δεκάδες φωτογραφικά φλας και 

κάμερες που έλαμψαν προς τιμήν τους!  
Εξέχουσα θέση είχαν επίσης στην εκδή-

λωση η Φιλαρμονική του Στρατού καθώς
και το Άγημα της Σχολής Αξιωματικών
Νοσηλευτικής που απέδωσε τις δέουσες
τιμές. Ξεχωριστή λάμψη και δέος προκά-
λεσε τέλος, η Αλλαγή Φρουράς των Τσο-
λιάδων του Συντάγματος η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε αμέσως πριν την έναρξη της
εκδήλωσης. 

Δυναμικό “παρών” από Λαογραφικούς Συλλόγους και χορευτικά τμήματα Δυναμικό “παρών” από Λαογραφικούς Συλλόγους και χορευτικά τμήματα 
στην εκδήλωση για την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Χωρικούς της Αττικής, στο Σύνταγμα

Επιτυχημένο και δημιουργικό το Σεμινάριο – Εργαστήρι 
που πραγματοποίησε ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Ασπροπύργου 
την Κυριακή, 7 Μαΐου , στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηπειρωτών στην πόλη  
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ΔΔωωρρεεάά  3300  ΗΗ//ΥΥ  ααππόό  ττοονν    
ΑΑθθααννάάσσιιοο  ΜΜααρρττίίννοο

ππρροοςς  ττοονν  δδήήμμοο  ΜΜεεγγααρρέέωωνν

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Μεγαρέων
ευχαριστεί τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, επίτι-
μο δημότη  Μεγαρέων, για τη δωρεάν προ-

σφορά 30 ηλεκτρονικών υπολογιστών και 10 οθονών
για τις ανάγκες του.

Σε ευχαριστήρια επιστολή προς τον δωρητή, ο
Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης αναφέρει:

« Αξιότιμε κ. Μαρτίνε, θα θέλαμε να σας ευχαριστή-
σουμε θερμά για την ευγενική σας χορηγία (30) τριάν-
τα κεντρικών μονάδων Η/Υ και (10) δέκα οθονών
προς τον Δήμο μας .

Η συμβολή σας αυτή είναι καθοριστικής σημασίας
για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του
Δήμου Μεγαρέων, αφού η έλλειψη τέτοιων βασικών
εργαλείων αποτελεί τροχοπέδη στην παραγωγικότ-
ητα και την ταχύτητα τέλεσης των καθηκόντων των
Υπηρεσιών.

Η θετική σας ανταπόκριση στο αίτημά μας είναι
βέβαιο, ότι θα συντελέσει στην αναβάθμιση των παρ-
εχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Σας ευχαριστούμε θερμά για μία ακόμη φορά για
την συνεχή στήριξη, που παρέχετε, δίχως την οποία
καίριες ανάγκες του Δήμου μας θα ήταν εξαιρετικά
δυσχερές να καλυφθούν.

Με εκτίμηση
Γρηγόρης Ι. Σταμούλης
Δήμαρχος Μεγαρέων »

Το 7ο αγωνιστικό φεστιβάλ
kim&liu, στο Ολυμπιακό Στάδιο 

των Άνω Λιοσίων από τις 12
μέχρι τις 14 Μαΐου

Τους αγώνες διοργανώνει η Ε.ΤΑ.Ν.Ε., υπό την
αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταεκβοντό
(E.T.U.), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό
(ΕΛ.Ο.Τ.), της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημία

(ΕΘΝ.Ο.Α.) και θα συμμετάσχουν 1750 αθλητές.
Είναι αξιοθαύμαστο ότι ο αριθμός των 1750

συμμετοχών που είναι μόνο για το αγωνιστικό,
συμπληρώθηκε μέσα σε μιάμιση ώρα, και αυτό
δείχνει την ραγδαία ανάπτυξη που έχει το άθλημα
στη χώρα. 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικούς θώρ-
ακες και με κάσκες για τις ηλικίες 10-11 ετών, ενώ
παράλληλα θα διεξαχθούν κ τεχνικοί αγώνες
(πούμσε) ατομικοί, (πούμσε) γονέα-παιδιού, και
ομαδικό αγωνιστικό. 

Ταυτόχρονα θα διεξάγονται δοκιμασίες ανίχνευ-
σης ταλέντων, εργαστήριο ολυμπιακής παιδείας
καθώς και διάφορες άλλες δράσεις.

Ακόμα τέσσερα επιδόματα 
καταργούνται εντός του 2017

Σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο δεκάδες επιδόματα,
όπως και το ΕΚΑΣ, θα καταργηθούν και κάποια
από αυτά θα ενσωματωθούν στο Κοινωνικό

Επίδομα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) το οποίο χορηγείται με
εισοδηματικά κριτήρια.

Ωστόσο για τέσσερα προνοιακά επιδόματα η κατάργ-
ηση τους θα αρχίσει από τον Σεπτέμβριο του 2017. Τα
συγκεκριμένα επιδόματα είναι ύψους 10 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα από το 2017 καταργούνται τα 8 εκατ. ευρώ
που αφορούν τα συγκεκριμένα επιδόματα και η δαπάνη
τους ενσωματώνεται στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγ-
γύης επειδή αλληλεπικαλύπτονται, ενώ άλλα 2 εκατ. κατα-
ργούνται από το 2018. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

— Το επίδομα ένδειας και φυσικών καταστροφών.
Δίνονται από τους δήμους και αφορούν περίπου 500-
1.300 ωφελουμένους με προϋπολογισμό 2,8 εκατ. ευρώ.

— Το επίδομα απροστάτευτων τέκνων. Αφορά 13.000
ωφελουμένους με προϋπολογισμό 5,268 εκατ. για το
2016. Τα 3,952 εκατ. μεταφέρονται το 2017 και τα υπόλοι-
πα το 2018.Το επίδομα θα ενσωματωθεί σταδιακά στο
ΚΕΑ.

— Το επίδομα για την αντιμετώπιση της σχολικής δια-
ρροής. Αφορούσε 5.000 ωφελουμένους για παρακο-
λούθηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης με προϋπολογισμό
1,75 εκατ. ευρώ.

