
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ:

ΣΣεε  ππλλήήρρηη  εεξξέέλλιιξξηη  
οοιι  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  

γγιιαα  ττοο  ΣΣππίίττιι  
ττηηςς  ΓΓρρίίζζααςς

ΓΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ- ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΞ, ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΑΑπποοχχααιιρρεεττιισσττήήρριιαα
γγιιοορρττήή  σσττηηνν  

ΚΚαατταασσκκήήννωωσσηη  ττοουυ
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
ααππόό  τταα  εελλλληηννόόπποουυλλαα

ττηηςς  ΟΟµµοογγέέννεειιααςς

ΣΣτταα  ύύψψηη  ηη  ααννεερργγίίαα  κκααιι  
ττοονν  ΙΙοούύννηη

Τον προηγούµενο µήνα 
έγιναν 46.011 νέες αιτήσεις 
για επιδότηση, ενώ πάνω 
από ένα χρόνο είναι εκτός
εργασίας οι περισσότεροι 

εγγεγραµένοι του ΟΑΕ∆ 

∆εκτή η δωρεά του
∆ήµου Φυλής 

από την ΕΛ.ΑΣ. 
Τα 8 τζιπ 4Χ4 θα χρησιµοποιηθούν 

σύµφωνα µε τις επιθυµίες του δωρητή 
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ΠΠοοττίίσσττρρεεςς  γγιιαα  τταα  ααδδέέσσπποοτταα  
ζζώώαα  σσυυννττρροοφφιιάάςς  σσεε  2200  

κκεεννττρριικκάά  σσηηµµεείίαα  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν

Από την ∆ευτέρα 24 Ιουλίου  έως και την
 Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017.

ΠΠρρόόσσκκλληησσηη  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  
σσττηηνν  99ηη  ΜΜεεγγάάρρωωνν  ΓΓηη

ΆΆγγρριιοο  έέγγκκλληηµµαα
σσττοο  ΠΠεερριισσττέέρριι  

µµεε  δδρράάσσττηη  
έένναανν  ττρρόόφφιιµµοο
σσττοο  ∆∆ααφφννίί
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ΣΣττηη  ΒΒοουυλλήή  ττοο  θθέέµµαα  ττηηςς
υυπποολλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  

σσυυσσττήήµµααττοοςς  κκλλιιµµααττιισσµµοούύ
σσττοο  ΘΘρριιάάσσιιοο  ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο

Προβλήµατα και στη συντήρηση του ιατρικού εξοπλισµού
ΈΈγγκκααιιρρηη  εεππέέµµββαασσηη  κκααιι  κκααττάάσσββεεσσηη  

ττηηςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς  σσττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  ∆∆ααφφννίίοουυ!!
Ευχαριστήριο της δηµοτικής αρχής Χαϊδαρίου για την
άµεση ανταπόκριση των γειτονικών ∆ήµων Αιγάλεω ,

 Ασπρόπυργου και Κερατσινίου µε βυτία 
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������
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Ασπρόπυργος
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π. 

Καποδιστρίου 27 & Μιαούλη Ανδρέα, 2105570007

Ελευσίνα
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ. Εθνικής Αντιστάσεως 98

& Περσεφόνης,2105547900

Μάνδρα

ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & 
Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Aχαρνές
ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΗΛΟΜΠΑΤΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ Αθηνών 23, 2102465432

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Λιόση Ιωάννα Ι. Πίνδου 13, 2102472223

Χαϊδάρι
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ρίµινι 28,

Έναντι Νοσοκοµείου Αττικόν, 2105812139

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια

Η θερµοκρασία στους 34
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαρτύρων Aκακίου Γεωργίου

Ευγενίου Θεοδώρου Θεοφίλου
Iούστου Ματθαίου και Τροφίµου,

Σύναξις υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Αρµατίου

Το σύνολο των
εγγεγγραµµένων
ανέργων συµπερ-

ιλαµβανοµένων εκείνων
που δεν αναζητούν
εργασία ανήλθαν σε
911.368 άτοµα τον Ιούνιο
σύµφωνα µε τα στοιχεία
του ΟΑΕ∆. Τον Ιούνιο του
2016, οι εγγεγραµµένοι
άνεργοι ανέρχονταν σε
950.025.

Πιο αναλυτικά:
Το σύνολο των εγγεγρ-

αµµένων ανέργων, µε
κριτήριο την αναζήτηση
εργασίας (αναζητούντων
εργασία), για τον µήνα
Ιούνιο 2017, ανήλθε σε
822.124 άτοµα, σύµφωνα
µε ανακοίνωση του
ΟΑΕ∆.

Από αυτά, 484.734 (ποσοστό 58,96%) είναι εγγεγραµ-
µένα στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα ίσο ή
και περισσότερο των 12 µηνών και 337.390 (ποσοστό
41,04%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για
χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 297.303 (ποσοστό 36,16%)
και οι γυναίκες ανέρχονται σε 524.821 (ποσοστό
63,84%).

Το σύνολο των εγγεγραµµένων λοιπών (µη αναζη- 
τούντων εργασία), για τον µήνα Ιούνιο 2017, ανήλθε σε 
89.244 άτοµα όπου 33.918 (ποσοστό 38,01%) είναι

εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διά-
στηµα ίσο ή και περισσότερο των 12 µηνών και 55.326
(ποσοστό 61,99%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του 

ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών.
Το σύνολο των επιδοτούµενων ανέργων (αφορά στον

αριθµό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του
αντίστοιχου µήνα) ανέρχεται σε 90.496 άτοµα, από τα
οποία οι 82.822 (ποσοστό 91,52%) είναι κοινοί και λοιπές
κατηγορίες επιδοτουµένων και οι 7.674 (ποσοστό 8,48%)
είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελµάτων.

Το σύνολο του αριθµού των δικαιούχων που πληρώθη-
καν και στο τέλος του µήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίω-
µα επιδότησης ανέρχεται σε 69.939 άτοµα.

Το σύνολο των νέων αιτήσεων ανέργων για επιδότηση
(σύµφωνα µε την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η
πρώτη πληρωµή γίνεται 37 ηµέρες µετά την εγγραφή του
δικαιούχου επιδόµατος ανεργίας) ανέρχεται σε 46.011
άτοµα.

ΣΣτταα  ύύψψηη  ηη  ααννεερργγίίαα  κκααιι  ττοονν  ΙΙοούύννηη
Τον προηγούµενο µήνα έγιναν 46.011 νέες αιτήσεις 

για επιδότηση, ενώ πάνω από ένα χρόνο είναι εκτός εργασίας 
οι περισσότεροι εγγεγραµένοι του ΟΑΕ∆

ΓΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ- ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΞ, ΠΟΥ
ΕΚΑΝΕ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΑΑπποοχχααιιρρεεττιισσττήήρριιαα  γγιιοορρττήή  σσττηηνν  ΚΚαατταασσκκήήννωωσσηη  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  ααππόό  τταα  εελλλληηννόόπποουυλλαα  ττηηςς  ΟΟµµοογγέέννεειιααςς

Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, ο ∆ήµος
Ασπροπύργου σε συνεργασία µε το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών και συγκεκριµένα µε τη Γενι-

κή Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού  υλοποιεί το
Κατασκηνωτικό Πρόγραµµα φιλοξενίας Ελληνο-
παίδων από χώρες της Ευρώπης και της πρώην 

Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών. Για τη χρο-
νιά αυτή, ο ∆ήµος θα φιλοξενήσει περίπου 200
ελληνόπουλα από τη Μόσχα, από το Βλαδικαυκάς,
της Βόρειας Οσετίας, την Ουκρανία, τη Γεωργία και
την Αρµενία σε τρεις (3) περιόδους.

συνεχίζεται στη σελ. 8
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∆εκτή η δωρεά του ∆ήµου Φυλής από την ΕΛ.ΑΣ.
Τα 8 τζιπ 4Χ4 θα χρησιµοποιηθούν σύµφωνα 

µε τις επιθυµίες του δωρητή 

Με προχθεσινή της απόφαση η Ελληνική
Αστυνοµία  έκανε δεκτή τη δωρεά του
∆ήµου Φυλής που αφορούσε 8 περι-

πολικά ανοικτού τύπου. Το σκεπτικό της απόφα-
σης αίρει  και όποιες επιφυλάξεις είχαν διατυπωθ-
εί στο δηµοτικό συµβούλιο για τη διαχείριση
αυτών των οχηµάτων. Καθορίζει απόλυτα σαφές πως η δωρεά θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις επιθ-
υµίες του δωρητή, για την αναβάθµιση της αστυνόµευσης στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Φυλής,
καθώς σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα απόφαση ανακαλείται αυτοδικαίως. Ακολουθεί η σχετική
απόφαση:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
1. Αποδεχόµαστε την δωρεά οχτώ (08) φορτηγών αυτοκινήτων ανοιχτού τύπου 4Χ4 (αγροτικών), από

τον ∆ήµο Φυλής, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Ελληνικής Αστυνοµίας, η οποία θα πραγ-
µατοποιηθεί σύµφωνα µε τις επιθυµίες του δωρητή, για την αναβάθµιση της αστυνόµευσης στην ευρύτε-
ρη περιοχή του ∆ήµου Φυλής, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα απόφαση ανακαλείται αυτο-
δικαίως.

2. Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας Τάξης, θα εκφράσει εγγράφως τις ευχαριστίες της Ελληνικής
Αστυνοµίας, στον ∆ήµαρχο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Φυλής, για την ευγενική τους προσφο-
ρά.

3. Μετά την παραλαβή των δωρηθέντων οχηµάτων, η ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης / Α.Ε.Α., να
υποβάλλει πρόταση εγγραφής αυτών, στο Γενικό Βιβλίο Υλικού (Γ.Β.Υ), σύµφωνα µε τα ισχύοντα.-

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Κ.ΟΤ.Υ.Π. 

Καθώς αυξάνονται οι θερµοκρασίες στη χώρα µας
ταυτόχρονα αυξάνονται και τα προβλήµατα στο
Θριάσιο νοσοκοµείο. 

Πιο συγκεκριµένα όπως είχαµε αναφέρει στο φύλλο της
12ης Ιουλίου, εκτός απο τα προβλήµατα υπολειτουργίας
στο σύστηµα κλιµατισµού του νοσοκοµείου, προέκυψε
και ζήτηµα σχετικά µε τη συντήρηση του ιατρικού εξοπλι-
σµού.

Πιο συγκεκριµένα όπως είχαν αναφέρει εργαζόµενοι του
νοσοκοµείου, παρουσιάζονται προβλήµατα ψύξης στα
κλιµατιστικά δηµιουργώντας δυσµενείς συνθήκες για
ασθενείς και προσωπικό. 

Το θέµα ήρθε πρόσφατα και στη Βουλή µετά απο επε-
ρώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ.

Το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό καθώς τις επόµενες
ηµέρες οι θερµοκρασίες θα αυξηθούν ξανά και θα έπρε-
πε ήδη να λυθεί το πρόβληµα.

