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Καταρρέει το αφήγηµα Τσίπρα

∆ηµοσκόπηση: Εννέα στους 10
βλέπουν συνέχεια στη λιτότητα
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σελ. 7

Επιπλέον δράσεις για την καταπολέµηση
των κουνουπιών στον ∆ήµο Φυλής

σελ. 3-6

Κλεµµένο άγαλµα της Αφροδίτης
στο πορτµπαγκάζ αρχαιοκάπηλου στο Λουτράκι

σελ. 2

σελ. 3

σελ. 3-11

Στα υποκαταστήµατα του ΕΦΚΑ στα
Μέγαρα µπορούν να απευθυνθούν
οι δικαιούχοι της ∆υτικής Αττικής

Σήµερα η τρίτη καταβολή
έκτακτης οικονοµικής
ενίσχυσης σε πυρόπληκτους
σελ. 2
συνταξιούχους

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΑΦΕΑΣ,
ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΣ, & ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ

σελ. 10
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Ασπρόπυργος

Λιόσης Αναστάσιος Κ. Ειρήνης 2 & Αγίου
∆ηµητρίου, Ασπρόπυργος, 2105580218
Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιερά Οδός 22, 2105546448
Μάνδρα

Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον Γρηγόρης Μικρογεύµατα, 2105550309
Άνω Λιόσια
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
∆ηµαρχείου 15, 2102475470
Αχαρν ές

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 64, 2102467050
Χαιδάρι

ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Παπαν δρέου Γεωργίου 4, ∆άσος,
2105813912

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Η θερµοκρασία από
21 έως 33 βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Κασσιανός, Κάσσιος, Κασσιανή, Κάσσυ,
Κασιανή, Κασσία, Κασία
Σώζων, Σώζος, Σώζης, Σώζη,

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 65011020000000
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

Στα υποκαταστήµατα του ΕΦΚΑ στα Μέγαρα µπορούν
να απευθυνθούν οι δικαιούχοι της ∆υτικής Αττικής

Σήµερα η τρίτη καταβολή έκτακτης οικονοµικής
ενίσχυσης σε πυρόπληκτους συνταξιούχους

Σ

ήµερα Παρασκευή
7 Σεπτεµβρίου θα
καταβληθούν από
τους φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ,
ΕΤΕΑΕΠ, ΜΤΠΥ) οι 293
διπλές συντάξεις, κύριες,
επικουρικές και µερίσµατα,
ύψους 452.298,32 ευρώ, σε
δικαιούχους συνταξιούχους,
βάσει αιτήσεων, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική στις
23 Ιουλίου.
Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Υπενθυµίζεται ότι στις 14 και 20 Αυγούστου καταβλήθηκαν 668 διπλές συντάξεις και µερίσµατα, ύψους
938.998,04 ευρώ, σε δικαιούχους συνταξιούχους µε
κύρια κατοικία στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική στις 23 Ιουλίου.
Η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων και καταβολής της
έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, ίσης µε το µεικτό χρηµατικό ποσό δύο µηνιαίων συντάξεων, συνεχίζεται, όπως και
η υποβολή αιτήσεων για τις λοιπές κατηγορίες των δικαιούχων (συνταξιούχοι που έχουν δευτερεύουσα κατοικία ή
φιλοξενούνται, κατά την έννοια της φορολογίας εισοδήµα-

τος, σε κατοικία στις πληγείσες
περιοχές ή υπέστησαν βαρύ τραυµατισµό λόγω των καταστροφών).
Για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων, δίνεται η δυνατότητα της
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, µέσω της ιστοσελίδας του
ΕΦΚΑ, παρέχεται ενηµέρωση κατά
απόλυτη προτεραιότητα από το
τηλεφωνικό κέντρο του ΕΦΚΑ
(1555) στους πυρόπληκτους, ενώ λειτουργούν τα υποκαταστήµατα του ΕΦΚΑ σε πληγείσες ή όµορες περιοχές:

Ε΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική
Αττική, Λεωφ. Μαραθώνος 26ο χλµ, Ραφήνα.
ΣΤ΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική Αττική, Αγ. ∆ηµητρίου 4, Σπάτα.
Β΄ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-∆υτική
Αττική, ΠΕΟΑΚ & Μινώας, Μέγαρα.
Α΄ Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Βόρειος Τοµέας
Αθηνών, Μεσογείων 518, Αγία Παρασκευή.
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Ανατολική Αττική, Μεσογείων 332, Αγία Παρασκευή.
Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής ∆υτική
Αττική, Μεθουρίδων 3, Μέγαρα.

Κλεµµένο άγαλµα της Αφροδίτης

στο πορτµπαγκάζ αρχαιοκάπηλου στο Λουτράκι

Α

ρχαία αντικείµενα πολύ µεγάλης αξίας είχε
στην κατοχή του ένας 46χρονος, που
συνελήφθη στο Λουτράκι Κορινθίας, από
αστυνοµικούς του Τµήµατος Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και Αρχαιοτήτων της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
Παράλληλα ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται
δύο συνεργοί του.Η αστυνοµία είχε πληροφορίες
για µεταφορά αρχαίων κινητών µνηµείων από
άγνωστο που σκόπευε να τα πουλήσει έναντι
350.000 ευρώ. Κλιµάκιο αστυνοµικών εντόπισε
στην περιοχή του Λουτρακίου το ύποπτο όχηµα
που οδηγούσε ο 46χρονος και, όταν πήγε σε
υπαίθριο χώρο καταστήµατος οι αστυνοµικοί το
ακινητοποίησαν.
Μεταξύ άλλων, ο συλληφθείς µετέφερε και ένα κλεµµένο µαρµάρινο γυναικείο άγαλµα της θεάς Αφροδίτης του
2ου αιώνα προ Χριστού, ύψους 80 εκατοστών, που απεικονίζει τη θεά να ακουµπάει σε πεσσό, φορώντας χιτώνα
και ιµάτιο.
Όπως διαπιστώθηκε, το συγκεκριµένο άγαλµα της Αφροδίτης, ρωµαϊκής εποχής, έχει αφαιρεθεί από το Μουσείο
Προϊστορικής Θήρας στη Σαντορίνη, όπου φυλασσόταν
στους αποθηκευτικούς χώρους του και αναγνωρίστηκε από
την αρµόδια αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και Προϊσταµένη του Μουσείου.
Σε βάρος του 46χρονου και των συνεργών του
σχηµατίστηκε ποινική δικογραφία, η οποία αφορά παραβάσεις των διατάξεων της νοµοθεσίας για την προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς,
καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος.
Μετά από έρευνα βρέθηκαν στο χώρο αποσκευών και
κατασχέθηκαν:

1. Μαρµάρινο γυναικείο άγαλµα της θεάς Αφροδίτης,
που ακουµπάει σε πεσσό, φοράει χιτώνα και ιµάτιο, αποτελούµενο από (8) συνανήκοντα τµήµατα, 2ου ή 1ου αιώνα
π.Χ., συνολικού ύψους (80) εκατοστών.
2. Μαρµάρινο σώµα κυλινδρικής πυξίδας, ελληνιστικής
περιόδου, διαµέτρου (14) εκατοστών και ύψους (6) εκατοστών που φέρει διακόσµηση επάλληλων ανάγλυφων ται-

νιών µε το συνανήκον τµήµα αυτού που συνιστά το πώµα
της πυξίδας µε διάµετρο (17) εκατοστά και ύψος (2) εκατοστά, µε διακόσµηση πλογµού και ψαροκόκαλου.
3. Λίθο λαξευµένο στις τέσσερις πλευρές, διαστάσεων
(25) εκατοστών και ύψους (14) εκατοστών, µε παράσταση
του Ηρακλή µε τη Λερναία Ύδρα, της ύστερης αρχαιότητας
του 3ου µ.Χ. αιώνα.
Επίσης κατασχέθηκαν ψηφιακή φωτογραφική µηχανή,
τέσσερις (4) κάρτες µνήµης, δύο (2) κινητά τηλέφωνα, ένα
(1) usb stick , -900- ευρώ καθώς και το όχηµα που χρησιµοποιήθηκε για τη µεταφορά.
Οι κατασχεθείσες αρχαιότητες, επεδείχθησαν σε αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορίνθου, η οποία αποφάνθηκε ότι πρόκειται για κινητά µνηµεία που εµπίπτουν στις
προστατευτικές διατάξεις της νοµοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς, σηµαντικής αρχαιολογικής αξίας.
Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, το κατασχεθέν άγαλµα
της θεάς Αφροδίτης, Ρωµαϊκής εποχής, έχει αφαιρεθεί από
το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας στη Σαντορίνη, όπου
φυλασσόταν στους αποθηκευτικούς χώρους αυτού και
αναγνωρίσθηκε ανεπιφύλακτα από την αρµόδια αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και Προϊσταµένη
του Μουσείου.
Οι κατασχεθείσες αρχαιότητες θα παραδοθούν στα Μουσεία Κορίνθου και Προϊστορικής Θήρας, αντίστοιχα.
Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Κορίνθου.
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Πληµµύρισε από νιάτα το “Κλειστό” του Ζεφυρίου

Συγκινητική η εκδήλωση βράβευσης, που έφερε την υπογραφή της
Ένωσης Γονέων και της ∆ηµοτικής Ενότητας Ζεφυρίου

Ή

ταν “Κλειστό” όνοµα και πράγµα και
το απόγευµα της Τετάρτης 5 Σεπτεµβρίου άνοιξε τις πόρτες του προκειµένου να υποδεχτεί τους νέους Ακαδηµαϊκούς
Πολίτες του Ζεφυρίου.
Ο λόγος για το Γυµν αστήριο του Λυκείου το
οπ οίο π αρέµεν ε κλειστό επ ί χ ρόν ια λόγω
καθίζησης του εδάφους και άλλων καταστροφών
που είχ ε υποστεί. Όµως η σηµεριν ή ∆ιοίκηση του
∆ήµου , κατόπιν προγραµµατικής σύµβασης µε
την Περιφέρεια αλλά και ίδιους πόρους αποκατέστησε τις ζηµιές και το “Κλειστό” είν αι πλέον
αν οιχ τό για τη φιλοξεν ία αθλητικών και µαθητικών
εκδηλώσεων .
Η καλύτερη ευκαιρία για ν α γίν ει γν ωστή η αν ακαίν ιση και επαν αλειτουργία του, ήταν η βράβευση
των επιτυχ όν των µαθητών του Λυκείου Ζεφυρίου,
που πέτυχ αν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ,
µε την οποία άν οιξαν τα φετιν ά ΖΕΦΥ ΡΕΙΑ.
Η άκρως πετυχ ηµέν η και συν άµα συγκιν ητική

εκδήλωση έφερε την υπ ογραφή της Έν ωσης
Γον έων και της ∆ηµοτικής Εν ότητας Ζεφυρίου.
Φιλόξεν οι οικοδεσπότες ο Αν τιδήµαρχ ος Γιάν ν ης Μαυροειδάκος και όλα τα µέλη της Έν ωσης
Γον έων Ζεφυρίου καλωσόρισαν τον κόσµο που
κατέκλυσε τον χ ώρο του Γυµν αστηρίου και κυρίως
τα παιδιά που ήταν και οι πρωταγων ιστές της εκδήλωσης.
Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς που είχ ε
τη χ αρά και την τιµή ν α βραβεύσει πρώτος του
επιτυχ όν τες τους µίλησε µε λόγια από καρδιάς,
ευχ όµεν ος ν α έχ ουν µια όµορφη φοιτητική ζωή
αλλά και ν α µην ξεχ άσουν τον τόπο τους. “Η πόλη
µας, σας χ ρειάζεται γι’ αυτό και µόλις τελειώσετε σας
θέλουµε εδώ” τόν ισε µεταξύ άλλων ο ∆ήµαρχ ος, ο
οποίος δεν παρέλειψε επίσης ν α συγχ αρεί γον είς
και καθηγητές καθώς µερίδιο της επιτυχ ίας αν ήκει
και σε κείν ους.

