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Νέα πρωτοδικεία σε ∆υτική και
Ανατολική Αττική εντός του 2019

Στ. Κοντονής: ‘’Εκτιµώ ότι µέσα στο 2018 θα έχουµε τελειώσει τη
διαδικασία της εξεύρεσης κτιρίων που θα στεγάσουν τα νέα πρωτοδικεία’’

«Ο κρυφός φανερός
λογαριασµός της
Επιτροπής
Αισχυλείων»
σελ. 2-12

Πυρά της αντιπολίτευσης για
αδιαφάνεια στον Τσουκαλά, µε
τον τελευταίο να τους καλεί να
σελ. 3-4 προσφύγουν στον Εισαγγελέα
Νέοι διευθυντές και
υποδιευθυντές
στην ∆ΟΥ Ελευσίνας
& Αγίων Αναργύρων
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«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»:
∆ύο αιτήσεις
χρηµατοδότησης
στέλνει ο δήµος
Ελευσίνας µέχρι
30/5/2018 σελ. 3

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗ

Υπό τη σκιά του
ελλείµµατος 20 εκατ.
ευρώ η έγκριση
των Ισολογισµών
2011-14-15 και 2016

σελ. 3

Χρήστος Παππούς:’’Είµαι ο πρώτος
που δεν θέλω να ακούγεται αρνητικά ο
∆ήµος κι εύχοµαι να έχει γίνει λάθος”
σελ. 3

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
Η Φ ΟΙΤΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ 4 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

σελ. 5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ Γ.Π.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
σελ. 8
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

σελ. 4

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ), ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ & ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
σελ. 15
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Νέα πρωτοδικεία σε ∆υτική και
Ανατολική Αττική εντός του 2019

Στ. Κοντονής: ‘’Εκτιµώ ότι µέσα στο 2018 θα έχουµε τελειώσει τη
διαδικασία της εξεύρεσης κτιρίων που θα στεγάσουν τα νέα πρωτοδικεία’’
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ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Τ

η λειτουργία, µέσα στο 2019, δύο νέων πρωτοδικείων, σε ανατολική και δυτική Αττική, προανήγγειλε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του
στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο υπουργός ∆ικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής. Συνοδευόµενος από τον γγ
του υπουργείου, ∆ηµήτρη Παπασπύρου, ο κ. Κοντονής
µετέβη στα δικαστήρια, όπου συναντήθηκε µε τους επικεφαλής της εισαγγελίας πρωτοδικών, Ηλία Ζαγοραίο,
και του Πρωτοδικείου, Ελευθεριο Γεωργίλη, καθώς και
µε εκπροσώπους των δικαστικών υπαλλήλων.
Ο υπουργός δήλωσε ότι είναι αµετάκλητη απόφαση
της κυβέρνησης το «σπάσιµο» του Πρωτοδικείου µε
νοµοθετικες διαδικασίες, που θα ξεκινήσουν εντός του
έτους, ώστε τα δύο νέα δικαστήρια να στεγαστούν και να
λειτουργήσουν το 2019. Όπως, επίσης, είπε, εντός του
Σεπτεµβρίου αναµένεται να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο για
τη δικαστική αστυνοµία. Ανακοίνωσε, δε, την ολοκλήρω

ση προσλήψεων µέσω ΑΣΕΠ για την στελέχωση
κενών θέσεων στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία.
Όσον αφορά τη δηµιουργία των δύο νέων πρωτοδικείων, ο κ. Κοντονης δήλωσε: «Είναι αµετάκλητη η
απόφαση της κυβέρνησης για τη διάσπαση του πρωτοδικείου και της εισαγγελίας της Αθήνας. Ήδη, µε το
πρώτο νοµοσχέδιο που θα ψηφιστεί στη Βουλή, θα καθοριστεί ο τρόπος επιλογής της έδρας των δύο πρωτοδικείων. Αυτός ο υδροκεφαλισµός που επικρατεί εδώ και
χρόνια κατά έναν παράλογο τρόπο στο πρωτοδικείο
αθηνών, µοναδικό παραδειγµα στην Ευρώπη, θα σταµατήσει...
Εκτιµώ ότι µέσα στο 2018 θα έχουµε τελειώσει τη διαδικασία της εξεύρεσης κτιρίων που θα στεγάσουν τα νέα
πρωτοδικεία ανατολικής και δυτικής Αττικής και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί µέσα στο 2019».
συνεχίζεται στη σελ. 12

Ηλιοφάνεια
Η θερµοκρασία από 16 έως 28
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Ιουνία, Γιουνία
Σόλων, Σόλωνας, Σολόχων
Νεφέλη
∆ιεθνής Ηµέρα κατά της Οµοφυλοφοβίας

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

Τροποποιείται από τον ΟΑΣΑ, το δροµολόγιο
της λεωφορειακής γραµµής 735
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, µετά τη
λειτουργία του Προαστιακού Σταθµού Ζεφυρίου.

Από 1ης Ιουνίου 2018 τα λεωφορεία της λεωφορειακής γραµµής 735 (ΖΕΦΥΡΙ-ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ) δεν θα
κινούνται µέσω των οδών Σουλίου και Μπουµπουλίνας, αλλά θα συνεχίζουν σε όλο το µήκος της Παναγίας Γρηγορούσας κι εν συνεχεία θα στρίβουν, αριστερά, στην Εθνικής Αντιστάσεως µε κατεύθυνση το Τέρµα που βρίσκεται στο
Πάρκο Πόλης, έναντι του σούπερ µάρκετ LIDL.
Από την ίδια διαδροµή θα επιστρέφουν µε κατεύθυνση τον Ηλεκτρικό Σταθµό των Κάτω Πατησίων.
Η τροποποίηση κατέστη αναγκαία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, µετά τη λειτουργία του
Προαστιακού Σταθµού Ζεφυρίου.
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Υπό τη σκιά του ελλείµµατος
20 εκατ. ευρώ η έγκριση των
Ισολογισµών 2011-14-15 και 2016

Χρήστος Παππούς:’’Είµαι ο πρώτος που δεν θέλω να
ακούγεται αρνητικά ο ∆ήµος κι εύχοµαι να έχει γίνει λάθος”

Τ

ην έγκριση των Ισολογισµών
για τα έτη 2011 – 2014 –
2015 και 2016 αποφάσισε η
π λειοψηφία του
∆ηµοτικού
Συµβουλίου, το βράδυ της Παρασκευής 11 Μαΐ ου.
Τη συν εδρίαση σκίασε η Έκθεση
των Ορκωτών Λογιστών από την
οποία προκύπτει έλλειµµα 20 εκατ.
ευρώ. Σύµφωνα µε ανακοίνωση
του ∆ήµου: από τα στοιχ εία που
προκύπτουν
λείπουν από το
ταµείο του ∆ήµου κατά την περίοδο της διοίκησης Μπουραΐ µη, δηλαδή από την 01-01-2011 µέχ ρι την
31-08-2014.
Αυτό είχ ε προκύψει εξάλλου και
από τη συν εδρίαση της Οικον οµικής Επιτροπής που πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουαρίου του 2018
µε θέµα την έγκριση των οικον οµικών καταστάσεων του έτους
2014. Πρόκειται για τον απολογισµό του συγκεκριµέν ου έτους, στο
οποίο διαπιστώθηκε έλλειµµα 11,7
εκατ. ευρώ, που αν προστεθούν
στο έλλειµµα των προηγούµεν ων
ετών δηλαδή των περίπου 8 εκατ.
ευρώ φτάν ει το ποσόν των 20
εκατ.
Για το 2014 το έλλειµµα προήλθε
από πληρωµές προς το ΙΚΑ και το
∆ηµόσιο που εν ώ από τις λογιστικές καταστάσεις φαίν εται ότι έγιν αν , από τη διασταύρωση προέκυψε το αν τίθετο.
Ειδικότερα χ ρηµατικά εν τάλµατα
συν ολικού ποσού 6,9 εκατ. ευρώ
δεν έχ ουν αν ευρεθεί, εν τάλµατα
συν ολικού ποσού 2,2 εκατ. ευρώ
χ αρακτηρίστηκαν παραποιηµέν α

Νέοι διευθυντές και
υποδιευθυντές στην ∆ΟΥ
Ελευσίνας & Αγίων Αναργύρων

Σ υποδιευθυν τών σε ∆.Ο.Υ . Α΄ τάξης της Αττικής,

την επιλογή και τοποθέτηση 26 διευθυν τών και

και εν τάλµατα συν ολικού ποσού
2,6 εκατ. ευρώ χ ρειάζον ται διερεύν ηση,
καθώς π ροκύπ τουν
σοβαρές εν δείξεις ότι έχ ουν διπλοπληρωθεί.
Κατά την τοποθέτησή του ο
∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς επεσήµαν ε πως οι Ισολογισµοί είν αι απαραίτητο “εργαλείο”
ώστε ν α π ροχ ωρήσει ο ∆ήµος
µπροστά, όπως εξάλλου συµβαίν ει
µε τον Προϋπολογισµό, το Τεχ ν ικό
Πρόγραµµα και το Σχ έδιο ∆ράσης.
“Χωρίς ισολογισµούς βρίσκουµε
παν τού εµπόδια και κλειστές πόρτες.
Στο Γεν ικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Ελεγκτικό Συν έδριο, στο

Ταµείο Παρακαταθηκών
και
∆αν είων , στο Υ πουργείο Εσωτερικών ” υπογράµµισε, απαν τών τας
ουσιαστικά στο αίτηµα µερίδας της
αν τιπολίτευσης,
για απόσυρση
του θέµατος.
Κλείν ον τας την τοποθέτησή του
ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, επεσήµαν ε πως το ζήτηµα
του ελλείµµατος θα το κρίν ουν τα
αρµόδια ελεγκτικά όργαν α του Κράτους και όχ ι το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, που είν αι αν αρµόδιο
ν α αποδώσει ευθύν ες.
Είµαι ο πρώτος που δεν θέλω ν α
ακούγεται αρν ητικά ο ∆ήµος κι
εύχ οµαι ν α έχ ει γίν ει λάθος” κατέληξε ο δήµαρχ ος.

προχ ώρησε µε απόφασή του ο διοικητής της Αν εξάρτητης Αρχ ής ∆ηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.
Όπως αν αφέρεται σε αν ακοίν ωση της ΑΑ∆Ε, η επιλογή έγιν ε µε κύρια κριτήρια το επίπεδο κατάρτισης,
τις δεξιότητες και την εµπειρία που αυτοί διαθέτουν
στο φορολογικό αν τικείµεν ο και µε απώτερο σκοπό τη
βέλτιστη αξιοποίηση του στελεχ ιακού δυν αµικού της
Α.Α.∆.Ε. σε καίριες θέσεις ευθύν ης που συµβάλλουν
καθοριστικά στο έργο του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού µηχ αν ισµού της χ ώρας.
Συγκεκριµέν α µε την απόφαση Πιτσιλή στις προαν αφερόµεν ες θέσεις ευθύν ης επελέγησαν και τοποθετήθηκαν οι κάτωθι υπάλληλοι της Α.Α.∆.Ε, οι οποίοι
καλούν ται άµεσα ν α αν αλάβουν τα σχ ετικά καθήκον τα µε την υποχ ρέωση εκπλήρωσης των προβλεπόµεν ων στόχ ων κατ’ εφαρµογή του Επιχ ειρησιακού
Σχ εδίου της Α.Α.∆.Ε
Για τη ∆ΟΥ Ελευσίνας:
Την Λευκοθέα Σκούµπα του Σπυρίδων α, υπάλληλο
του κλάδου ΠΕ/Α Οικον οµικών Επιθεωρητών ως Προϊσταµέν η ∆ιεύθυν σης της ∆.Ο.Υ . Ελευσίν ας.
Τον Χριστόφορο Κασσελούρη του Λαζάρου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως προϊστάµεν ο
Υ ποδιεύθυν σης της ∆.Ο.Υ . Ελευσίν ας.

Για τη ∆ΟΥ Αγίων Αναργύρων:
Τον Γεώργιο Κουρµπέλα του Πιερρή, υπάλληλο του
κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως προϊστάµεν ο ∆ιεύθυν σης
της ∆.Ο.Υ . Αγίων Αν αργύρων .
Την ∆ήµητρα Νικολού του Θεοδώρου, υπάλληλο του
κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών ως προϊσταµέν η Υ ποδιεύθυν σης της ∆.Ο.Υ . Αγίων Αν αργύρων .

