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Η ολοκλήρωση µελέτης, πολεοδόµηση (ένταξη στο σχέδιο και
πράξη εφαρµογής) στην περιοχή του Σαρανταπόταµου
& η δαπάνη για την οριοθέτηση ρεµάτων Σούρες και Λούτσας

σελ. 8

ΘΑ «ΒΡΕΞΕΙ» ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟ 2018
Η κυβέρνηση δεσµεύθηκε για τη διενέργεια 10.000 πλειστηριασµών
ακινήτων το 2018 και για άλλους 130.000 έως το 2021.

σελ. 2

Η 1η συνάντηση 2018 του Forum ∆υτικής
Αττικής για θέµατα Ροµά, στην Ελευσίνα

∆ηµιουργία κοινωνικού πολυχώρου,
στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, σε δηµοτικό
χώρο, απέναντι από το 7ο ∆ηµοτικό σχολείο.

σελ. 3-11

σελ. 16

∆ΙΑΝΟΜΗ 100 ΚΑ∆ΩΝ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ξεκινάει την Παρασκευή
η δωρεάν διάθεσή τους στους
δηµότες Ελευσίνας σελ. 2

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Σε δεινή κατάσταση οι Στέγες
Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης (ΣΥ∆) για
άτοµα µε νοητική υστέρηση, λόγω
οφειλών 2 ετών του ΕΟΠΥΥ

Έφοδοι σε οικίες στο Μενίδι
και τα Άνω Λιόσια σελ. 3

‘‘Βασιλόπιττα Αγάπης’’ - αφιερωµένη στα παιδιά
της ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Σηµαντική διάκριση του
1ου Γενικού Λυκείου
Ασπροπύργου,

Στους ∆ιασχολικούς, Μαθητικούς
Αγώνες, Ρητορικής Τέχνης 2018

Εξάρθρωση νέας
σπείρας
ναρκωτικών στη
∆υτική Αττική

σελ. 4

Μια ιδιαίτερη εκδήλωση µε σφραγίδα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ .

σελ. 5

σελ. 3

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ
∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ∆ΙΚΤΥΩΝ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (MS SQL) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΑΚΙ
σελ. 15

2-θριάσιο

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

Θα «βρέξει» πλειστηριασµούς το 2018

Ασπρόπυργος
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.
Καποδιστρίου 27 & Μιαούλη Ανδρέα, 08:00-20:00
Ελευσίνα

ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ-

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.

Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 (ΕΝΑΝΤΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ), 210-5558731

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι.
Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι, 2102385080
Αχαρνές

Τσιροµάλη Αφροδίτη Ι. Θρακοµακεδόνων 242,
2102435820
Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου,
Χαϊδάρι - ∆άσος, 2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,21,25,29

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά µε πιθανότητα βροχών
Η θερµοκρασία από 4 έως 12
βαθµούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ζωσιµάς, Ζωσιµίνα
Ξένος, Ξένιος, Ξένη, Ξένια
Φίλωνας, Φίλων

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
20060191531

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

Η κυβέρνηση δεσµεύθηκε για τη διενέργεια 10.000 πλειστηριασµών
ακινήτων το 2018 και 130.000 έως το 2021.
Βγαίνουν στο σφυρί ...οικόπεδο 1.150 τ.µ. καθώς και τα κτίσµατα που
υπάρχουν εντός αυτού, στη θέση «Παραλία» Ασπροπύργου

Π

ερίπου 2.700 πλειστηριασµοί ακινήτων τον
µήνα θα πρέπει να διενεργούνται κατά µέσον όρο έως
το 2021, σύµφωνα µε τις
δεσµεύσεις που ανέλαβε η
κυβέρνηση µε το αναθεωρηµένο Μνηµόνιο.
Συγκεκριµένα η κυβέρνηση
δεσµεύθηκε για τη διενέργεια
10.000 πλειστηριασµών ακινήτων το 2018 και 40.000 πλειστηριασµών ακινήτων το χρόνο
τα επόµενα τρία χρόνια, από το
2019 ως το 2021.
Σχετικά µε το ζήτηµα των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών το
νέο Μνηµόνιο αναφέρει πως σχεδόν όλοι οι πλειστηριασµοί θα διεξάγονται ηλεκτρονικά από τα
µέσα Φεβρουαρίου του 2018. «Για να επιβεβαιωθεί ότι θα υπάρχει συνεχής και απρόσκοπτη ροή
ηλεκτρονικών πλειστηριασµών σε όλες τις διοικητικές περιοχές της Ελλάδας, θα δηµιουργηθεί ένα
λεπτοµερές σύστηµα παρακολούθησης και επαλήθευσης», αναφέρει το Μνηµόνιο.
Οι θεσµοί θα χρησιµοποιήσουν το εν λόγω εργαλείο παρακολούθησης για να επιβεβαιώσουν ότι
υπάρχει συνεχής και απρόσκοπτη ροή ηλεκτρονικών πλειστηριασµών κατά τα τέλη Ιανουαρίου και
αρχές Φεβρουαρίου 2018 και θα ελέγξουν επίσης
τον αριθµό µετατροπής των φυσικών δηµοπρασιών σε ηλεκτρονικές δηµοπρασίες σε ολόκληρη τη
χώρα.
Η παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της
πλατφόρµας ηλεκτρονικών πλειστηριασµών θα
συνεχιστεί σε τακτική βάση και σε περίπτωση
τυχόν εµποδίων, οι αρχές θα λάβουν άµεσα µέτρα
για την αντιµετώπισή τους.
Οι θεσµοί θα υποβάλουν έκθεση σχετικά µε την
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ηλεκτρονικών πλειστηριασµών και αυτή θα αποτελέσει
πρόσθετη προϋπόθεση για την αποδέσµευση της
δεύτερης εκταµίευσης της δόσης του 1 δισ. ευρώ
τον Απρίλιο.

Τα ακίνητα που βγαίνουν στο σφυρί αυτή την
εβδοµάδα

Εντεκα πλειστηριασµοί που αφορούν σε επτά
εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα θα διεξαχθούν την
Τετάρτη ενώ 16 πλειστηριασµοί έχουν αναρτηθεί
στην ηλεκτρονική πλατφόρµα για τις 31 Ιανουαρίου.
Ανάµεσα στους πλειστηριασµούς που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου ξεχωρίζουν
ένα ακίνητα µε ηµιτελή κτίσµατα στην Κηφισιά µε
τιµή πρώτης προσφοράς 6.700.000 ευρώ και το
Speed Cat1 της Hellaw Speed Cat Shipping
Company. Μεταξύ άλλων στην πλατφόρµα έχουν
αναρτηθεί:
To Speed Cat 1 µε ελληνική σηµαία. Πρόκειται για
καταµαράν. Η τιµή πρώτης προσφοράς ορίστηκε
στα 700.000 ευρώ και πρόκειται για αναγκαστική
κατάσχεση για ποσό 155.632 ευρώ. Το πλοίο είναι
ελλιµενισµενο στα Αµπελάκια Σαλαµίνας, στη θέση
Καµινάκη.
Αγρός επιφάνειας 9.976 τ.µ. στη θέση Καλυφτάκη
του δήµου Κηφισιάς και δύο ηµιτελή κτίρια επαγγελµατικής χρήσης, που αποτελούνται από υπόγειο,
ισόγειο, α’ όροφο και β’ όροφο, που βρίσκονται στο
χώρο.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

∆ΙΑΝΟΜΗ 100 ΚΑ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ξεκινάει την Παρασκευή η δωρεάν διάθεσή τους στους δηµότες Ελευσίνας

Ξ

εκινάει την Παρασκευή 26/1/2018 η ∆ΩΡΕΑΝ διανοµή 100 κάδων
οικιακής κοµποστοποίησης από τον ∆ήµο Ελευσίνας σε δηµότες .Η
παραλαβή των κάδων θα γίνεται από την αποθήκη του δήµου (συνεργεία: κα. Χαρισιάδη, τηλ. 2105544934) τις εργάσιµες µέρες από Παρα-σκευή
26/1/2018 µέχρι Παρασκευή 16/2/2018 και από ώρα 08:00 π.µ. µέχρι 13:00 µ.µ.
Ο κάθε κάδος συνοδεύεται από µικρό κάδο 7Lt (για µεταφορά των υλικών στον
µεγάλο κάδο), φιάλη 1Lt µε µικροοργα-νισµούς και ένζυµα για επιτάχυνση της
κοµποστοποίησης καθώς και φυλλάδιο οδηγιών χρήσης.
•
Όσοι ενδιαφερόµενοι δεν έχουν εγγραφεί στον σχετικό κατάλογο, µπορούν να το κάνουν κατά την παραλαβή του κάδου (µέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιµων κάδων).
•
Για την Πέµπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 05: 00 µ.µ. έχει προγραµ-µατιστεί ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ενηµέρωσης των νέων και παλιών κατόχων κά-δων οικιακής
κοµποστοποίησης, προκειµένου να δοθούν οδηγίες για τη σωστή χρήση των
κάδων και να γίνει ανταλλαγή απόψεων. Το σεµινά-ριο θα γίνει στην αίθουσα του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας (Χα-τζηδάκη 41 & ∆ήµητρος). Η συµµετοχή των κατόχων κάδων θεωρείται απολύτως
απαραίτητη.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

Η 1η συνάντηση 2018 του Forum ∆υτικής Αττικής
για θέµατα Ροµά, στην Ελευσίνα

∆ηµιουργία κοινωνικού πολυχώρου, στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου,
σε δηµοτικό χώρο, απέναντι από το 7ο ∆ηµοτικό σχολείο.