Το δεύτερο θέµα που έχει προκύψει είναι η συντήρηση
του ιατρικού εξοπλισµού. Σύµφωνα µε πληροφορίες είναι
πραγµατικά «στην τύχη του». 

Αυτό το αναφέρουµε διότι ενώ απο τον Μάρτιο υπήρχε
πρόταση για κατωχύρωση σε µειοδότη της συντήρησης
ιατρικού εξοπλισµού, αυτό ακόµα δεν έχει αποφασιστεί. Η
ετήσια δαπάνη της πρότασης αυτής ήταν 300.000€
περίπου. 

Το θέµα ήρθε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του νοσοκοµείο
καιJ αναβλήθηκε. 

Αυτό δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στη συντήρηση
του εξοπλισµού όχι τόσο για την ασφάλεια των ασθενών
όσο για το αυξανόµενο κόστος επισκευής και παράδοσης
όσο ο χρόνος περνάει.

Σε επικοινωνία που είχαµε µε παράγοντα του νοσοκο-
µείου, για τα µεν κλιµατιστικά µας είπε πως εντός των
επόµενων ηµερών το πρόβληµα θα λυθεί, για δε το ζήτ-
ηµα της συντήρησης του εξοπλισµού µας ανέφερε πως
δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα και η συντήρησή τους
γίνεται χωρίς προβλήµατα.

Παρακάτω η επερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ
Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέµα: Για τα προβλήµατα στο Θριάσιο νοσοκοµείο 
λόγω υπολειτουργίας του συστήµατος κλιµατισµού

Σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία του Θριασίου
νοσοκοµείου προκαλεί η υπολειτουργία του συστήµατος
κλιµατισµού, µε αποτέλεσµα να ταλαιπωρούνται ασθενείς
και εργαζόµενοι στις περισσότερες κλινικές και τµήµατα
του νοσοκοµείου, να δυσκολεύεται η πραγµατοποίηση
θεραπευτικών και διαγνωστικών επεµβάσεων και να επι-
βαρύνεται η υγεία σε χειρουργηµένους και σοβαρά
πάσχοντες. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι η κατάσταση είναι χειρότερη σε
πολλά από τα κρίσιµα τµήµατα του νοσοκοµείου, όπως το
Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών, τα Χειρουργεία, η
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η Μονάδα Εµφραγµά-
των, η Αιµοδοσία, το Αιµοδυναµικό και το Ακτινολογικό
Εργαστήριο, η Γυναικολογική – Μαιευτική Κλινική και η
Χειρουργική Κλινική καθώς και η Ψυχιατρική και η Παι-
διατρική κλινική. 

Συγκεκριµένα, όπως καταγγέλλουν εργαζόµενοι, στο
Νοσοκοµείο είναι εγκαταστηµένες πέντε κεντρικές µονά-
δες ψύξης – θέρµανσης µε συνολικά δέκα µοτέρ, από τα
οποία δεν λειτουργούν τα τρία ενώ και από τα υπόλοιπα
επτά, τα τέσσερα υπολειτουργούν, µε αποτέλεσµα να
ταλαιπωρούνται ασθενείς, εργαζόµενοι και επισκέπτες
του νοσοκοµείου. 

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΈΈγγκκααιιρρηη  εεππέέµµββαασσηη  κκααιι  
κκααττάάσσββεεσσηη  ττηηςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς  
σσττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  ∆∆ααφφννίίοουυ!!

Ευχαριστήριο της δηµοτικής αρχής
 Χαϊδαρίου για την άµεση ανταπόκριση

των γειτονικών ∆ήµων Αιγάλεω 
Κερατσινίου και Ασπρόπυργου µε βυτία 

Φωτιά ξέσπασε τις µεσηµεριανές ώρες της
Τετάρτης στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος
του ∆αφνίου. Στην περιοχή έπνεαν δυνα-

τοί άνεµοι µε αποτέλεσµα την εξάπλωσή της.
Όµως, η έγκαιρη επέµβαση των πυροσβεστικών

δυνάµεων και τη πυροπροστασίας του ∆ήµου
καθώς αλλά και η άµεση ανταπόκριση των γειτο-
νικών ∆ήµων Αιγάλεω Κερατσινίου και Ασπρόπυρ-
γου µε βυτία, κατάφεραν να περιορίσουν την πυρ-
καγιά και να τη σβήσουν έπειτα από λίγη ώρα.

Ανακοίνωση δηµοτικής αρχής 

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε ξεχωριστά όλα τα
µέλη των Πυροσβεστικών ∆υνάµεων και της πυρο-
προστασίας που πήραν µέρος στην κατάσβεση και
έσωσαν ένα δάσος -πνεύµονα για ολόκληρο το
λεκανοπέδιο. 

Επίσης, ευχαριστούµε τους ∆ήµους που συνέδρα-
µαν στέλνοντας βυτία νερού, βοηθώντας αποφασι-
στικά στην πορεία κατάσβεσης της φωτιάς.

Αναµένεται επίσηµο πόρισµα από την πυροσβε-
στική υπηρεσία για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Καλούµε όλους τους κατοίκους σε ετοιµότητα.
Κάθε κάτοικος πρέπει να µεριµνήσει για την καθαρ-
ιότητα και αποψίλωση ξερών χόρτων εντός της
ιδιοκτησίας του. 

Να συµβάλει ο καθένας µας στη φύλαξη των
χώρων πρασίνου και των δασών, καλώντας άµεσα
στο 112 αναφέροντας τυχόν περιστατικό.

ΣΣττηη  ΒΒοουυλλήή  ττοο  θθέέµµαα  ττηηςς  υυπποολλεειιττοουυρργγίίααςς  
ττοουυ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  κκλλιιµµααττιισσµµοούύ  σσττοο  ΘΘρριιάάσσιιοο
Προβλήµατα και στη συντήρηση του ιατρικού εξοπλισµού
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Να διασφαλίσει άµεσα η κυβέρνηση
όλες τις προϋποθέσεις για δοµές
Προσχολικής Αγωγής αποκλειστικά

δηµόσιες και δωρεάν για όλα τα παιδιά, χωρίς
όρους και προϋποθέσεις, στην αποκλειστική
ευθύνη του κράτους, µε επαρκή χρηµατοδότ-
ηση, κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή και
στελέχωση µε επιστηµονικό παιδαγωγικό και
βοηθητικό προσωπικό απαιτεί η δηµοτική
αρχή Πετρούπολης.

Σε ανακοίνωσή της σηµειώνει:
«Από την Τετάρτη, 04/07, ξεκίνησαν οι εγγρ-

αφές στους βρεφονηπιακούς σταθµούς του
∆ήµου για όσους γονείς κατάφεραν να πάρ-
ουν τα πολυπόθητα voucher!
Και φέτος περίπου 50.000 παιδιά πανελλαδι-

κά µένουν εκτός παιδικών σταθµών και χιλιά-
δες λαϊκές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο.
O πραγµατικός αριθµός των παιδιών που
αποκλείστηκαν είναι πολύ µεγαλύτερος από
αυτά που δεν έλαβαν τη χρηµατοδότηση του
προγράµµατος ''Εναρµόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελµατικής Ζωής", καθώς πολλές
οικογένειες δεν είχαν καν δικαίωµα συµµε-
τοχής και κατά συνέπεια δεν υπέβαλαν
αίτηση.

Επιπλέον, για µία ακόµη χρονιά η ΕΕΤΑΑ
πέταξε έξω από τους παιδικούς σταθµούς
παιδιά που την προηγούµενη χρονιά
φοίτησαν στους παιδικούς σταθµούς του
∆ήµου, προκαλώντας µεγάλη ανησυχία στους
γονείς. Είναι πάγια θέση µας, ως ∆ηµοτική
Αρχή ότι ο ρόλος των παιδικών σταθµών δεν
έχει χαρακτήρα φύλαξης των βρεφών και των
νηπίων, αλλά εστιάζει στην οµαλή ψυχοσωµα-
τική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
Από αυτή τη θέση µας πηγάζει και η πάγια

τακτική µας -και µάλιστα είµαστε ο µόνος
∆ήµος που το πράττει- τα παιδιά αυτά να
συνεχίζουν και τη νέα χρονιά να φοιτούν στους
δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς, ανεξάρτητα
από το αν πήρανε ή όχι τη χρηµατοδότηση
από το πρόγραµµα.
Επίσης, υπάρχει έντονη διαµαρτυρία από

τους γονείς που ενώ έλαβαν τη χρηµατοδότ-
ηση από το πρόγραµµα, δε µπορούν να
ενταχθούν στις δοµές των ∆ήµων, αφού οι
θέσεις έχουν συµπληρωθεί. Μάλιστα, από την
πλευρά της κυβέρνησης επιχειρείται να µετα-
τοπιστούν οι ευθύνες, για τον αποκλεισµό των
παιδιών και την ταλαιπωρία των γονέων,
στους δήµους.
Η ευθύνη συνολικά για την απαράδεκτη κατά

σταση που έχει διαµορφωθεί είναι αποκλει-
στικά της κυβέρνησης. Αφενός γιατί άλλαξε
τον προσανατολισµό του προγράµµατος µε
στόχο όχι τη στήριξη και διεύρυνση των δηµο-
τικών δοµών, αλλά τη χρηµατοδότηση των
ιδιωτικών δοµών και αφετέρου γιατί στερεί
συνεχώς κονδύλια από τους ∆ήµους, µε τα
οποία θα µπορούσαν να επεκτείνουν τις υπο-
δοµές βρεφονηπιακών σταθµών, προκειµέ-
νου να µη µένει κανένα παιδί εκτός.
Ως ∆ηµοτική Αρχή στηρίζουµε µέσα από την

πολιτική µας τους γονείς και µαζί τους αγω-
νιζόµαστε για να µπορούν όλα τα παιδιά,
χωρίς όρους και προϋποθέσεις να έχουν
προσχολική αγωγή, σε δηµόσιους παιδικούς
σταθµούς, χωρίς τροφεία. Εξάλλου, το έχουµε
αποδείξει εµπράκτως από το 2011, κατα-
ργώντας τα τροφεία για όλα τα παιδιά, έχοντας
θέση αρχής ότι η προσχολική αγωγή αποτελεί
δικαίωµα και όχι πολυτέλεια και ως εκ τούτου
θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν.Η συµµετοχή
µας στο πρόγραµµα της ΕΕΤΑΑ ''Εναρµόνιση
Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής" µας
εξασφαλίζει µια ετήσια επιδότηση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντάς µας τη δυνατότ-
ητα να καλύπτουµε µόνο ένα µέρος των λειτο-
υργικών εξόδων των παιδικών σταθµών και
της µισθοδοσίας των υπαλλήλων. Σε καµία
περίπτωση δεν αρκεί για την πλήρη κάλυψη
των συνολικών δαπανών των παιδικών
σταθµών. Για παράδειγµα, το έτος 2016 η
επιδότηση από το πρόγραµµα ανήλθε στα
841.700 ευρώ, ενώ ο ∆ήµος συνείσφερε από 

