ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ
Γ. ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΑΚΟ ΟΤΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2019

Πιέζει ο δήµος Φυλής για την επίσπευση των διαδικασιών
διευθέτησης του ρέµατος Εσχατιάς στο Ζεφύρι

Όλων των ειδών
τα ναρκωτικά
διακινούσαν
µέσα από τον
καταυλισµό της Αγ.
Σωτήρας στο Μενίδι

Έξι συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση
Αιτήµατα του Σωµατείου
Εργατοϋπαλλήλων ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ
Α.Ε. και της Ανώνυµης Εταιρείας
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
«ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021»

Θα εξετασθούν στο σηµερινό ∆.Σ. Ελευσίνας

σελ. 2

σελ. 5

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΗΜΕΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Με το σύνθηµα
“ Be Active ”

δεκάδες µαθητές
συµµετείχαν στις αθλητικές
δραστηριότητες
του ∆ήµου Ασπροπύργου

σελ. 3

∆ήµος Χαϊδαρίου:

Επανασύνδεση ρεύµατος ευπαθών οµάδων
σελ. 3

Έγινε η 2η συνάντηση του Forum ∆υτικής Αττικής
για θέµατα Ροµά για το 2018
Εκτενής συζήτηση για : α) Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης,
β) Παρεµβάσεις υποδοµών σε Βλυχό Μεγάρων και Ασπρόπυργο,
γ) Θέµατα απασχόλησης των πληθυσµών Ροµά.

σελ. 8

Ληστεία σε τράπεζα στις Ερυθρές
Κινητοποίηση τις Αστυνοµίας για τη σύλληψη των δραστών

σελ. 16
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Ολοκληρώθηκε η
µετεγκατάσταση
του 24ου
Νηπιαγωγείου
∆ήµου Αχαρνών

σελ. 2-4

σελ. 3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

σελ. 12

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

Καµπόλης Γεώργιος ∆. Ειρήνης 30,
2105574683

Ελευσίνα
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
2105542410
08:00-14:30 & 17:30-21:00
Μάνδρα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΗΜΕΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Με το σύνθηµα “ Be Active ”

δεκάδες µαθητές συµµετείχαν στις αθλητικές
δραστηριότητες του ∆ήµου Ασπροπύργου

Γιάννου Γεώργιος Ι.
Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844
Άνω Λιόσια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

Αχαρν ές
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Πάρν ηθος 170, Έν αν τι Σούπερ Μάρκετ
Μαριν όπουλος, 2102406400
Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78,
Πλησίον Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής
- ∆άσος, 2105821897

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια µε αραιές νεφώσεις
Η θερµοκρασία έως 24
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Λουκιανός, Λουκιανή
∆ιεθνής Ηµέρα του Λευκού
Μπαστουνιού

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

M

ε µεγάλη επ ιτυχ ία ολοκληρώθηκαν οι
Αθλητικές και Εκπαιδευτικές δράσεις στο
π λαίσιο
της
Παν ελλήν ιας
και
Παν ευρωπαϊκής Ηµέρας Σχ ολικού Αθλητισµού 2018
του Τµήµατος Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του
∆ηµοτικού Σταδίου Ασπροπύργου, την Τετάρτη,
10 Οκτωβρίου 2018, µε την πολύτιµη υποστήριξη
του Εκπ αιδευτικού Προγράµµατος #BeActiv eSports and Oly mpic Education Workshop” της
Επ ιτροπ ής
#BeActiv eHellas του Υ π ουργείου
Αθλητισµού και Πολιτισµού/ΓΓΑ.
Οι ογδόν τα µαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων του 1ου
∆ηµοτικού
Σχ ολείου
του
Ασπ ρόπ υργου
συµµετείχ αν στην εκµάθηση τεχ ν ικής και

καν ον ισµών των αθληµάτων της Πετοσφαίρισης,
της Καλαθοσφαίρισης, του Κλασσικού Αθλητισµού
(στίβου),
στην
Πετοσφαίριση
Καθιστών
(Παραολυµπιακό άθληµα) και στο εργαστήρι αξιών
µε τον χ ρυσό Παραολυµπιον ίκη της πόλης, κ.
Παύλο Μάµαλο. Στην υλοποίησης της δράσης
συν έβαλαν επίσης, η Υ πεύθυν η του Προγράµµατος
της Ειδικής Ολυµπ ιακής Παιδείας, ∆ρ. Ιλεάν α
Κλοκών η, η Υ πεύθυν η του Τµήµατος Αθλητικών
∆ραστηριοτήτων Κ.Φ.Α, κ. Αλεξάν δρα Τσίγκου και
οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.,
κ.κ. Χρήστος Σούτας, Νικολέττα Τριβέλλα και
Ευαγγελία Φωτοπούλου.
συν εχ ίζεται στη σελ. 4

Όλων των ειδών τα ναρκωτικά διακινούσαν µέσα
από τον καταυλισµό της Αγ. Σωτήρας στο Μενίδι

Σ

Έξι συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση

υνελήφθησαν στην περιοχή
της Αγίας Σωτήρας Αχαρνών,
στο πλαίσιο οργανωµένης
επιχείρησης από αστυνοµικούς του
Τµήµατος Ασφάλειας Αχαρνών, µε τη
συνδροµή της ΟΠΚΕ Άνω Λιοσίων
και του Τ.Α.Ε. ∆υτικής Αττικής, παρουσία εκπροσώπου ∆ικαστικής
Αρχής, έξι Ροµά για κατοχή και
διακίνηση ναρκωτικών.
Συγκεκριµένα, πρόκειται για τρεις
άνδρες, ηλικίας 20, 21 και 24 ετών και
τρείς γυναίκες, ηλικίας 19, 23 και 43
ετών. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν και
αναζητούνται δύο συνεργοί τους.
Στο πλαίσιο δράσεων του Τµήµατος Ασφαλείας Αχαρνών, για την καταπολέµηση κυκλωµάτων εµπορίας
ναρκωτικών στην περιοχή και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά µε τη δράση
ατόµων στη διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης και κοκαΐνης, εντοπίστηκαν οι προαναφερόµενοι δράστες και
πιστοποιήθηκε η εγκληµατική τους δράση.
Από τις διενεργηθείσες έρευνες στις οικίες τους στην περιοχή Αγίας Σωτήρας Αχαρνών, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν, ποσότητα ηρωίνης βάρους 474 γραµµαρίων, 3,2 γραµµάρια κοκαΐνης, 20 φαρµακευτικά
δισκία, το χρηµατικό ποσό των 777 ευρώ και 3 ζυγαριές ακριβείας.Ακόµη, κατασχέθηκε και ένα Ι.Χ Φορτηγό, εντός του οποίου, σε ειδικά διαµορφωµένη κρύπτη, οι δράστες αποθήκευαν τις ποσότητες των ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.
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Αιτήµατα του Σωµατείου Εργατοϋπαλλήλων
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε. και της Ανώνυµης Εταιρείας
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας «ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021»

∆ήµος Χαϊδαρίου:

Επανασύνδεση ρεύµατος
ευπαθών οµάδων

Ο

∆ήµος Χαϊδαρίου, σύµφωνα µε το ΦΕΚ β΄
474/14-02-2018, πρόκειται να δεχτεί αιτήσεις
για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος
σε ευπαθείς συµπολίτες µας των οποίων η παροχή
ρεύµατος είχε απενεργοποιηθεί έως και τις 21/09/2018
λόγω ληξιπρόθεσµων χρεών.
Πληροφορίες κοινωνική υπηρεσία τηλ.: 213-2047266,
213-2047267
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση
2.
Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου ή φωτοτυπία
άδειας διαµονής ∆ικαιούχου
3
Ε1 και εκκαθαριστικό όλων των µελών
4.
Ε9
5.
ΕΝ.Φ.Ι.Α όλων των µελών
6.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7.
Λογαριασµό ∆ΕΗ ή άλλου παρόχου
8.
Γνωµάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από
ΚΕ.Π.Α
9. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκοµείου
10. Μισθωτήριο συµβόλαιο
11. Σε περίπτωση φιλοξενίας υπεύθυνες δηλώσεις
12. Επίσηµο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είναι
κοµµένο το ρεύµα πριν τις 14/02/2018

Σ

Θα εξετασθούν στο σηµερινό ∆.Σ. Ελευσίνας

υν εδριάζει σήµερα ∆ευτέρα
15
Οκτωβρίου 2018 και
ώρα 19:00 το ∆Σ Ελευσίν ας για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης:

1.
Επί αιτήµατος Σωµατείου
Ε ρ γ α τ ο ϋ π α λ λ ή λ ω ν
ΧΑΛΥ ΒΟΥ ΡΓΙΚΗΣ Α.Ε.
2.
Επί αιτήµατος της ∆ηµοτικής Αν ών υµης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας «ΕΛΕΥ ΣΙΝΑ
2021» για παραχ ώρηση χ ρήσης
του οικοπέδου επί της οδού ∆αρδαν ελίων .
3.
Έγκριση της τµηµατικής παραλαβής σταδίων
της µελέτης µε τίτλο: «Κτηµατογράφηση – Πολεοδόµηση – Πράξη Εφαρµογής Πολεοδοµικής Εν ότητας 7
∆ήµου Ελευσίν ας».
4.
Έγκριση οικον οµικών καταστάσεων έτους
2017 και της έκθεσης πεπραγµέν ων της Κοιν ωφελούς
Επιχ είρησης ∆ήµου Ελευσίν ας.
5.
Έγκριση της απαλλαγής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης
∆ήµου Ελευσίν ας αλλά και των ελεγκτών από πάσης
ευθύν ης αποζηµιώσεως, βάσει των διατάξεων του Ν.
3463/2006 και του Ν. 2190/1920, η οποία καθίσταται
αν ίσχ υρη κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του
Ν. 2190/1920.
6.
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης
για την πραγµατοποίηση δαπάν ης πληρωµής συν δροµών σε εφηµερίδες και ηλεκτρον ικά µέσα (συγκεκριµέν α για την ηλεκτρον ική Νοµική Βάση πληροφοριών
της εταιρείας Καραγιλάν ης Μ. ΕΠΕ.
7.
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης
ποσού 372,00 € για την αµοιβή δικηγόρου για τον χ ειρισµό της µε ΓΑΚ 82901/2018 αίτησης την οποία
κατέθεσε ο Αλέξαν δρος Γκαµαγκάς εν ώπιον του Ειρη-