θριάσιο-3

ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΕ Α∆ΡΑΝΕΙΑ ΓΙΑ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ
Σε λειτουργία το σύστηµα
πυρόσβεσης
στην οδό Σιατίστης στους
Θρακοµακεδόνες

Σ

τη δοκιµαστική λειτουργία του συστήµατος πυρόσβεσης στην οδός Σιατίστης στους Θρακοµακεδόν ες
παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός, συν οδευόµεν ος από τον Αν τιδήµαρχ ο Τεχ ν ικών
Υ πηρεσιών του ∆ήµου Αχ αρν ών κ. Παν αγιώτη Πολυµεν έα,
τον Αν τιδήµαρχ ο Οικον οµικών και Θρακοµακεδόν ων Ηλία
Ζητούν η και την Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Εν ότητας Θρακοµακεδόν ων κα. Χρύσα ∆ουρίδα.
Το συγκεκριµέν ο σύστηµα πυρόσβεσης είχ ε τεθεί εκτός
λειτουργίας για πάν ω από µια δεκαετία και λειτούργησε φέτος
αφότου έγιν ε ολοκληρωµέν η επισκευή ή/και αν τικατάσταση,
του αν τλιοστασίου, του χ ώρου εγκατάστασης του αν τλητικού
συγκροτήµατος, της δεξαµεν ής και των εκτοξευτήρων ν ερού.
Πέρα από την αυτόν οµη λειτουργία του συστήµατος πυρόσβεσης στην οδός Σιατίστης στους Θρακοµακεδόν ες, είν αι
επίσης σηµαν τικό ότι το συγκεκριµέν ο σύστηµα µπορεί ν α
λειτουργήσει επικουρικά στην τροφοδοσία ν ερού πυροσβεστικών οχ ηµάτων , διευκολύν ον τας σε µεγάλο βαθµό την
απ οτελεσµατικότητα της Πυροσβεστικής Υ π ηρεσίας σε
περίπτωση συµβάν τος.

Συν εχ ίζεται στη σελ. 11

Επιπλέον δράσεις για την καταπολέµηση
των κουνουπιών στον ∆ήµο Φυλής

Μ

ε επιπλέον δράσεις
συν εχ ίζει το πρόγραµµα για την
καταπ ολέµησή των κουν ουπιών , ο ∆ήµος Φυλής
µε στόχ ο την προφύλαξη
του πληθυσµού από τον ιό
του ∆υτικού Νείλου.
Η ∆ιεύθυν ση Περιβάλλον τος και Πρασίν ου του
∆ήµου Φυλής πέρα από
τους π ροκαθορισµέν ους
ψεκασµούς πραγµατοποιεί επιπλέον στοχ ευµέν ους
ψεκασµούς σε όλα τα σηµεία του ∆ήµου που αποτελούν εστίες αν απαραγωγής αυτών των εν τόµων .
Παράλληλα σε συν εργασία µε το Μπεν άκειο Φυτοπ αθολογικό Ιν στιτούτο εκτυπ ώθηκαν 30.000
φυλλάδια µε θέµα «Κών ωψ ο σπιτικός» και οι πιθαν ές εστίες στο σπίτι µας.
Τα εν ηµερωτικά φυλλάδια ήδη διαν έµον ται σε κάθε
σπίτι, καθώς και σε όλους τους συµµετέχ ον τες σε
δηµοτικά προγράµµατα (Βρεφον ηπιακοί σταθµοί,
∆ηµοτικό Ωδείο, ΚΑΠΗ, πολιτιστικά και αθλητικά
τµήµατα του ΝΠ∆∆ Η Πάρν ηθα κ.α..)
Στο πλαίσιο του προγράµµατος καταπολέµησης
των κουν ουπιών και ευαισθητοποίησης του κοιν ού
για τη λήψη µέτρων προστασίας του καλούν ται οι
αθλητικοί, πολιτιστικοί, κοιν ων ικοί και τοπικοί φορείς που το επιθυµούν ν α επικοιν ων ήσουν µε τη

∆ιεύθυν ση Περιβάλλον τος και ν α προµηθευτούν
για τα µέλη τους έν τυπο υλικό.
Οι δηµότες µπορούν ν α επικοιν ων ούν µε τον
πεν ταψήφιο αριθµό 15691 ή µε τις τρεις ∆ηµοτικές
Κοιν ότητες ή µε το Τµήµα Αγροτικής Αν άπτυξης της
∆ιεύθυν σης Τοπικής Οικον οµικής Αν άπτυξης (τηλ.:
2132060020), ώστε ν α εν ηµερών ουν για τα σηµεία
όπου υπάρχ ουν στάσιµα και λιµν άζον τα ν ερά
µέσα στην πόλη καθώς είν αι γν ωστό ότι τα κουν ούπια αποτελούν σοβαρότατο παράγον τα κιν δύν ου για την εξάπλωση ν οσηµάτων όπως η ελον οσία, η λοίµωξη από τον ιό του ∆υτικού Νείλου, ο
δάγκειος πυρετός κ.ά., εν ώ η αν τιµετώπισή του
απαιτεί συν εχ ής, επαν αλαµβαν όµεν ες και ετήσιες
δράσεις.

συνεχί ζεται στη σελ. 6

Μετά το πέρας της δοκιµαστικής λειτουργίας του συστήµατος πυρόσβεσης στην οδός Σιατίστης στους Θρακοµακεδόν ες ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός δήλωσε
σχ ετικά: "Από το 2016 έχ ουµε προχ ωρήσει στην πλήρη
αποκατάσταση λειτουργίας και την ετήσια συν τήρηση των
συστηµάτων πυρόσβεσης στην περιοχ ή των Θρακοµακεδόν ων και πλέον τόσο το σύστηµα πυρόσβεσης των 20 εκτοξευτήρων ν ερού στην οδό Μακεδον ίας αλλά και το σύστηµα
πυρόσβεσης στην οδός Σιατίστης είν αι σε πλήρη λειτουργία.
Τα συγκεκριµέν α συστήµατα λόγω φθοράς, αλλά και καµίας
προσπάθειας συν τήρησης τα προηγούµεν α έτη είχ αν ν α λειτουργήσουν για πάν ω από 10 χ ρόν ια.
Η λειτουργία των συστηµάτων πυρόσβεσης στους Θρακοµακεδόν ες αν ήκει πλέον στα διαθέσιµα µέσα της Πολιτικής
Προστασίας του ∆ήµου Αχ αρν ών αλλά και της Πυροσβεστικής Υ πηρεσίας για την άµεση αν τιµετώπιση εκδήλωσης πυρκαγιών ".

4-θριάσιο
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Λάµψη; αστέρων στο 13ο Motor Festival της Κορίνθου!

Το Motor Festival έχει ήδηT φορέσει τα καλά του κι ετοι µάζεται
πυρετωδώς γι α το 13ο event, που θα πραγµατοποι ηθεί το τρι ήµερο 21
έως και 23 Σεπτεµβρί ου υπό την αι γί δα του ∆ήµου Κορι νθί ων στο
Λι µάνι του Αγί ου Νι κολάου της Κορί νθου, εκεί όπου θα στηθεί το
µεγαλύτερο µηχανοκί νητο πάρκο αδρεναλί νης!
Η µεγαλύτερη γι ορτή της µηχανοκί νησης στην Ελλάδα πάει γι α
πρώτη φορά στην Πελοπόννησο και οι κορυφαί οι επαγγελµατί ες
οδηγοί απ’ όλους τους χώρους των µηχανοκί νητων σπορ θα εί ναι εκεί ,
εγγυώµενοι γι α το πι ο εντυπωσι ακό και ανατρεπτι κό φεστι βάλ - ωδή
στον µηχανοκί νητο αθλητι σµό.
Ο χώρος δι εξαγωγής του 13ου Motor Festival (ακρι βώς δί πλα στη
θάλασσα) εγγυάται επί σης γι α τη µοναδι κότητα του event, αφούT
κύµατα δροσι άς θα «εκτοξεύονται » από τα Flyboarding Shows και τι ς
Paramotor επι δεί ξει ς, την ώρα που στηνT καυτή µηχανοκί νητη αρένα
θα εξελί σσονται Drift Shows, Stunt & extreme Stuntshows, Motocross
Shows, Trial and Freestyle shows, 4X4 Shows, Super Cars Shows,
Dragster Shows, Rally Shows, Track Shows, Fire & Dance Shows από τα
κορί τσι α του Motor Festival, ακόµη και Shows µε τρακτέρ! Κι όλα αυτά
δί πλα στην Έκθεση του Motor Festival, µε ό,τι πι ο σύγχρονο από τον

κόσµο του αυτοκι νήτου και της µοτοσυκλέτας.
Ο δι οργανωτής Μι χάλης Κοντι ζάς έχει φροντί σει γι α ακόµη µι α
φορά γι α τηνπαρουσί α τηςT αφρόκρεµας τωνοδηγώναπ’ όλους τους
χώρους της µηχανοκί νησης. Ήδη έγι νε η παρουσί αση κάποι ων εκ των
οδηγών του Drift, γι ’ αυτό περνάµε τώρα στην παρουσί αση τρι ών
ακόµη οδηγών – «ηχηρών» ονοµάτων, από άλλους χώρους της µηχανοκί νησης, που θα παρουσι άσουν το τρι ήµερο 21 έως και 23 Σεπτεµβρί ου στην Κόρι νθο το φαντασµαγορι κό πρόγραµµά τους που θαT
κόψει την ανάσα!
Από τη Λάρι σα έρχεται ο Χρήστος Ντάγκας µε την οµάδα του και
ταT τέρατα των «4Χ4», που προκαλούν δέος στο πέρασµα τους. Ο
επονοµαζόµενος «Daga Crazy» ξεκί νησε το 1994 τη συµµετοχή του σε
αγώνες 4Χ4 Trial, µε τον κόσµο να βι ώνει θεαµατι κές στι γµές σε κάθε
πέρασµά του. Με πολλή προσωπι κή εργασί α και λύσει ς που σκέφτηκε ο ί δι ος κατάφερε να βελτι ώσει το αυτοκί νητό του και να φτι άξει το
– ί σως – πι ο extreme jeep της Ελλάδας. Έτσι δεν υπάρχει κάποι ο
εµπόδι ο ή δοκι µασί α που να φέρνει σε δύσκολη θέση τον Χρήστο,
αφού το «θηρί ο» του, όπως το αποκαλεί ο ί δι ος, «καταβροχθί ζει » κάθε
δυσκολί α στο πέρασµά του.