τον προϋπολογισµό του το ποσό των
723.250 ευρώ.Γίνεται κατανοητό ότι η κατάργ-
ηση των τροφείων είναι καθαρά απόρροια της
πολιτικής µας αντίληψης, η οποία δεν βασίζε-
ται σε κανενός είδους επιδότηση. Άλλωστε,
διαπερνά όλες τις δοµές του ∆ήµου, αφού σε
όλες τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις τα
παιδιά συµµετέχουν χωρίς µηνιαία συνδροµή,
εκτός του Κολυµβητηρίου και του Ωδείου που
συµµετέχουν µε µικρή συνδροµή.
Στον τοµέα της Προσχολικής Αγωγής κατα-

βάλλουµε τεράστιες προσπάθειες, προκειµέ-
νου να διευρύνουµε τις υποδοµές, ώστε όλο
και περισσότερα παιδιά να φοιτούν στους
δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς. Αποτέλεσµα
αυτών των προσπαθειών είναι η άµεση ένα-
ρξη της κατασκευής του δεύτερου ιδιόκτητου
παιδικού σταθµού, στη συµβολή των οδών
Κερασόβου και Θράκης, ενώ από τη µεριά του
∆ήµου έχει χαρακτηριστεί ο χώρος για τον
τρίτο ιδιόκτητο παιδικό σταθµό, στη συµβολή
των οδών Σαλαµίνος και Περικλέους και έχο-
υµε ξεκινήσει τις διαδικασίες για ένταξη του
έργου σε χρηµατοδότηση.
Ως ∆ηµοτική Αρχή απαιτούµε από την

κυβέρνηση άµεσα να διασφαλίσει όλες τις
προϋποθέσεις για δοµές Προσχολικής Αγω-
γής αποκλειστικά δηµόσιες και δωρεάν για
όλα τα παιδιά, χωρίς όρους και προϋποθέσεις,
στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους, µε
επαρκή χρηµατοδότηση, κατάλληλη υλικο-
τεχνική υποδοµή και στελέχωση µε επιστηµο-
νικό παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό».

Αν και επανειληµµένα έχει
ζητηθεί η αντικατάσταση
των µηχανηµάτων που δεν
λειτουργούν, δεν έχει παρθ-
εί κανένα ουσιαστικό µέτρο
από τις διοικήσεις του νοσο-
κοµείου και το Υπουργείο
Υγείας, µε αποτέλεσµα να
φτάσουµε στη σηµερινή
απαράδεκτη κατάσταση. 

Αυτά είναι τα αποτελέσµα-
τα της υποχρηµατοδότησης

των δηµόσιων νοσοκοµείων, που συνεχίζει και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η
οποία διατήρησε την κρατική χρηµατοδότηση για τα νοσοκοµεία για το 2017 στα ίδια
απαράδεκτα επίπεδα µε πέρυσι και τη µείωσε για τον ΕΟΠΥΥ κατά 200 εκατ. ευρώ και
για τις µονάδες ΠΕ∆Υ κατά
7 εκατ. ευρώ. 

Ταυτόχρονα συνεχίζει να
«µπουκώνει» µε επιδοτή-
σεις και φοροαπαλλαγές
εκατοµ¬µυρίων ευρώ τους
µεγαλοεπιχειρηµατίες και
να ξοδεύει δισεκατοµµύρια
ευρώ κάθε χρόνο για εξοπ-
λισµούς και για τη συµµε-
τοχή µας στους διεθνείς
ιµπεριαλιστικούς οργανι-
σµούς.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. υπουργός, τι µέτρα θα πάρει:
— Για να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του συστήµατος κλιµατισµού στο Θριά-

σιο νοσοκοµείο για να σταµατήσει η καταπόνηση των εργαζοµένων και η επιβάρυνση
της υγείας των ασθενών

Οι βουλευτές
Γιάννης Γκιόκας, Γιώργος Λαµπρούλης, ∆ιαµάντω Μανωλάκου

Ευάγγελος Λιάκος

Θάνατος ∆ηµοτικού Υπαλλήλου: 
ΚΚαατταασσχχέέσσεειιςς  κκααιι  κκίίννδδυυννοοςς  γγιιαα  ττοονν  ∆∆ήήµµααρρχχοο

Τελεσιδίκησε στην ∆ικαιοσύνη η υπόθεση, που αφορά την διεκδίκηση από τον
∆ήµο Καλαµπάκας, ποσού περίπου 200.000 Eυρώ από 10 κληρονόµους
πρώην εργαζοµένου στην Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου Χασίων, που

“έχασε τη ζωή” του σε εργατικό δυστύχηµα, πριν από 7 χρόνια, στο Αγιόφυλλο, εν ώρα
εργασίας.

Οι κληρονόµοι (σύζυγος, παιδιά και συγγενείς) κέρδισαν τη δικαστική διαµάχη, αλλά
ο ∆ήµος Καλαµπάκας αρνείται να εφαρµόσει την αµετάκλητη δικαστική απόφαση, µε
αποτέλεσµα ένας εκ των τριών δικηγόρων να έχει προχωρήσει στην κατάσχεση
τραπεζικών λογαριασµών, να έχει πάρει το 1/3 περίπου του ποσού, αλλά και
ταυτόχρονα να έχει επιβαρυνθεί ο ∆ήµος Καλαµπάκας µε µερικές χιλιάδες Ευρώ,
λόγω της διαδικασίας της αναγκαστικής κατάσχεσης, σύµφωνα µε το trikalanews.gr.

Οι άλλοι δύο δικηγόροι έχουνJ κουραστεί να λαµβάνουν υποσχέσεις από τον ∆ήµο
και ετοιµάζονται τέλος του µήνα να πράξουν ότι και ο συνάδελφός τους, µε
αποτέλεσµα, πιθανά, να χρεωθεί ο ∆ήµος και άλλες χιλιάδες Ευρώ, πράξη µε την
οποία ο ∆ήµαρχος Καλαµπάκας ρισκάρει να βρεθεί κατηγορούµενος για παράβαση
καθήκοντος, όπως αναγράφει το ίδιο ρεπορτάζ.

«Σαφώς και µπαίνει ζήτηµα παράβαση καθήκοντος όταν δεν εκτελείται τελεσίδικη και
αµετάκλητη δικαστική απόφαση και ο ∆ήµος θα πληρώσει µε την άρνηση αυτή
περισσότερα χρήµατα σε βάρος των δηµοτών του από το ποσό που έχει επιδικαστεί»,
δηλώνει στο trikalanews.gr ένας εκ των δικηγόρων των κληρονόµων του άτυχου
εργαζόµενου.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
∆∆ωωρρεεάάνν  ππρροοσσχχοολλιικκήή  ααγγωωγγήή  ∆∆ωωρρεεάάνν  ππρροοσσχχοολλιικκήή  ααγγωωγγήή  

γγιιαα  όόλλαα  τταα  ππααιιδδιιάά  χχωωρρίίςς  γγιιαα  όόλλαα  τταα  ππααιιδδιιάά  χχωωρρίίςς  
όόρροουυςς  κκααιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςςόόρροουυςς  κκααιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς
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ΆΆγγρριιοο  έέγγκκλληηµµαα  σσττοο  ΠΠεερριισσττέέρριι  µµεε
δδρράάσσττηη  έένναανν  ττρρόόφφιιµµοο  σσττοο  ∆∆ααφφννίί

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ένας ψυχίατριος που
εργάζεται στο ∆αφνί κατήγγειλεστην Αστυνοµία
ότι ένας ασθενής του, του είπε ότι δολοφόνησε τη

σύντροφό του και του υπέδειξε τη διεύθυνση του σπιτιού
της. Ο γιατρός ανέφερε το συµβάν στην αστυνοµία, η
οποία ανέλαβε να ελέγξει τη βασικότητα της πληροφο-
ρίας.

Αστυνοµικοί πήγαν στο σπίτι στην οδό Παραµυθιάς
στο Περιστέρι και βρήκαν νεκρή – δολοφονηµένη µε
µαχαίρι την 51χρονη γυναίκα.

Ο δράστης 45 ετών συνελήφθη από αστυνοµικούς του
τµήµατος ∆ίωξης Ανθρωποκτονιών.

Ενηµέρωση καταστηµάτωνΕνηµέρωση καταστηµάτων
στον ∆ήµο Αχαρνών για την

Ανακύκλωση Γυαλιού

Η∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του
∆ήµου Αχαρνών σε συνεργασία µε την Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)

ενηµέρωσε τα καταστήµατα µαζικής εστίασης του ∆ήµου Αχα-
ρνών για το Πρόγραµµα ανακύκλωσης γυαλιού του ∆ήµου
Αχαρνών.

Το Πρόγραµµα
Ανακύκλωσης γυα-
λιού απευθύνεται
κυρίως σε επαγγε-
λµατίες – ειδικότερα
σε επαγγελµατίες
µαζικής εστίασης –
οι οποίοι διαχειρίζονται µεγάλο όγκο γυάλινων συσκευασιών.

Με σκοπό την ενίσχυση της ανακύκλωσης γυαλιού, ο
∆ήµος Αχαρνών έχει τοποθετήσει µπλε κώδωνες σε διάφορα
σηµεία στον ∆ήµο Αχαρνών και πρόσφατα υλοποίησε καµ-
πάνια ενηµέρωσης των καταστηµάτων για το συγκεκριµένο
πρόγραµµα.  Όπως ανέφερε ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θοδωρής Συρ-
ινίδης, το Πρόγραµµα Ανακύκλωσης Γυαλιού του ∆ήµου Αχα-
ρνών υλοποιείται από το 2015 και στόχος είναι η περαιτέρω
εξέλιξη του καθώς και η ενηµέρωση πολιτών και επαγγελµα-
τιών για τα πλεονεκτήµατα της ανακύκλωσης.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών εξέφρασε την ικανοποίησή του για
την πορεία του προγράµµατος και δήλωσε ότι:"Η ευαισθητο-
ποίηση των πολιτών και των επαγγελµατιών είναι µείζονος
σηµασίας για την επιτυχή έκβαση του προγράµµατος
Ανακύκλωση Γυαλιού και για την αξιοποίηση των πλεονεκ-
τηµάτων της ανακύκλωσης στη διαχείριση των αστικών
αποβλήτων".

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ: 
ΣΣεε  ππλλήήρρηη  εεξξέέλλιιξξηη  
οοιι  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  γγιιαα  
ττοο  ΣΣππίίττιι  ττηηςς  ΓΓρρίίζζααςς

Tην ευχάριστη είδηση ότι οι διαδικασίες για το Σπίτι
της Γρίζας βρίσκονται στην τελική ευθεία ώστε τον
προσεχή ∆εκέµβρη να ξεκινήσει το έργο ανακοίνω-

σε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς κατά τα συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την Παρασκευή 14 Ιουλίου.
Αφορµή στάθηκε το θέµα 21 της ηµερήσιας διάταξης όπου «Με την υπ’ αριθ. 38/2017 Απόφαση της Ενιαίας Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Φυλής παραχωρεί δωρεάν στο ∆ήµο Φυλής ένα οικόπεδο εµβαδού
231,25 τµ. που βρίσκεται στα Άνω Λιόσια και συγκεκριµένα στο ΟΤ 921 του εγκεκριµένου σχεδίου πόληςJ» .