— Το επίδομα ΟΑΕΔ για νεοεισερχόμενους στην αγορά
εργασίας. Αφορούσε σε 5.500 ωφελουμένους και είχε
συνολικό ύψος  2 εκατ. ευρώ. Το 1,5 εκατ. θα κοπεί άμεσα
από το 2017 και τα υπόλοιπα το 2018.

ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..    ΠΠ..ΑΑ..ΚΚ..ΠΠ..ΠΠ..ΑΑ    ΔΔήήμμοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΔΔΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΝΝ  
ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΥΥΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΩΩΝΝ  

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΝΝΟΟΥΥ

Το  Τμήμα κοινωνικής  Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α  του Δήμου Ελευσίνας ,διοργανώνει
για τα μέλη των παραρτημάτων  Κ.Α.Π.Η., εβδομα-
διαίο πρόγραμμα διήμερων προσκυνηματικών
εκδρομών  στην Παναγία της Τήνου  που θα πραγ-
ματοποιηθούν στις:  11-12 , 12-13 , 13-14 , 14-15
Ιουνίου 2017.

(Κόστος κατ΄ άτομο 50 ευρώ με εισιτήρια και δια-
μονή με πρωινό)

Τα πούλμαν για την μεταφορά  προς και από την
Ραφήνα θα διατεθούν δωρεάν από το Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

ΗΗ  ππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..    ΠΠ..ΑΑ..ΚΚ..ΠΠ..ΠΠ..ΑΑ..
ΜΜααρρίίαα  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ

ΠΠααρράάννοομμεεςς  μμεεττααββιιββάάσσεειιςς  πποολλυυττεελλώώνν  
οοχχηημμάάττωωνν  εεννττόόππιισσεε  ηη  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς

Υπόθεση απάτης κατά τη διαδικασία μεταβίβασης πολυτελών οχημάτων μεγάλου κυβισμού ιδιοκτησίας εταιρ-
είας εμπορίας αυτοκινήτων, με την προσκόμιση πλαστών / παραποιημένων δικαιολογητικών, εντοπίστηκε από
την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν
σχετικής ενημέρωσης από τη ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου για μεταβιβάσεις πολυτελών αυτοκινήτων χωρίς προηγούμενη εξόφλ-
ηση των τελών κυκλοφορίας, προχώρησε σε ενδελεχή έλεγχο των σχετικών φακέλων.

Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι για τριάντα (30) κατ’ αρχήν οχήματα μεγάλου κυβισμού και πολυτελούς κατασ-
κευής ιδιοκτησίας συγκεκριμένης εταιρείας εμπορίας αυτοκινήτων, είχαν προσκομιστεί, κατά τη διαδικασία μεταβίβα-
σής τους σε άλλη ανάλογη εταιρεία, αναληθείς βεβαιώσεις περί καταβολής των προβλεπόμενων τελών κυκλοφορίας
και παραποιημένα δελτία τεχνικού ελέγχου των οχημάτων αυτών.

Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες για ανάκληση των επίμαχων μεταβιβάσεων,
ενώ απέστειλε και μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για την αντιμετώπιση και του ποινικού σκέλους
της υπόθεσης.

Η διερεύνηση για τυχόν εντοπισμό ανάλογων υποθέσεων στο σύνολο των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφέρειας Αττικής συνεχίζεται.
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Αντίθετες στο πρώτο πρόσθετο
πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) είναι οι περικοπές των
κύριων και επικουρικών συντάξεων κατά
18% από το 2019, που συμφώνησε η
κυβέρνηση με τους δανειστές, σύμφωνα
με γνωμοδότηση της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου,
Οι σύμβουλοι του Ανωτάτου Δημοσιονο-

μικού Δικαστηρίου υπογραμμίζουν ότι καλούνται να γνωμοδοτήσουν
επί ενός νομοσχεδίου που προβλέπει περικοπές συντάξεων μετά
από δύο χρόνια, δίχως να υπάρχει σχετική αναλογιστική μελέτη
όπως προβλέπει η νομοθεσία και η νομολογία των Ελληνικών δικα-
στηρίων.     Η απόφαση έρχεται πριν ακόμη ψηφιστούν τα συμφων-
ηθέντα μέτρα με τους δανειστές, ενώ σημειώνεται ότι η Ολομέλεια
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε μία προσπάθεια να «στρογγυλέψει»
την αντίθεση αυτή των σκληρών επαναλαμβανόμενων περικοπών,
επισημαίνει ότι «ενδεχομένως» οι περικοπές των κύριων και επικο-
υρικών συντάξεων να προσκρούουν στο πρώτο πρόσθετο πρωτό-
κολλο της  ΕΣΔΑ.
Σημειώνεται επίσης ότι η γνωμοδότηση του ανωτάτου δημοσιονομι-

κού δικαστηρίου δεν έχει δεσμευτική παρά γνωμοδοτική ισχύ.

Οι μειώσεις
Μικρότερες κατά 5 έως... 350 ευρώ συντάξεις θα εισπράττουν 1

εκατ. συνταξιούχοι το 2019, καθώς θα χάσουν μέρος ή και το σύνο-
λο της «προσωπικής διαφοράς» που θα... διατηρούσαν στις κύριες
και τις επικουρικές συντάξεις έναντι των νέων - χαμηλότερων συντά-
ξεων του ν. Κατρούγκαλου.
Την κατάργηση του συνόλου ή μέρους της «προσωπικής διαφο-

ράς», αν αυτή ξεπερνά το 18% της καταβαλλόμενης σύνταξης (κύρ-
ιας και επικουρικής), συμφώνησε η κυβέρνηση με τους δανειστές για
να εξοικονομήσει 1% του ΑΕΠ (1,8 δισ. ευρώ). «Θυσιάζοντας» το
άρθρο 14 του νόμου Κατρούγκαλου που είχε ψηφίσει και προέβλεπε
ότι «από 1/1/2019, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων
αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επαν-
υπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται
στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος
και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή
των συντάξεων».
Μετά τη νέα συμφωνία, από την 1/1/2019 οι συνταξιούχοι θα

