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σελ. 5

Στη ...φάκα αδίστακτοι
κακοποιοί από Αχαρνές
και Άνω Λιόσια

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ανοιχτή διαβούλευση περί του
σχεδίου νόµου για τις κεραίες
κινητής τηλεφωνίας στις Αχαρνές

Λήστευαν ηλικιωµένους,
είχαν ασελγήσει σε νεαρό κορίτσι και
επιτίθεντο σε άνδρες της ∆ΙΑΣ

Γ. Κασσαβός: Να εξαλειφθούν τα π εριθώρια
π ου δίνει η νοµοθεσία στην εγκατάσταση κεραιών
κοντά σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπ ιακών σταθµών,
σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων

σελ. 2-4

Η Ελευσίνα πρέπει και έχει µνήµη
Τιµήθηκαν σηµαντικές
προσωπικότητες του

αθλητισµού της πόλης
Ενισχυτική διδασκαλία και εκµάθηση ξένων γλωσσών
για παιδιά ευάλωτων οικογενειών στον δήµο Αχαρνών
σελ. 3

Στην Ολυµπία Οδό τα αντιπληµµυρικά

του αυτοκινητόδροµου Ελευσίνας – Κορίνθου

σελ. 9

ΤΟ 2ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

σελ. 3

Παρεµβάσεις αισθητικής αναβάθµισης και
ασφάλειας στην περιοχή Αλώνια Ελευσίνας
σελ. 4

σελ. 8

σελ. 3-13

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ
∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Θα συζητηθεί πιθανή εξαίρεση αιγιαλων,
που βρίσκονται στα όρια του ∆ήµου,
για ειδικούς λόγους (ιστορικούς,
περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κ.λπ.)
από διαδικασίες που αφορούν απλή
χρήση τους.
σελ. 2-11

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

σελ. 12

2-θριάσιο

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 2105598618
Ελευσίνα

ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παγκάλου 81, 2105547602
Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232 08:00-23:00
Ανω Λιόσια

Παππού Γεωργία Ι. Λεωφόρος Φυλής 186,
2102474995 08:00-22:00
Αχαρν ές
Σεν ούν τα Αν τουάν Γ. Κύπρου 76,
Όπισθεν ∆ηµαρχείου, 2102469800

Χαιδάρι
Θεριού Μαρία, Αγ. Παρασκευής 78, 08:00-23:00
Σακόπουλος Θεόδωρος, Παπαν δρέου
Γεωργίου 4 - ∆άσος, 2105813912

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και βροχές
Η θερµοκρασία έως 18
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή,
Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα

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: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- 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

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Θα συζητηθεί πιθανή εξαίρεση αιγιαλων, που βρίσκονται στα όρια του
∆ήµου, για ειδικούς λόγους (ιστορικούς, περιβαλλοντικούς,
επικινδυνότητας κ.λπ.) από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους.

Σ

υνεδριάζει σήµερα 24 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 µ.µ. το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου , για τη συζήτηση και
τη λήψη αποφάσεων, σχετικά µε τα παρακάτω θέµατα
ηµερήσιας διάταξης: Σηµειώνεται ότι µεταξύ άλλων θα συζητηθεί
η πιθανή εξαίρεση αιγιαλων, που βρίσκονται στα όρια του ∆ήµου
, για ειδικούς λόγους (ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κ.λ.π.) από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση
τους.
Θέµα 1ο :Ορθή Επανάληψη της υπ` αριθ. 404/2018 απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα «Έγκριση µερικής τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.∆.∆.
µε την επωνυµία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», σύµφωνα µε την υπ` αριθ. 14/2018 απόφαση του ∆.Σ.
αυτού».Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆.Σ. του Π.Κ.∆.Α., κ. Μελέτιος Μπουραντάς.
Θέµα 2ο :Ορθή Επανάληψη της υπ` αριθ. 405/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα «Έγκριση µερικής τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Οργανισµός Άθλησης &
Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας». Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός.
συνεχίζεται στη σελ.11

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ανοιχτή διαβούλευση περί του σχεδίου νόµου
για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στις Αχαρνές

Ο

Γ. Κασσαβός: Να εξαλειφθούν τα περιθώρια που δίνει η νοµοθεσία
στην εγκατάσταση κεραιών κοντά σε κτιριακές εγκαταστάσεις
βρεφονηπιακών σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων

∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης
Κασσαβός σε συν εργασία µε τη
∆ιεύθυν ση Παιδείας, Πολιτισµού,
Αθλητισµού και Νέας Γεν ιάς και τις Σχ ολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εν ηµερών ει και
προσκαλεί τους εν διαφερόµεν ους φορείς
και τους πολίτες του ∆ήµου Αχ αρν ών , ν α
συµµετάσχ ουν στην δηµόσια διαβούλευση για το Σχ έδιο Νόµου "Aδειοδότηση και
Έλεγχ ος Κατασκευών Κεραιών στην
Ξηρά", η οποία αν αρτήθηκε στις 19
Οκτωβρίου 2018 και θα είν αι αν οικτή σε
σχ όλια και προτάσεις έως τις 2 Νοεµβρίου
2018 και ώρα 13:00 (http://www.opengov .gr/digitalandbrief /?p=1007).

Ειδικότερα, ο ∆ήµος Αχ αρν ών προσκαλεί τους Συλλόγους Γον έων και
Κηδεµόν ων , και γεν ικότερα τη σχ ολική κοιν ότητα,
καθώς και κάθε εν διαφερόµεν ο φορέα ή πολίτη, ν α
συµµετάσχ ει στη δηµόσια διαβούλευση για το Σχ έδιο
Νόµου "Aδειοδότηση και Έλεγχ ος Κατασκευών Κεραιών
στην Ξηρά" ώστε:
1) Να εν ισχ υθεί η ισχ ύς της παραγράφου 7 του άρθρου 16, που δεν επιτρέπει την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κιν ητής τηλεφων ίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφον ηπιακών σταθµών , σχ ολείων , γηροκοµείων και ν οσοκοµείων . (διάταξη που περιλαµβάν εται
και στην ισχ ύουσα ν οµοθεσία)
2) Να προταθεί η κατάργηση της εξαίρεσης της
απαγόρευσης εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε
απόσταση µέχ ρι 300 µέτρων από την περίµετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφον ηπιακών σταθµών , σχ ολείων , γηροκοµείων και ν οσοκοµείων , εφόσον τα όρια
έκθεσης του κοιν ού δεν υπερβαίν ουν το 60% των
τιµών που καθορίζον ται στα άρθρα 2-4 της υπ’ αριθµ.
53571/3839/6.9.2000 (παράγραφος 8 του άρθρου 16).
3) Να καθιερωθεί η εν τατικοποίηση των ελέγχ ων
Ηλεκτροµαγν ητικής Ακτιν οβολίας αν άλογα µε την
πληθυσµιακή κάλυψη µιας περιοχ ής, εστιάζον τας στους
ελέγχ ους σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφον ηπιακών

σταθµών , σχ ολείων , γηροκοµείων και ν οσοκοµείων
(άρθρο 16)
Με αφορµή την έν αρξη της δηµόσιας διαβούλευσης
για το Σχ έδιο Νόµου "Aδειοδότηση και Έλεγχ ος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά" και την πρόσκληση συµµετοχ ής του ∆ήµου Αχ αρν ών σε φορείς και πολίτες, ο
∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός δήλωσε:
"Η εν ίσχ υση και προώθηση της πρότασης – σχ ολίου
του ∆ήµου Αχ αρν ών , έχ ει σαν στόχ ο ν α εξαλειφθούν
τα περιθώρια που δίν ει η ν οµοθεσία στην εγκατάσταση κεραιών κον τά σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφον ηπιακών σταθµών , σχ ολείων , γηροκοµείων και ν οσοκοµείων , ώστε ν α περιοριστεί η αν ησυχ ία για θέµατα
δηµόσιας υγείας σε κτιριακές δοµές που φιλοξεν ούν
παιδιά, όπως βρεφον ηπιακοί σταθµοί και σχ ολεία. Με
αυτόν τον τρόπο ο Νοµοθέτης καλείται ν α αφουγκραστεί τη "φων ή" των κοιν ων ικών φορέων και των
πολιτών µέσω της διαδικασίας διαβούλευσης, ώστε το
ν έο ν οµοθετικό πλαίσιο ν α αν τικατοπτρίζει τις αν άγκες
και τις αξιώσεις της κοιν ων ίας, χ ωρίς ιδεοληψίες και
αφορισµούς στην τεχ ν ολογική εξέλιξη και τον εκσυγχ ρον ισµό."
Συν εχ ίζεται στη σελ. 4

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

θριάσιο-3

Ενισχυτική διδασκαλία και εκµάθηση ξένων γλωσσών
για παιδιά ευάλωτων οικογενειών στον δήµο Αχαρνών

ΤΟ 2ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Π

ρόγραµµα µαθησιακής κιν ητικότητας εκπαιδευτικών του 2ου ΕΠΑΛ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ στην
Ουτρέχ τη µε τίτλο: «Μη τυπική εκπαίδευση
στο σχ ολείο. Μέθοδοι και εργαλεία εν δυν άµωσης
βασικών ικαν οτήτων των µαθητών , της συµµετοχ ής
τους και της µάθησης».
Το 2ο Επαγγελµατικό Λύκειο Ελευσίν ας, στο πλαίσιο
του Ευρωπ αϊκού Προγράµµατος Erasmus+, π ου
χ ρηµατοδοτείται και ελέγχ εται από το Ίδρυµα Κρατικών Υ ποτροφιών (ΙΚΥ ), θα υλοποιήσει πρόγραµµα
κιν ητικότητας έξι εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων στην Ουτρέχ τη της Ολλαν δίας. Το σεµιν άριο
επιµόρφωσης έχ ει διάρκεια 5 ηµερών .
Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην καταν όηση των
αρχ ών της µη τυπικής εκπαίδευσης, τη χ ρήση µεθόδων και εργαλείων και την προσαρµογή τους σε
τυπικά πλαίσια και προγράµµατα σπουδών για την
παροχ ή κιν ήτρων και την εν εργό συµµετοχ ή των
µαθητών στη µαθησιακή διδασκαλία, καθώς και την
εξοικείωση µε δυν αµικές αρχ ές, τεχ ν ικές, εργαλεία
αποτελεσµατικού σχ εδιασµού και υλοποίησης καιν οτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων , αλλά και τη
µάθηση από καλές πρακτικές και µελέτες περίπτωσης.
Πάροχ ος του σεµιν αρίου είν αι ο οργαν ισµός εταίρος
“ENJOY ITALY ” και θα διεξαχ θεί από τις 29-10-2018
έως τις 2-11-2018.