Όπως ενηµέρωσε ο ∆ήµαρχος πρόκειται για το οικόπεδο στο οποίο µετά την υπογραφή των σχετικών Συµβολαίων
και την Άδεια της Πολεοδοµίας, θα ξεκινήσουν οι εργασίες για τη δηµιουργία του πολυπόθητης στέγης που θα φιλο-
ξενήσει το πλούσιο και πολύτιµο πολιτιστικό έργο του Αρβανίτικου Συλλόγου Άνω Λιοσίων η ΓΡΙΖΑ. Το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο ψήφισε οµόφωνα το θέµα, ενώ ο ∆ήµαρχος αναφέρθηκε επιγραµµατικά και στη στέγη του Αιγέα της οποίας
τη δηµιουργία εξήγγειλε πρόσφατα. 

Το πρώην στρατόπεδο «Αντιστρατήγου Νικολάου Ρόκα» στη Μάνδρα 
Στο πακέτο των διαγωνισµών που προκήρυξε το Ταµείο Εθνικής Αµυνας 

Το πρώην στρατόπεδο «Αντιστρατήγου Νικολάου Ρόκα» στη Μάνδρα Αττικής περιλαµβάνονται στο
πακέτο των διαγωνισµών που δηµοσιοποίησε η Υπηρεσία Aξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
Ενόπλων ∆υνάµεων, µε σκοπό τη µακροχρόνια εκµίσθωσή τους από ιδιώτες.

Συγκεκριµένα, το Ταµείο Εθνικής Αµυνας προκήρυξε διαγωνισµό για την εκµίσθωση του πρώην
στρατοπέδου «Αντιστρατήγου Νικολάου Ρόκα» στη Μάνδρα Αττικής εµβαδού 22,5 στρεµµάτων µε τιµή
εκκίνησης ετήσιου µισθώµατος τις 72.000 ευρώ. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίστηκε στα 20 έτη µε
δικαίωµα παράτασης για άλλα 20 έτη. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 4 Αυγούστου µε ώρα έναρξης
στις 8.00 και λήξης στις 11.00.



Ολοκληρώθηκε ο Πρώτος Κύκλος
του Προγράµµατος «∆ιακοπές στο
Σχολείο» στον Ασπρόπυργο

Ο
λοκληρώθη-
κε, αφή-
ν ο ν τ α ς

ε ξ α ι ρ ε τ ι κ έ ς
εντυπώσεις, ο
Πρώτος Κύκλος του
Πρότυπου Προ-
γράµµατος ∆ηµιουρ-
γικής Απασχόλησης
«∆ιακοπές στο Σχο-
λείο», που φιλοξενείται στο Γενικό Λύκειο Ασπροπύρ-
γου.

Παιδιά ηλικίας έξι (6) έως δώδεκα (12) ετών, µε τη
βοήθεια των Παιδαγωγών και των εθελοντών του Προ-
γράµµατος, αξιοποίησαν δηµιουργικά το χρόνο τους, µε
διάφορες δραστηριότητες, όπως οµαδικά παιχνίδια,
κατασκευές – χειροτεχνίες, αθλητισµό, θεατρικά
παιχνίδια, εικαστικά, χορό – µουσική, περιβαλλοντική
και διαπολιτισµική εκπαίδευση.

Έτσι, µετά το πέρας του Πρώτου Κύκλου, όλοι µαζί,
Παιδιά και Παιδαγωγοί, σαν µια οµάδα, πραγµατο-
ποίησαν µια εντυπωσιακή γιορτή, παρουσία των
Γονιών και άλλων καλεσµένων. 

Η Γιορτή περιλάµβανε µικρά σκετς, κουκλοθέατρο, µε
τις φιγούρες που είχαν κατασκευάσει τα παιδιά µόνα
τους, χορό και τραγούδια σε διάφορες γλώσσες. 

Μικροί και µεγάλοι πέρασαν ένα ευχάριστο απόγευµα
και διασκέδασαν µε τη ψυχή τους.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, έχει ξεκινήσει ήδη ο ∆εύτερ-
ος Κύκλος του Προγράµµατος, ο οποίος θα ολοκληρ-
ωθεί στο τέλος του Ιουλίου.  

Η πρωτοβουλία αυτή πραγµατοποιείται µε την υπο-
στήριξη του Οµίλου «Ελληνικά Πετρέλαια»  και της Εθε-
λοντικής Οµάδας Έλιξ, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο
Ασπροπύργου.

Εντάσσεται στο ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Μόρφω-
σης και ∆ιαπαιδαγώγησης των Νέων που έχει επεξερ-
γαστεί και υλοποιεί η ∆ηµοτική Αρχή του Ασπρόπυρ-
γου, εκδηλώνοντας έτσι εµπράκτως και µε µοναδική
επιτυχία, το ζωηρό ενδιαφέρον της για τη Νέα Γενιά και
τους Γονείς της πόλης.

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις λόγω εκτέλεσης
εργασιών στον ανισόπεδο κόµβο Τατοΐου

Λ
όγω εκτέλεσης εργασι ών βελτί ωσης των ι σόπεδων
κόµβων, θα πραγµατοποι ηθούν έως 30.8.2017 και
κατά τι ς βραδι νές ώρες (από 21:00΄έως 07:00΄της

εποµένης), οι  παρακάτω προσωρι νές κυκλοφορι ακές
ρυθµί σει ς στην περι οχή του ανι σόπεδου κόµβου Τατοΐ ου χ.θ.
16,791, ως ακολούθως:

Α) Ισόπεδος κόµβος : Συµβολή Τατοΐ ου – δυτι κός παράδρ-
οµος Π.Α.Θ.Ε.,

ΦΑΣΗ Α΄ :Στένωση της οδού Τατοΐ ου κατά 50εκ. από Αχα-
ρνές.

ΦΑΣΗ Β΄ :∆ι ακοπή της κυκλοφορί ας στην αρι στερή
λωρί δα καθώς και  της λωρί δας αρι στερής στροφής της οδού
Τατοΐ ου, ρεύµα κυκλοφορί ας προς Αχαρνές. 

Β) Ισόπεδος κόµβος : Συµβολή Τατοΐ ου –Ελ.Βενι ζέλου
ΦΑΣΗ Α΄: Καθορι σµός 4,5µ. του πλάτους οδοστρώµατος

της οδού Τατοΐ ου γι α τη δεξι ά στροφή από την νότι α πρό-
σβαση της οδού Τατοΐ ου προς την ανατολι κή πρόσβαση της
οδού Ελ. Βενι ζέλου.

Κατά την ανωτέρω δι ακοπή η κυκλοφορί α των οχηµάτων θα
δι εξάγεται  αµφί δροµα µε µέγι στο πλάτος 7,3µ. γι α την οδό
Τατοΐ ου και  6µ. γι α την οδό Ελ. Βενι ζέλου.

ΦΑΣΗ Β΄: Στένωση 1µ. της οδού Ελ. Βενι ζέλου προς τον
κόµβο (Συµβολή Τατοΐ ου –Ελ. Βενι ζέλου)

ΦΑΣΗ Γ΄: Αποκλει σµός της αρι στερής λωρί δας και  στα
δύο ρεύµατα κυκλοφορί ας της οδού Τατοΐ ου, στο τµήµα της
από τον κλάδο εξόδου του αυτοκι νητοδρόµου έως και  την οδό
Ελ. Βενι ζέλου

ΦΑΣΗ ∆΄:Στένωση της οδού Τατοΐ ου µε ελάχι στο δι ατι θέ-
µενο πλάτος οδοστρώµατος 6,25µ. καθώς και  της οδού
Ελ.Βενι ζέλου στην περι οχή της δυτι κής πρόσβασης του κόµ-
βου (Συµβολή Τατοΐ ου –Ελ.Βενι ζέλου).

Παρακαλούνται  οι  οδηγοί  των οχηµάτων να εί ναι  ι δι αί τερα
προσεκτι κοί  κατά την δι έλευσή τους από τα σηµεί α των
εργασι ών και  να ακολουθούν την υπάρχουσα οδι κή σήµανση.
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Από την ∆ευτέρα 24 Ιουλίου  έως και την
Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017.

Πρόσκληση συµµετοχής 
στην 9η Μεγάρων Γη

Η∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ) µε την αρωγή του ∆ήµου Μεγα-

ρέων και σε  συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς  διορ-
γανώνει για 9η συνεχή χρο-
νιά, στο άλσος «Θεόγνιδος»
(Πευκάκια), την έκθεση προ-
βολής τοπικών προϊόντων και
παραδοσιακών τεχνηµάτων
µε τίτλο «Μεγάρων Γη» κατά
την περίοδο 01 εως 04
Σεπτεµβρίου 2017.

Η πολυεκδήλωση 9η
«Μεγάρων Γη» προετοιµάζεται να φιλοξενήσει πλέον
των 100 εκθετών και µεγάλο πλήθος επισκεπτών,
κυρίως από την αστική περιοχή της Αττικής.

Για πρώτη φορά στην εννιάχρονη ιστορία της έκθεσης
είµαστε στην ευχάριστη θέση να µπορούµε ν’ ανα-
κοινώσουµε ταυτόχρονα µε την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος το πολιτιστικό πρόγραµµα της Γιορτής
Τοπικής Ανάπτυξης  το οποίο έχει ως εξής:

Παρασκευή 01 Σεπτεµβρίου 2017 : Παράσταση Λαο-
γραφικών Συλλόγων Μεγάρων και Νέας Περάµου.

Σάββατο 02 Σεπτεµβρίου 2017 : Οι  τέσσερις νικητές
του «The Voice» σε µία µοναδική συναυλία  (Άκης Κακα-
γής-Γιάννης Μάργαρης-Κασσιανή Λειψάκη  &  Νικολέτα
Μιλιώνη).

Κυριακή 03 Σεπτεµβρίου 2017 : Θεατρική Παράσταση
«Σ΄αγαπώJ αλλά» µε τον Πέτρο Ξεκούκη και τον Γιώρ-
γο Ματαράγκα.

∆ευτέρα 04 Σεπτεµβρίου 2017 : Μεγάλη Συναυλία µε
τον ΚΩΣΤΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΑ, µαζί του θα είναι η Κέλλυ Βου-
δούρη και Γιάννα Φαφαλιού.

Το πρόγραµµα αυτό εµπλουτίζεται µε πληθώρα
παράλληλων εκδηλώσεων και δράσεων!!!

Τέλος ,προσκαλούµε τους ενδιαφερόµενους επαγγε-
λµατίες που θέλουν να λάβουν µέρος ως εκθέτες της 9ης
«Μεγάρων Γη» να προσέλθουν στα γραφεία της
∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. (Κυριακουλείο Πολιτιστικό Κέντρο 1ος
όροφος)  για να συµπληρώσουν την αίτηση ενδιαφέρον-
τος – συµµετοχής από την ∆ευτέρα 24 Ιουλίου 2017 έως
και την  Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017. Για περαιτέρω
πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της
∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. 22960-82747, 22960-89150 θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.