Ολοκληρώθηκε η µετεγκατάσταση του
24ου Νηπιαγωγείου ∆ήµου Αχαρνών

Α

πό την Πέµπτη 11 Οκτωβρί ου 2018 το 24ο
Νηπι αγωγεί ο του ∆ήµου Αχαρνών, που
στεγαζόταν στο κτί ρι ο του 21ου ∆ηµοτι κού
Σχολεί ου Αχαρνών, λει τουργεί σε νέο κτί ρι ο µε αί θουσες βαρι άς προκατασκευής, οι οποί ες πληρούν
όλες τι ς σύγχρονες προδι αγραφές.
Σύµφωνα µε την απόφαση 799/5-10-2018 (Α∆Α:
6ΠΡ4ΩΨ8-0ΥΓ), του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γι άννη
Κασσαβού, ορί στηκε η δι ακοπή τωνµαθηµάτωντου
24ου Νηπι αγωγεί ου Αχαρνών από τη ∆ευτέρα 08
Οκτωβρί ου 2018 έως την Τετάρτη 10 Οκτωβρί ου
2018, λόγω της µετακί νησης του Νηπι αγωγεί ου στο
νέο κτί ρι ο και από την Πέµπτη 11 Οκτωβρί ου 2018
το 24ο Νηπι αγωγεί ο του ∆ήµου Αχαρνών λει τουργεί κανονι κά στο νέο κτί ρι ο.
Η ολοκλήρωση της µετεγκατάστασης του
24ου Νηπιαγωγείου ∆ήµου Αχαρνών, αποτελεί την πρώτη φάση µετεγκατάστασης των
µαθητών που φοιτούν στο κτίριο του 21ου
∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών, το οποίο στεγάζεται από τον σεισµό του 1999 σε προκάτ
αίθουσες.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γι άννης Κασσαβός
συνοδευόµενος από τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθµι ας Σχολι κής Επι τροπής κ. Κώστα Καρυδάκη,
επι σκέφθηκαν τι ς νέες εγκαταστάσει ς του 24ου
Νηπι αγωγεί ου Αχαρνών, προκει µένου να ενηµερωθούν από τι ς Νηπι αγωγούς του σχολεί ου γι α τη
δι αδι κασί α µετεγκατάστασης του 24ου Νηπι αγωγεί ου, να επι βλέψουντι ς πρόσθετες εργασί ες που
γί νονται από την Σχολι κή Επι τροπή Πρωτοβάθµι ας Εκπαί δευσης στο νέο κτί ρι ο, αλλά και να

επι βλέψουν τι ς εργασί ες που πραγµατοποι ούνται γι α την µετεγκατάσταση του 21ου ∆ηµοτι κού
Σχολεί ου Αχαρνών.
Αναφερόµενος στο κτι ρι ακό πρόβληµα του 21ου
∆ηµοτι κού Σχολεί ου Αχαρνών και µε αφορµή την
ολοκλήρωση της µετεγκατάστασης του 24ου
Νηπι αγωγεί ου ∆ήµου Αχαρνών ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γι άννης Κασσαβός δήλωσε: "Η συσσωρευµένη αγανάκτηση τωνµαθητών, τωνεκπαι δευτι κών
και των γονι ών γι α ένα πρόβληµα που υφί σταται
γι α πάνω από 15 χρόνι α εί ναι απόλυτα δι και ολογηµένη.
Εδώ και δυο χρόνι α ο ∆ήµος Αχαρνών και φυσι κά η ∆ι οί κηση της Κτι ρι ακές Υποδοµές - ΚτΥπ ΑΕ
(πρώηνΟΣΚ), σε συνεργασί α µε τη σχολι κή κοι νότητα, έχουν ανακτήσει το "χαµένο έδαφος" και έχουν
καλύψει τι ς ολι γωρί ες του παρελθόντος.
Τον Ιανουάρι ο του 2017, η ΚτΥπ ΑΕ αποδέχεται
την πρόταση του ∆ήµου Αχαρνών και της σχολι κής
κοι νότητας του 21ου ∆ηµοτι κού γι α προσωρι νή
µετεγκατάσταση του σχολεί ου σε κτί ρι ο που θα
κατασκευαστεί εκ νέου και όχι την πρόταση γι α
δι αµοι ρασµό των µαθητών του 21ου σε άλλα σχολεί α του ∆ήµου Αχαρνών µέχρι την κατασκευή του
νέου κτι ρί ου.
Τον Ιούλι ο του 2018 υπογράφηκε η σύµβαση
µεταξύ της ΚτΥπ ΑΕ και της εργολήπτρι ας εται ρεί ας γι α τη µετεγκατάσταση του 21ου ∆ηµοτι κού
Σχολεί ου Αχαρνών, γεγονός που δροµολογεί την
ορι στι κή λύση γι α το κτι ρι ακό πρόβληµα του σχολεί ου.
Η µετεγκατάσταση του 24ου Νηπι αγωγεί ου
∆ήµου Αχαρνών, που ολοκληρώθηκε, εί ναι το

ν οδικείου Αθην ών και αφορά σε ρύθµιση χ ρεών προς
το ∆ήµο Ελευσίν ας.
8.
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης
ποσού 4.960,00 € για την αµοιβή δικηγόρου για τον
χ ειρισµό της υποθέσεως της απαλλοτριώσεως του
«κτήµατος Μορφοπούλου» και ειδικότερα την κατάθεση αιτήσεως εν ώπιον του Μον οµελούς Εφετείου Αθην ών για τον ορισµό προσωριν ής τιµής αποζηµιώσεως.
9.
Έγκριση οικον οµικού απολογισµού έτους 2017
του Ν.Π.∆.∆. µε την επων υµία: «Εν ιαία Σχ ολική Επιτροπ ή Πρωτοβάθµιας Εκπ αίδευσης ∆ήµου Ελευσίν ας».
10. Έγκριση οικον οµικού απολογισµού έτους 2017
του Ν.Π.∆.∆. µε την επων υµία: «Εν ιαία Σχ ολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίν ας».
11. Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 141/18 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
12. ∆ιαγραφή οφειλής (κωδικός οφειλέτη 10985).
13. Απαλλαγή από προσαυξήσεις (κωδικός οφειλέτη 27567).
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων
παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή των
αν τικειµέν ων των συµβάσεων γεν ικών υπηρεσιών .

πρώτο "βήµα" και σύµφωνα
µε τον σχεδι ασµό η µετεγκατάσταση και του 21ου ∆ηµοτι κού
θα ολοκληρωθεί κατά τη δι ακοπή των µαθηµάτων γι α τα Χρι στούγεννα.
Η λύση στο κτι ρι ακό πρόβληµα του 21ου ∆ηµοτι κού Σχολεί ου δεν εί ναι πλέον "ευχολόγι ο" ή αντι κεί µενο "συγκεχυµένων προθέσεων" και "ασαφούς
βούλησης".
Υπάρχει σαφές πλάνο και
χρονοδι άγραµµα εργασι ών (το
οποί ο τηρεί ται ) και σε λί γο
και ρό οι µαθητές θα µεταφερθούν σε ένα ασφαλές και λει τουργι κό σχολεί ο."

4-θριάσιο
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Με σεβασµό και την αγάπη στην Τρίτη Ηλικία

Πραγµατοποιήθηκε στο κέντρο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» η γιορτή των Ηλικιωµένων,
µε την υποστήριξη του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ Ελευσίνας.

Τ

ην Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018,πραγµατοποιήθηκε στο κέντρο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» η
γιορτή των Ηλικιωµένων, την οποία οργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή των µελών ΚΑΠΗ
Ελευσίνας µε την υποστήριξη του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ , του
∆ήµου Ελευσίνας.
Η κατάµεστη αίθουσα γέµισε κέφι, χορό, τραγούδια και πολύ αγάπη. Η Συντονιστική Επιτροπή
ευχαρίστησε όλα τα µέλη για την παρουσία τους
και ευχήθηκε υγεία και του χρόνου να είναι όλοι
παρόντες.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του
ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ, ο οποίος αναφέρθηκε στον
σεβασµό και την αγάπη που αξίζει στην Τρίτη
Ηλικία. Ευχήθηκε σε όλους και συνεχάρη τα µέλη
της Συντονιστικής Επιτροπής, για την άρτια οργά
Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Κάθε παιδί παρέλαβε δίπλωµα συµµετοχ ής και
µετάλλιο από τον Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η, καθώς και υλικό του
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος #BeActiv e και διπλώµατα για την “activ e” συµµετοχ ή τους από το Υ πουργείο Αθλητισµού και Πολιτισµού/ΓΓΑ και την Ευρωπαϊκή Έν ωση.
Στη δράση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του Οργαν ισµού Άθλησης και Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας, κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός, ο Εν τεταλµέν ος
∆ηµοτικός Σύµβουλος και Μέλος του ∆.Σ. του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ Αν τών ιος Κον αξής, καθώς και τα
µέλη Μαρία Γκούµα και Νικόλαος Τερζόγλου.

νωση της εκδήλωσης. Υποσχέθηκε την αµέριστη φροντίδα του και στήριξη στα προγράµµατα
που εφαρµόζονται στα ΚΑΠΗ του ∆ήµου µας.
Τίµησαν την εκδήλωση µε την παρουσία τους,
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µέλη του ∆.Σ.
του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ και εργαζόµενοι των ΚΑΠΗ.
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε την χορωδία µελών
ΚΑΠΗ, που τραγούδησαν συνοδεία του µουσικού
του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ κ. Νικολάου Καρέλου.

Στην συνέχεια τµήµα του χορευτικού τµήµατος
των ΚΑΠΗ, χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, µε
την επιµέλεια της χοροδιδασκάλου του ΝΠ∆∆
ΠΑΚΠΠΑ κα. Βαλαβάνη Μαρία.
Ακολούθησε γλέντι µε ορχήστρα, που πρόσφερε κέφι και τραγούδια, µέχρι αργά το απόγευµα.
Για το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Ο Πρόεδρος- Αγριµάκης Κ. Βασίλης

Στόχος του Τµήµατος Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
είναι οι µαθητές να γνωρίσουν τα συγκεκριµένα αθλήµατα και ειδικότερα,
η παραπάνω δράση, σε συνεργασία µε το συγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα
να συνεχιστεί και µε τα υπόλοιπα σχολεία του ∆ήµου.