Π

ραγµατοποιήθηκε
η
1η
συνάντηση 2018 του Forum
∆υτικής Αττικής για θέµατα
Ροµά, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου,
στην Ελευσίνα, κατόπιν σχετικής
πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη
∆υτικής Αττικής, κ.Γ. Βασιλείου µε
θέµα την παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράµµατος παρεµβάσεων
για την κοινωνική ένταξη των Ροµά,
στους ∆ήµους Ασπροπύργου και
Μεγάρων.
Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν
από την Ειδική Γραµµατέα του Υπ.
Εργασίας, κ. Α. Γιάντσιου και τους
συνεργάτες της :

α) Η δηµιουργία κοινωνικού πολυχώρου, στην περιοχή Νέα Ζωή
του δήµου Ασπροπύργου, σε
δηµοτικό χώρο, απέναντι από το
7ο ∆ηµοτικό σχολείο. Μία εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής κοινωνικής ένταξης
των Ροµά.
β) Νόµιµες µετεγκαταστάσεις σε σπίτια από
παραπήγµατα, στην θέση Βλυχό του δήµου
Μεγάρων, όπου διαµένει µικρός αριθµός Ροµά,
καθώς και η δηµιουργία υποδοµών στην συγκεκριµένη περιοχή, εφόσον είναι εντός σχεδίου
πόλης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, ανοίγοντας την σύσκεψη, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στα εξής :« Έχοντας πλέον αποκτήσει µια
σηµαντική εµπειρία για τα προβλήµατα των Ρoµά,
στη σηµερινή µας συνάντηση, θα σταθώ σε µερικά
βασικά σηµεία.
Στα πλαίσια του κοινωνικού φόρουµ ∆υτικής Αττικής, σε διαρκή συνεργασία µε τους συλλόγους των
Ροµά, κάνοντας εδώ και τρία χρόνια µια συστηµατική
δουλειά, έχουµε επιτύχει δυο κεντρικούς στόχους:
Πρώτο, σε επίπεδο Περιφέρειας, αλλάξαµε την
σχέση ανάµεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους
Ροµά, αφού για πρώτη φορά αισθάνθηκαν οι ίδιοι την
ενεργό µας στήριξη.
∆εύτερο, σε συνεργασία µε ∆ήµους, συλλόγους
Ροµά, αλλά και ευαισθητοποιηµένους πολίτες και κοινωνικούς φορείς της ∆υτικής Αττικής, υλοποιούµε για
πρώτη φορά παρεµβάσεις, πχ κοινωνικές έρευνες

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Σήµερα Τετάρτη 24 Ιανουαρίου στις 19:00, ο
∆ήµος Μεγαρέων και το Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό
∆ίκτυο Υγιών Πόλεων, σας προσκαλούν στα
εγκαίνια του ΚΕΠ Υγείας του ∆ήµου Μεγαρέων,
που τελούν υπό την αιγίδα της ΚΕ∆Ε.
Τα εγκαίνια θα πραγµατοποιηθούν στο δηµαρχείο Μεγάρων, στην αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.

απογραφές, λύσαµε προβλήµατα µε τη δηµιουργία
του γραφείου στήριξης, καθώς και προβλήµατα που
σχετίζονται µε παιδεία, υγεία, καθαριότητα, πολιτισµό
κοκ.
Σήµερα, συγκριτικά µε ότι ίσχυε κατά το παρελθόν,
υπάρχει µια τελείως διαφορετική σχέση της αυτοδιοίκησης µε τις κοινότητες των Ροµά.Η δουλειά αυτή
αποτελεί την βάση αλλά και την προϋπόθεση, ώστε
να γίνει ένα άλµα, στην κατεύθυνση της κοινωνικής
τους ένταξης.
Κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων χωρίς την συµµετοχή των ίδιων των τσιγγάνων, χωρίς την συνδροµή
των δυο βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης, όλων των
βαθµών εκπαίδευσης, όλων των λειτουργιών και των
λειτουργών τουκράτους, της εκκλησιάς, των φορέων
και κάθε ρεαλιστικά και λογικά σκεπτόµενου ανθρώπου είναι αδύνατο να προχωρήσει.
Η δυναµική αυτή παίρνει νέα ώθηση, αφού για
πρώτη φορά Πρωθυπουργός της χώρας αναφέρθηκε
στο ειδικό Συνέδριο στους Ροµά και στα προβλήµατα
τους, σκιαγραφώντας και τις επεξεργασµένες εκ µέρους του Υπουργείου λύσεις αυτών.
Οι ίδιοι οι Ροµά είναι οι πρωταγωνιστές της κοινωνικής τους ένταξης, όµως αυτό οφείλουν παρά τις
δυσκολίες να το διεκδικήσουν και οι ίδιοι».
Συνεχίζεται στη σελ. 11
-------------------------------

Εξάρθρωση σπείρας που
διακινούσε ναρκωτικά
στη ∆υτική Αττική

Σ

θριάσιο-3

πείρα που αποθήκευε και διακινούσε ναρκωτικά, στην περιοχή της δυτικής
Αττικής, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Ναρκωτικών της
Ασφάλειας Αττικής.
Ειδικότερα, συνελήφθησαν, στο Μενίδι και στα Ανω Λιόσια, έπειτα από συντονισµένη επιχείρηση, δύο άνδρες (ηλικίας 58 και 74 ετών) καθώς και µία 35χρονη
από την Αλβανία, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί τους.
Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες στο Μενίδι και τα Ανω Λιόσια,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 16 κιλών
και 911 γραµµαρίων, 43 ναρκωτικά δισκία, µικροποσότητα ηρωίνης, 1 κυνηγετική καραµπίνα, 9 κυνηγετικά φυσίγγια και 7 κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, ο
οποίος τους παρέπεµψε σε τακτικό ανακριτή.

Ο ρόλος των ΚΕΠ Υγείας
Βασικό µέληµα του Προγράµµατος είναι η ευαισθητοποίηση, η ενηµέρωση, η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων
και παραποµπών σε δοµές υγείας, όλων των πολιτών ανεξαρτήτου ασφαλιστικής ικανότητας, µε έµφαση στα συνηθέστερα νοσήµατα που αντιµετωπίζουν οι επαγγελµατίες υγείας
στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας όπως:
α) Καρκίνος του παχέος εντέρου
β) Καρκίνος του τραχήλου της µήτρας
γ) Καρκίνος του µαστού
δ) Καρδιοαγγειακός κίνδυνος
ε) Ανεύρυσµα αορτής
στ) Καρκίνος του προστάτη
ζ) Μελάνωµα
Ο ρόλος των ΚΕΠ Υγείας είναι να διασυνδέει τις υπηρεσίες
υγείας του δήµου αλλά και όλων των φορέων που ασχολούνται µε προγράµµατα πρόληψης και προαγωγής υγείας.
Ο πολίτης θα µπορεί να επικοινωνεί µε τα ΚΕΠ Υγείας ή να
επισκέπτεται τους χώρους τους και να ενηµερώνεται για θέµατα προληπτικής υγείας.
Εφόσον το επιθυµεί θα δηµιουργείται ένας ιατρικός φάκελος µε τις προληπτικές του εξετάσεις.
Το προσωπικό των ΚΕΠ Υγείας θα προµηθεύει στον ∆ηµότη
µια λίστα µε τους παρόχους Ιατρούς και τα ∆ιαγνωστικά Εργαστήρια του ∆ήµου. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη και για τους Ανασφάλιστους.
Έχει δηµιουργηθεί δίκτυο παραποµπών σε εξειδικευµένα
νοσοκοµειακά κέντρα, για τα αποτελέσµατα των προληπτικών
εξετάσεων που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.
Οι πάροχοι Ιατροί αλλά και ο ίδιος ο ∆ηµότης µπορεί να
ενηµερώνει τον ιατρικό του φάκελο µέσω των ΚΕΠ Υγείας.
Ο ∆ηµότης που έχει ιατρικό φάκελο στα ΚΕΠ Υγείας µέσω
ειδικού λογαριασµού θα ενηµερώνεται για την ηµεροµηνία που
πρέπει να επαναλάβει τις προληπτικές εξετάσεις του.
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Σε δεινή κατάσταση οι Στέγες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης (ΣΥ∆)
για άτοµα µε νοητική υστέρηση, λόγω οφειλών 2 ετών του ΕΟΠΥΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό
Υγείας µε θέµα:
Σε δεινή
κατάσταση
οι
Στέγες
Υποστηριζόµενης
∆ιαβίωσης
(ΣΥ∆) για άτοµα µε νοητική
υστέρηση, λόγω οφειλών 2 ετών
του ΕΟΠΥΥ

Κύριε Υπουργέ,
Επανέρχοµαι για µια ακόµη φορά (
αρ.πρ. 4108/21.3.16) µε αφορµή την
χαρακτηριστική περίπτωση του
Συλλόγου
Γονέων
για
την
υποστηριζόµενη διαβίωση ατόµων
µε νοητική υστέρηση « Το Πέταγµα»,
στο µείζον θέµα που έχει προκύψει
µε τις Στέγες Υποστηριζόµενης
∆ιαβίωσης (ΣΥ∆).
Όπως θα γνωρίζετε εντάχθηκαν στο
ΕΣΠΑ την περίοδο 2010-2013 µε
στόχο
την
αποφυγή
της
περιθωριοποίησης
και
της
ιδρυµατοποίησης των Ατόµων µε
Νοητική Υστέρηση. Η πολιτεία τότε
από την πλευρά της δεσµεύτηκε να
εξασφαλίσει τη λειτουργία και να
στηρίξει οικονοµικά τις ΣΥ∆ που
ιδρύθηκαν µε τη συγχρηµατοδότηση
της Ε.Ε µε το ειδικό νοσήλιοτροφείο, το οποίο θα καταβάλλεται
από τον ΕΟΠΥΥ. Παρόλα αυτά ενώ ο
ΕΟΠΥΥ έχει υπογράψει σύµβαση µε
τους φορείς που λειτουργούν ως
ΣΥ∆ δεν έχει αποδώσει τα
οφειλόµενα νοσήλια 2 χρόνια τώρα!
Οι
Στέγες
Υποστηριζόµενης

Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Επίσκεψη στην έκθεση –παράσταση
VAN GOGH ALIVE στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, το Σάββατο
27 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

∆ιαβίωσης αντιµετωπίζουν σοβαρό
πρόβληµα επιβίωσης και θα είναι
τραγικό τα άτοµα µε νοητική
υστέρηση που διαβούν σε αυτές τις
δοµές τόσα χρόνια, να βρεθούν στο
δρόµο ως αποτέλεσµα πλήρους
µαταίωσης της πολύχρονης και
επίπονης προσπάθειας που έχει
γίνει. Η πολιτεία οφείλει και θα
έπρεπε να είναι δίπλα σ’ αυτή την
ευπαθή οµάδα και να εξασφαλίζει το
αναφαίρετο δικαίωµα τους για
ανεξάρτητη
διαβίωση
και
ενσωµάτωσή τους στην κοινωνία.