ΕΚΠΟΙΖΩ: ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ,
ΟΤΑΝ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ

Η ΕΚΠΟΙΖΩ, µας ενηµερώνει για τα δικαιώµατα των ενοι-
κιαστών των δωµατίων:
Το ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόµενα δωµάτια πρέπει:
– να διαθέτουν όλες τις διαφηµιζόµενες και συµφωνηθείσες
παροχές (κλιµατισµό, πισίνα, γυµναστήριο, internet κλπ),
– να επιβεβαιώνουν γραπτά εντός τριών ηµερών την
αποδοχή ή όχι της κράτησης,
– να έχουν αναρτηµένο τιµοκατάλογο σε κάθε δωµάτιο.
Εάν δεν τηρηθούν τα συµφωνηθέντα, ο ξενοδόχος οφείλει:
– να εξασφαλίσει τη διαµονή σας σε άλλο ξενοδοχείο ίδιας ή
ανώτερης κατηγορίας, καταβάλλοντας τα έξοδα µεταφοράς
σας σε αυτό το ξενοδοχείο και την όποια διαφορά υπάρχει
στην τιµή.

Προκαταβολή
Όταν κάνετε µια κράτηση, το ξενοδοχείο δικαιούται να σας
ζητήσει προκαταβολή έως το 25% του συνολικού κόστους
της διαµονής σας. Το ποσό αυτό, δεν µπορεί να είναι µικρό-
τερο από το κόστος διαµονής για µια ηµέρα.

Εάν θέλετε να ακυρώσετε την κράτησή σας:
– Σας επιστρέφεται το 100% των χρηµάτων, εάν κάνετε την
ακύρωση τουλάχιστον 21 ηµέρες πριν από τη διαµονή σας.
– Εάν δεν κάνετε την ακύρωσή σας µέχρι 21 ηµέρες πριν
από τη διαµονή σας, οφείλετε να καταβάλετε µέχρι το 50%
του συνολικού κόστους της κράτησή σας, ανάλογα µε την
πολιτική του ξενοδοχείου.
Σε περίπτωση που θέλετε να µείνετε λιγότερες ηµέρες από
τις ηµέρες της αρχικής σας κράτησης, θα πρέπει να έχετε
ενηµερώσει τον ξενοδόχο τουλάχιστον 21 ηµέρες πριν και
δεν θα έχετε καµία επιβάρυνση.
Εάν δεν ενηµερώσετε έγκαιρα (21 ηµέρες πριν), ο
ξενοδόχος δικαιούται να σας ζητήσει αποζηµίωση έως το
50% της συµφωνίας.Για πληροφορίες ή καταγγελίες οι κατα-
ναλωτές µπορούν να απευθύνονται στην τουριστική
αστυνοµία, στον ΕΟΤ και στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2019 / Plovdiv 2019
Ανοιχτή πρόσκληση σε καλλιτέχνες µε έδρα την Πάφο, το Κάουνας και την Ελευσίνα, 

για τη συµµετοχή τους στο 'Plovdiv School of Spectacle 2017'

Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Пловдив
2019 / Plovdiv 2019 και ο βρετανικός καλλιτεχνικός
οργανισµός Walk the Plank απευθύνουν ανοιχτή
πρόσκληση σε καλλιτέχνες µε έδρα τη
Φιλιππούπολη, το Λίµερικ, την Πάφο, το Κάουνας και
την Ελευσίνα, για τη συµµετοχή τους στο 'Plovdiv
School of Spectacle 2017' – ένα δωρεάν εντατικό
οκταήµερο εργαστήριο για τις τέχνες του δρόµου
(outdoor arts), στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας.
Προθεσµία: 31 Ιουλίου 2017
Περισσότερες πληροφορίες: goo.gl/23sjJd

Έτοιµο το ανοικτό γήπεδο µπάσκετ της Ν. Περάµου

Έτοιµο το αν οικτό γήπεδο µπάσκετ της Ν. Περάµου µετά από
συν τον ισµέν ες προσπάθειες του ΝΠ∆∆ "ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ", της

∆ηµοτικής Κοιν ότητας Ν. Περάµου και των  µελών  του ∆Σ της Έν ωσης
Ν. Περάµου.
Τοποθετήθηκαν  ν έα στεφάν ια, προβολείς, έγιν αν  τα απαραίτητα
βαψίµατα στον  αγων ιστικό χ ώρο και την  εξέδρα καθώς και ν έα
διαγράµµιση. Ευχ αριστίς εκφράστηκαν  προς τον  ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ.
Κώστα ∆ρυµούση για την  κατασκευή µόν οµπλοκ τσιµέν των .

9Η ΣΤΑ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Η ΚΕΛΛΥ
ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ!
Θερµά συγχαρητήρια

της ∆ηµοτικής Αρχής Χαϊδαρίου 
στη Χαϊδαριώτισσα πρωταθλήτρια

Η∆ηµοτική Αρχή Χαϊδαρίου εκφράζει τα θερµά
συγχαρητήρια στην Κέλλυ Αραούζου για την
κατάκτηση της 9ης θέσης στα 5000 µέτρα

ανοιχτής θάλασσας στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα στη
Βουδαπέστη.

Η Χαϊδαριώτισσα πρωταθλήτρια συνεχίζει την παράδο-
ση των πρωταθλητών στο κολύµπι ανοιχτής θάλασσας,
δίνει χαρά και κάνει περήφανο όλο το Χαϊδάρι, γεµίζει
προσδοκίες για ακόµα µεγαλύτερες επιτυχίες για τη
συνέχεια.

Θέλουµε να ευχηθούµε στην ίδια ότι καλύτερο, να έχει
υγεία και πιστεύουµε ότι θα έρθουν και άλλες επιτυχίες.

Εξαιρετικές ερµηνείες 
από τη θεατρική οµάδα εκπαιδευτικών

∆υτικής Αττικής στο Πολιτιστικο 
Κέντρο «Λ. Κανελλόπουλος»

Η παράσταση ΜΗ∆ΕΙΑ  αφιερώθηκε στη µνήµη
του πρόσφατα εκλιπόντος Αργύρη Αργυρίου, 

διευθυντή ∆ευτεροβάθµιας
 Εκπαίδευσης  ∆υτ. Αττικής 

Μ
ε µεγάλη επιτυχία και εξαιρετικές ερµ-
ηνείες από τους ηθοποιούς – καθηγητές
πραγµατοποιήθηκε η παράσταση της

τραγωδίας του Ευριπίδη ΜΗ∆ΕΙΑ από τη θεατρική
οµάδα εκπαιδευτικών ∆υτικής Αττικής στο θέατρο
του Πολιτιστικού Κέντρου «Λ. Κανελλόπουλος»
στην Ελευσίνα.

Το κείµενο του έργου, σε µετάφραση του Ν.
Χουρµουζιάδη, σκηνοθετήθηκε άριστα από την
εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Σταθοπούλου. Παρά το
γεγονός ότι πρόκειται για ερασιτέχνες ηθοποιούς,
ήταν εµφανής ο επαγγελµατισµός και η ποιότητα
της απόδοσης των καθηγητών που ενσάρκωσαν
τα πρόσωπα της ευριπίδειας τραγωδίας.  Πρωτότ-
υπη κρίθηκε και η µουσική επένδυση του εκπαι-
δευτικού Άκη Παππά.

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η παράσταση αφιερώθη-
κε στη µνήµη του πρόσφατα εκλιπόντος Αργύρη
Αργυρίου, διευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης ∆υτ. Αττικής, ο οποίος υποστήριζε µε θέρµη τη
θεατρική παιδεία στα σχολεία και ενθάρρυνε κάθε
σχετική πρωτοβουλία.

Εκτός από τους οικείους του εκλιπόντος διευθυ-
ντού παραβρέθηκαν και πλήθος εκπαιδευτικών και
µαθητών από όλη την Αττική. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την παράσταση παρα-
κολούθησαν ο διευθυντής του 1ου Γυµνασίου Ζεφ-
υρίου κ. Μποζίνης, εµπνευστής αλλά και µε κάθε
τρόπο αρωγός όλης της δράσης, ο διευθυντής του
2ου ΓΕΛ Μεγάρων, κ. Γεωργούλης, η διευθύντρια
του ΓΕΛ Φυλής, κα Παπαδοπούλου, η διευθύντρια
του 2ου Γυµνασίου Άνω Λιοσίων, κα Κωτσέλη,
εκπρόσωποι της ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου
και Φυλής.

Η βραδιά έκλεισε µε την υπόσχεση ότι η προ-
σπάθεια θα συνεχιστεί κατά τη νέα σχολική χρονιά,
ώστε να αυξηθούν οι δράσεις θεατρικής παιδείας
και αγωγής στα σχολεία της ∆υτικής Αττικής. 



8-θριάσιο Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

Επικεφαλής της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού, Μιχάλης Κόκκινος:
Ο Ασπρόπυργος,  βρίσκεται στην πρωτοπορία της αµφίδροµης σχέσης µε την Οµογένεια που τόσο 

έχει ανάγκη η Ελλάδα. Κι αυτό συνιστά ένα φωτεινό παράδειγµα για την Αυτοδιοίκηση και την τοπική Κοινωνία.
Η συνέχεια από τη σελ. 2

Μετά την ολοκλήρωση της Β’ Κατασκηνωτικής
περιόδου, µέσα σε κλίµα χαράς και ενθουσιασµού,
πραγµατοποιήθηκε η γιορτή, από ελληνόπουλα της
Μόσχας, που φιλοξενήθηκαν στην Κατασκήνωση
του ∆ήµου Ασπροπύργου από τις 4/7 έως 16/7
µαζί µε τα παιδιά του Ασπρόπυργου. Οι µικροί,
εκτός από τις δραστηριότητες που έκαναν στο
χώρο της Κατασκήνωσης, επισκέφτηκαν διάφορο-
υς αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία και συγκε-
κριµένα, τα Μουσεία της Ακρόπολης, της Ελευ-
σίνας, της Θήβας, τον Ιερό Βράχο κ.λπ. Επίσης,
πραγµατοποίησαν επίσκεψη στο ∆ηµαρχείο Ασπρ-
οπύργου, όπου µε ιδιαίτερη χαρά τους υποδέχτηκε
ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου,
στην Αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Στην αποχαιρετιστήρια Εκδήλωση, της δεύτερης
περιόδου, µαζί µε τα παιδιά του Ασπρόπυργου, τα
Ελληνόπουλα από τη Μόσχα, εξέφρασαν θερµές
ευχαριστίες, προς τον ∆ήµαρχο και το Υπουργείο
Εξωτερικών, όχι µόνο για τη φιλοξενία, αλλά
πρωτίστως για τη δυνατότητα που τους δόθηκε να
χτίσουν φιλίες µε τα παιδιά της πόλης, µε τα οποία
στο εξής θα συνοµιλούν και θα ανταλλάσσουν
απόψεις ηλεκτρονικά.