«Ο κρυφός φανερός λογαριασµός της Επιτροπής Αισχυλείων»
Πυρά της αντιπολίτευσης για αδιαφάνεια στον Τσουκαλά, µε τον τελευταίο να
τους καλεί να προσφύγουν στον Εισαγγελέα

Ε

δώ και αρκετό χ ρον ικό διάστηµα, αν αφέρεται η
ύπ αρξη «κρυφού» λογαριασµού στον δήµο
Ελευσίν ας.
Η δηµοσιοποίηση αν αφορών σχ ετικά µε αυτόν , υπογράφεται σχ εδόν απ ο όλους τους δηµοτικούς
συµβούλους της αν τιπολίτευσης. Ο λογαριασµός αυτός
– όπως αν αφέρουν οι υπογράφον τες – έχ ει άµεση
σχ έση µε τον θεσµό των Αισχ υλείων . Για ν α ξεκαθαρίσουν τα πράγµατα, στο δηµοτικό συµβούλιο της 3ης
Μαϊου, ήρθε το θέµα προς συζήτηση ωστε θα «ξεθολώσει» το τοπίο.

Στην εισήγησή του ο κος Γιώργος Ηλιόπουλος, δηµοτικός σύµβουλος µε την «ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΗ», αµφισβήτησε πως υπηρχ ε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου που
ν α µιλάει για ύπαρξη λογαριασµού για τα Αισχ ύλεια.
Αν έφερε δε πως µε εν έργειες της αν τιπολίτευσης ήρθε
σαν έκτακτο θέµα στο ∆Σ η ύπαρξη λογαριασµού εκτός
∆ηµοσιου Λογιστικου. Η επιτροπή Αισχ υλείου, είπε, µε
τότε πρόεδρο τον κο Αµπατζόγλου, άν οιξε τον λογαριασµό στην Alpha Bank µε «καµουφλάζ» την επιτροπή

Αισχ υλείων . «Εν ώ ζητήσαµε τη κίν ηση του λογαριασµού απο το 2005 εως το 2018, ο κος Τσουκαλάς µας
έδωσε την κίν ηση απο το 2011, έως σήµερα» συν έχ ισε.
Σε άλλο σηµείο της οµιλίας του ο κος Ηλιόπουλος,
σηµείωσε πως µετά την δηµοσιοποίηση για τον λογαριασµό απο την αν τιπολίτευση, λίγες ηµέρες µετά ο κος
Τσουκαλάς πήγε και έκλεισε τον εν λόγω λογώ λογαριασµό στην Alpha Bank. Συν έχ ισε λέγον τας πως επειδή
είν αι προσωπικός λογαριασµός είν αι και «προσωπική
σχ έση του δηµάρχ ου µε τις επιχ ειρήσεις».
Τελειών ον τας κάλεσε τον κο Τσουκαλά ν α «δικαιολογήσει» τα 172.480€ που κιν ήθηκαν στον λογαριασµό
απο το 2011 έως το 2017.
Στην απάν τησή του ο κος Τσουκαλάς, αρχ ικά αµφισβήτησε πως ο κος Ηλιόπουλος µετέφερε πλήρως τα
στοιχ εία απο τα πρακτικά των συν εδριάσεων για τον
λογαριασµό αυτό. Σηµείωσε χ αρακτηριστικά πως «η
µισή αλήθεια είν αι χ ειρότερη απο το ψέµα». Αµφισβήτησε τη µη γν ώση του λογαριασµού απο την αν τι-

πολίτευση, απ τη στιγµή που πάρθηκε οµοφων η απόφαση απο ∆ηµοτικο Συµβουλιο του 2011 για την οικον οµική διαχ είριση των Αισχ υλίεων , µε διαπαραταξιακή
επιτροπή (στην οποία συµµετείχ αν 3 µέλη της αν τιπολίτευσης). Σε συν εδρίαση της επιτροπής στις 30-1-

2012,
εξουσιοδοτήθηκε
οµόφων α ο κος Τσουκαλάς

συνεχίζεται στη σελ. 4

4-θριάσιο
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στής , που αγωνίζεται στη θέση του σέντερ και έχει
ύψος 2.17, υπήρξε στέλεχος της Εθνικής Οµάδας Εφήβων που κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα καλαθοσφαίρισης εφήβων το 2015.
Συµµετείχε στα Draft του 2016 και επελέγη 13ος στον
1ο γύρο από τους Phoenix Suns, που όµως αργότερα
ανταλλάχθηκε στους Sacramento Kings.

Μ

ε µεγάλη συµµετοχή αθλητών και σπουδαία
ονόµατα του µπάσκετ διεξήχθη στο ∆ήµο
Φυλής το 2ο 3Χ3 Street Ball.
Οι διήµερες αθλητικές εκδηλώσεις που είχαν τεθεί
υπό την αιγίδα της FIBA και διεξήχθησαν υπό τους
ήχους έντονων µουσικών ρυθµών σκορπίζοντας νεανικό αέρα στην καρδιά της πόλης των Άνω Λιοσίων,
κορυφώθηκαν θεαµατικά!
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3 ωστε ν α διαχ ειριστεί
τον τραπεζικό λογαριασµό της Επιτροπής Αισχ υλείων
που διατηρεί στην Alpha Bank.
Στη συν έχ εια αν έφερε πως «δεν έχ ω ν α αποδείξω
τίποτα» εν ω αίσθηση προκάλεσε η παρακίν ηση του
δηµάρχ ου προς την αν τιπολίτευση, ν α πάει στον
Εισαγγελέα ή στους Επιθεωρητές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
«∆εν έχ ω ν α φοβηθώ τίποτα» πρόσθεσε. Σηµείωσε δε
πως η ύπαρξη του λογαριασµού έκαν ε πιο ευέλικτη τον
∆ήµο ωστε ν α λύν ει άµεσα προβλήµατα, καθιστών τας
τα Αισχ ύλεια έν α απο τα κορυφαία πολιτιστικά γεγον ότα της χ ώρας. Συµπλήρωσε, πως ήταν προαποφασισµέν ο απο την δηµοτική αρχ ή το κλείσιµο του λογαριασµού, καθώς δεν ήταν πια χ ρήσιµος για τον λόγο που
είχ ε ιδρυθεί (άµεση εξυπ ηρέτηση αν αγκών των
αισχ υλείων ).
Αυτά διηµείφθησαν στη συν εδρίαση της 3ης Μαϊου,
και περισσότερες πληροφορίες µπορείτε ν α δείτε απο
όλη τη συν εδρίαση. Αν αφέραµε τα βασικά σηµεία απο
τις τοποθετήσεις των κκ Ηλιόπουλου (7ο λεπτό του
Βιν τεο)
και
Τσουκαλά
(28ο
λεπ τό
του
Βιν τεο).https://y outu.be/A_wIiisGMdM
Μετά την ολοκλήρωση του ως άνω ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, µετά το πέρας περίπου µιας εβδοµάδας,
εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Παραδέχτηκε την αλήθεια που τον βολεύει
Μετά τα συνεχόµενα ψέµατα ο κύριος Τσουκαλάς αναγκάστηκε ν α παραδεχ τεί την αλήθεια.
Όχ ι την πραγµατική, αλλά αυτή που τον βολεύει:
Υ ΠΗΡΧΕ
ΚΡΥ ΦΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ αλλά «δεν ήταν κρυφός
γιατί όλοι γν ώριζαν » όπως υποστήριξε.
Αγαπητοί Συµπολίτες
Από τον Μάιο του 2017, όταν αποκαλύφθηκε από τα
Μέσα Κοιν ων ικής ∆ικτύωσης η παράτυπη παραχ ώρηση του Ελαιουργείου – του µον αδικού χ ώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στην πόλη – σε ιδιωτική εταιρεία
έν αν τι αµοιβής, που καταβλήθηκε στο ταµείο Επιτροπής Αισχ υλείων , σύσσωµη η αν τιπολίτευση προσπάθησε ν α µάθει και ν α ζητήσει εξηγήσεις από την ∆ηµοτική Αρχ ή για το ταµείο αυτό.
Μετά τις επαν ειληµµέν ες, δηµόσιες (και συν ειδητά
ψευδείς) δηλώσεις του κ. Τσουκαλά ότι δεν υπάρχ ει
καν έν α τέτοιο ταµείο ή τραπεζικός λογαριασµός, και
αφού αποκαλύφθηκε αυτός ο λογαριασµός µε ιδιωτική
εν έργεια, ο κ. ∆ήµαρχ ος, έν α χ ρόν ο µετά, αν αγκάστηκε ν α παραδεχ θεί την αλήθεια, αλλά όχ ι την πραγµατική, µόν ο αυτή που βολεύει: Υ πήρχ ε κρυφός λογαριασµός, αλλά δεν ήταν κρυφός γιατί όλοι γν ώριζαν .

Στο επίκεντρο βρέθηκαν δύο κορυφαία ονόµατα του
Ελληνικού µπάσκετ τα οποία και τιµήθηκαν για την
παρουσία τους από τον ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού και τον Πρόεδρο του Αθλητικού – Πολιτιστικού
Οργανισµού η «Πάρνηθα» Γιώργο Μαυροειδή.
Ο ∆ήµαρχος προσφέροντάς του τιµητική πλακέτα,
έδωσε τις ευχές του για παγκόσµιες διακρίσεις στον
κορυφαίο αθλητή του µπάσκετ Γιώργο Παπαγιάννη
Αξίζει να σηµειωθεί πως ο 20 χρονος καλαθοσφαιριΗ αλήθεια είν αι µια: ο κύριος Τσουκαλάς διατηρούσε
«µαύρο ταµείο», χ ωρίς ν όµιµα παραστατικά, κάν ον τας
χ ρήση τραπεζικού λογαριασµού, στην alpha bank,
αν οιγµέν ο µε το παραπλαν ητικό για τους υποψήφιους
χ ορηγούς όν οµα «Επιτροπή Αισχ υλείων » µε διαχ ειριστή τον ίδιο και άγν ωστο µε ποιόν δηλωµέν ο Α.Φ.Μ. Η
«επιτροπή Αισχ υλείων » εν ώ δεν είχ ε καµιά ν οµιµοποίηση ν α κάν ει οποιαδήποτε οικον οµική διαχ είριση
καθότι δεν αποτελεί ν οµικό πρόσωπο, στα χ ρόν ια της
θητείας του κ. Τσουκαλά (2011 – 2018) διακιν ήθηκαν
από αυτή ποσά της τάξης των 190.000 €. Για τα προηγούµεν α χ ρόν ια όπου τα ποσά ήταν µεγαλύτερα ο κ.
δήµαρχ ος αρν ήθηκε ν α προσκοµίσει την κίν ηση του
λογαριασµού, λέγον τας ότι δεν ήταν εκείν ος
διαχ ειριστής του λογαριασµού καθότι ο λογαριασµός
µέχ ρι το 2011 ήταν στο όν οµα του προκατόχ ου του.
Κι όµως έχ ει µεγάλη ευθύν η και για εκείν η την περίοδο, αφεν ός γιατί δεν έκλεισε τον κρυφό λογαριασµό,
αφετέρου γιατί τον συν έχ ισε, αποδεχ όµεν ος αυτή την
κατάσταση.
Στο «µαύρο ταµείο» του κυρίου Τσουκαλά, επιχ ειρήσεις της Πόλης έβαζαν µετά από δική του υπόδειξη
χ ρήµατα για ν α τα διακιν εί εκείν ος προς άγν ωστες
κατευθύν σεις.
Στην προσπάθεια του ν α δικαιολογηθεί, ο κύριος
Τσουκαλάς αν έφερε ότι µε τα χ ρήµατα του «µαύρου
ταµείου» πλήρων ε δαπάν ες των Αισχ υλείων .
Άλλο έν α ψέµα, αφού σε όλους είν αι γν ωστό ότι αυτές
οι δαπ άν ες π ληρών ον ται απ ό την Κοιν ωφελή
Επιχ είρηση που ιδρύθηκε το 2010. Την ύπαρξη του
«µαύρου ταµείου» αν αγκάστηκαν ν α παραδεχ τούν
όλοι, όσοι διετέλεσαν Πρόεδροι στην Κοιν ωφελή
Επιχ είρηση (ΚΕ∆Ε), εν ώ µέχ ρι τώρα δήλων αν ότι δεν
υπάρχ ει. Τόν ισαν δε, ότι δεν είχ αν καµία σχ έση µε
την οικον οµική διαχ είριση του λογαριασµού, επιβεβαιών ον τας τα λεγόµεν α µας, ότι µόν ος διαχ ειριστής
του «µαύρου ταµείου» είν αι ο κύριος Τσουκαλάς.
Θέσαµε το ερώτηµα για το ποιοί γν ώριζαν ότι πήρχ ε
συµφων ία του ∆ήµου µε τις επιχ ειρήσεις για ν α καταθέτουν χ ρήµατα σε αυτόν τον λογαριασµό, αλλά δεν
πήραµε απάν τηση.
Θέσαµε το ερώτηµα για τον τρόπο κίν ησης εν ός
λογαριασµού στο όν οµα µιας επιτροπής, που δεν είχ ε
καµιά ν οµιµοποίηση, αλλά δεν πήραµε απάν τηση.
Ζητήσαµε αποδείξεις για το πού ξοδεύτηκαν τα ποσά
της τάξης των 190.000 ευρώ που διακιν ήθηκαν στα
χ ρόν ια της θητείας (2011 – 2018) του κ. Τσουκαλά,
αλλά δεν πήραµε απάν τηση.
Εµείς ως υπεύθυν η Αν τιπολίτευση, επειδή δεν θέλουµε ν α υπάρχ ει καµία σκιά στην Πόλη µας, εν όψει και
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, προτείν αµε «ν α ζητή-