Στόχ ος του Τµήµατος Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων
του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. είν αι οι µαθητές ν α γν ωρίσουν τα
συγκεκριµέν α αθλήµατα και ειδικότερα, η παραπά

ν ω δράση, σε συν εργασία µε το συγκεκριµέν ο
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ν α συν εχ ιστεί και µε τα
υπόλοιπα σχ ολεία του ∆ήµου.
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Πιέζει ο δήµος Φυλής για την επίσπευση των διαδικασιών
διευθέτησης του ρέµατος Εσχατιάς στο Ζεφύρι

Α

ναγνωρίζοντας
την ανάγκη των
κατοίκων
της
παραρεµάτιας ζώνης του
Ζεφυρίου να διασφαλίσουν τη ζωή και την
περιουσία τους, αφού σε
κάθε νεροποντή τόσο οι
ίδιοι, όσο και ο ∆ήµος
τίθενται σε επιφυλακή
για να αντιµετωπίσουν
το ενδεχόµενο πληµµύρας, ο ∆ήµαρχος Χρήστος
Παππούς και ο Αντιδήµαρχος Γιάννης Μαυροειδάκος µετέφεραν την
αγωνία τους στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου
Υποδοµών,
αλλά και στην πολιτική
ηγεσία.
Οι πιέσεις εντάθηκαν
µετά την ολοκλήρωση
της διευθέτησης του
ρέµατος από την οδό
Κωστή Παλαµά, προς τις
Λεωφόρους Φυλής και
Θηβών, µε αποτέλεσµα
η αρµόδια ∆ιεύθυνση του
Υπουργείου Υποδοµών
να προχωρήσει στην
επικαιροποίηση
της
µελέτης, να εξασφαλίσει
χρηµατοδότηση 88 εκατ.
ευρώ από κοινοτικούς
πόρους για την κατασκευή και 15
εκατ. ευρώ για τις απαλλοτριώσεις
και να διαβιβάσει το σχετικό φάκελο
για έλεγχο στην Επιτροπή Μεγάλων
Έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρόλο που οι υπηρεσιακοί παράγοντες διαβεβαίωναν ότι µέχρι το
τέλος του 2018 θα άνοιγε ο δρόµος
για τη δηµοπράτηση του έργου, ο
Αντιδήµαρχος Γιάννης Μαυροειδάκος
απηύθυνε νέο έγγραφο στην αρµόδια
∆ιεύθυνση του Υπουργείου (∆-19),
ρωτώντας, επίσηµα, ποιο είναι το
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσής του.
Σκοπός του Αντιδηµάρχου ήταν να
αποσπάσει γραπτές δεσµεύσεις από
την Υπηρεσία, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα, ώστε αν διαπιστώσει
στασιµότητα ή ολιγωρία να απευθυνθεί στην πολιτική ηγεσία.
Η απάντηση της Υπηρεσίας ήταν
άκρως ικανοποιητική για το Γιάννη
Μαυροειδάκο, αφού προβλέπει ότι
µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2019 θα
έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος και θα
αρχίσουν οι εργασίες. Το χρονικό
αυτό διάστηµα µπορεί εκ πρώτης
όψεως να φαίνεται µεγάλο, όµως δεν
είναι, σε σχέση µε το µέγεθος του
έργου, ο προϋπολογισµός του

Το έγγραφο του Αντιδηµάρχου και η απάντηση του Υπουργείου.

οποίου φτάνει 88 εκατ. ευρώ χωρίς
τις απαλλοτριώσεις.
Το έγγραφο της ∆-19 είναι κατατοπιστικότατο ως προς το χρονοδιάγραµµα και προβλέπει ότι µέχρι το
τέλος του 2018 θα έχει συνταχθεί το
Τεχνικό ∆ελτίο για να εξασφαλιστεί η
ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα του Υπουργείου Υποδοµών (ΕΠΕΡΑ) και θα έχει γίνει η
προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισµού.
Οι εργασίες, όπως προαναφέρθηκε, θα αρχίσουν το Σεπτέµβριο του
2019 και το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί µετά από τρία χρόνια.
Σχολιάζοντας το περιεχόµενο του
εγγράφου ο Γιάννης Μαυροειδάκος
εξέφρασε την ικανοποίησή του. «Οι
πιέσεις του ∆ήµου αποδίδουν καρπούς. Είναι η πρώτη φορά που το
Υπουργείο δίνει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης ενός από τα
µεγαλύτερα, σε πανελλαδικό επίπεδο, αντιπληµµυρικά έργα. Θα παρακολουθούµε από κοντά την πιστή
τήρησή του, ώστε να διασφαλίσουµε
τα συµφέροντα των συνδηµοτών µας.
Είναι αδιανόητο να κινδυνεύουν εν
έτει 2018 η ζωή και η περιουσία τους,

αλλά και να τίθεται σε συναγερµό ο
∆ήµος, κάθε φορά που η Μετεωρολο-

γική Υπηρεσία προβλέπει βροχή»
τόνισε ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου.

Νέο ξύλινο παρκέ

Τ

στο Κλειστό Γυµναστήριο της
περιοχής «Μελί» Μεγάρων

ην αν αβάθµιση του κλειστού Γυµν αστηρίου της περιοχ ής «Μελί» Μεγάρων µε
γν ώµον α την ασφάλεια των αθλούµεν ων , εξασφαλίζουν , µε την υπογραφή
Προγραµµατικής Σύµβασης για το σχ ετικό έργο, η Περιφέρεια Αττικής, ο ∆ήµος
Μεγαρέων και η εταιρεία «Κτιριακές Υ ποδοµές ΑΕ».
Πρόκειται για έργο προϋπολογισµού 140.000 ευρώ µε ΦΠΑ που χ ρηµατοδοτείται
από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.
Αν τικείµεν ο των παρεµβάσεων είν αι η κατασκευή ν έου ξύλιν ου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) στο Κλειστό Γυµν αστήριο, σύµφων α µε τις προδιαγραφές της Γεν ικής
Γραµµατείας Αθλητισµού, προς αν τικατάσταση του υφιστάµεν ου τσιµεν τέν ιου
δαπέδου, το οποίο καθιστά απαγορευτική τη διεξαγωγή αγών ων .
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∆ίκτυο πολιτιστικής επικοινωνίας από την Περιφέρεια

Η Ορχήστρα Academica ταξιδεύει στην Αττική

«Η
Ορχήστρα
Academi ca ταξι δεύει
στην Αττική» - Από το
Ωδείο Αθηνών ξεκινά
σήµερα Παρασκευή, 12
Οκτωβρίου, στις 20:30
(στην αί θουσα Άρης
Γαρουφαλής) ο τέταρτος
κύκλος των συναυλιών
που στηρίζει, µέσω του
ΠΕΠ Αττικής η Περιφέρεια, και θα διαρκέσουν
έως την Κυρι ακή 21
Οκτωβρίου.
Συγκεκριµένα, η καταξι ωµένη
Ορχήστρα
Academi ca Αθηνών,
φι λοξενούµενη ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών, ταξιδεύει το κλασικό ρεπερτόριο και τη
σύγχρονη
ελληνι κή
δηµιουργία, από το κέντρο της πόλης σε περιοχές της Περιφέρειας
Αττικής. Πρόκειται για
ένα τριετές καλλιτεχνικό
Το αν αλυτικό πρόγραµµα των
πρόγραµµα που φιλοσυν αυλιών του τέταρτου κύκλου.
δοξεί να διαµορφώσει
ένα δίκτυο πολιτιστικής
επικοινωνίας και να αναδείξει τη δηµόσια αξία του πολιτισµού. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Περιφέρειας Αττικής 2014-2020, µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υλοποιείται από τον
Μουσικό και ∆ραµατικό Σύλλογο «Ωδείον Αθηνών - 1871».

∆ήλωση Γιάννη Σγουρού µετά την ανακοίνωση στήριξης
της υποψηφιότητας του από το Κίνηµα Αλλαγής

Σ µου

τα σχ εδόν δέκα επτά χ ρόν ια της παρουσίας
στα δρώµεν α της Αττικής, τόσο στη
Νοµαρχ ία Αθην ών όσο και στην Περιφέρεια Αττικής, υπήρξα συν επής στις αρχ ές της συν εργασίας, της διαφάν ειας και της αποτελεσµατικότητας. Επιδίωξα πάν τοτε την ευρύτερη δυν ατή
συν αίν εση και συσπείρωση δυν άµεων , γιατί
µόν ο έτσι µπορούν ν α υπηρετηθούν τα συµφέρον τα των πολιτών και των πόλεων της µεγαλύτερης Περιφέρειας της χ ώρας.
Είν αι σε όλους γν ωστή η πολιτική µου έν ταξη
στο χ ώρο της προοδευτικής και δηµοκρατικής
παράταξης. Το ίδιο γν ωστή σε όλους είν αι και η
αυτοδιοικητική µου διαδροµή.
Αυτή την διαδροµή αν αγν ωρίζει µε την οµόφων η
απόφαση στήριξης στο πρόσωπό µου και την
παράταξη µας το Κίν ηµα Αλλαγής και αυτό αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για µέν α.

Συµβολική
επίσκεψη του
Σταϊνµάγερ στο
στρατόπεδο
Χαϊδαρίου

Σ της Πέµπτης, πριν συν αν τηθεί µε τον Προκόπη Παυλόπουλο.

υµβολική επίσκεψη από τον Γερµαν ό πρόεδρο Φραν κ Βάλτερ Στάιν µαϊερ το πρωί

Ο Γερµαν ός πρόεδρος πέρασε την πύλη του στρατοπέδου συγκέν τρωσης στο Χαϊδάρι στο οποίο κατά τη διάρκεια της κατοχ ής είχ αν βασαν ιστεί και εν συν εχ εία
είχ αν βρει µαρτυρικό θάν ατο ή είχ αν αποσταλεί στα στρατόπεδα της Γερµαν ίας
χ ιλιάδες Έλλην ες αν τιστασιακοί και Εβραίοι από τα ν αζιστικά στρατεύµατα κατοχ ής.
Ο κ. Στάιν µαϊερ άφησε στο χ ώρο λίγα λευκά λουλούδια ως έν δειξη συγγν ώµης για
όσα διέπραξαν οι συµπατριώτες του κατά τη διάρκεια της κατοχ ής.

Με χαµόγελα και ευχές οι αγιασµοί
στους Παιδικούς Σταθµούς Άνω Λιοσίων

Μ

ε τις ευλογίες της εκκλησίας
και τις ευχές του ∆ηµάρχου
Φυλής Χρήστου Παππού,
των γονιών και των παιδαγωγών, για
µια καλή παιδαγωγική χρονιά, πραγµατοποιήθηκαν οι αγιασµοί στους
Παιδικούς Σταθµούς Άνω Λιοσίων
από την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου έως
την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018.
Υγεία και δύναµη ευχήθηκε σε
γονείς και παιδιά ο Πρόεδρος των
Παιδικών Σταθµών Άνω Λιοσίων,
Παναγιώτης Καµαρινόπουλος και
ευχαρίστησε τις παιδαγωγούς και τη
∆ιοίκηση του ∆ήµου για τη στήριξη,
καθώς και όλους όσοι συντελούν
στην προσπάθεια για την άψογη λειτουργία των Παιδικών Σταθµών.
Ενθουσιασµένος που βρίσκεται

ανάµεσα σε παιδιά δήλωσε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς διαβεβαιώνοντας τους γονείς ότι τα παιδιά

τ ο υ ς
βρίσκονται
σε
καλά
χ έ ρ ι α .
«Έχετε εµπιστοσύνη στις
παιδαγωγούς
και στη λειτουργία των
Παιδικών
Σταθµών» προέτρεψε τους γονείς
και συνεχάρη το προσωπικό και τον
Πρόεδρο των Παιδικών Σταθµών.