χάσουν, άλλοι λιγότερα (ελπίζοντας να πληρώνουν... λιγότερα ή και

καθόλου για την αγορά φαρμάκων, αν «πια-
στούν» οι στόχοι για τα πλεονάσματα και έχουν
συνολικό εισόδημα έως 700 ευρώ τον μήνα) και
άλλοι... περισσότερα (χωρίς κανένα «αντίμε-
τρο») ενώ κανένας νέος συνταξιούχος δεν θα
λάβει αύξηση με βάση τη μεταβολή του Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή αφού, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, θα ανασταλεί και η δεύτερη πρόβλεψη
του άρθρου 14 του ν. Κατρούγκαλου που
προέβλεπε αυξήσεις από την 1/1/2017 με βάση

συντελεστή (κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από
τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου
έτους)...
Ο λογαριασμός
Οι «προσωπικές διαφορές» στις κύριες συντάξεις θα αποτυπώνον-

ται, από την 1/1/2018 στα εκκαθαριστικά των συνταξιούχων, ενώ οι
«προσωπικές διαφορές» για τις επικουρικές συντάξεις ήδη εμφ-
ανίζονται στα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα του ΕΤΕΑΕΠ. Ο
«λογαριασμός» των περικοπών, παρά την πρόβλεψη του ανώτατου
ορίου περικοπής (18%):
Θα είναι «βαρύτερος» για τους διπλοσυνταξιούχους, όσους είχαν

συνταξιοδοτηθεί με πολλά χρόνια ασφάλισης και υψηλές συντάξιμες
αποδοχές καθώς και για τους προερχόμενους από το πρώην ΤΕΒΕ.
Με βάση τα παραδείγματα, θα χάσουν έως και δύο συντάξεις μετά
τις νέες μειώσεις που θα γίνουν. Η απόφαση να γίνουν οι περικοπές
από το πρώτο ευρώ, αδιακρίτως του ύψους της καταβαλλόμενης
σύνταξης, θα θίξει, ωστόσο, και όσους λαμβάνουν χαμηλότερες
συντάξεις και είχαν «μετρημένες» απώλειες λόγω των γενικών περι-
κοπών (π.χ. κατάργηση δώρων, επιβολή αυξημένης εισφοράς ασθ-
ένειας). Οι «μικρομεσαίοι» συνταξιούχοι των 700 • 800 ευρώ θα
έχουν μέση απώλεια έως 100 ευρώ τον μήνα από τη διπλή περικο-
πή κύριας + επικουρικής σύνταξης,
Για κάποιες κατηγορίες υψηλοσυνταξιούχων με άθροισμα κύριας +

επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ που πέρυσι είχαν υποστεί μείω-
ση της επικουρικής σύνταξης κατά 50%, το νέο «ψαλίδι» θα μπει
μόνο στην κύρια σύνταξη αφού δεν έχουν πλέον καμία «προσωπική
διαφορά» στην επικουρική.
Τις μειώσεις δεν φαίνεται ότι θα γλυτώσουν ούτε οι νέοι συνταξιούχοι

- όσοι συνταξιοδοτούνται μετά την ψήφιση του ν. Κατρούγκαλου
καθώς η νέα ρύθμιση ακυρώνει την προστασία που τους δινόταν
εφόσον είχαν «προσωπική διαφορά» άνω του 20% (για συντα-
ξιοδότηση μέσα στο 2016, θα ελάμβαναν το 1/2 της «προσωπικής
διαφοράς», μέσα στο 2017 το 1/3 και μέσα στο 2018 το 1/4).

ΤΤέέλλοοςς  σσττιιςς  εεππιισσττρροοφφέέςς  φφόόρροουυ  ΤΤέέλλοοςς  σσττιιςς  εεππιισσττρροοφφέέςς  φφόόρροουυ  
και επιτάχυνση κατασχέσεων προαναγγέλλει η ΑΑΔΕ

Τέλος στις επιστροφές φόρου εισοδήματος προαναγγέλ-
λει ουσιαστικά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
μέσω της προκήρυξης ενός νέου έργου το οποίο θα

αφορά στη δημιουργία «πληροφοριακού συστήματος παρακο-
λούθησης και διαχείρισης οφειλών» και το οποίο αναμένεται να
ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία με δημόσιο διαγωνισμό .

Όπως προκύπτει από την παρουσίαση της σκοπιμότητας του
νέου έργου, η Α.Α.Δ.Ε. μέσω του νέου πληροφοριακού συστή-
ματος θα πραγματοποιεί κάθε χρόνο αυτόματους συμψηφισμούς
επιστροφών φόρου εισοδήματος με όσες μηνιαίες δόσεις
οφειλών ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπολείπονται να καταβληθούν και δεν έχουν
λήξει, ενώ παράλληλα, αν δεν υπάρχουν οφειλές ΕΝ.Φ.Ι.Α., θα
συμψηφίζει τις επιστροφές φόρου που εκκρεμούν από προη-
γούμενο έτος με φόρους του τρέχοντος έτους τους  οποίους
οφείλουν οι δικαιούχοι των επιστροφών. Δηλαδή οι επιστροφές
φόρου εισοδήματος μπορεί να μην καταβάλλονται εντός του
έτους που έχουν προκύψει προκειμένου να συμψηφιστούν με
υποχρεώσεις των δικαιούχων που θα προκύψουν το επόμενο
έτος. Επιπλέον, οι επιστροφές φόρου που οφείλονται από το
Δημόσιο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα μπορούν να
συμψηφίζονται αυτόματα με οφειλές τους προς άλλους φορείς
του Δημοσίου, όπως ο Ε.Φ.Κ.Α.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα αναφέρονται στη σελίδα 103
της προκήρυξης μια από τις εφαρμογές του νέου πληροφοριακού
συστήματος θα έχει ως στόχο την υλοποίηση και διαχείριση
συμψηφισμών, μεταξύ οφειλών - επιστροφών του κάθε οφειλέτη