Κατόπιν αυτών, ερωτάστε:
1.Για ποιο λόγο ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει
προβεί στην αποπληρωµή των

οφειλοµένων νοσηλίων τα έτη 2016
και 2017;
2.Πότε
σκοπεύετε
να
αποπληρώσετε τα οφειλόµενα σας
προς τις Στέγες Υποστηριζόµενης
∆ιαβίωσης και να δώσετε λύση
συνολικά στο πρόβληµα που
αντιµετωπίζουν;
3. Τι προτίθεστε να πράξετε στην
συγκεκριµένη δοµή του «Συλλόγου
Γονέων για την υποστηριζόµενη
διαβίωση ατόµων µε νοητική
υστέρηση « Το Πέταγµα»;
ΟI ΕΡΩΤΩΝTΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ

Το Τµήµα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
του ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ανακοινώνει στους ∆ηµότες
µας, ότι στο πλαίσιο της ενασχόλησης µε την εικαστική δηµιουργία θα επισκεφθούµε την έκθεση
–παράσταση VAN GOGH ALIVE στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα, το Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00΄
Ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, καθηγητής των Τµηµάτων
Εικαστικών του Νοµικού Προσώπου και εισηγητής
σε θέµατα τέχνης στο Λαϊκό Πανεπιστήµιο Ελευσίνας, µε µεγάλη του χαρά, θα µας ξεναγήσει στην
καλλιτεχνική περιήγησή µας.
Το πούλµαν θα αναχωρήσει από το ∆ηµοτικό πάρκινγκ, (έναντι Πυρουνακείου Λυκείου) στις 10:30.
Οι τιµές των εισιτηρίων είναι οι εξής :
Ενήλικες: € 13
Φοιτητές, άνεργοι, 65+ : € 11,
µε την επίδειξη των σχετικών δικαιολογητικών
Παρακαλείσθε, να παραλάβετε το εισιτήριό σας από
τη Βιβλιοθήκη την Πέµπτη 25/1 ή την Παρασκευή
26/1/2018
3. ∆υνατότητα εγγραφής για κάθε ενδιαφερόµενο
µέχρι τέσσερα (4) άτοµα.

Η συν έχεια απ ό τη σελ ίδα 2
Τα κτίρια είναι µερικώς αποπερατωµένα και έχει ολοκληρωθεί µόνο το
στάδιο της κατασκευής του σκελετού
των κτιρίων από οπλισµένο σκυρόδεµα.
Τιµή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί το ποσό των 6.700.000 ευρώ.

Αγροτεµάχιο 1.428,37 τµ στην
κτηµατική περιφέρεια του δήµου
Μεγαρέων Αττικής εκτός σχεδίου
πόλεως και διώροφο ακίνητο εντός
του αγροτεµαχίου.
Η τιµή πρώτης προσφοράς έχει
καθοριστεί στα 365.000 ευρώ.

Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο
1.150 τ.µ. καθώς και τα κτίσµατα που
υπάρχουν εντός του οικοπέδου, στη
θέση «Παραλία» στον δήµο Ασπροπύργου µε τιµή πρώτης προσφοράς 387.000 ευρώ.
Επισπεύδουσα τράπεζα είναι η Πειραιώς και η κατάσχεση έγινε για
χρέος 150.000 ευρώ.

∆ιαµέρισµα πρώτου ορόφου και
χώρος στάθµευσης αυτοκινήτου
στον δήµο Κηφισιάς, στη θέση Αδάµες, µε τιµή πρώτης προσφοράς
243.000 ευρώ.
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‘‘Βασιλόπιττα Αγάπης’’ - αφιερωµένη στα παιδιά της ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Μια ιδιαίτερη εκδήλωση µε σφραγίδα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ .

Η

∆ιοίκηση του Συλλόγου Πελοπον ν ησίων Ελευσίν ος για αρκετά χρόν ια έχει αν οίξει και έν α δεύτερο
δρόµο πέρα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις
, τους χορούς , τις παραστάσεις. Έν α δρόµο
κοιν ων ικής προσφοράς . Για χρόν ια τώρα
διοργαν ών ει χορό για τα παιδιά της ΦΛΟΓΑΣ
,για τα παιδιά µε ν εοπλασµατική ασθέν εια
µέσα στις αποκριές και όλα τα έσοδα ,και όχι
µέρος των εσόδων , παραδίδον ται στην ∆ιευθύν τρια ή την εκπρόσωπο της ∆ιοίκησης
που πάν τα παρευρίσκον ται αυτή την ηµέρα.
Για δέκα περίπου χρόν ια την Βασιλόπιττα
την κόβουµε σε ιδρύµατα ή οργαν ισµούς
αν άµεσα σε παιδιά ή αν θρώπους που µας
έχουν αν άγκη , όπως το ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ
και την ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
ΝΤΙΝΑ ΤΡΙΛΙΚΗ
«Η πόρτα µας για αυτά θα είναι
πάντοτε ανοιχτή».

Για πρώτη φορά όµως καλωσορίζον τας το
2018 κόβουµε την ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑ ΑΓΑΠΗΣ.
Αφιερών ουµε την ηµέρα στην ΚΙΒΩΤΟ ,
συγκεν τρών ουµε ό,τι καλούδια µας φέρατε
εσείς , χορεύουµε, τραγουδάµε , αγκαλιάζουµε, αγαπάµε και φεύγουµε µε την γλύκα από
το κέρασµα και το λικεράκι που δεν είν αι
άλλο από ‘ρόδι’ για ν α είν αι καλότυχη η ν έα
χρον ιά . Τι ν α πω για όλους που είσαστε εδώ.
Τι ν α πω για τους φίλους µας της παράστασης
‘ΓΟΡΓΟΝΕΣ & ΜΑΓΚΕΣ’ του θεάτρου broadway που σήµερα έδειξαν πραγµατικά την
µεγάλη τους καρδιά , αφήν ον τας το σαν ίδι και
φτάν ον τας εδώ µαζί µας .Τον σκην οθέτη της
παράστασης που είν αι µαζί µας .
Είν αι εδώ. Τους ευχαριστούµε , τους
θαυµάζουµε, τους συγχαίρουµε, τους χειροκροτούµε.
Πήγαµε τους θαυµάσαµε , θα πάµε πάλι τη
Κυριακή 18 Φλεβάρη, και θα τους πούµε από
καρδιάς έν α µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Τι ν α πω για τον ΧΡΗΣΤΟ ∆ΗΜΑ . Το
αστέρι της Ελευσίν ας που ΄χει βάλει τη σφραγίδα του στην Αµερική, Φιλαν δία , Ολλαν δία,
µε διακρίσεις σε Τορόν το ; θα δαν ειστώ
απόψε τους τίτλους 2 ταιν ιών του : Έν ας ουραν ός γεµάτος αστέρια (όπως είν αι ο σηµεριν ός που σκέπασε τούτη την αίθουσα) και
τον ευχαριστούµε που δεν µας άφησε ακάλυπτους όπως το τίτλος της ταιν ίας του.
Να πω για τον φίλο µας Γιώργο ∆ρίτσα που
ήρθε από το Βελιγράδι για την σηµεριν ή εκδήλωση τον Πρόεδρο του µεγαλύτερου Συλλόγου µε ευρωπαϊκή απήχηση.
∆εν θα σας κουράσω µε λόγια σήµερα. ∆εν
θα κάν ω απολογισµό έργου του συλλόγου ,
όπως συν ηθίζουµε .Μοιράσαµε έν τυπο που
επιγραµµατικά σας έκαν ε γν ωστό το τι κάν αµε στην χρον ιά που πέρασε εν ώ παράλληλα
βλέπουµε και στην οθόν η τις συµµετοχές της
Χορωδίας & των Χορευτικών όλη την χρον ιά.

Όµως ας αφήσουµε τα λόγια και ας ξεκιν ήσει η χαρά . Καλοδεχόµαστε το 2018 µε τα
γλυκά προσωπάκια των παιδιών . Σκετς του
Αη Βασίλη µε τα παιδιά µικρού και µεσαίου
χορευτικού µας. Χειροκροτούµε την Χορωδία
της ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Συν οδεύει η
δασκάλα τους Έλεν α Κασάροβα. Μα έχουµε
και 4 χορούς από 2 χορευτικά. Κάπως έτσι
σκεφτήκαµε ν α σας διασκεδάσουµε και ν α
σας ευχαριστήσουµε.
Μα πως έφτασα εκεί χωρίς ν α πω δυο λόγια
για τον αξιολάτρευτο Πατέρα των παιδιών ,
τον άν θρωπο που έχει αφιερώσει την ζωή
του στην προσφορά και την αγάπη, στον
άν θρωπο σύµβολο και άξιο προς µίµηση ,
στον Πατέρα Αν τών ιο.
∆ιάβασα κάποιες φράσεις του σε µία
συν έν τευξη και τις µοιράζοµαι µαζί σας:
«Από το παράθυρό µου έβλεπα ν έα παιδιά
εγκαταλειµµέν α, µπλεγµέν α στα ν αρκωτικά
και την εξαθλίωση. Άρχισα ν α αν αρωτιέµαι
πώς µπορώ ν α τα βοηθήσω. Στην αρχή
ήταν µια παρέα εφήβων . Πλησίασα και ζήτησα ν α παίξουµε έν αν αγών α µπάσκετ.
Σήµερα (2016) στην Κιβωτό έρχον ται 500
παιδιά όλων των ηλικιών ».
«Στόχος µας είν αι τα παιδιά ν α ν ιώσουν
ότι υπάρχει και έν ας άλλος κόσµος, πέρα
από αυτόν που έχουν γν ωρίσει. Μόν ο
κίν ητρό µας είν αι η αγάπη και σε αυτή
βασιζόµαστε».
Η Κιβωτός για µέν α είν αι σχέδιο Θεού το
οποίο προϋπήρχεG ο Θεός έχει ευλογήσει
αυτό το έργο και µε τη βοήθεια Του συν εχίζουµε.»
«Η αγάπη τρόπους µηχαν εύεται και δεν
έχει σύν ορα και όρους»
Λόγια καλωσύν ης , προσφοράς, αγάπης.
Τον αγαπήσαµε, τον εµπιστευόµαστε και
σας εκµυστηρεύοµαι πως η εµπιστοσύν η του
µας έκαν ε ν α ζητήσουµε ν α γίν ουµε αν άδοχοι σε παιδιά της ΚΙΒΩΤΟΥ .
Κιβωτός της Ηπείρου,Πωγων ιαν ή
Κιβωτός του Αιγαίου,Χίος
Κιβωτός του κόσµου,Βόλος
Κιβωτός του κόσµου Αθήν ας-Πειραιά
∆εν είν αι τυχαίο το γεγον ός ν α µπορεί η
ΚΙΒΩΤΟΣ ν α έχει τόσο µεγάλη αγκαλιά ν α
κλείν ει µέσα της τόσα παιδιά, τόσες οικογέν ειες , τόσες µάν ες σε όλα τα σηµεία της