Οι αγιασµοί πραγµατοποιήθηκαν
την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου στο Βρεφονηπιακό Σταθµό Λίµνης, στον 1ο
Παιδικό Σταθµό και στο 2ο Παιδικό
Σταθµό Άνω Λιοσίων, την Πέµπτη 11
Οκτωβρίου στους Παιδικούς Σταθµούς Αγίου Νικολάου και Αγίου
Ιωάννη και στον Βρεφονηπιακό
Σταθµό Αγίου Ιωάννη και την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου στον Βρεφονηπιακό Σταθµό Ζωφριάς και στον
Βρεφονηπιακό Σταθµό Ολοκληρωµένης Φροντίδας Ζωφριάς.
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Σε εξέλιξη έργα οδοποιΐας
στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής

Σ

υν εχ ίζον ται τα έργα οδοποιΐ ας στη
∆ηµοτική Εν ότητα Φυλής. Σύν τοµα,
όπως έχ ει ήδη αν ακοιν ωθεί, πρόκειται ν α ξεκιν ήσει η ασφαλτόστρωση 22 δρόµων στο πλαίσιο της εργολαβίας που περιλαµβάν ει, συν ολικά, 76 δρόµους, συν ολικού
µήκους 11 χ ιλιοµέτρων στις ∆ηµοτικές Εν ότητες Ζεφυρίου και Φυλής.
Εν τω µεταξύ βρίσκον ται σε εξέλιξη έργα
τσιµεν τόστρωσης δρόµων σε τρία σηµεία της
∆ηµοτικής Εν ότητας Φυλής και συγκεκριµέν α στις θέσεις « Μπρίν ια», «Πηγή» και
«Άγιος Νικόλαος».
Πρόκειται για αν τιολισθητική τσιµεν τόστρωση δρόµων συν ολικού µήκους εν ός χ ιλιοµέτρου, µέσα στον οικιστικό ιστό και σε
αν ηφορικές τοπ οθεσίες, όπ ου αν τεν δείκν υται η χ ρήση ασφαλτοτάπ ητα. Οι
Παλαιολόγου και Έβρου
συγκεκριµέν οι δρόµοι είχ αν ν α συν τηρηθούν π ολλά χ ρόν ια, µε απ οτέλεσµα ν α
δυσκολεύουν την µετακίν ηση των κατοίκων . Το έργο ολοκληρών εται άµεσα στις δύο πρώτες τοποθεσίες, εν ώ
στη θέση «Άγιος Νικόλαος» θα ολοκληρωθεί µόλις γίν ουν οι συν δέσεις αποχ έτευσης ακαθάρτων , ώστε ν α µην
ξαν αγίν ουν εκσκαφές στο σηµείο.
Μιλών τας για το έργο ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς έκαν ε γεν ικότερη αν αφορά στα έργα αποχ έτευσης και
οδοποιΐ ας που έγιν αν ή βρίσκον ται σε εξέλιξη στη ∆ηµοτική Εν ότητα Φυλής.
«Από τη στιγµή που αν αλάβαµε καθήκον τα δώσαµε έµφαση στην αποχ έτευση και στην οδοποιΐ α της Φυλής.
Μειώσαµε το υπέρογκο κόστος σύν δεσης ώστε ν α συν δεθούν στην αποχ έτευση όλα τα ν οικοκυριά και κατασκευάζουµε αποχ ετευτικό δίκτυο για ν α καλυφθεί το
95% των κτιρίων της ∆ηµοτικής Εν ότητας. ∆εν
ν οείται στον 21ο αιών α ν α εξυπηρετούν ται τα ν οικοκυριά από βόθρους προκαλών τας υγειον οµικά
προβλήµατα και επιβαρύν ον τας οικον οµικά τους
συν δηµότες µας.
Στην οδοποιΐ α ασφαλτοστρώσαµε τη Λεωφόρο
Φυλής και παρακείµεν ους δρόµους, εν ώ βρίσκεται
σε εξέλιξη η εργολαβία για το Ζεφύρι και τη Φυλή.
Εξάλλου, σύν τοµα θα αρχ ίσει το έργο της αγροτικής οδοποιΐ ας ώστε ν α φτάσουµε στα πιο απρόσιτα σηµεία της ∆ηµοτικής Εν ότητας.
Τέλος µε το έργο διάσωσης της πολιτιστικής
κληρον οµιάς θα εξασφαλίσουµε πρόσβαση σε όλα
τα σηµεία αρχ αιολογικού και θρησκευτικού εν διαφέρον τος.
Συν εχ ίζουµε την προσπάθειά µας για τη βελτίωση των συν θηκών ζωής των συν δηµοτών µας στη
έργο της τσιµεντόστρωσης
∆ηµοτική Εν ότητα Φυλής» τόν ισε ο Χρήστος Παπστην οδό Νικηφόρου Φωκά
πούς.

θριάσιο-7

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ

« Πρόσκληση σε συνεδρίαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Έ

χ ον τας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75
του Ν. 3852/10, καλείστε σε
συν εδρίαση
την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα
19:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίν ας, προκειµέν ου ως αρµόδια Επιτροπή ν α συζητήσουµε και ν α
πάρουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1.Γν ωµοδότηση περί έγκρισης χ ορήγησης θέσης
στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Θειρών 100 στην
∆ηµοτική Εν ότητα Ελευσίν ας.
2.Γν ωµοδότηση περί έγκρισης εισόδου – εξόδου
οχ ηµάτων της ΕΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ –
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ στην εκτός σχ εδίου περιοχ ή της
∆ηµοτικής Εν ότητας Μαγούλας, επί αγροτικής οδού
στη θέση « ΚΑΜΙΝΗ ΜΟΙΡΑ».
3.Γν ωµοδότηση περί έγκρισης εισόδου – εξόδου
οχ ηµάτων της επιχ είρησης « ΠΑΦΙΛΗ ΙΚΕ» στην
εκτός σχ εδίου περιοχ ή της ∆ηµοτικής Εν ότητας
Μαγούλας, επί αγροτικής οδού στη θέση « ΛΟΥ ΤΣΑ».
4.Γν ωµοδότηση περί έγκρισης εισόδου – εξόδου για
το κέν τρο αποθήκευσης και διαν οµής ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΡΗ στην εκτός σχ εδίου περιοχ ή της ∆ηµοτικής Εν ότητας Μαγούλας, επί αγροτικής οδού 25ης
Μαρτίου στη θέση « ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ ».
5.Λήψη απόφασης για αν άκληση ή µη άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειον οµικού εν διαφέρον τος (
κυλικείο εν τός του 4ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Ελευσίν ας) ιδιοκτησίας κας. ΚΑΣ∆ΑΓΛΗ ΑΝΝΑΣ.
6.Λήψη απόφασης για αν άκληση ή µη άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειον οµικού εν διαφέρον τος (
καφετέρια) ιδιοκτησίας κου. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΡΙΜΑΚΗ.
7.Λήψη απόφασης για αν άκληση ή µη άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειον οµικού εν διαφέρον τος
(καφεν είο) ιδιοκτησίας κας. QIQI ASIMINA του
ALEXANDER.
8.Λήψη απόφασης για την οριστική παύση λειτουργίας καταστήµατος υγειον οµικού εν διαφέρον τος
(ΠΟΛΥ ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΨΥ ΧΑΓΩΓΙΑΣ ΙΚΕ).

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ Π.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούµε στην καθιερωµένη
γιορτή για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
που θα πραγµατοποιηθεί την
∆ευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018
και ώρα 12:00 στο Κλειστό
Γυµναστήριο (Μπάσκετ) ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Άνω Λιοσίων (Κων/νου
Παρθένη 29). Η παρουσία σας θα είναι
χαρά και τιµή για εµάς.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η
ΜΑΥΡΟΣ ∆ΑΥΙ∆
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8-θριάσιο

2η συνάντηση του Forum ∆υτικής Αττικής για θέµατα Ροµά για το 2018

Εκτενής συζήτηση για : α) Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, β) Παρεµβάσεις υποδοµών
σε Βλυχό Μεγάρων και Ασπρόπυργο, γ) Θέµατα απασχόλησης των πληθυσµών Ροµά.

Τ

ην Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, στην
Ελευσίνα, πραγµατοποιήθηκε η
2η συνάντηση 2018 του Forum
∆υτικής Αττικής για θέµατα Ροµά, µε
θέµα : «Bελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και νέες δυνατότητες απασχόλησης».
Στη συνάντηση έγινε εκτενή εισήγηση,
από εκπροσώπους της Ειδικής Γραµµατείας του Υπ. Εργασίας για θέµατα Ροµά,
για τα εξής θέµατα:
α) Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.
β) Παρεµβάσεις υποδοµών σε Βλυχό
Μεγάρων και Ασπρόπυργο.
γ) Θέµατα απασχόλησης των πληθυσµών Ροµά.

Η δηµοκρατική συζήτηση που ακολούθησε, παρά τις επιµέρους απόψεις,
ήταν ουσιαστική.
Αναδείχτηκε το σηµαντικό έργο που επιτελεί η Περιφέρεια Αττικής, τα τελευταία
χρόνια, µαζί µε τις παρεµβάσεις που
έπονται στους οικισµούς Ροµά της ∆υτικής Αττικής, κάτι που γίνεται για πρώτη
φορά, ενώ αναφέρθηκαν και όλα τα µεγάλα προβλήµατα που αναζητούν τις λύσεις
τους.
Κλείνοντας ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, ανέφερε τα
εξής :«Υπάρχει ανάγκη επιτάχυνσης
όλων των διαδικασιών, ώστε µέσα στο
2019 να ξεκινήσουν οι εργασίες για την
δηµιουργία υποδοµών στους οικισµούς
Ροµά, στον Ασπρόπυργο και τα Μέγαρα,
ώστε να αντιµετωπιστούν βασικά προβλήµατα διαβίωσης σε αυτές τις περιοχές.
Επίσης αποτελεί επιτακτική ανάγκη η
ενίσχυση του ρόλου όλων των συλλόγων
Ροµά της ∆υτικής Αττικής, ώστε µέσα
από τον αγώνα που οφείλουν να δώσουν
για την εξεύρεση λύσης για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, να αναβαθ-

µίσουν και την υπάρχουσα σχέση τους,
µε τους πολυπληθείς οικισµούς Ροµά της
∆υτικής Αττικής».
-----------------------------------------------

Στη συνάντηση συµµετείχαν αναλυτικά: Σ.
Πάντζας, Βουλευτής Αττικής ΣΥΡΙΖΑ, Γ.
Μαρτίνου, βουλεύτρια Αττικής Ν∆, Ε. Ρήγα,
Αντιδήµαρχος Μεγάρων, Α. ∆ιολέτης, Αντιδήµαρχος Ελευσίνας, ∆. Μπουρίκος, Τµηµατάρχης σχεδιασµού Κοινωνικής Ένταξης Υπ.
Εργασίας, Π. Αναστασιάδου, Τµήµα εξειδίκευσης Κοινωνικής Ένταξης Υπ. Εργασίας, Θ.

