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Το <<ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ>>, θα βρίσκεται
σελ. 5
µε ειδική αυτοκίνητη µονάδα στα Άνω Λιόσια

Έργα αντιπληµµυρικής
προστασίας
στη ∆υτική Αττική

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ Κ∆ΑΠ/ΜΕΑ

Έναρξη λειτουργίας
του 5ου Κέντρου
∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών
στο ∆ήµο Ασπροπύργου
σελ. 3

Εγκρίθηκαν τρεις Προγραµµατικές
Συµβάσεις µεταξύ του Υπουργείου και των
δήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων και Ραφήνας
Πικερµίου, συνολικού προϋπολογισµού
27.450.000 ευρώ.

Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ:
Υποδεχόµαστε µε ικανοποίηση
τη στήριξη από πολιτικούς φορείς
και κινήµατα µε διαφορετικές
καταβολές αλλά κοινή αγωνία
για τον τόπο και τους κατοίκους του

σελ. 9

Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή
(Α’ ΕΣΕ) δήµου Φυλής

Προµήθευσε τα σχολεία µε
υγειονοµικό υλικό για τα φαρµακεία

320.000 πακέτα λαθραία τσιγάρα
σε παράνοµη αποθήκη στα Μέγαρα

σελ. 5

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/10 ΣΤΙΣ 18:00

σελ. 3

Θεατρική Παράσταση - Αφ ιέρωµα στην 28η Οκτωβρίου,
από το ∆ηµοτικό Ποντιακό Θέατρο Ασπροπύργου σελ. 6

σελ. 2

ΕΛΕΥΣΙΝΑ:

Στον εισαγγελέα
οδηγήθηκε
ιδιοκτήτης σκύλου
για κακοποίηση ζώου
σελ. 3-4

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

Καπάτου Μαρία Γ.
Αγίου ∆ηµητρίου 9 & Αχαρνών, 2105578420
Ελευσίνα

Ρόκα Μαρία Π., Αδελφών Κυπραίου 54,
2105546916 08:00-08:00 (Επόµενης)
Μάνδρα

Γιάννου Γεώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
2105555844 08:00-23:00
Ανω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. Πηνειού 81,
2102481114 , 08:00-22:00
Αχαρν ές

Ράπτη Σταµατίν α Α.
Λεωφόρος Πάρν ηθος 140, 2102446217
Χαιδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 84, 2105985845, 08:00-23:00

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και λίγη υγρασία
Η θερµοκρασία έως 20
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγίου ∆ηµητρίου

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

Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας στη ∆υτική Αττική

Εγκρίθηκαν τρεις Προγραµµατικές Συµβάσεις µεταξύ του Υπουργείου
και των δήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων και Ραφήνας Πικερµίου,
συνολικού προϋπολογισµού 27.450.000 ευρώ.

Μ

ε αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών εγκρίθηκαν
τρεις
Προγραµµατικές
Συµβάσεις µεταξύ του Υπουργείου και των
δήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων και Ραφήνας
Πικερµίου, για έργα συνολικού προϋπολογισµού 27.450.000 ευρώ.
Με υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστου
Σπίρτζη εγκρίθηκε η σύναψη τριών Προγραµµατικών Συµβάσεων µεταξύ του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και των
δήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων και Ραφήνας – Πικερµίου. Οι Συµβάσεις αφορούν
στην αποκατάσταση των οδικών υποδοµών και την υλοποίηση των συνοδευτικών έργων αντιπληµµυρικής προστασίας
όπως επίσης και των αναγκαίων αναπλάσεων όπου αυτές απαιτούνται, µετά από τις
µεγάλες καταστροφές, που σηµειώθηκαν
στις συγκεκριµένες περιοχές, από τις πληµµύρες το
Νοέµβριο του 2017 και τις πυρκαγιές τον Ιούλιο του 2018.
Ο προϋπολογισµός για τα έργα και στους τρεις ∆ήµους,
ανέρχεται συνολικά σε 27.450.000 ευρώ και τα κονδύλια
θα αντληθούν από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Σηµειώνεται , ότι για τη σύναψη των προαναφερθέντων Προγραµµατικών Συµβάσεων, προηγήθηκε σχετικό
αίτηµα από τους τρεις ∆ήµους, οι οποίοι διατύπωσαν
αφενός αδυναµία χρηµατοδότησης των έργων µε ίδιους
πόρους και αφετέρου έλλειψη επαρκούς προσωπικού µε
τεχνική και επιστηµονική γνώση και εµπειρία, για την υλοποίησή τους.
Τα αιτήµατά τους, έγιναν αποδεκτά από την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και µε

την έγκριση των Προγραµµατικών Συµβάσεων, το Υπουργείο αναλαµβάνει τη χρηµατοδότηση και τη διαχείριση
των διαδικασιών ωρίµανσης, ανάθεσης και εκτέλεσης
των έργων, τα οποία θα υλοποιηθούν από την Ειδική
Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδοµών (ΕΥ∆Ε ΚΣΣΥ) .
Με την κατασκευή των έργων θα αποκατασταθούν οι
βλάβες των οδικών υποδοµών που αφορούν κατά κύριο
λόγο καταστροφή µεγάλων τµηµάτων ασφαλτοτάπητα µε
αποκολλήσεις, έντονες ρηγµατώσεις και καθιζήσεις, καταστροφή των αποχετευτικών συστηµάτων των οδών κ.λπ.
Ο προϋπολογισµός της κάθε Προγραµµατικής Σύµβασης διαµορφώνεται ως εξής: Για το ∆ήµο Ελευσίνας
ανέρχεται στα 5.800.000 ευρώ, για το ∆ήµο Μεγαρέων
στα 6.850.000 ευρώ και για το ∆ήµο Ραφήνας Πικερµίου
στα 14.800.000 ευρώ.

Αφορµή ο εορτασµός των 2 χρόνων από την ανακήρυξη της Ελευσίνας
ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021.

Παρουσίαση του έργου Αποθέµατα: Inventory

των Τζένης Αργυρίου και Βασίλη Γεροδήµου σε συνεργασία µε
κατοίκους και συλλόγους της Ελευσίνας την Κυριακή 11 Νοεµβρίου 2018

Η

Ελευσίν α 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπ ης σας
προσκαλεί την Κυριακή 11
Νοεµβρίου 2018 και ώρα
18:30 στην παρουσίαση του
έργου
Απ οθέµατα
:
Inv entory των Τζέν ης Αργυρίου και Βασίλη Γεροδήµου
σε συν εργασία µε κατοίκους
και συλλόγους της Ελευσίν ας,
µε αφορµή τον εορτασµό
των 2 χ ρόν ων από την αν ακήρυξη της Ελευσίν ας ως
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης για το 2021.
Τα «Αποθέµατα:Inv entory » είν αι έν α οδοιπορικό
στις εργατικές κιν ητοποιήσεις στην Ελευσίν α από τις
αρχ ές του 20ου αιών α – στα 100 χ ρόν ια από την ίδρυση της Γ.Σ.Ε.Ε.– που βασίζεται σε επιτόπια συµµετοχ ική αρχ ειακή έρευν α και εργαστήρια, και καταλήγει
σε µια δηµόσια, ψηφιακή και παραστατική πορεία /
ποµπή, και σε µια ζων ταν ή εικαστική εγκατάσταση.
Η Ελευσίν α ταυτίζεται µε την εργατική τάξη, τον
εργαζόµεν ο άν θρωπο ως φορέα αν άπτυξης και πολιτισµού. Οι συν δικαλιστικές διεκδικήσεις των αρχ ών του

π ερασµέν ου
αιών α
κληροδοτούν στην πόλη
τη συν είδηση του εν εργού πολίτη, που εκφράζεται ακόµα και σήµερα
µε τη µορφή ποικίλων
συλλογικοτήτων
και
αποτελεί χ αρακτηριστικό
στοιχ είο της ταυτότητας
της πόλης.
Έν α σπον δυλωτό
έργο για την Ελευσίν α,
φτιαγµέν ο από τους
κατοίκους της

Πρόκειται για έν α έργο συµµετοχ ικό που δηµιουργείται από την πόλη για την πόλη, µε την εν εργό
συµµετοχ ή συλλόγων και κατοίκων της Ελευσίν ας και
των γειτον ικών πόλεων . Γι’ αυτό το έργο δεν περιορίζεται απλώς στην πορεία της 11/11.
Αν τίθετα, η περφόρµαν ς της 11/11 είν αι η κορύφωση
µιας δηµιουργικής διαδικασίας που έχ ει παρελθόν και
µέλλον . Ξεκίν ησε µε τη δηµιουργία µιας εφήµερης εγκατάστασης στο δηµόσιο χ ώρο.

Συνεχί ζεται στη σελ. 10
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Ελευσίνα: Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε
ιδιοκτήτης σκύλου για κακοποίηση ζώου

Σ

υν ελήφθη ιδιοκτήτης
σκύλου καθότι δύο
αστυφύλακες από το
Α.Τ. Ελευσίν ας εκτελών τας
υπ ηρεσία
επ οχ ούµεν ης
π εριπ ολίας
κλήθηκαν
µεσάν υχ τα για φραστικό
επ εισόδιο
στον
τοµέα
ευθύν ης τους. Κατά την
άφιξη τους βρήκαν έν τροµη
όλη τη γειτον ιά καθώς και
έν αν άν δρα αιµόφυρτο εν
οδό .
Όλοι είχ αν βγει στον
δρόµο και φών αζαν ότι
άτοµο εύσωµο περίπου στο 1,80 το οποίο είχ ε αποχ ωρήσει από το σηµείο προς
άγν ωστη κατεύθυν ση µαζί µε το σκύλο του, λίγο πριν αφιχ θεί το περιπολικό και
ότι λίγα λεπτά ν ωρίτερα χ τυπούσε µε µαν ία τον µικρόσωµο σκύλο του χ τυπών τας
τον στο έδαφος και έν εκα τούτου ξύπν ησαν όλοι από τα ουρλιαχ τά του σκύλου.
Κάποιος γείτον ας που του έβαλε τις φων ές υπέστη άγριο ξυλοδαρµό και όταν
έγιν ε παρέµβαση και από άλλα άτοµα τότε διέφυγε επιστρέφον τας µε έν α µαχ αίρι
21,5 εκατοστά µε απειλητικές διαθέσεις προς όλους τόσο φραστικά όσο και µε την
επίδειξη του όπλου τουF προφαν ώς άκουσε ότι όλοι καλούσαν την αστυν οµία και
αποχ ώρησε γρήγορα από το σηµείο.
Οι αστυν οµικοί αφού συγκέν τρωσαν χ αρακτηριστικά του ατόµου αποχ ώρησαν
για αν αζητήσεις και µέσα σε 5 λεπτά είχ αν εν τοπίσει σε σκοτειν ό πάρκο τον δράστη από τον οποίο αφαίρεσαν το µαχ αίρι και τον δέσµευσαν παίρν ον τας στην
αγκαλιά τους το µικρόσωµο φοβισµέν ο σκυλάκι.