Στο 13ο Motor Festival θα βρί σκεται και ένας από τους αδι αµφι σβήτητα καλύτερους αθλητές των Dragster, ο Χρήστος Αγαπί δης! Ο
οδηγός της Λέσχης ΛΕΝΟΕ από το Κι άτο, που ξεχωρί ζει στο Πανελλήνι ο πρωτάθληµα µοτοσυκλετώνστο χώρο του Dragster και που πρόσφατα συµµετεί χε στο ευρωπαϊ κό πρωτάθληµα ως µέλος της ελληνι κής αποστολής της Λέσχης Dragster Οδηγών Ελλάδος. Μάλι στα εκεί ,
στην πί στα Nitrolympx Drag Raceτης Γερµανί ας, σηµεί ωσε νέο ατοµι κό ρεκόρ µε 7.4 και 315 χλµ!
Tέλος από τον χώρο του Rally ετοι µάζεται γι α άκρως δυναµι κή
παρουσί α στο 13o Motor Festival, o Αλέξανδρος Ρουστέµης! Ο πρωταθλητής Αγώνων Ταχύτητας, που συµµετέχει τόσο σε αναβάσει ς όσο
και σε χωµάτι νους αγώνες, θα δώσει βροντερό «παρών» έχοντας
µαζί του τονΠαναγι ώτη Ρουστέµη. Ο τελευταί ος, µόλι ς στα 19 του χρόνι α, συµµετέχει στο φετι νό εθνι κό µας αγώνα Ράλλυ Ακρόπολι ς µε ένα
Mitsubishi Evo 10 χωµάτι νο, ενώ τερµάτι σε 3ος στη Γενι κή στο Ελληνι κό
Πρωτάθληµα και 1ος στην κατηγορί α Ν4!
Λεπτοµέρει ες γι α το φεστι βάλ, που σε κάθε event µαγεύει µεγάλους αλλά και µι κρά παι δι ά, στην επί σηµη σελί δα του Motor Festival
στο δι αδί κτυο (motorfestival.gr), αλλά και στο facebook.

«Καραϊσκάκεια»

Η Μάχη του Χαϊδαρίου
-Ιστορική Αναπαράσταση

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ‘’ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ’’

Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όσους επιθυµούν
να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους

Η λειτουργία του Κέντρου δεν αφορά µόνο την εξασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των µελών του αλλά δράσεων και υπηρεσιών εξωτερικών δραστηριοτήτων για τον απεγκλωβισµό και την
σταδιακή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ευάλωτες κατηγορίες συµπολιτών µας χρειάζονται
κίνητρα αλλά και συνοδούς για τα πρώτα βήµατα απεγκλωβισµού και συµµετοχής,
απευθύνουµε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όσους επιθυµούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο µας, υποστηρίζοντας εµπράκτως και όχι θεωρητικά τους συνανθρώπους µας που το έχουν ανάγκη.
Πληροφορίες και δηλώσεις εθελοντισµού µπορείτε να υποβάλλετε στο Κ.Ε.Α, Κρητικού πελάγους 7,
Άνω Λιόσια – ∆ήµος Φυλής ή ηλεκτρονικά στο: ifonitonamea@gmail.com ή στα τηλέφωνα: 210
2480235 – 210 2481717 – 693 7598459.

Σάββατο 8 Σεπτέµβρη 2018 στις 8:30 µµ.
Πλατεία ∆ηµαρχείου-Καραϊσκάκη Χαϊδαρίου.
Συµµετέχουν τα χορευτικά των Συλλόγων:
Χορευτικός Όµιλος ‘’Ο ΑΡΙΩΝ’’
Σύλλογος Θεσσαλών Χαϊδαρίου ‘’Η ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ
ΓΗ’’. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ

θριάσιο-5

Άδειασαν κεντρικό κοσµηµατοπωλείο στους Αγίους Αναργύρους
Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για
τα ρέµατα προσφεύγει η ΕΝΠΕ

Υ

πόµνηµα στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κα Ξένη
∆ηµητρίου για την εκχώρηση της αρµοδιότητας καθαρισµού
των ρεµάτων στις Περιφέρειες χωρίς τους κατάλληλους πόρους και µέσα, πρόκειται να καταθέσει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ), όπως αποφάσισε το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο σε πρόσφατη
συνεδρίαση µετά από εισήγηση του Α’ Αντιπροέδρου κ. Γιάννη Σγουρού.
«Μετά την ψήφιση του Νόµου 4555/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών («Κλεισθένης») περιέρχεται στις Περιφέρειες η αρµοδιότητα του
καθαρισµού των ρεµάτων - πλην των ρεµάτων στα δάση που ανήκουν
στα ∆ασαρχεία – χωρίς όµως οι Περιφέρειες να έχουν τα θεσµικά εργαλεία, τον απαιτούµενο αριθµό εργαζοµένων και τους κατάλληλους πόρους και µέσα για να την ασκήσουν κατά τον πλέον αποτελεσµατικό
τρόπο», τόνισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.
Όπως επισήµανε ο κ. Κ. Αγοραστός, «εµείς θέλουµε να φέρουµε στα
ρέµατα την κανονικότητα που δεν υπάρχει για δεκαετίες. Ωστόσο, ενώ
µεταβιβάστηκε η αρµοδιότητα για τον καθαρισµό των ρεµάτων στις Περιφέρειες
-δεν µεταβιβάστηκαν ταυτόχρονα οι αντίστοιχοι ανθρώπινοι και χρηµατικοί πόροι παρά τη ρητή Συνταγµατική πρόβλεψη,
-δεν προβλέπεται χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων,
-µε το νέο θεσµικό πλαίσιο για τα δηµόσια έργα, απαιτείται διάστηµα
ακόµη και 8-10 µηνών (από την ώρα της ένταξης σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης για να ξεκινήσει το έργο,
-µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο οι Περιφέρειες δεν µπορούν να
προχωρήσουν σε λήψη µέτρων για έκνοµες δραστηριότητες (καταπατήσεις) στα ρέµατα.
Στις Περιφέρειες έχουµε αποδείξει ότι είµαστε αποτελεσµατικοί. Όµως,
δεν µπορείς να αναλαµβάνεις µια αρµοδιότητα έτσι, γενικά και αόριστα,
χωρίς τα κατάλληλα µέσα για να την ασκήσεις αποτελεσµατικά», ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ.
Πρόταση της Ένωσης Περιφερειών για το θεσµικό πλαίσιο της πολιτικής προστασίας
Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε, παράλληλα, η Ένωση Περιφερειών
Ελλάδας να εκπονήσει συγκεκριµένη πρόταση για την αναµόρφωση
του θεσµικού πλαισίου που διέπει την πολιτική προστασία ώστε «να
σταµατήσει το φαινόµενο να µην γνωρίζει κανείς ποιος έχει ευθύνη και
σε ποιο τοµέα», όπως τόνισε το µέλος του ∆Σ της ΕΝΠΕ κ. Γιάννης
Μαχαιρίδης.

ΈΠολυτεχνείου στους Αγίους Αναργύρους.

νοπλη ληστεία σηµειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε γνωστό κοσµηµατοπωλείο στην οδό Ηρώων

Συγκεκριµένα, 3 δράστες κρατώντας στα χέρια Καλάσνικοφ εισέβαλλαν στο κοσµηµατοπωλείο και, µε
την απειλή του όπλου, ζήτησαν από τους πελάτες να πέσουν στο πάτωµα και από τον ιδιοκτήτη να τους
δώσει τα χρήµατα που είχε στο ταµείο.
Ταυτόχρονα, άρχισαν να µαζεύουν κοσµήµατα από τις προθήκες ενώ αναγκάστηκαν να τραπούν σε
φυγή, όταν λειτούργησε το αντικλεπτικό σύστηµα και γέµισε καπνό ο χώρος.
Τελικά, οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν χρυσαφικά άγνωστης χρηµατικής αξίας και εξαφανίστηκαν
προς άγνωστη κατεύθυνση.

Συνδροµή της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής
για τον καθαρισµό ρεµάτων στον ∆ήµο Μεγαρέων

Υποβολή αιτήσεων µέχρι
την Παρασκευή 21/09/2018

Για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του
∆ήµου Ελευσίνας

Ο

∆ήµος Ελευσί νας
στο πλαί σι ο της
άσκησης κοι νωνι κής
πολι τι κής
δι οργανώνει
γι α
έβδοµη
συνεχόµενη χρονι ά το
θεσµό του Κοι νωνι κού Φροντι στηρί ου.
Το Κοι νωνι κό Φροντι στήρι ο εντάσσεται στι ς δοµές Κοι νωνι κής Αλληλεγγύης του ∆ήµου µας και στηρί ζεται αποκλει στι κά
στην εθελοντι κή προσφορά των εκπαι δευτι κών, µε σκοπό την
πρόσθετη δι δακτι κή υποστήρι ξη των µαθητών & µαθητρι ών της
Πρωτοβάθµι ας και ∆ευτεροβάθµι ας Εκπαί δευσης των οι κονοµι κά αδύναµων οι κογενει ών.
Σε αυτό το πλαί σι ο και λαµβάνοντας υπόψη την πολύτι µη
συµβολή των εθελοντών εκπαι δευτι κών γι α την απρόσκοπτη
συνέχι ση αυτής της προσπάθει ας, σας καλώ να συνδράµετε
κατά το δυνατό, από τον ελεύθερο χρόνο σας. Τα µαθήµατα που
θα δι δάσκονται στο Γυµνάσι ο & Λύκει ο εί ναι Φι λολογι κά , Μαθηµατι κά, Φυσι κή, Χηµεί α, Αρχές Οι κονοµι κής Θεωρί ας, ενώ
γι α το ∆ηµοτι κό Γλώσσα και Μαθηµατι κά.
Τα µαθήµατα θα πραγµατοποι ούνται καθηµερι νά στο 1ο
Γυµνάσι ο Ελευσί νας (Γυφτέα 27) τι ς απογευµατι νές ώρες
(16:00-21:00)
Όσοι /ες εκπαι δευτι κοί επι θυµεί τε να συµµετέχετε,
καλεί σθε να υποβάλλετε ∆ήλωση – Αί τηση Εθελοντή Εκπαι δευτι κού στο Τµήµα ∆ι αφάνει ας, Προγραµµατι σµού, Οργάνωσης
και Πληροφορι κής του ∆ήµου Ελευσί νας (Χατζηδάκη 41 & ∆ήµητρος, 1ος όροφος). Γι α περι σσότερες πληροφορί ες µπορεί τε
να καλέσετε στο τηλέφωνο 210-5537332.
Υποβολή αι τήσεων µέχρι την Παρασκευή 21/09/2018

Η

Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής,ύστερα από τις καλοκαιρινές φωτιές στην περιοχή Κινέτας και Πανοράµατος Μεγάρων, όσο
και από τις πληµµύρες που ακολούθησαν στις
ίδιες περιοχές αιτήθηκε, µε έγγραφα της στο
ΓΕΕΘΑ, αλλά και στην ∆/νση Πολιτικής Προστασίας την παροχή συνδροµής λόγω των ιδιαίτερα έκτακτων συνθηκών και αναγκών που επικρατούσαν εξαιτίας των πληµµυρών.
Για τον σκοπό αυτό, αµέσως µετά την δυνατή
βροχόπτωση της 28-08-2018 που είχε ως αποτέλεσµα πληµµυρικές παροχές στα ρέµατα των ανω-

τέρω περιοχών, εκτός των οχηµάτων του στρατού,
η Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής, διέθεσε
και διαθέτει µέχρι σήµερα έντεκα (11) οχήµατα διαφόρων ειδών (φορτηγά, jcb, bobcat, υδροφόρες)
στον πληγέντα ∆ήµο Μεγαρέων προς διευκόλυνση των εργασιών αποκατάστασης των ζηµιών
που προκλήθηκαν.
Ο προϋπολογισµός των οχηµάτων αυτών, που
συµβάλουν στον καθαρισµό µέχρι και σήµερα,
ανέρχεται στα 150.000 €, σύµφωνα µε την σχετική
ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας .

6-θριάσιο

Ηµέρα µνήµης για τα θύµατα του
φονικού σεισµού του 1999

Τελετή λήξης απόψε για την
Εκστρατεία Ανάγνωσης και
∆ηµιουργικότητας 2018
στον ∆ήµο Αχαρνών

Η

Καλοκαιριν ή Εκστρατεία Αν άγν ωσης και ∆ηµιουργικότητας 2018 του ∆ικτύου Ελλην ικών Βιβλιοθηκών της Εθν ικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, µε
θέµα "Αγαπηµέν α ∆εδοµέν α: παρατηρώ και µετρώ τον
κόσµο" έφθασε στο τέλος της κι έτσι σήµερα 7 Σεπτεµβρίου 2018 θα πραγµατοποιηθεί συµβολική τελετή λήξης
του προγράµµατος κατά τις ώρες 18.00-20.00.
στη ∆ηµοτική Πιν ακοθήκη Χρήστος Τσεβάς (Λιοσίων
18).
Μέσα από το πρόγραµµα της Εκστρατείας Αν άγν ωσης
και ∆ηµιουργικότητας, τα παιδιά που συµµετείχ αν , από
τις 25 Ιουν ίου 2018, παρατήρησαν , κατέγραψαν ,
καταν όησαν , αν έδειξαν , ζωγράφισαν , αφηγήθηκαν και
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συµµετείχ αν εν εργά σε δραστηριότητες που περιλαµβάν ουν µία σειρά εργαστηρίων µέσα από καιν οτόµες
µεθοδολογικές προσεγγίσεις Παιδαγωγικής.
Η πρόσκληση είν αι αν οιχ τή προς όλα τα παιδιά που
συµµετείχ αν στην Καλοκαιριν ή Εκστρατεία Αν άγν ωσης και ∆ηµιουργικότητας το Καλοκαίρι του 2018 και του
γον είς τους, µε σκοπό ν α αποχ αιρετίσουν το Καλοκαίρι, παρουσιάζον τας τις δηµιουργίες τους και ν α υποδεχ θούν τη ν έα Σχ ολική Χρον ιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ -ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Γι’ αυτούς τους λόγους είν αι αν αγκαίο οι πολίτες ν α
τηρήσουν ατοµικά µέτρα προστασίας από τα κουν ούπια, σύµφων α µε τις οδηγίες που έχ ει εκδώσει το
Κέν τρο
Ελέγχ ου
και
Πρόληψης Νοσηµάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) και το Μπεν άκειο Φυτοπαθολογικό Ιν στιτούτο και ειδικότερα θα πρέπει ν α :

Αποµακρύν ουν το στάσιµο ν ερό από λεκάν ες, βάζα,
γλάστρες, παλιά λάστιχ α, υδρορροές και άλλα µέρη του
κήπου ώστε ν α µην έχ ουν πρόσβαση τα κουν ούπια
σε λιµν άζον τα ν ερά που αποτελούν σηµεία εν απόθεσης των αυγών τους.
Να φρον τίσουν το πότισµα ν α γίν εται κατά τις πρωιν ές ώρες και ποτέ το βράδυ, εν ώ θα πρέπει ν α έχ ουν
προχ ωρήσει στο κούρεµα γρασιδιού, θάµν ων και
φυλλωσιών που έχ ουν στον κήπο τους γιατί σε αυτά
τα σηµεία βρίσκουν καταφύγιο τα κουν ούπια.
Οι δηµότες µπορούν ν α επικοιν ων ούν για πληροφορίες και για υπόδειξη σηµείων µε στάσιµα και λιµν άζον τα ν ερά στα: τηλέφων α: 15691, 213 206 0020,
email: doikanapt@f y li.gr

Η

Ελλην ική Επιτροπή για τη ∆ιεθν ή Ύφεση και Ειρήν η (ΕΕ∆Υ Ε), εξελίξεις εκφράζει την αν ησυχ ία της για
τις εξελίξεις στην περιοχ ή Αν ατολικής Μεσογείου – Μέσης Αν ατολικής. Τα αν ησυχ ητικά σηµάδια
πυκν ών ουν :
•Τεράστια συγκέν τρωση κάθε είδους πολεµικών µέσων των αν τιµαχ όµεν ων ιµπεριαλιστών
•Έν ταση των αν ταγων ισµών στο έδαφος της Συρίας, εφτά χ ρόν ια µετά την ιµπεριαλιστική επέµβαση και τις
επιδιώξεις για την «επόµεν η ηµέρα»
•Νέες απειλές για πυραυλική ή άλλη επίθεση εν άν τια στη Συρία µε πρόσχ ηµα την «εν δεχ όµεν η χ ρησιµοποίηση χ ηµικών όπλων στο Ιν τλίµπ που έχ ουν φωλιάσει οι τζιχ αν τιστές»
∆ίν ουν και παίρν ουν οι ασκήσεις – πρόβες πολέµου – στην περιοχ ή. Μετά τη µεγάλη αερον αυτική άσκηση
των δυν άµεων της Ρωσίας που λήγει στις 8 Σεπτέµβρη, ξεκιν ά η αµερικαν οΝΑΤΟική άσκηση "Bright Star 2018",
µε τη συµµετοχ ή µεγάλου αριθµού κρατών , µεταξύ αυτών και της Ελλάδας.
Σε αυτή την κιν ούµεν η άµµο κιν είται η Ελλάδα της κυβέρν ησης ΣΥ ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.Στα Βαλκάν ια είν αι σηµαιοφόρος των ΝΑΤΟ –ΕΕ για την ευρωατλαν τική ολοκλήρωση των χ ωρών που είν αι έξω από τις δύο ιµπεριαλιστικές
εν ώσεις. Οι ΗΠΑ αν αγν ωρίζουν τις υπηρεσίες της. Μετά τον τίτλο του «γεωπολιτικού µεν τεσέ» ακολουθεί αυτός
του «προτιµώµεν ου εταίρου» των ΗΠΑ για την υλοποίηση των βρώµικων σχ εδίων τους στα ∆υτικά Βαλκάν ια
και την ευρύτερη περιοχ ή.

Καµία εµπιστοσύν η στην κυβέρν ηση – «πλυν τήριο» των ιµπεριαλιστών . Επαγρύπν ηση σε όλα τα επίπεδα.
Ετοιµότητα κλιµάκωσης του αγών α εν άν τια στα ιµπεριαλιστικά σχ έδια και την θαν άσιµα επικίν δυν η για το λαό
εµπλοκή της Ελλάδας.
 Καταδικάζουµε αποφασιστικά κάθε επίθεση κατά της Συρίας και του συριακού λαού
 Καµια συµµετοχ ή της Ελλάδας στην αµερικαν οΝΑΤΟϊκή άσκηση “Bright Star 2018”
 Nα κλείσει τώρα η βάση – ορµητήριο της Σούδας και οι άλλες στρατιωτικές βάσεις
 Καµιά συµµετοχ ή στους πολέµους για το µοίρασµα των αγορών και των πλουτοπαραγων ικών πόρων

Αθήνα, 5 Σεπτέµβρη 2018
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θριάσιο-7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Τ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ»

ις τελευταίες µέρες, η ∆ηµοτική
Αρχή δέχεται µία αήθη επίθεση
στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης,
µε αφορµή την απόφαση της να µην
παραχωρήσει προπονητικές ώρες για τα
τµήµατα υποδοµών του ποδοσφαιρικού
σωµατείου «Αστέρας Χαϊδαρίου», µετά
από πόρισµα των αρµόδιων τµηµάτων
της Περιφέρειας Αττικής, που αφορά
στον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριµένου σωµατείου.
Ταυτόχρονα µέσω τοπικής εφηµερίδας, η διοίκηση του σωµατείου, ρίχνει
την ευθύνη αποκλειστικά στην ∆ηµοτική
Αρχή, υποκρύπτοντας την ουσία των
σοβαρών ζητηµάτων που προκύπτουν
από το πόρισµα. Αντί από τα µέσα
Αυγούστου που η ∆ιοίκηση του εν λόγω
Σωµατείου επιβεβαιωµένα γνώριζε την
ύπαρξη και το περιεχόµενο του πορίσµατος να κάνει ότι απαιτείτο για να διορθώσει τα κακώς κείµενα στην λειτουργία
του, επέλεξε και συνεχίζει να επιλέγει να
αναλώνεται σε ανακοινώσεις και
δηλώσεις, προσπαθώντας µε τον τρόπο
αυτό να µετακυλήσει την αδιαµφισβήτητη ευθύνη της στην ∆ηµοτική Αρχή.
Επιλέγει δε τεχνιέντως και για ευνόητους
λόγους να µην αναφερθεί στις επανειληµµένες προσπάθειες από τη µεριά της
διοίκησης του ∆ήµου για να βρεθεί λύση.
Στην ανακοίνωση της ∆ηµοτικής
Αρχής που δηµοσιεύτηκε τις προηγούµενες µέρες, έγινε προσπάθεια να πέσουν
οι τόνοι και να δοθεί χρόνος στο διοικητικό συµβούλιο της οµάδας να διευθετήσει τα προβλήµατα λειτουργίας του
σωµατείου, προβλήµατα που η ίδια η
διοίκηση του σωµατείου έχει παραδεχθεί
δηµοσίως.
Παρατηρούµε ότι όχι µόνο αυτό δεν
έγινε, αλλά το ∆.Σ. του σωµατείου
στρέφει γονείς και αθλητές, απέναντι
στη ∆ηµοτική Αρχή, λες και είναι αυτή
υπεύθυνη για τα προβλήµατα που αφορούν αποκλειστικά στην λειτουργία του
σωµατείου τους.
Έχουµε λοιπόν πλέον την ηθική
υποχρέωση να ενηµερώσουµε τους
γονείς και τους αθλητές του σωµα-

τείου, όπως έχουµε ενηµερώσει
αντίστοιχα
και
το
∆ηµοτικό
συµβούλιο στην προηγούµενη
συνεδρίαση του, προκειµένου να
γίνει επιτέλους σαφές το ότι έχει
συµβεί και ποιος φέρει ακέραια την
ευθύνη γι’ αυτό.
Είναι πλέον γνωστό σε όλους ότι
από το συγκεκριµένο πόρισµα
προέκυψαν ζητήµατα ως προς την
σύννοµη λειτουργία του εν λόγω
σωµατείου. Η ίδια η διοίκηση του
σωµατείου έχει παραδεχθεί ότι λειτουργούσε, ιδιωτική σχολή εκµάθησης, χωρίς να έχει γίνει νόµιµη
αναγγελία ίδρυσής της, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, χρησιµοποιώντας για προπονήσεις την αθλητική εγκατάσταση
που παραχωρούσε ο ∆ήµος ∆ΩΡΕΑΝ
στο σωµατείο, ενώ από το νόµο
αυτό κατηγορηµατικά απαγορεύεται.
Η ίδια η διοίκηση του σωµατείου
σε χθεσινή ανάρτησή της επί λέξει
αναφέρει «Εµείς σαν Αστέρας Χαϊδαρίου είµαστε διατεθειµένοι να
προβούµε σε όλες τις απαιτούµενες
ενέργειες για να λειτουργούµε
σύννοµα βάσει του αθλητικού
νόµου, γι’ αυτό και τις επόµενες
ηµέρες θα κοινοποιήσουµε σε
όλους τους αρµόδιους φορείς την
παραπάνω πρόθεση µας και την
έναρξη των σχετικών διαδικασιών….».