Η θέση που κατέλαβε στο ΝΒΑ ντραφτ είναι η υψηλότερη από Έλληνα καλαθοσφαιριστή.
Εµβληµατική και φέτος εξάλλου, υπήρξε η παρουσία
του Βασίλη Σκουντή ο οποίος τιµήθηκε από τον Γιώργο Μαυροειδή για την µακρόχρονη παρουσία του στον
δηµοσιογραφικό χώρο του Ελληνικού µπάσκετ.
Ο Βασίλης Σκουντής έδωσε τα εύσηµα για την διοργάνωση του 2ου 3Χ3 Street ball, τονίζοντας πως θα
βρίσκεται πάντα κοντά στο ∆ήµο Φυλής.
Εξαιρετική υπήρξε και η παρουσίαση της εκδήλωσης
από την Έλενα Κρεµλίδου, ενώ οι νικητές είχαν την τιµητική τους µε ξεχωριστά δώρα.
Για την Α Θέση: Εισιτήρια για το Final Four Μόσχας
Για τη Β Θέση: Αθλητικές φόρµες και µπουφάν και H
Για τη Γ Θέση: Αθλητικά Παπούτσια
Και του χρόνου!

σουµε, συµπολίτευση και αν τιπολίτευση, µε απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου την διεν έργεια ελέγχ ου από τα
αρµόδια όργαν α. Την παραπάν ω πρόταση αρν ήθηκε ο
∆ήµαρχ ος. Αν σιωπήσουµε τώρα γιν όµαστε συν έν οχ οι. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που υπογράφουµε παρακάτω, για λόγους
διαφάν ειας, χ ρηστής διοίκησης και δηµοσίου συµφέρον τος δεν µέν ει παρά ν α
ζητήσουµε την παρέµβαση της δικαιοσύν ης και των
ελεγκτικών οργάν ων ,
προστατεύον τας πάν ω απ’ όλα την τιµή της πόλης.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Ηλιόπουλος Γιώργος
Τζαφέρης Κλέαρχος
Λιάσκος ∆ηµήτρης
Καββαδίας Μελέτης
Βιλλιώτης Νίκος

Σήµερα, ο κος Τσουκαλάς δηµοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασµό την παρακάτω ανακοίνωση:
Όταν µια αν τιπολίτευση δεν µπορει ν α αρθρωσει
πειστικο πολιτικο λογο εφευρίσκει σκάν δαλα. ∆εν ειν αι
η πρωτη φορά.
Το ίδιο έγιν ε κατα το παρελθόν µε το εργο στο Στριφι
καθώς και µε τα σκάν δαλα που δήθεν έκρυβε η λειτουργία του Κοιν ων ικού Συν εταιρισµού.
Οπως η δηµοτική αρχ η δικαιώθηκε στις δυο προηγούµεν ες περιπτώσεις ετσι θα γιν ει και µε την υπόθεση του λογαριασµού της Alpha Bank.
Ειν αι προς τιµήν της δηµοτικής πλειοψηφίας που όλο
το προηγουµεν ο διάστηµα παρέµειν ε προσηλωµέν η
στην υλοποίηση του δηµοτικού έργου επιδεικν ύον τας
σοβαροτητα, ορθολογισµο και αποτελεσµατικότητα.
Αυτο θα συν εχ ίσουµε ν α κάν ουµε γν ωρίζον τας οτι οι
πολίτες αν τιλαµβάν ον ται και επιδοκιµαζουν το ήθος,
την ποιότητα και την αξιοπρέπεια µας.
Τα µεγαλα στοιχ ήµατα ειν αι µπροστά µας. Με αυτά θα
ασχ οληθούµε και αυτά θα κερδίσουµε.
Φίλες και φίλοι, υπογραµµίζουµε πως αν κάποιος δει
όλη την συν εδρίαση θα βγάλει ξεκάθαρα συµπεράσµατα. Το γεγον ός είν αι έν α: πως η δηµόσια διοίκηση και ο
τρόπος που αυτη συγκροτείται και παίρν ει αποφάσεις,
δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία θεσµών
όπως τα Αισχ ύλεια. Η ύπαρξη εν ος προσωπικού λογαριασµού του ίδιου του ∆ηµάρχ ου, που δίν ει άµεσες
λύσεις όχ ι µόν ο κρίν εται αν αγκαία αλλα και απαραίτητη,
αρκεί ν α είν αι διαφαν ής αν αφορικά στις κιν ήσεις.
Ε. Λιάκος
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∆εσµεύσεις και συγκίνηση στο γλέντι
των Ποντίων του ∆ήµου Φυλής
Τη δηµιουργία µνηµείου αφιερωµένου
στην Γενοκτονία των Ελλήνων
του Πόντου προανήγγειλε ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς

Τ

η δηµιουργία µν ηµείου αφιερωµέν ου στην Γεν οκτον ία των Ελλήν ων του Πόν του προαν ήγγειλε ο
∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, κατά το
χ αιρετισµό του στο πον τιακό γλέν τι που οργάν ωσε ο
Σύλλογος Πον τίων Φυλής «Η Τραπεζούν τα» µε την
υποστήριξη του ΝΠ∆∆ Πολιτισµού και Αθλητισµού
«ΠΑΡΝΗΘΑ», το Σάββατο 12 Μάϊου.
Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής αν αφέρθηκε στα έργα που είν αι
σε εξέλιξη για την αν αβάθµιση της περιοχ ής. «Απαλλοτριώσαµε το Πάρκο Πόλης, ξεκιν άµε το Ειδικό
Γυµν άσιο ακριβώς πίσω από το Σύλλογο Πον τίων και
τώρα που ο ∆ήµος είν αι ισχ υρός και έχ ουµε και τη
δική σας στήριξη, θέλουµε ν α αλλάξουµε όλη αυτή την
περιοχ ή και στο σηµείο αυτό του χ ρόν ου ν α εγκαιν ιάσουµε το µν ηµείο για τη Γεν οκτον ίας των Πον τίων
που είν αι υποχ ρέωσή µας ν α γίν ει σε αυτό το χ ώρο
και ήδη έχ ουµε καθυστερήσει πολύ» δεσµεύτηκε ο
Χρήστος Παππούς .
Η εκδήλωση που είχ ε αρχ ικά προγραµµατιστεί για το
Σάββατο 5 Μαΐ ου στο πλαίσιο του εορτασµού του
Αγίου Γεωργίου, αλλά αν αβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας
ξεκίν ησε λίγο µετά τις 21.00 το βράδυ. Ο πρόεδρος του
συλλόγου Γιάν ν ης Παπαδόπουλος αφού καλωσόρισε
τον κόσµο που είχ ε κατακλύσει τον προαύλιο χ ώρο
στη Στέγη Πον τίων τους κάλεσε ν α δώσουν δυν αµικό
και µαζικό παρών στην µεγάλη εκδήλωση που διοργαν ών εται κάθε χ ρόν ο στο Σύν ταγµα για την αν αγν ώριση της γεν οκτον ίας των Ελλήν ων του Πόν του.
Ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ Πολιτισµού και Αθλητισµού
«ΠΑΡΝΗΘΑ αφού ευχ ήθηκε χ ρόν ια πολλά και ευχ αρίστησε τον Πρόεδρο και το διοικητικό Συµβούλιο του
συλλόγου για τη συν εργασία αν ακοίν ωσε πως τα
πούλµαν για την µετάβαση των Πον τίων στο Σύν ταγµα θα τα διαθέσει δωρεάν στο σύλλογο το Νοµικό Πρόσωπο.
Ο Επίσκοπος ΓΟΧ Ρωγών ∆ωρόθεος έκαν ε αν αφορά
στο βίο του Αγίου και την ιστορία της οµών υµης
εκκλησίας απέν αν τι από τη Στέγη Πον τίων χ αρακτήρισε το ∆ήµαρχ ο Φυλής «καλό ∆ήµαρχ ο» που
«θυσιάζει τα πάν τα για τους Πόν τιους και κάν ει προσπάθειες για ν α έχ ει τον ∆ήµο σε µεγάλη αν άπτυξη
και πν ευµατική και υλική».
Η συγκίν ηση χ τύπησε κόκκιν ο όταν κλήθηκε στο
βήµα ο δηµοτικός σύµβουλος Βασίλης Γεωργιάδης, τον
οποίο ο σύλλογος βράβευσε για την µεγάλη επιτυχ ία
του στη δισκογραφία. Με σπασµέν η φων ή και εµφαν ώς συγκιν ηµέν ος ο κ. Γεωργιάδης ευχ αρίστησε το
σύλλογο για την µεγάλη τιµή που του έκαν ε και υπογράµµισε πως το µήν υµα του προς όλους τους ν έους
είν αι «ν α µην εγκαταλείπουν ποτέ τα όν ειρά τους, ν α
τα υπηρετούν µέχ ρι τέλους και είν αι βέβαιο ότι θα
πετύχ ουν τους στόχ ους τους».
Τη µεγάλη συγκίν ηση διαδέχ θηκε εξίσου µεγάλο γλέν τι µε τους καλλιτέχ ν ες που συµµετείχ αν ν α δίν ουν
τον καλύτερο εαυτό τους εν ώ µικροί και µεγάλοι δεν
άφησαν ούτε λεπτό την πίστα άδεια.

θριάσιο-5

Συνεχίζονται οι διανοίξεις οδών και η αποκαταστάση
ρυµοτοµούµενων στην περιοχή Αεροδροµίου

Σ

∆ιεύρυνση του πλάτους των πεζοδροµίων αποφάσισε το ∆.Σ. Ελευσίνας για
την µεγαλύτερη δυνατή προστασία του υπάρχοντος πρασίνου.

υνεχίζεται από
τον ∆ήµο Ελευσίνας το έργο "
∆ιανοίξεις οδών , καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις ρυµοτοµούµενων
στην περιοχή Αεροδροµίου " στην ∆.Ε. Ελευσίνας σύµφωνα µε την
πράξη
εφαρµογής
2/2010. Σηµαντική και
προς τιµή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της
Τρίτης 8/5/2018 η
απόφαση του , µετά
από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας , για
διεύρυνση του πλάτους
των πεζοδροµίων των
οδών για τους πεζούς
και την προστασία του
υπαρχόντων δένδρων
µιας ιδιαίτερης περιβαλλοντικά περιοχής που
χρήζει την µεγαλύτερη
δυνατή προστασία του
υπάρχοντος πρασίνου.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΚΑΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23
ΜΑΙΟΥ 18:30!

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ 4 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Η

φοίτηση των ν ηπίων , που συµπληρών ουν την 31η ∆εκεµβρίου του έτους εγγραφής την ηλικία των 4 ετών
θα γίν ει υποχ ρεωτική σταδιακά εν τός τριετίας, κατά δήµους, οι οποίοι ορίζον ται µε κοιν ή απόφαση των
Υ πουργών Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµάτων και Οικον οµικών και ύστερα από εισήγηση των οικείων
Περιφερειακών ∆ιευθυν τών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Η σχ ετική εισήγηση διατυπών εται
µετά από γν ώµη της τριµερούς Επιτροπής.
Η Τριµερής Επιτροπή αποτελείται από τους οικείους ∆ιευθυν τές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως Προέδρους,
τους οικείους ∆ηµάρχ ους και τους Προέδρους των οικείων Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
ως µέλη.
Εν ηµερών ουµε τους δηµότες πως, έπειτα από συν τον ισµέν ες εν έργειες του ∆ηµάρχ ου κου Γρηγόρη Σταµούλη,
στον ∆ήµο Μεγαρέων για το σχ ολικό έτος 2018-2019 ∆ΕΝ είν αι υποχ ρεωτική η φοίτηση ν ηπίων ηλικίας 4 ετών
στο ν ηπιαγωγείο.
Οι γον είς προν ηπίων µπορούν ν α απευθυν θούν εφ’ όσον το επιθυµούν και στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς
Σταθµούς.
Πληροφορίες καθηµεριν ώς τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο τηλ: 22960 22161 (ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ) και 22960.89150
(∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ).