συνεχί ζεται στη σελ. 4

θριάσιο-3

320.000 πακέτα λαθραία τσιγάρα
σε παράνοµη αποθήκη στα Μέγαρα

Π

ερισσότερες από 320.000 πακέτα
λαθραία τσιγάρα κατέσχ εσαν
αστυν οµικοί του Τµήµατος Ασφαλείας Μεγάρων και της Οµάδας ∆Ι.ΑΣ.,
µετά από συν τον ισµέν η επιχ είρηση σε
παράν οµη αποθήκη στα Μέγαρα.
Η έφοδος της Αστυν οµίας το απόγευµα
της ∆ευτέρας 22 Οκτωβρίου, σε παράν οµη
αποθήκη στα Μέγαρα, απ’ όπου διακιν ούν ταν λαθραία τσιγάρα, είχ ε ως αποτέλεσµα τη σύλληψη τριών ηµεδαπών ,
ηλικίας 26, 28 και 33 ετών , για παράβαση
του Νόµου περί Τελων ειακού Κώδικα.
Επιπλέον , αν αζητείται έν ας 36χ ρον ος
συν εργός τους. Οι αξιωµατικοί της Ασφάλειας είχ αν εδώ και περίπου 10 ηµέρες την
πληροφορία για τη δράση της σπείρας.
Περιπολούν τες αστυν οµικοί της Οµάδας
∆Ι.ΑΣ. εν τόπισαν τους τρεις (µετέπειτα)
συλληφθέν τες ν α επιβαίν ουν
σε
αυτοκίν ητο και ν α εξέρχ ον ται από περιφραγµέν η αποθήκη. Άµεσα το ακιν ητοποίησαν και σε έρευν α που ακολούθησε
στο εσωτερικό της αποθήκης, µαζί µε
οµάδα αστυν οµικών του Τ.Α. Μεγάρων
που ειδοποιήθηκε, βρέθηκε φορτηγό γεµάτο µε λαθραία τσιγάρα.

Συν ολικά στον χ ώρο, βρέθηκαν και
κατασχ έθηκαν 320.000 πακέτα τσιγάρα
τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόµεν η
από τον ν όµο ταιν ία φόρου καταν άλωσης
τσιγάρων .
Έν α Ι.Χ φορτηγό αυτοκίν ητο
Έν α Ι.Χ.Ε. αυτοκίν ητο
Έν α αν υψωτικό µηχ άν ηµα (κλάρκ)
Πλήθος πιν ακίδων και αδειών κυκλοφορίας
Περαιτέρω, εξακριβώθηκε ότι εν οικιαστής
της αποθήκης είν αι ο 36χ ρον ος συν εργός
τους, εν ώ την αρχ ική αποθήκη είχ ε εν οικιάσει ο 33χ ρον ος, µε τη χ ρήση πλαστής
ταυτότητας.
Οι συλληφθέν τες, οδηγήθηκαν στον κ.
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθην ών , ο
οποίος τους παρέπεµψε στον Αν ακριτή.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ Κ∆ΑΠ/ΜΕΑ

Μ

Έναρξη λειτουργίας του 5ου Κέντρου ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών στο ∆ήµο Ασπροπύργου

ε µεγάλη χ αρά υποδέχ τηκαν οι µικροί µαθητές
το ξεκίν ηµα του 5ου Κέν τρου ∆ηµιουργικής
Απασχ όλησης, το οποίο στεγάζεται στο 11ο
∆ηµοτικό Σχ ολείο Ασπροπύργου στο Ρουπάκι. Η Κοιν ωφελής Επιχ είρηση του ∆ήµου Ασπροπύργου, στην
οπ οία αν ήκουν τα Κ∆ΑΠ (Κέν τρα ∆ηµιουργικής
Απασχ όλησης Παιδιών ) µετά την µεγάλη συµµετοχ ή
των παιδιών την περσιν ή χ ρον ιά, ικαν οποιών τας τις
αν άγκες της πόλης, προχ ώρησε στη δηµιουργία τριών
ν έων Κ∆ΑΠ.
Με πρωτοβουλία της Προέδρου της Κ.Ε.∆.Α., κ.
Σοφίας Μαυρίδη, κατ’ εν τολή του ∆ηµάρχ ου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου, δηµιουργήθηκαν τρία
ν έα Κ∆ΑΠ σε Σχ ολεία της πόλης. Να αν αφερθεί πως,
από 20 παιδιά που απασχ ολούσε το Κ∆ΑΠ του ∆ήµου
το 2016, πέρσι απασχ ολήθηκαν δηµιουργικά διακόσια
πεν ήν τα (250) παιδιά εν ώ στο ξεκίν ηµα της φετιν ής
σχ ολικής χ ρον ιάς αριθµούν τα πεν τακόσια (500).

Σε δήλωση της, η κ. Μαυρίδη τόν ισε ότι: «Η αγάπη
των παιδιών αλλά και των γον ιών για τα Κ∆ΑΠ µας
κάν ει ν α συν εχ ίζουµε ν α δουλεύουµε πυρετωδώς,
αυξάν ον τας τις δοµές και προσφέρον τας έν α καλύτερο
µέλλον στα παιδιά του τόπου µας, καθώς ωφελούν τον
τρόπο σκέψης τους, και συµβάλλουν στην κοιν ων ικοποίησή τους.
Σκοπός των Κ∆ΑΠ είν αι ν α παρέχ ουν παιδαγωγικές
δραστηριότητες ποιοτικές και δηµιουργικές, ατοµικές ή
οµαδικές, γεµίζον τας τον ελεύθερο χ ρόν ο εν ός παιδιού, βοηθών τας συγχ ρόν ως και τους εργαζόµεν ους
γον είς».
Αξίζει ν α σηµειωθεί πως τα Κ∆ΑΠ είν αι µια εξαιρετικά σηµαν τική και ευαίσθητη δοµή, η οποία δεν είν αι
καιν ούργια καθώς, στη χ ώρα µας ξεκίν ησε τη λειτουργία της το 1996, σε πιλοτικό στάδιο. Εξελίσσον ται
σε παιδαγωγικούς χ ώρους δηµιουργίας, χ αράς και διασκέδασης, όπου τα παιδιά κάν ουν φιλίες, δυν αµών ουν
τις ήδη υπάρχ ουσες, εξελίσσουν τα ταλέν τα τους και
τις δεξιότητές τους µέσα από τις δραστηριότητες στις
οποίες συµµετέχ ουν .
Οι ηλικίες των παιδιών που µπορούν ν α συµµετάσχ ουν στα Κ∆ΑΠ, κυµαίν ον ται από 5 έως και 12
ετών . Τα Κ∆ΑΠ λειτουργούν εκτός σχ ολικού ωραρίου, και τις περιόδους διακοπών , όπως Χριστούγεν -

ν α, Πάσχ α και καλοκαίρι συν εχ ίζουν τη λειτουργία
τους σε πρωιν ά τµήµατα αν άλογα µε τον εσωτερικό
τους καν ον ισµό.
Στη χ ώρα µας λειτουργούν και Κ∆ΑΠ ΜΕΑ που δεν
έχ ουν όριο ηλικίας. ∆έχ ον ται παιδιά µε αν απηρία και
εφήβους ακόµα και άτοµα µε ν οητική υστέρηση ή ν οητική αν απηρία.
Η συγκεκριµέν η δοµή θα λειτουργήσει φέτος και
στο ∆ήµο Ασπ ροπ ύργου µετά απ ό εν τολή του
∆ηµάρχ ου και εν έργειες της Προέδρου της Κ.Ε.∆.Α. Με
γν ώµον α τα έξοδα στα οποία υποβάλλον ται οι γον είς
για ν α µπορέσουν τα παιδιά ΜΕΑ ν α έχ ουν ίσες ευκαιρίες, η λειτουργία του Κ∆ΑΠ ΜΕΑ Ασπροπύργου,
εν τελώς δωρεάν , θα αν ακουφίσει πολλές οικογέν ειες.

