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

Πρόγραµµα βελτιωτικών παρεµβάσεων στο Εµπορικό
Κέντρο των Άνω Λιοσίων επιδιώκει ο ∆ήµος Φυλής
Παρουσίαση σε καταστηµατάρχες της περιοχής

σελ. 2

Εκδηλώσεις αφιερωµένες
στην Παγκόσµια ηµέρα
για την εξάλειψη της βίας
των γυναικών
Από το ΠΑΚΠΠΑ και τη ∆/νση
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισµού ∆ήµου Ελευσίνας

σελ. 2

Συνελήφθη 36χρονος µέλος
εγκληµατικής οργάνωσης
µε κέρδη άνω του 1 εκατ. €

σελ. 3

Εξιχνιάστηκε διάρρηξη-κλοπή σε εταιρεία επεξεργασίας
- εµπορίας ρινισµάτων πολύτιµων µετάλλων
στον Ασπρόπυργο αλλά και τρείς κλοπές οχηµάτων

Μ. ΣΕΛΕΚΟΣ ΓΙΑ ΛΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η πρωτοβουλία υλοποίησης τους, κάλυψε την ανάγκη των κατοίκων
να τοποθετηθούν για τα ζητήµατα που τους απασχολούν, να πάρουν
θέση για όσα γίνονται και να προτείνουν σκέψεις και λύσεις
σελ. 3

Την Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου η επίσηµη
«πρώτη» της παράταξης A. Κουλοχέρη

ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΘΩΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

σελ. 4

σελ. 5

σελ. 8

Κ 2239

Αρ. Φύλλου 3563 ∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρίου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Ένας νεκρός από
φωτιά σε κοντέινερ
κοντά στο
στρατόπεδο Καποτά
του Μενιδίου
σελ. 3

Το 2ο ΕΠΑΛ
Ελευσίνας στην
Ολλανδία

Συµµετοχή σε εκπαιδευτικό
πρόγραµµα στο πλαίσιο
του Erasmus+

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

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1, 210-5572588

Εκδηλώσεις αφιερωµένες στην Παγκόσµια ηµέρα για
την εξάλειψη της βίας των γυναικών
Από το ΠΑΚΠΠΑ και τη ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισµού ∆ήµου Ελευσίνας

Ελευσίνα
ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 40 ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
210-5547581
Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 210 5556375
08:00-14:30 &17:00-21:00

Ανω Λιόσια
ΚΑΤΖΙΛΙΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 11 ΚΑΙ ΜΑΣΤΡΑΧΑ 2 (∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ΙΚΑ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ)
Τηλέφωνο : 210-2471660 (08:00 - 22:00)
Αχαρν ές
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΡΜΕΝΗ ΕΥ∆ΟΚΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΡΝΗΘΟΣ 102

Τηλέφων ο : 210 2476440

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και κρύο
Η θερµοκρασία έως 16
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γλυκέριος, Γλυκερός
Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία

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

Πρόγραµµα βελτιωτικών παρεµβάσεων στο Εµπορικό
Κέντρο των Άνω Λιοσίων επιδιώκει ο ∆ήµος Φυλής
Παρουσίαση σε καταστηµατάρχες της περιοχής