Η υλοποίηση του προγράµµατος θα συν εχ ιστεί και
µετά την επιστροφή της οµάδας εκπαιδευτικών στην
Ελλάδα.
Από τις αρχές του ∆εκέµβη του 2018 έως το
τέλος του παρόντος σχεδίου δράσης( ∆εκέµβη του
2019), οι εκπαιδευτικοί θα λειτουργήσουν µε διάφορους τρόπους ως πολλαπλασιαστές, αρχικά
για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των
υπολοίπων εκπαιδευτικών της σχολικής µονάδας
(καθώς και άλλων σχολείων της ∆υτικής Αττικής)
σχετικά µε το περιεχόµενο, τις µεθοδολογικές
προσεγγίσεις και τα εργαλεία της επιµόρφωσης
που έλαβαν από τον οργανισµό “Enjoy Italy”,
εν ώ τα σχ έδια µαθηµάτων και η ηλεκτρον ική πλατφόρµα που θα δηµιουργηθούν θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για τις επόµεν ες γεν ιές µαθητών και "καλή
πρακτική" για τους υπόλοιπους εκπ/κούς του σχ ολείου.
Η αυλαία των δράσεων θα πέσει µε την διεξαγωγή
της ηµερίδας εν ηµέρωσης, για την διάδοση των αποτελεσµάτων και την απαραίτητη αξιολόγηση-αν ατροφοδότηση του σχ εδίου δράσης, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο 2ο ΕΠΑΛ, το τελευταίο 15ν θήµερο του
Ιουν ίου.
Περισσότερα σχ ετικά µε τις δραστηριότητες και τη
στοχ οθεσία στην
ιστοσελίδα του
σχ ολείου
http://2epal-elef s.att.sch.gr/ καθώς και τη σελίδα του
π ρογράµµατος στο f acebook: https://www.f acebook.com/Elef sina2epalNFE

Ο

∆ήµος Αχ αρν ών σε συν εργασία µε ιδιοκτήτες
φρον τιστηρίων µέσης εκπαίδευσης και ιδιοκτήτες κέν τρων εκµάθησης ξέν ων γλωσσών , καθώς
και εκδοτικούς οίκους, εξασφάλισε και για την σχ ολική
χ ρον ιά 2018-2019, δωρεάν φοίτηση παιδιών που
αν ήκουν σε οικογέν ειες ευπαθών οµάδων πληθυσµού
του ∆ήµου Αχ αρν ών , καθώς και δωρεάν χ ορήγηση
ξεν όγλωσσων βιβλίων .

Οι δικαιούχ οι φοίτησης, αν ήκουν σε καταγεγραµµέν ες
ευπαθείς οικογέν ειες της ∆ιεύθυν σης Κοιν ων ικής
Πολιτικής του ∆ήµου Αχ αρν ών , οι οποίοι εξασφαλίζουν δωρεάν εν ισχ υτική διδασκαλία για τα µαθήµατα του σχ ολείου, προετοιµασία για τις Παν ελλήν ιες
εξετάσεις ή/και εκµάθηση ξέν ων γλωσσών . Παράλληλα

οι δικαιούχ οι εξασφαλίζουν δωρεάν τα ξεν όγλωσσα
βιβλία που απαιτούν ται για την εκµάθηση ξέν ων
γλωσσών .

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός και ο
Αν τιδήµαρχ ος Κοιν ων ικής Πολιτικής κ. Γιώργος Σταύρου, µέσω επιστολής τους, εξέφρασαν τις ευχ αριστίες
τους προς τους ιδιοκτήτες, φρον τιστηρίων µέσης
εκπαίδευσης, τους ιδιοκτήτες κέν τρων ξέν ων γλωσσών , καθώς και τους εκδοτικούς οίκους, που αν ταποκρίθηκαν και φέτος στο κάλεσµα αλληλεγγύης του
∆ήµου Αχ αρν ών , δείχ ν ον τας έµπρακτα την στήριξη
και συµπαράστασή τους σε παιδιά που αν ήκουν σε
ευπαθείς και ευάλωτες οµάδες πληθυσµού του ∆ήµου
Αχ αρν ών .

Στη ...φάκα αδίστακτοι κακοποιοί
από Αχαρνές και Άνω Λιόσια

Λήστευαν ηλικιωµένους, είχαν ασελγήσει σε νεαρό κορίτσι
και επιτίθεντο σε άνδρες της ∆ΙΑΣ

Σ

τη ...φάκα πιάστηκαν αδίστακτοι
κακοποιοί
από
Αχαρνές και Άνω Λιόσια,
που λήστευαν ηλικιωµένους, ασελγούσαν σε
νεαρά
κορίτσια
και
επιτίθεντο σε άνδρες της
∆ΙΑΣ
Αν αλυτικότερα,
σε
επιχ είρηση που πραγµατοποιήθηκε πρωιν ές ώρες της
20ης Οκτωβρίου 2018 µε τη συµµετοχ ή αστυν οµικών
των Τµηµάτων Ασφαλείας Ραφήν ας-Πικερµίου, Παλλήν ης, Παιαν ίας-Γλυκών Νερών , ∆ιον ύσου, Αχ αρν ών
και Φυλής, Οµάδων Πρόληψης και Καταστολής
Εγκληµατικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και ∆ιµοιρίας Αποκατάστασης Τάξης (∆Ι.Α.Τ.), συν ελήφθησαν 7 τσιγγάν οι
εν ώ αν αζητούν ται µία κοπέλα και άγν ωστοι συν εργοί
τους.
Σύµφων α µε τα στοιχ εία της έρευν ας, από έτους και
πλέον , έχ ον τας συν αποφασίσει τη διάπραξη κακουργηµάτων και πληµµεληµάτων , εν ώθηκαν και συν έστησαν δοµηµέν η εγκληµατική οµάδα µε διακριτούς
ρόλους και διαρκή δράση και εν εργούν τες από κοιν ού
και µε σκοπό τον παράν οµο πορισµό εισοδήµατος για
βιοπορισµό, διέπρατταν ληστείες και διακεκριµέν ες
κλοπές κυρίως στην ευρύτερη περιοχ ή της Αν ατολικής
Αττικής.
Αν αφορικά µε τον τρόπο δράσης τους, πρωιν ές και

µεσηµβριν ές κυρίως ώρες,
κιν ούµεν οι µε τα οχ ήµατά τους
σε διάφορες περιοχ ές της Αττικής, σε οµάδα τριών ή τεσσάρων ατόµων , κατόπτευαν οικίεςυποψήφιους στόχ ους.
Σε περιπτώσεις που εν τόπιζαν αν ασφάλιστες θύρες ή
π αράθυρα,
στάθµευαν
τα
αυτοκίν ητά τους σε αθέατο
σηµείο και εισέρχ ον ταν αιφν ιδιαστικά σε αυτές, ακιν ητοποιών τας στη συν έχ εια τα θύµατά τους µε την
άσκηση σωµατικής βίας.
Κατόπιν ερευν ούσαν όλους τους χ ώρους και αφαιρούσαν χ ρηµατικά ποσά, κοσµήµατα, ηλεκτρον ικές
συσκευές και άλλα τιµαλφή. Μάλιστα, προκειµέν ου ν α
καταστήσουν πιο ακίν δυν η την προσπάθειά τους, σε
αρκετές περιπτώσεις φρόν τιζαν ν α εξακριβώσουν από
πριν , τον αριθµό, την ηλικία και το φύλο των υποψήφιων θυµάτων τους, παρουσιαζόµεν οι µε διάφορα
προσχ ήµατα και συν οµιλών τας µαζί τους, λίγα λεπτά
πριν την τέλεση των ληστειών .
Σε περιπτώσεις που τα θύµατά τους απουσίαζαν
από τις οικίες τους, τα µέλη της οµάδας διερρήγν υαν
κύριες εισόδους, παράθυρα, µπαλκον όπορτες κ.λπ.
Στη

συν έχ εια

Συνεχίζεται στη σελ. 13

4-θριάσιο
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Παρεµβάσεις αισθητικής αναβάθµισης και ασφάλειας στην περιοχή Αλώνια Ελευσίνας
όπου βρίσκονται το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και το κέντρο καλλιτεχνικής απασχόλησης

Σ

ηµαντικό έργο έγινε φέτος στην περιοχή Αλώνια όπου
βρίσκονται το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και το κέντρο καλλιτεχνικής απασχόλησης του ∆ήµου Ελευσίνας.
Οι παρεµβάσεις αισθητικής αναβάθµισης και ασφάλειας που
υλοποιήθηκαν ήταν: εργασίες αποκατάστασης στα κτίρια, στο
ανοιχτό θεατράκι, στα κτίρια του κυλικείου, στο υπόγειο του
θεάτρου, επιµέλεια και καθαρισµός πράσινου, κράσπεδα,
επισκευές και αντικαταστάσεις στα παγκάκια, επιδιορθώσεις
σε παιχνίδια, πλήθος πολλών εργασιών που εκτελέσθηκαν
µε την επιστασία της Κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου
Ελευσίνας, η οποία διαχειρίζεται το συγκεκριµένο χώρο.
Ο δήµαρχος Ελευσίνας δήλωσε: Είµαστε πολύ χαρούµενοι
που ικανοποιήσαµε αιτήµατα των επισκεπτών, σχολείων, των
δηµοτών και ιδιαίτερα των µικρών παιδιών που χαίρονται και
απολαµβάνουν το παιχνίδι στο πάρκο.
Συν εχ ίζεται από τη σελ.2

Αυτοψία διενήργησε ο δήµαρχος Αχαρνών πριν από περίπου 1 µήνα για την κεραία κινητής
τηλεφωνίας που λειτουργεί πλησίον του 10ου δηµοτικού σχολείου