4-θριάσιο
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Μαζί µε τη γαλανόλευκη και σηµαίες των Ηνωµένων
Εθνών στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών,

Τίµησαν την "Ηµέρα τω ν Ηνω µένω ν Εθνώ ν"

Πριν από 73 χ ρόν ια, στις 24 Οκτωβρίου 1945 και µε ν ωπές ακόµη τις
πληγές που άφησε στην αν θρωπότητα ο B' Παγκόσµιος Πόλεµος, η αν άγκη για συν εργασία των κρατών ήταν πέρα για πέρα επιβεβληµέν η. Και
αυτό έγιν ε πράξη από 51 χ ώρες – µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα– µε
την ίδρυση του Οργαν ισµού Ην ωµέν ων Εθν ών (Ο.Η.Ε.).
Και δεν είν αι µόν ο η αποφυγή των επιπτώσεων του πολέµου που οδήγησαν στην ίδρυση του Οργαν ισµού Ην ωµέν ων Εθν ών (Ο.Η.Ε.).
Στην ιδρυτική διακήρυξη αλλά και στην µετέπειτα πορεία του Οργαν ισµού
Ην ωµέν ων Εθν ών οι στόχ οι ήταν , η βελτίωση διαβίωσης των λαών , η
καταπολέµηση της φτώχ ειας, των ασθεν ειών και του αν αλφαβητισµού,
καθώς και η προστασία του Περιβάλλον τος.
Στην πολυετή διαδροµή του, ο ΟΗΕ έχ ει υλοποιήσει δράσεις, για την
επίλυση των διεθν ών διαφορών , την παροχ ή αν θρωπιστικής βοήθειας, την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, τη διαχ είριση κρίσεων , την προστασία των προσφύγων ,
καθώς και την προώθηση της κοιν ων ικής προόδου και της αειφόρου αν άπτυξης. Ο ∆ήµος Αχ αρν ών τιµά την "Ηµέρα των Ην ωµέν ων Εθν ών ", προτάσσον τας αξίες και
δράσεις που σέβον ται τα Αν θρώπιν α ∆ικαιώµατα, την Ελευθερία των πολιτών και τη ∆ηµοκρατία.

Προχωράνε οι διαδικασίεςγια την ανάπλαση
των παλαιών εγκαταστάσεων της ΕΡΤ στο Ίλιον,
µε στόχο τη δηµιουργία Πάρκου Ραδιοφωνίας

Σ

Η συν έχ εια από τη σελ. 3

Εν τύπωση προξέν ησε το γεγον ός ότι
παρότι µεσάν υχ τα οι αστυν οµικοί έπαιρν αν τηλέφων α σε φιλοζωική, κτην ίατρο, υπεύθυν ο ∆ήµου κτλ για ν α επισπευτούν οι απαιτούµεν ες διαδικασίες,
καθώς επίσης ότι παρόλο το πέραν της
ώρας µερίµν ησαν ακόµα και για σκυλοτροφήF
Ο µικρός τετράποδος έπειτα από
συν τον ισµέν ες εν έργειες του Υ π αστυν όµου ο όποιος είν αι αρµόδιος και
υπεύθυν ος στο γραφείο αστυν όµευσης
σε συν εν ν όηση µε τη ∆ιοικητή του Α.Τ
µετά την παραµον ή του στο Αστυν οµικό Τµήµα η οποία αν και σύν τοµη
αποδείχ τηκε άκρως στοργική, δόθηκε
στην φιλοζωική Ελευσίν ας παρουσία
της
Κτην ιάτρου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ
ΓΚΙΟΚΑ (η οποία αξίζει ν α σηµειωθεί ότι
είν αι συµβεβληµέν η µε το ∆ήµο Ελευ-

υγκεκριµέν α, αφού συν τάχ θηκαν οι
σχ ετικές τεχ ν ικές προδιαγραφές από
τη ∆ιεύθυν ση Εταιρικής Αν άπτυξης
της ΕΡΤ, στις 26 και 28 Σεπτεµβρίου προκηρύχ θηκαν και αν αρτήθηκαν στο Κεν τρικό
Ηλεκτρον ικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) οι τρεις µελέτες ωρίµαν σης
του έργου που αφορούν στη σύν ταξη και
στην κατάρτιση επιχ ειρησιακού σχ εδίου
λειτουργίας του Πάρκου Ραδιοφων ίας, στο
σχ εδιασµό αν άπλασης του περιβάλλον τος
χ ώρου αλλά και στη σύν ταξη προδιαγραφών του Οπτικοακουστικού Μουσείου.
Από τις προθεσµίες που έχ ουν δοθεί για την υποβολή προσφορών προκύπτει ότι
η σχ ετική διαδικασία για όλες τις µελέτες θα έχ ει ολοκληρωθεί έως τις 15 Οκτωβρίου
και εκτιµάται ότι ως το τέλος Οκτωβρίου θα υπάρχ ουν αν άδοχ οι.
Ο χ ρόν ος παράδοσης των µελετών είν αι τρεις µήν ες, δηλαδή περίπου στο τέλος
Ιαν ουαρίου, όπου και τα αποτελέσµατά τους θα εν ταχ θούν στη συν ολική µελέτη του
έργου που έχ ει ήδη συν ταχ θεί εσωτερικά της ΕΡΤ και αφορά στη συν τήρηση των
κτιρίων .
Με τον τρόπο αυτό, αν οίγει ο δρόµος για τη δηµοπράτηση του συν ολικού έργου και
την εγκατάσταση αν αδόχ ου ως τις αρχ ές του καλοκαιριού.
Σχ ολιάζον τας αυτή την εξέλιξη, ο επικεφαλής της δηµοτικής κίν ησης «Αλληλέγγυα
Πόλη» και δηµοτικός σύµβουλος Ιλίου, Κώστας Κάβουρας, έκαν ε την ακόλουθη δήλωση: «Ως “Αλληλέγγυα Πόλη” από την πρώτη στιγµή συµβάλλαµε ώστε ν α υλοποιηθεί
αυτό το έργο πν οής για την πόλη του Ιλίου, για την τοπική κοιν ων ία, για την περιοχ ή πέριξ της Ραδιοφων ίας.
Ακόµη και όταν τα πράγµατα, οι εξελίξεις δεν έδειχ ν αν ευν οϊκές, εµείς δεν τα παρατήσαµε. Και σήµερα αισθαν όµαστε απόλυτα δικαιωµέν οι.
Απ’ την πλευρά µας, θα συν εχ ίσουµε ν α σχ εδιάζουµε, ν α παλεύουµε και ν α διεκδικούµε ώστε ν α γίν ουν πραγµατικότητα και άλλα τέτοια έργα πν οής στο Ίλιον . Και
αύριο-µεθαύριο από θέσεις ακόµη µεγαλύτερης ευθύν ης.»
σίν ας καθώς και πέραν αυτού είν αι
άκρως ευαισθητοποιηµέν η σε θέµατα
κακοποίησης πάν τα σε συν εργασία µε
το Αστυν οµικό Τµήµα) και υπεύθυν ου
∆ήµου.
Ο ιδιοκτήτης του τετραπόδου-δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για τα
άρθρα 308,333,361,2168/93,4039/12
αδικήµατα για σωµατικές βλάβες, απειλή,
εξύβριση, περί όπλων καθώς και περί
κακοπ οίησης
ζωών
συν τροφιάς
αν τίστοιχ α.
Θερµά συγχ αρητήρια αξίζουν όλοι οι
προαν αφερόµεν οι και ιδίως οι Αστυν οµικοί που έδρασαν άµεσα και κατάφεραν εκτός από τη σύλληψη του δράστη
ν α κερδίσουν και τα ευµεν ή σχ όλια των
πολιτών τόσο για εκείν ους και κυρίως
για το π ρόσωπ ο της Ελλην ικής
Αστυν οµίας γεν ικότερα.

Κινηµατογραφική καταδίωξη στην εθνική οδό

Άγρια καταδίωξη επί µία ώρα και 45
λεπτά στην εθν ική οδό Αθην ών –
Λαµίας ν ωρίς το απόγευµα της Τετάρτης, από την οµάδα ∆ίας, µοτοσικλέτας στην οποία επέβαιν αν δύο άτοµα
τα οποία αφαιρούσαν τσάν τες.
Η καταδίωξη ξεκίν ησε περίπου στις
16:20 µε τη συµµετοχ ή 10 αστυν οµικών από τη δύν αµη της βορειοαν ατολικής Αττικής
Αρχ ικά η ύποπτη µοτοσικλέτα µάρκας Aprilia εν τοπίστηκε στον Άγιο Στέφαν ο,
µπήκε στην Ε.Ο. Αθην ών -Λαµίας, επέστρεψε στην Εκάλη, γύρισε αν άποδα προς
την γέφυρα Βαρυµπόµπης-Πάρν ηθας, καταλήγον τας στη Νέα Ερυθραία όπου
εγκλωβίστηκε.
Το σήµα για τη συγκεκριµέν η µοτοσικλέτα δόθηκε εξ αφορµής περιστατικού στις 31
Αυγούστου όπου η συν οδεία ασφαλείας µεγάλου οικον οµικού στόχ ου είχ ε
εν τοπίσει την Aprilia ν α τους παρακολουθεί και λόγω της σοβαρότητας του στόχ ου
είχ ε εµπλακεί στην υπόθεση και η αν τιτροµοκρατική.
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Πρωτοβάθµια Σχολική
Επιτροπή (Α’ ΕΣΕ) Φυλής

Προµήθευσε τα σχολεία
µε υγειονοµικό υλικό για τα
φαρµακεία

Σ

υν εχ ίζεται η προσπάθεια της Πρωτοβάθµιας
Σχ ολικής Επιτροπής (Α’ΕΣΕ) για τη συν τήρηση
και τον εξοπλισµό των σχ ολείων . Εκτός από
τα έργα, υπάρχ ει κι η φρον τίδα για τον εξοπλισµό
των σχ ολείων . Μόν ο τις τελευταίες µέρες η Α’ ΕΣΕ
εξόπλισε το 5ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο µε έν α υπερσύχ ρον ο φωτοτυπικό µηχ άν ηµα, εν ώ προµήθευσε τα σχ ολεία µε υγειον οµικό υλικό για τα φαρµακεία.
«Η προσπάθειά µας είν αι συν εχ ής και άοκν η. Εφαρµόζουµε την εν τολή του ∆ηµάρχ ου που δείχ ν ει
ιδιαίτερο εν διαφέρον για τα σχ ολεία, λόγω της
εν ασχ όλησής του µε την εκπαίδευση. Έχ ουµε, ως
διοίκηση, προσφέρει σηµαν τικό έργο και συν εχ ίζουµε», τόν ισε χ αρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Σχ ολικής Επιτροπής Γιάν ν ης Κρεµύδας.