Η ίδια η διοίκηση του σωµατείου
λοιπόν παραδέχεται ότι θα ξεκινήσουν
«τις σχετικές διαδικασίες» και θα «προβούν σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες
για να λειτουργούν σύννοµα βάσει του
αθλητικού νόµου».
Η ίδια η διοίκηση του σωµατείου εν
ολίγοις παραδέχεται ότι µέχρι τώρα το
σωµατείο δεν λειτουργούσε σύννοµα και
δεν λειτουργούσε βάσει του αθλητικού
νόµου.
Ζητούν όµως συγχρόνως από εµάς να
κάνουµε τα στραβά µάτια και να αγνοήσουµε την έγγραφη προς τον ∆ήµο
ενηµέρωση από την πλευρά του

σεις και µάλιστα όταν µε την έως τώρα
λειτουργία του, εκθέτει την ∆ηµοτική
Αρχή καθώς απέκρυψε την λειτουργία
ιδιωτικής σχολής, γεγονός το οποίο το
ίδιο το σωµατείο έχει δηµοσίως παραδεχθεί µε ανακοινώσεις του.
Για όλα τα παραπάνω και έχοντας αποδείξει στη πράξη την ισονοµία απέναντι
στα σωµατεία, για πρώτη φορά στην
ιστορία της πόλης µας, κάτι που παραδέχονται ακόµα και οι πιο άσπονδοι
«εχθροί» µας, είναι τουλάχιστον εξοργιστικό να προσπαθούν κάποιοι να µας
φορτώσουν τα δικά τους λάθη και παραλείψεις. Εξ’ άλλου για την αντρική
οµάδα του συγκεκριµένου σωµατείου
που δεν τίθεται θέµα νοµιµότητας, έχει
δοθεί ήδη η δυνατότητα χρήσης του
γηπέδου. Φυσικά για όλες αυτές τις
εξελίξεις είναι πλήρως ενηµερωµένα τα
διοικητικά στελέχη του σωµατείου εδώ
και µήνες, ενώ έχουν γίνει συναντήσεις
µαζί τους, ακόµα και την περίοδο του 15
Αύγουστου προκειµένου να βρεθεί λύση.
Επαναλαµβάνουµε σε όλους του τόνους, ότι εκβιασµοί και απειλές (ειδικά στα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης) µπορεί να
τροµοκρατούν άλλους, αλλά σε εµάς δεν
πιάνουν. Αναµένουµε όταν και εφόσον
ολοκληρωθούν µε αίσιο τρόπο οι απαραίτητες διαδικασίες από την πλευρά του
σωµατείου προκειµένου αυτό να «λειτουργεί σύννοµα βάσει του αθλητικού
νόµου», όπως η ίδια η διοίκηση του
σωµατείου σε σχετική ανακοίνωσή της
δεσµεύθηκε ότι θα πράξει, να επανέλθουν και οι ώρες προπόνησης που αντιστοιχούν στο σωµατείο.

αρµοδίου τµήµατος της Περιφέρειας
Αττικής, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι
εδώ και εβδοµάδες τους ζητούσαµε να
«εκκινήσουν τις διαδικασίες αυτές» για
να µην φτάσουν τα πράγµατα στο
σηµείο που έχουν φτάσει σήµερα.
Κατόπιν των παραπάνω γίνεται κατανοητό, ότι το πρόβληµα αφορά αποκλειστικά στη λειτουργία του σωµατείου,
ενώ οι υφιστάµενες στην παρούσα χρονική στιγµή επιβεβαιωµένες παρατυπίες
δηµιουργούν αυτονόητο πρόβληµα στο
ζήτηµα της παραχώρησης προπονητικών
ωρών. Είναι γνωστό σε όλους, συµπεριλαµβανοµένης και της διοίκησης του
σωµατείου, ότι µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία και µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δωρεάν παραχώρηση
των αθλητικών εγκαταστάσεων του
∆ήµου µπορεί να γίνει αποκλειστικά σε
ερασιτεχνικά σωµατεία και ΜΟΝΟ.
Ο τρόπος που ασκείται η διοίκηση ενός
σωµατείου αφορά αποκλειστικά και µόνο
το ίδιο το διοικητικό συµβούλιο και τα
µέλη του και σε καµία περίπτωση την
εκάστοτε ∆ηµοτική Αρχή. Για τις όποιες
παρατυπίες ή ευθύνες υπάρχουν, αν
υπάρχουν, τα αρµόδια όργανα ελέγχου
Περιφέρειας και ΓΓ Αθλητισµού έχουν
την αποκλειστική ευθύνη. Αντίστοιχα ο
∆ήµος µας, έχει την αποκλειστική
ευθύνη να παραχωρεί τις αθλητικές του
εγκαταστάσεις µε βάση τους νόµους και
τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του. Σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε να παραχωρούµε ετσιθελικά τις
αθλητικές εγκαταστάσεις, σε σωµατείο
που δεν τηρεί τις αναγκαίες προϋποθέ

ΓΑΜΟΣ

Ο RKOYAN HRAND TOY VREJ
KAI THΣ ΑΝΑΗΙΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
PETROSYAN ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΜΕΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ Η
ΕΚΟΥΤΣΙ∆ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΤΟΥ
ΜΠΟΡΙΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΟΥ ΓΚΛΙΟΥ ΚΟΒΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΑΟΥ ΤΖΑΜΠΟΥ Λ ΤΑΛΑΣ
ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆Η ΠΑΝΑΪΛΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ ΛΟΥ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥ ∆ΑΛΛΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥ ΤΟΥ Ν ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ .

ΓΑΜΟΣ

O XATZHΠΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΡΙΤΣΟΤΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
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Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου 2018

8-θριάσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος: 13/08/2018
Αριθ. Πρωτ.: 19819

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2018

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου,
έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 21
του Ν. 2190/1994
διατάξεις
του
Ν.
2.Τις
3812/2009 (άρθρο 1, παρ. 2)
3.Τις
διατάξεις
του
Ν.
3852/2010
4.Τις υπ’ αριθ. 80 & 364/2018
αποφάσεις του ∆. Σ. του ∆ήµου

Ασπροπύργου
Την
υπ'
αριθ.
5.
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-62018 Εγκρ. Απόφαση (ΠΥΣ:
33/2006)
6.
Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου
Ασπρόπυργου
7.
Την
υπ’
αριθ.
4820/2018 βεβαίωση του ∆ιευθυντή της Οικονοµικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες
των Παιδικών σταθµών του
∆ήµου Ασπροπύργου, ενός (1)
Ειδικότητας
ΠΕ
ατόµου,
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ .
Η ∆ιάρκεια της σύµβασης
θα είναι από την υπογραφή της
σύµβασης έως 31.7.2019

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι
ηλικίας από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού
Νηπιαγωγών
ή
τµήµατος
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών
Προσχολικής
Αγωγής
και
Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της
Εκπαίδευσης στην Προσχολική
ή
Επιστηµών
της
Ηλικία
Εκπαίδευσης και της Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής
Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής
µε κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού
είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής
Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το οµώνυµο

πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π)
ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
ηµεδαπής
ή
αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ:Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του
βασικού τίτλου σπουδών µε τον
οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη
διαδικασία επιλογής.

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούµενων προσόντων, οφείλουν
να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων ΣΟΧ» δικαιολογητικά,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος: 16/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 17768

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ.
ΣΟΧ 1 / 2018
για τη σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου, έχοντας υπόψη:
1.Τ ις διατάξεις του άρθρου 21
του Ν. 2190/1994
2.Τ ις
διατάξεις
του
Ν.
3852/2010
3.Τ ις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012
4.T ις διατάξεις του άρθρου 20
του Ν.4305/2014
5.T ις διατάξεις του άρθρου
δεύτερου του Ν. 4528/2018
6.Τ ις αριθ. 80& 364/2018 αποφάσεις του ∆. Σ. του ∆ήµου
Ασπροπύργου,
7
.
Τ
η
ν
αριθ.∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./167/184
33/2018 Εγκρ. απόφαση της
αριθ. 33/2006 ΠΥΣ
8.Τ ον Οργανισµό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου.
11. T ην αριθ. 16947/2018
βεβαίωση του ∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρ. του ∆ήµου Ασπροπύργου

Αν ακοιν ών ει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέν ου χρόν ου, συν ολικά
τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αν αγκών του ∆ήµου Ασπρόπυργου, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Ν. Αττικής, και συγκεκριµέν α του εξής, αν ά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αν τίστοιχα
απαιτούµεν α (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα)
προσόν τα
(βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):

*Οι επιλεγέντες/είσες όλων των
ειδικοτήτων, οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την πρόσληψη
στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ.
Υ1α/Γ.Π.οικ76785
(ΦΕΚ
3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.
*Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από
18 έως 65 ετών

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

102

∆ήµος Ασπρόπυργου
(Για τους Παιδικούς

Ασπρόπυργος
Ν. Αττικής

*Τ Ε ΒΡΕΦΟΝΗ

103

∆ήµος Ασπρόπυργου
(Για τους Παιδικούς
Σταθµούς του δήµου)

Ασπρόπυργος

*∆Ε ΒΟΗΘΩΝ
Από την υπογρ- 1
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ αφή της σύµβαΜΩΝ
σης και έως 31-72019

104

∆ήµος Ασπρόπυργου
(Για τους Παιδικούς

Ασπρόπυργος
Ν. Αττικής

Σταθµούς του δήµου)

Σταθµούς του δήµου)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης 102:
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος
Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής Τ ΕΙ ή το οµώνυµο
πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
Τ ΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωµα Τ ΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) Τ ΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ΚΑΤ ΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

Κωδικός θέσης 103 :
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος
τίτλος
ειδικότητας
Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων
ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή
Βοηθών βρεφοκόµων παιδοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής
∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και
Έκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή
Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας
Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές
Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκοµίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων ή αντίστοιχο πτυχίο ή
δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος
των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού
Λυκείου ή Τ εχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολ

Ν. Αττικής

ΠΙΟΚΟΜΩΝ

*∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ

υκλαδικού Λυκείου ή Τ εχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή
Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή
Τ εχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆
του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιµος
τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

Κωδικός θέσης 104:
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τ έχνης ή Τ εχνικός Μαγειρικής Τ έχνης ή Τ εχνίτης Μαγειρικής
Τ έχνης ή Τ εχνικός Μαγειρικής
τέχνης - Αρχιµάγειρας (chef) ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή
Επαγγελµατικού Λυκείου ή
Τ εχνικού
Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τ εχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή
Επαγγελµατικής Σχολής ή Τ εχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής
µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι
πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης

Από την υπογρ- 1
αφή της σύµβασης και έως 31-72019

Από την υπογρ- 1
αφή της σύµβασης και έως 31-72019

του Οργανισµού Τ ουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΟΤ ΕΚ) του τµήµατος του β.δ
151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής
Τ έχνης διετούς κύκλου σπουδών
υποχρεούνται να προσκοµίσουν
και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον
Γ' Γυµνασίου.