Ανδριόπουλος, Τµήµα σχεδιασµού Κοινωνικής Ένταξης Υπ. Εργασίας, Ε. Ρεφειάδου,
∆Α∆Α/Α.Τ. Ελευσίνας, Κ. Ζγάντζουρη, Προϊσταµένη Κοινωνικής Προστασίας ∆ήµου Ελευσίνας, Α.Ζέππου, Κοινωνικής Προστασίας
∆ήµου Ελευσίνας, Μ. Ρήγα, Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Μεγάρων, Ι. Ντουρακόπουλος, 2η
Υγειονοµική Περιφέρεια, Ι. Μπατσιούδη,
Εκπρόσωπος ΟΑΕ∆ Ελευσίνας, Κ. Παϊτέρης,
Πρόεδρος Ένωσης ∆ιαµεσολαβητών Ελλήνων
Ροµά, Β. Πάντζος, Πρόεδρος ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ,
Κ. Λιακόπουλος, Πρόεδρος Οµοσπονδίας

Ροµά ‘ο Όµηρος’, Γ.Σούτας, Πρόεδρος
συλλόγου Ροµά Νεόκτιστα Ασπροπύργου, Α.
Καραγκούνης, Αντιπρόεδρος ΠΑΝΟΣΕΡ/
εκπρόσωπος Συλλόγου Αγ. Χριστόφορος
Βλυχό Μεγάρων, Σ. Αγγελόπουλος, Πρόεδρος
Ελπίδας Αχαρνών, Α. Τσακίρης, Σωµατείο
Φιλική Εταιρεία, Ε. Χασιώτου, Κλίµακα, Ε.
Νίκα, ∆/νση Υγειονοµικού Ελεγχου ∆υτικής,
Αττικής, ∆. Ραφτόπουλος, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής, Μ. Κιοσκέρογλου,
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής,
Π. Νικολαΐδης, Ειδικός Συνεργάτης Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής.
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Ανακοίνωση της ∆ιοίκησης του Οµίλου ΕΛΠΕ

«Η Εταιρεία καταβάλει κάθε µέριµνα για την πλήρη τήρηση της
εργατικής νοµοθεσίας από τους εργολάβους µε τους οποίους
συνεργάζεται, εφαρµόζοντας πλήρως τη σχετική πρόσφατη νοµοθεσία».

Μ

ε αφορµή πρόσφατες αναφορές στα ΜΜΕ, τη
συνάντηση µε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
στις 26.9.2018, για τις συνθήκες απασχόλησης και τους
όρους αµοιβής και εργασίας εργαζοµένων σε τρίτες Εταιρείες που αναλαµβάνουν έργα στον Όµιλο ΕΛΠΕ, σε
συνέχεια και σχετικών ανακοινώσεων για τα ανωτέρω
θέµατα, η ∆ιοίκηση του Οµίλου ενηµερώνει:

Όπως δήλωσε µε σαφήνεια ο εκπρόσωπος της ΕΛΠΕ
στη σύσκεψη µε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «η Εταιρεία δεν
εµπλέκεται στις εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων σε
τρίτες εργολαβικές Εταιρείες που αναλαµβάνουν έργα
στον Όµιλο ΕΛΠΕ, οι οποίες αποτελούν αντικείµενο
συµφωνίας µεταξύ εργολάβου – εργοδότη και των εργαζοµένων του.
Ωστόσο η Εταιρεία καταβάλει κάθε µέριµνα για την
πλήρη τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας από τους εργολάβους µε τους οποίους συνεργάζεται, εφαρµόζοντας
πλήρως την σχετική πρόσφατη νοµοθεσία». Οι όποιες
αυξήσεις καταλήγουν να λαµβάνουν οι εργαζόµενοι σε
εργολάβους της εταιρείας µας οφείλονται σε επαύξηση
του οικονοµικού αντικειµένου των σχετικών συµβάσεων
µε τους εν λόγω εργολάβους.
Οι εργαζόµενοι στον Όµιλο ΕΛΠΕ αντιπροσωπεύονται
σύµφωνα µε το Νόµο από τα επιχειρησιακά πρωτοβάθµια Σωµατεία των Εταιρειών του Οµίλου (ΠΣΕΕΠ,
ΠΕΠΕΚΟ, Σύνδεσµος Εργαζοµένων στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ,
Σωµατείο Εργαζοµένων στην ΝΤΙΑΞΟΝ) µε τα οποία
έχουν υπογραφεί οι ισχύουσες ΕΣΣΕ και συζητούνται και
όλα τα σχετικά θέµατα στο πλαίσιο της εκπροσώπησης
των εργαζοµένων.
Ορισµένες από τις συµβάσεις έργου µε εργολαβικές
εταιρείες λήγουν στις 31.12.2018 και στο πλαίσιο των

προκηρύξεων λαµβάνεται σχετική µέριµνα και αναφορές
για την απαρέγκλιτη τήρηση της πρόσφατης νοµοθεσίας
και πιο συγκεκριµένα, στα περί ευθύνης επιχείρησης
(αναθέτοντος), εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των
εργαζόµενων (άρθρο 9, του Ν. 4554/2018).
Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής του Οµίλου ΕΛΠΕ για
ζητήµατα ασφάλειας στις εγκαταστάσεις (39ωρη
απασχόληση εργαζοµένων σε ηµερήσιο πρόγραµµα
εργασίας) αλλά και απασχόλησης στον Όµιλο µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΠΕ ΑΕ, τροποποιήθηκαν σχετικοί όροι στη σύµβαση εξωτερικού συνεργάτη.
Τέλος είναι γνωστές σε όλους τόσο οι ιδιαίτερα ικανοποιητικές συνθήκες απασχόλησης όσο και το επίπεδο
αµοιβών των εργαζοµένων σε εξωτερικούς συνεργάτες,
οι οποίες ανέρχονται σε επίπεδα πολύ πάνω από το
νοµοθετηµένο βασικό µισθό και τελούν σε συνάρτηση µε
το είδος και τη φύση της εργασίας, τα προσόντα την
κατάρτιση και την εµπειρία του εργαζοµένου.
Χαρακτηριστικά και σε ότι αφορά στους εργαζόµενους
οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής και διοικητικής
υποστήριξης µέσω εργολαβικής εταιρείας, σηµειώνουµε
ότι οι µέσες ετήσιες µικτές τακτικές αποδοχές των µηχανικών – πτυχιούχων ΑΕΙ ανέρχονται σε 22.100 Ευρώ,
του τεχνικού προσωπικού σε 14.600 Ευρώ και των
υπαλλήλων γραφείου σε 15.200 Ευρώ.
Οι αποδοχές αυτές αποκλείουν κάθε συνειρµό και αναφορά σε «εργασιακό µεσαίωνα» και αποδεικνύουν ότι η
συνεργασία του Οµίλου ΕΛΠΕ µε τους εξωτερικούς του
συνεργάτες διέπεται από πλήρη σεβασµό της αξιοπρέπειας και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε αυτούς,
πιστεύουµε δε ότι η όποια άλλη αναφορά οφείλεται σε
ελλιπή πληροφόρηση.
∆ιοίκηση Οµίλου

Την υποψηφιότητά του για την
Περιφέρεια Αττικής
ανακοίνωσε o Γ. Πατούλης

Τ

ην υποψηφι ότητά του γι α την Περι φέρει α Αττι κής
ανακοί νωσε κι επί σηµα ο ∆ήµαρχος Αµαρουσί ου,
Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, Γ. Πατούλης, µε γραπτή δήλω-

σή του:
«Ύστερα από 20 χρόνι α προσφοράς στην Τοπι κή Αυτοδι οί κηση δι εκδι κώ την εµπι στοσύνη των πολι τών της
µεγαλύτερης Περι φέρει ας της πατρί δας µας. Καταλυτι κό
ρόλο στην απόφασή µου αυτή έπαι ξε η στήρι ξη της Νέας
∆ηµοκρατί ας και του Προέδρου της, κυρί ου Κυρι άκου
Μητσοτάκη.
Οι πολί τες της Αθήνας, του Πει ραι ά και όλων των ∆ήµων
της Αττι κής αντι µετωπί ζουν πολύ σοβαρά προβλήµατα. Ο
στόχος και το σχέδι ό µου εί ναι η Περι φέρει α να συµβάλλει
στην οι κονοµι κή ανάπτυξη, στην αντι µετώπι ση της ανεργί ας, στη στήρι ξη της υγι ούς επι χει ρηµατι κότητας και της
µεσαί ας τάξης, στην προστασί α και έµπρακτη αλληλεγγύη
γι α τι ς πι ο αδύναµες κοι νωνι κές οµάδες. Θα κάνουµε τα
πάντα γι α την ασφάλει α σε όλες τι ς γει τονι ές και γι α να
δώσουµε ευκαι ρί ες και προοπτι κές στους νέους ανθρώπους.
∆υστυχώς, η παρούσα δι οί κηση της Περι φέρει ας Αττι κής, απέτυχε παταγωδώς!
Τα αποτελέσµατα της µνηµει ώδους ανι κανότητας που τη
δι ακρί νει ήταν τραγι κά. Η αποτυχί α των δι οι κούντων ήταν
απόλυτη σε όλα τα επί πεδα. Αποδεί χτηκε ανεπαρκής στη
δι αχεί ρι ση όλων των κρί σι µων ζητηµάτων. Στήρι ξε την
εκλογή της στο λαϊ κι σµό και στα ψέµατα. ∆ι οί κησε χωρί ς
σχέδι ο και ενέτει νε όλα τα µεγάλα προβλήµατα.
Η Περι φέρει α Αττι κής οφεί λει να υι οθετήσει ένα νέο πι ο
αποτελεσµατι κό µοντέλο αυτοδι οί κησης.
Έχουµε τη βούληση να ενώσουµε όλες τι ς δηµι ουργι κές
δυνάµει ς της Περι φέρει ας, να συνεργαστούµε µε την Τοπι κή Αυτοδι οί κηση, µε όλους τους συναδέλφους δηµάρχους,
χωρί ς να κάνουµε κανενός εί δους δι άκρι ση κοµµατι κή, ι δεολογι κή.
Αυτός ήταν, άλλωστε, ο δρόµος που ακολούθησα όλα
αυτά τα χρόνι α και στην πολι τι κή και στην ι ατρι κή -κοι νωνι κή µου δράση. Έχουµε τη γνώση, την εµπει ρί α, το σχέδι ο
και την αποφασι στι κότητα γι α σκληρή δουλει ά, γι α να
πάµε όλες τι ς γει τονι ές και την Περι φέρει α µπροστά.
Σήµερα κάνουµε µι α Νέα Αρχή γι α την Αττι κή.
Και στι ς 26 Μαΐ ου, η Αττι κή γυρί ζει σελί δα. Ξεκι νάµε!»