θριάσιο-5

∆ΩΡΕΑΝ εξετάσεις µε Μαστογραφία
και Τεστ Παπανικολάου για το
γυναικείο πληθυσµό του ∆ήµου Φυλής
Το <<ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ>>,
θα βρίσκεται µε ειδική αυτοκίνητη µονάδα στα Άνω Λιόσια

Μ

ε ιδιαίτερη χαρά σας πληροφορούµε,
ότι στο πλαίσιο του προγράµµατος
του <<Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ>>, το <<ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ>>, µετά από την αποδοχή του
αιτήµατος του ∆ήµου Φυλής, ξεκινά πρόγραµµα πληθυσµιακού ελέγχου για την πρόληψη κι
έγκαιρη διάγνωση των κακοηθών όγκων
µαστού και τραχήλου της µήτρας, στις γυναίκες
που κατοικούν µόνιµα στο ∆ήµο Φυλής.
Στόχος του προγράµµατος αυτού είναι η εξέταση όλων των γυναικών ηλικίας 25 ετών και
άνω µε Τεστ Παπανικολάου και των γυναικών
από 40 ετών και άνω επιπροσθέτως µε
Μαστογραφία.
Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν στην
ειδική αυτοκίνητη µονάδα που διαθέτει το
Ελληνικό Ίδρυµα Ογκολογίας, η οποία βρίσκεται σταθµευµένη επί της οδού Αθηνών 31, Άνω
Λιόσια. Οι ενδιαφερόµενες µπορούν να επικοινωνούν, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
(08:00π.µ. έως 14:00π.µ.) µε την Κοινωνική
Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής στο τηλ. 210 24
87 686 για να πραγµατοποιήσουν το ραντεβού
τους.
Οι εξετάσεις αυτές είναι ΑΚΙΝ∆ΥΝΕΣ,
ΑΝΩ∆ΥΝΕΣ, ΕΓΚΥΡΕΣ και προσφέρονται
∆ΩΡΕΑΝ. Την κάλυψη της δαπάνης για όλη τη
διεξαγωγή του προγράµµατος πληθυσµιακού
ελέγχου, ανέλαβε το <<ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ>> χάρις στην πλήρη χορηγία του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.
Πιστεύοντας ότι η συµµετοχή θα ξεπεράσει κάθε
προσδοκία σε σύγκριση µε άλλα προγράµµατα
πληθυσµιακού ελέγχου που έχουν πραγµατοποιηθεί σε πλείστες Περιφερειακές Ενότητες και άλλους ∆ήµους της χώρας και προκειµένου να προγραµµατίσουµε µία όσο το δυνατόν άρτια, από κάθε
άποψη, προσφερόµενη υπηρεσία σας παρακαλούµε να δηλώσετε έγκαιρα την συµµετοχή σας.
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων, για τη θετι-

κή και άµεση ανταπόκρισή σας στο κάλεσµά µας.
Με φιλικούς χαιρετισµούς
Για το ∆.Σ. του Ελληνικού
Ιδρύµατος Ογκολογίας
Μιχαήλ Βροντάκης
Πρόεδρος

Εντεταλµένος Σχεδιασµού & Εφαρµογής
Κοινωνικών Πολιτικών δήµου Φυλής
Αντωνόπουλος Γεώργιος
Ο ∆ήµαρχος
Παππούς Χρήστος

Ερ γ ασ ίες επ ισκ ε υώ ν κ αι συ ν τ ηρ ή σε ων στ ο 1ο
∆η µ οτ ικ ό Σ χο λ ε ίο Θρ α κο µ ακ ε δ όν ω ν

Κ Α ΘΗ Μ Ε ΡΙ Ν Η Ε ΝΗ Μ Ε ΡΩ ΣΗ Σ ΤΟ
W WW . TH RI A SS I O .G R

Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων διενεργούνται αυτήν την περίοδο και στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Θρακοµακεδόνων που εντάσσεται στο έργο "Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθµιση Σχολικών Κτιρίων και
Προαύλιων Χώρων ∆ήµου Αχαρνών" προϋπολογισµού 1.300.000 ευρώ για 48 σχολικά κτίρια του ∆ήµου
Αχαρνών.

6-θριάσιο

Σύλλογος Νέων Φυλής: Νέα πρωτοβουλία µε την
Ίδρυση Κέντρου Νεολαίας και Πολιτισµού
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Στην ίδρυση Κέντρου Νεολαίας και Πολιτισµού προχώρησε ο Σύλλογος Νέων Φυλής µε
στόχο να υπάρχει διαθέσιµος,
για κάθε δραστήριο πολίτη του
∆ήµου Φυλής, ένας χώρος
έκφρασης και δηµιουργίας
µέσα από τον οποιο θα µπορεί
διευρύνει τους πνευµατικούς
του ορίζοντες µέσα στον πολιτιστικό ιστό της πόλης.
Πρόκειται για έναν πολυχώρο
εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας
που απευθύνεται σε έφηβους
και ενήλικες και λειτουργεί καθηµερινά από το πρωί έως το
απόγευµα.
Στον χώρο λειτουργούν τµήµατα επιµορφωτικών προγραµµάτων:

Εκµάθηση Υπολογιστών
Εκµάθηση Social Media
Εκµάθηση Αγγλικών και
Ισπανικών
Παραδοσιακοί χοροί
Γυµναστική
Εικαστικά
Αγιογραφία
Φωτογραφία
Θέατρο
Φωνητική
∆ανειστική βιβλιοθήκη
∆ηµιουργική γραφή και φιλαναγνωσία
Μαθήµατα Dj
Μουσική Τεχνολογία
Παράλληλα, κάθε Σάββατο

λειτουργεί γραφείο ευρέσεως
εργασίας ενώ κάθε Κυριακή το
Κέντρο µετατρέπεται σε µουσικό στέκι για µπάντες, µουσικά σχήµατα, καλλιτέχνες και για
κάθε πολίτη που αναζητά χώρο
έκφρασης.
Η ιδρύτρια και πρόεδρος του
συλλόγου Φωτεινή Κόκκινου

σχετικά µε το Κέντρο, δήλωσε:
«Ήταν όνειρο ζωής, σε µια
‘’δύσκολη’’ περιοχή όπως ο
∆ήµος Φυλής, οι νέοι να αποκτήσουν τον δικό τους χώρο
συνάντησης και έκφρασης.
Αρνούµαστε να δεχθούµε
πως είµαστε η γενιά του καφέ
και του Facebook όπως µας

κ α τ α λ ο γ ί ζο υ ν .
Μπορούµε και θέλουµε να
προσφέρουµε τα µέγιστα στη
κοινωνία. Ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα µέλη και τους
εθελοντές για τη σκληρή προσπάθεια και την έµπρακτη
στήριξη στο εγχείρηµά µας».
Το Κέντρο Νεολαίας και Πολι-

τισµού του Συλλόγου Νέων
Φυλής βρίσκεται στα Άνω Λιόσια στην οδό Εµµανουήλ Ξάνθου και Μιχαήλ Βόδα (Πίσω από
το ΙΚΑ Άνω Λιοσίων).

Για κάθε πληροφορία µπορείτε να επικοινωνείτε στο
6979387914.

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/10 ΣΤΙΣ 18:00

Θεατρική Παράσταση - Αφιέρωµα στην
28η Οκτωβρίου,από το ∆ηµοτικό Ποντιακό
Θέατρο Ασπροπύργου

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου
ενηµερώνει τους
∆ηµότες ότι, το ∆ηµοτικό
Ποντιακό Θέατρο
Ασπροπύργου,
θα πραγµατοποιήσει
Εκδήλωση αφιερωµένη
στην Εθνική Επέτειο του
«ΟΧΙ», την Κυριακή,
28 Οκτωβρίου 2018,
στις 18:00, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων
του Πνευµατικού
Κέντρου του ∆ήµου
«∆ηµήτριος Καλλιέρης».
Η εκδήλωση θα περιλαµβάνει θεατρικά σκετς,
ποιήµατα και τραγούδια
στην καθοµιλούµενη
ελληνική γλώσσα αλλά
και στην ποντιακή
διάλεκτό της,
εµπνευσµένα από το
πνεύµα των ηµερών.
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Χιλιάδες χάνουν το δίπλωµα οδήγησης

Σε ορισµένες περιοχές οι εξετάσεις έχουν διακοπεί εδώ και µήνες λόγω
της εκκρεµότητας που υπάρχει µε τις αποζηµιώσεις των εξεταστών
-

Σ

οβαρά προβλήµατα στο σύστηµα εξέτασης των υποψηφίων οδηγών έχ ει
δηµιουργήσει η συν εχ ιζόµεν η αποχ ή των υπαλλήλων - εξεταστών , οι
οποίοι παραµέν ουν απλήρωτοι εδώ και πέν τε µήν ες και καταγγέλλουν
το υπουργείο Μεταφορών και Υ ποδοµών για κωλυσιεργία.
Η αποχ ή ισχ ύει παν ελλαδικά από την 1η Οκτωβρίου εν ώ σε ορισµέν ες περιοχ ές της Ελλάδας οι εξετάσεις έχ ουν διακοπεί εδώ και µήν ες λόγω της εκκρεµότητας που υπάρχ ει µε τις αποζηµιώσεις των εξεταστών , οι οποίες δεν
καταβάλλον ται από την 1η Μαϊου 2018, µε αποτέλεσµα ν α έχ ει δηµιουργηθεί µία τεράστια λίστα αν αµον ής υποψηφίων που περιµέν ουν ν α δώσουν για
δίπλωµα οδήγησης.
Οι εργαζόµεν οι καλούν το υπουργείο ν α δώσει άµεσα λύση στο πρόβληµα,
µε ν οµοθετική ρύθµιση ώστε ν α καταβληθούν τα δεδουλευµέν α, την ίδια
στιγµή που ο ΓΓ του υπουργείου, αν τιπροτείν ει η ρύθµιση ν α εν ταχ θεί σε συν ολικότερο ν οµοσχ έδιο του υπουργείου, το οποίο θα κατατεθεί για διαβούλευση το επόµεν ο διάστηµα. Οι εργαζόµεν οι κάν ουν λόγο για «κοροϊδία» από την πλευρά του υπουργείου και ζητούν άµεση λύση.