τόσο εντός της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης όσο, και
αν αυτό προβλέπεται από σχετική νομοθεσία, με οφειλές άλλων
δημοσίων φορέων. Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο οφειλέτης
είναι ταυτόχρονα και δανειστής της Φορολογικής και Τελωνειακής
Αρχής, το σύστημα θα μπορεί αυτόματα να συμψηφίζει ολικά ή
μερικά το ποσό. Στόχος είναι η πλήρης αυτοματοποίηση μέσω
συστήματος για συγκεκριμένες περιπτώσεις ανά φορολογούμενο
ή μαζική διενέργεια συμψηφισμών σε συγκεκριμένη χρονική στιγ-
μή. Κάθε συμψηφισμός θα ενεργείται αυτοματοποιημένα είτε για
μεμονωμένες περιπτώσεις οφειλών με απαιτήσεις έναντι του
Δημοσίου ή άλλων φορέων είτε για ομάδα οφειλών η οποία θα
προσδιορίζεται παραμετρικά με κριτήρια επιλογής. Η εφαρμογή,
αναφορικά με τους συμψηφισμούς, θα υποστηρίζει κατ' ελάχιστο
και όπου είναι εφικτό: 

•        Μαζικές διενέργειες συγκεκριμένων συμψηφισμών, οι
οποίες θα εκτελούνται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ενδεικτι-
κά συμψηφισμοί επιστροφών ΦΕΦΠ με υπολειπόμενες δόσεις
ΕΝΦΙΑ ή συμψηφισμοί οφειλών και επιστροφών ΦΕΦΠ μεταξύ
διαφορετικών φορολογικών ετών.

•        Συμψηφισμούς για συγκεκριμένες περιπτώσεις ανά φορ-
ολογούμενο βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας.

•        Προβολή αναλυτικών στοιχείων (λογιστικών εγγραφών)
για ήδη διενεργηθέντες συμψηφισμούς, είτε πραγματοποιήθηκαν
εντός είτε εκτός συστήματος.

•        Πλήρη αυτοματοποίηση μέσω συστήματος για συγκεκρ-
ιμένες περιπτώσεις ανά φορολογούμενο ή μαζική διενέργεια
συμψηφισμών σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ειδικότερα, ο
συμψηφισμός θα ενεργείται αυτοματοποιημένα είτε για μεμονω-
μένες περιπτώσεις οφειλών με απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου ή
άλλων φορέων είτε για ομάδα οφειλών η οποία θα προσδιορίζε-
ται παραμετρικά με κριτήρια επιλογής.

•        Τέλος, η εφαρμογή αφορά στην έκδοση ΑΦΕ με παρα-
κράτηση και Βεβαίωσης Οφειλής από πιστοποιημένους φορείς
και την παρακολούθηση των πιστώσεων που προέκυψαν από
τις εν λόγω διαδικασίες («οιονεί συμψηφισμοί»). Μέσω του νέου
συστήματος θα αυτοματοποιηθούν όλες οι διαδικασίες για τη
λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, δηλαδή κατασχέσεων
εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων, σε
βάρος χιλιάδων οφειλετών του Δημοσίου, αλλά και θα βελτιωθ-
ούν προς όφελος των οφειλετών οι διαδικασίες ρυθμίσεων φορ-
ολογικών και τελωνειακών οφειλών, ώστε να μπορούν να εξοφ-
λούν τα χρέη τους σε μηνιαίες δόσεις που θα διαμορφώνονται
ανάλογα με τις πραγματικές τους οικονομικές δυνατότητες.
Επίσης μέσω του νέου συστήματος θα παρέχεται η δυνατότητα
ενοποίησης διαφορετικών Ταυτοτήτων Οφειλής σε μία ενιαία Ταυ-
τότητα Οφειλής ώστε πολλές και διαφορετικές υποχρεώσεις να
μπορούν να εξοφλούνται ταυτόχρονα με μία μόνο πληρωμή.
Αναλυτικά, τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του κειμένου της προ-
κήρυξης έχουν ως εξής: Αντικείμενο και σκοπός του έργου Οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική και Τελωνειακή
Διοίκηση, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια της οικονομικής
κρίσης, αυξάνονται

. Παράλληλα, παρ' όλη την αύξηση της εισπραξιμότητας που
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, αυτή σε απόλυτες τιμές παρα-
μένει αρκετά χαμηλή σε σχέση με το ύψος των ληξιπρόθεσμων
οφειλών. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 προβλέπεται η
υποχρέωση περαιτέρω αυτοματοποίησης των διαδικασιών
είσπραξης οφειλών, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση πλήρως
αυτοματοποιημένων διαδικασιών για την αντιμετώπιση του
προβλήματος διαχείρισης του διαρκώς αυξανομένου αριθμού
οφειλετών.

«Βόμβα» από το Ελεγκτικό Συνέδριο: 
Παράνομες οι νέες περικοπές συντάξεων από το 2019

Με ψήφισμα – καταγγελία
 απαντά ο Δήμος Ιλίου στην

δίωξη εργαζομένων του 

Με ψήφισμα – καταγγελία απαντά ο Δήμος Ιλίου
στην  δίωξη εργαζομένων του , κατά τη διάρκεια
άσκησης των καθηκόντων τους, εκτελώντας δια-

τεταγμένη υπηρεσία, στο πλαίσιο εγκεκριμένης μελέτης,
που αφορά τη συντήρηση αντλητικού συγκροτήματος,
περιουσιακού στοιχείου του Δήμου Ιλίου, τη Μεγάλη Δευ-
τέρα 10.04.2017, στην ευρύτερη περιοχή του Πάρκου
«Αντώνης Τρίτσης», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνω-
ση που εξέδωσε. 
Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου υιοθέτησε

ομόφωνα το ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Ιλίου και απαιτεί
άμεσα την απόσυρση της έγκλησης κατά των εργαζομέ-
νων «οι οποίοι είναι οι μόνοι που δεν ευθύνονται και
στηρίζει την απόφασή τους να απέχουν από κάθε εργασία
σε κτίρια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και των πρώην σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ, καθώς
επίσης, στους δύο χώρους στάθμευσης επί της Λ. Φυλής
και ενός ακόμη, στην οδό Μπίμπιζα, έως ότου εκδοθεί
άμεσα η Νομοθετική ρύθμιση που θα διευθετεί χωροταξι-
κά τα όρια του Πάρκου στο Ν. 4414/09.08.2016, ώστε να
είναι ασφαλείς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
αφού σκοπός και στόχος του Δήμου Ιλίου και των εργα-
ζομένων του, διαχρονικά, είναι η αναβάθμιση του Πάρκου
και η ανάδειξη του υπερτοπικού χαρακτήρα του.»
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Στην αύξηση της αδήλωτης εργασίας και
κατά συνέπεια στη διεύρυνση της μαύρης
τρύπας στα δημόσια έσοδα θα οδηγήσει η