Στην εκδήλωση, το Υπουργείο Εξωτερικών εκπρ-
οσώπησε ο επικεφαλής της Γενικής Γραµµατείας
Απόδηµου Ελληνισµού, κ. Μιχάλης Κόκκινος, ο
οποίος µετέφερε το χαιρετισµό του Υπουργού 

Εξωτερικών κ. Νίκου
Κοτζιά και της ηγεσίας
του ΥΠΕΞ, ενώ υπο-
γράµµισε το ζωηρό,
έµπρακτο ενδιαφέρον
της Ελληνικής Πολιτείας,
για τους Έλληνες όπου
γης, και ιδιαίτερα τους
Νέους. Παράλληλα, ο κ.
Κόκκινος, συνεχάρη
θερµά τον ∆ήµαρχο
Ασπροπύργου κ. Νικό-
λαο Μελετίου, επι-
σηµαίνοντας ότι, ο Ασπρ-
όπυργος, που επενδύει
στη µόρφωση, και τον
πολιτισµό, βρίσκεται στην πρωτοπορία της αµφίδρ-
οµης σχέσης µε την Οµογένεια που τόσο έχει ανάγ

κη η Ελλάδα. Κι αυτό συνιστά ένα φωτεινό παρά-
δειγµα για την Αυτοδιοίκηση και την τοπική Κοι-
νωνία.

Απ’ την πλευρά του, ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου
και µέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε. κ. Νικόλαος
Μελετίου τόνισε ότι, η συνεργασία µε το Υπουργείο
Εξωτερικών, που φέρνει τα παιδιά της πόλης του
Ασπρόπυργου σε επαφή µε τα Ελληνόπουλα της
∆ιασποράς, θεµελιώνει ένα µέλλον συνεργασίας,
απ’ το οποίο θα ωφεληθεί στο µέλλον η πατρίδα και
ο Ασπρόπυργος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, στην
Εκδήλωση παρέστησαν όλοι οι Γονείς των Ασπρ-
οπύργιων Κατασκηνωτών, που έγιναν κοινωνοί
των αποτελεσµάτων της πρωτοβουλίας του ∆ήµου
και του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Απ’ την πλευρά της ∆ηµοτικής Αρχής, το παρών
έδωσαν ο Υπεύθυνος των Κατασκηνώσεων, Αντι-
δήµαρχος Παιδείας και Πολιτισµού, κ. Παντελής
Σαββίδης καθώς και οι Αντιδήµαρχοι, κ.κ. Αναστά-
σιος Παπαδόπουλος και Αβραάµ Κωνσταντινίδης.
Επίσης, η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης του ∆ήµου Ασπροπύργου, Σοφία Μαυρίδη, ο
Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος και  Αντιπρόε-
δρος της Κ.Ε.∆.Α,  Αντώνιος Κοναξής, ο Εντετα-
λµένος ∆ηµ. Σύµβουλος και Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Περιβάλλοντος, ∆ηµήτριος Παπαδόπουλος και
ο ∆/ντής Παιδείας του ∆ήµου  κ. Κωνσταντίνος
Βρούβας.

Η
∆ιεύθυν ση Τοπικής Αν άπτυξης και Εξυπηρέτ-

ησης του Πολίτη του ∆ήµου Αχ αρν ών  που έχ ει
την  αρµοδιότητά διαχείρισης αδέσποτων  ζώων

συν τροφιάς προχ ώρησε στην  τοποθέτηση 20 ποτι-
στρών  σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου Αχ αρν ών .

Οι ποτίστρες που έχ ουν  τοποθετηθεί σε κοιν όχ ρη-
στους χ ώρους και πλατείες του ∆ήµου Αχ αρν ών , φέρ-
ουν  χ αρακτηριστική ετικέτα του ∆ήµου Αχ αρν ών  που
εν ηµερών ει για τη χ ρήση τους, εν ώ τον  αν εφοδιασµό
τους έχ ει αν αλάβει ο ∆ήµος Αχ αρν ών  σε συν εργασία
µε Φιλοζωικές Οργαν ώσεις και εθελον τές φιλόζωους.

Όπως αν έφερε ο Αν τιδήµαρχ ος Τοπικής Αν άπτυξης
και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Αν τών ης Παλιούρας οι
20 ν έες ποτίστρες προστίθεν ται στην  υπάρχ ουσα
υποδοµή ποτιστρών   και ταϊστρών  του ∆ήµου Αχ α-
ρν ών  που βρίσκον ται ήδη στα σηµεία: Αγία ¶ν ν α, Κόκ-
κιν ος Μύλος, πλατεία ∆ηµαρχ είου, κεν τρική πλατεία
Αχ αρν ών , πλατεία Καράβου, Νέο Νεκροταφείο, Λαθέα
και Ολυµπιακό Χωριό.

Παράλληλα, ο  Αν τιδήµαρχ ος Τοπικής Αν άπτυξης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη, έκαν ε έκκληση στους φιλό-
ζωους κατοίκους του ∆ήµου Αχ αρν ών , ν α συν εργα-
στούν  µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Αχ αρν ών

για τον  αν εφοδιασµό και κυρίως για την  αποφυγή κατα-
στροφών  και φαιν οµέν ων  κλοπής των  ποτιστρών   και
ταϊστρών .

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασσαβός εξήρε
την  αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Αχ αρν ών  για τις
δράσεις διαχ είρισης των  αδέσποτων  ζώων  συν τροφιάς
και τόν ισε ότι "Η αγαστή συν εργασία των  Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αχ αρν ών  µε Φιλοζωικές οργαν ώσεις και µε
φιλόζωους εθελον τές κατοίκους του ∆ήµου Αχ αρν ών ,
δύν αται ν α αν αδείξει τη χ ρησιµότητα και αποτελεσµα-
τικότητα κάθε δράσης και πρωτοβουλίας για την  προ-
στασία των  αδέσποτων  ζώων ". 

Οι 20 ν έες ποτίστρες έχ ουν  τοποθετηθεί στα παρα-
κάτω σηµεία: 

01. ∆ηµαρχ είο Αχ αρν ών
02. Συµβολή των  οδών  Αγίου ∆ιον υσίου και

Αν δαν ίας (ΕΠΑΛ)
03. Συµβολή των  οδών  Πλήθων ος Γεµιστού και ∆εκε-

λείας
04. Πλατεία Αγίων  Ταξιαρχ ών
05. Πλατεία Αγίου Πέτρου
06. Πλατεία Αγίας Τριάδας
07. Εκκλησία Αγίας Παρασκευής

08. Περιοχ ή Αγίας Αν ν ας (Εργατικές κατοικίες
πλησίον  του  ΚΑΠΗ)

09. Συµβολή των  οδών  Κων σταν τιν ουπόλεως και
Μιαούλη

10. Στην  οδό Ελευθερίου Βεν ιζέλου (πλησίον  του
Ιερού Ναού Παν αγίας Σουµελά)

11. Πλατεία Ηρώων  Πον τίων
12. Πλατεία Αγίων  Αποστόλων
13. Πλατεία Μπόσκιζας
14. Πλατεία Αγίας Μαύρας
15. Πλατεία Αγίου Ελευθερίου
16. Πλατεία Αγίου Φαν ουρίου
17. Πλατεία Βαρυµπόµπης
18. Στο παρκάκι στη συµβολή των  οδών  Αγίου

Κων /ν ου & Φιλαδελφείας
19. Κεν τρική Πλατεία Αχ αρν ών
20. Πλατεία Καράβου 

ΠΠοοττίίσσττρρεεςς  γγιιαα  τταα  ααδδέέσσπποοτταα  ζζώώαα  σσυυννττρροοφφιιάάςς  
σσεε  2200  κκεεννττρριικκάά  σσηηµµεείίαα  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν
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Ψήφισµα στήριξης και συµπαράστασης του
Συµβουλίου ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας
στον ∆ήµο Μεγαρέων, κατά του αιτήµατος για

έρευνα κοιτασµάτων βωξίτη (ερευνητικές γεωτρήσεις για
ανεύρευση ορυκτών) στα Μέγαρα Αττικής µε φορέα του
έργου την «∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.».

ΣΧΕΤ,: 1) Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ/ΛΙΟΥ, 2)
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ Σ/ΛΙΟΥ, 3) Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, 
Σας γνωρίζουµε πως µε το υπ'αριθµ. το υπ' αριθ.

Πρωτ.οικ. 100735/17-5- 2017 έγγραφο της Περιφέρειας
Αττικής / Γεν. ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας/ ∆/νση Ανθ-
ρώπινου ∆υναµικού / Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και
Επιτροπών (Αρ. Πρωτ. ∆ήµου 8526/19-5- 2017) µας
ζητήθηκε να εκφράσουµε τις απόψεις µας και να γνωµο-
δοτήσουµε ως Συµβούλιο για την Μελέτη Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων µε τίτλο «Έρευνα κοιτασµάτων
βωξίτη»» υποκατηγορίας Α2 οµάδα 5 η και α/α 9 (Ερευ-
νητικές γεωτρήσεις για ανεύρευση ορυκτών) στην θέση
«∆.Κ. Μεγάρων, του ∆ήµου Μεγαρέων» σε χώρο έκτα-
σης 49.865,783 στρ. και φορέα του έργου την «∆ΕΛΦΟΙ-
∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.».

Έπειτα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 10917/28-6- 2017
αρνητική εισήγηση της αρµοδίας επιτροπής της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, το Συµβούλιο της
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων οµοφώνως γνωµοδότ-
ησε αρνητικά επί του συνόλου της Μ.Π.Ε. -του εν λόγω
υπό αίτηση έργου- και ακολούθως το ίδιο έπραξε και το
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων. 

Μια καθολική και πάνδηµη άρνηση των αιρετών
θεσµικών οργάνων του ∆ήµου µας σε κάθε µεταλλευτική

δραστηριότητα στο όρος Γεράνεια, καθώς κάθε παρέµ-
βαση τέτοιου είδους θα είναι πολλαπλά καταστροφική για
το περιβάλλον και την κοινωνία αφού ως γνωστόν οι
µεταλλευτικές δραστηριότητες του βωξίτη έχουν επι-
πτώσεις στην χλωρίδα, την πανίδα, τα υπόγεια ύδατα,
την αλλαγή του τοπίου, την ατµόσφαιρα και την ανθ-
ρώπινη υγεία ευρύτερα.

Επιπρόσθετα, αυτού του είδους η εκµετάλλευση έρχε-
ται σε πλήρη αντίθεση µε την πάγια θέση της διοίκησης
του ∆ήµου Μεγαρέων, φορέων και πολιτών για διατήρη-
ση του φυσικού περιβάλλοντος στα Γεράνεια όρη καθώς
και την ήπια ανάπτυξη τους διαµέσου εναλλακτικών µορ-
φών τουρισµού (περιπατητικός, αναρριχητικός, ορειβα-
τικός, ποδήλατο βουνού, κ.α.) 

Το ζήτηµα αυτό που έχει προκύψει και έχει φέρει το
τελευταίο διάστηµα µεγάλη αναστάτωση και σύγχυση
στην τοπική µας κοινωνία, πιστεύουµε πως δεν αφορά
µόνον την πόλη µας, τα Μέγαρα. 