Να θυµίσουµε εδώ ότι πριν από περίπου 1 µήν α διεν εργήθηκε από τη δηµοτική
αρχ ή επιτόπια αυτοψία για την κεραία κιν ητής τηλεφων ίας που λειτουργεί πλησίον του
10ου δηµοτικού σχ ολείου Αχ αρν ών .
Ο κ. Γιάν ν ης Κασσαβός, ικαν οποιών τας το αίτηµα του Συλλόγου Γον έων και
Κηδεµόν ων του 10ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Αχ αρν ών και συµµεριζόµεν ος το κατεπείγον του θέµατος εισηγήθηκε εκτάκτως και έλαβε έγκριση στην Οικον οµική Επιτροπή του ∆ήµου Αχ αρν ών , την αν άθεση του θέµατος σε δικηγόρο, προκειµέν ου ν α
προβεί σε κάθε ν όµιµη έν δικη πράξη, µεταξύ των οποίων αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων , και Αγωγή για τη συγκεκριµέν η κεραία κιν ητής τηλεφων ίας (Απόφαση Οικον οµικής
Επιτροπής 446/20-9-2108).
Το κλιµάκιο του ∆ήµου Αχ αρν ών , υπό τον ∆ήµαρχ ο, συζήτησαν µε εκπροσώπους
του Συλλόγου Γον έων και Κηδεµόν ων του 10ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Αχ αρν ών και
επισκέφθηκαν το σηµείο όπου έχ ει εγκατασταθεί η κεραία κιν ητής τηλεφων ίας, προκειµέν ου ν α έχ ουν «εικόν α» για την εγκατάσταση της εν λόγω κεραίας.
Η αυτοψία του κλιµακίου του ∆ήµου Αχ αρν ών πραγµατοποιήθηκε προκειµέν ου ν α
διαπιστωθεί αν η συγκεκριµέν η κεραία κιν ητής τηλεφων ίας αν τίκειται στις περιπτώσεις
των παραγράφων 10 και 18 του άρθρου 30 του Νόµου 4070/2012 που αφορά τις
«Ρυθµίσεις Ηλεκτρον ικών Επικοιν ων ιών , Μεταφορών , ∆ηµοσίων Έργων », ν όµος ο
οποίος οποίο διέπει τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας κεραιών κιν ητής τηλεφων ίας.
Πέραν της εξάν τλησης των περιθωρίων που δίν ει η ν οµοθεσία για την εγκατάσταση
και λειτουργία κεραιών κιν ητής τηλεφων ίας και ειδικότερα για κεραίες που βρίσκον ται
κον τά στην περίµετρο κτιριακών εγκαταστάσεων σχ ολείων , ο κ. Κασσαβός τόν ισε ότι
θα διερευν ηθούν και στοιχ εία που σχ ετίζον ται µε την επιβάρυν ση της δηµόσιας υγείας
και την παρεµπόδιση της οµαλής λειτουργίας του σχ ολείου, εν ώ θα ζητηθεί και η συν δροµή του Εθν ικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγν ητικών Πεδίων για τον διαρκή και
αξιόπιστο έλεγχ ο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοιν ού στα ηλεκτροµαγν ητικά πεδία.

Στον ∆ήµο Αχαρνών, από το 2016 και στο πλαίσιο της συνεργασίας του µε την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων και µέσω του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, έχουν τοποθετηθεί 4 σταθµοί µέτρησης των τιµών της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας από σταθµούς κεραιών όλων των ειδών.

θριάσιο-5
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Προσλήψεις 20 καθηγητών
Φυσικής Αγωγής στο δήµο Ιλίου

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ :

Υποβολή ενστάσεων των µη δικαιούχων αποζηµίωσης
οικοσκευής για την πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου 2017

O δήµος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει
στην πρόσληψη 20 Πτυχιούχων Καθηγητών
Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας
έως και 8 µήνες µε ωριαία αποζηµίωση, για την
κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2018-19.

Ελεύθερη η είσοδος

σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς
χώρους στις 28 Οκτωβρίου

Ενηµερώνουµε τους
πολίτες πως κατόπιν
του υπ’ αριθµ. Πρωτ.
17530/16.10.2018
πρακτικού της Επιτροπής Συνδροµής Προϋποθέσεων για οικονοµική ενίσχυση αντικατάστασης οικοσκευής και
αποκατάστασης ζηµιών
κύριας κατοικίας, µε το

οποίο προσδιορίζονται
όσοι εκ των πληµµυροπαθών (που έχουν
λάβει το ποσό των
586,94€) δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις του
νόµου για να λάβουν τη
σχετική
οικονοµική
ενίσχυση, καλούνται –
εφόσον το επιθυµούν –
να λάβουν γνώση των

"Γειτονία της
Φυλής"

λόγων για τους οποίους
δεν έγινε δεκτή η
αίτησή τους και να υποβάλλουν ενστάσεις στο
πρωτόκολλο το ∆ήµου
καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
7:30 – 13:00, έως την
Παρασκευή 9 Νοεµβρίου 2018.
Οι ενστάσεις θα εξε-

τασθούν από ειδική
επιτροπή
εξέτασης
ενστάσεων
Πληροφορίες
στο
τηλέφωνο 213 201
4942, κα Βλαστού
Ακολουθεί πίνακας
των µη δικαιούχων
πολιτών.

Μάνδρα ,
22 Οκτωβρίου 2018

πιλοτική εφαρµογή σε
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα

Η

Οµάδα Εξοικονόµησης Ενέργειας του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και
ο ∆ήµος Φυλής διοργανώνουν εκδήλωση στα πλαίσια του έργου «CESBA MED
Sustainable MED Cities». Η εκδήλωση αυτή
έρχεται µια εβδοµάδα πριν την επίσηµη παρουσίαση της πιλοτικής εφαρµογής "Γειτονία
της Φυλής" που θα παρουσιαστεί την Τρίτη
30/10 στο Ξενοδοχεί ο Αµαλί α, Λεωφ.
Αµαλίας 10 Αθήνα.

Τ

ο υπουργείο Πολιτισµού γιορτάζει κάθε χρόνο
την 28η Οκτωβρίου, ηµέρα της Εθνικής
Εορτής, µε πολιτιστικές εκδηλώσεις στα Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους.
Την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018, ηµέρα της Εθνικής
Εορτής, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα
µουσεία και τα µνηµεία του κράτους είναι ελεύθερη.
Σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού η
είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα µνηµεία και
τα µουσεία είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή
αντιτίµου, την πρώτη Κυριακή κάθε µήνα από 1 Νοεµβρίου έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους.
Επίσης καθορίζονται ως ηµέρες ελεύθερης εισόδου η
Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου, οι επετειακές και
βάσει διεθνών συµβάσεων ηµεροµηνίες – η 18η Απριλίου (∆ιεθνής Ηµέρα Μνηµείων), η 18η Μαΐου (∆ιεθνής
Ηµέρα Μουσείων), το ∆ιήµερο Ευρωπαϊκών Ηµερών
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (το τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεµβρίου εκάστου έτους) -, και η 6η Μαρτίου
(Ηµέρα Μνήµης Μελίνας Μερκούρη).

Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.), αποτελεούν ένα νέο θεσµό που έχει ως στόχο να ενισχύσει
την αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών από
επιχειρήσεις, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και
ιδιώτες, ώστε εκτός από καταναλωτές να γίνουν και
παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία είτε θα
πωλούν στο δίκτυο είτε θα συµψηφίζουν µε το
ρεύµα που δαπανούν.

Λίγα λόγια για το Έργο CESBA MED
Η Οµάδα Εξοικονόµησης Ενέργειας του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) συµµετέχει στο έργο «CESBA MED Sustainable MED Cities» που υλοποιείται στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος Interreg MED, Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Το CESBA MED
ξεκίνησε τον Νοέµβριο του 2016, έχει διάρκεια 36 µηνών και συντονίζεται από την Πόλη του Τορίνο (City of Torino,
Ιταλία) µε τη συµµετοχή 12 φορέων από 7 χώρες.

Το CESBA MED στοχεύει στον συνδυασµό διαφόρων εργαλείων αξιολόγησης και βασικών δεικτών απόδοσης σε
µια νέα διαδικασία λήψης αποφάσεων που υποστηρίζει τους χρήστες στην αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας και
διευκολύνει τις συνέργειες στην ανάπτυξη επιτυχηµένων, οικονοµικά αποδοτικών αναπτυξιακών σχεδίων ενεργειακής απόδοσης για µεγάλης κλίµακας ανακαινίσεις δηµόσιων κτιρίων και βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης.

https://cesba-med.interreg-med.eu/
Συµµετέχοντες: Αυστρία: Association of Common European Sustainable Built Environment Assessment (CESBA)
Γαλλία: EnvirobatBDM, Rhônalpénergie Environment, Urban Community of Marseille Metropolitan Province Ελλάδα: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ισπανία: Government of Catalonia, Municipality Sant Cugat del Vallès Ιταλία:
City of Torino, iiSBE Italia R&D srl, Municipality of Udine Κροατία: Energy Institute Hrvoje Požar Μάλτα:
University of Malta

6-θριάσιο

Σωµατείο Εργαζοµένων
ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ
Παράρτηµα Ελευσίνας
της ΠΕΑΕΑ - ∆ΣΕ
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5Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ “ΓΕΦΥΡΑΣ ΖΩΗΣ Α.µεΑ. ”

Ο

Μίνι εκπαίδευση για την ευκολότερη αντιµετώπιση δύσκολων καταστάσεων

ι εθελοντικές δράσεις του Πολυχώρου δηµιουργίας και έκφρασης παιδιών και νέων µε
αναπηρία της "Γέφυρας Ζωής" έχουν ξεκινήσει, και έτσι την Κυριακή 21 Οκτωβρίου έλαβε χώρα η
πρώτη επίσηµη συνάντηση εθελοντών για τη περίοδο
2018-2019.
Στη συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους
συντελεστές του συλλόγου, παλιούς και νέους, να γνωριστούν, να συζητήσουν και τελικά να συντονιστούν για
την καλύτερη λειτουργία του Πολυχώρου της “Γέφυρας
Ζωής”.
Η συνάντηση ξεκίνησε µε καλωσόρισµα των εθελοντών από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. ∆ιονύση Γουράνιο, ο
οποίος εξέφρασε την ευγνωµοσύνη του σε κάθε έναν
για τη συνεισφορά του. Άλλωστε, η επιτυχία της Γέφυρας ζωής Α.µεΑ. οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στους εθελοντές µας.
Ακολούθησε µια µικρή παρουσίαση για τους στόχους
της Γέφυρας ζωής Α.µεΑ για τη φετινή χρονιά συνολικά
και για το πώς πρέπει να δουλέψει η Γέφυρα συνολικά
αλλά και ο κάθε εθελοντής ατοµικά ώστε να επιτευχθούν
αυτοί οι στόχοι.
Στη συνέχεια, η Υπεύθυνη Γενικού Συντονισµού Γιώτα
Μαντζαβίνου ενηµέρωσε τους εθελοντές για τις απαιτή-

σεις και τις δυσκολίες που υπάρχουν καθώς και τους
κανονισµούς που πρέπει να τηρούνται, ώστε να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο
στη “δουλειά” τους, που δεν είναι άλλη από την βελτίωση της ζωής των παιδιών που βρίσκονται στη “Γέφυρα”!
Επειδή όµως τα παιδιά αυτά είναι ιδιαίτερα, οι εθελοντές πρέπει να γνωρίζουν και πώς πρέπει να τα αντιµετωπίζουν.
Έτσι, υπό την επιµέλεια της Βίκης Νικολέα , Υπεύθυνη
Κοινωνικής Υπηρεσίας της “Γέφυρας”, οι εθελοντές
παρακολούθησαν µια µίνι εκπαίδευση ώστε να µπορούν να ανταπεξέλθουν ακόµα και στις πιο δύσκολες
καταστάσεις που τυχόν θα βρεθούν.
Ακολούθησαν οι επισήµανσης από τον Υπεύθυνο του
τµήµατος Αυτόνοµης ∆ιαβίωσης Μανώλη Μαζωκοπάκη. Όταν, λοιπόν, όλες οι απορίες λύθηκαν και όλες οι
ενηµερώσεις και συστάσεις ολοκληρώθηκαν, η συνάντηση µας έλαβε τέλος.
Ενώ όµως η συνάντηση τελειώνει, το δικό µας έργο
ΞΕΚΙΝΑΕΙ!
Γιατί όπως λέµε και εµείς στην Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ.
Η αναπηρία δεν εξαφανίζεται, εµείς βάζουµε την αναπηρία πίσω µας να µας ακολουθεί, και όχι µπροστά µας
να την ακολουθούµε εµείς.