προωθούμενη από την κυβέρνηση αλλαγή του
τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφο-
ρών, σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήρ-
ιο της Αθήνας.
«Χιλιάδες επαγγελματίες έκλεισαν τα μπλοκάκια

τους λόγω της εξοντωτικής αύξησης των εισφο-
ρών αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν εξαφανίστηκαν
ξαφνικά. Οργιάζει όμως πλέον η αδήλωτη εργασία
και ταυτόχρονα προκαλείται μία τεράστια «τρύπα»
στα δημοσιονομικά των Ταμείων» αναφέρει σε δήλωσή
του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηθεο-
δοσίου.
Στους μελλοντικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης για

την ανάπτυξη της οικονομίας, προφανώς δεν περιλαμβά-
νονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τονίζει και κάνει λόγο
για δήμευση του εισοδήματος και έμμεση προτροπή
προς όλους εκείνους που προσπαθούν να επιβιώσουν

στις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν από την εμφάνι-
ση της κρίσης, να σταματήσουν να επιχειρούν.
Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου προ-

τείνει να γίνει άμεσα επαναπροσδιορισμός του ασφαλι-
στικού μας και να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι αρνητικές
συνέπειες των όσων έχουν γίνει έως τώρα. Η ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας και συνολικά η Κυβέρνηση, να
λάβουν αποφάσεις που να δίνουν προοπτική επιβίωσης
σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν βρε-

θεί αναίτια στο στόχαστρο και από την άλλη να
περάσουν το μήνυμα ότι όντως ενδιαφέρονται για
την κοινωνική ισότητα.
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου σημειώνει ότι: «επειδή όλα

γίνονται στο βωμό της αύξησης των δημοσίων εσό-
δων, απαιτείται εδώ και τώρα διεύρυνση της φορο-
λογικής βάσης, πάταξη της φοροδιαφυγής και
ουσιαστικές ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των
οφειλομένων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να
μειωθεί το κενό που καταγράφεται. Η στόχευση
πρέπει να είναι προς την αύξηση της απασχόλ-
ησης, καθώς μόνον έτσι θα πάρουν «ανάσα» τα

ταμεία. Όσο δεν υπάρχουν εργαζόμενοι που θα
στηρίζουν το ασφαλιστικό σύστημα από τις καταβαλλόμε-
νες εισφορές, τόσο θα μεγαλώνει η «τρύπα». Και τις
θέσεις εργασίας μπορεί να τις εξασφαλίσει μόνο η τόνω-
ση της επιχειρηματικότητας. 
Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων, η επιβίωση όσων υφι-

στάμενων έχουν ξεκάθαρο πλάνο βιωσιμότητας, η επέν-
δυση στην καινοτομία».

ΕΕΕΕππππααααγγγγγγγγεεεελλλλμμμμααααττττιιιικκκκόόόό    ΕΕΕΕππππιιιιμμμμεεεελλλληηηηττττήήήήρρρριιιιοοοο:::: ΗΗ  ααύύξξηησσηη  σσττιιςς  εειισσφφοορρέέςς
οοδδηηγγεείί  σσεε  ««λλοουυκκέέτταα»»  κκααιι  έέκκρρηηξξηη  ττηηςς  ααδδήήλλωωττηηςς  εερργγαασσίίααςς

Συνάντηση εργασίας με το Προεδρείο της ΠΟΕ-
ΟΤΑ πραγματοποίησε, xθες  ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, στα γραφεία της

Ένωσης.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πρόσφατη

εξαγγελία του Υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκε-
υμάτων, Κώστα Γαβρόγλου, για υποχρεωτική ένταξη των
παιδιών, ηλικίας 4 ετών στα νηπιαγωγεία, μία απόφαση
η οποία, όπως συμφώνησαν και οι δύο πλευρές, είναι
ανεφάρμοστη και απειλεί με συρρίκνωση τους Δημοτι-
κούς παιδικούς σταθμούς.

Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης διαμήνυσε προς τα μέλη του
Προεδρείου της ΠΟΕ-ΟΤΑ, πως η εισήγησή του κατά την
αυριανή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης, όπου θα συζητηθεί το θέμα, θα είναι να
συνταχθεί η ΚΕΔΕ μαζί με τους εργαζόμενους στην Αυτο-
διοίκηση, κατά της συγκεκριμένης κυβερνητικής απόφα-
σης, η οποία, όπως ανέφερε, δεν είναι υλοποιήσιμη.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κατηγόρησε την Κυβέρνηση,
ότι για άλλη μία φορά έλαβε μία απόφαση χωρίς προη-
γουμένως να έχει διαβουλευθεί με την Αυτοδιοίκηση Α’
βαθμού και υπογράμμισε: «Δεν μπορεί να μιλάμε για 

μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση και την ίδια στιγμή
να λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην της».

Παράλληλα, κάλεσε τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο
Σκουρλέτη, να ξεκαθαρίσει εάν συμφωνεί με την πρόθε-
ση του Υπουργού Παιδείας να καταστήσει υποχρεωτική
την εγγραφή των παιδιών άνω των 4 ετών στα προνή-
πια, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Επιθυμεί η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη συρρίκνωση των
Δημοτικών παιδικών σταθμών;».

«Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή απαιτεί
και υποδομές και προσωπικό για να μπορέσει να αντα-
ποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των Eλληνικών οικογε-
νειών. Πρόκειται για μία εξαγγελία που δεν μπορεί να
εφαρμοστεί. 

Ας πάψει επιτέλους η κυβέρνηση να "πετάει πυρο-
τεχνήματα" στον αέρα. 

Οι καιροί απαιτούν σοβαρότητα. ΟΤΑ, εργαζόμενοι και
πολίτες θα αντισταθούμε», σημείωσε ο κ. Πατούλης.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των εργαζομέ-
νων στους Δήμους, κατέθεσαν την αγωνία τους για τις
συνέπειες που θα έχει η εφαρμογή της συγκεκριμένης
εξαγγελίας του Υπουργού Παιδείας, επισημαίνοντας 

πως, «πρόκειται για μία απόφαση που βάζει “ταφόπ-
λακα” στη λειτουργία των Δημοτικών παιδικών σταθμών
και οδηγεί σε απόγνωση χιλιάδες γονείς και σε απόλυση
χιλιάδες εργαζόμενους».