Αφορά τον ∆ήµο Λουτρακίου - Περαχώρας -
Αγ.Θεοδώρων καθώς επίσης και όλους τους ∆ήµους της
∆υτικής Αττικής (Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο,
Φυλή) συνολικά, γι'αυτό πρέπει να υπάρξει µια καθολική
αντίδραση απ'όλους τους ∆ηµάρχους, τα ∆ηµοτικά
Συµβούλια και τα Συµβούλια ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοι-

νοτήτων των ως άνω αναφερόµενων δήµων. 

Τα Γεράνεια όρη αποτελούν υψηλής ιστορικής και περ-
ιβαλλοντικής αξίας παρθένο µνηµείο της φύσης, προσφ-
έροντας καθαρό αέρα και περιβάλλον, πεντακάθαρα
νερά και αισθητικό θέαµα σε όλους τους κατοίκους των
γύρω περιοχών. Είναι το σηµείο αναφοράς για ορειβάτες
και περιπατητές από όλη την Ελλάδα καθώς επίσης απο-
τελούν την εικόνα του Αλεποχωρίου και της Ψάθας (στα
δυτικά) και της Κινέτας (στα βορεινά) όπου προσέρχον-
ται όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της ∆υτικής Αττικής και του
∆ήµου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ.Θεοδώρων για
µπάνιο, αναψυχή αλλά και για να αναπνεύσουν. Ταυ-
τόχρονα, εκατοντάδες είναι οι κάτοικοι των περιοχών
αυτών που διαθέτουν εξοχικά καταλύµατα κοντά στα
Γεράνεια. Για όλους τους ως άνω αναφερόµενους λόγο-
υς τα Γεράνεια Όρη ανήκουν και αφορούν όλους τους
κατοίκους

Στο πλαίσιο του αγώνα που ξεκινήσαµε ως ∆ήµος
ώστε να µην υποστούν τα Γεράνεια περιβαλλοντική
βεβήλωση και καταστροφή, απαιτείται τώρα να γίνουν
ενέργειες από όλους µας.

Πρέπει από κοινού να σταθούµε εµπόδιο σε οποιον-
δήποτε προσπαθήσει να µηδενίσει αγώνες δεκαετιών και
να γκρεµίσει τα αποτελέσµατα των συλλογικών προ-
σπαθειών µας και συγκροτηµένα και ενιαία να προα-
σπίσουµε το περιβάλλον µας.

Ζητάµε την αµέριστη συµπαράστασή σας ψηφίζοντας
κατά του αιτήµατος για έρευνα κοιτασµάτων βωξίτη
(ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρευση ορυκτών) στα
Μέγαρα Αττικής µε φορέα του έργου την «∆ΕΛΦΟΙ-
∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.».

O Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
Ηλίας Γ. Μουσταΐρας 

ΨΨήήφφιισσµµαα  σσττήήρριιξξηηςς  κκααιι  σσυυµµππααρράάσστταασσηηςς  ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ∆∆ηηµµ..  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  
στον αγώνα του ∆ήµου Μεγαρέων κατά των ερευνών για κοιτάσµατα βωξίτη 
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Ενοικιάζεται κατάστηµα 105
τετραγωνικών µέτρων στο 

Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαµίνος γωνία.

6974792931, 2105571963

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς
εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττµµ    ππλληησσίίοονν

22οουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
∆∆ιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθµµεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο  ήή
mmiinnii  mmaarrkkeett..    

ΤΤιιµµήή  σσυυζζηηττήήσσιιµµηη..  66997777998822117733

"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ

ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. EIMAIL:HR@MAVELEC.GR, 

FAX : 2105556953."

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ &ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Αγίου Όρους 46 Τ.Κ 133 41Αγίου Όρους 46 Τ.Κ 133 41

Άνω ΛιόσιαΆνω Λιόσια

ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 
– ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  
ΕΕΝΝ∆∆ΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ

Το πρόγραµµα αφορά 45 άτοµα µε µέση και ελαφρά νοητική υστέρηση και θα έχει
διάρκεια τρία χρόνια.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται περιλαµβάνουν:
•την µεταφορά των ωφελούµενων και την υποδοχή τους,
•την διαµονή και διατροφή τους (πρόχειρο γεύµα)
•την απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ειδικών επαγγελµατικών προσόντων 
•την πρακτική άσκηση και δηµιουργική απασχόληση,
• δραστηριότητες κοινωνικοποίησης,
• εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση καθώς και υποστηρικτικές ατοµικές ή οµαδικές

συνεδρίες (εργοθεραπείες λογοθεραπείες)
•Την παροχή ατοµικής ή/και  οµαδικής ειδικής φυσικής αγωγής,
•Την συµµέτοχή σε προγράµµατα ψυχαγωγίας, πολιτισµού και άθλησης  
Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται βάσει του εξατοµικευµένου προγράµµατος  του

κάθε ωφελούµενου.
Η επιλογή των ωφελούµενων θα γίνει µε την διαδικασία µοριοδότησης από επιτροπή

εξέτασης και ελέγχου των αιτήσεων. Τα κριτήρια επιλογής είναι:
1.Τύπος πλαισίου διαµονής του ωφελούµενου (Ίδρυµα κλειστής περίθαλψης, οικογε-

νειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο)
2.Η ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούµενου
3.Ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα (στο εισόδηµα δεν περιλαµβάνεται οποιοδήποτε

επίδοµα)
4.Οικογενειακή κατάσταση
5.Εργασιακή κατάσταση του γονέα ή του νόµιµου κηδεµόνα
Σηµείωση : Σε περίπτωση ισοβαθµίας κατά τη µοριοδότηση θα τηρηθεί η σειρά προ-

τεραιότητας των αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησηαπό 12 Ιουλίου έως 27

Ιουλίου 2017στην έδρα του «Εργαστηρίου» οδός:  Αγίου Όρους 46, 13341 Άνω
Λιόσια.
Μαζί µε την αίτηση, οι υποψήφιοι,  θα πρέπει να υποβάλλουν: 
1.Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.Αντίγραφο ή εκτύπωση ατοµικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού φορολογικής

δήλωσης του 2015
3.Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας του ωφελούµενου σε ισχύ
4.Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (ηµεροµηνία έκδοσης τελευ-

ταίου τριµήνου)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ)
6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 του ωφελούµενου ή του

νόµιµου κηδεµόνα/ εκπροσώπου που να αναφέρει ότι: 
α) δε λαµβάνει αποζηµίωση για τις συγχρηµατοδοτούµενες υπηρεσίες που του

παρέχονται από τον Κ∆ΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηµατοδοτική πηγή (π.χ.
ΕΟΠΥΥ) κατά τη περίοδο συµµετοχής του στη Πράξη, 
και β) δε θα λαµβάνει υπηρεσίες από άλλο Κ∆ΗΦ ή άλλο φορέα παροχής 

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  
""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

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

ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ
∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  

ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ∆∆ΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

∆∆ΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--
ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Πλατεία Ηρώων,

Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

Άνω Λιόσια,  19/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 39012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
(ΑΡ. ΜΕΛ. 70/2017)

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνι-
σµό ανάδειξης προµηθευτή για
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη προ-
σφορά αποκλειστικά βάσει της
τιµής. συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισµού εκατόν ογδόντα
τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδο-
µήντα οκτώ ευρώ και τριάντα
τριών λεπτών (183.678,33€)
(συµπεριλαµβανοµένου του ανα-
λογούντος Φ.Π.Α. 13%). 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποι-

ηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ηµεροµηνία ανάρτησης της δια-
κήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗ∆ΗΣ: 28/07/2017
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής

προσφορών: 10/08/2017 και
ώρα 08:00
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα

υποβολής προσφορών:
25/08/2017 και ώρα 16:00 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση

ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα
µέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού

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

γράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµό-
σια 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 παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
Για την έγκυρη συµµετοχή στη

διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύµβασης, κατατίθεται από
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς
φορείς (προσφέροντες),  εγγυητι-
κή επιστολή συµµετοχής, σε
ποσοστό 2% της αξίας του ενδεικ-
τικού προϋπολογισµού της προ-
µήθειας εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να

ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου

ισχύος της προσφοράς, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται.
Προσφορές θα υποβληθούν

σύµφωνα µε την αναλυτική δια-
κήρυξη. 
Γενικές πληροφορίες παρέχονται

και από το Τµήµα Προµηθειών του
∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 213 2042715. Οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
µπορούν να έχουν πλήρη πρό-
σβαση στα τεύχη του διαγωνισµού
επισκεπτόµενοι την ιστοσελίδα του
∆ήµου Φυλής http://www.fyli.gr.
καθώς και  την επίσηµη  πλατφόρ-
µα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκ-
τρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Περιληπτική διακήρυξη θα δηµο-

σιευθεί , στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆∆Σ
και στον Τύπο. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της δια-

κήρυξης και τα λοιπά έξοδα του
διαγωνισµού, αρχικού και τυχόν
επαναληπτικού, που προβλέπον-
ται από το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο, βαρύνουν τον Oικονοµικό
Φορέα.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

∆ασικοί χάρτες: 
Οι 28 ∆ήµοι που δεν 
έχουν στείλει στοιχεία

Ηεπτάµηνη σχεδόν διαδικασία
ανάρτησης των δασικών
χαρτών οδεύει προς το

τέλος, αφού αποµένουν µόλις 8
ηµέρες για την ολοκλήρωσή της.
«Αυτό συνεπάγεται και τη λήξη των
παρατάσεων που έχει θεσµοθετήσει
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για τους ∆ήµους της
χώρας», επισηµαίνει το Υ.Π.ΕΝ. 
Σύµφωνα µε το Υπουργείο, σήµερα,

28 ∆ήµοι από τους 120 που βρίσκον-
ται σε ανάρτηση δασικών χαρτών,
δεν έχουν οριοθετήσει τους οικι-
σµούς και τις οικιστικές πυκνώσεις
στους δασικούς χάρτες, «παρά το
γεγονός ότι ήταν υποχρεωµένοι να το
κάνουν από τον Μάιο 2016».

«Το ΥΠΕΝ έχει ανακοινώσει πολλές
φορές τις επιπτώσεις αυτής της επι-
λογής των δήµων στους πολίτες
τους, αλλά και σε όλη τη διαδικασία
κατάρτισης και κύρωσης των
δασικών χαρτών».
Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, κατά τη

διαδικασία ανάρτησης των 

δασικών χαρτών, το 48% των ΟΤΑ
που είχαν αναρτηµένο χάρτη έχει
αποστείλει στοιχεία «και έχουµε φτά-
σει σήµερα σε ποσοστό ενσωµάτω-
σης στοιχείων 77%». ∆ηλαδή στο
77% των ΟΤΑ οι πολίτες δεν χρειάζε-
ται να υποβάλουν αντίρρηση στις
περιοχές των οικισµών και των οικι-
στικών πυκνώσεων.
«Οι 28 ∆ήµοι που δεν έχουν ακόµα

ενσωµατώσει στοιχεία στην εφαρµο-
γή της ΕΚΧΑ ΑΕ - Κτηµατολόγιο είναι
ακόµα ασυνεπείς ως προς την
υποχρέωσή τους είναι οι εξής:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
∆ΕΛΤΑ
∆ΟΞΑΤΟΥ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
∆Ω∆ΩΝΗΣ

ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΣΠΕΤΣΩΝ
ΧΙΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Οι ανωτέρω ΟΤΑ οφείλουν να επι-

σπεύσουν την αποστολή στοιχείων
στο Κτηµατολόγιο ώστε να µην
υπάρχουν συνέπειες στις περιοχές
κατοικίας εντός σχεδίου και εντός
οικιστικώνπυκνώσεων. 
Πολλοί από τους 28 ∆ήµους (αλλά

όχι όλοι) βρίσκονται σε επικοινωνία
µε το ΥΠΕΝ για την ενσωµάτωση
των στοιχείων», ολοκληρώνει το
Υπουργείο.