Τιµάµε τον αγώνα του λαού µας ενάντια
στους φασίστες κατακτητές και τους ντόπ ιους
συνεργάτες τους ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
στις 12.45 στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ του
Νοσοκοµείου σύντοµο ιστορικό του
απ ελευθερωτικού αγώνα στην π εριοχή
του ΘΡΙΑΣΙΟΥΠΡΟΒΟΛΗ της ΤΑΙΝΙΑΣ
των Ξ. Βαρδαρού και Γ. Ξυδά
ΠΑΚΠΠΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τµήµα Κοιν ων ικής Πολιτικής του ΝΠ∆∆
ΠΑΚΠΠΑ, διοργαν ών ει για τα µέλη των ΚΑΠΗ,
επίσκεψη στον Αρχ αιολογικό χ ώρο της Πόλης µας,
την Κυριακή 4 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ.
Η είσοδος είν αι δωρεάν , καθώς η συγκεκριµέν η
ηµεροµην ία, είν αι ελεύθερης εισόδου.
Μετά την ξεν άγηση εάν επιθυµείτε, θα ακολουθήσει
στάση για ξεκούραση και καφέ.
Τα µέλη θα συν οδεύουν οι κοιν ων ικοί Λειτουργοί
και µέλη του ∆.Σ. του ΠΑΚΠΠΑ.
Για το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Ο Πρόεδρος
Αγριµάκης Κ. Βασίλης

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

Εβδοµάδα ανταλλαγής βιβλίων 29/10 έως 3/11 2018

Τ

Στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη "Χρήστος Τσεβάς"

ο Τµήµα Πολιτιστικής Εκπ αίδευσης της ∆ιεύθυνσης Παιδείας Πολιτισµού Αθλητισµού και
Νέας Γενιάς του ∆ήµου Αχαρνών, διοργανώνει, Εβδοµάδα ανταλλαγής βιβλίων, απ ό 29
Οκτωβρίου έως 3 Νοεµβρίου 2018, στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη "Χρήστος Τσεβάς" (Λιοσίων
18, έναντι Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου).
∆ηµιουργούµε µια "ανοιχτή" βιβλιοθήκη για όλους και σας π ροσκαλούµε να συµµετέχετε στην
Εβδοµάδα Ανταλλαγής Βιβλίων, φέρνοντας µαζί σας ένα βιβλίο, για να το ανταλλάξετε µε κάπ οιο
άλλο!
(ώρες λειτουργίας: καθηµερινά 9.00-14.00, Σάββατο 16.00-20.00)

Εξασφαλίσθηκαν 1.160
δροµολόγια για 22.532 µαθητές
από την Περιφέρεια Αττικής

Μ

ΣΤΑ 3 ΚΑΠΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Προγράµµατα για την ασφάλεια και την
ευεξία των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας.
Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του ΝΠ∆∆
ΠΑΚΠΠΑ, σε συνεργασία µε το κέντρο δια βίου
µάθησης 50 plus, διοργανώνουν προγράµµατα
για τα µέλη των ΚΑΠΗ, που αφορούν στην ασφάλεια και την ευεξία των ατόµων µεγαλύτερης
ηλικίας.
Τα προγράµµατα βοηθούν τη σωµατική ενδυνάµωση, τη διατροφή και την συναισθηµατική
ενδυνάµωση.
Τα προγράµµατα θα λειτουργήσουν και στα 3
ΚΑΠΗ.

θριάσιο-7

Ήδη η δράση ξεκίνησε εχθές 23 Οκτωβρίου
στο Α’ ΚΑΠΗ. Ακολουθεί σήµερα Τετάρτη 24
Οκτωβρίου το Β’ ΚΑΠΗκαι την Τρίτη 6 Νοεµβρίου στο ΚΑΠΗ Μαγούλας
Για το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Ο Πρόεδρος
Αγριµάκης Κ. Βασίλης

ε την έναρξη του σχολικού έτους ξεκίνησαν
1.160 δροµολόγια για 22.532 µαθητές των
οποίων το σπίτι απέχει σηµαντική απόσταση
από το σχολείο, καθώς και για µαθητές των µουσικών σχολείων, των σχολείων ειδικής αγωγής
και των διαπολιτισµικών σχολείων.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 23.702.000
ευρώ και καλύπτεται τόσο από κρατική χρηµατοδότηση όσο και από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, οι συµβάσεις δε µε τους µεταφορείς έχουν προκύψει µετά από διεθνή ηλεκτρονικό
διαγωνισµό και έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σηµειώνεται ότι µε την έναρξη του σχολικού έτους
το 2014, όταν ανέλαβε η νέα, τότε, διοίκηση της
Περιφέρειας υπήρχε προγραµµατισµός για τη
µετακίνηση µόνο 11.000 µαθητών, χωρίς συµβάσεις αλλά µε παρατάσεις παλαιοτέρων συµβάσεων, καθυστερήσει ς και πολύ υψηλότερο
κόστος.

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

8-θριάσιο

Η Ελευσίνα πρέπει και έχει µνήµη

Τιµήθηκαν σηµαντικές προσωπικότητες του αθλητισµού της πόλης

Σ

την Ελευσίνα
δεν
ξεχνούν,
τιµούν την ιστορία τους και παίρνουν
από αυτήν δύναµη για
να συνεχίσουν.
Έτσι λοιπόν, την Κυριακή 21 Οκτωβρίου
2018 στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας ∆ασκαλάκης» (το όνοµά του
δόθηκε τιµώντας τη
µνήµη καλαθοσφαιριστή, όπως και στο άλλο κλειστό της πόλης το
«Τάκης Βενέτης»), τιµήθηκαν σηµαντικές προσωπικότητες του αθλητισµού της πόλης.
Βραβεύτηκαν 4 άνθρωποι που έχουν προσφέρει
πολλές υπηρεσίες στα αθλητικά πράγµατα της
πόλης .
Πρόκειται για τους:
1) Χρήστο Μαρούγκα έφορο για πολλά χρόνια
στο τµήµα µπάσκετ του Πανελευσινιακού, από τη
ίδρυσή του.
2) Παναγιώτη Μίχα, παλαίµαχο ποδοσφαιριστή
του Ολυµπιακού, άλλων οµάδων µε ξεκίνηµα και
πολλών χρόνων υπηρεσία στον Πανελευσινιακό.
3) Σπύρο Τσούτσουρα, αθλητή, προπονητή του

στίβου του Πανελευσινιακού, που ανέδειξε πολλούς αθλητές από την πόλη και την περιοχή.
4) Νίκο Αδάµ παλαίµαχο ποδοσφαιριστή του
Πανελευσινιακού, προπονητή αργότερα, από τους
ιδρυτές και ψυχή του Συλλόγου Παλαιµάχων
ποδοσφαιριστών.
Το βίντεο του σκηνοθέτη Χρήστου ∆ήµα που
προβλήθηκε,ήταν ένα µεγάλο κοµµάτι της Ιστορίας του Ελευσινιακού Αθλητισµού και πραγµατικά
συγκίνησε τους παρευρισκόµενους !
Η "Ηµέρα τιµής και µνήµης για τον Ελευσινιακό
Αθλητισµό", διοργανώθηκε µε πολλή αγάπη και
σεβασµό από το ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου
Ελευσίνας.

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

θριάσιο-9

Στην Ολυµπία Οδό τα αντιπληµµυρικά

του αυτοκινητόδροµου Ελευσίνας – Κορίνθου

Τ

ην απευθείας ανάθεση αντιπληµµυρικών
έργων
στην
ευρύτερη περιοχή του αυτοκινητόδροµου Ελευσίνας – Κορίνθου στην
κοινοπραξία Ολυµπία Οδός αποφάσισε
το υπουργείο Υποδοµών.Στόχος είναι να
«προστατευθεί» ο αυτοκινητόδροµος
από τις πληµµυρικές ροές, αλλά και να
οµαλοποιηθεί η παροχέτευση του νερού
από τον δρόµο προς τη θάλασσα.
Ο υπουργός Υποδοµών Χρήστος
Σπίρτζης φαίνεται ότι τελικά κατάφερε να
κάµψει τις αντιρρήσεις συναδέλφων του
υπουργών σχετικά µε την απευθείας ανάθεση αντιπληµµυρικών έργων στις πέντε
κοινοπραξίες που διαχειρίζονται το νέο
εθνικό οδικό δίκτυο. Την προηγούµενη
Παρασκευή έλαβε την πρώτη από τις
σχετικές αποφάσεις, η οποία αφορά την
ευρύτερη περιοχή του τµήµατος Ελευσίνας – Κορίνθου.

Με την απόφαση η κοινοπραξία λαµβάνει εντολή να προχωρήσει στις οριστικές µελέτες των έργων και διευκρινίζεται
ότι το έργο θα κατασκευαστεί από τον
παραχωρησιούχο, µε το ∆ηµόσιο να αναλαµβάνει το κόστος (οι παραχωρησιούχοι
είχαν αρνηθεί να εκπονήσουν τις οριστικές µελέτες δωρεάν, χωρίς αντίστοιχη
διαβεβαίωση).
Ο υπουργός προχώρησε και στην πρόσληψη τεχνικού συµβούλου µε απευθείας
ανάθεση, κατά την προσφιλή του τακτική
(από τον Σεπτέµβριο του 2017 έχει αναθέσει απευθείας –χωρίς διαγωνισµό– καθήκοντα συµβούλου για τεχνικά, νοµικά ή
χρηµατοοικονοµικά θέµαταI 34 φορές!).