6-θριάσιο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Παράσταση διαµαρτυρίας στην πρεσβεία του Ισραήλ
Οι συγκεντρωµένοι θυροκόλλησαν ψήφισµα.

Τ

ην αντίθεσή τους στην αναγνώριση
της Ιερουσαλήµ ως πρωτεύουσας
του Ισραήλ από τις ΗΠΑ και την
καταδίκη τους για τη νέα σφαγή των Παλαιστινίων από τον ισραηλινό στρατό διαδήλωσαν το απόγευµα της ∆ευτέρας 14 Μάη
εργαζόµενοι νέοι και γυναίκες, στην παράσταση διαµαρτυρίας στην πρεσβεία του Ισραήλ, που διοργάνωσε η Ελληνική Επιτροπή
για τη ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕ∆ΥΕ) και
στην οποία καλούσαν το ΠΑΜΕ, η ΟΓΕ, η
ΕΕ∆∆Α και σωµατεία.
Οι συγκεντρωµένοι θυροκόλλησαν ψήφισµα.
Στη συνέχεια οι συγκεντρωµένοι µετέβησαν στην παλαιστινιακή πρεσβεία, όπου
χαιρέτισε ο πρόεδρος της ΕΕ∆ΥΕ Σταύρος
Τάσσος και ο πρέσβης Μαρουάν Τουµπάσι
ευχαρίστησε για την έµπρακτη συµπαράσταση και αλληλεγγύη στο δοκιµαζόµενο λαό
του. Χαιρετισµό εκ µέρους της ΟΓΕ έκανε η
πρόεδρός της Χριστίνα Σκαλούµπακα.
Το ψήφισµα που θυροκολλήθηκε στην
πρεσβεία του Ισραήλ έχει ως εξής:
«Οι συµµετέχοντες στην παράσταση διαµαρτυρίας στην πρεσβεία του Ισραήλ σήµερα, ∆ευτέρα 14 Μάη 2018, µετά από κάλεσµα
του ΠΑΜΕ, της ΕΕ∆ΥΕ, της ΟΓΕ, της
ΕΕ∆∆Α, της ΣΕΑΑΝ, σωµατείων και φορέων
του λαϊκού κινήµατος, καταδικάζουµε την
απόφαση των ΗΠΑ να µεταφέρουν στις 14
Μάη 2018 την πρεσβεία τους από το Τελ Αβίβ
στην Ιερουσαλήµ, αναγνωρίζοντας µε αυτό
τον τρόπο στην πράξη την Ιερουσαλήµ ως
πρωτεύουσα του Ισραήλ. Εκφράζουµε την
έντονη καταδίκη µας για τις τελευταίες πυραυλικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία, τις

δολοφονικές επιθέσεις στον παλαιστινιακό
λαό µε δεκάδες νεκρούς, που αποτελούν
κρίκο στην παραπέρα κλιµάκωση της επιθετικότητας του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή
της Μ. Ανατολής, µε απώτερο στόχο το Ιράν,
και που βρίσκουν την πλήρη στήριξη από τις
ΗΠΑ και την ΕΕ.
Το φιτίλι µιας γενικευµένης ιµπεριαλιστικής
σύγκρουσης στη Μ. Ανατολή είναι αναµµένο.
Καλούµε το λαό σε ετοιµότητα και επαγρύπνηση! Η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη
διεθνή συµφωνία για το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν, οι πρόσφατες επιδροµές του
Ισραήλ σε συριακό έδαφος οξύνουν την αντιπαράθεση µεταξύ ισχυρών καπιταλιστικών
κρατών και κέντρων στην περιοχή.
Στεκόµαστε στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, στο δίκαιο αγώνα του κατά της ισραηλινής κατοχής, που διαιωνίζεται µε τη στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ.
Καταδικάζουµε τη βία, τον αυταρχισµό, τις
δολοφονίες αγωνιστών, τις φυλακίσεις, το
απαράδεκτο τείχος, τους εποικισµούς του
Ισραήλ, την προσπάθεια ταύτισης του "θύτη"
µε το "θύµα".
Οι όποιες αντιθέσεις ανάµεσα σε ΗΠΑ, ΕΕ
και τους άλλους ιµπεριαλιστές συµµάχους
τους γύρω από τη Συµφωνία για το πυρηνικό
πρόγραµµα του Ιράν, σχετίζονται µε τους
λυσσαλέους ανταγωνισµούς για την περιοχή
της Μέσης Ανατολής, µε την κρίσιµη γεωστρατηγική σηµασία, τους πλούσιους ενεργειακούς κι άλλους πόρους και τους διαύλους
µεταφοράς τους.
Οι ΗΠΑ, µπροστά πάντα στη στήριξη του
κράτους - χωροφύλακά τους στην περιοχή
της Μέσης Ανατολής, του Ισραήλ, ξεδιάντρο-

∆ήµος Χαϊδαρίου:

Θεατρική Παράσταση
«Η Ανίκητη Ελπίδα»

Οι θίασοι Ι∆ΙΟΘΕΑΤΡΟΝ από την Πετρούπολη
και ΧΟΡΟΠΟΛΙΣ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Περιστερίου, σε συν εργασία µε το ∆ήµο Χαϊδαρίου παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση:
«Η Αν ίκητη Ελπίδα» του Χρήστου Χρηστοβασίλη
∆ιασκευή –Σκην οθεσία: Πεν τζεχρή ∆ιον υσόπουλου
Κυριακή 20 Μαΐου 2018 στις 8 µµ.
Στη Στέγη Πολιτισµού (ΝΕΛΕ) Κολοκοτρών η 36
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Γραφείο Τύπου ∆ήµος Χαϊδαρίου

πα έσπευσαν διά στόµατος του νέου ΥΠΕΞ ο οποίος φέρει και "τίτλο τιµής" από τη θητεία
του στο τιµόνι της CIΑ- να στηρίξουν τις δολοφονίες και τους τραυµατισµούς, επικαλούµενοι, µάλιστα, το "δικαίωµα στην αυτοάµυνα"!

Καταγγέλλουµε τις εγκληµατικές ευθύνες
της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που
από τη µια µοιράζει λόγια συµπάθειας για τον
παλαιστινιακό λαό και την ίδια στιγµή "ξεπλένει" τον αµερικανικό ιµπεριαλισµό και το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, αναβαθµίζοντας
διαρκώς την πολιτική - οικονοµική - στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας -Ισραήλ, που είναι
ένας ακόµα µοχλός της ισραηλινής επιθετικότητας ενάντια στους Παλαιστίνιους.

Καταδικάζουµε την υποκρισία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ απέναντι στο λαό της
Παλαιστίνης και απαιτούµε να εφαρµόσει την
απόφαση της Βουλής, του ∆εκέµβρη 2015
και να προχωρήσει άµεσα στην αναγνώριση
του παλαιστινιακού κράτους.
Καµία ανοχή στην προσπάθεια της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να παρουσιαστεί ως µη συµµετέχουσα στις επικίνδυνες
αυτές εξελίξεις, την ώρα που στο όνοµα της
"γεωστρατηγικής αναβάθµισης" εµπλέκει
ολοένα πιο βαθιά τη χώρα µας στο κουβάρι
των ανταγωνισµών, αξιοποιώντας τη βάση
της Σούδας και όλο το πλέγµα βάσεων και
στρατηγείων στη χώρα µας για µια σειρά από
πολεµικές επιχειρήσεις και επεµβάσεις. Να
πέσει στο κενό η προσπάθεια των κυβερνητικών επιτελείων να παρουσιαστεί η ΕΕ ως
θεµατοφύλακας της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή.
Με τη σηµερινή µας κινητοποίηση, καταδικάζουµε την πράξη αναγνώρισης -από τις
ΗΠΑ- της Ιερουσαλήµ ως πρωτεύουσα του
Ισραήλ, τις τελευταίες πυραυλικές επιθέσεις
του Ισραήλ στη Συρία, το διαρκές αιµατοκύλισµα του παλαιστινιακού λαού, διατρανώνουµε την αντίθεσή µας στην εµπλοκή της
χώρας µας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και πολέµους.

Απαιτούµε:
•
Να πάρει θέση τώρα η ελληνική
κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, µε πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήµ.

•
Το σταµάτηµα των εποικισµών και
την αποχώρηση όλων των εποίκων που
έχουν εγκατασταθεί πέρα από τα σύνορα του
'67.
•
Το γκρέµισµα του απαράδεκτου
τείχους διαχωρισµού στην Ιερουσαλήµ.
•
Το δικαίωµα επιστροφής των
Παλαιστίνιων προσφύγων στις εστίες τους,
µε βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ.
•
Την άρση κάθε αποκλεισµού των
Παλαιστινίων στη ∆υτική Όχθη και στη
Λωρίδα της Γάζας.
•
Την άµεση απελευθέρωση όλων
των Παλαιστίνιων και άλλων πολιτικών κρατουµένων που κρατούνται στις ισραηλινές
φυλακές.
•
Την αποχώρηση του ισραηλινού
στρατού από όλα τα κατεχόµενα εδάφη του
1967, συµπεριλαµβανοµένων των Υψωµάτων του Γκολάν και της περιοχής Σεµπάα του
Νότιου Λιβάνου.
•
Καµία συµµετοχή στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους και τις επεµβάσεις.
•
Καµιά αλλαγή των συνόρων και
των συνθηκών που τα καθορίζουν.
•
Αποδέσµευση από ΕΕ - ΝΑΤΟ, µε
το λαό νοικοκύρη στον τόπο του.

- ΕΕ∆ΥΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ
ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ)
- ΠΑΜΕ (ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ)
- ΟΓΕ (ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ)
- ΕΕ∆∆Α (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΙΕΘΝΟΥΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)
- ΣΕΑΑΝ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ)».

Πέµπτη 17 Μαΐου 2018

Γενική συνέλευση του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού
Συλλόγου Ξενοδοχοϋπαλλήλων στο Μενίδι

Καλούµε τα µέλη του Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Οικισµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων ∆ήµου
Αχαρνών σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:30π.µ. στα γραφεία µας (Ξενοδοχοϋπαλλήλων 170, Αχαρναί). Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την
ίδια ηµέρα και στον ίδιο τόπο στις 11:15π.µ., οπότε θα πραγµατοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθµού µελών.
Θέµατα:
1. Απολογισµός εργασιών απελθόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου
2. ∆ιενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή ∆ιοικητικού & Εποπτικού Συµβουλίου
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα ταµειακώς ενήµερα µέλη. Όσοι αδυνατούν να παρευρεθούν µπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο πρόσωπο, το οποίο θα κατέχει νόµιµη εξουσιόδοτησή τους. Οι
ενδιαφερόµενοι για υποψηφιότητα µπορούν να αποστείλουν το αίτηµά τους ταχυδροµικά ή µέσω Fax
(2102431585) ή να ενηµερώσουν τηλεφωνικά τον Πρόεδρο.

θριάσιο-7

ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
∆ωρεάν διανοµή οικολογικών
δακοπαγίδων για την
προστασία των ελαιόδεντρων

Ο ∆ήµος Φυλής
και ∆ιεύθυνση Τοπικής
Οικονοµικής
Ανάπτυξης
ανακοινώνει, ότι θα διανείµει
βιολογικές
δακοπαγίδες,
στο
πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστασίας
και της βιώσιµης
ανάπτυξης, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ε.Ε., για την προ-στασία των ελαιόδεντρων
από δακοπροσβολές.
Οι δακοπαγίδες διανέµονται δωρεάν στους δηµότες
που καλλιεργούν ελαιόδεντρα στα όρια του ∆ήµου
Φυλής, από τη ∆ευτέρα 14 Μαΐου 2018 έως και την
Παρα-σκευή 1 Ιουνίου 2018 και ώρες 9.00-1400 στο
δηµοτικό κατάστηµα «Νίκος Λιάκος» στην Κεντρική
Πλατεία Φυλής.
Υπεύθυνος διανοµής είναι ο Γεωπόνος του ∆ήµου
Φυλής κ. Καπερώνης Χρήστος.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι κάτοχοι ελαιοπερίβολων να επικοινωνήσουν µε την αρµόδια υπηρεσία
του ∆ήµου Φυλής:
∆ιεύθυνση: Βυζαντίου κ Μιαούλη 1 στην ∆. Ε. Φυλής
Τηλ.: 2102411626 Email: doikanapt@fyli.gr.