ΠΡΟΣΟΝΤ Α Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί
από υποψήφιο µε τα ανωτέρω
προσόντα)
Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος,
απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και
αντίστοιχος τίτλος σχολής της
αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤ Α Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί
από υποψήφιο µε τα ανωτέρω
προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου
ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου)
ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο
κατώτερης Τ εχνικής Σχολής του
Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ηµεδαπής ή
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
ΠΡΟΣΟΝΤ Α Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

ενότητα «προσκόµιση τίτλων,
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων»
του ανωτέρω Παραρτήµατος
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [µαζί µε το Παράρτηµα
θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Ασπρόπυργου, και στα καταστήµατα των
Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου.

ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν
την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε
άλλο
εξουσιοδοτηµένο
από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια
αρχή, είτε ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή, στα γραφεία

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί
από υποψήφιο µε τα ανωτέρω
προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου
ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου)
ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο
κατώτερης Τ εχνικής Σχολής του
Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ηµεδαπής ή
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη
µετά τη λήψη του βασικού τίτλου
σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Για την απόδειξη της
εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του
ανακοινώσεων
Παραρτήµατος
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ.,
στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη
των
ΑΠΑΙΤ ΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα
από την παρούσα ανακοίνωση και
το «Παράρτηµα ανακοινώσεων
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
Τ ΙΤ ΛΩΝ, ΠΙΣΤ ΟΠΟΙΗΤ ΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ
του
ανωτέρω Παραρτήµατος
εκτός από την Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II,
« Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
ΣΥΜΜΕΤ ΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του
ανωτέρω Παραρτήµατος.

ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
συµπληρώσουν την αίτηση µε
κωδικό ΕΝΤ ΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει

της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Ασπρόπυργου, Λ. ∆ηµοκρατίας 141
(πρώην 18), Ασπρόπυργος,
Τ.Κ.19300, απευθύνοντάς την στη
∆/νση Ανθρωπίνων Πόρων,
υπόψη κ. Ιωάννη Παροτσίδη (τηλ.
επικοινωνίας: 2105582104-105).
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και
αρχίζει από την επόµενη ηµέρα
της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες
ή της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήµου
Ασπρόπυργου.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Ασπρόπυργου, Λ.
∆ηµοκρατίας 141 (πρώην 18),
Ασπρόπυργος, Τ .Κ.19300, απευθύνοντάς την στη ∆/νση Ανθρωπίνων Πόρων, Τ µήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κ. Ιωάννη
Παροτσίδη (τηλ. επικοινωνίας: 213
2006709).
Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδροµικώς το
εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής. Η
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και
αρχίζει από την επόµενη ηµέρα
της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες
ή της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος του ∆ήµου Ασπρόπυργου και στα καταστήµατα
των Παιδικών Σταθµών του
∆ήµου.

Οι υποψήφιοι µπορούν να
αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην
ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό
τόπο
του
ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριµένα
ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες 
Έντυπα – ∆ιαδικασίες  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Ορ. Χρόνου
ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ'
όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι  Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα
έντυπα µέσω της διαδροµής:
Πολίτες  Έντυπα – ∆ιαδικασίες
 ∆ιαγωνισµών Φορέων  Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης µαζί µε το «Παράρτηµα
ανακοινώσεων
Συµβάσεων
εργασίας Ορισµένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «3003-2017» να γίνει στο χώρο των
ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος του ∆ήµου Ασπρόπυργου, και στα καταστήµατα
των Παιδικών Σταθµών του
∆ήµου.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ
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Καταρρέει το αφήγηµα Τσίπρα

∆ηµοσκόπηση: Εννέα στους 10 βλέπουν συνέχεια στη λιτότητα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σ

ύµφωνα µε έρευνα της Metron Analysis
για λογαριασµό της ΓΣΕΕ που διεξήχθη
το διάστηµα µεταξύ 28 και 30 Αυγούστου,
το 89% θεωρεί ότι οι πολιτικές λιτότητας θα
συνεχιστούν και στο µέλλον παρά το τυπικό
τέλος των µνηµονίων. Μάλιστα ιδιαίτερα ενδιαφέρον έχουν και οι απαντήσεις µεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι πολίτες «προσγειώνουν» στην πραγµατικότητα τα µέλη της κυβέρνησης τα οποία πανηγυρίζουν για την έξοδο της Ελλάδας από τα
µνηµόνια, καθώς 9 στους 10 υποστηρίζουν ότι
θα συνεχιστούν οι πολιτικές λιτότητας.

Σύµφωνα µε έρευνα της Metron Analysis για
λογαριασµό της ΓΣΕΕ που διεξήχθη το διάστηµα
µεταξύ 28 και 30 Αυγούστου, το 89% θεωρεί ότι
οι πολιτικές λιτότητας θα συνεχιστούν και στο
µέλλον παρά το τυπικό τέλος των µνηµονίων.
Μάλιστα ιδιαίτερα ενδιαφέρον έχουν και οι απαντήσεις µεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.
Ειδικότερα, 8 στους 10 ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόµµατος πιστεύουν ότι το τέλος του
µνηµονίου δεν θα σηµάνει και το τέλος των πολιτικών λιτότητας.

Την ώρα που τα κυβερνητικά στελέχη µοιράζουν αφειδώς υποσχέσεις και ο πρωθυπουργός
ετοιµάζεται να προχωρήσει σε παροχές µε στόχο
να ανατρέψει το αρνητικό κλίµα που υπάρχει
κατά της κυβέρνησης, οι πολίτες – µεταξύ αυτών
και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ – φαίνεται πως
δεν πείθονται.

Σύµφωνα µε την έρευνα, σχεδόν 7 στους 10
ερωτηθέντες, υποστηρίζουν ότι η πορεία της
χώρας αυτή την περίοδο κινείται προς τη λάθος
κατεύθυνση.

Κατά τα λοιπά, οι πολίτες απαντούν ότι ο
κατώτατος µισθός στον ιδιωτικό τοµέα θα πρέπει
να αποφασίζεται µετά από διαπραγµάτευση
µεταξύ κυβέρνησης, εργοδοτών και εργαζοµένων
ενώ το 83% θεωρεί σκόπιµο ότι ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να έχει συναντήσεις συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων µε τις
οργανώσεις των εργαζοµένων.

Το τελικό συµπέρασµα της έρευνας, είναι ότι το
τέλος της τυπικής «µνηµονιακής» περιόδου, δεν
δηµιουργεί µία αίσθηση «αλλαγής εποχής»
κυρίως λόγω των υφιστάµενων υποχρεώσεων
της χώρας έναντι των δανειστών, οι οποίες παραµένουν.

Στο πλαίσιο αυτό – αναφέρεται στα συµπεράσµατα της έρευνας – αναδεικνύεται η ανάγκη
συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων µε την
Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ώστε να
υπάρξουν οι καλύτερες δυνατές διευθετήσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η σχετική πλειοψηφία
των ερωτωµένων θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός
αποφεύγει να συναντήσει τους εκπροσώπους
των εργαζοµένων γιατί δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τα αιτήµατα των εργαζοµένων ή δεν
του το επιτρέπουν οι εταίροι µας (αθροιστικά
30% αυθόρµητες αναφορές).

Σ

Στην ιστορική περιοχή του
Προσφυγικού Συνοικισµού
- Άνω Ελευσίνας

ΤΟ Ο.Τ. .162 επί της οδού ∆ΑΡ∆ΑΝΕΛΛΙΩΝ της ∆.Ε.
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ» , έν α όραµα, µια υπόσχ εση γίν εται πραγµατικότητα µε π όρους του ∆ήµου ,π ρουπ ολογισµού
767.283,00 Ευρώ .
Με την αν άρτηση της διακήρυξης του ηλεκτρον ικού διαγων ισµού σήµερα , ηµεροµην ία υποβολής των προσφορών την
02/10/18 ηµέρα Τρίτη και ηλεκτρον ική αποσφράγιση των προσφορών την 09/10/18 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. από την αρµόδια επιτροπή διαγων ισµού, η Τεχ ν ική Υ πηρεσία προχ ωρά στην
υλοποίηση εν ός έργου που προτάθηκε, γιατί µέχ ρι σήµερα η
ιδιαίτερη και ιστορική περιοχ ή του Προσφυγικού Συν οικισµού Άν ω Ελευσίν ας που σφίζει από πολιτιστική άν θηση λόγω της
έν τον ης δραστηριότητας του Συλλόγου των Μικρασιατών ,στερείται
πολιτιστικών υποδοµών . Είν αι αποδεδειγµέν ος ο ουσιαστικός
ρόλος της περιοχ ής για την απόκτηση του τίτλου της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας 2021 .
Θεωρούµε ότι µαζί µε το 3ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο που γειτν ιάζει, το
Φαν άρι του Συν οικισµού όπως το αποκαλεί στο οµών υµο βιβλίο
του ο συγγραφέας κ. Β. Κουκούλογλου ,θα αποτελέσουν έν α
σηµαν τικό πόλο πολιτισµού φιλοξεν ών τας τις δράσεις του συλλόγου, εκθέσεις, οµιλίες , το φεστιβάλ <<Συν οικισµός >> που θα γίν ει
θεσµός κ.λ.π.
Για το εν λόγω διώροφο κτίριο µε υπόγειο συν ολικής επιφάν ειας
410,23 µ2 έχ ει εκδοθεί η υπ. αρ. 61/2017 Άδεια ∆όµησης από τη
∆/ν ση Υ πηρεσίας ∆όµησης του ∆. Ελευσίν ας, σε δηµοτικό οικόπεδο 229,00µ 2.
Θα ήθελα ν α ευχ αριστήσω όσους στήριξαν την πρόταση αυτή
, την ∆/ν ση Υ πηρεσίας ∆όµησης του ∆. Ελευσίν ας , την Τεχ ν ική
Υ πηρεσία και ιδιαίτερα την υπάλληλο κα. Αλ. Μυτιλην αίου Αλεξάν δρα για την συµβολή της στον αρχ ιτεκτον ικό σχ εδιασµό του
έργου.
Η Αντιδήµαρχος της Τεχνική Υπηρεσίας
& Υπηρεσίας ∆όµησης
Μαρία Βασιλείου.