Σύµφωνα µε την απόφαση, οι επεµβάσεις θα πραγµατοποιηθούν σε επτά
σηµεία: στο ύψος του 23ου χλµ. (επί της
νέας εθνικής οδού, στην περιοχή της

«Πρόκειται για σηµεία που επηρεάζουν
άµεσα την ασφάλεια και τη λειτουργία του
αυτοκινητόδροµου», εξηγεί στην «Κ» ο
διευθύνων σύµβουλος της Ολυµπίας
Οδού, Παναγιώτης Παπανικόλας. «Για
παράδειγµα στην περιοχή της Κινέτας, η
οποία κάηκε το καλοκαίρι, υπήρξε σηµαντικό πρόβληµα µε τις έντονες βροχοπτώσεις στα τέλη του Σεπτέµβρη. Το νερό
κατέβαινε µέσα στην εθνική οδό και κατόπιν στον αυτοκινητόδροµο άναρχα, µέσα
από πολλά µικρά ρέµατα.
Η µελέτη µας, λοιπόν, θα αφορά πώς
θα συγκεντρωθούν οι ροές του νερού και
πώς θα διοχετευθούν προς τη θάλασσα.
Σε πολλές περιπτώσεις το πρόβληµα
ξεκινάει σε απόσταση από τον αυτοκινητόδροµο.
Ελευσίνας), την
Για
παράπεριοχή περί τον Σύµφωνα µε την απόφαση, οι επεµβάσεις δειγµα, στα δύο
θα πραγµατοποιηθούν σε επτά σηµεία:
κόµβο
Θηβών,
ρέµατα θα αναστο ύψος του 23ου χλµ. (επί της νέας
στην περιοχή ανάνλάβουµε
τον
τη των πρώτων 25 εθνικής οδού, στην περιοχή της Ελευσίνας), καθαρισµό, το
χλµ. του έργου την περιοχή περί τον κόµβο Θηβών, στην άνοιγµα
της
(ξεκινώντας από το περιοχή ανάντη των πρώτων 25 χλµ. του διατοµής και τη
σηµείο
«συνάνδιευθέτησή
έργου (ξεκινώντας από το σηµείο
τησης» µε την Αττι- «συνάντησης» µε την Αττική Οδό), στο 26ο τους,
όπου
κή Οδό), στο 26ο
χ
ρ
ε
ι
ά
ζ
ε
τ
αι».
χλµ. (περιοχή διοδίων Ελευσίνας)
χλµ.
(περιοχή
Μετά
την
και στην περιοχή που κάηκε
διοδίων Ελευσίνας)
κατασκευή
πρόσφατα, από Πανόραµα Κινέτας έως
και στην περιοχή
τους, τα έργα
Αγίους Θεοδώρους (52ο – 70ό χλµ.).
που κάηκε πρόσφθα παραδοθατα, από Πανόρα- Τέλος, σε δύο ρέµατα: στο ρέµα «Γιώργου» ούν στο ∆ηµό(32ο χλµ.) και στο «Κουλουριώτικο
µα Κινέτας έως
σιο, ενώ ο παρΜονοπάτι» (35ο χλµ.).
Αγίους Θεοδώρους
αχωρησιούχος
(52ο – 70ό χλµ.).
θα
φέρει
Τέλος, σε δύο ρέµατα: στο ρέµα «Γιώρευθύνη για τη λειτουργία τους για µια
γου» (32ο χλµ.) και στο «Κουλουριώτικο
διετία, όπως στα «κλασικά» δηµόσια
Μονοπάτι» (35ο χλµ.).
έργα.

Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη
∆υτικής Αττικής µαζί µε
κτηνοτρόφους των Μεγάρων
στον Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Έ

να από προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν µετά από την πυρκαγιά στην Κινέτα,
ήταν και η ολοσχερή καταστροφή της
Χλωρίδας της περιοχής, αποκλείοντας έτσι τα
περίπου 3.000 αιγοπρόβατα από την τροφή
τους, και κατά συνέπεια, οδηγώντας 16 Κτηνοτρόφους σε οικονοµικό αδιέξοδο!
Σύµφωνα µε σχετική ενηµέρωση του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής το αίτηµα της
επίσκεψης στον υπουργό Αγροτικής ανάπτυξης κ. Αραχωβίτη Σταύρο, µαζί µε εκπροσώπους των Κτηνοτρόφων, ήταν η οικονοµική ενίσχυση για την αγορά ζωοτροφών, µέχρι
η φύση να παραδώσει και πάλι την Χλωρίδα
της για τροφή στα αιγοπρόβατα.
Ο κ. Υπουργός δεσµεύτηκε να διερεύνησει το
αίτηµα, αναζητώντας τρόπους για την άµεση
λύση του!

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

10-θριάσιο

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Γενι κός σηµαι οστολι σµός των
∆ηµοσί ων Καταστηµάτων,
του
∆ηµοτι κού
Καταστήµατος
Μαγούλας, καθώς επίσης και των
Καταστηµάτων Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου - Ιδιωτικού ∆ικαίου, από
της 8ης πρωινής ώρας της 26ης,
µέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης
Οκτωβρίου 2018.
Φωταγώγηση όλων των καταστηµάτων του δηµοσί ου, των
Ο.Τ.Α., των Ν.Π.∆.∆., κατά τις βραδινές ώρες της 27ης & 28ης Οκτωβρίου 2018.
Εορτασµός της Εθνικής Επετείου, σ' όλα τα Σχολεία ( ∆ηµόσια &
Ιδιωτικά ) Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
ΚΥΡΙΑΚΗ
2018

28

ΟΚΤ ΩΒΡΙΟΥ

7:00
Θα σηµάνουν χαρµόσυνα οι καµπάνες
9:00
Παράταξη της Φιλαρµονικής στην
κεντρική πλατεία στον
Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού.
9:30
Προσέλευση σχολείων στον Ιερό Ναό για την ∆οξολογία
9:45
Προσέλευση Προσκεκληµένων
10:05
Τέλεση Επίσηµης
∆οξολογίας
10:20
Επιµνηµόσυνη
∆έηση υπέρ των Πεσόντων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
NOMΟΣ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
∆/ΝΣΗ
Οικονοµική
Τ ΜΗΜΑ
Προµηθειών
Πληροφορίες : Νίνου Αθηνά
Τ ηλέφωνο
: 2105537237
Fax
: 2105537268
email
: prom@elefsina.gr
∆ήµος Ελευσίνας, 19-10-2018

Α.Π.։ 13986

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
« Προµήθεια εξοπλισµού προς
αποκατάσταση και δηµιουργία
πυροσβεστικού δικτύου καταστολής περιστατικών στους
χώρους εργοταξίων των ∆Ε
Ελευσίν ας & Μαγούλας»
Προϋπολογισµού δαπάν ης
74.387,60 € συµπεριλαµβαν όµεν ου και ΦΠΑ 24%
ΚΑΕ 20.7135.0005

Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας προκηρύσσει διαγωνισµό µε Συνοπτική
∆ιαδικασία , µε σφραγισµένες προ

Τ α σχολεί α Α/θµι ας &
Β/θµιας εκπαίδευσης.
Οι πολίτες της πόλης της
Μαγούλας.

ΣΥΝΤ ΟΝΙΣΤ ΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

10:30
Προσκλητήριο
Πεσόντων
10:35
Κατάθεση στεφάνων
10:45
Εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ηµέρας από τον
Αντιδήµαρχο κ. Κοροπούλη Γρηγόρη
11:00
Ενός λεπτού σιγή
11:01
Εθνικός Ύµνος
11:05
Έναρξη της παρέλασης των µαθητών των σχολείων
& των µελών των τοπικών συλλόγων
ΚΑΛΟΥΝΤ ΑΙ
ΣΥΜΜΕΤ ΑΣΧΟΥΝ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΝΑ
ΣΤ ΙΣ

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής
Αττικής.
Βουλευτές Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής.
O Πρόεδρος & τα µέλη του
Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας
Μαγούλας.

σφορές
για
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ
ΚΑΙ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤ ΙΚΟΥ
∆ΙΚΤ ΥΟΥ
ΚΑΤ ΑΣΤ ΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΣΤ ΑΤ ΙΚΩΝ
ΣΤ ΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΟΤ ΑΞΙΩΝ Τ ΩΝ ∆Ε
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΜΑΓΟΥΛΑΣ»,
προϋπολογισµού
δαπάνης
74.387,60 € σύµφωνα µε την µε
αρ. 106/2018 τεχνική περιγραφή
της
∆/νσης
Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και
Πρασίνου του ∆ήµου Ελευσίνας,
που αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσης.
Ο Ανάδοχος θα επιλεγεί σύµφωνα µε την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής για το
σύνολο των ζητούµενων ειδών είτε
ανά οµάδα είτε συγκεντρωτικά .
Τ υχόν αποκλίσεις προσφοράς
από τις Τ εχνικές Προδιαγραφές
θα οδηγούν σε αυτόµατο αποκλεισµό της.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
σε δώδεκα µήνες, µε δικαίωµα
παράτασης, έξι (6) µήνες έως ότου
απορροφηθούν όλα τα ποσά των
προϋπολογισµών προσφοράς
του αναδόχου, µετά από απόφαση των θεσµοθετηµένων οργάνων
και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο
στο προϋπολογισµό.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την

08 /11/ 2018 ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10։00 π.µ. ( ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών ) στο
∆ηµαρχείο
Ελευσίνας
- 2ο
Όροφο , που βρίσκεται στην
διεύθυνση Χατζηδάκη 41 και
∆ήµητρος , ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
Προµηθειών .
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νοµικών προσώπων που να
ασκούν νόµιµα την εν λόγω δραστηριότητα.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να
προσκοµίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού.
Η τεχνική περιγραφή και η διακήρυξη θα παραλαµβάνονται
ηλεκτρονικά από το site του
∆ήµου και συγκεκριµένα από το
link
:
http://www.elefsina.gr/diag_diak.
aspx?sflang=el
όπου
θα
παρέχονται ελεύθερα , άµεσα και
δωρεάν.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ο Υπεύθυνος του Ιερού
Ναού Αναλήψεως να φροντίσει για την οργάνωση των
Ιεροτελεστιών.

Τ ο Αστυνοµι κό Τ µήµα
Ελευσίνας, για την τήρηση της
τάξης σ' όλους τους χώρους
των
εορταστι κών
εκδηλώσεων.