12-θριάσιο Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  σσεε  µµηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοοµµέέαα  γγιιαα  µµόόννιιµµηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκ-
τροµηχανολογικό τοµέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), µε ελάχιστη πρακτική γνώση σε

οποιονδήποτε µηχανολογικό τοµέα (π.χ. σε επισκευή οχηµάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισµού

ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωµα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του µέσο µεταφοράς (αυτοκίνητο), συνε-
ργάσιµος µε όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού

στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε µε
µήνυµα  τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ηµεροµίσθιο.

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον
χώρο της φύλαξης και διαχείρισης αρχείου,
επιθυµεί να εντάξει άµεσα στο δυναµικό της,

για πλήρη απασχόληση: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

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

Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων
εντός αποθήκης και η συµµόρφωση µε τις διαδι-
κασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφο-
ρίας.Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση,
εχεµύθεια και οµαδικότητα.

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

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

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

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

στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περ-
ιοχές.

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

(5.4.17)

ΚΙΝΕΤΑ, διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, διαµπερές, 
1 υ/δ, κατασκευή ́ 78, µπάνιο επιπλωµένο, κλιµατισµός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερµός, απεριόριστη θέα

βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, κήπος 2.000τ.µ. 
ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ́ 12.

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000
ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

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.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλµµ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα  ((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς
ΛΛααµµίίααςς))..  ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα  ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  

&&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίµµννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ    ((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεµµαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  
ΦΦττιιάάξξααµµεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσµµόό    κκααττοοιικκηηµµέέννοο  µµεε  ωωρρααίίαα

ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  
δδρρόόµµοοιι  88  &&  1100    µµέέττρρωωνν,, µµεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  µµέέσσαα  σσττοο  χχωωρριιόό..

ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  µµααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..
ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  1100  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕ∆∆ΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

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

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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ
116600ττµµ..

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟ
ΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΕΕ
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  ((

ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ
ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

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

ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΗΗΡΡΩΩΝΝ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ--

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ--ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ
ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ  ΜΜΕΕ  ΓΓΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ..  
ΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΟΟΠΠΩΩΣΣ

ΣΣΥΥΝΝΟΟ∆∆ΟΟΙΙ//ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΙΙ
ΤΤΗΗΛΛ::  22110022448800223355  &&  22110022448811771177  ΠΠΡΡΩΩΪΪΝΝΕΕΣΣ  ΩΩΡΡΕΕΣΣ
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Α
κόµη µία έρευνα αναδεικνύει τα
προβλήµατα επιβίωσης που αντι-
µετωπίζουν οι σύγχρονοι Έλληνες

λόγω κρίσης και µνηµονίων.
Όπως προκύπτει από µελέτες που

δηµοσιεύτηκαν στο 45ο τεύχος του Οικο-
νοµικού ∆ελτίου της Τράπεζας της Ελλά-
δος, το ύψος της συνολικής ετήσιας κατα-
νάλωσης τροφίµων µειώθηκε στη χώρα
µας κατά 27%!
Η ετήσια κατανάλωση τροφίµων εντός

σπιτιού µειώθηκε κατά µέσον όρο στο
29,4%. 
Στα φτωχότερα νοικοκυριά η µείωση

είναι της τάξης του 30,8%, ενώ περίπου
στο ίδιο επίπεδο κυµαίνεται και στα
υψηλότερα κλιµάκια, όπου µειώθηκε κατά
32,3%.
Σύµφωνα µε την εταιρεία ερευνών IRI,

φέτος τον Ιανουάριο ο τζίρος από πωλή-
σεις τροφίµων στα σούπερ µάρκετ
υποχώρησε κατά 10%, ενώ την πρώτη
εβδοµάδα του Μαρτίου η πτώση ανήλθε
στο 15%, σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες
περσινές περιόδους.
Ενώ σύµφωνα µε µελέτη της Τράπεζας

της Ελλάδας, η αποταµίευση των νοικοκ-
υριών περιορίστηκε κατά την περίοδο της
κρίσης, ενώ το ποσοστό των νοικοκυριών
που δήλωσαν ότι τα έξοδά τους είναι χαµ-
ηλότερα από το εισόδηµά τους µειώθηκε 

από 21,9% το 2009 σε 13,5 % το 2014.
Σύµφωνα µε ευρήµατα της µελέτης που

υπογράφει ο οικονοµολόγος της ΤτΕ
Ευάγγελος Χαραλαµπάκης η διάµεση
αξία του καθαρού πλούτου των νοικοκυρ-
ιών κατά τη διάρκεια της κρίσης µειώθηκε
κατά 40% και η µεταβολή αυτή είναι στα-
τιστικά σηµαντική.
Η πτώση της αξίας του καθαρού

πλούτου αποδίδεται πρωτίστως στη
µείωση της αξίας των πάγιων περιου-
σιακών στοιχείων και κυρίως της
ακίνητης περιουσίας και δευτερευόντως
στη συρρίκνωση της αξίας των χρηµατο-
οικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.
Επίσης, η µελέτη καταδεικνύει µείωση

της αξίας του υπολοίπου των συνολικών
δανείων των νοικοκυριών και των
ενυπόθηκων δανείων, αλλά η µεταβολή
αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 
Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται

στατιστικά σηµαντική µείωση του υπο-
λοίπου των µη ενυπόθηκων δανείων.
Εκτός από τον καθαρό πλούτο των νοι-

κοκυριών, το διάµεσο ετήσιο εισόδηµα
των νοικοκυριών µειώθηκε κατά 26% την
περίοδο 2009-2014.
Το περιορισµένο εισόδηµα και η επιβολή

φόρων έπληξε σηµαντικά και την κατανά-
λωση των νοικοκυριών.

ΤΤΤΤΕΕ::  ΟΟΙΙ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΑΑΝΝ  ΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  3322,,33%%
ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΜΜΩΩΝΝ  ΛΛΟΟΓΓΩΩ  ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ

ΜΕ Ο∆ΗΓΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

∆ιήµερος Εορτασµός της Πολιούχου ∆ιήµερος Εορτασµός της Πολιούχου 
του Ασπρόπυργου, Αγίας Παρασκευής, του Ασπρόπυργου, Αγίας Παρασκευής, 

από το ∆ήµο της πόληςαπό το ∆ήµο της πόλης

Ο∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδας, κ. Νικόλαος Μελετίου και ο Πρόεδρος του Πνευµα-
τικού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς,  προσκαλούν όλους τους

Ασπροπύργιους και τους πολίτες της Αττικής, στον ∆ιήµερο Εορτασµό της
πολιούχου του Ασπροπύργου, Αγίας Παρασκευής.

Την Παραµονή της εορτής, Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017, έπειτα από τον Πανηγυρ-
ικό Εσπερινό και την περιφορά της Ιερής Εικόνας, συνοδεία της ∆ηµοτικής
Φιλαρµονικής, θα ακολουθήσει Βραδιά Παραδοσιακών Χορών στην Πλατεία
∆ηµαρχείου στις 21:30, µε τη συµµετοχή Χορευτικών Οµάδων του Πνευµατι-
κού Κέντρου Ασπροπύργου και του Συλλόγου Ποντίων Ασπροπύργου «Οι
Ακρίτες του Πόντου». 

Στις 26 Ιουλίου 2017, ανήµερα, του Εορτασµού της Αγίας Παρασκευής θα
πραγµατοποιηθεί Συναυλία στην Πλατεία ∆ηµαρχείου, στις 21:30  µε τη δηµο-
φιλή ερµηνεύτρια Γλυκερία. Τόσο την Τρίτη, όσο και την Τετάρτη, 25 και 26 Ιου-
λίου, στην πλατεία Ηρώων θα λάβει χώρα, το καθιερωµένο Λαϊκό Πανηγύρι,
που θα διασκεδάσει τους παρευρισκόµενους µέχρι το πρωί.
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ς: 6975328309

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, µονοκατοικία 100
τ.µ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '85, µπάνιο,
σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενι-
αιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση
'10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη ,
210/5764121

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ Ι Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
6932824096

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 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 ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της ∆υτικής 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 ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη
σε γάµους, εστιάσεις, βα-
πτίσεις µε εχεµύθεια και υπε-
υθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

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

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

698 66 84 139 (21.6.16)

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

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

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

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

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

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

ΖΗΤΩ να µου χαρίσουν πα-
πάκι - µηχανάκι (ας είναι πα-
λιό διότι αναλαµβάνω προ-
σωπκά το service) για µετακι-
νήσεις λόγω προβλήµα
τος αναπηρίας. ∆ίνεται αµοι-
βή 200 ευρώ Τηλ:
6932851913.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕ∆∆ΟΟΥΥ  552200  ΤΤ..ΜΜ..  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577

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

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ//
ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΕΕΣΣ..

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ//ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑ  //ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66998866771122339900  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

ΜΑΝ∆ΡΑΣ. ΩΡΑΡΙΟ 13:00-08:00.
ΑΜΟΙΒΗ 400 ΕΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6947526932
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆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
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

∆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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ



16-θριάσιο Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ
Έναρξη 10/7: Ώρα αναχώρησης 9.30 

και επιστροφή στις 14.00
τιµή συµµετοχής 5 € , παιδιά έως 10 ετών 2,50 €

τηλ κρατήσεων 2105546685 

1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου  1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου  

22

12

18 14 12

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/7ΚΥΡΙΑΚΗ 23/7

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΕΣ ∆ΡΟΣΙΑΣ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΕΣ ∆ΡΟΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

ολοήµερο µπάνιο σε οργανωµένη παραλίαολοήµερο µπάνιο σε οργανωµένη παραλία

αναχώρηση Κυριακή στις 9.00 αναχώρηση Κυριακή στις 9.00 
και επιστροφή το βράδυκαι επιστροφή το βράδυ

τιµή συµµετοχής  13€τιµή συµµετοχής  13€

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/7ΚΥΡΙΑΚΗ 30/7

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΘΩΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΘΩΝΑ 
ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ολοήµερο µπάνιο στην οργανωµένη παραλίαολοήµερο µπάνιο στην οργανωµένη παραλία
του του Καραθωνα ΝαύπλιοΚαραθωνα Ναύπλιο

αναχώρηση την Κυριακή στις 9.00 αναχώρηση την Κυριακή στις 9.00 
επιστροφή το βράδυεπιστροφή το βράδυ
τιµή συµµετοχής 14€ τιµή συµµετοχής 14€ 