10-θριάσιο

ΣΕΒ: Απολύτως εφικτή η µείωση της
φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναφέρει, έχουµε υψηλότερη φορολογική
επιβάρυνση, ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε φόρους και εισφορές
από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η

µείωση της φορολογικής επιβάρυν σης στην Ελλάδα κατά 2 έως 2,5 ποσοσστιαίες
µον άδες του ΑΕΠ είν αι απολύτως εφικτή µεσοπρόθεσµα, σύµφων α µε τον ΣΕΒ.
"Απλώς, θα πρέπει το θέµα ν α αν τιµετωπισθεί, και από την πλευρά των δαπαν ών
λειτουργίας του κρατικού µηχαν ισµού (εκσυγχρον ισµός µέσω αύξησης της παραγωγικότητας)
και από την πλευρά των φορολογικών εσόδων (µείωσης φορολογικών συν τελεστών µε ταυτόχρον ες αν απτυξιακές µεταρρυθµίσεις)", τον ίζει ο Σύν δεσµος στο εβδοµαδιαίο οικον οµικό
δελτίο. "Στην πλευρά των δαπαν ών καλό θα ήταν ν α σκεφτούµε πώς µπορεί ν α αυξηθεί η
παραγωγικότητα του κράτους, µε την εισαγωγή ν έων µεθόδων και τεχν ολογιών , όπως κάν ουν
όλες οι επιχειρήσεις του κόσµου, καθώς και πολλές άλλες κυβερν ήσεις".
Σύµφων α µε τα στοιχεία που αν αφέρει, έχουµε υψηλότερη φορολογική επιβάρυν ση, ως
ποσοστό του ΑΕΠ, σε φόρους και εισφορές από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Έν ωσης, µε τα
συν ολικά µας έσοδα ν α είν αι κατά 4 ποσοστιαίες µον άδες περίπου υψηλότερα. Τον ίζει ακόµη
ότι αν και µαζεύουµε περισσότερα έσοδα, γιατί έχουµε ν α πληρώσουµε 1,2 ποσοστιαίες µον άδες παραπάν ω σε τόκους, 3,5 ποσοστιαίες µον άδες παραπάν ω σε συν τάξεις και κοιν ων ικές

ΓΑΜΟΣ
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∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
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παροχές σε χρήµα, και 2 ποσοστιαίες µον άδες
παραπάν ω σε µισθούς, ξοδεύουµε πολύ λιγότερα (5
ποσοστιαίες µον άδες λιγότερα) απ' ό,τι η µέση ευρωπαϊκή χώρα, σε µη µισθολογικές δαπάν ες για την
παροχή των δηµοσίων αγαθών παιδείας, υγείας,
άµυν ας, τάξης και ασφάλειας, δικαστήρια, εφορίες,
τελων εία, συν τήρηση γεφυρών , δρόµων , λεωφορείων , κ.ο.κ.
"Η χώρα είν αι πλέον ώριµη για ν α περάσει σε µια ν έα φάση όπου η δηµοσιον οµική πειθαρχία µπορεί ν α συµβαδίζει µε χαµηλότερους φορολογικούς συν τελεστές και υψηλότερους ρυθµούς αν άπτυξης. Απαιτείται ν α θέσουµε ως γεν ικότερο στόχο τη µεταρρύθµιση της κρατικής
µηχαν ής και τον εκσυγχρον ισµό του ρυθµιστικού περιβάλλον τος, χωρίς ν α κρατάµε τα µάτια
ερµητικά κλειστά στις αν άγκες της υγιούς επιχειρηµατικότητας και των δυν αµικών , οργαν ωµέν ων επιχειρήσεων που πληρών ουν εισφορές και φόρους, και, παράλληλα, ν α βουλώσουµε τα
αυτιά µας στις σειρήν ες των προσοδοθηρικών κοιν ων ικών και επιχειρηµατικών οµάδων πίεσης", υποστηρίζει ο ΣΕΒ.
Τέλος σχολιάζον τας τις τρέχουσες εξελίξεις επισηµαίν ει ότι η µέση µην ιαία δαπάν η των ν οικοκυριών παρουσίασε αύξηση το 2017 (+1,6%) για πρώτη φορά από το 2008, ακολουθών τας
τη βελτίωση της καταν αλωτικής εµπιστοσύν ης και την εν ίσχυση της απασχόλησης και των
αµοιβών αν ά µισθωτό (+2,1% και +0,1% αν τίστοιχα το 2017). Τέλος, καλωσορίζει την αυξαν όµεν η δραστηριότητα βεβαίωσης φόρων και προστίµων που αν τιστοιχούν στις αν αφορές για
αδικήµατα φοροδιαφυγής από την ΑΑ∆Ε προς την Αρχή Καταπολέµησης και Νοµιµοποίησης
Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες.
ΠΗΓΗ ΑΠΕ
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Θέµα: Απόφ αση ∆ηµάρχου Ν.
Σµύρν ης περί συµπληρώσεως
αρµοδιοτήµεταβιβαζοµέν ων
των στο Γεν ικό Γραµµατέα του
∆ήµου, κ. Μιχαήλ Χρηστάκη.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
Τ ις διατάξεις του άρθρου 58 του
Ν. 3852/2010 ‘Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης’ (ΦΕΚ Α΄
87/7-6-2010), που αφορά τις
αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου.
Τ ις διατάξεις του άρθρου 161 του
Ν. 3584/2007 ‘Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων’ (ΦΕΚ Α΄
143/28-6-2007), που αφορά τους
Γενικούς Γραµµατείς ∆ήµων.
Τ ις διατάξεις του άρθρου 167 του
Ν. 3584/2007 ‘Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων’ (ΦΕΚ Α΄
143/28-6-2007), που αφορά τα
Γενικά Προσόντα Πρόσληψης Κωλύµατα ∆ιορισµού.
Τ ις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009

‘Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και
άλλες διατάξεις οργάνωσης και
λειτουργίας
της
∆ηµόσιας
∆ιοίκησης’ (ΦΕΚ Α΄ 163/4-92009), που αφορά τις αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα.
Τ ις διατάξεις του άρθρου 88 του
Ν. 3463/2006 ‘Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων’ (ΦΕΚ
Α΄ 114/8-6-2006), που αφορά την
εξουσιοδότηση υπογραφών.
Τ ο άρθρο 173 του Ν.3463/2006
∆.Κ.Κ περί σύστασης παγίας
προκαταβολής.
Τ ο άρθρο 203 του Ν.4555/2018
περί έκδοσης
Τ ην µε αριθµό 12034/24-4-2017
Απόφαση ∆ηµάρχου σχετικά µε
το διορισµό του κ. Μιχαήλ Χρηστάκη του Γεωργίου, ως Γενικό
Γραµµατέα του ∆ήµου Νέας
Σµύρνης, η οποία δηµοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ Γ΄ 472/24-5-2017.
Τ ον ισχύοντα Ο.Ε.Υ του ∆ήµου
µας.
Τ ις υπάρχουσες υπηρεσιακές
ανάγκες του ∆ήµου µας, που επιβάλλουν πέραν των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις αρµοδιοτήτων του Γενικού Γραµµατέα,
την ανάθεση σε αυτόν της υπογραφής ορισµένων εγγράφων και
πιστοποιητικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Να αν αθέσει στο Γεν ικό
Γραµµατέα, κ. Μιχαήλ Χρηστάκη
του Γεωργίου τις παρακάτω
αρµοδιότητες:
α) Να προΐσταται του προσωπικού του ∆ήµου αµέσως µετά τον
∆ήµαρχο.
β) Να προΐσταται των υπηρεσιών
(αυτοτελών Τ µηµάτων - Γραφείων) που υπάγονται στο ∆ήµα-

θριάσιο-11
ρχο.
γ) Να εισηγείται και να ενηµερώνει
το ∆ήµαρχο για θέµατα που θεωρούνται επείγοντα και να συνεργάζεται µαζί του για την υπηρεσιακή
τους προώθηση και επίλυση.
δ) Να συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους για την υλοποίηση των
πολιτικών αποφάσεων.
ε) Να µεριµνά για την επεξεργασία
από τις αρµόδιες υπηρεσίες των
θεµάτων που είναι προς συζήτηση
ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής
και της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε
αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω
οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ή της
Οικονοµικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
στ) Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
της Οικονοµικής Επιτροπής και
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
∆ήµου.
ζ) Να µεριµνά για τις διαδικασίες
κατάρτισης του Επιχειρησιακού
Σχεδιασµού και των Ετήσιων Προγραµµάτων ∆ράσης του ∆ήµου,
όπως και να παρακολουθεί την
επίτευξη των περιοδικών στόχων
και
την
υλοποίηση
των
αντίστοιχων προγραµµάτων που
αποφασίζονται από τα όργανα
διοίκησης του ∆ήµου, και να
ενηµερώνει σχετικά το ∆ήµαρχο,
τους καθ΄ ύλην αρµόδιους Αντιδηµάρχους και τους Προέδρους
των εποπτευόµενων φορέων του
∆ήµου.
η) Να παρέχει οδηγίες, να δίνει
κατευθύνσεις και γενικότερα, να

συντονίζει τις υπηρεσίες του
∆ήµου κατά την άσκηση του
έργου τους.
θ) Να υπογράφει τις αποφάσεις
χορήγησης πάσης φύσεως αδειών
µε ή χωρίς αποδοχές και τις µετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό όλων των υπαλλήλων του ∆ήµου.
ι) Να παραλαµβάνει κάθε είδος
εγγράφων και κοινοποιήσεις δικαστικής φύσεως από πολίτες,
όργανα της δηµοτικής διοίκησης
και υπηρεσίες και δικαστικούς επιµελητές.
ια) Να υπογράφει όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις, σε ότι
αφορά στο Γραφείο ∆ηµοτικής
Κατάστασης του Τ µήµατος ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
ιβ) Να µεριµνά για την έγκαιρη
ετοιµασία των περιοδικών απολογισµών δράσης του ∆ήµου, σύµφωνα προς τα αντίστοιχα προγράµµατα ή τις συγκεκριµένες αποφάσεις και να ενηµερώνει σχετικά το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής.
ιγ) Να προβαίνει στην µελέτη και
εισήγηση µέτρων για τη βελτίωση
και προαγωγή των λειτουργιών
του ∆ήµου.
ιδ) Να µεριµνά για την συνεχή
βελτίωση και την αποτελεσµατικότητα της δράσης των υπηρεσιών του ∆ήµου, την προσαρµογή της λειτουργίας του στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη
βελτίωση της απόδοσης του σχετικού στελεχιακού δυναµικού και
των τεχνικών µέσων του ∆ήµου.
ιε) Να οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δηµιουργείται στο ∆ήµο.
ιστ) Να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες για την οργάνωση & λειτουργία συστήµατος ποιότητας