Γ. Σγουρός :«Η οικονοµική ασυνέπεια της Περιφέρειας Αττικής
αποτελεί ακόµη µία απόδειξη της φθίνουσας πορείας της,
στην οποία την οδήγησε η χωρίς σχέδιο, αρχή, µέση και τέλος
διοίκηση από την κα ∆ούρου».

Η

έκθεση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που φέρνει
στην επι φάνει α την
εκρηκτική αύξηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων της
Περιφέρειας Αττικής το 2017
δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία.
Εδώ και καιρό η παράταξή
µας έχει αναδείξει και επικρίνει
τη διαχειριστική ανεπάρκεια της
δι οί κησης της Περι φέρει ας,
που έχει ως αποτέλεσµα οι εν
γένει ανεξόφλητες απαιτήσεις
τρίτων από έτος σε έτος να
διογκώνονται επικίνδυνα. Γι’
αυτό είχαµε κάνει άλλωστε λόγο
στις 7/4/2017 για Περιφέρεια –
µπαταχτσή.
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα
µε τα απολογιστικά στοιχεία της

ίδιας της Περιφέρειας
το 2017 σε σύγκριση
µε το 2013 οι ανεξόφλητες απαιτήσεις τρίτων
αυξήθηκαν κατά 230 %
(από τα 5,3 εκ. € στα
17,4 εκ. €), γεγονός
που φανερώνει την
πρόδηλη ασυνέπει α
του φορέα, που –
σηµειωτέον - επαπειλείται περαιτέρω από την πρόκληση τόκων υπερηµερί ας
λόγω των καθυστερήσεων στις
πληρωµές.
Σε δηλώσεις του ο Γιάννης
Σγουρός επι σήµανε ότι «Η
οικονοµική ασυνέπεια της Περι φέρει ας Αττι κής αποτελεί
ακόµη µί α απόδει ξη της
φθίνουσας πορείας της, στην

οποία την οδήγησε η χωρίς
σχέδιο, αρχή, µέση και τέλος
διοίκηση από την κα ∆ούρου.
Η έκθεση του Ανώτατου Ελεγκτικού ∆ικαστηρίου και οι οικονοµικοί δείκτες φανερώνουν
ότι, δυστυχώς, µέσα σε 4 χρόνια ένας υποδειγµατικός στη
λειτουργία του φορέας, µετατράπηκε σε αρνητικά δακτυλοδεικτούµενο πρωταγωνιστή».

θριάσιο-7

Ουδεµία αύξηση χρεών
Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής
σχετικά µε δηµοσιεύµατα για τις
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της

‘’Καλή εί ναι η δηµι ουργί α
εντυπώσεων, υπάρχει όµως
και η πραγµατι κότητα.
Σύµφωνα µε αυτή δεν
υπάρχει καµί α αύξηση
χρεών της Περι φέρει ας
Αττι κής. ∆εν υπάρχουν χρέη.
Συγκεκρι µένα πληροφορούµε τους πολί τες που δι αβάζουν ότι δήθεν η Περι φέρει α Αττι κής παρουσι άζει
αύξηση χρεών:
Πρώτον, ότι η Περι φέρει α
Αττι κής όχι µόνο δεν έχει
χρέη αλλά, αντι θέτως, έχει
Ταµει ακά ∆ι αθέσι µα ύψους
347 εκατοµµυρί ων ευρώ.
∆εύτερον, ότι αυτό που
αναφέρει η Έκθεση του
Ελεγκτι κού
Συνεδρί ου
αφορά σε µι α παροδι κή
αύξηση
ληξι πρόθεσµων
οφει λών, λόγω, όπως αναφέρει η ί δι α Έκθεση (καρτέλα 57), της αναδι οργάνωσης
των Οι κονοµι κών Υπηρεσι ών
στο σύνολο της Τοπι κής
Αυτοδι οί κησης.
Το ζήτηµα στο οποί ο αναφέρεται η Έκθεση, αφορούσε τον Σεπτέµβρι ο του
2017 και έχει αντι µετωπι σθεί και επι λυθεί ήδη εντός του
2017. Συγκεκρι µένα, στο

τέλος της χρονι άς αυτής οι
ληξι πρόθεσµες
οφει λές
εί χαν ήδη µει ωθεί στο µι σό,
σε σχέση µε τον Σεπτέµβρι ο. Σήµερα κι νούνται κάτω
από το 1% του συνόλου των
πληρωµών της Περι φέρει ας
Αττι κής (δηλαδή εί ναι µόλι ς
1.7 εκ. ευρώ).
Τρί τον, ότι η σηµερι νή
∆ι οί κηση της Περι φέρει ας
Αττι κής, ήταν εκεί νη που
σχεδί ασε, ωρί µασε και υλοποι εί ένα τεράστι ο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων
µε χρηµατοδότηση από ί δι ους πόρους της Περι φέρει ας
Αττι κής. Γι α του λόγου το
αληθές, µπορεί ο καθένας
να ανατρέξει στι ς δηµοσι ευµένες αποφάσει ς του Περι φερει ακού Συµβουλί ου ή
στα 414 έργα συνολι κού
συµβατι κού κόστους ύψους
383 εκατοµµυρί ων ευρώ,
που υλοποι εί σήµερα η
Περι φέρει α Αττι κής σε
όλους τους ∆ήµους της Αττι κής και αφορούν έργα υποδοµής,
αντι πληµµυρι κά,
αστι κών αναπλάσεων, κοι νωνι κών και πολι τι στι κών
υποδοµών, οδι κής ασφάλει ας, κ.ά.. ‘’

ΕΣΕΕ: Οδηγίες για τις
φθινοπωρινές εκπτώσεις

Μ

ε την ευκαιρία της διενέργειας των φθινοπωρινών ενδιάµεσων εκπτώσεων που θα
ξεκινήσουν την Πέµπτη, 1 Νοεµβρίου, η
ΕΣΕΕ µε εγκύκλιό της στις εµπορικές οµοσπονδίες και
όλους τους εµπορικούς συλλόγους της χώρας, έδωσε
οδηγίες και διευκρινίσεις, για την διενέργεια των
εκπτώσεων.
Σηµειώνεται ότι προβλέπεται η προαιρετική λειτουργία
των καταστηµάτων την Κυριακή, 4 Νοεµβρίου 2018.
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης δήλωσε
σχετικά: «Αν και µέχρι σήµερα οι ενδιάµεσες εκπτωτικές
περίοδοι δεν έχουν αποδειχτεί αποδοτικές, εντούτοις η
αγορά βρίσκεται σε διαδικασία αναπροσαρµογής, οπότε
ευελπιστούµε οι προσεχείς φθινοπωρινές εκπτώσεις να
έχουν καλύτερα αποτελέσµατα και να δώσουν µια
σηµαντική ανάσα στα ταµεία των εµπορικών καταστηµάτων. Το έχουν ανάγκη όλες οι µικροµεσαίες εµπορικές
επιχειρήσεις της χώρας.
Εύχοµαι σε εµπόρους και καταναλωτές, καλές
εκπτώσεις, καλές αγορές και καλές δουλειέςF»

8-θριάσιο
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θριάσιο-9

«Πολιτεία και Περιφέρειες
ευθύνονται για την τριτοκοσµική
κατάσταση µε τα απορρίµµατα»
Παρέµβαση Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα «Το Νέο
Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α)

Α

και η Εφαρµογή των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΕ∆Α)»
υστηρό µήνυµα πως δεν υπάρχει κανένα
πλέον περιθώριο ανοχής στην εγκληµατική
αδιαφορία που έχει επιδείξει διαχρονικά η
πολιτεία αλλά και οι Περιφέρειες, κυρίως στην Αττική,
στο ζήτηµα της ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στη χώρα µας, απέστειλε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε
Γ. Πατούλης.
Σε παρέµβαση του στο Συνέδριο µε θέµα «Το Νέο
Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) και η
Εφαρµογή των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΕ∆Α)» που
διοργανώθηκε στο Μυστρά, ο κ. Πατούλης εστίασε στις
σηµαντικές επιπτώσεις που έχει στη δηµόσια υγεία
αλλά και στο περιβάλλον, η µη ύπαρξη σχεδίου ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων.
«Είναι νωπές οι µνήµες από τις τριτοκοσµικές εικόνες που ζήσαµε στην Αττική και στην Πελοπόννησο. ∆εν
θα επιτρέψουµε σε κανέναν πλέον να παίζει και να πειραµατίζεται µε την υγεία των πολιτών, οι οποίοι
πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη για να έχουν καθαρές
πόλεις και όχι εστίες µόλυνσης οι οποίες θέτουν σε
κίνδυνο την υγεία όλων µας και ιδιαίτερα των παιδιών
µας» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:
«Τα τελευταία 15 χρόνια η πολιτεία και οι Περιφέρειες κωφεύουν απέναντι σε ένα πρόβληµα ζωτικής
σηµασίας. Κάθε φορά που υπάρχει κρίση οι επιστήµονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για επέκταση
των λοιµώξεων και για αύξηση των κρουσµάτων
καρκίνου. Θα ιδρώσει το αυτί κανενός; Πού πήγαν όλα
τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για τη
διαχείριση των απορριµµάτων; Θα αναλάβει ποτέ
κανείς την ευθύνη για τους υγειονοµικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους µε τους οποίους έρχεται αντιµέτωπη η Αττική και άλλες πόλεις της Ελλάδας κάθε λίγο
και λιγάκι;».
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την ΚΕ∆Ε, την ΠΕ∆
Πελοποννήσου, το ∆ήµο Σπάρτης, τον Φο∆ΣΑ Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το ∆ίκτυο
Βιώσιµη Πόλη.