Στο κλείσιμο της συζήτησης, ο κ. Πατούλης εξέφρασε
την πεποίθηση, πως τα αυξημένα προβλήματα στο χώρο
της Αυτοδιοίκησης, αλλά και οι ανάγκες των τοπικών κοι-
νωνιών απαιτούν "κοινό βηματισμό" της ΚΕΔΕ με τους
εργαζόμενους, με στόχο τη βέλτιστη προάσπιση των
συμφερόντων των πολιτών.  «Οφείλουμε να λειτουργή-
σουμε εθνικά πάνω από κόμματα και με σταθερό προ-
σανατολισμό την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, μέσω
της αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων από το συγκεντρ-
ωτικό κράτος. 

Έτσι θα κερδίσουμε και το στοίχημα της εθνικής ανά-
πτυξης» τόνισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Στη συνάντηση, εκτός από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ,
μετείχαν, επίσης, ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα
Αυτοδιοίκηση» του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ Γ. Ιωακειμίδης, ο
Πρόεδρος της ΠΕΤΑ Ν. Χιωτάκης και τα μέλη του Δ.Σ.
της ΚΕΔΕ Γ. Αποστολόπουλος, Ν. Σακούτης και Απ. Λου-
λουδάκης.

ΣΣττηηνν  ίίδδιιαα  γγρρααμμμμήή  γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα  ττωωνν  ΠΠααιιδδιικκώώνν  ΣΣττααθθμμώώνν  ΚΚΕΕΔΔΕΕ  &&  ΠΠΟΟΕΕ--ΟΟΤΤΑΑ  
Ανεφάρμοστη η υποχρεωτική ένταξη των παιδιών, ηλικίας 4 ετών στα νηπιαγωγεία, 
πρόκειται για μία απόφαση που απειλεί με συρρίκνωση τους Δημοτικούς σταθμούς.
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Περίληψη της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 Ανα-
κοίνωσης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφ-
έροντος για την πρόσληψη προσωπικού με
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της
Πράξης με τίτλο: 

«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινω-
νικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο

Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας»

Αθήνα, 09/05/2017
Ο  Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευ-

τικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)
Έχοντας υπόψη:
1.Τη με Κωδικό ΑΤΤ024 Α/Α ΟΠΣ 1555 και Αρ.
Πρωτ. 2187/07.06.2016 Πρόσκληση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής,
για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020,
Άξονας Προτεραιότητας (09) «Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της
Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοι-
νωνικής Συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο
«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό
Φαρμακείο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.Τον από Ιουνίου 2016 Οδηγό Εφαρμογής και
Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακο-
λούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. (ΕΥΣΕΚΤ), η οποία

υπάγεται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων –
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού.
3.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2895/17.11.2016 Απόφα-
ση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δομές Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοι-
νωνικό Φαρμακείο Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας»
και με κωδικό ΟΠΣ 5001823 στο Ε.Π. «Αττική
2014-2020».

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, ενός (1) έτους από την υπογραφή της
σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παρά-
τασης έως τη λήξη του προγράμματος, συνο-
λικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση
της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας», στο
πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», του
Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της
Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της
Κοινωνικής Συνοχής» ο οποίος συγχρηματο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχολ-
ηθεί ανά Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο
Δήμο Παρέμβασης και ανά ειδικότητα, , ο εξής
αριθμός ατόμων με τα κάτωθι απαιτούμενα
προσόντα:

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ανεξαρτήτως κατηγορίας, οι υποψήφιοι, για
να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, θα
πρέπει να: i) έχουν ηλικία από 18 έως 65
ετών, ii) έχουν την υγεία και τη φυσική καταλ-
ληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέ-
γουν, iii) είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες
των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου
1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπει-

ρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς
αλλοδαποί που προέρχονται από την Κων-
σταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και
Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό
ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση
ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος
και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους
τρόπους (ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίο-
υς χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η
γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επα-
ρκή για την άσκηση των καθηκόντων της
οικείας ειδικότητας.

2.Προθεσμία:
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι
δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογια-
κά) και αρχίζει από την 12/05/2017 έως και την
22/05/2017.
(λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήξη του δεκα-
ημέρου συμπίπτει με ημέρα αργίας, ήτοι Κυρ-
ιακή 21/05/2017).

3. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης
[μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

(ΣΟΧ) για τη συγχρηματοδοτούμενη δράση
“Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών”» και το
Ειδικό Παράρτημα (Α1): Απόδειξης χειρισμού
Η/Υ]:
α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα (www.epeka.gr),
β) στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμ-
βασης (διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 10, Τ.Κ 19600
Μάνδρα) και γ) στο δημοτικό κατάστημα του
Δήμου Παρέμβασης. 

4. Αιτήσεις:

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την
αίτηση με κωδικό έντυπο ΣΟΧ: α) στο δικτυακό
τόπο του Φορέα (www.epeka.gr), β) στα γραφεία
του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (διεύθυ-
νση: Θεμιστοκλέους 10, Τ.Κ 19600 Μάνδρα) και
γ) στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβα-
σης. Καλούνται να την συμπληρώσουν και να την
υποβάλουν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστο-
λή, στα γραφεία του Φορέα στην ακόλουθη
διεύθυνση: Κανάρη 20, Τ.Κ. 10674 Αθήνα, τηλ.:
210-3625300 (ώρες επικοινωνίας: 12:00-14:00),
απευθύνοντάς την στο Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»,
υπόψη Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής
Διαχείρισης/ Τμήματος Προσωπικού, σχετικά
Αριθμός Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 2/2017). Το εμπρόθ-
εσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομ-
ηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρεία Security στην Ελευσίνα ζητά άνδρες – φύλακες ασφαλείας
για εργασία στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου  (Ελευσίνα, 

Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργος). Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή 
άδειας εργασίας. Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5542141, αποστολή βιογραφικών 

στο : mail@harris-security.com . 