στο δήµο και την αντίστοιχη εκτέλεση των απαραίτητων γι’ αυτό
διοικητικών διαδικασιών.
ιζ) Να µεριµνά για την προώθηση
& την υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών, που αφορούν στα θέµατα που προκύπτουν
από τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ,
από χρηµατοδοτήσεις ευρωπαϊκών & άλλων προγραµµάτων.
ιθ) Να συγκαλεί, όποτε κρίνει σκόπιµο τους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων για τον απολογισµό
του υλοποιηθέντος έργου και τον
προγραµµατισµό νέου.
κ) Να δέχεται διάφορες Επιτροπές, Συλλόγους και ∆ηµότες και
να δίνει κατευθύνσεις για την
επίλυση των προβληµάτων που
προκύπτουν µεταξύ Πολιτών και
Υπηρεσιών.
κα) Να παραλαµβάνει και να χαρακτηρίζει την εισερχόµενη στο
∆ήµο αλληλογραφία κατά αρµοδιότητα των διαφόρων υπηρεσιών
και να τη χρεώνει σε αυτές.
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ΤΕΙ
ΜΑΡΝΗ 10 - 104 33
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-8239503 FAX:
210-8239573
e - m
a i l :
pasy bn@otenet.gr

σµου Βρεφον ηπιαγωγών
ΤΕΙ καλεί τα µέλη του
Συν δέσµου µας σε Τακτική Γεν ική Συν έλευση την
Παρασκευή 19 Οκτωβρίου
2018 στις 16.30 στα γραφεία του Συν δέσµου
Μάρν η 10, 104 33 Αθήν α
(1ος Όροφος) µε τα ακόλουθα θέµατα:
1.Πεπραγµέν α του ∆.Σ.
εφ’ όλης της ύλης των
κλαδικών , επιστηµον ικών
και
επ αγγελµατικών
ζητηµάτων .
2.Αν ακοίν ωση του ισολογισµού και έκθεση Εξελεγ-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Σ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Παν ελλήν ιου Συν δέ-

2. Ο Γεν ικός Γραµµατέας υπογράφ ει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφ α αρµοδιότητάς του.
Επιπλέον ανατίθεται στο Γενικό
Γραµµατέα η υπογραφή των ακόλουθων εγγράφων:
α) Όλων των υπηρεσιακών εγγράφων προς το Υπηρεσιακό
Συµβούλιο για προαγωγές υπαλλήλων, επιλογή προϊσταµένων,
ενστάσεις, διαθεσιµότητα, µετατάξεις και λοιπά.
β) Τ ων αποφάσεων που αφορούν
µισθολογικές αλλαγές προσωπικού, τα έγγραφα προς την ΕπιθΕργασίας
(ωράρια
εώρηση
κ.ά.),
οικειοθελείς
εργασίας
αποχωρήσεις κ.ά.
γ) Τ ων εγγράφων αποστολής στα
Υπουργεία, στις Αποκεντρωµένες
∆ιοικήσεις και στις Περιφέρειες και

άλλους δηµόσιους φορείς.
δ) Τ ων εγγράφων εισηγήσεων
προς το ∆ήµαρχο και τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
της Οικονοµικής Επιτροπής και
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ε) Τ ις συµβάσεις προσωπικού ορισµένου χρόνου (δίµηνα, πεντάµηνα, οκτάµηνα κ.ά.), συµβάσεις
πρακτικής άσκησης, βεβαιώσεις
πρακτικής κ.ά.
στ) Τ ων εσωτερικών εγκυκλίων
για την καλύτερη λειτουργία των
υπηρεσιών του ∆ήµου.
ζ) Όλα τα έγγραφα προς τη Νοµική Υπηρεσία για την έκδοση γνωµοδοτήσεων.
η) Όλων των υπηρεσιακών εγγράφων για την οργάνωση & λειτουργία συστήµατος ποιότητας στο
δήµο.
θ) Όλα τα έγγραφα που αφορούν
στις προβλεπόµενες διοικητικές
διαδικασίες των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, ΕΣΠΑ & άλλων,
πλην των τεχνικών δελτίων υποβολής.
ι) Όλες τις εντολές πληρωµής
τιµολογίων που αφορούν την
παγία προκαταβολή.

3. Οι αρµοδιότητες του Γεν ικού
Γραµµατέα εκτελούν ται σύµφ ων α µε τις διοικητικές διαδικασίες, όπως αυτές προβλέπον ται από τις σχετικές διατάξεις.

Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω αρµοδιοτήτων του, ο Γενικός
Γραµµατέας οφείλει προηγουµένως να ενηµερώνει το ∆ήµαρχο.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Σταύρος Τζουλάκης

κτικής Επιτροπής.
3.Προτάσεις
για
τον
π ροϋπ ολογισµό και το
πρόγραµµα δράσης.
4.Εκλογή
Εφορευτικής
Επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχ αιρεσιών για
εκλογή ∆.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Για το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο
Η Πρόεδρος

Καλαϊτζή Ευαγγελία

Ο Γραµµατέας
Αθανάσιος ∆ηµούδης

12-θριάσιο

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΙΕΚ µε Πιστοποίηση κ΄ Επάρκεια Ακτινοπροστασίας (Ε.Ε.Α.Ε)
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
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
ΒΟΗΘΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
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:
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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 ∆ηµα-

ρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή

Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032
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Τα τελικά αποτελέσµατα της 3ης
αγωνιστικής στην Γ’ Εθνική

8ος όµιλος

ΑΕ Ερµιον ίδας-ΑΕ Λέρν ας
Πάµισος-Μαν δραϊκός 1-2 ΤΕΛΙΚΟ
Αστέρας Βλαχ ιώτη-Παν αρκαδικός 2-2 ΤΕΛΙΚΟ
Αµβρυσσέας ∆ιστόµου-ΑΟ Κατασταρίου 0-0 ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟ Εικοσιµίας-Καλαµάτα 0-4 ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟ Υ πάτου-ΑΕ Πελλάν ας 0-1 ΤΕΛΙΚΟ
Παν αργειακός-Ασπρόπυργος 1-0 ΤΕΛΙΚΟ
6ος όµιλος

∆ιαγόρας Ρόδου-Ιάλυσος 0-1 ΤΕΛΙΚΟ
∆ιαγόρας Βραχ ν έικων -Αχ αρν αϊκός 2-0 ΤΕΛΙΚΟ
Νίκη Τραγαν ού-Παν αιγιάλειος 1-4 ΤΕΛΙΚΟ
Θύελλα Ραφήν ας-Παλλην ιακός 0-3 ΤΕΛΙΚΟ
Παν ηλειακός-ΠΑΟ Βάρδας 3-2 ΤΕΛΙΚΟ
Φοίβος Κρεµαστής-Αστέρας Αµαλιάδας 0-0 ΤΕΛΙΚΟ

θριάσιο-13

1-0 τον Ασπρόπυργο ο
Παναργειακός

Σ

υν εχ ίζεται η ξέφρεν η πορεία του Παν αργειακού
στον 8ο όµιλο του πρωταθλήµατος της Γ’ Εθν ικής, καθώς την Κυριακή (14/10) επιβλήθηκε µε
1-0 του Ασπρόπυργου και έκαν ε το 3Χ3.
Έτσι, συν εχ ίζεται ν α µοιράζεται την κορυφή του
βαθµολογικού πίν ακα µε την Καλαµάτα, την οποία και
θα αν τιµετωπίσει εκτός έδρας την επόµεν η αγων ιστική.
Το γκολ που χ άρισε τη ν ίκη στους «λύκους» σηµείωσε µόλις στο 2’ ο Συρεγγέλας, µε τους φιλοξεν ούµεν ους, πάν τως, ν α χ άν ουν µεγάλη ευκαιρία για το 1-1 στο
80’ καθώς ο Ζών ας αστόχ ησε σε κεν ή εστία.

Τα αποτελέσµατα στην Α’ και
Β΄κατηγορία στην ∆υτική Αττική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(3η αγωνιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-3
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 1-6
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 1-1
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-2
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 4-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 1-3
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-2

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(4η)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΒΥΖΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Σάββατο 20/10/18 16:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Σάββατο 20/10/18 16:00
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Σάββατο 20/10/18 16:00
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Κυρι ακή 21/10/18 16:00
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ Κυρι ακή 21/10/18 16:00
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Κυρι ακή 21/10/18 16:00
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ Κυρι ακή 21/10/18 16:00

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(2η αγωνιστική)

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 8-0
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1-1
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 0-0
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 2-4
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2-0
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 4-0

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(3η)
ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Σάββατο 20/10/18 16:00
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ Σάββατο 20/10/18 16:00
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΗΠΕ∆Ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Σάββατο 20/10/18 16:00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΓΗΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυρι ακή 21/10/18 16:00
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Κυρι ακή 21/10/18 16:00
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ ΓΗΠΕ∆Ο
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Κυρι ακή 21/10/18 16:00

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ (Γιώργος Αν των όπουλος): Φαρµάκης, Παν αγιώτου, Μπουτάς, Καλύβας, Μπριλάκης, Κυριακόπουλος, Τσιµικλής, Παπασπύρος (26′ Μαρίν ης),
Συρεγγέλας (90+2’ Κρολ), Μπουν τόπουλος (60’ Μουσταφάι), Καδάς.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (Γιώργος Βαζάκας): Κατσούλης,
Τσουκαλάς, Πρίκας (72′ Κιρτζιαλίδης), Νικολάου,
Ζών ας, Νάκας (88′ Ζωγράφος) ∆ουκάκης, Σταύρου,
Μίλιτς, Μπέλης, Χατζοβασιλάκης (54′ Βαζ Μέν τες).