Έκθεση φωτογραφίας του ∆αυίδ
Μπάκα στο «Γραµµατόσηµο»

Ο ∆αυίδ Μπάκας είν αι φιλόλογος, δάσκαλος, ποιητής,
συγγραφέας, φωτογράφος της Φύσης.
Έν ας εµπν ευσµέν ος άν θρωπος από τον Ασπρόπυργο, που θα µας παρουσιάσει στο καφέ «Γραµµατόσηµο» στο Χαϊδάρι τη δουλειά του «Πορτρέτα από τα
κρίν α των αγρών ».
Έν αρξη: Τετάρτη 23 Μαΐ ου
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8-θριάσιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ Γ.Π.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε. κ. Νικόλαος Μελετίου, ενηµερώνει όλους τους Ιδιοκτήτες Γης Ασπροπύργου και
τους Επιχειρηµατίες της περιοχής ότι, την Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 στις
19:30, στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου, (Αλέκου Παναγούλη 13), θα
λάβει χώρα ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για την Τροποποίηση της Πρότασης
του Γ.Π.Σ. Ασπροπύργου, µετά την απάντηση του Μητροπολιτικού Σχεδιασµού (πρώην ΟΡΣΑ), προς το ∆ήµο, σε ό,τι αφορά στις χρήσεις γης,
στην επικράτειά του.

Πλειστηριασµοί και για χρέη στους ∆ήµους
Στο σφυρί τραπ εζοκαθίσµατα, ψυγειοκαταψύκτες, καφετιέρες

Ψ

υγειοκαταψύκτες,
τραπ εζοκαθίσµατα, παιχ ν ίδια, τηλεοράσεις, βγαίν ουν στο σφυρί
µαζί µε εκατον τάδες ακίν ητα στην
ηλεκτρον ική πλατφόρµα για τους πλειστηριασµούς.
Μετά τις τράπεζες και το δηµόσιο
στον χ ορό των ηλεκτρον ικών πλειστηριασµών µπαίν ουν και οι δήµοι.
Κιν ητά αν τικείµεν α για χ ρέη στους
δήµους µε επίσπευδον τες δηµοτικές
επιχ ειρήσεις αλλά και απεθείας οι δήµοι
εκπλειστηριάζον ται σε µια προσπάθεια οι δήµοι ν α µαζέψουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Στην Καβάλα η δηµοτική κοιν ωφελής
επιχ είρηση έχ ει αν αρτήσει στην πλατφόρµα eauction.gr δώδεκα πλειστηριασµούς
κιν ητών
αν τικειµέν ων
επιχ είρησης, όπως παιχ ν ίδια, καφετέριες, τραπεζάκια σιδερέν ια, καρέκλες
µπαµπού κ.α., µε τιµές πρώτης προσφοράς από 13 ευρώ.
Την ίδια ώρα ο ∆ήµος Ξάν θης βγάζει
σε πλειστηριασµό 83 κιν ητά περιουσιακά στοιχ εία του σωµατείου Θρακική
Θεατρική Σκην ή Ξάν θης µε τιµές που
ξεκιν ούν από 5 ευρώ.
Εκτός από την άν τληση εσόδων η

προσδοκία είν αι οι πλειστηριασµοί
ν α λειτουργήσουν έτσι ώστε ν α
π ροχ ώρησουν
οι οφειλέτες σε
ρυθµίσεις.

Σήµερα επίσης διεν έργουν ται δύο
πλειστηριασµοί για χ ρέη στο ∆ηµόσιο
για δεύτερη φορά ηλεκτρον ικά εν ώ
από εδώ και στο εξής οι πλειστηριασµοί της ΑΑ∆Ε θα γίν ον ται µόν ο ηλεκτρον ικά.
Ο έν ας πλειστηριασµός για χ ρέη
προς την εφορία αφορά έν α βιοµηχ αν ικό κτίριο 5.000 τ.µ. στον Ωρωπό
Αττικής σε οικόπεδο συν ολικής έκτασης 24.753 τ.µ.

Η τιµή πρώτης προσφοράς είν αι
982.000 ευρώ, εν ώ τα χ ρέη της εταιρείας υπερβαίν ουν τα 30,2 εκατ. ευρώ.
Στο ηλεκτρον ικό σφυρί για χ ρέη άν ω
των 2,5 εκατ. ευρώ βγαίν ει και έν α
κατάστηµα ισογείου 143 τ.µ. σε οικόπεδο 798 τ.µ. στον ∆ήµο Χαλαν δρίου,
µε την τιµή πρώτης προσφοράς ν α
έχ ει οριστεί στα 280.000 ευρώ.
Στην πλατφόρµα των ηλεκτρον ικών
π λειστηριασµών έχ ουν αν αρτηθεί
συν ολικά 9.241 πλειστηριασµοί.

Αρνητικό ρεκόρ για την Ελλάδα:
Υψηλότερος δείκτης ανεργίας στα ΑµΕΑ

Α

ν άµεσα στα κράτη-µέλη µε τις
µεγαλύτερες αν ισότητες ως
π ρος την π ρόσβαση στην
εκπαίδευση των ατόµων µε περιορισµό ή αν απηρία (από 16 ετών και
άν ω) συγκαταλέγεται η Ελλάδα.
Με το βαθµό εκπροσώπησής τους
ν α µειών εται σηµαν τικά όσο αυξάν εται
το επίπεδο της εκπαίδευσης, σύµφων α µε στοιχ εία του 2016.
Τα παραπάν ω συµπεραίν ει έρευν α
του Κέν τρου Αν άπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, που εκπον ήθηκε σε συν εργασία µε το «Παρατηρητήριο Θεµάτων Αν απηρίας» της
Εθν ικής Συν οµοσπον δίας Ατόµων µε
Αν απηρία (ΕΣΑµεΑ), µε τίτλο: «Βασικά
µεγέθη Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: ∆ιακρίσεις και Αν ισότητες στην
Εκπαίδευση και στην Εργασία».
Αν αλυτικότερα, τα ΑµεΑ παρουσιάζουν σηµαν τικά υψηλότερες πιθαν ότητες ν α σταµατήσουν τη φοίτησή τους
στις χ αµηλότερες βαθµίδες της
εκπαίδευσης σε σχ έση µε τα άτοµα
χ ωρίς αν απ ηρία, καταγράφον τας
σηµαν τικά χ αµηλότερο µορφωτικό
επ ίπ εδο και υψηλότερα π οσοστά
πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Εν δεικτικό είν αι το γεγον ός ότι το
2016, το 42,8% των ατόµων στην
Ελλάδα που είχ αν ολοκληρώσει το
πολύ έως και την κατώτερη δευτεροβάθµια εκπ αίδευση, ήταν άτοµα µε
αν απηρία (ή περιορισµό δραστηριότητας).
Τα παραπάν ω συσχ ετίζον ται και µε
τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Το 2011, η συµµετοχ ή των ΑµεΑ

στην τυπ ική εκπ αίδευση (15-64
ετών ) αν ερχ όταν στο 1,4% (κατατάσσον τας την Ελλάδα στην 25η θέση
µεταξύ 28 των κρατών -µελών της Ευρωπαϊκής Έν ωσης) και στη µη τυπική
εκπαίδευση στο 0,6% (22η θέση).
Παράλληλα, το ποσοστό πρόωρης
εγκατάλειψης από την εκπαίδευση ή
κατάρτιση στα ΑµεΑ αν ερχ όταν στο
39,2% (6η υψηλότερη θέση στην ΕΕ).
ΑΜΕΑ και ανεργία

Εξάλλου, η Ελλάδα κατέχ ει τον
υψηλότερο δείκτη αν εργίας των ατόµων µε περιορισµό/αν απηρία, ηλικίας
16-64 ετών , σε ποσοστό που αν έρχ εται στο 37,2% στην ΕΕ-28 και ταυτόχ ρον α τον δεύτερο χ αµηλότερο
δείκτη απασχ όλησης των ΑµεΑ, µε
ποσοστό 30,5% (στοιχ εία 2011).
Τέλος, από την έρευν α γίν εται φαν ερό ότι, µε βάση τους «δείκτες φτώχ ειας ή κοιν ων ικού αποκλεισµού», τα
άτοµα µε αν απηρία αν ήκουν σε µία
πολύ ευάλωτη οικον οµικά κατηγορία,
αφού καταγράφον ται π ολύ υψηλά
ποσοστά κιν δύν ου φτώχ ειας ή κοιν ων ικού αποκλεισµού:
Η Ελλάδα κατατάσσεται 2η στην ΕΕ28, µε τον δείκτη φτώχ ειας ή κοιν ων ικού αποκλεισµού των ΑµεΑ (16-59
ετών ) ν α φτάν ει στο 51,9% και συγκαταλέγεται µαζί µε άλλα 11 κράτη-µέλη
(Βουλγαρία, Λιθουαν ία, Ουγγαρία,
Ρουµαν ία, Μάλτα, Κροατία, Λετον ία,
Ισπ αν ία, Κύπ ρος, Πορτογαλία και
Ιταλία) στην οµάδα των χ ωρών της ΕΕ
µε υψηλό δείκτη φτώχ ειας ή κοιν ων ικού απ οκλεισµού και ταυτόχ ρον α
χ αµηλό ΑΕΠ αν ά κάτοικο.
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«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»: ∆ύο αιτήσεις χρηµατοδότησης
στέλνει ο δήµος Ελευσίνας µέχρι 30/5/2018

Ο

∆ήµος Ελευσί νας στα πλαί σι α των
προσκλήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για χρηµατοδότηση των ∆ήµων
µέσω του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» θα
υποβάλλει στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των ∆ήµων» µέχρι την 30/5/2018
τις παρακάτω αιτήσεις χρηµατοδότησης µε
τίτλο:
1. « Επισκευή , Συντήρηση σχολικών κτιρίων
και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του
∆ήµου Ελευσίνας» µε αποδοχή χρηµατοδότ-

ησης ανώτατου ποσού 185.700 ευρώ και
2. «Προµήθεια- τοποθέτηση εξοπλισµού για την
αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου Ελευσίνας» µε αποδοχή χρηµατοδότησης ανώτατου
ποσού 207.000 ευρώ.
Τις µελέτες συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία και το
Τµήµα Συντήρησης Εγκαταστάσεων και λοιπών
Υποδοµών του ∆ήµου µας . Ευχαριστούµε ιδιαίτερα για την συµβολή τους στην προσπάθεια αυτή.
Η Αντιδήµαρχος Τ.Υ.
Μαρία Βασιλείου

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ: Delete στους έχοντες, µε άρση του τραπεζικού απορρήτου

Σ

το τραπέζι των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Κυβέρνησης και Θεσµών βρίσκονται οι αλλαγές στον Νόµο
Κατσέλη. Η άρση απορρήτου σχεδιάζεται να τεθεί άµεσα, έπειτα από απαίτηση των δανειστών, ώστε
να εξακριβωθεί αν πολίτες που έχουν υπαχθεί στον νόµο και προστατεύονται από αυτόν πληρούν τα
κριτήρια.
Σύµφωνα µε το dikaiologitik;a.gr , tο βάρος πέφτει λοιπόν στην αντιµετώπιση των «στρατηγικών κακοπληρωτών» που µε πρόσχηµα την αίτησή τους για υπαγωγή στις ευνοϊκές διατάξεις του νόµου δεν
πληρώνουν. Υπολογίζεται πως περίπου 1 στους 4 που έχουν κάνει αίτηση για υπαγωγή στον νόµο Κατσέλη
είναι δανειολήπτης που έχει να πληρώσει και δεν το κάνει.
Η άρση του τραπεζικού απορρήτου, η οποία ισχύει ήδη στον εξωδικαστικό µηχανισµό, αποτελεί και την πιο
σηµαντική αλλαγή που προωθείται καθώς έτσι θα εντοπίζονται άµεσα όσοι έχουν πράγµατι να πληρώσουν
και δεν πληρώνουν.
Η συγκεκριµένη αλλαγή θα σπρώξει περισσότερους δανειολήπτες να µπουν σε διαπραγµατεύσεις µε τις
τράπεζες για διακανονισµό των οφειλετών τους, όπως έγινε και µε τους πλειστηριασµούς.
Επιλέον, εκτός από την άρση του τραπεζικού απορρήτου η κυβέρνηση προωθεί και άλλες αλλαγές που
έχουν στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών όπως ο περιορισµός στο ελάχιστο του αριθµού των αναβολών που µπορεί να λάβει ο οφειλέτης.
Κάποιες από τις αλλαγές που προτείνει η ελληνική πλευρά είναι όταν δύο αναβολές εκδίκασης της υπόθεσης δεν εµφανιστούν στα δικαστήρια οι οφειλέτες να εκπίπτουν των
προστατευτικών διατάξεων.
Ακόµη προωθείται ο ουσιαστικός έλεγχος των αιτήσεων και των φακέλων που υποβάλλονται στα ειρηνοδικεία για την υπαγωγή στο νόµο Κατσέλη ώστε να εντοπίζονται οι
µη δικαιούχοι και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας και εκείνοι που δεν πληρούν τα κριτήρια να απορρίπτονται εξ’ αρχής.