10-θριάσιο

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµηχανία

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ
Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
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
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ∆ΕΣΦΑ 748/17

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΥΦΑ ΣΤΗ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ»
ΠΑΡΑΤ ΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνουµε ότι δίδεται παράταση της προθεσµίας για την υποβολή
των προσφορών στον εν θέµατι ∆ιαγωνισµό.

Νέα ηµεροµην ία λήξης υποβολής προσφ ορών : 18/09/2018 και ώρα
12:00
Νέα ηµεροµην ία αποσφ ράγισης προσφ ορών : 18/09/2018 και ώρα
12:30 µ.µ.
Οι λοιποί όροι της ∆ιακήρυξης παραµένουν αµετάβλητοι.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ∆ΕΣΦΑ 689/17

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
SCADA ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
(SCADA) ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ΚΕΦΚ)»
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνουµε ότι δίδεται παράταση της προθεσµίας για την υποβολή
των προσφορών στον εν θέµατι ∆ιαγωνισµό.

Νέα ηµεροµην ία λήξης υποβολής προσφ ορών : 20/09/2018 και ώρα
12:00
Νέα ηµεροµην ία αποσφ ράγισης προσφ ορών : 20/09/2018 και ώρα
12:30 µ.µ.
Οι λοιποί όροι της ∆ιακήρυξης παραµένουν αµετάβλητοι.

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

Τα παιδιά δέχ θηκαν θερµά συγχ αρητήρια και
επαίν ους από µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της
εκπαιδευτικής Κοιν ότητας καθώς και από τα µέλη της
Έν ωσης Γον έων Ζεφυρίου των οποίων τα ον όµατα
αξίζει ν α αν αφερθούν καθώς η προσπάθειά τους για
την βελτίωση των σχ ολικών συν θηκών είν αι διαχ ρον ική και µε σηµαν τικά αποτελέσµατα.
Πρόκειται για τους Πρόεδρο της Έν ωσης Γον έων
και του Τοπικού Συµβουλίου Ζεφυρίου Ηλία Κοκκίν η
και τα µέλη:
Βασίλη Νικολαϊδη, Μπάµπη Αν αγν ωστόπουλο,
Βούλα Βλάχ ου, Αθην ά Μιχ αλοπούλου, Βούλα Τσάκαλου και Στέλλα Νικολοθαν άση.
Αξίζει επίσης ν α σηµειωθεί ότι ο Αν τιδήµαρχ ος
Γιάν ν ης Μαυροειδάκος ευχ αρίστησε θερµά τα µέλη της
Έν ωσης Γον έων αλλά και τους συν αδέλφους του

∆ηµοτικούς Συµβούλους , που συν έβαλαν για
την άψογη διοργάν ωση της εκδήλωσης.
Η όµορφη βραδιά έκλεισε µε τον καλύτερο
τρόπο. Με κέρασµα και µουσική λαϊκή βραδιά
µε το συγκρότηµα “Εν µπάρκο” το οποίο αποτελείται από εξαιρετικούς συν τοπίτες µας µουσικούς και καλλιτέχ ν ες.

12-θριάσιο
ΑΝΑΡΤ ΗΤ ΕΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΤ ΥΟ

ΣΤ Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΩΝ
∆/ΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ ΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤ ΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤ ΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ Τ ΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΗΜΟΤ ΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
24ης / 2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: Έγκριση 7ης Αν αµόρφ ωσης προϋπολογισµού
∆ήµου Ασπροπύργου, οικον οµικού έτους 2018, και τροποποίηση Τεχν ικού
Προγράµµατος.
Αρ.Απόφ .: 400

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
29 Αυγούστου 2018, ηµέρα
Τ ετάρτη και ώρα 20:00 µ.µ,
συνήλθε σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση
το
∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ` αριθµ. 20138/2208-2018 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου, κ. Αντώνιου Νικ.
Καραµπούλα, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο,
κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις, του άρθρου 67,
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου παρόντα ήταν
τα 23, απόντα 10 και ονοµαστικά:
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
2 )ΠΑ ΠΑ ∆ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤ ΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ) Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
7)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΚΑΤ ΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
10)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
13)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
14)ΠΑ ΠΑ ∆ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤ ΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
17)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
20)ΝΤ ΑΛΑΚΩΣΤ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 1 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - Τ Σ Ι Γ Κ Ο Υ
ΕΛΕΝΗ
22)Τ ΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
23)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΠΟΥΡΑΝΤ ΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΟΣ
2)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
3)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
4)Τ ΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
5)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
7)ΚΕΡΑΤ ΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)Τ ΣΙΓΚΟΣ
–
ΚΩΝΣΤ ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ
9)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
10)ΠΑ ΠΑ ΝΙΚ ΟΛ Α ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συν εδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση
των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούµενος το 1ο θέµα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο:
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«Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου Ασπροπύργου, οικονοµικού έτους
2018, και τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος», έθεσε
υπόψη των µελών του συµβουλίου, την υπ’ αριθµ. 412/2018
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής , η οποία έχει ως εξής
«Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ.
40ης / 2018 συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Ασπροπύργου
ΘΕ Μ Α :
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 412
Λήψη απόφασης για την «7η
Αναµόρφωση Προϋπολογισµού
& Tροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους 2018»,
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ.
678/06-08-2018 Εισήγηση του
∆/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα
στις 10 Αυγούστου 2018 ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 09:00 π.µ.,
συνήλθε σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ασπροπύργου κατόπιν
της υπ’ αριθµ.
19451/06-08-2018
έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου
αυτής κ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ αντιδηµάρχου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα µε ∆ηµοτικό
κλητήρα την 06-08-2018 σε καθένα των συµβούλων σύµφωνα µε
τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του
Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης
της
Αποκεντρωµένης
και
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και το Ν.3463/2006
«Κ.∆.Κ.».
Αφού
διαπιστώθηκε
ότι
υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών (9)
παραβρέθηκαν (6).
Π Α ΡΟ Ν Τ Α Μ Ε Λ Η Τ Η Σ
ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ Ε ΠΙΤ
Ρ ΟΠΗΣ
1.ΤΣΙΓΚΟΣ
ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)
2. ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ.
3 .ΠΑΠΑ∆ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΣ
5. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓ.

Α Π Ο Ν Τ Α ΜΕΛΗ
1. ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα
δεν παραβρέθηκαν)
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 1ο Θέµα της
Ηµερήσιας διάταξης:
Θέτει υπόψη των µελών:
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 678/06-082018 Εισήγηση του ∆/ντή της
Οικονοµικής Υπηρεσίας που
έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,
Σύµφωνα µε
την υπ΄ αρ.
25595/28-7-17 Κ.Υ.Α. µε θέµα:
«Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισµού
των δήµων, οικονοµικού έτους
2018», την υπ΄αρ. 23976/22-072016 Κ.Υ.Α - τροποποίηση της
υπ΄αριθµ. 7028/03.02.2004 και
τις υπ΄αρ. 26945/31-07-2015,
2 9 5 3 0 / 2 5 -0 7 -2 0 1 4 ,
30842/01.08.2013
και
47490/18.12.2012 Κ.Υ.Α., όπου
τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη
άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες και η εγγραφή
δαπανών – µόνο - αυτών που
αναµένεται να πληρωθούν κατά
την διάρκεια του οικονοµικού
έτους και
παρισταµένης της
ανάγκης για εγγραφή , ενίσχυση
καθώς και µείωση κονδυλίων
από αυτά που είχαν προβλεφθεί
στον προϋπολογισµό, πρέπει να
προβούµε σε αναµόρφωση του
προϋπολογισµού, η οποία έχει
ως εξής:
Σχέδιο Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι ΩΣ Η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΣΟ∆ΩΝ
50.000,00 + 10.000,00 – 0,00 =
60.000,00
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ
70.000,00 + 30.000,00 –
40.000,00= 60.000,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ +
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.
680.759,87 + 0,00 – 40.000,00=
640.759,87

Κατόπιν των ανωτέρω τροποτο
ΤΕΧΝΙΚΟ
ποιείται
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ως εξής:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(7ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2018)
Η
παρούσα
αν αµόρφ ωση
συν τάχθηκε για τους λόγους που
αν αφ έρουµε παραπάν ω και
αν αλυτικά :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α

Εγγράφηκε ο κωδικός εσόδων µε
αυξ. αρ. 1 και αντίστοιχα εγγράφηκε στο σκέλος των εξόδων ο κωδ.
µε αυξ. αρ.1, καθώς, σύµφωνα µε
την υπ’ αρ. 149/2018 (Α∆Α
67ΚΒ7Λ7-Α4Φ) Απόφαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, εγκρίθηκε η σύναψη και οι
όροι της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Ασπροπύργου, για την εκτέλεση του έργου
µε τίτλο: «Ολοκλήρωση πάρκου
Γκορυτσάς», συνολικού προϋπολογισµού 3.700.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και η
χρηµατοδότηση αυτού.
Για το
έτος 2018, προβλέπεται ότι θα
απαιτηθεί συνολική πίστωση για
την εκτέλεση του ανωτέρω έργου,
ύψους 70.000,00€.
Σύµφωνα µε την απόφαση
423/2017 (Α∆Α ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ)
της Περιφέρειας Αττικής, µε την
οποία εγκρίθηκε το πρόγραµµα
των εκτελεστέων έργων 2018,
προβλέπεται
χρηµατοδότηση
ύψους 50.000,00€. Τ ο υπόλοιπο
ποσό των 20.000,00€ θα διατεθεί
από ιδίους πόρους του ∆ήµου
Ασπροπύργου.