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  &&  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ
ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ

ΦΦοορρέέααςς  ΠΠααρροοχχήήςς  ΣΣυυννοοδδεευυττιικκώώνν
ΥΥπποοσσττηηρριικκττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  

ΚΚααννάάρρηη  2200,,    TT..KK..  1100667744    ΑΑθθήήνναα
TTηηλλ..::  221100--33662255330000,,  FFaaxx::  221100--33661188334411,,  

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@ddeeppeekkaa..ggrr,,  UURRLL::  wwwwww..eeppeekkaa..ggrr
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ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΙΛΓΕΡΙΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΙ Η ΓΥΡΙΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΕΛΙΚΙΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  : 10-05-2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  :       17219                                  

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤHΝ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ»

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, λαμ-
βάνοντας υπόψη του:

1. Τις δ/ξεις του Ν.

4412/2016 ΄΄Δημόσιες Συμβάσεις
Εργων, Προμηθειών και Υπηρε-
σιών ,(προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25//ΕΕ.
2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης
της διαφάνειας με την υποχρεωτι-
κή ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτόδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’
και άλλες διατάξεις.
3. Το Ν. 3463/ΦΕΚ
114Α/8-6-2006 περί κύρωσης του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
4. Τις διατάξεις του
N.3852/2010/A’87 «Νέα αρχιτεκτο-
νική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – πρό-
γραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του  Ν.
3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010)

«Δημοσιονομική Διαχείριση &
Ευθύνη»
6. Τον  Ν.3886 /2010
«Περί δικαστικής προστασίας»
7. Τον Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ.
204 Α/15-9-2011): Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρι-
κού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων.

Προκηρύσσει   Συνοπτικό  δια-
γωνισμό για την: 
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ»
για τις ανάγκες του Δήμου Ασπρ-
οπύργου ποσού 60.000,00 με
Φ.Π.Α.13% & 24% με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφ-
έρουσα από οικονομικής άποψ-
ης προσφοράς , μόνο βάσει
τιμής . 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-
ηθεί, με καταληκτική ημερομηνία
την : 23-05-2017 και ώρα : 10:30
μ.μ. .
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συμμε-
τοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2 (Δύο)
τοις εκατό (%) του προϋπολογι-
σμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες , οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απε-
υθύνονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο τμήμα Προμ-
ηθειών, στην οδό Αθ. Διάκου &
Σαλαμίνος ή στο τηλέφωνο :
2132006516 (ΜΠΕΛΛΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ) .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΚΟΛΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΣΟΤΙΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΥΒΑΤΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ

ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ.
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ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377
ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((11--11,,55σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ    ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΉΉ  ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

((22--44σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

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.

Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα Υγείας
ΠΕΔΥ Ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309
(ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον χώρο της
φύλαξης και διαχείρισης αρχείου, επιθυμεί να εντά-
ξει άμεσα στο δυναμικό της, για πλήρη απασχόλ-
ηση:

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρακο-
λούθησης και υλοποίησης, σωστά και έγκαιρα όλων των
αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί καθημερινά σε
άμεση συνεργασία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
της εταιρείας. Αναφέρεται στον Διευθυντή Λειτουργιών.

Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων εντός
αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που
αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
την ασφάλεια της πληροφορίας.

Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια
και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:
Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εμπειρία σε picking, θα θεωρηθ-

εί πρόσθετο προσόν)
Ηλικία 25-35
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης σε ιδ.

ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν στον

Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περιοχές.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν

το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογρ-
αφία 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

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855
ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ
ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ

ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΔΔΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    

ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ 

210 5575860-1

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο 

Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.

6974792931, 2105571963

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
Ζητείται βοηθός λογιστή σε εμπορική/τεχνικήεταιρεία.
Απόφοιτος οικονομικής σχολής 5έτη προϋπηρεσίας.

Γνώση λογιστικών προγραμμάτων. 
Περιοχή Ασπρόπυργος . Αποστολή βιογραφικών 

στο e-mail:lampathakisb@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ 130€/ΤΟΝΟΣ, ΕΛΙΑ
160€/ΤΟΝΟΣ, ΔΑΔΙ 3 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/

10€. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6982155684 

& 6943424342
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
Ταχ. Δ/νση: Στρ.Νικ.Ρόκα 45                     
Τηλέφωνο: 2132014904                             
Φαξ:2105555880
Ταχ.Κωδ.19600 Μάνδρα                                                  
Πληρ. κα Ευγενία Μητροπούλου                                    
e-mail: mitropoulou@mandras-eidyl-

lias.gr                 

«Προμήθεια καυσίμων (κίνησης –
θέρμανσης), λιπαντικών για τις
ανάγκες του Δήμου Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας και των ΝΠΔΔ  έτους 2017»

Μάνδρα 10.5.2017
αριθμ.πρωτ. 8474

Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι
αριθμ. μελέτης:Δ 11/2017

Κ.Α.10.6641.0001, 10.6641.0002,
10.6643.0001

10.6643.0002, 10.6643.0003,
10.6643.0004

20.6641.0003, 20.6641.0001,
20.6641.0002, 

20.6641.0004, 20.6641.0005,
20.6641.0008, 

20.6641.0009, 30.6641.0001,
30.6644.0002, 

20.6641.0007, 20.6641.0006,
25.6641.0001

25.6644.0001, ΔΟΚΑΠΜΕ
10.6643.0001 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας 
διακηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό

Ανοικτό Διαγωνισμό, μέσω της πλα-
τφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την
«Προμήθεια καυσίμων (κίνησης-
θέρμανσης), λιπαντικών για τις
ανάγκες του Δήμου Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας και των Ν.Π.Δ.Δ. έτους
2017», προϋπολογισμού
355.161,29 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%
και 440.400,00 Ευρώ συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ 24%, με σφραγι-
σμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρου-
σα από οικονομικής άποψης προ-
σφορά βάση τιμής, όπως αναλυτικά
περιγράφονται και προδιαγράφον-
ται στην υπ’αριθμ  Δ11/2017 μελέτη
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας η οποία θα
δοθεί ανά ομάδα ως εξής:
1η Ομάδα: Καύσιμα Το μεγαλύτερο