Ελλάδας. Γι αυτό έχουµε υποχρέωση ν α
µην την αφήσουµε ν α βουλιάξει
.
Στην Παλαιά ∆ιαθήκη βλέπουµε ότι Μετά από
τον κατακλυσµό και τον αφαν ισµό, η κιβωτός
προσάραξε στην κορυφή του όρους Αραράτ
—
Στη σηµεριν ή εποχή η δική µας ΚΙΒΩΤΟΣ
πλέει , συγκεν τρών ει παιδιά , ν έους & ν έες
και συν εχίζει . Μαζί της και εµείς .
Καλώς ήρθατε παιδιά και κάν τε την αρχή.
Καλά ν α περάσουµε , ν α ευχαριστηθούµε
, ν α ξεσκάσουµε.
Σας ευχαριστούµε από καρδιάς.
Με αυτά τα λίγα λόγια έγιν ε η αρχή. Καν έν ας δεν έφευγε παρ΄όλο που δεν υπήρχαν
καθίσµατα. Περίµεν αν ν α χειροκροτήσουν
τα παιδιά , τους αν θρώπους της ΚΙΒΩΤΟΥ µε
το έργο που επιτελούν .
Συγκίνηση και αγάπη επικράτησε σε
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης .
Πλακέτα µε την ένδειξη :
‘Στον αξιολάτρευτο Πατέρα Αντώνιο
για την προσφορά του’

Η εκδήλωση ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑ ΑΓΑΠΗΣ
αγκαλιάστηκε πολύ περισσότερο από όσο
περιµέν αµε, µας είπε η Πρόεδρος Ντίν α
Τριλίκη. Τα παιδιά εν θουσιάστηκαν ,όταν όλη
η αίθουσα έγιν ε µια µεγάλη αγκαλιά. Αυτό
επεσήµαν ε και ο Απόστολος Μακρής ο
οποίος µίλησε για το έργο της ΚΙΒΩΤΟΥ και
παρουσίασε τα παιδιά που µάγεψαν κυριολεκτικά όλους όσους παρευρέθησαν . Και
ήσαν πολλοί. Γεµάτα τα καθίσµατα του Εργατικού Κέν τρου µία ώρα ν ωρίτερα της εκδήλωσης. Όρθιοι στους τοίχους ,στο προθάλαµο
και έξω από το Εργατικό Κέν τρο. Γεµάτοι οι
χώροι από ‘καλούδια αγάπης’ για τα παιδιά .
∆εν µπορούσαµε ν α φιλοξεν ήσουµε στο
χώρο άλλα τρόφιµα, ρουχισµό, γραφική ύλη,
παιχν ίδια . Στο σηµείο αυτό ν α ευχαριστήσω
την κ. Νίκη Μαµαλούκα που φιλοξέν ησε στο
σπίτι της µέχρι την εποµέν η ηµέρα ό,τι µας
έφεραν για τα παιδιά καθώς τον Πρόεδρο και
∆Σ του ΕΚΕΑΠ για την παραχώρηση της αίθουσας.
Συγκίν ηση και αγάπη επικράτησε σε όλη
τη διάρκεια της εκδήλωσης . Πλακέτα µε την
έν δειξη : ‘Στον αξιολάτρευτο Πατέρα Αν τών ιο
για την προσφορά του’ , αν θοδέσµες για τους

υπεύθυν ους της ΚΙΒΩΤΟΥ , για την δασκάλα , ατοµικά Συλλεκτικά Αν αµν ηστικά σε
κάθε παιδί της ΚΙΒΩΤΟΥ , αν αµν ηστικά της
εκδήλωσης για τους παρευρισκοµέν ους ,
ευχές και κέρασµα για όλους και ‘ρόδι’ λικέρ για
το καλότυχο της χρον ιάς.
Προσεγµένα όλα . Τα χορευτικά δεν
έλειψαν αφού έπρεπε να ακουστεί και η
Πελοποννησιακή νότα στην αίθουσα.

Οι ηθοποιοί της παράστασης έδωσαν
ευχές και κέρδισαν χειροκρότηµα και αν θοδέσµες από την ∆ιοίκηση του Συλλόγου
.Ευχαριστούµε από καρδιάς τον ∆ήµαρχο
Γιώργο Τσουκαλά, την Πρόεδρο ∆Σ ∆έσποιν α Οικον όµου, τον Πρόεδρο ΠΑΚΚΠΑ
Βασίλη Αγριµάκη, τον Αν τιδήµαρχο Μπάµπη
Αν δρών η, τους ∆Σ Βασιλική Παραδείση
,∆.Λιάσκο , τους εκπροσώπους των Συλλόγων : Κρητών κ.∆ασκαλάκη, Μικρασιατών
κ.Γιαγτζόγλου, ∆ωδεκαν ησίων κα Γερολύµου,
Ηπειρωτών Θριασίου κ.Γκόγκο, Χιακής Έν ωσης κ. Μαλαχιά , Ρωµαν ιωτών κο Τζαρτζούλη, Κερκυραϊκής Έν ωσης , Θεσσαλικής
Έν ωσης κ.Γαλην ό, Συµιακών κ. Κουν ελέ,
‘Αδράχτι΄κ.Τσούτσουρα-Πατριν ού, Εθελον τών Θριασίου κ.Καλυµν άκη, τους Προσκόπους µας µε την µεγάλη καρδιά , τους εκπροσώπους της Φιλικής Φωλιάς Ελευσίν ας µε το
θεάρεστο έργο που επιτελούν για τα παιδιά
της περιοχής µας πορευόµεν οι στα βήµατα
του πατρός Πυρουν άκη, τους Πον τίους µας ,
τους εκπροσώπους των συλλόγων Μάν δρας
και Μαγούλας, την οµάδα του Ειδυλλιακού και
του Ηρακλή Ελευσίν ας
. Μαζί µας εκπρόσωποι του ∆ήµου Μαραθών α και του ∆ήµου Κορίν θου . Αξιωµατικοί
ε.ε & ε.α Λ.Παππά και τον Πλοίαρχ ο
Λ.Σ.(ε.α) Παν τελιδάκη Χαρ. για το ποίηµα που
µας αφιέρωσε .

Όλους όσους κάλυψαν την εκδήλωση µε
φωτογραφικό υλικό : Έρευν α Ελευσιν ιακής
Κληρον οµιάς κ.Γιάν ν η Καλοµεν ίδη, την
εφηµερίδα Τρουπίτης µε τον δηµοσιογράφο
Άκη Καλόξυλο , τους καλούς φίλους µας
Παύλο Καλυµν άκη, Σωτήρη Φραγκουλάκη .
Τον συγγραφέα Β.Κουκούλογλου. Τέλος ,
ευχαριστούµε ΟΛΟΥΣ όσους συν έβαλαν
στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης.

6-θριάσιο

12ο Μάθηµα Λαϊκού Πανεπιστηµίου 2017-2018

«Η εκπαίδευση των γυναικών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα και η
συµβολή της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας-Αρσάκειο Ελευσίνας».

Τ
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ην Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018,
στην Τέταρτη Θεµατική ενότητα :Η
Ιστορία µέσα από την Εκπαίδευση
και το βιβλίο, θα δώσει διάλεξη µε θέµα:
«Η εκπαίδευση των γυναικών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα και η συµβολή της
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας-Αρσάκειο
Ελευσίνας».Είναι το 12ο µάθηµα του Λαϊκού Πανεπιστηµίου, του Ακαδηµαϊκού
έτους 2017-2018, που συνεχίζει για 3η
συνεχή χρονιά και που αποτελεί τον επιτυχηµένο θεσµό του Τµήµατος Πολιτισµού
του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Βιογραφικό Σηµείωµα Παναγιώτα Ατσαβέ:

Η Παναγιώτα Ατσαβέ γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη αλλά µεγάλωσε και
σπούδασε στην Αθήνα. Κόρη εκπαιδευτικών, µετά την αποφοίτησή της από το
Αρσάκειο Ψυχικού, σπούδασε Ιστορία και
Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών και εργάστηκε
ως φιλόλογος στα Τοσίτσεια Αρσάκεια
σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
από τα οποία και συνταξιοδοτήθηκε µετά

από 38 χρόνια υπηρεσίας, αφού επί σειράν ετών διετέλεσε Γυµνασιάρχης και
Λυκειάρχης.
Παράλληλα έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, στο Πανεπιστήµιο του
Herfortshire στη Συµβουλευτική και τον
Επαγγελµατικό Προσανατολισµό. Μελέτες της για την Συµβουλευτική και την
εκπαίδευση των γυναικών στην Ελλάδα
τον 19ο αιώνα έχουν δηµοσιευθεί σε
πολλά περιοδικά και επετειακές εκδόσεις
. Έλαβε µέρος στη συγγραφή του Λευκώµατος « Η εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική

Εταιρεία, Αρσάκεια Τοσίτσεια Σχολεία,1836-1996, 160 χρόνια Παιδείας»
και του βιβλίου « Απόστολος Αρσάκης, τα
έργα του» µε ιστορικό σχολιασµό των
συγγραµµάτων του µεγάλου ευεργέτη.
Σήµερα είναι µέλος της Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρείας και ασχολείται µε την ιστορία
του σχολείου και τη διατήρηση των κειµηλίων του.