Τους
Συνέδρους
καλωσόρισε ο ∆ήµαρχος
Σπάρτης Ε. Βαλιώτης.Χαιρετισµούς
απηύθυναν
επίσης ο Πρόεδρος του ΦΟ∆ΣΑ Πελοποννήσου Σ.
Αργειτάκος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π.
Τατούλης, ο Αντιπρόεδρος της ΚΕ∆Ε και ∆ηµαρχος
Πύλου-Νέστορος ∆. Καφαντάρης και ο Γ. Γραµµατέας
ΠΕ∆ Πελοποννήσου Γ. Σµυρνιώτης.

«∆εν µας αξίζει να γίνουµε Νάπολη»

Στη συνέχεια της οµιλίας του ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε
τόνισε πως η ΚΕ∆Ε έχει επισηµάνει κατ’ επανάληψη
την ανάγκη δροµολόγησης όλων των νοµοθετικών
ρυθµίσεων από πλευράς της κυβέρνησης, προκειµένου
να δηµιουργηθούν ισχυροί και οργανωµένοι Φο∆ΣΑ, να
εξασφαλισθεί η άµεση αδειοδότηση των Χώρων Επεξεργασίας και ∆ιαλογής Απορριµµάτων µε παράλληλη
εξασφάλιση των απαιτούµενων χώρων, πριν το πρόβληµα καταστεί µη διαχειρίσιµο όπως εµφανίζεται σήµερα στην Αττική, µέχρι πρότινος στην Πελοπόννησο,
στην Κέρκυρα και αλλού.
«∆εν µας ταιριάζει και δεν µας αξίζει να δούµε εικόνες σαν της Νάπολη στη πατρίδα µας. Η κωλυσιεργία, η
αναβλητικότητα και οι ιδεοληψίες είναι επιζήµια για το

περιβάλλον και τη κοινωνία και πολύ χειρότερη συνταγή
από τη δροµολόγηση λύσεων έστω και αν αυτές δεν
συγκεντρώνουν την απόλυτη κοινωνική αποδοχή», επισήµανε.
Αναφερόµενος στην ανάγκη να βρεθούν ριζικές
λύσεις στο ζήτηµα τόνισε πως «οι ∆ήµοι και οι τοπικές
κοινωνίες, θα πρέπει να εισπράττουν τα οικονοµικά
οφέλη και µέσω της ανακύκλωσης της διαχείρισης των
απορριµµάτων τους, µε απώτερο σκοπό τη µείωση του
κόστους διαχείρισης» και πρόσθεσε πως θα πρέπει να
δοθούν οικονοµικά κίνητρα στους πολίτες µε διάφορες
µορφές επιδότησης π.χ. µε ανάλογη µείωση των δηµοτικών τελών, αλλά και αντικίνητρα σε όσους κινούνται
στην αντίθετη κατεύθυνση, πρέπει επιτέλους η δίκαιη
αρχή «Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ» να µπει στη κουλτούρα µας».
«Να αφήσουν κάποιοι στην άκρη τα συµφέροντα»

Ολοκληρώνοντας την παρέµβαση του ο κ. Πατούλης
εστίασε στην ανάγκη να εκλείψουν οι γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις και η σύγκρουση συµφερόντων και υπογράµµισε:
«Σήµερα µαζί µε το Φο∆ΣΑ Πελοποννήσου, την Περιφέρεια, τους ∆ήµους της Πελοποννήσου και τους φορείς ενώνουµε τις δυνάµεις µας για να διεκδικήσουµε τις
αναγκαίες θεσµικές και διοικητικές ρυθµίσεις, τους πόρους για να υλοποιήσουµε βιώσιµες λύσεις, να ενισχύσουµε τη κυκλική οικονοµία, να πάµε µπροστά. Να βρούµε
λύσεις. Κι όταν ακόµα έχουµε το κεντρικό κράτος ή και
τις Περιφέρειες σε κάποιες περιπτώσεις όχι ως συνοδοιπόρους και αρωγούς στο κρίσιµο αυτό ζήτηµα αλλά
δυστυχώς ως τροχοπέδη στις αγωνιώδεις προσπάθειές
µας για το περιβάλλον, τη δηµόσια υγεία και το πολίτη».

Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Υποδεχόµαστε µε ικανοποίηση τη στήριξη
από πολιτικούς φορείς και κινήµατα µε διαφορετικές καταβολές
αλλά κοινή αγωνία για τον τόπο και τους κατοίκους του

Ο

Εν ωτικός Συν δυασµός είν αι η αυτοδιοικητική παράταξη που γεν ν ήθηκε από
την αν άγκη για µια ν έα αρχή στην πόλη µας, µέσα από αν θρώπους που παραµέρισαν προσωπικές στρατηγικές και ιδεολογικές εµµον ές και έθεσαν σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των συλλογικών συµφερόν των .
Παραµέν ει σταθερά έν ας αν οιχτός, πολυσυλλεκτικός συν δυασµός, χωρίς ηγεµον ισµούς και παρωπίδες• έν ας χώρος συν άν τησης και σύν θεσης όλων των
απόψεων που έχουν ως κοιν ό τους παρον οµαστή την αν αβάθµιση της ζωής
στον τόπο που ζούµε, εργαζόµαστε, µεγαλών ουµε τα παιδιά µας, ον ειρευόµαστε για το µέλλον . Όπως και πριν από τις προηγούµεν ες δηµοτικές εκλογές έτσι
και τώρα έχουν ξεκιν ήσει συζητήσεις του συν δυασµού µε τους κοµµατικούς
οργαν ισµούς της πόλης µας
Ως εκ τούτου, υποδεχόµαστε µε ικαν οποίηση τη στήριξη από πολιτικούς φορείς
και κιν ήµατα µε διαφορετικές καταβολές αλλά κοιν ή αγων ία για τον τόπο και τους
κατοίκους του. Αν τιµετωπίζουµε ως ιδιαίτερα θετική τη στήριξη της προσπάθειάς µας
από όλα τα πολιτικά κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου, θέτον τας πάν τα ως µον αδικό
προαπαιτούµεν ο τη συµφων ία πάν ω σε προτάσεις και λύσεις, στο πρόγραµµα της επόµεν ης µέρας. Μόν ο έτσι, µε αν οιχτές, δηµόσιες διαδικασίες και συµφων ία πάν ω σε συγκεκριµέν ες θέσεις, οι συµµαχίες χτίζον ται σε γερές και υγιείς βάσεις.
Προχωράµε µε σταθερά βήµατα στην αν αγέν ν ηση της Ελευσίν ας και της Μαγούλας, έν ας δρόµος που διαγράφεται µέσα από
επιτυχίες αλλά και εµπόδια στον οποίο καν είς δεν περισσεύει.
Γιώργος Τσουκαλάς- ∆ήµαρχος Ελευσίνας
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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

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

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.

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.

Στην π αραλία της Ελευσίν α δηµιουργήθηκε µε κον τέιν ερ – µια µον άδα
οικεία τόσο µε το λιµάν ι της Ελευσίν ας,
όσο και γεν ικότερα µε τη βιοµηχ αν ική
παραγωγή – έν α εργαστήριο συλλογής υλικού. Εκεί οι κάτοικοι της Ελευσίν ας αποθέτουν τµήµατα της µν ήµης και της εµπειρίας τους (προφορικές µαρτυρίες, φωτογραφίες κ.α.), τα οποία χ ρησιµοποιούν ται
για τη δηµιουργία του έργου, διαµορφών ον τας παράλληλα έν α αποθετήριο
µν ήµης της πόλης, που υπό τη µορφή
µιας «ζων ταν ής εικαστικής εγκατάστασης»
θα είν αι αν οιχ τό στο κοιν ό από τις 11
µέχ ρι τις 18 Νοεµβρίου.
Η πορεία / ποµπή

Η πορεία της 11ης Νοεµβρίου έχ ει
«τελετουργικό χ αρακτήρα» και παράλληλα
χ ρησιµοποιεί ως βασικά συστατικά της τα
σώµατα των κατοίκων , τα ψηφιακά µέσα
ήχ ου και εικόν ας, και τα σηµεία εκείν α της
Ελευσίν ας που έχ ουν κάποια ιστορική
αν αφορά σχ ετική µε το εργατικό κίν ηµα.
Το σώµα, ατοµικό και συλλογικό, σε διαµαρτυρία στο δηµόσιο χ ώρο, αποτελεί την
πρώτη ύλη της ποµπής, εν ώ τα ψηφιακά
µέσα επιτρέπουν στους καλλιτέχ ν ες ν α
φέρουν στο παρόν πρόσωπα, εικόν ες και
ήχ ους του παρελθόν τος, από την προσέλευση πληθυσµού στην Ελευσίν α για
εργασία καθώς όλες τις κοµβικές στιγµές,

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

διεκδικήσεις και αγών ες, µέχ ρι και σήµερα.
Αυτή είν αι άλλωστε µια πρακτική που ακολουθούν
συχ ν ά η Τζέν η Αργυρίου και ο Βασίλης Γεροδήµος,
πραγµατοποιών τας έργα που φέρν ουν την ιστορία του
κάθε τόπου στο παρόν , δηµιουργούν έν α ζων ταν ό
σώµα συλλογικής µν ήµης, µέσα από αφηγήσεις και
αρχ εία καθηµεριν ά, που διατηρούν οι πολίτες ως µέρος
της προσωπικής τους ιστορίας
Φωτογραφίες : Ερατώ Τζαβάρα

Είµαι στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και συν εν τεύξεις των συν τελεστών !
Με ιδιαίτερη εκτίµηση,