Οι Αντιδήµαρχοι Ελευσίνας.
Οι ∆ηµοτι κοί & Κοι νοτι κοί
Σύµβουλοι Ελευσίνας-Μαγούλας.
Ο ∆ιοικητής του Αστυνοµικού
Τµήµατος Ελευσίνας.
Πρώην Πρόεδροι & ∆ήµαρχοι
∆ηµοτικής Κοινότητας Μαγούλας.
Ο Πρόεδρος Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου.
Οι
Πρόεδροι
Σωµατεί ων,
Οργανώσεων και Συλλόγων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
NOMΟΣ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
∆/ΝΣΗ
Οικονοµική
Τ ΜΗΜΑ Προµηθειών
Πληροφορίες : Νίνου Αθηνά
Τ ηλέφωνο
: 2105537237
Fax : 2105537268
email : prom@elefsina.gr
∆ήµος Ελευσίνας, 19-10-2018
Α.Π.οικ 14040

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

« Συν τήρηση - Αν αβάθµιση
Λογισµικών , ∆ιαδικτυακών
εφ αρµογών , Συν δροµές
Προγραµµάτων - Εφ αρµογών
Τεχν ικής Υπηρεσίας »
Προϋπολογισµού δαπάν ης
60.313,60 €
ΚΑΕ 10.6266.0005

Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας προκη-

Το Τµήµα Τροχαίας Ελευσίνας, για να λάβει τα κατάλληλα µέτρα κυκλοφορί ας
πεζών και οχηµάτων, στους
χώρους των εορταστι κών
εκδηλώσεων.

Η ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας
φροντίζει για τον σηµαιοστολισµό,
την καθαριότητα, την συµβολή της
Φι λαρµονι κής, την δι αµόρφωση
όλων των χώρων των εκδηλώσεων.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ρύσσει διαγωνισµό µε Συνοπτική
∆ιαδικασία , µε σφραγισµένες προσφορές για «Συντήρηση - Αναβάθµιση Λογισµικών, ∆ιαδικτυακών
εφαρµογών, Συνδροµές Προγραµµάτων- Εφαρµογών Τ εχνικής
Υπηρεσίας», προϋπολογισµού
δαπάνης 60.313,60 € σύµφωνα µε
την µε αρ. 87/2018 τεχνική περιγραφή του τµήµατος ∆ιαφάνειας,
Προγραµµατισµού Οργάνωσης &
Πληροφορικής του ∆ήµου Ελευσίνας, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Ο Ανάδοχος θα επιλεγεί σύµφωνα
µε την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής είτε ανά
οµάδα είτε για το σύνολο των
υπηρεσιών και µετά τον έλεγχο
των δικαιολογητικών συµµετοχής
και της τεχνικής προσφοράς.
Τ υχόν αποκλίσεις προσφοράς
από τις Τ εχνικές Προδιαγραφές θα
οδηγούν σε αυτόµατο αποκλεισµό
της.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
σε δώδεκα µήνες.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την
09 /11 / 2018 ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10։00 π.µ. ( ώρα λήξης

παράδοσης των προσφορών ) στο
∆ηµαρχείο Ελευσίνας - 2ο Όροφο
, που βρίσκεται στην διεύθυνση
Χατζηδάκη 41 και ∆ήµητρος ,
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
διενέργειας
διαγωνισµών
∆ηµοσίων Συµβάσεων υπηρεσιών .
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νοµικών προσώπων που να
ασκούν νόµιµα την εν λόγω δραστηριότητα.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να
προσκοµίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού.
Η τεχνική περιγραφή και η διακήρυξη θα παραλαµβάνονται ηλεκτρονικά από το site του ∆ήµου και
συγκεκριµένα από το
link :
http://www.elefsina.gr/diag_diak.
aspx?sflang=el
όπου θα
παρέχονται ελεύθερα , άµεσα και
δωρεάν.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

<<Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα 63µ² επί της οδού Φυλής 8Α.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6947-264784 και 6985066463>>.
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Σε λειτουργία το TAXISnet µετά
από τριήµερο µπλακ άουτ

Τ

έθηκε ξαν ά σε λειτουργία το TAXISnet µετά από
τρεις ηµέρες που ήταν εκτός «σύν δεσης» και οι
υπηρεσίες του είν αι ξαν ά διαθέσιµες στους φορολογούµεν ους και τους λογιστές
Το TAXISnet έκλεισε το πρωί του Σαββάτου για ν α
π ραγµατοπ οιηθούν εργασίες αν τιµετώπ ισης του
προβλήµατος, οι οποίες συν εχ ίζον ταν µέχ ρι τις πρωιν ές ώρες τις σηµεριν ής ηµέρας.
Φορολογούµεν οι και λογιστές δεν µπορούσαν ν α
προχ ωρήσουν σε συν αλλαγές από τις υπηρεσίες του
συστήµατος της ΓΓΠΣ εν ώ προβλήµατα παρουσιάστηκαν και στα ΚΤΕΟ.
Με κλειστό το σύστηµα TAXIS, δεν ήταν δυν ατή η
πρόσβαση στις ηλεκτρον ικές υπηρεσίες και συν επώς
δεν θα µπορούσαν ούτε ν α εκδοθούν ηλεκτρον ικά
παράβολα που απαιτούν ται για µια σειρά από διεκπεραιώσεις µε το ∆ηµόσιο.
Με τα προβλήµατα που συσσωρεύτηκαν εδώ και
τρεις ηµέρες από το πρόβληµα τους συστήµατος που
λειτουργούν όλες οι φορολογικές υπηρεσίες της χ ώρας
και όχ ι µόν ο, η Αν εξάρτητη Αρχ ή ∆ηµοσίων Εσόδων
θα πρέπει ν α εξετάσεις την ολιγοήµερη παράταση
συγκεκριµέν ων προθεσµιών .

Η συν έχ εια από τη σελ. 2
Θέµα 3ο :Τροποποίηση του Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ασπροπύργου.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και
µέλος ∆.Σ. Κ.Ε.∆.Ε, κ. Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 4ο :Λήψη απόφασης για την ιδιοκτησία
της κ. Μαρίας Ρόδη, του Κωνσταντίνου, στην
περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ- Π.Ε. 7, βάσει του Ν.
4315/14.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 5ο :Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών σύµφωνα µε την υπ` αριθ. 782/ΟΙΚ.ΥΠ./18-10-2018
εισήγηση του ∆ιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας.Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 6ο :∆ιαγραφή του Χ.Κ. 1034/2018 επ`

ονόµατι Πιστοπούλου Όλγας και επαναβεβαίωση στον υιό της Πιστόπουλο Θεόδωρο για
τον υπ` αριθ. Ζ-0058 οικογενειακό τάφο.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 7ο :∆ιαγραφή ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας & Φωτισµού έτους 2017 & επαναβεβαίωση της διαφοράς στον κ. Θεόδωρο Νανόπουλο.Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 8ο :Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής
του
έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας &
Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.
Θέµα 9ο :Έκφραση γνώµης, σε ότι αφορά
πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ων, που βρίσκονται
στα όρια του ∆ήµου µας, για ειδικούς λόγους

(ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κ.λ.π.) από διαδικασίες που αφορούν
απλή χρήση τους.Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τ.Υ., κ. Αναστάσιος
Παπαδόπουλος.

Θέµα 10ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση
παράτασης
του
έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.
420».Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.
Θέµα 11ο :Έγκριση ρύθµισης της οφειλής του
κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ,, µε
διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε δέκα µηνιαίες δόσεις, σύµφωνα µε την υπ` αριθ. 477/2018 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος

Θέµα 12ο :Παραχώρηση του υπ` αριθ. Θ0271 οικογενειακού τάφου στην κ. ΜΑΡΙΝΑ
ΚΑΛΑΪΤΣΙ∆Η, του Χριστόφορου και της Βικτωρίας.Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος
Τσίγκος
Θέµα 13ο :Μεταβίβαση των δικαιωµάτων του
υπ` αριθ. Α 0388 οικογενειακού τάφου από
τους νόµιµους κληρονόµους του Σινδόπουλου
Παναγιώτη, του Γεωργίου (Γεώργιο Σινδόπουλο, Όλγα Λοµπάνκινα, Ειρήνη Χαλίδη και Κυριακή Ορφανίδη) στον Αλέξανδρο Τοµπουλίδη,
του Γεωργίου.Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.
Θέµα 14ο :Εξειδίκευση πιστώσεων για τη
χορήγηση Οικονοµικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.
Θέµα 15ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ –
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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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Την πρώτη του ήττα
γνώρισε ο Μεγαρικός

για την 3η αγωνιστική του
πρωταθλήµατος β κατηγορίας ΕΠΣ∆Α µε
αντίπαλο τον ΕΡΜΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ.

Ο Τσαβούσογλου επαναφέρει
την απειλή του casus belli
για τα 12 µίλια

Κάλεσε εκτάκτως τον Έλληνα πρέσβη στην
Άγκυρα – «Γνωρίζουν πολύ καλά οι Έλληνες ότι
δεν θα επιτρέψουµε τέτοια απόφαση»

Ο

ι παίκτες του Γ. Χατζή στο 1ο ηµίχ ρον ο είχ αν
δύο κλασικές ευκαιρίες ν α σκοράρουν αλλά µία
το δοκάρι και µία ο τερµατοφύλακας της
αν τίπαλης οµάδας (ο οποίος και αποβλήθηκε για αν τικαν ον ικό µαρκάρισµα) δεν το επέτρεψαν .
Στο δεύτερο ηµίχ ρον ο παρότι η εµφάν ιση της οµάδα
µας ήταν κακή κατάφερε ν α πετύχ ει γκολ (το οποίο
ήταν καν ον ικό) όµως ο διαιτητής «είδε φάουλ» και το
ακύρωσε.
Και εν ώ το παιχ ν ίδι έδειχ ν ε ότι θα λήξει ισόπαλο µια
λάθος εκτίµηση της άµυν ας µας στο 94’ (που ήταν και
η 1η ουσιαστική φάση των αν τιπάλων στον αγών α )
έφερε το µοιραίο 0-1 για την οµάδα µας.
Η διοίκηση του Α.Σ Μεγαρικός συγχ αίρει τον προπον ητή και τους παίκτες για την προσπάθειά τους !
Απο Α.Σ. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