Για το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Ο Πρόεδρος
Βασίλης Αγριµάκης

Φιλόξενη εστία Πολιτισµού στην ευρύτερη
περιοχή το Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων

Απονοµές των βραβείων του 1ου ∆ιαγωνισµού
διηγήµατος και βασιλόπιτα

Το Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτά του το πρωί της
Κυριακής 21 Ιανουαρίου 2018, στην
αίθουσα του πνευµατικού κέντρου,
όπου παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν οι απονοµές των βραβείων του
1ου ∆ιαγωνισµού διηγήµατος που
διοργάνωσε το Πνευµατικό Κέντρο
Θρακοµακεδόνων.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός αναφέρθηκε στις προσπάθειες όλων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πνευµατικού
Κέντρου Θρακοµακεδόνων, οι
οποίοι µε ζήλο και δηµιουργικότητα
και την υποστήριξη των Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αχαρνών, έχουν αλλάξει
όψη στον χώρο και έχουν µετατρέψει το Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων σε µια φιλόξενη εστία Πολιτισµού στην ευρύτερη περιοχή.
Χαιρετισµό την εκδήλωση απεύθυνε ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών και ∆ηµοτικής Ενότητας Θρακοµακεδόνων
κ. Ηλίας Ζητούνης, καθώς και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Ενότητας Θρακοµακεδόνων κα Χρύσα ∆ουρίδα, η
οποία ως µέλος του ∆Σ του Πνευµατικού Κέντρου
προχώρησε και σε έναν συνοπτικό απολογισµό έργων
και δράσεων.
Μετά τις οµιλίες και την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Βασιλόπιτας ακολούθησαν οι απονοµές των βραβείων
του 1ου ∆ιαγωνισµού διηγήµατος που διοργάνωσε το
Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων, µε το 1ο βραβείο
να απονέµεται στην κα Ζωή Μεταξά- Καραγιαννίδου για
το διήγηµα της "Μια ξεχωριστή µέρα". Το 2ο βραβείο

στην κα Βανέσσα Αλεξανδρή για το διήγηµα "Κατάθεση
ψυχής" και το 3ο βραβείο στην κα Χριστίνα Χασάπη για
το διήγηµα "Η κραυγή", ενώ ειδικό βραβείο απονεµήθηκε στην κα Βαρβάρα Μπακάλη για τη διάκριση του Πεζογραφήµατός της σε διαγωνισµό της UNESCO Τεχνών,
Λόγου και Επιστηµών Ελλάδος.
Στην εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Βασιλόπιτας του Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδόνων παραβρέθηκαν επίσης: ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θοδωρής
Συρινίδης, η Πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ κα Μαρία Ναυροζίδου, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Αχαρνών κ.κ. Αφροδίτη
Μηλιώρη, Αναστάσιος Χίος , Μιχάλης Βρεττός, Σπύρος
Βρεττός, καθώς επίσης και οι Τοπικοί Σύµβουλοι της
∆ηµοτικής Ενότητας Θρακοµακεδόνων κ.κ. Παρασκευή
Γκιολή και Χρήστος Χρηστάκος.
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Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας Α.Ε. ∆άσος - ∆άφνη Χαϊδαρίου
Βραβεύτηκαν µαθητές που είναι µέλη της οµάδας και που έχουν περάσει σε σχολές,
αριστούχοι αλλά και όσοι έχουν συνεισφέρει στην πορεία του Συλλόγου και τον αθλητισµό

Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας της πραγµατοποίησε η Α.Ε.
∆άσος - ∆άφνη Χαϊδαρίου. Την εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου
Χαϊδαρίου το Σάββατο 20 Ιανουαρίου
2018,
παρακολούθησε
πλήθος
κόσµου, µεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της δηµοτικής Αρχής, επικεφαλής
πολιτικών παρατάξεων, αθλητές της
οµάδας µε τις οικογένειές τους,
παλαίµαχοι ποδοσφαιριστές του Χαϊδαρίου και δηµοσιογράφοι.
Στον χαιρετισµό του και µιλώντας εκ
µέρους και του ∆ηµάρχου Χαϊδαρίου ο
οποίος βρισκόταν σε ανειληµµένη
υποχρέωση στη Γαλλία, σε σηµαντική
εκδήλωση αφιερωµένη στο Χαϊδάρι, ο Αντιδήµαρχος
Παιδείας, Αθλητικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Νίκος
Καραγιάννης, ευχήθηκε υγεία και δύναµη στους αθλητές
του συλλόγου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθεια για αναβάθµιση που έχει κάνει η οµάδα τα
τελευταία χρόνια αλλά και στη σηµασία του αθλητισµού

στη διαµόρφωση και προστασία των προσωπικοτήτων
των παιδιών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και µετά
την κοπή της πίτας, βραβεύτηκαν µαθητές που είναι
µέλη της οµάδας και που έχουν περάσει σε σχολές, αριστούχοι αλλά και όσοι έχουν συνεισφέρει στην πορεία
του συλλόγου και στον αθλητισµό γενικότερα.

θριάσιο-7

Πρόσκληση από την Περιφέρεια
Αττικής στους ιδιοκτήτες
οχηµάτων και δικύκλων για
αρχικό τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ

Η

Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί τους ιδιοκτήτες οχηµάτων και
δικύκλων, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων
αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα
της επιχείρησης ή του δηµόσιου φορέα που ανήκουν, ∆ήµος της Περιφέρειας Αττικής (εξαιρούνται
οι ∆ήµοι Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου,
Σπετσών, Τροιζηνίας - Μεθάνων και Ύδρας), να
προσέλθουν σε ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ για
αρχικό τεχνικό έλεγχο.
Ειδικότερα καλούνται:
α) τα Ε.Ι.Χ, τα Φ.Ι.Χ µε µικτό βάρος µέχρι 3,5
τόνους και τα δίκυκλα που η πρώτη άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί από Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών κατά το έτος 2014.
β) τα Ε.∆.Χ, Λεωφορεία, Ασθενοφόρα, Φορτηγά,
Ελκυστήρες, Ρυµουλκούµενα και Ηµιρυµουλκούµενα µε µικτό βάρος µεγαλύτερο των 3,5 τόνων των
οποίων η άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί
κατά το έτος 2017.
 Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος αυτός πρέπει
να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (∆ηµόσια ή Ιδιωτικά) στο
χρονικό διάστηµα από τρεις εβδοµάδες πριν έως
µία εβδοµάδα µετά τη συµπλήρωση τετραετίας
από την ηµεροµηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας για την α) περίπτωση και τη συµπλήρωση ενός
(1) έτους από την ηµεροµηνία της πρώτης άδειας
κυκλοφορίας για τη β) περίπτωση.
 Επισηµαίνεται ότι οι επόµενοι τεχνικοί (περιοδικοί) έλεγχοι διενεργούνται για την α) περίπτωση µε τη συµπλήρωση δύο (2) χρόνων και για τη
β) περίπτωση µε τη συµπλήρωση ενός (1) χρόνου
από την ηµεροµηνία που διενεργήθηκε ο προηγούµενος έλεγχος.
 Λαµβάνοντας υπόψη και την καταστροφική
πληµµύρα που έπληξε την Αττική στις 15-11-2017
και την αδυναµία σε πολλές περιπτώσεις έγκαιρης
προσέλευσης των οχηµάτων για τεχνικό έλεγχο
σύµφωνα µε το προαναφερόµενο πρόγραµµα,
καθώς και την αντικειµενική δυσκολία προσδιορισµού µε ακρίβεια των περιπτώσεων που αφορά η
αδυναµία αυτή, ορίζεται ότι για τα οχήµατα των
περιπτώσεων α) και β), για τα οποία προκύπτει
υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο (αρχικό ή περιοδικό) µέχρι την 28-02-2018, ο τεχνικός έλεγχος
µπορεί να διενεργείται έως και 31-03-2018, χωρίς
να θεωρείται εκπρόθεσµος.
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τα
προβλεπόµενα για ειδικές κατηγορίες οχηµάτων, οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέξουν στον
σύνδεσµο:
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=c
om_content&view=article&id=25854:programmaprosklisis-oximaton-kai-dikyklon-gia-arxikot e x n i k o - e l e g x o - t o - e t o s 2018&catid=366&Itemid=411

8-θριάσιο

ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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Η ολοκλήρωση µελέτης, πολεοδόµηση (ένταξη στο σχέδιο
και πράξη εφαρµογής) στην περιοχή του Σαρανταπόταµου &
η δαπάνη για την οριοθέτηση ρεµάτων Σούρες και Λούτσας

Σ

υνεδριάζει την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 8:30 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα Ελευσίνας, η αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ώστε να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την κήρυξη ως άγονου του συνοπτικού διαγωνισµού για « Υπηρεσίες
Φύλαξης ∆ηµοτικών Κτιρίων και λοιπών ∆ηµοτικών Εγκαταστάσεων ∆.Ε. Ελευσίνας» , προϋπολογισµού δαπάνης 74.400,00 €.
2.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για συνεχιζόµενο έργο (Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων του ∆ήµου Ελευσίνας- χρηµατοδοτούµενο από ΠΕ∆Α-) καθώς και – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.158.049,38 €.
3.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την διαµόρφωση αθλητικών υποδοµών µπροστά στον ελεύθερο χώρο του 1ου και
3ου Γυµνασίου (Σ) καθώς και – έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης ποσού 930,00 €.
4.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την κατασκευή πεζοδροµίων στην
∆.Ε. Ελευσίνας (Σ) καθώς και – έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης ποσού 250.000,00 €
5.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για κτηµατογράφηση – πολεοδόµηση –
πράξη εφαρµογής περιοχής ΜΠΛΟΚΟ της πολεοδοµικής ενότητας 1 του ∆ήµου Ελευσίνας (Σ)
καθώς και – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 €.
6.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την ανακατασκευή πλατειών οδών
Αφων Μουρίκη και στην οδό Κανελλοπούλου (Σ)
καθώς και – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 €.
7.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την συντήρηση δηµοτικών κτιρίων
∆.Ε. Ελευσίνας 2016 (Σ) καθώς και – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 €.
8.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την ολοκλήρωση της µελέτης πράξης
εφαρµογής της Π.Μ. στις περιοχές Παράδεισος &
Αεροδρόµιο του ∆ήµου Ελευσίνας (Σ) καθώς και –
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
40.000,00 €.
9.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος

προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την κτηµατογράφηση – πολεοδόµηση – πράξη εφαρµογής περιοχής Χονδρεµπορίου (ΣΤΡΙΦΙ) ∆ήµου Ελευσίνας (Σ) καθώς και –
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
30.000,00 €.
10. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την κτηµατογράφηση – πολεοδόµηση – πράξη εφαρµογής πολεοδοµικής ενότητας 7
∆ήµου Ελευσίνας (Σ) καθώς και – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 36.000,00 €.
11. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την κτηµατογράφηση – πολεοδόµηση – πράξη εφαρµογής περιοχής Καλυµπάκι
(ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) ∆ήµου Ελευσίνας (Σ) καθώς και –
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
39.980,00 €.
12. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την ολοκλήρωση µελέτης, πολεοδόµηση ( ένταξη στο σχέδιο και πράξη εφαρµογής)
στην περιοχή του Σαρανταπόταµου (ΠΕ6) του
∆ήµου Ελευσίνας (Σ) καθώς και – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00 €.
13. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την εκπόνηση µελετών ( πράξη εφαρµογής περιοχής ΒΟΤΡΥΣ- ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ (Σ)
καθώς και – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 €.
14. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια της πολεοδοµικής µελέτης στις
περιοχές Πατηµα Ι και Πάτηµα ΙΙ της ∆.Ε.
Μαγούλας (Σ) καθώς και – έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 €.
15. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ∆ήµου Ελευσίνας (Σ) καθώς και – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
5.000,00 €.
16. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για τις συνδέσεις δηµοτικών κτιρίων –
σχολείων µε το δίκτυο αποχέτευσης (Σ) καθώς και
– έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
20.000,00 €.
17. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος

προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης για την
κατασκευή νησίδων στην οδό
Θριασίου από την Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό Πανόρµου
στην ∆.Ε. Μαγούλας (Σ) καθώς
και – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 €.
18. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την µελέτη οριοθέτησης ρεµάτων
Σουρες και Λούτσας (Σ) καθώς και – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 17.220,00
€.
19. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την υδραυλική µελέτη αποχέτευσης
οµβρίων Ανω Ελευσίνας (Σ) καθώς και – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00 €.
20. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την µελέτη βελτίωσης της αστικής κινητικότητας µε έργα µικρής κλίµακας στην ∆.Ε.
Μαγούλας (Σ) καθώς και – έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 €.
21. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την αποζηµίωση επικειµένων στην
περιοχή Παράδεισος σύµφωνα µε την 1/2001
πράξη εφαρµογής καθώς και – έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 €.
22. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την δαπάνη για αποζηµίωση γης
στην περιοχή Αεροδρόµιο σύµφωνα µε την 2/2010
πράξη εφαρµογής καθώς και – έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης ποσού 80.000,00 €.
23. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την δαπάνη για αποζηµίωση γης
στην περιοχή Παράδεισος της Πράξης Εφαρµογής
1/2001 καθώς και – έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 10.000,00 €.
24. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την δαπάνη για αποζηµίωση επικειµένων στην περιοχή Αεροδρόµιο σύµφωνα µε την
2/2010 πράξη εφαρµογής καθώς και – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
100.000,00 €.
25. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος

προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την δαπάνη για αποζηµίωση γης
στην περιοχή Τσακάλι Μαγούλας σύµφωνα µε την
1/1994 πράξη εφαρµογής καθώς και – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00
€.
26. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την δαπάνη για αποζηµιώσεις για
πράξεις αναλογισµού καθώς και – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00 €.
27. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την δαπάνη για αποζηµίωση επικειµένων στην περιοχή Τσακάλι Μαγούλας σύµφωνα
µε την 1/1994 πράξη εφαρµογής καθώς και –
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
10.000,00 €.
28. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την δαπάνη για αποζηµίωση γης στο
Πάτηµα Μαγούλας σύµφωνα µε την 1/2000 πράξη
εφαρµογής καθώς και – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 €.
29. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την δαπάνη για αποζηµίωση επικειµένων στο Πάτηµα Μαγούλας σύµφωνα µε την
1/2000 πράξη εφαρµογής καθώς και – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00
€.
30. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών (Τµήµα Προµηθειών) για
την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης για την δαπάνη για την
µετατροπή φωτιστικών σωµάτων υδραργύρου
δηµοτικού φωτισµού ∆.Ε. Μαγούλας σε φωτιστικά
τεχνολογίας LED και συντήρηση αυτών (Σ) καθώς
και – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 74.400,00 €.
31. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών (Τµήµα Προµηθειών) για
την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης για την δαπάνη για την
προµήθεια κάδων απορριµµάτων διαφόρων
ειδών (Σ) καθώς και – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.190,00 €.
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Ο ∆ήµος καλεί µέλη των αθλητικών συλλόγων, αθλούµενους πολίτες και ιδιαίτερα τη νέα
γενιά, να περιφρουρήσουν τους χώρους από τυχόν δολιοφθορές.
Αναβάθµιση του κλειστού προθερµαντηρίου στίβου στο ∆ηµοτικό Σταδίο

Μεγάρων µε τη συµβολή του εφοπλιστή Αθ. Μαρτίνου

Μ

ε εντατικούς ρυθµούς συνεχίζονται από το
Ν.Π.∆.∆. «Ηρόδωρος» οι παρεµβάσεις σε
αθλητικούς χώρους µε στόχο τη βελτίωση
των συνθηκών άθλησης σε γήπεδα και κλειστά
γυµναστήρια που φιλοξενούν δραστηριότητες αθλητικών σωµατείων και προγράµµατα µαζικού αθλητισµού.
Άµεση η ανταπόκριση του εφοπλιστή
κ. Αθ. Μαρτίνου, στο αίτηµα του ∆ηµάρχου
Γρηγόρη Σταµούλη

Μετά από αίτηµα του ∆ηµάρχου κ. Γρηγόρη Σταµούλη προς τον εφοπλιστή κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, ο
οποίος ανταποκρίθηκε άµεσα, τοποθετήθηκαν µετά
από σχετική µελέτη, στο κλειστό προθερµαντήριο
στίβου του ∆ηµοτικό Στάδιο «Μεγαρέων Ολυµπιονικών» κλιµατιστικές µονάδες, ώστε να µπορούν να
αθληθούν όλοι οι συµπολίτες µας κάτω ιδανικές
συνθήκες θερµοκρασίας, ενώ αγοράστηκε και
ειδικό στρώµα για την προπόνηση των αθλητών
του άλµατος εις ύψος.
Έντάξη στον σχεδιασµό της Πολιτικής Προστασίας του δήµου ενός ακόµα κλιµατιζόµενου χώρου που µπορεί να φιλοξενήσει
άτοµα κατά την αντιµετώπιση εκτάκτων
αναγκών

Παράλληλα η τοποθέτηση των κλιµατιστικών
µονάδων δίνει τη δυνατότητα στη Πολιτική Προ-

στάσια του ∆ήµου µας να εντάξει στον σχεδιασµό
της ακόµα έναν µεγάλο κλιµατιζόµενο χώρο που
µπορεί να φιλοξενήσει άτοµα κατά την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

Ο ∆ήµαρχος έχει επανειληµµένως εκφράσει την
ικανοποίηση του προς τη διοίκηση του Ν.Π.∆.∆.
«ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ», για την πορεία εκσυγχρονισµού
όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων οι οποίες
είχαν αφεθεί στην τύχη τους για δεκαετίες και καλεί
τα µέλη των αθλητικών συλλόγων, τους αθλούµενους, όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τη νέα γενιά,
να περιφρουρήσουν τους χώρους από τυχόν δολιοφθορές.
Πέρα όµως από την αναβάθµιση των δηµοτικών
χώρων άθλησης ιδιαίτερη σηµασία για τη ανάπτυξη
του αθλητισµού στο ∆ήµο µας έχει και η σωστή
οργάνωσή και λειτουργία τους η οποία σε σηµαντικό βαθµό οφείλεται στο ανθρώπινο δυναµικό
τους.
Οι δηµοτικοί υπάλληλοι που εργάζονται στις δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις καταβάλλουν καθηµερινά φιλότιµες προσπάθειες για να τις καταστήσουν και να τις διατηρήσουν κατάλληλες για την
ασφαλή γύµναση των συµπολιτών µας όλων των
ηλικιών και για την φιλοξενία αθλητικών διοργανώσεων τοπικού, περιφερειακού και πανελλήνιου
χαρακτήρα.
Για το έργο τους αυτό έχουν την εκτίµηση καθώς
και τις θερµές τους ευχαριστίες τόσο της ∆ιοίκηση
του Ν.Π.∆.∆. «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» όσο και του ∆ήµαρχου
κ. Γρηγόρη Σταµούλη.

10-θριάσιο

Αστείρευτο κέφι και βραβεύσεις στην βασιλόπιτα
του Αθλητικού Συλλόγου πάλης “Λεωντίδες”

Π

αν ηγυρικό κλίµα επικράτησε στην εκδήλωση
για την κοπή της Βασιλόπιτας του Αθλητικού
Συλλόγου “Λεων τίδες” που πραγµατοποιήθηκε
το βράδυ του Σαββάτου 20 Ιαν ουαρίου στο κατάµεστο
από κόσµο κέν τρο ψυχ αγωγίας “Χρυσό Βαρέλι”.
Κορυφαία στιγµή της βραδιάς υπήρξε η απον οµή τιµητικών πλακετών στους αθλητές του Συλλόγου που
παρά τις σκληρές προπον ήσεις κατάφεραν ν α εισαχ θούν στα Παν επιστηµιακά Ιδρύµατα της χ ώρας.
Αν άµεσα σε κείν ους που τίµησαν µε την παρουσία
τους την εκδήλωση και βράβευσαν τα παιδιά βρέθηκε
ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς που συν εχ άρη
θερµά τον προπον ητή τους Νίκο Αποστόλου και τους
αθλητές επισηµαίν ον τας πως η ∆ιοίκηση του ∆ήµου θα
είν αι στο πλευρό τους σε ότι χ ρειαστούν .
Στις τιµητικές βραβεύσεις συµµετείχ αν επίσης, ο
σπουδαίος άν θρωπος και Χρυσός Ολυµπιον ίκης της
πάλης Στέλιος Μυγιάκης, ο οποίος είχ ε εγκάρδιες συν οµιλίες µε τους αθλητές, τον προπον ητή τους Νίκο
Αποστόλου και τον ∆ήµαρχ ο Φυλής, η Παγκόσµια
Πρωταθλήτρια στο Τζούν το Ελισάβετ Τελτσίδου, ο
Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργαν ισµού
η “Πάρν ηθα” Γιώργος Μαυροειδής και οι πρώην ∆ήµα-

ρχ οι Βαγγέλης Χριστοφιλάκης και ∆ηµήτρης Μπουραϊµης.
Την εκδήλωση και τους αθλητές τίµησαν επίσης µε
την παρουσία τους, µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
εκπρόσωποι Συλλόγων και Κοιν ων ικών Φορέων του
τόπου και φυσικά οι γον είς τους που στηρίζουν την
κάθε τους προσπάθεια.
Κατά τα λοιπά η βραδιά κύλησε µε πολλές ευχ ές για
σπουδαίες ν ίκες, καλό φαγητό και αστείρευτο κέφι,
που κράτησε ως τις µικρές ώρες.