Με 44 θέµατα η αυριανή Τακτική Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών

Η

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ∆ηµόσια συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών θα πραγµατοποιηθεί αύριο 18-05-2018 και ώρα
19:00 για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέµατα :
A. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
B. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 18ης
/05/2018
1 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
των εργασιών τοποθέτησης ανταλλακτικών για τα
οχήµατα του ∆ήµου.
2 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής
εργασιών επισκευής ελαστικών των οχηµάτων µηχανηµάτων του ∆ήµου.
3 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας του ∆ήµου
4 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής
των εργασιών τοποθέτησης ανταλλακτικών για τα
οχήµατα του ∆ήµου.5 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών για την Μίσθωση 2
(δύο) γερανοφόρων – καλαθοφόρων οχηµάτων για
κλάδεµα υψηλών δένδρων.
6 «∆ιαγραφή της οφειλής των κ.κ. ΣΥΡΙΝΙ∆Η
ΕΛΕΝΗΣ, ΠΑΥΛΑΚΟΥ–ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ
ΜΑΡΙΑΣ, ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΣΚΛΗΡΟΥΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΒΑΡΕΛΑ-ΤΟΥΝΤΑ

ΦΑΝΗΣ, ΤΖΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ που αφορούν εισφορά γης σε χρήµα.
Επίσης των κ.κ. ΠΕΡ∆ΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,
ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑΣ,
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, ΦΥΤΑ-∆ΑΜΑΣΚΟΥ
ΦΑΝΗΣ, ΚΥΡΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΡΑΦΤΗ ΛΑΜΠΗ,
ΜΗΤΣΙΟΥ-ΡΑΦΤΗ ΑΘΗΝΑΣ που αφορά εισφορά
γης σε χρήµα & µετατροπή εισφοράς γης σε
χρήµα»
7 “∆ιαγραφή οφειλής των : α) Ζευγουλά Χρήστου
και Μαρίας από τον βεβαιωτικό κατάλογο µε αριθµ.
567/09-09-15 µε χρέωση 1.035,00ευρώ , β) Σαπλαχίδη Θεόφιλου και ∆εληγιαννίδου ∆έσποινας µε
αριθµ. 332/ 21-05-2015 µε χρέωση 1.057,68 ευρώ
και γ) Γραικούση ∆ιονυσίας από τον βεβαιωτικό
κατάλογο µε αριθµ. 332-331/21-05-2015 µε χρέωση 300ευρώ.”
8 «∆ιαγραφή της οφειλής των κ.κ. ΜΑΪΝΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, ΜΑΪΝΑ ΠΕΤΡΟΥ, ΜΑΪΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,
ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ
ΘΩΜΑ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ,
∆ΕΡ∆ΕΝΕ-ΘΩΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ,
ΤΣΑΜΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΗ, ΤΣΑΜΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ, ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ – ΜΑΡΙΝΗ ΝΙΚΗΣ,

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ – ∆Ε∆Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ –
ΛΙΑΝΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΑΣ, ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ – ΒΑΦΕΙΑ∆Η
ΟΛΓΑΣ που αφορούν εισφορά γης σε χρήµα.
Επίσης των κ.κ. ΓΙΑΠΙΝΤΖΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ ΚΑΛΗΣ ή ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ,
ΡΙΣΒΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ τ. Αναστασίου, ΓΕΡΑΝΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, ΜΠΑΡΙΑΜΠΑ – ΤΖΑΦΕΡΑΙ
ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ, ΜΠΑΡΙΑΜΠΑ ΛΑΕΡΤΗ, ΤΖΟΛΛΑ
ΑΘΗΝΑΣ που αφορά εισφορά γης σε χρήµα & µετατροπή εισφοράς γης σε χρήµα »
9 «Αντικατάσταση µελών Επιτροπής Τουριστικής
Προβολής & Ανάπτυξης ∆ήµου Αχαρνών που
ορίστηκαν µε την µε αρ. 43/29-3-2016 απόφαση
∆.Σ.»
10 Αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: “Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης”
11 «Αποδοχή παραίτησης από αναπληρωµατικό
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆.
∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών (∆Η.Φ.Α,) και ορισµός
νέου»
12 Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισµού
Καταναλωτικών ∆ιαφορών.
13 Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου ως εκπροσώπου της ∆ηµοτικής Αρχής στην Επιτροπή
Χορήγησης Ειδικού Βοηθήµατος επανασύνδεσης
ηλεκτρικού ρεύµατος
14 «Αποδοχή παραίτησης µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ΄΄Η ΑΡΩΓΗ΄΄ και ορισµός νέου»
15 «Ορισµός εκπροσώπων ως Προέδρων µε τους
αναπληρωτές τους στο Πρωτοβάθµιο και ∆ευτεροβάθµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών ∆ραστηριοτήτων για το έτος 2018».16 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 186/17-5-2012 απόφασης
∆.Σ. η οποία τροποποιήθηκε µε τις µε αριθµ. 256/9-

7-2015 και 101/28-6-2017 αποφάσεις ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
17 «Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης
(Ο Π ∆)., οικ έτους 2018 του ΝΠ∆∆ Πνευµατικό
Κέντρο Θρακοµακεδόνων του ∆ήµου Αχαρνών»
18 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων ∆΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 2017
19 Λήψη απόφασης για την άσκηση από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία των αρµοδιοτήτων του ελέγχου της
τήρησης των διατάξεων που αφορούν υπαίθρια διαφήµιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης των διαφηµιστικών πλαισίων
που έχουν τεθεί µε τοπική κανονιστική απόφαση
από την ∆ηµοτική Αρχή σύµφωνα µε την παρ.1
υποπαράγραφος (5) και 3β και 4 του άρθρου 1 του
Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263/Α’/23-12-2008) περί αναδιοργάνωσης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και
ρυθµίσεων λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
20 Τροποποίηση Κανονισµού Κοινωνικού Παντοπωλείου
21 Α)Έγκριση επαρκών και πρόσφορων χώρων
για την τοποθέτηση ειδικά διαµορφωµένων
πλαισίων για την προβολή διαφηµίσεων εντός των
διοικητικών ορίων του ∆ήµου Αχαρνών για τα τρία
έτη από 7-3-2018 έως 7-3- 2021 όπως ορίζεται από
το άρθ. 3 του Ν. 2946/2001 περί «Υπαίθριας διαφήµισης».
Β) Τροποποίηση κανονισµού υπαίθριας διαφήµισης του ∆ήµου Αχαρνών ως προς τα άρθρα 7 και
17.
Γ) Επικαιροποίηση κανονισµού υπαίθριας διαφήµισης του ∆ήµου Αχαρνών
22 Κανονισµός χρήσης κοινόχρηστων χώρων
∆ήµου Αχαρνών.
Συνεχίζεται στη σελ. 10

10-θριάσιο
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Ελευσίνα: Έκανε πρόταση γάµου…
µ έσ α σ τ ον αγ ων ισ τι κό χώ ρο !
Στην αγαπηµένη του Μαριαλένα έκανε πρόταση
γάµου ο ποδοσφαιριστής του Πανελευσινιακού
∆ηµήτρης Ανταλής λίγο πριν την έναρξη αγώνα
και ενώπιον συναθλητών, παραγόντων και
φιλάθλων.
Ήταν την Κυριακή 13 Μαΐου 2018, πριν την
έναρξη του αγώνα Πανελευσινιακός – Μίµας,
στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ελευσίνας όταν οι ποδοσφαιριστές της γηπεδούχου οµάδας άνοιξαν ένα
πανώ µε τη φράση «Μαριαλένα θα µε παντρευτείς;»
Στη συνέχεια, από την είσοδο των ποδοσφαιριστών βγήκε στον αγωνιστικό χώρο η Μαριαλένα ενώ από την οµάδα των ποδοσφαιριστών
πρόβαλε ο ∆ηµήτρης ο οποίος περπάτησε έως
το σηµαιάκι του κόρνερ και αφού γονάτισε πρόσφερε στην αγαπηµένη του ένα δαχτυλίδι και
µια ανθοδέσµη.
Συγκινητικό θέαµα και χειροκροτήµατα απ’ όλους.

πηγή: megara.org

2η ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΡΥΜΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ.

Πάρν ηθα αποτελεί το ιδαν ικό πεδίο για ασφαλή φυσική δραστηριότητα καθώς και για περιβαλλον τική εν ηµέρΗ ωση
και ευαισθητοποίηση.

Η 2η ορειν ή πεζοπορία που πραγµατοποίησε η Εθελον τική Οµάδα Ασπροπύργου ΘΡΙΑ την Κυριακή 13/5
εν τάσσεται στο πλαίσιο των οικολογικών δράσεων που αφορούν όλες τις ηλικιακές οµάδες και απευθύν ον ται
κύρια στην σύγχ ρον η οικογέν εια.
Η εν θαρρυν τική και εν θουσιώδης συµµετοχ ή, εν ισχ ύει την πεποίθηση ότι η επαφή µε την φύση παραµέν ει σθεν αρά η κυρίαρχ η απαίτηση των µελών ,υποστηρικτών και φίλων της σωµατειακής µας υπόστασης.
Με το βλέµµα πλέον στραµµέν ο στον Υ µηττό, αν αν εών εται το επόµεν ο φυσιολατρικό µας ραν τεβού σε χ ρόν ο
που θα αν ακοιν ωθεί άµεσα.
Συνεχίζεται από τη σελ. 8

23 Λήψη απόφασης για κατάργηση του
γεφυριού που βρίσκεται επί του ρέµατος
Καναπίτσας, στην οδό Ταξιαρχών στην περιοχή Χαραυγή του ∆ήµου Αχαρνών.
24 «Παραχώρηση προς χρήση του έργου
«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στο
Ο.Τ. 326 του ∆ήµου Αχαρνών» στο
Ν.Π.∆.∆. “∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών”»
25 «Παραχώρηση προς χρήση των Παιδικών Σταθµών 2ου, 3ου ,4ου , 5ου & 6ου
από τον ∆ήµο Αχαρνών στο Ν.Π.∆.∆.
“∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών”»
26 «Παραχώρηση προς χρήση του έργου
«Μελέτη & Κατασκευή Βρεφονηπιακού
Σταθµού της Κοινότητας Θρακοµακεδόνων»
από τον ∆ήµο Αχαρνών στο Ν.Π.∆.∆.
“∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών”»
27 Έγκριση Επικαιροποίησης της µε αρ.
53/2016 Μελέτης (Τεύχη ∆ηµοπράτησης)
του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»28 Λήψη απόφασης
για την Ορθή επανάληψη-συµπλήρωση της
µε αρ.321/19- 12-2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά την «Κάρτα
∆ηµότη».
29 Α. Επικύρωση ή µη του µε αριθµ. πρωτ.
11448/15-03-2018 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, ∆ιενέργειας και Αξιολόγ-

ησης διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων προµηθειών και παροχής
γενικών υπηρεσιών του ∆ήµου, που αφορά
στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς
δηµοσίευση, και χωρίς τροποποίηση των
όρων της αρχικής σύµβασης, µε χρήση της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), σε
συνέχεια του εν µέρει άγονου ανοικτού διεθνή διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων και φρέσκου πλήρους γάλακτος για
τις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών του
Προσώπων.
Β. Ανάδειξη του Αγροτικού Συνεταιρισµού
Βαµβακουργικών, ∆ηµητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων Λαµίας, ως προσωρινού αναδόχου της οµάδας «Ε΄-Φρέσκο
Πλήρες Γάλα» της ανωτέρω διαδικασίας διαπραγµάτευσης.
Γ. Κήρυξη της διαδικασίας διαπραγµάτευσης για τις οµάδες «Γ΄- Είδη κρεοπωλείου»
και «Ζ΄-Ποτά, Αναψυκτικά & Είδη Καφεκοπτείου» ως άγονης, λόγω µη υποβολής προσφορών.
∆. Λήψη απόφασης για:
Είτε επαναδηµοσίευση των δυο ανωτέρω
άγονων οµάδων στην ηλεκτρονικήπλατφόρµα Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ, στα πλαίσια της διαδικασίας
διαπραγµάτευσης χωρίςδηµοσίευση, και
χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής
Σύµβασης.
Είτε µαταίωση της διαδικασίας διαπραγµάτευσης για τις ανωτέρω άγονεςοµάδες.