Ι∆ΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ RYANAIR
Με πολύ µεγάλη ικαν οποίηση αν ακοιν ών ουµε
την
ίδρυση
του
«ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
RY ANAIR»
(R.A.C.U), τ’ οποίο είν αι το µον αδικό
εν εν εργεία σωµατείο πληρωµάτων στην Ελλάδα.
Σκοπός του Σωµατείου µας είν αι η βελτίωση των
συν θηκών εργασίας και το χ τίσιµο εν ός καλύτερου και
ασφαλούς εργασιακού περιβάλλον τος για τα πληρώµατα
των αεροσκαφών της Ry anair.
Το Σωµατείο µας, πέραν της τυπικής αν αγν ώρισης
από το Πρωτοδικείο Αθην ών , έλαβε από την Ry anair,
µετά από επίσηµη συν άν τηση αν τιπροσωπείας µας
στην έδρα της εταιρείας στην Ιρλαν δία, έγγραφο αν αγν ώρισης και αποδοχ ής της συν δικαλιστικής µας οργάν ωσης ως του µον αδικού πιστοποιηµέν ου συν οµιλητή
και θεσµικού εκπροσώπου των πληρωµάτων στην
Ελλάδα. Τώρα πλέον όλα είν αι έτοιµα ώστε ν α ξεκιν ήσουν άµεσα διαπραγµατεύσεις για την υπογραφή της
πρώτης συλλογικής συµφων ίας.
Στο πλευρό του Σωµατείου µας βρίσκεται από την
πρώτη στιγµή η Γεν ική Συν οµοσπον δία Εργατών
Ελλάδας, την οποία και ευχ αριστούµε για την υποβοήθηση του έργου µας.
Αθήν α, 23.10.2018
R.A.C.U Board

H τουρκική κυβέρν ηση δεν είχ ε προβεί σε καν έν α
επίσηµο σχ όλιο περί της προαν αγγελίας του Νίκου
Κοτζιά για επέκταση της αιγιαλίτιδας ζών ης στο Ιόν ιο.
Η πρώτη αν τίδραση της Άγκυρας τελικά ήρθε χ θες
δια στόµατος Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Ο υπουργός Εξωτερικών , Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε
συν έν τευξή του στο πρακτορείο «Αν ατολή», σηµείωσε:
«Η Ελλάδα πολλές φορές κάν ει παρόµοιες δηλώσεις.
Εκεί προηγείται ο λαϊκισµός. Είµαστε υπέρ ν α τεθεί µε
ειρην ικό τρόπο το θέµα.

Εµείς δίν ουµε κατάλληλες απαν τήσεις και τους βάζουµε στη θέση τους. Γν ωρίζουν πολύ καλά οι Έλλην ες
ότι δεν θα επιτρέψουµε τέτοια απόφαση. Εµείς θέλουµε
ν α επιλυθούν όλα τα θέµατα στο Αιγαίο µε ειρην ικό
τρόπο.
Οι Έλλην ες ξέρουν καλύτερα ότι δεν θα επιτρέψουµε
επέκταση στα 12 µίλια». «Η τουρκική κυβέρν ηση δεν
πρόκειται ν α επιτρέψει επέκταση των ελλην ικών χ ωρικών υδάτων στα ν αυτικά 12 µίλια, το Casus Belli (αιτία
πολέµου) της τουρκικής βουλής ισχ ύει», διεµήν υσε ο
Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
«Η Ελλάδα όποτε κάν ει δηλώσεις που προκαλούν ,
εµείς δίν ουµε τις κατάλληλες απαν τήσεις και τους βάζουµε στη θέση τους. Πρέπει ν α σκεφτούν οι Έλλην ες
πώς µπορούµε ν α επιλύσουµε τα προβλήµατα», κατέληξε.
Παράλληλα, σύµφων α µε το Reuters, το οποίο επικαλείται το CNN Turk, ο Τσαβούσογλου κάλεσε εκτάκτως τον Έλλην α πρέσβη στην Άγκυρα.

Η συνέχεια από τη σελ. 3

εισέρχ ον ταν σε αυτές, ερευν ούσαν τους χ ώρους και αφαιρούσαν χ ρηµατικά ποσά, κοσµήµατα και άλλα αν τικείµεν α.
Ως ορµητήριο χρησιµοποιούσαν καταυλισµούς στις
περιοχές των Αχαρνών και Άνω Λιοσίων

Ως ορµητήριο χ ρησιµοποιούσαν καταυλισµούς στις περιοχ ές των Αχ αρν ών και Άν ω Λιοσίων , εν ώ είχ αν εν τάξει στο
δροµολόγιό τους το οδικό δίκτυο της Αττικής Οδού, µέσω του
οποίου προσέγγιζαν ή διέφευγαν από τις περιοχ ές στις
οποίες δραστηριοποιούν ταν , λόγω της δυν ατότητας που
προσέφερε για αν άπτυξη υψηλών ταχ υτήτων .
Κύριο χ αρακτηριστικό της δράσης τους ήταν η σκληρότητα µε την οποία αν τιµετώπιζαν τους εν οίκους κατά
την τέλεση των ληστειών , κυρίως ηλικιωµέν α άτοµα και ν εαρά κορίτσια, τους οποίους δε δίσταζαν ν α χ τυπούν
βάν αυσα προκειµέν ου ν α τους αποκαλύψουν σηµεία απόκρυψης χ ρηµάτων και αν τικειµέν ων αξίας. Μάλιστα σε
µία περίπτωση κακοποίησαν σεξουαλικά ν εαρό θύµα τους.
Επιπλέον χ αρακτηριστικό στοιχ είο της εγκληµατικής τους δράσης είν αι ότι, σε περιπτώσεις εν τοπισµού τους
από αστυν οµικούς, δε συµµορφών ον ταν µε τις υποδείξεις τους, αλλά αν τίθετα αν έπτυσσαν ταχ ύτητα και εν εργούσαν επικίν δυν ους ελιγµούς προκειµέν ου ν α διαφύγουν . Μάλιστα δεν περιορίζον ταν απλώς στην εξασφάλιση της διαφυγής τους, αλλά προσδοκούσαν τουλάχ ιστον τον σοβαρό τραυµατισµό των αστυν οµικών , όπως
καταδεικν ύουν τα περιστατικά εµβολισµού µοτοσικλετιστών της οµάδας ∆Ι.ΑΣ.
Σε χ ρόν ο άµεσο µετά τις κλοπές, τα µέλη της οµάδας διοχ έτευαν τη λεία τους σε δίκτυο κλεπταποδόχ ων . Με
αυτό τον τρόπο αφεν ώς αποκόµιζαν άµεσα οικον οµικό όφελος και αφετέρου κατείχ αν για µεγάλο χ ρον ικό διάστηµα πειστήρια των παράν οµων εν εργειών τους.
Επίσης, τα µέλη της οµάδας χ ρησιµοποιούσαν αυτοκίν ητα είτε ιδιοκτησίας τους, είτε προσώπων του περιβάλλον τός τους, στα οποία αν τικαθιστούσαν τις πιν ακίδες κυκλοφορίας µε πιν ακίδες άλλων οχ ηµάτων , τις οποίες
αφαιρούσαν σε χ ρόν ο προγεν έστερο των ληστειών και των διαρρήξεων . Με τον τρόπο αυτό καθιστούσαν
δυσχ ερή την συσχ έτισή τους µε τις υπό έρευν α περιπτώσεις.
Επίσης, µεταβίβαζαν οχ ήµατα τα οποία κατείχ αν ν όµιµα και χ ρησιµοποιούσαν κατά την καθηµεριν ότητά τους,
σε τρίτα πρόσωπα, συν ήθως του περιβάλλον τος τους, προκειµέν ου ν α µετακιν ούν ται µε αυτά και κατά την
εγκληµατική τους δράση.
Από την αξιολόγηση των πληροφοριακών στοιχ είων και την αν άλυση του προαν ακριτικού υλικού, προέκυψε
ότι τα µέλη της εγκληµατικής οργάν ωσης εν έχ ον ται σε 10 περιπτώσεις ληστειών , σε µία εκ των οποίων κακοποίησαν σεξουαλικά το ν εαρό θύµα τους, 18 περιπτώσεις διακεκριµέν ων κλοπών και σε 2 περιπτώσεις απόπειρας αν θρωποκτον ίας κατά αστυν οµικών της οµάδας ∆Ι.ΑΣ.
Σε έρευν ες που πραγµατοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέν των , βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν 3 επιχ ειρησιακά οχ ήµατα της οργάν ωσης, ηλεκτρον ικές συσκευές, ν αρκωτικές ουσίες και άλλα τιµαλφή.
Σε βάρος των εµπλεκοµέν ων σχ ηµατίσθηκε δικογραφία κακουργηµατικού χ αρακτήρα για εγκληµατική οργάν ωση, βιασµό, διακεκριµέν ες κλοπές, ληστείες και επικίν δυν ες σωµατικές βλάβες (κατά συν αυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, από άτοµα που εν εργούν κατ’ επάγγελµα και κατά συν ήθεια), απείθεια, διακεκριµέν ες φθορές και
απόπειρα αν θρωποκτον ίας κατά συρροή.

Τετάρτη 24 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 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

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

Κ ΑΘ Η Μ Ε ΡΙ Ν Η ΕΝ Η Μ Ε ΡΩ ΣΗ Σ ΤΟ W WW .T H RI A SS I O. G R

ΓΑΜΟΣ
Ο Κριτσικώκας Κων σταν τίν ος του Θεοδώρου και της Μαρίγώς το γέν ος Κατσιαµήτρου που διαµέν ει στον ∆ήµο Ελευσίν ας και η Στουπιάδου Μαρίν α του Γεωργίου και της Βαλεν τίν ας το γέν ος Σιδηροπούλου που διαµέν ει στον ∆ήµο Ασπροπύργου θα παν τρευτούν στο ∆ηµαρχ είο Ασπροπύργου.
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«Εισβολή» της εποχικής γρίπης
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16-θριάσιο

- Ποιοι οι κίνδυνοι, τι πρέπει να προσέχουµε

Η

εποχική γρίπη είν αι µία µεταδοτική ν όσος του αν απν ευστικού που προκαλείται από τον ιό της γρίπης.
Προσβάλλει τα άτοµα όλων των ηλικιών , όµως από
τις σοβαρές επιπλοκές της ν όσου κιν δυν εύουν περισσότερο
οι ηλικιωµέν οι, τα µικρά παιδιά και τα άτοµα που πάσχουν
από χρόν ια ν οσήµατα.
Η γρίπη αν ήκει στα υποχρεωτικώς δηλούµεν α ν οσήµατα
που επιτηρείται και παρακολουθείται διαχρον ικά στην Ελλάδα από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Στην επιτήρηση συµµετέχει και η Περιφέρεια Κεν τρικής Μακεδον ίας µέσω του Τµήµατος ∆ηµόσιας
Υγείας της ∆ιεύθυν σης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοιν ων ικής Μέριµν ας.
Κάθε επιδηµική έξαρση της γρίπης εισβάλλει ταχύτατα και
εξελίσσεται αν άλογα και µε τους τοπικούς εποχικούς παράγον τες που ευν οούν τον τρόπο µετάδοσής της, γι’ αυτό και
δεν µπορεί ν α προβλεφθεί µε ακρίβεια. Το γεγον ός αυτό καθιστά αν αγκαία την επικαιροποίηση των οδηγιών για τα µέτρα
πρόληψης.
Τα προληπτικά µέτρα για την εποχική
γρίπη πρέπει να εντείνονται, µε κορυφαίο µέτρο
πρόληψης τον αντιγριπικό εµβολιασµό.