Μηνύµατα αλληλεγγύης στην πίτα του Συνδέσµου
Νεοφωκαέων Προσφύγων Χαϊδαρίου

Π

ραγµατοποιήθηκε, την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου
Χαϊδαρίου, η κοπή της πρωτοχρονιάτικής πίτας του Συνδέσµου Νεοφωκαέων Προσφύγων Χαϊδαρίου. Στην τελετή, που παρακολούθησε πλήθος κόσµου, Φωκιανοί και Τσακµακλιώτες, παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Αντιδήµαρχοι, επικεφαλής πολιτικών παρατάξεων,
δηµοτικοί σύµβουλοι αλλά και εκπρόσωποι εθνικοτοπικών συλλόγων.
Στον σύντοµο χαιρετισµό του και εκπροσωπώντας τη ∆ηµοτική Αρχή, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Βασίλης Παντελάρος, τόνισε πως η κοινότητα των Νεοφωκαέων αποτελεί θεµέλιο για την πόλη του
Χαϊδαρίου, υπογραµµίζοντας και τη σηµαντική πολιτιστική δράση που παρουσιάζει ο σύλλογος τους στην
πόλη µας. Ο κος Παντελάρος αφιέρωσε το κοµµάτι που έκοψε από τη βασιλόπιτα στους απογόνους των
προσφύγων, «µε την ευχή να βάλουµε όλοι ένα λιθαράκι για να µην υπάρξει ποτέ ξανά πόλεµος και προσφυγιά».
Εκτός από την καθιερωµένη κοπή της βασιλόπιτας, οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν µικρασιατικούς χορούς από το χορευτικό τµήµα αλλά και να ακούσουν τα κάλαντα και παραδοσιακά µικρασιατικά τραγούδια από την χορωδία του συλλόγου.

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018
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Ανάπλαση περιµετρικά του Άλσους Αιγάλεω
(Μπαρουτάδικο) για την ασφάλεια
των πολιτών και την αναβάθµιση της
ευρύτερης περιοχής

Τ

ην ανάπλαση των περιφερειακών οδών και των περιµετρικών εισόδων ενός σηµαντικού πνεύµονα πρασίνου και αναψυχής της ∆υτικής Αθήνας, του
Άλσους Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο),
τη δηµιουργία πράσινων σηµείων
και την αναβάθµιση κοινόχρηστων
χώρων, εξασφάλισαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο
∆ήµαρχος Αι γάλεω, ∆ηµήτρης
Μπίρµπας, µε την υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης για το σχετικό έργο.
Πρόκειται για έργο προϋπολογισµού 6.000.000 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) που
χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους
της Περιφέρειας Αττικής.
Στόχος του έργου είναι η αναβάθµιση των κοινωφελών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Αιγάλεω.
Το έργο αναµένεται να συµβάλει
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των πολιτών, της λειτουργικότητας
και προσβασιµότητας κοινοχρήστων
χώρων µε γνώµονα τη διευκόλυνση
των µετακινήσεων καθώς και την

αποσυµφόρηση της περι οχής
παρέµβασης.
Συγκεκριµένα, το έργο περιλαµβάνει:
•
Τ ην πλήρη ανακατασκευή
του ασφαλτικού οδοστρώµατος των
περιφερειακών οδών του Άλσους
Αιγάλεω.
•
Την ανάπλαση - διαµόρφωση
των πεζοδροµίων.
•
Την προµήθεια και τοποθέτηση του αναγκαίου αστικού εξοπλισµού σε όλους τους υπαίθριους
χώρους.
•
Την πλήρη ανακαίνιση των
περιµετρικών εισόδων του Άλσους.
•
Την ανακατασκευή της πίστας
skateboard.
•
Τη δηµιουργία δύο πράσινων σηµείων σε επίπεδο γειτονιάς
µε χώρο εγκατάστασης έως 40 τ.µ.
το καθένα (επί της οδού Ολυµπίας
και επί της οδού Πελοποννήσου).
Τη δηµοπράτηση, την υπογραφή
σύµβασης µε τον ανάδοχο, την
επίβλεψη κατασκευής του έργου και
την παραλαβή του αναλαµβάνει ο
∆ήµος Αιγάλεω.

Συνάντηση του υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη
µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της
Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Γρηγόριο Στεργιούλη

Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης θα
συν αν τηθεί σήµερα Τετάρτη, 24 Ιαν ουαρίου 2018, µε τον
∆ιευθύν ον τα Σύµβουλο της Εταιρείας Ελλην ικά Πετρέλαια Α.Ε.
κ. Γρηγόριο Στεργιούλη. Η συν άν τηση στην οποία θα συζητηθούν
θέµατα κοιν ού εν διαφέρον τος θα πραγµατοποιηθεί στις 13:00 στο
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών , Αν αστάσεως 2 και Τσιγάν τε,
Παπάγου. Αµέσως µετά το τέλος της συν άν τησης θα γίν ουν δηλώσεις
στα Μέσα Μαζικής Εν ηµέρωσης.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Συµµετείχαν αναλυτικά στη συνάντηση: Σ. Πάντζας,
Βουλευτής Αττικής ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Μελετίου, ∆ήµαρχος
Ασπροπύργου, Λ. Κοντογούρη, εκπρόσωπος της Γ.
Μαρτίνου, βουλευτού Αττικής Ν∆, π. ∆. Κατσινούλας,
εκπρόσωπος Ιεράς Μητρόπολης Μεγάρων, Α. Παπαδόπουλος, Αντιδήµαρχος Ασπροπύργου, Ε. Ρήγα, Αντιδήµαρχος Μεγάρων, Κ. Πλούµπης, Αντιδήµαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας, ∆. Μπουρίκος, Τµηµατάρχης σχεδιασµού
Κοινωνικής Ένταξης Υπ. Εργασίας, Χρ. Μανούρας,
Τµήµα εξειδίκευσης Κοινωνικής Ένταξης Υπ. Εργασίας,
Μ. Ζαµπέλη, ΕΥΣΕΚΤ, Μ. Τζαβαλάς, Υπ.Εργασίας, Π.
Σπύρου, ∆ιευθυντής Α΄ Βάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής
Αττικής, Ξ. Βαµβακερός, ∆ιευθυντής Β΄ Βάθµιας
Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής, Μ. Βαβούλη, ∆ιευθύντρια
7ου ∆.Σ. Ασπροπύργου, Ξ. Φουλίδη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών θεµάτων Β΄ Βάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής, Κ. Ζγάντζουρη, Προϊσταµένη Κοινωνικής Προστασίας ∆ήµου Ελευσίνας, Ε. Τανή, Προϊσταµένη Κοινωνικής Προστασίας ∆ήµου Μεγάρων, Κ. ∆ηµητρίου, Κέντρο Στήριξης Ροµά Μεγάρων, Β. Φούσκαρη, Κέντρο
Στήριξης Ροµά Μεγάρων, ∆. Παπαθανασίου, ∆/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μεγάρων,Α. Κιοβσενόγλου,

Κέντρο κοινότητας – Παράρτηµα Ροµά ∆ήµου Φυλής, Χ.
Ασηµόπουλος, Πρόεδρος Τµήµατος Κοινωνικής
Εργασίας ΤΕΙ Αθήνας/ Επιστηµονικός Υπεύθυνος Γραφείου Στήριξης Ροµά ∆υτικής Αττικής, Ε. Κοντογιάννη, ΤΕΙ
Αθήνας, ∆. Κοµπότη, ΤΕΙ Αθήνας, Ι. Μπατσιούδη, Εκπρόσωπος ΟΑΕ∆ Ελευσίνας, Κ. Παϊτέρης, Πρόεδρος Ένωσης ∆ιαµεσολαβητών Ελλήνων Ροµά,Β. Πάντζος, Πρόεδρος ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, Κ. Λιακόπουλος, Πρόεδρος Οµοσπονδίας Ροµά ‘ο Όµηρος’, Γ.Σούτας, Πρόεδρος συλλόγου Ροµά Νεόκτιστα Ασπροπύργου, Α. Καραγκούνης,
Αντιπρόεδρος ΠΑΝΟΣΕΡ/εκπρόσωπος Συλλόγου Αγ.

Χριστόφορος Βλυχό Μεγάρων, Μ. Ιωαννίδου, ∆ιεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Αττικής, Ν.
Λουλακούδης, ΕΥ∆ΣΠ – ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφ. Αττικής, Κ. Σαµπατακάκη, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων ∆υτικής Αττικής, Α. Λυµπεράτος, Προϊστάµενος Τµήµατος
Εκπαιδευτικών Θεµάτων ∆υτικής Αττικής, Βασ. Γιαπαλάκη, Εκπρόσωπος ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγειας κ’ Κοινονικής Μέριµνας ∆υτικής Αττικής, Κ. Αλατζά, ∆/νση Υγειονοµικού Ελεγχου ∆υτικής Αττικής, Θ. Βαρέλη, Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής, Π. Νικολαϊδης,
Σύµβουλος Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής.