2. Αυξήθηκε ο κωδικός εσόδων µε
αυξ. αρ. 1 και αντίστοιχα αυξήθηκε
στο σκέλος των εξόδων ο κωδ. µε
αυξ. αρ.2, καθώς, αφ΄ενός γίνεται
παρακράτηση, από τους δικαιούχους των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής, των εξόδων
δηµοσίευσης και αφετέρου απόδοση στους αντίστοιχους παρόχους των υπηρεσιών αυτών.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α

Αυξήθηκε ο κωδικός εξόδων µε
αύξ. αρ. 1, λόγω της ανάγκης
ενίσχυσης του κωδικού
που
αφορά τις δηµοσιεύσεις των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων
του ∆ήµου.
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Μειώθηκε ο κωδικός εξόδων µε
αυξ. αρ. 1 (Αποθεµατικό), προκειµένου να ισοσκελισθεί η παρούσα
αναµόρφωση.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο
Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ο οποίος ανέφερε ότι, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 139.3.1/2018
(Α∆Α 7Α∆946Ψ844-Ζ61) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( η οποία ελήφθη από το ∆ήµο µας, κατόπιν της

σύνταξης της ανωτέρω εισήγησης,
για την παρούσα αναµόρφωση),
εντάχθηκε στο Χρηµατοδοτικό
Πρόγραµµα
του
Πράσινου
Τ αµείου «∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2018,
στον Άξονα Προτεραιότητας 1
«Αστική Αναζωογόνηση 2018 το
έργο «Αναβάθµιση- ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων µε την
προµήθεια –εγκατάσταση παιδικών χαρών» το οποίο πρέπει να

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α

θριάσιο-13
συµπεριλάβουµε στην αναµόρφωση, ως έσοδο και έξοδο µε ποσό
200.000,00€.
Επίσης πρέπει να εγγράψουµε ως
έσοδο και έξοδο αντίστοιχα, το
ποσό των 1.173,88€ το οποίο,
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ.
89450/06-08-2018
Αναγγελία
πίστωσης του Τ αµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων, κατατέθηκε
στο τραπεζικό λογαριασµό του
∆ήµου Ασπροπύργου, για την

οικονοµική ενίσχυση των πληγέντων από το έκτακτο καιρικό φαινό16 µενο (πληµµύρα) της
17/11/2017 και αφορά το εφ΄απαξ
βοήθηµα για την κάλυψη των άµεσων βιοτικών του αναγκών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν.
Τ α µέλη άκουσαν τον κ. Πρόεδρο
και αφού έλαβαν υπόψη:
Τ ην υπ’ αριθ. πρωτ. 678/06-08-

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α

2018 Εισήγηση του ∆/ντή της
Οικ/κής Υπηρεσίας.
Τ ις διατάξεις του Ν.3463/2006.
Τ ις διατάξεις του Ν.3852/2010.
Τ ις διατάξεις της υπ’ αρ.
25595/28-7-17 Κ.Υ.Α.
Τ ις διατάξεις της υπ’ αρ.
23976/22-07-2016
Κ.Υ.Ατης
υπ’
αρ.
τροπ/ση
7028/03.02.2004
υπ’αρ.
Τ ις διατάξεις των
26945/31-07-2015, 29530/25-07-

2014, 30842/01.08.2013 και
47490/18.12.2012 Κ.Υ.Α
Τ ην παρέµβαση του Προέδρου

Α Ν Α Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ω Σ Η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ +
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.
680.759,87 + 0,00 – 40.000,00=
640.759,87

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΣΟ∆ΩΝ
251.173,88 + 10.000,00 – 0,00 =
261.173,88

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ
271.173,88 + 30.000,00 –
40.000,00= 261.173,88

2. Εγγράφηκε ο κωδικός εσόδων µε
αυξ. αρ. 2 και αντίστοιχα εγγράφηκε
στο σκέλος των εξόδων ο κωδ. µε
αυξ. αρ.2, καθώς, σύµφωνα µε την
υπ’ αρ. 139.3.1/2018 (Α∆Α
7Α∆946Ψ844-Ζ61) Απόφαση του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το έργο που εγγράψαµε στην
παρούσα αναµόρφωση, εντάχθηκε
στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του
Πράσινου Ταµείου «∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2018,
στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018.
3. Εγγράφηκε ο κωδικός εσόδων µε
αυξ. αρ. 3 και αντίστοιχα εγγράφηκε
στο σκέλος των εξόδων ο κωδ. µε
αυξ. αρ.3, καθώς, σύµφωνα µε την
υπ’ αρ. πρωτ. 89450/06-08-2018
Αναγγελία πίστωσης του Ταµείου
Παρακαταθηκών & ∆ανείων, (σχετ.
υπ. αρ. πρωτ. 3416/06-02-2018
έγγραφο του ∆ήµου προς το Υπουργείο Εργασίας- Κοινωνικής Ασφάλειας & Πρόνοιας) κατατέθηκαν, στο
τραπεζικό λογαριασµό του ∆ήµου
Ασπροπύργου, τα χρήµατα, για την
οικονοµική ενίσχυση των πληγέντων
από το έκτακτο καιρικό φαινόµενο
(πληµµύρα) της 16 -17/11/2017 και
αφορά το εφ΄απαξ βοήθηµα για την
κάλυψη των άµεσων βιοτικών τους
αναγκών.
4. Αυξήθηκε ο κωδικός εσόδων µε
αυξ. αρ. 1 και αντίστοιχα αυξήθηκε στο
σκέλος των εξόδων ο κωδ. µε αυξ.
αρ.2, καθώς, αφ΄ενός γίνεται παρακράτηση, από τους δικαιούχους των
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής,
των εξόδων δηµοσίευσης και αφετέρου απόδοση στους αντίστοιχους παρόχους των υπηρεσιών αυτών.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(7ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2018)

Η
παρούσα
αν αµόρφ ωση
συν τάχθηκε για τους λόγους που
αν αφ έρουµε παραπάν ω και
αν αλυτικά :
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α
Εγγράφηκε ο κωδικός εσόδων µε

αυξ. αρ. 1 και αντίστοιχα εγγράφηκε στο σκέλος των εξόδων ο κωδ.
µε αυξ. αρ.1, καθώς, σύµφωνα µε
την υπ’ αρ. 149/2018 (Α∆Α
67ΚΒ7Λ7-Α4Φ) Απόφαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, εγκρίθηκε η σύναψη και οι
όροι της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Ασπροπύρ-

γου, για την εκτέλεση του έργου
µε τίτλο: «Ολοκλήρωση πάρκου
Γκορυτσάς», συνολικού προϋπολογισµού 3.700.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και η
χρηµατοδότηση αυτού.
Για το
έτος 2018, προβλέπεται ότι θα
απαιτηθεί συνολική πίστωση για
την εκτέλεση του ανωτέρω έργου,
ύψους 70.000,00€.

Σύµφωνα µε την απόφαση
423/2017 (Α∆Α ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ)
της Περιφέρειας Αττικής, µε την
οποία εγκρίθηκε το πρόγραµµα
των εκτελεστέων έργων 2018,
προβλέπεται
χρηµατοδότηση
ύψους 50.000,00€. Τ ο υπόλοιπο
ποσό των 20.000,00€ θα διατεθεί
από ιδίους πόρους του ∆ήµου
Ασπροπύργου.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
Αυξήθηκε ο κωδικός εξόδων µε αύξ.
αρ. 1, λόγω της ανάγκης ενίσχυσης
του κωδικού που αφορά τις δηµοσιεύσεις των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του ∆ήµου.

Μειώθηκε ο κωδικός εξόδων µε αυξ.
αρ. 1 (Αποθεµατικό), προκειµένου να
ισοσκελισθεί η παρούσα αναµόρφωση.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε

αποφασ ίζουν
ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνουν την «7η
Αναµόρφωση Προϋπολογισµού
& Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους 2018» ως
κατωτέρω:
Σχέδιο Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού

Κατόπιν των αν ωτέρω τροποτο
ΤΕΧΝΙΚΟ
ποιείται
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ως εξής:
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018

το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθµό
412.».

Ο κος Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον
επικεφαλής
του
συνδυασµού
«ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» κο Ιωάννη Ηλία ο
οποίος διευκρίνισε ότι, δεν έχει ψηφίσει
τον προϋπολογισµό και συνέχισε
λέγοντας ότι υπάρχουν πράγµατα
στις αναµορφώσεις που δεν είναι αντίθετοι ,όπως µε τις επιχορηγήσεις από
το Πράσινο Ταµείο , ΕΤΕΠ και άλλους φορείς. Στην ουσία όµως και στην
φιλοσοφία του προϋπολογισµού είναι
αντίθετοι και υποστήριξε ότι θα ήταν
ανακόλουθοι εάν ψήφιζαν την αναµόρφωση εφόσον ο προϋπολογισµός
αποτελεί πολιτική απόφαση. Γι αυτό
θα ψηφίσει όχι στον προϋπολογισµό
και κατ΄ επέκταση στην αναµόρφωση.
Επίσης τον λόγο πήρε και ο εκπρόσωπος
του
συνδυασµού
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ», κος Γκολέµης
Κωνσταντίνος , ο οποίος υποστήριξε
ότι η παράταξη του δεν είναι σ’ όλα
αρνητικοί αφού ψήφισε υπέρ τη
επιχορήγησης από το Πράσινο Ταµείο
και της επιχορήγησης των πυρόπληκτων , όµως εδώ δεν συµφωνούν
µε την τροποποίηση ως προς τα
έσοδα και τα έξοδα.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει
σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη
Τ ην υπ’ αριθµ. 412/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
Τ ην εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου Καραµπούλα,
πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Έγκρισης
της 7ης Αν αµόρφ ωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Ασπροπύργου, οικον οµικού έτους 2018,
και της τροποποίησης Τεχν ικού Προγράµµατος», τάχθηκαν
δέκα επτά
(17) µέλη του
συµβουλίου και ον οµαστικά οι
κ.κ.
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1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη.
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας
6970878514, 2105598748

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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Σ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 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 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

6)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
13)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 4 )ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α. Πληροφορίες στα
τηλέφωνα 6947-264784
και 6985066463>>.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Κατά τάχτηκαν έξι (6) µέλη του
συµβουλίου και ον οµαστικά οι
κ.κ.

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 κατασκε,
υή '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, 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 κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
5)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
6)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εγκρίν ει, την 7η Αν αµόρφ ωση
του προϋπολογισµού ∆ήµου
Ασπροπύργου,
οικον οµικού
έτους 2018, και την τροποποίηση του Τεχν ικού Προγράµµατος, σύµφ ων α µε την υπ’ αριθµ.
412/2018 απόφ αση της Οικον οµικής Επιτροπής , ως άν ωθεν .
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-

ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό 400.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθήκες (υπάρχει προυπηρεσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ 6947882562

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

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

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

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 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

Νεαρή νοσοκόµα ζητεί εργασία για φύλαξη παιδιών
σε Μάνδρα - Μαγούλα &
Ελευσίνα.
Κιν. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος
(1ος όροφος) 160τ.µ. για κέντρο ξένων
γλωσσών. Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική,
τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ
ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6986712390

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

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Π ιστό Αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210 24
70 341 - 694 43 88 304 –email:
ifonitonamea@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ:
ΕΛΕΥΣΙΝΑ τηλ. 6945930393
Ζητούνται ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο, ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ. 6955242052
κα Μαρία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
- Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(µε θέα την Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα,
µε θέση πάρκινγκ. Ενοίκιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ
ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ .ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279
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θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
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

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις
προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35 ετών.
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ.
έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@gmail.com

48
Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος στον Ασπρόπυργο

Εν οικ ιάζεται Επ αγ γ ελµατικ ός Χώρος γ ια γραφείο ή κ ατάστηµα
επ ί της οδού ΠΛ Α ΤΩΝΟΣ έν αντι Πλ ατείας Ηρώων 1ου ∆ ηµοτικού Σχολ είου 60 τ.µ. Τηλ έφων ο επ ικ οιν ων ίας: 6974410178

16-θριάσιο
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