Σηµαν τικά µέτρα περιορισµού της εξάπλωσης της γρίπης
είν αι η συστηµατική εφαρµογή µέτρων ατοµικής υγιειν ής, π.χ.
το συχν ό πλύσιµο των χεριών , η κάλυψη του βήχα και του

φταρν ίσµατος, ο καλός αερισµός των χώρων , η αποφυγή
συγχρωτισµού σε κλειστούς χώρους, όπως στα µέσα µαζικής
µεταφοράς, αίθουσες αν αµον ής κτλ, καθώς και η οικιοθελής
αποµόν ωση των πασχόν των , ώστε ν α µην µεταδίδουν τον
ιό.
Ο αποτελεσµατικότερος τρόπος πρόληψης είν αι ο αν τιγριπικός εµβολιασµός, ο οποίος πρέπει ν α χορηγηθεί σωστά και
έγκαιρα, ώστε ν α είν αι αποτελεσµατικός και ν α προσφέρει,
εκτός από την προστασία από τις σοβαρές επιπλοκές, και
στον περιορισµό µετάδοσης της γρίπης.
Ο εµβολιασµός πραγµατοποιείται σύµφων α µε τις οδηγίες
του Παγκόσµιου Οργαν ισµού Υγείας (Π.Ο.Υ.) ως προς τη
σύν θεση του εµβολίου, επειδή ο ιός της γρίπης µεταλλάσσεται
κάθε χρόν ο.
Παρ’ όλο που ο εµβολιασµός απευθύν εται σε όλα τα άτοµα,
είν αι σηµαν τικό ν α τον ίσουµε ότι πρέπει ν α εφαρµόζεται στις
οµάδες αυξηµέν ου κιν δύν ου και µάλιστα έγκαιρα, πριν την
εµφάν ιση και την περίοδο έξαρσης της γρίπης, αλλά και σε
όλη την διάρκεια του φετιν ού κύµατος.
Οµάδες αυξηµένου κινδύνου θεωρούνται οι εργαζόµεν οι
σε δηµόσιες και ιδιωτικές µον άδες υγείας, οι επαγγελµατίες
υγείας γεν ικά, άτοµα άν ω των 60 ετών , άτοµα οποιασδήποτε
ηλικίας µε χρόν ια προβλήµατα υγείας και επιβαρυν τικούς
παράγον τες (π.χ µεταµοσχευµέν οι, αν οκατασταλµέν οι κτλ.),
έγκυες και θηλάζουσες. Επίσης, στις οµάδες αυξηµέν ου κιν -

δύν ου συγκαταλέγον ται επαγγελµατίες, όπως κτην ίατροι,
πτην οτρόφοι, χοιροτρόφοι, σφαγείς και γεν ικά όσοι έρχον ται
σε επαφή µε πουλερικά και οι κλειστοί πληθυσµοί (στρατευµέν οι, ειδικά σχολεία, τρόφιµοι και προσωπικό ιδρυµάτων
κτλ).
Στην Περιφέρεια Κεν τρικής Μακεδον ίας το ∆ίκτυο Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της ∆ιεύθυν σης ∆ηµόσιας Υγείας
και Κοιν ων ικής Μέριµν ας εφαρµόζει στον τοµέα της πρόληψης το πρόγραµµα αγωγής υγείας, µε θέµα «Υγιειν ή Χεριών »
στους µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Μέσα από
την εν ηµέρωση – εκπαίδευση των µαθητών του δηµοτικού το
πρόγραµµα στρέφει την προσοχή των παιδιών στη σηµασία
του πλυσίµατος των χεριών για την πρόληψη από τις
λοιµώξεις, µεταξύ των οποίων και η γρίπη.

ΕΦΚΑ: Έναρξη λειτουργίας
του ΠΕΚΑ Αττικής

Τ

ην έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού
Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (ΠΕΚΑ)
στην Αττική, µε έδρα την Αθήνα, από την
Πέµπτη 1η Νοεµβρίου 2018, ανακοίνωσε η
διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
«Η υλοποίηση του όλου εγχειρήµατος σηµατοδοτεί µία νέα εποχή στην καταπολέµηση της
εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας,
µε σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων και τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας», επισηµαίνει ο
ΕΦΚΑ στην ανακοίνωσή του.
Η οργανωτική συγκρότηση του ελεγκτικού
µηχανισµού του ΕΦΚΑ θα περιλαµβάνει συνολικά 11 ΠΕΚΑ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΤΟ ΑΗ∆ΟΝΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ»

Μ

ε την αποκλειστική χ ορηγία του
Οµίλου ΕΛΠΕ πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 21 Οκτωβρίου
2018 στο Κέν τρο Πολιτισµού Ίδρυµα
Σταύρος Νιάρχ ος (ΚΠΙΣΝ), η πρεµιέρα
της ν έας όπερας για παιδιά και ν έους
από την Εν αλλακτική Σκην ή της Εθν ικής Λυρικής Σκην ής, «ΤΟ ΑΗ∆ΟΝΙ ΤΟΥ
ΑΥ ΤΟΚΡΑΤΟΡΑ». Πρόκειται για έν α
µουσικό παραµύθι µε στοιχ εία όπερας,
βασισµέν ο στο οµών υµο παραµύθι του
Χαν ς Κρίστιαν Άν τερσεν , σε µουσική
Λέν ας Πλάτων ος, ποιητικό κείµεν ο του
Γιώργου Βολουδάκη, σκην οθεσία της
Κατερίν ας Πετσατώδη και animation της
Ειρήν ης Βιαν έλλη.
Το έργο παρακολούθησαν περισσότεροι από τριακόσιοι εργαζόµεν οι του
Οµίλου µαζί µε τις οικογέν ειές τους, εν ώ
την παράσταση τίµησαν µε την παρουσία τους, η Προέδρος του ΚΠΙΣΝ κ.
Λυδία Κον ιόρδου, καθώς και ο καλλιτεχ ν ικός ∆ιευθυν τής της ΕΛΣ κ. Γιώργος Κουµεν τάκης.
Το συγκεκριµέν ο έργο, που δεν είχ ε
παρουσιαστεί κατά το παρελθόν ζων ταν ά «λόγω των δυσκολιών και της οπερατικής δοµής του» όπως είχ ε αν αφέρει
και η Λέν α Πλάτων ος, θα φιλοξεν ηθεί για
συν ολικά 30 παραστάσεις στο ΚΠΙΣΝ,

Οι πρωταγωνιστές της παράστασης µαζί µε µικρούς θεατές.
Στο µέσον της εικόνας ο ∆ιευθυντής της Εναλλακτικής Σκηνής κ. Αλέξανδρος
Ευκλείδης δίπλα στην∆/ντρια ΕΚΕ Οµίλου ΕΛΠΕ κα Ράνια Σουλάκη

ως η κεν τρική παραγωγή όπερας της
Εν αλλακτικής Σκην ής της ΕΛΣ για την
περίοδο 2018-2019.
Μετά την ολοκλήρωση της παράστασης, ο ∆ιευθυν τής της Εν αλλακτικής
Σκην ής κ. Αλέξαν δρος Ευκλείδης, επεσήµαν ε σε δηλώσεις του: «Καταν οών τας τη σηµασία της καλλιτεχ ν ικής
παιδείας, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
υποστηρίζουν το αν έβασµα της όπερας
της σπουδαίας Λέν ας Πλάτων ος, “Το
αηδόν ι του αυτοκράτορα”, το οποίο
παρουσιάζεται σε µια µον αδική σύµπραξη µε την τέχ ν η του animation. Τις
π αραστάσεις θα π αρακολουθήσουν

µαθητές από πολλές περιοχ ές της Αττικής, έχ ον τας έτσι την ευκαιρία της επαφής µε έν α ξεχ ωριστό είδος Τέχ ν ης, µε
στόχ ο ν α αν απτύξουν και τις δικές τους
δεξιότητες. Για την Εθν ική Λυρική
Σκην ή, η υποστήριξη αυτή είν αι η απαραίτητη και αν αγκαία προϋπόθεση για
ν α µπορεί ν α προσφέρει παραγωγές
υψηλής καλλιτεχ ν ικής και εκπαιδευτικής
αξίας σε παιδιά και ν έους, αλλά και
αν τάξιες της ν έας εποχ ής της ΕΛΣ στο
ΚΠΙΣΝ, που αποτελεί στολίδι της πολιτιστικής ζωής της χ ώρας µας.»
Με τη σειρά της, η κ. Ράν ια Σουλάκη,
∆ιευθύν τρια Εταιρικής Κοιν ων ικής

Ευθύν ης του Οµίλου ΕΛΠΕ, τόν ισε:
«Για δεύτερη χ ρον ιά ο Όµιλος επιλέγει
ν α συµπ ράξει µε την Εν αλλακτική
Σκην ή, γιατί επεν δύει στους ν έους.

Η παράσταση αυτή, µέσα από µια
εν τυπωσιακή οπτικοακουστική αφήγηση και την εν αλλασσόµεν η αν αλογική
-ηλεκτρον ική µουσική, στέλν ει σηµαν τικά µην ύµατα στους ν έους για την
εποχ ή µας και το ρόλο της τεχ ν ολογίας,
τις αν θρώπιν ες αξίες, την ελευθερία,
την πίστη και αφοσίωση. Ελπίζουµε
πως την παράσταση αυτή θα την παρακολουθήσουν και θα την απολαύσουν
όλες οι ηλικίες.»
Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
πιστεύει στην άρρηκτη σχ έση αν άµεσα
στον Πολιτισµό και στην Εκπαίδευση
και σε αυτή την κατεύθυν ση υλοποιεί
σειρά δράσεων , δίν ον τας την ευκαιρία
κυρίως στη ν έα Γεν ιά ν α απολαύσει
σύγχ ρον ες ποιοτικές παραστάσεις και
ν α διδαχ τεί µέσα από αυτές.

Η συν εργασία µε την Εν αλλακτική
Σκην ή της Εθν ικής Λυρικής Σκην ής
εγκαιν ιάστηκε πέρσι, µε την πολύ επιτυχ ηµέν η όπερα «Ο Πρίγκηπας Ιβάν και
το Πουλί της Φωτιάς» σε µουσική σύν θεση και σκην οθεσία του Θοδωρή
Αµπατζή, που παρακολούθησαν περισσότεροι από 7.000 θεατές, αλλά και της
σηµαν τικής όπερας σκιών «Η Επιστροφή του Καραγκιόζη στην Πατρίδα» που
επίσης, απόλαυσαν µικροί και µεγάλοι.