Έφυγε µε άδεια χέρια από
την Πάτρα ο Αχαρναϊκός

Χ

ωρίς βαθµό στο πρωτάθληµα της Γ’ Εθν ικής
παρέµειν ε ο Αχ αρν αϊκός, ο οποίος µετά την
ήττα στην πρεµιέρα του από τον ∆ιαγόρα δεν τα
κατάφερε ούτε κόν τρα στον ∆ιαγόρα Βραχ ν έικων την
Κυριακή (14/10).
Η οµάδα του Φίλιππα Σχ οιν ά επικράτησε εν τός
έδρας µε 2-0, για την 3η αγων ιστική του 6ου οµίλου,
παν ηγυρίζον τας την πρώτη της ν ίκη.
Οι Μεν ιδιάτες στάθηκαν άτυχ α στο 23’ καθώς είχ αν
δοκάρι εν ώ στο 62’ βρέθηκαν πίσω στο σκορ µετά από
εύστοχ η εκτέλεση πέν αλτι του Νίκου Τρίγκα. Το γκολ
απελευθέρωσε τους γηπεδούχ ους οι οποίοι στο 79’
έκαν αν και το 2-0 µε πλασέ εκτός περιοχ ής του Τσιριγώτη.

∆ΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (Φίλιπ π ας Σχ οιν άς):
Μπαµπούν ης, ∆ριµάλας, Ρουγκάλας (80΄ Καλλιτσουν άκης), Ρίλν τι, Α. Τρίγκας, Ν. Τρίγκας, Σταυρόπουλος,
Τριαν ταφυλλόπουλος (87΄ Σπυρόπουλος), Τσιριγώτης,
Γεωργαν τόπουλος, Κων σταν τιν ίδης (20΄ λ.τ. Παπαδόπουλος, 75΄ Νικολόπουλος).

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ (Φώτης Θαν έλλας): Κουµής, Ιωαν ν ίδης, Χουστουλάκης, Χρήστου, Μακρής, Λύζι, Τζαν έτος, Ναούµ (56΄ Καρβουν ίδης), Νικολάου, Ντιέγκο,
Μπουλγουρίδης (72΄ Κουτσοποδιώτης).

Β' Εθνική (Νότος):Αναλυτικά
τα αποτελέσµατα:

Παν ερυθραϊκός - Πρωτέας Βούλας 68-75
Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου - Πεν τέλη 72-93
Έσπερος - Γλαύκος 81-67
Τρίτων - Παγκράτι 88-83
Μαν δραϊκός - Έν ωση Ιλίου 94-87
Οίαξ Ναυπλίου - Παν ελευσιν ιακός 91-78
ΚΑΟ Κορίν θου - ∆ούκας 73-77
∆άφν η ∆αφν ίου - Παπάγου 85-66

Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθληµα πήρε ο Μ ανδραϊκός, ο οποίος
επιβλήθηκε της Ένωσης Ιλίου µε 94-87

∆εκάλεπτα: 34-12, 52-30, 73-64, 94-87
∆ιαιτητές: Αν αστασίου-Κον ταράτος
Μανδραϊκός (Κουστέν ης): Σιµιτζής 12 (1), Σεργιέν κο 3 Γεωργοπαπαδάκος Σ. 3, ∆έδες 11 (3), Γκαϊτάσοφ
19 (2), Φωτόπουλος 11 (1), Χάλαρης 13 (1), Γεωργοπαπαδάκος Ν. 8 (1), Βασιλόπουλος 18 (2), Κοπακάκης 2.
Ένωση Ιλίου (Κτιστάκης): Παπαγεωργίου, Μπέλλας
Γ. 13 (1), Τσακίρης 18 (2), Φουν τάς 13 (3), Μπολάτογλου 1, Χαϊκάλης 6 (1), Μπέλλας Οδ. 2, Μαν ταλβάν ος
19, Βαρσαµούλης 16.

ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 91-78

∆εκάλεπτα: 21-25, 38-39, 62-50, 91-78
∆ιαιτητές: Μαν τήλας-Σταθόπουλος
Οίαξ Ναυπλίου (Κουλουριώτης): Ραζής, Κουµπούρας, 27(1), Πασολαρι, Μαν άκας 7, Παπαν των ίου 20 (5),
Χασα 4 , Γεωργιάδης 3(1), Τσουχ λης, Πελεκάν ος 14 (2)
, Μπουρτσουκλής 3(1), Σκορδάς 2 , Αν αγν ωστόπουλος
11.
Πανελευσινιακός (Καλογήρου): Κυριακόπουλος 14
(4), Ηλιάδης, Καράµπελας 6, Μουρατίδης 7 (1), Βούλγαρης 15 (4), Σταθόπουλος 1, Ιωάν ν ου, Ψαρόπουλος 13,
Πικέας, ∆ούκας 2, Μαύρος, Αν αγν ωστάκης 20 (2).

∆ΑΦΝΗ ∆ΑΦΝΙΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 85-66
∆εκάλεπτα: 23-16, 42-30, 65-54, 85-66
∆ιαιτητές: Καλογερόπουλος Φ.-Ραχ ιώτης

∆άφνη ∆αφνίου (Κων σταν τιν ίδης): Καν ν άς 3, Γκάτζο 4, Κουφόπουλος 4, Γοργόν ης 4, Αχ είµαστος,
Ψηµίτης 10, Σαλέχ 19(1), ∆οµπρογιάν ν ης 4, Μουστόπουλος 11, Παπαδιον υσίου 10(2), Τάταρης 12(2),
Αρν όκουρος 4

Παπάγου (Κατσούν ης): Παπαζήσης, Πίν ης 4, Πρισκοµάτης 2, Λεκάκης 2, Χρυσός 9(1), Ζώρζος 8, Παπαπέτρου 11, Κουτρούλιας 17, Μπάλος 7, Γιαν ν ίκος 6,
Μάν δαλος, Μακρίδης

Η Επόµενη Αγωνιστική (3η-21/10)

Πρωτέας Βούλας-Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου
Πεν τέλη-Έσπερος
Γλαύκος-Τρίτων
Παγκράτι-Μαν δραϊκός
Έν ωση Ιλίου-Οίαξ Ναυπλίου
Παν ελευσιν ιακός-ΚΑΟ Κορίν θου
∆ούκας-Παπάγου
∆άφν η ∆αφν ίου-Παν ερυθραϊκός

∆ευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

14-θριάσιο

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

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

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
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
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 µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ κατασκευή
,
'65, µπάνιο,
ανοικτό 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
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 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

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

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ

ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271
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
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-

πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@gmail.com

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

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
ΠΕΡΙΒΟΛΙ
ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067
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

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

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

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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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 ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

210

∆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
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«Όχι άλλο αίµα στην άσφαλτο»

∆ευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

16-θριάσιο

βροντοφώναξαν γονείς και µαθητές σε συγκέντρωση
διαµαρτυρίας στα Άνω Λιόσια

Μ

ε το σύνθηµα «Έχουµε δικαίωµα σε Μόρφωση – Ζωή. Τέρµα π ια στην υπ οβάθµιση» γονείς και µαθητές π ραγµατοπ οίησαν την Παρασκευή συγκέντρ-

ωση διαµαρτυρίας στην οδό Πηνειού στα Άνω Λιόσια, ύστερα απ ό π ρωτο-

βουλία της Ένωσης Γονέων Άνω Λιοσίων & Φυλής.

Αφορµή στάθηκε ο τραγικός θάνατος της 53χρονης γυναίκας, ύστερα απ ό

καταδίωξη κακοπ οιού απ ό την αστυνοµία αλλά η αιτία είναι το γενικότερο αίσθηµα
ανασφάλειας κάθε φορά π ου π ροσέρχονται ή απ οχωρούν απ ό το σχολείο.

πηγή: ∆υτική Όχθη

Ληστεία σε τράπεζα στις Ερυθρές
Κινητοποίηση τις Αστυνοµίας για τη σύλληψη των δραστών

∆

ύο άγνωστοι δράστες «χτύπησαν» γύρω στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής σε τράπεζα στις Ερυθρές. Σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία, οι
οπλισµένοι ληστές επιβιβάστηκαν σε µπλε αυτοκίνητο µάρκας Opel
Corsa µε ηλιοροφή, το οποίο έφυγε πιθανότατα προς Βοιωτία και Πλαταιές.
Για τον εντοπισµό και τη σύλληψη τους κινητοποιήθηκαν ισχυρές µονάδες
της Αστυνοµίας, µε µπλόκα σε επίκαιρα σηµεία, ενώ την υπόθεση ανέλαβε
το Αστυνοµικό Τµήµα Θηβών.
Υπενθυµίζεται ότι µόλις το βράδυ της Τετάρτης (10/10) κουκουλοφόρος είχε
εισβάλει σε σούπερ µάρκετ, απειλώντας µε όπλο την ταµία και απέσπασαν
χρήµατα και µία τσάντα που περιείχε τσιγάρα.

«Παχιές» οι οφειλές στην εφορία τον Αύγουστο:

Αυξήθηκαν κατά 939 εκατ. ευρώ
Μόνο τα «φρέσκα» χρέη, δηλαδή αυτά που έχουν
συσσωρευτεί από τις αρχές το χρόνου, αυξήθηκαν
µέσα στον Αύγουστο κατά 851 εκατ. ευρώ.

Τον Αύγουστο ήταν παχιές και οι οφειλές προς την
εφορία. Το συνολικό «καθαρό» ληξιπρόθεσµο υπόλοιπο (χωρίς δηλαδή τους
τόκους και τις προσαυξήσεις)
αυξήθηκε
στα
102,644 δις. ευρώ από
101,704 δις. ευρώ δηλαδή
κατά 939 εκατ. ευρώ µέσα
σε µόλις έναν µήνα.
Το συσσωρευµένο µέχρι
και το τέλος ∆εκεµβρίου του 2017 χρέος
ανήλθε στα 96,394 δις. ευρώ ενώ από τις
αρχές του χρόνου έχουν προστεθεί ήδη
και πρόσθετες οφειλές 6,418 δις. ευρώ.
Μόνο τα «φρέσκα» χρέη, δηλαδή αυτά
που έχουν συσσωρευτεί από τις αρχές το
χρόνου, αυξήθηκαν µέσα στον Αύγουστο
κατά 851 εκατ. ευρώ.
Από την άλλη, «ανακωχή» µε τους
οφειλέτες έκανε η εφορία τον Αύγουστο
προφανώς λόγω θερινών διακοπών.
Ο αριθµός των οφειλετών που έχουν
υποστεί τα αναγκαστικά µέτρα της εφο-

ρίας παρέµεινε στα 1,143 εκατοµµύρια
παρουσιάζοντας ελάχιστη διαφοροποίηση
συγκριτικά µε τον Ιούλιο.
Ο Αύγουστος ήταν επίσης µήνας µείωσης του αριθµού των οφειλετών: από τα
3,933 εκατοµµύρια οφειλέτες του Ιουλίου,
πέσαµε στα 3,8 εκατοµµύρια τον Αύγουστο. Χρέη άνω των 500 ευρώ –όριο ενεργοποίησης των αναγκαστικών µέτρωνέχουν 1,732 εκατοµµύρια άτοµα κάτι που
σηµαίνει ότι οι δύο στους τρεις έχουν ήδη
δεσµευµένους τραπεζικούς λογαριασµούς.