ποσοστό έκπτωσης (ανά είδος υλι-
κού προμήθειας) επί της μέσης
τιμής λιανικής πώλησης των καυ-
σίμων όπως αναφέρονται κάθε
φορά στο σχετικό site της Περιφέρ-
ειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) για
τις τρέχουσες κάθε φορά τιμές του
Νομού Αττικής. Πιο αναλυτικά το
ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται ως
αριθμός με δύο (2) δεκαδικά ψηφία
για το σύνολο των καυσίμων της
παρούσας ομάδας. Εκτιμώμενη
αξία  330.484,81 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
24%
2η Ομάδα: Λιπαντικά Τη χαμηλότε-

ρη τιμή  προσφοράς σε Ευρώ και η
τιμή θα δίνεται ως αριθμός με
δύο(2) δεκαδικά ψηφία. Εκτιμώμενη
αξία 24.675,82 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

24%
Αναλυτικότερα μπορούν να δοθούν

προσφορές είτε για το σύνολο της
προμήθειας είτε για μια από τις δύο
ομάδες. 
Η προσφορά θα δίνεται πάντα για

το σύνολο των ειδών της κάθε ομά-
δας. Είναι δυνατόν να προκύψει
ένας ανάδοχος για όλες τις ομάδες ή
επιμέρους ανάδοχοι ανά ομάδα.
Στην περίπτωση όπου εντός της
ίδιας ομάδας υπάρχουν διαφορετι-
κές τιμές προσφοράς τότε η χαμηλό-
τερη τιμή προσδιορίζεται στο σύνο-
λο της κάθε ομάδας.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται

υποχρεωτικά από εγγύηση συμμε-
τοχής στον διαγωνισμό για ποσό
που θα καλύπτει το 2% του προϋ-
πολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ
24 % ήτοι 7.103,23 Ευρώ, εφόσον ο
προσφέρων συμμετέχει για το σύνο-
λο των υπό προμήθεια ειδών άλλως
για ποσό που θα καλύπτει το 2% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς
ΦΠΑ 24% για τη συγκεκριμένη
ομάδα συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνι-

σμό έχουν: Όλα τα φυσικά και νομι-
κά πρόσωπα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε

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

Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ' της παρούσας παρα-
γράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανά-
θεσης 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 απαι-

τούν από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς
ή την αίτηση συμμετοχής (άρθρο 19
παρ.2 Ν.4412/16). 
Τα τεύχη του διαγωνισμού οι ενδια-

φερόμενοι τα παραλαμβάνουν μέσω
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 
Η ημερομηνία έναρξης υποβο-

λής προσφορών: 15.5.2017 και
ώρα 8:00 πμ
Η καταληκτική ημερομηνία υπο-

βολής προσφορών είναι:
16.6.2017 και ώρα 12:00 μμ

Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει δυνατότητα υποβολής προ-
σφοράς στο Σύστημα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

πληροφορηθούν σχετικά με την
ανωτέρω προμήθεια από το Τμήμα
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών (κα Ευγενία Μητρο-
πούλου) οδός Στρ. Νικ. Ρόκα 45 και
στο τηλέφωνο 2132014904 κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Δήμαρχος
Ιωάννα Κριεκούκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716                                                     
FAX: 2132042714                                                                 
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 09 / 5 / 2017 
Αρ. Πρωτ.:      23947

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
σύμφωνα με τις διατάξειςτου
Ν.4412/2016,   για τις«ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ  » ΚΑΙ ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα
δαπάνη ορίζεται στις 140.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
24%).
Τρόπος Υποβολής Προσφοράς
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί

με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 
Η Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr   του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 12/5/2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 27/5/2017ΚΑΙ
ΩΡΑ 08:00 π.μ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ
Η 06/6/2017  ΚΑΙ ΏΡΑ 16:00μ.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει δυνατότητα υποβολής προ-
σφοράς στο σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφο-

ράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το
σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμαν-
σης σύμφωνα με τα οριζόμενα  του
άρθρου 6  της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδι-
κασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Εγγύηση συμμετοχής 
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον

διαγωνισμό , ορίζεται σε ποσοστό
2% της προϋπολογισθείσης δαπάν-
ης   εκτός ΦΠΑ. .
Γλώσσα : Ελληνική .
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμε-

τάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ή ενώσεις αυτών  που διαθέτουν τα
κατάλληλα μηχανήματα για την εκτέ-
λεση των ζητουμένων εργασιών
αποψίλωσης και δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,
δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους
στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, ήτοι:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-

γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παρα-
ρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν

εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων
συμβάσεων.
Τα έξοδα δημοσίευσης ή τυχόν

επαναδημοσίευσης της παρούσης
βαρύνουν τον  Ανάδοχο .
Πληροφορίες  για την παραπάνω

δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι
ενδιαφερόμενοι από την Διεύθυνση
Περιουσίας και Προμηθειών Tμήμα
Προμηθειών  Υλικών Εξοπλισμού
Υπηρεσιών   του Δήμου Φυλής  (Πλ.
Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-
2042716,ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30
μ.μ.. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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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

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 ή πωλείται 

περιφραγμένο οικόπεδο
130 μέτρα για οποιαδή-
ποτε χρήση στην οδό Κα-
ραϊσκάκη στον Ασπρόπ-
υργο . Τηλ. επικοινωνίας
6936678467
(2.2. 17)

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 65 τ.μ., 1ου, διαμπε-
ρής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόρι-
στη θέα, ελεύθερη, καλή κα-
τάσταση, κοντά 

στον Σκλαβενίτη, με θερ-
μοσίφωνα χωρίς θέρμανση,
2 ενοίκια μπροστά, άμεσα
διαθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

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 εμ-
πειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6980702259 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 αναλαμ-
βανει 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 600τμ
στα Γερμανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικό-
πεδο στον Περιφερειακό
Ασπροπύργου - 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 μετα-
κινήσεις 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  

ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ

Η  εταιρία ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο,
που δραστηριοποιείται  στον χώρο της εφοδιαστι-

κής αλυσίδας (logistics) του φαρμάκου ,  
ζητά να προσλάβει  υπάλληλο αποθήκης με σχετι-

κή εργασιακή εμπειρία για πενθήμερη εργασία.
Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως 

αποστείλετε το Βιογραφικό σας στην διεύθυνση
info@alfaomega.gr ή με fax στο 210/5597634.

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
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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   ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

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



16-θριάσιο Πέμπτη 11 Μαΐου 2017

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 