30 Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ ΠεριφέρειαςΑττικής και ∆ήµου Αχαρνών, για το έργο:
Μελέτη ολοκληρωµένης παρέµβασης στο
∆ηµοτικό Γυµναστήριο Αχαρνών, συνολικού
προϋπολογισµού 232.063,52 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
31 «Προγραµµατισµός πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για το έτος 2018».
32 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη
της χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα
Φιλόδηµος ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ. στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές
υποδοµές και δραστηριότητες των ∆ήµων»
µε τίτλο:
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων
και αύλειων χώρων και λοιπέςδράσεις», µε
ανώτατο όριο χρηµατοδότησης 576,800 €.
33 «Πρόσληψη προσωπικού δέκα τεσσάρων (14) ατόµων, διάρκειας έως τριών (3)
µηνών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου για τηναντιµετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις
ανάγκες πυρασφάλειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007,
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του
άρθρου 41 παρ.2 του Ν.4325/2015».
34 «Συζήτηση και έγκριση µέτρων εις
µνήµην του αδικοχαµένου µαθητή Μάριου
Σουλούκου» κ.α.
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ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τ

ο Κίν ηµα Αλλαγής, το
προοδευτικό κίν ηµα
της ν έας επ οχ ής,
µετά τη συγκρότηση των
κεν τρικών του οργάν ων
και των τοµέων πολιτικής
προχ ωρά σε συγκρότηση των δυν άµεων του κατά
ν οµό σε όλη την Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο συγκροτήθηκε στισ 13/05/2018
στην Περιφέρεια ∆υτικής Αττικής µετά από διαβούλευση και εσωτερική εκλογή των µελών της η Νοµαρχ ιακή
Επιτροπή του Κιν ήµατος Αλλαγής παρουσία του
Υ π εύθυν ου Οργαν ωτικού και Μέλους της ΚΠΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ .
Η σύν θεση της Νοµαρχ ιακής επιτροπής έχ ει ως εξής
:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΛΙΟΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Υ ΠΕΥ ΘΥ ΝΟΙ :
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΚΟΜΜΑΤΟΣ : Λαζαρίδης
Αν αστάσιος, Αν αστασάκης Μην άς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : Αν αστασάκης Μην άς, Σοφιαν ίδης
Βαγγέλης, Χατζηλέρης Κυριακός
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ : Σοφιαν ίδης Βαγγέλης, Αν αστασάκης Μην άς, Χατζηλέρης Κυριακός
ΑΥ ΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ : Χατζηλέρης Κ., Αν αστασάκης
Μ., Λιόση Αν τ., Ρούσσης Ηλ.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ : Αλεξάκης Νεκτάριος, Ρούσσης
Ηλίας
Email : skourtias.g@aspropyrgos.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τµήµα Πολεοδοµικών Εφ αρµογών
Ταχ. ∆/ν ση : Λ. ∆ηµοκρατίας 18
Ταχ. Κωδ. : 19 300
Πληρ. : Σκουρτιάς Γεώργιος
Τηλέφ ων ο : 213 200 6423

Ασπρόπυργος
Αριθµός Πρωτ.

ΑΝΑΚΟΙΚΩΣΗ

14/05/ 2018
12100

ΘΕΜΑ : Αν ακοίν ωση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών για τη
διαπλάτυν ση και βελτίωση της
οδού Αγ.Γεωργίου σε εκτός
σχεδίου περιοχή
Η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας και
Τ εχνικών Υπηρεσιών προτείνει την
απαλλοτρίωση τµηµάτων των

48

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
:
Λιόση
Αν τιγόν η, Νικολάου Ελευθέριος
ΕΒΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Νικολάου
Ελευθέριος, Λιόση Αν τιγόν η
Υ ΓΕΙΑΣ : Λιόσης Άγγελος, Νικολάου Ελευθέριος,
Σοφιαν ίδης Βαγγέλης
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ : Σοφιαν ίδης Βαγγ., Λιόσης Άγγ., Νικολάου Ελ.
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : ∆ασκαλάκης Νικόλαος, Λαζαρίδης Αν αστάσιος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : ∆ασκαλάκης
Νικόλαος, Λαζαρίδης Αν αστάσιος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : Στρατιώτης Γιώργος, Χατζηχ ρήστου Μάριος
Θα ακολουθήσει το αµέσως επόµενο διάστηµα
ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του Κινήµατος Αλλαγής και τον Ιούνιο θα εκλεγούν σε κάθε δήµο του
νοµού µας οι συντονιστικές επιτροπές των δηµοτικών οργανώσεων.
Μην µείν εις θεατής, έν ωσε την φων ή σου µε τη δική
µας.
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
Η ΠΡΟΟ∆ΕΥ ΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
ΞΑΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ

όµορων ακινήτων για την διαπλάτυνση και βελτίωση της οδου Αγίου
Γεωργίου αναλυτικότερα:
1. Οδός Αγίου Γεωργίου από την
οδό Μεγαρίδος µέχρι τον περιφερειακό του εγκεκριµένου σχεδίου
ΒΙ.ΠΑ. - ΒΙΟ.ΠΑ. διυλιστηρίων
µήκους 1270 µ. (µε συνολική απαλοτρυούµενη έκταση 8.838,32
τ.µ.)
Καλούνται οι ιδιοκτήτες να προβούν σε υπόδειξη των ακινήτων για
την απαλλοτρίωση.
Η παρούσα ανακοίνωση τοιχοκολλείται σε κατάστηµα του δήµου ή
της Κοινότητας στην περιφέρεια

των οποίων βρίσκονται τα απαλλο
τριωτέα ακίνητα.
Ο ∆/ντης
Πολεοδοµίας & Τ .Υ.
Παναγιώτης Καραγιαννίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Τ µηµατάρχης
Πολεοδοµικών Εφαρµογών
Σκουρτιάς Γεώργιος
Τ οπογράφος Μηχανικός

Ε.∆.
1. Χρον. Αρχείο
2. HHHHH.

θριάσιο-11

"Συναπαντήµατα εν Ελευσίνι"
"Ξυράφι από τα Γιάννενα
και ακόνι απ' τα Τρίκαλα"

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου και η Θεσσαλική Ένωση Θριασίου συµπράττουν στα πλαίσια της
θεµατολογίας του Μήνα Λαογραφίας που διοργανώνουν:
Το νοµικό πρόσωπο του ΠΑΚΠΠΑ ∆ήµου Ελευσίνας Μαγούλας και οι εθιµοτοπικοί σύλλογοι της πόλης.
∆ύο νέοι άνθρωποι ενώνουν τις ζωές τους ενώπιον
συγγενών και φίλων. Συνταιριάζουν τα ξεχωριστά δικά
τους βιώµατα, ήθη και έθιµα και ξεκινούν µια νέα ζωή
που θα τη ζήσουν στην Ελευσίνα. Τι καταβολές φέρνουν µαζί τους αυτοί οι άνθρωποι ερχόµενοι σε αυτήν
εδώ τη γόνιµη γη της θεάς ∆ήµητρας;
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12-θριάσιο

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Ο κ. Κοντονής αναφέρθηκε και στο νοµοσχέδιο για τη
δικαστική αστυνοµία, ενώ απαντώντας σε ερώτηση

του ΑΠΕ-ΜΠΕ, διευκρίνησε ότι σε αυτό θα περιλαµβάνονται και διατάξεις για τη συνδροµή εξειδικευµένου
επιστηµονικου προσωπικού σε µεγάλες ποινικές υποθέσεις. Είπε: «Μου έχει παραδοθεί το νοµοσχέδιο για τη

δικαστική αστυνοµία και πιστεύω ότι µέχρι τον
Σεπτέµβριο θα εχει ψηφιστεί. Σε αυτό θα περιλαµβάνονται και διατάξεις που θα αφορούν επιστηµονικό
προσωπικό, για παράδειγµα ανακριτές διαφθοράς,
που θα επεξεργάζονται ζητήµατα σε υποθέσεις που
χρειάζονται ειδικές γνώσεις.
Αλλά και η στελέχωση της δικαστικής αστυνοµίας µε
προσωπικό που θα αναλάβει κατά κύριο λόγο αστυνοµικά καθήκοντα, είναι κάτι το οποίο έχει κριθεί πολλαπώς και απ΄όλες τις πλευρές θετικό. Θα αρχίσει η
υλοποίηση βήµα βήµα και σταδιακά. ∆ε θα υλοποιηθεί
στο συνολό του για το σύνολο της επικράτειας, έχουµε
κατά αρχάς σκοπό να υλοποίησουµε το σχέδιο στα τρία
µεγάλα δικαστήρια της χώρας: ΑΘήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη».
Για τις προσλήψεις νέου προσωπικού στα δικαστήρια, ο υπουργός είπε: «Ολοκληρώνονται οι διαγωνισµοί
του ΑΣΕΠ και ήδη διορίζονται µε γρήγορες διαδικασίες
οι πρώτοι δικαστικοί υπάλληλοι στο πρωτοδικείο και
την εισαγγελία για να πληρωθούν τεράστια κενά, τα
οποία υπήρχαν χρόνια».

Η επίπονη δουλειά "κόβει" χρόνια από
τους άνδρες, όχι όµως από τις γυναίκες

Μ

εγαλύτερος ο κίν δυν ος
π ρόωρου θαν άτου για
τους άν δρες που κάν ουν
σωµατικά απ αιτητική δουλειά,
αλλά όχ ι για τις γυν αίκες
Οι άν δρες π ου κάν ουν µια
ιδιαίτερα κουραστική σωµατική
δουλειά έχ ουν µεγαλύτερη πιθαν ότητα ν α πεθάν ουν πρόωρα,
σε σχ έση µε όσους εργάζον ται
σε δουλειές που δεν είν αι απαιτητικές σωµατικά, σύµφων α µε µια ν έα διεθν ή επιστηµον ική έρευν α. Όµως δεν φαίν εται ν α ισχ ύει
το ίδιο και για τις γυν αίκες.
Η σωµατική αδράν εια θεωρείται παράγων κιν δύν ου για διάφορες παθήσεις, γι' αυτό οι ειδικοί
συµβουλεύουν τους αν θρώπους ν α ασκούν ται
τουλάχ ιστον για 30 λεπτά τη µέρα. Όµως το
παράδοξο είν αι ότι αυτό ισχ ύει για τον ελεύθερο
χ ρόν ο, αλλά όχ ι για την εργασία, καθώς όσο
περισσότερη σωµατική κούραση συν επάγεται η
δουλειά κάποιου, σύµφων α µε τη ν έα µελέτη,
τόσο κιν δυν εύει ν α πεθάν ει πρόωρα.
Οι ερευν ητές, µε επικεφαλής τον δρα Πίτερ
Κέν εν του Ιατρικού Κέν τρου του Παν επιστηµίου
VU του Άµστερν ταµ, που έκαν αν τη σχ ετική
δηµοσίευση στο βρεταν ικό αθλητιατρικό
περιοδικό "The British Journal of Sports Medicine",

αξιολόγησαν (µετα-αν άλυση) όλες τις έως τώρα
δηµοσιευµέν ες έρευν ες πάν ω στη σχ έση αν άµεσα στην επαγγελµατική σωµατική δραστηριότητα
και στη θν ησιµότητα. Συν ολικά εξετάσθηκαν 17
µελέτες που αφορούσαν σχ εδόν 194.000 άτοµα.
Η αν άλυση έδειξε ότι οι άν δρες που κουράζον ται σωµατικά στο επάγγελµά τους, έχ ουν κατά
µέσο όρο 18% υψηλότερο κίν δυν ο πρόωρου
θαν άτου και αυτό άσχ ετα µε το πόσο ασκούν ται
σωµατικά στον ελεύθερο χ ρόν ο τους.
Περιέργως, όχ ι µόν ο δεν διαπ ιστώθηκε
αν τίστοιχ η συσχ έτιση στις γυν αίκες, αλλά φαίν εται ν α ισχ ύει το αν τίστροφο, δηλαδή το κουραστικό σωµατικά επάγγελµα τείν ει ν α προσθέσει
χ ρόν ια ζωής σε µια γυν αίκα.
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Πρεµιέρα των θεατρικών παραστάσεων
του “ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗ”
στο “ΣΤΡΑΤΟΥ∆ΑΚΕΙΟ” από την οµάδα του
“∆ηµοτικού Θεάτρου Μεγάρων”