Νικολέτα Βότση
Γραφείο Τύπ ου και Επικοιν ων ίας
Ελευσίν α 2021

press@eleusis2021.eu
Τηλέφων ο Επικοιν ων ίας: 2105540952 / 6908238124
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Ε ΓΚ ΩΜΙ ΑΣ Τ Ι ΚΑ Σ ΧΟ ΛΙ Α ΑΠΕ Σ ΠΑΣ Ε ΑΠ Ο Τ ΟΥΣ Ε ΠΙ Σ ΚΕ Π ΤΕ Σ

Η έκθεση του εργαστηρίου φωτογραφία και Πολιτιστική Κληρονοµιά,
µε τον τίτλο «Ελευσίνα Τόπος Συνάντησης»

Τ

ο Τµήµα Πολιτισµού
του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ
του ∆ήµου Ελευσίνας την Κυριακή 21 Οκτωβρί ου 2018 πραγµατοποίησε εκδήλωση µε την
ευκαι ρί α του κλει σί µατος
της έκθεσης του εργαστηρί ου φωτογραφί α και
Πολιτιστική Κληρονοµιά.
Η έκθεση που φι λοξενήθηκε στο κτήριο οικίας
Λουδάρου µε τον τί τλο
«Ελευσίνα Τόπος Συνάντησης» περιείχε έργα των
µαθητών του Τ µήµατος
φωτογραφίας που λειτούργησε µε την διδασκαλία του
φωτογράφου κ. Jeff Vanderpool.
Μετά το πέρας της ξενάγησης που πραγµατοποιήθηκε από τον κ. Jeff Vanderpool στο χώρο του
αναψυκτηρίου µε οµιλητές τον Πρόεδρο κ. Αγριµάκη Βασίλη, τον φωτογράφο κ. Γεροντάκο, την κα.
Παπαγγελή Καλλιόπη και τον κ. Jeff Vanderpool
έγιναν αναφορές στην τέχνη της φωτογραφίας. Η
εκδήλωση έκλεισε µε µουσική και τραγούδι από
την εξαιρετική Ζέτα Βαλαβάνη.
Το Τµήµα Πολιτισµού του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ του
∆ήµου Ελευσίν ας, αν ακοιν ών ει ότι για την
εκπαιδευτική περίοδο 2018 – 19, έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές στα τµήµατα:
•
Μπαλέτου
•
Ζωγραφικής
•
Ρυθµικής
•
Αρµον ίου
•
Βιολιού
•
Θεωρίας της Μουσικής
ΓΙΑ ΤΟ ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΗΣ

θριάσιο-11

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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θριάσιο-13

ΟΑΕ∆: ∆ιευρύνονται οι ευκαιρίες κατάρτισης
των εργαζοµένων στις µικρές επιχειρήσεις

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ (Loading Master) ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ : YΠΠ3
Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους µεγαλύτερους βιοµηχανικούς και εµπορικούς Οµίλους
στην Ελλάδα, επιθυµεί να προσλάβει Υπεύθυνο Προβλήτα για την κάλυψη θέσης εργασίας στη ∆ιεύθυνση
∆ιακίνησης στις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου.

Α

πό το ∆.Σ του ΟΑΕ∆ πέρασε η εγκύκλιος του προγράµµατος επαγγελµατικής
κατάρτισης εργαζοµέν ων ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018.Συγκεκριµέν α όπως έγιν ε
γν ωστό από την ∆ιοίκηση του Οργαν ισµού τέθηκε υπόψη του ∆.Σ, σχ έδιο
εγκυκλίου Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εργαζοµέν ων ΛΑΕΚ 1-49 για το έτος 2018 ,
το οποίο εγκρίθηκε µε την διατύπωση γν ώµης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ.
Στόχ ος είν αι ν α διευρυν θούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζοµέν ων στις
µικρές επιχ ειρήσεις (1-49 εργαζόµεν οι) η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ, το καν ον ιστικό πλαίσιο
προγράµµατος κατάρτισης υλοποιούµεν ο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για µικρές επιχ ειρήσεις οι οποίες απασχ ολούν 1-49 εργαζόµεν ους, µε τίτλο
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΤΟΥ Σ 2018»
Οι Επιχ ειρήσεις που απασχ ολούν από 1 εως 49 άτοµα προσωπικό, οι οποίες
υπόκειν ται στην υποχ ρέωση καταβολής στο ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ
(0,24%)
Κάθε επιχ είρηση δικαιούται ν α συµµετέχ ει σε πρόγραµµα κατάρτισης µέσω ΕΝΟΣ
ΜΟΝΟ Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών
Επιχ ειρήσεις που συµµετέχ ουν στο πρόγραµµα 0,24 δεν δικαιούν ται ν α συµµετέχ ουν σε προγράµµατα 1-49 και το αν τίστροφο
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Οι Εργαζόµεν οι των Επιχ ειρήσεων που απασχ ολούν από 1-49 άτοµα προσωπικό και έχ ουν δικαίωµα συµµετοχ ής στο αν τίστοιχ ο πρόγραµµα του ΦΕΕ.

Αυτοί είν αι:
Εργαζόµεν οι επιχ ειρήσεων Μέλη του ΦΕΕ (εγγεγραµµέν οι στο Μητρώο), καθώς και
Εργαζόµεν οι επιχ ειρήσεων µη Μέλη του ΦΕΕ (όταν ο ΦΕΕ του εργοδότη τους δεν
συµµετέχ ει σε πρόγραµµα ή οι εργοδότες τους δεν συµµετέχ ουν σε πρόγραµµα
κατάρτισης µέσω του ∆ικαιούχ ου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο
αν ήκουν ή οι εργοδότες τους δεν αν ήκουν σε ΦΕΕ).

Οι Εργαζόµεν οι που το αν τικείµεν ο απασχ όλησης τους δεν τους επιτρέπει ν α
έχ ουν σταθερή εργασία.
Οι εργαζόµεν οι της κατηγορίας αυτής υποχ ρεωτικά θα πρέπει όταν δηλών ον ται
σε πρόγραµµα (κατά την υποβολή των προγραµµάτων ή κατά την επιτρεπτή αν τικατάσταση τους) ν α µην εµφαν ίζον ται απασχ ολούµεν οι σε επιχ είρηση.( γιατί σε
µία τέτοια περίπτωση πρέπει ν α δηλών ον ται σε τµήµα τύπου και ν α διαθέτουν το
λιγότερο 50 έως 300 ηµεροµίσθια εκ των οποίων τα 125 στον ίδιο εργοδότη, το µέγιστο. Η περίοδος ελέγχ ου της απασχ όλησης αφορά το προηγούµεν ο έτος της
εγκυκλίου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κωστή Παλαµά & Καρκαβίτσα
13341 Άνω Λιόσια
Τ ΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196
Email: dtexnyp@fyli.gr

Άνω Λιόσια 25/10/2018
Αριθ. Πρωτ. : 38566

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Η Σ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ
ΣΤΕΓΗ
ΝΕΟΤΗΤΑΣ
Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι:
Προκειµένου να προβεί σε φανερή

Μειοδοτική προφορική και φανερή ∆ηµοπρασία σύµφωνα µε την
υπ΄αριθµ. 270/81 Π.∆ και τον εν
ισχύ
Ν.3463/06
ΦΕΚ
114/Α΄/08.06..06
«Κώδικας
∆ήµων και Κοινοτήτων» και τον Ν.
3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76 για
την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ
ΣΤΕΓΗ
ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ», βάση της υπ’ αριθµ.
Μελέτης 212/2018 της Τ εχνικής
Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους εν διαφ ερόµεν ους που
θέλουν ν α συµµετάσχουν στη
δηµοπρασία, όπως εν τός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι
ηµερών ( 20 ) από τη δηµοσίευση της παρούσης ν α παραλάβουν τους αν αλυτικούς όρους
διακήρυξης και ν α υποβάλλουν
ή ν α αποστείλουν αίτηση εν δια

φ έρον τος για την µίσθωση
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ
ΣΤΕΓΗ
ΝΕΟΤΗΤΑΣ µαζί µε φ άκελο µε
όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούν ται από την ∆ιακήρυξη,
στη ∆/ν ση Περιουσίας & Προµηθειών του ∆ήµου, υπ΄όψιν της
Εκτιµητικής Επιτροπής, στην
∆/ν ση: ∆ηµαρχιακό Μέγαρο
∆ήµου Φυλής, Πλατεία Ηρώων 1
Άν ω Λιόσια Τ.Κ 13341 .
Οι προσφ ορές εν διαφ έρον τος
γίν ον ται δεκτές µέχρι και
16/11/2018 ηµέρα Παρασκευή,
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ειδικότερα
ενδιαφέρεται
να
µισθώσει ένα έτοιµο προς χρήση
ισόγειο οίκηµα µε εµβαδόν του
λάχιστον 400 m2, επί της Πλα

Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις:
•∆ίπλωµα Πλοιάρχου Α΄τάξεως Εµπορικού Ναυτικού, µε τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία Πλοιάρχου ή
Υποπλοιάρχου σε δεξαµενόπλοια, ή δίπλωµα Πλοιάρχου Β’ τάξεως µε εξαετή προϋπηρεσία σε δεξαµενόπλοια,
ή Μηχανικού Α΄τάξεως Εµπορικού Ναυτικού µε τριετή προϋπηρεσία Α’ ή Β’ Mηχανικού σε δεξαµενόπλοια, ή
δίπλωµα Μηχανικού Β’ τάξεως µε εξαετή προϋπηρεσία σε δεξαµενόπλοια.
Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαιώσεων εργοδότη, όπου θα αναγράφεται το είδος του πλοίου και σύντοµη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων, ώστε να πιστοποιείται η
συνάφεια, καθώς και αντιγράφων των ασφαλιστικών ηµεροµισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
•Ηλικία έως 45 ετών (το έτος γέννησης να µην είναι προγενέστερο του 1973).
•Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή πτυχίου FCE ή αντίστοιχου, ή προσκόµιση βεβαιώσεων
προϋπηρεσίας που αφορούν διεθνείς πλόες)
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ.
•Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας την οποία θα πρέπει οι υποψήφιοι να κατέχουν έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
•Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα, καθώς και η πιστοποίηση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων, θα κατατίθενται παράλληλα µε την υποβολή της
αίτησης πρόσληψης.
Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
•
∆ιοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες
•
Οµαδικό πνεύµα, πειθαρχία, προσαρµοστικότητα, εργατικότητα, καλή δυνατότητα επικοινωνίας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται:
α) απασχόληση σε πρόγραµµα εναλλασσόµενης 24ωρης βάρδιας και
β) ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό δοκιµαστική περίοδο ενός έτους.