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

12-θριάσιο
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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος (160τµ)
το κέντρο του Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).
∆ιαµορφ ωµένος χώρος µε αυτόνοµη θέρµανση,
µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

Θ α ε ί ν α ι τι µ ή µ ας η π αρ ο υ σί α σα ς στη ν κ ο π ή τη ς π ρ ω το χ ρ ο ν ι ά τι κ η ς π ί τα ς το υ Σ υ λλό γ ο υ π ο υ θ α π ρ αγ µ α το π ο ι η θ ε ί τη ν Κ υ ρ ι α κ ή
2 8 Ι α ν ο υ αρ ί ο υ 2 0 1 8 στι ς 1 1 :3 0
στα γ ρ α φ ε ί α µ α ς .
« Κα λή Χ ρ ο ν ι ά µ ε υ γ ε ί α κ α ι ε ι ρ ή ν η γ ι α ό λο υ ς »
Γ ι α το ∆ ι ο ι κ η τι κ ό Σ υ µ β ο ύ λι ο

Ο Γ ρ α µ µ α τέ α ς
Αθ α ν άσι ο ς Μ π α λά σκ ας

Ο Πρ όε δρ ο ς
Φ ώτι ο ς Βά σι ο ς

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή
Ασπρόπυργος πλησίον του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΠΟ 120 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ

ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684
Ατοµικά µαθήµατα και απόκτηση ∆ιπλώµατος
στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του ∆ηµοτικού Ωδείου Φυλής

Ἡ Σχολή τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ ∆ηµοτικοῦ ᾨδείου Φυλῆς ἀπ ευθύνεται σέ ὅσους
ἐπ ιθυµοῦν νά διδαχτοῦν τῇ Βυζαντινῇ Μουσικῇ καί νά µυηθοῦν στήν Ψαλτικῇ Τέχνη καί στό
∆ηµοτικό τραγοῦδι.
Κάθε σπ ουδαστῆς ἔχει τό µοναδικό π ρονόµιο τῆς π ροσωπ ικῆς διδασκαλίας, ἀφοῦ τά
µαθήµατα εἶναι ἀτοµικά.
Μετὰ τὴν π ενταετὴ φοίτηση στὴ Σχολή, οἱ ἀπ όφοιτοί της, ἀπ οκτοῦν Πτυχίο τῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς καὶ µετὰ ἀπ ὸ δύο χρόνια φοίτησης, ἀπ οκτοῦν τὸ ∆ίπ λωµα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.
Οἱ ἐνδιαφερόµενοι ἄνδρες καί γυναῖκες, κάθε ἡλικίας, µαθητὲς, ∆ηµοτικοῦ, Γυµνασίου,
Λυκείου, καθὼς ἐπ ίσης σπ ουδαστές, φοιτητές, καὶ κληρικοί, µπ οροῦν νᾷ π αρακολουθήσουν
τά µαθήµατα ἀρκεῖ νᾷ ἔχουν µεράκι καί διάθεση για τή Βυζαντινῇ Μουσικῇ καί τήν Ψαλτικῇ
Τέχνη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΟΠΙΣΘΕΝ
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗ ΣΤΟ W W W .THRIASSIO.GR
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ΓΑΜΟΣ

Ο ∆Ε∆ΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ∆ΡΟΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΦΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ .

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΝΑΚΗ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΝΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

14-θριάσιο

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

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

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

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

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ
,

κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€, συζητήσιµη
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ.
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρεφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη παιδιων στην περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237
∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ
αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara το οποίο εκλάπη

Την Πέµπτη 18/1/18 εκλάπη έξω από
το νοσοκοµείο "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
αγροτικό αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφορίας
ΧΑΤ9437. Το αυτοκίνητο ανήκει σε
καρκινοπαθή ο οποίος βρισκόταν στο
νοσοκοµείο για τη χηµειοθεραπεία του.
∆εδοµένου ότι ζει στην επαρχία, η
απώλεια του αυτοκινήτου του καθιστά
τη µετακίνηση του στην Αθήνα για τις
θεραπείες του απελπιστικά δύσκολη.
Οποιαδήποτε πληροφορία που θα
βοηθήσει στην εύρεσή του, θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα, ∆ίνεται αµοιβή. Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας & Ντίνα
Καλουπη)

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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

∆ΥΤΙΚΗΣ

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
∆ΙΚΤΥΩΝ ,
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Σ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (MS SQL)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ελάχιστο ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά , επιπέδου
Lower
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΜΕ
ΜΗΧΑΝΑΚΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε

συντήρηση µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Ζ ΗΤ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΙΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
2 ΨΗΣΤΕΣ
2 ΜΑΓΕΙΡΟΙ
2 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
(Άντρες – Γυναίκες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ανειδίκευτοι)

Άντρες - Γυναίκες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

16-θριάσιο

Σηµαντική διάκριση του 1ου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου,
Στους ∆ιασχολικούς, Μαθητικούς Αγώνες, Ρητορικής Τέχνης 2018

Τ

ο 1ο ΓΕΛ Ασπροπύργου συµµετείχ ε
στους
∆ιασχ ολικούς,
Μαθητικούς
Αγών ες, Ρητορικής Τέχ ν ης 2018, που
διοργαν ώθηκαν
απ ό τα Εκπ αιδευτήρια
Αυγουλέα – Λιν αρδάτου, το Σάββατο, 20
Ιαν ουαρίου. Η π εν ταµελής, ν εοσύστατη
οµάδα του 1ου ΓΕΛ Ασπ ροπ ύργου, π ου
διαγων ίστηκε στους διττούς λόγους (debate),
στα πλαίσια της ευγεν ούς άµιλλας, σηµείωσε
µεγάλη επ ιτυχ ία, καθώς µε δύο ν ίκες
κατέκτησε την 14η σειρά, σε σύν ολο 30
σχ ολείων Ιδιωτικών , ∆ηµόσιων και Πρότυπων
Πειραµατικών και την 7η σειρά σε σύν ολο 18
∆ηµόσιων Σχ ολείων .
Η
οµάδα
του
Σχ ολείου
Ασπ ροπ ύργου, απ οτελούν ται απ ό
τους Πετρόγιαν ν ου Σοφία (Β’ Λυκείου),
Καψάλα Βασίλη (Α’ Λυκείου), Γουρν άκη
Βασιλική (Α’ Λυκείου), Γκίν η Αν δρέα (Α’
Λυκείου) και την Πίν η Θεοδώρα (Β’
Λυκείου). Οι καθηγητές που αν έλαβαν
την προετοιµασία – προπόν ηση της
οµάδας είν αι οι φιλόλογοι, Σιµιν τζή
Ευαγγελία, Παν τούλα Μαρία και
Μαν τέλλου Ελέν η.
Ο ∆ιευθυν τής του σχ ολείου, κ.
Αν τών ιος Σαρρής και ο Σύλλογος
∆ιδασκόν των εκφράζουν τη χ αρά και
την υπερηφάν εια όλης της σχ ολικής
κοιν ότητας,
για
την
επ ιτυχ ή
προσπάθεια των µαθητών , σε έν α αγών ισµα
ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό, αλλά συν άµα και
τόσο απαραίτητο στη σηµεριν ή εποχ ή που η

διάθεση για επικοιν ων ία και διάλογο όσο πάει και
λιγοστεύει.
Με δήλωσή του, ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και

4/2 ΑΡΑΧΩΒΑ
Μονοήµερη, ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

10-11/2 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
∆ιήµερη διαµον ή στο SEM ANTRON 4* στον
Ελαιώνα µε πρωινό και βραδινό, Καλάβρυτα,
Καστανιά, Πλανητερο, Βυτίνα
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

18/2 ΠΑΤΡΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

3-4/3 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
∆ιήµερη διαµονή στο Καρπενήσι στο ΕΛΒΕΤΙΑ
µε πρωιν ό, γεύµα Σαββάτου στην ταβέρν α
ΦΩΛΙΑ στο Καρπενήσι ( συµπεριλαµβάνεται )
επίσκεψ η στην Ιερά Μ ον ή Παν αγιας Προυσιώτισσας
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

Μέλος του ∆.Σ. της Κεν τρικής Έν ωσης ∆ήµων
Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου,
απ ευθύν ει
θερµά
συγχ αρητήρια
στους
διαγων ισθέν τες και διακριθέν τες Μαθητές του
Λυκείου Ασπροπύργου, στις Καθηγήτριες που
τους προετοίµασαν , στους Γον είς των παιδιών
και σ’ όσους στηρίζουν γεν ικά τη δύσκολη
µορφωτική τους προσπάθεια.
«Η πόλη µας έχ ει δεκάδες λόγους ν α αισιοδοξεί,
για τη µελλον τική της π ορείας», τον ίζει
χ αρακτηριστικά, ο κ. Μελετίου και προσθέτει:
«Κάν ουµε τα πάν τα για ν α δίν ουν τη µάχ η της
γν ώσης και της µόρφωσης µε επιτυχ ία, τα παιδιά
της πόλης. Για ν α µπορούν ν α ξεδιπλών ουν τα
ταλέν τα και τις δεξιότητές τους, όλοι οι
Νέοι του Ασπ ρόπ υργου. Για ν α
κάν ουν τη δική τους υπέρβαση οι
∆ιευθυν τές και οι Καθηγητές των
Σχ ολείων
µας,
στους
οπ οίους
π ιστεύουµε όλοι, γιατί συν ιστούν
παράδειγµα προσφοράς, που ξεφεύγει
απ’ το στεν ό πλαίσιο του καθήκον τος.
Κι όλα αυτά απ οτυπ ών ον ται σε
διακρίσεις
π ου
µας
γεµίζουν
υπερηφάν εια και πίστη για το αύριο
του τόπ ου µας! ∆ικαιών ουν τους
αγών ες και τις θυσίες των Γον ιών
τους, στην πιο κρίσιµη µεταπολεµικά,
συγκυρία της Ελλάδας! Γι’ αυτό και
είµαστε, µέσα από κάθε εκδήλωση της
δραστηριότητά µας, ως π όλη κι ως τοπ ική
κοιν ων ία, στην πρωτοπορία για την αν όρθωση του
Τόπου».