Π

ρεµι έρα των θεατρι κών παραστάσεων
του “ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗ”, την Παρασκευή 18 Μαϊ ου 2018, ώρα 20.45, στο
ΣΤΡΑΤΟΥ∆ΑΚΕΙΟ από την οµάδα του “∆ηµοτι κού Θεάτρου Μεγάρων” µε την στήρι ξη της
∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ, σε σκηνοθεσί α της Ευγενί ας
Σάλτα.
Ο «Αρχοντοχωρι άτης», γνωστός από το Μολι έρο, σε σκηνοθεσί α της Ευγενί ας Σάλτα, ζωντανεύει µέσα από µι α σύγχρονη µατι ά στη σκηνή
του “Στρατουδάκει ου”, µε τη στήρι ξη της
∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ, γι α 8 παραστάσει ς µε ευφάνταστα σκηνι κά και κοστούµι α, που αναµένεται να
δώσουν µι α ι δι αί τερη θεατρι κή εµπει ρί α στο
κοι νό του ∆ήµου µας και όχι µόνο.
Η πρεµι έρα θα δοθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18
Μαϊ ου 2018, ώρα 20.45 µε δωρεάν εί σοδο γι α
όλους και οι παραστάσει ς θα συνεχι στούν στι ς
19, 20, 21, 23, 25, 26 και 27 Μαϊ ου.
Το κλασσι κό έργο του Μολι έρου, που γράφτηκε το 1670 παραµένει ως σήµερα µί α επί και ρη κωµωδί α η οποί α σατι ρί ζει τους νεόπλουτους όλων των εποχών και βγάζει πολύ γέλι ο.
Το χι ούµορ, η δι ακωµώδηση και η θεατρι κή
τέχνη, ένα πολύχρωµο όχηµα δι αχρονι κών και
δύσκολων ζητηµάτων της κοι νωνί ας µας, όπως
η οι κογένει α και οι σχέσει ς, οι κοι νωνι κές
αδι κί ες και τα οι κονοµι κά προβλήµατα τα
οποί α σε κάνουν να ξεχνι έσαι όταν χαµογελά ο
“Αρχοντοχωρι άτης”.
Πρόκει ται γι α µί α εξαί ρετη θεατρι κή παράσταση που θα καθηλώσει το θεατή από το
πρώτο λεπτό µέχρι να κλεί σει η αυλαί α σε µί α
απί θανη σκηνοθετι κή προσπάθει α που φέρει
την υπογραφή της γνωστής µας συµπολί τι σσας
ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΣΑΛΤΑ.
Οι Μεγαρί τες ερασι τέχνες ηθοποι οί σε αυτή
την παράσταση έχουν ξεπεράσει τους εαυτούς
τους και κυρι ολεκτι κά αποδί δουν εκπληκτι κές
ερµηνεί ες.

Αρκεί να σκεφθεί κανεί ς πόσο προσωπι κό
χρόνο έχουν δι αθέσει αυτοί οι άνθρωποι , ώστε
να εί ναι έτοι µοι την Παρασκευή στην πρεµι έρα, γι α να καταλάβει ότι εί ναι λάτρει ς της
τέχνης και αυτό το κάνουν όχι µόνο γι α τη δι κή
τους ευχαρί στηση αλλά γι α να προσφέρουν
στι γµές ποι οτι κής δι ασκέδασης και στι γµές
ξεγνοι ασι άς στους συµπολί τες µας, οι οποί οι
θα έχουν την ευκαι ρί α από την προσεχή Παρασκευή µέχρι το τέλος της ερχόµενης εβδοµάδας να κατακλύσουν την φι λόξενη αί θουσα του
“Στρατουδάκει ου Πολι τι στι κού Κέντρου” του
∆ήµου Μεγαρέων γι α να τους ανταµεί ψουν µε
ένα θερµό χει ροκρότηµα.
Στην παράσταση αυτή παί ζουν οι ηθοποι οί :
Σταµπόλας Παναγι ώτης, Καραντώνη Μαρί α,
Σταµπόλας Λεωνί δας, Φατούρου Βί κυ, ∆αλάκα
Λένα, Κι πι νής ∆ηµήτρης, Μήλεση Αθηνά, Κορόγι αννη Κατερί να, Πανταζή Θεοδώρα και Αλέξανδρος ∆έλτα.
Χορεύουν: Μαρι σί α Σπί νου, Αλέξανδρος
∆έλτα, Βασί λης Παπασί δερης, Φαί η Ρήγα,
Παναγι ώτης Μωραϊ της, Χρι στί να Κοντοκώστα
και Νί κος Κολλι αλής.
Σκηνοθεσί α – ∆ι ασκευή κει µένου: ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΑΛΤΑ.
Βοηθός σκηνοθέτη: Αλέξανδρος ∆έλτα.
Κι νησι ολογί α – Χορογραφί ες: Μαρι σί α
Σπί νου.
Σκηνογραφί α: Αι µι λί α Κούρσου.
Μουσι κή επι µέλει α: Ευγενί α Σάλτα – Μαρι σί α Σπί νου – Αλέξανδρος ∆έλτα.
Σχεδι ασµός Φωτι σµού: Σπύρος Κρεµύδας.
Ηχοληψί α: Αγγελος Χι ώτης.
Ενδυµατολόγοι : Αθηνά Μήλεση – Μαρί α Καραντώνη.
Υλοποί ηση Κουστουµι ών: ∆έσποι να Τσουρουφλή – Κωνσταντί να Αυγουστή.
Φωτογραφί ες / Art trailer: Ευγενί α Σάλτα.
Τα υπόλοι πα H.. επι σκηνής !!!

θριάσιο-13
Τετάρτη 20 Ιουνίου και ώρα 6-8µµ στην ισόγεια αίθουσα
του ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας

Επιµορφωτική ηµερίδα διάχυσης
των αποτελεσµάτων του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος µε τίτλο iDecide

14-θριάσιο

Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο του
Ασπροπύργου, επί της
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας (Πλησίον
∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6937168062

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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεταικατάστηµα 110 τ.µ.
επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατί ας και πωλεί ται ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός του.
Τηλέφωνο
επι κοι νωνί ας
6945334415
- Ενοικιάζεται σπί τι 100 τ.µ. στο
κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζί να,
σαλονοτραπεζαρί α και µπάνι ο.
Τηλέφωνο
επι κοι νωνί ας
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
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mini market.
6977982173

Τιµή συζητήσιµη.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 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
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
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, µο-

νοκατοικία 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
10:00-13:00 ) (7.1.17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑΠαράδεισος, 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

Ασπρόπυργος: πωλούνται 7,5
στρέµµατα θέση Κατσουλιέρη κοντά
στο Ρουπάκι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη
κοντά στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και 1.500€
τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οικιακές εργασίες(καθαριότητα -σίδερο)
µε 5 ευρώ την ώρα . Κα. Σοφία
6997505700

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.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ6986712390. Κα Βάσω.

Κυρίααναλαµβάνει τη φύλαξη και
φροντίδα παιδιών σε περιοχές της
∆υτικήςΑττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ. 6994948553.

Ιδιωτικόςσεκιούριτι 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)

ΚυρίαΕλληνιδα αναλαµβανει φυλαξη παιδιων στην περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662
- Αναστάσιος

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

Ασπρόπυργος: πωλούνται 24
στρέµµατα στη θέση Ρυκιά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοινωνίας: 6948560208

ΚΑ ΘΗΜΕ Ρ ΙΝΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Σ ΤΟ WWW. TH RI AS SI O. GR

θριάσιο-15

Πέµπτη 17 Μαΐου 2018

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 ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
· Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ
Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι ΓυµνασίουΑπόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking &
Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος
ADR

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ
3DΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροποποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε υπάρχοντα
προβλήµατα, Υποστήριξη του τµήµατος
Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνικές οδηγίες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr
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ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΝΘΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
Ασπρόπυργος, Σάββατο 19 Μαΐου 2018

ΠΡΟ Σ ΚΛΗΣ Η

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου και το Πν ευµατικό Κέν τρο
του,σας προσκαλούν ν α τιµήσετε, µε την παρουσία
σας,τις Εκδηλώσεις για την Ηµέρα Μν ήµης & Πέν θους,
για τα θύµατα της Γεν οκτον ίας των Ελλήν ων του Πόν του,τo Σάββατο, 19 Μαΐ ου 2018,στον Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδας & στην πλατεία Γεν οκτον ίας,στο Συν οικισµό
Γκορυτσά Ασπροπύργου,σύµφων α µε το Πρόγραµµα
που παρατίθεται .
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
του Πνευµατι κού Κέντρου
Μελέτι ος Ι. Μπουραντάς

- Εκπρόσωπο της Περιφερειακής Εν ότητας ∆υτικής
Αττικής.
- Εκπρόσωπο των Εν όπλων ∆υν άµεων .
- Εκπρόσωπο των Σωµάτων Ασφαλείας.
- Εκπροσώπους των Κοιν οβουλευτικών Κοµµάτων ,
των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου, της Πρωτοβάθµιας &
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Συλλόγων & των
Συλλόγων , Σωµατείων , Συλλογικών
Φορέων της πόλης.

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου
& Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε.
Νι κόλαος Ι. Μελετί ου

•
Την Παγκόσµια Καταδίκη της Τουρκίας, για τη
Γεν οκτον ία των Ελλήν ων του Πόν του, των Αρµέν ιων
και των Ασσύριων .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ


ΩΡΑ 10:00 π.µ: Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας Γκορυτσάς,
Τέλεση Επιµν ηµόσυν ης ∆έησης.
Εν συν εχ εία, µετάβαση στην κεν τρική Πλατεία Γκορυτσάς.
Παράταξη, µπροστά από το Μν ηµείο Γεν οκτον ίας,
των
Αρχ ών , των Πολιτών και των προσκεκληµέν ων του
∆ήµου.

Τρισάγιο, υπέρ αν απαύσεως των ψυχ ών των
θυµάτων .

Οµιλία, για τη Γεν οκτον ία του Πον τιακού
Ελλην ισµού, από τον ∆ήµαρχ ο Ασπροπύργου, Κο
Νικόλαο Μελετίου.

Κατάθεση στεφάν ων από:
- Τον ∆ήµαρχ ο Ασπροπύργου.
- Τον Εκπρόσωπο της Ελλην ικής Κυβέρν ησης.

Εν εν ήν τα πέν τε (95) χ ρόν ια, από την ολοκλήρωση
της Γεν οκτον ίας του Ελλην ισµού του Πόν του, η γρηγορούσα Μν ήµη οδηγεί τον αγών α µας, για δικαίωση των
353.000 ν εκρών µας, αδικοχ αµέν ων θυµάτων της
τουρκικής θηριωδίας. Απαιτούµε:

•
Την αν αγν ώριση της Γεν οκτον ίας, από την
Τουρκία και όλους τους ∆ιεθν είς Οργαν ισµούς.

•
Τη διδασκαλία της τρισχ ιλιόχ ρον ης Ιστορίας
του Πον τιακού Ελλην ισµού, σε όλες της βαθµίδες της
Εκπαίδευσης.

Τήρηση εν ός λεπτού σιγής, στη µν ήµη των
θυµάτων .


Εθν ικός Ύµν ος. Παιαν ίζει η Φιλαρµον ική του
Πν ευµατικού Κέν τρου του ∆ήµου Ασπροπύργου.


Παρέλαση Συλλόγων & των Σχ ολείων του
Ασπρόπυργου

•
Την κατοχ ύρωση της 19ης Μαΐ ου, ως
επίσηµης και µη µεταφερόµεν ης Ηµέρας Μν ήµης της
Γεν οκτον ίας.
•
Τη µόν ιµη και αξιοπρεπή αποκατάσταση, σε
όλη την επικράτεια, των Ελλήν ων Πον τίων από την
πρώην Σοβιετική Έν ωση.
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
ΕΠΑΛΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΥ ΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