Η εντοπιότητα (µόνιµος κάτοικος όµορων ∆ήµων των Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου και
Ελευσίνας) θα θεωρηθεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτηµα.
Επισηµαίνεται ότι η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης µε την προσκόµιση (α)
Βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας από τον όµορο ∆ήµο, (β) Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον
όµορο ∆ήµο, (γ) Λογαριασµού ∆ΕΗ ή ΟΤΕ και (δ) αντίγραφου φορολογικής δήλωσης.
Οι υποψήφιοι, που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα/προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων και αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να συµπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, συνοδευόµενη από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα
στη
διεύθυνση:
http://www.helpe.gr
(ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
δικαιολογητικά,
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.
Καταληκτική προθεσµία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης ορίζεται η Πέµπτη, 20 ∆εκεµβρίου 2018

Προσοχή: Κατά τη συµπλήρωση της αίτησης πρόσληψης, επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει :

Να συµπληρώσουν και να υποβάλλουν, ηλεκτρονικά και µόνο, τη συγκεκριµένη αίτηση πρόσληψης.
Να συµπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία µε την ένδειξη του αστερίσκου (*).
Να επισυνάψουν, ηλεκτρονικά και µόνο, όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα/προϋποθέσεις, καθώς και την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, σε ψηφιακή µορφή.
∆ε θα γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που θα υποβάλλονται µε άλλο τρόπο εκτός του ηλεκτρονικού τρόπου που περιγράφεται ανωτέρω
Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες.

Οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης χωρίς να πληρούν όλα τα παραπάνω αναφερόµενα
απαραίτητα προσόντα της θέσης, ή σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησής τους λόγω των προαναφεροµένων,
δε θα λάβουν ειδοποίηση από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εµπιστευτικές.

τείας Ηρώων εντός των ορίων της
Π.Ε του κέντρου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Άνω Λιοσίων του
∆ήµου Φυλής, για χρήση του ως
δηµοτική βιβλιοθήκη και στέγη
νεότητας.

Οι ελάχιστες προδιαγραφές- ανάγκες που πρέπει να καλύπτει το
προς µίσθωση κτίριο είναι:
•
Για την εύκολη πρόσβαση του κοινού να βρίσκεται επί
της Πλατείας Ηρώων εντός των
ορίων της Π.Ε του κέντρου της
∆ηµοτικής
Κοινότητας
Άνω
Λιοσίων .
•
Να
έχει συνολικό
εµβαδόν (κύριοι και βοηθητικοί
χώροι) τουλάχιστον 400m2.
•
Να διαθέτει ισόγειο µε
εµβαδόν γύρω στα 130 m2.
•
Να διαθέτει πατάρι µε
εµβαδόν γύρω στα 130 m2.
•
Να διαθέτει υπόγειο µε
εµβαδόν από 140-200 m2.

•
Να διαθέτει οικοδοµική
άδεια.
•
Να υπάρχουν τουαλέτες και να υπάρχει ή να µπορεί να
διαµορφωθεί στο πατάρι ή στο
ισόγειο χώρος γραφείων.
•
Να διαθέτει κλιµατισµό,
ψύξη & θέρµανση, όπως επίσης
και εξαερισµό.
•
Να διαθέτει στην πρόσοψη µεγάλη τζαµαρία.
•
Να διαθέτει δεύτερη
έξοδο, η οποία θα χρησιµοποιείται
ως έξοδος κινδύνου.
•
Στο ισόγειο να υπάρχει
χώρος κατάλληλος συνάθροισης
κοινού, η καταλληλότητα του
οποίου θα βεβαιώνεται από σχετική άδεια πολεοδοµίας.
•
Να διαθέτει πρόσβαση
ΑΜΕΑ.
Τ ο προς µίσθωση κτίριο θα πρέπει επίσης να είναι

κατασκευασµένο σύµφωνα µε το
γενικό οικοδοµικό κανονισµό, να
διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο, ηλεκτρισµό και παροχή νερού µε
δικούς του ανεξάρτητους µετρητές, σύστηµα πυρανίχνευσης και
σύστηµα πυρασφάλειας, να εξασφαλίζει επαρκή φυσικό φωτισµό
και αερισµό, καθώς και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους
(κουζίνα, αποθήκες, λεβητοστάσιο, wc κ.λπ.).
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δηµοπρασία µπορούν
να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από
την Τ εχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Φυλής (Κωστή Παλαµά & Καρκαβίτσα), τηλ. 2131603476 – 77
κα Καπέλη και κα Σκανδάλη,
ώρες 09:00 π.µ. έως 13:30 µ.µ..

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Παρασκευή 26 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,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κωστή Παλαµά & Καρκαβίτσα
13341 Άν ω Λιόσια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196
Email: dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 25/10/2018
Αριθ. Πρωτ. : 38565

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Η Σ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ
∆.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει ότι:
Προκειµένου να προβεί σε φανε-

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
ρή Μειοδοτική προφορική και
φανερή ∆ηµοπρασία σύµφωνα µε
την υπ΄αριθµ. 270/81 Π.∆ και τον
εν
ισχύ
Ν.3463/06
ΦΕΚ
114/Α΄/08.06..06
«Κώδικας
∆ήµων και Κοινοτήτων» και τον Ν.
3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76 για
την «ΜΙΣΘΩΣΗ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ∆.Ε
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ», βάση της υπ’ αριθµ.
Μελέτης 250/2018 της Τ εχνικής
Υπηρεσίας.
ΚΑΛΕΙ
Τους εν διαφ ερόµεν ους που
θέλουν ν α συµµετάσχουν στη
δηµοπρασία, όπως εν τός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι
ηµερών ( 20 ) από τη δηµοσίευση της παρούσης ν α παραλάβουν τους αν αλυτικούς όρους
διακήρυξης και ν α υποβάλλουν

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

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)

ή ν α αποστείλουν αίτηση εν διαφ έρον τος για την µίσθωση
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ
∆.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ µαζί µε
φ άκελο µε όλα τα δικαιολογητικά
που ζητούν ται από την ∆ιακήρυξη, στη ∆/ν ση Περιουσίας &
Προµηθειών
του
∆ήµου,
υπ΄όψιν της Εκτιµητικής Επιτροπής, στην ∆/ν ση: ∆ηµαρχιακό
Μέγαρο ∆ήµου Φυλής, Πλατεία
Ηρώων 1 Άν ω Λιόσια Τ.Κ
13341 .
Οι προσφ ορές εν διαφ έρον τος
γίν ον ται δεκτές µέχρι και
16/11/2018 ηµέρα Παρασκευή,
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ειδικότερα ενδιαφέρεται να
µισθώσει ένα έτοιµο προς χρήση
ισόγειο οίκηµα µε εµβαδόν του-

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
λάχιστον 100 m2, εντός ή πέριξ
των ορίων της Π.Ε του κέντρου
της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω
Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής, για
χρήση του ως Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Οι ελάχιστες προδιαγραφέςανάγκες που πρέπει να καλύπτει
το προς µίσθωση κτίριο είναι:
•
Για την εύκολη πρόσβαση του κοινού (πεζών και
οδηγών) να βρίσκεται εντός ή
πέριξ των ορίων της Π.Ε του κέντρου της ∆ηµοτικής Ενότητας
Άνω Λιοσίων.
•
Να είναι ισόγειο, µε
συνολικό εµβαδόν (κύριοι και
βοηθητικοί χώροι) τουλάχιστον
100m2.
•
Να διαθέτει υπόγειο µε
εµβαδόν τουλάχιστον 100m2, το
οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως
αρχείο.
•
Να διαθέτει οικοδοµική

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

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 εάδεια.
•
Να υπάρχουν τουαλέτες, εκ των οποίων η µία να είναι
διαµορφωµένη για ΑΜΕΑ.
•
Να διαθέτει κλιµατισµό,
ψύξη & θέρµανση, όπως επίσης
και εξαερισµό.
•
Να διαθέτει στην πρόσοψη µεγάλη τζαµαρία.
•
Να διαθέτει δεύτερη
έξοδο, η οποία θα χρησιµοποιείται
ως έξοδος κινδύνου.
•
Να υπάρχει χώρος
κατάλληλος συνάθροισης κοινού,
η καταλληλότητα του οποίου θα
βεβαιώνεται από σχετική άδεια
πολεοδοµίας.
•
Να διαθέτει πρόσβαση
ΑΜΕΑ.

Τ ο προς µίσθωση κτίριο θα πρέπει επίσης να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το γενικό οικοδοµικό κανονισµό, να διαθέτει ανε-

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

ξάρτητη είσοδο, ηλεκτρισµό και
παροχή νερού µε δικούς του ανεξάρτητους µετρητές, σύστηµα
πυρανίχνευσης και σύστηµα πυρασφάλειας, να εξασφαλίζει επαρκή φυσικό φωτισµό και αερισµό,
καθώς και τους απαραίτητους
βοηθητικούς χώρους (κουζίνα,
αποθήκες, λεβητοστάσιο, wc
κ.λπ.).

Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δηµοπρασία µπορούν
να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από
την Τ εχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Φυλής (Κωστή Παλαµά & Καρκαβίτσα), τηλ. 2131603476 – 77
κα Καπέλη και κα Σκανδάλη,
ώρες 09:00 π.µ. έως 13:30 µ.µ..
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

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