Το Πρόγραµµα βελτιωτικών παρεµβάσεων στο
Εµπορικό Κέντρο των Άνω Λιοσίων στο οποίο επιδιώκει να ενταχθεί , παρουσίασε η δηµοτική αρχή
Φυλής, σε καταστηµατάρχες της περιοχής που το
απόγευµα της Τετάρτης 28 Νοεµβρίου, στην αίθουσα
∆ηµοτικού Συµβουλίου «Μελίνα Μερκούρη».
Από τα έδρανα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κι έχοντας στο πλευρό του τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάση Σχίζα και τον Σύµβουλο Ο.Τ.Α κ. Χάρη
Κυριακίδη, ο ∆ήµαρχος Φυλής ανέφερε ότι το Πρόγραµµα ανήκει κι εγκρίνεται από στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κι αφορά στην αισθητική αναβάθµιση εµπορικών κέντρων πόλεων.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ∆ήµου Φυλής, για την
επίτευξη της συµµετοχής του στο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα,
συνεργάζεται µε το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Αθήνας (ΕΒΕΑ), και σε πρώτη φάση επελέγη το εµπορικό κέντρο των Άνω Λιοσίων καθώς το πρόγραµµα αφορά σε «εστιασµένες περιοχές» µε εµπορικά καταστήµατα και όχι Κέντρα
εστίασης, Φροντιστήρια ή άλλου είδους επιχειρήσεις. Γι΄ αυτό το
λόγο όπως εξήγησε ο ∆ήµαρχος ενώ η επιθυµία του ίδιου όπως
και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν να περιληφθούν στο Πρόγραµµα και οι ∆ηµοτικές Ενότητες Ζεφυρίου και Φυλής, στην
παρούσα φάση κάτι τέτοιο, δεν είναι εφικτό.
Στόχος είνα, µαζί µε την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου
των Άνω Λιοσίων και της Λεωφόρου Φυλής που θα ξεκινήσουν
µετά τις γιορτές µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, ο
∆ήµος Φυλής να πετύχει ένα ακόµη Πρόγραµµα, που θα
συµβάλει στην αισθητική αναβάθµιση του Κέντρου και θα έχει
ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της πρόσβασης του αγοραστικού
κοινού και της εµπορικότητας.
∆ηµοτική Συγκοινωνία µε mini bus

Σε αυτό όπως πρόσθεσε, ευελπιστεί ότι θα συµβάλλει ουσιαστικά και η ∆ηµοτική Συγκοινωνία µε mini bus για την οποία
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και µέσα σε πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα, θα τεθεί σε λειτουργία.
Όπως εξήγησαν στους επιχειρηµατίες που έδωσαν το
«παρών», τόσο ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς όσο και

ο και ο Σύµβουλος Ο.Τ.Α κ.
Χάρης Κυριακίδης (φωτό), το
όφελος για την αναβάθµιση
του χορικού σχεδιασµού και
τις αισθητικές παρεµβάσεις
ανέρχεται στο ποσό του 1 εκατοµµυρίου 900 χιλ ευρώ, ενώ
τα καταστήµατα χωρίς την
παραµικρή επιβάρυνση θα
έχουν τη δυνατότητα να
πετύχουν βελτιωτικές παρεµβάσεις από 400 έως 2.000 ευρώ,
που είναι και το ανώτερο ποσό.
Αξίζει να σηµειωθεί πως οι παρεµβάσεις που µπορούν να
πετύχουν οι επιχειρήσεις είναι µεταξύ άλλων:
•
∆ιαφώτιστα στέγαστρα
•
Στέγαστρα
•
Τέντες
•
Επιγραφές
•
Εγκαταστάσεις κάθετων κήπων – ανθοστηλών
•
Εργασίες χρωµατισµού εξωτερικών όψεων
•
Εγκατάσταση κατακόρυφων διαχωριστικών, σκιάστρων, οµπρελών, τεντών σε δηµοτικό κοινόχρηστο χώρο κ.α
Στο πλαίσιο της ενηµερωτικής συνάντησης οι ιδιοκτήτες των
επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα εξέφρασαν
απορίες σχετικά µε το πρόγραµµα στις οποίες απάντησαν από
κοινού ο ∆ήµαρχος και ο κ. Κυριακίδης, ενώ στο τέλος έλαβαν
έντυπα αιτήσεων για τη συµµετοχή τους.
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Συνελήφθη 36χρονος µέλος εγκληµατικής οργάνωσης
µε κέρδη άνω του 1 εκατ. €
Εξιχνιάστηκε διάρρηξη-κλοπή σε εταιρεία επεξεργασίας-εµπορίας ρινισµάτων πολύτιµων
µετάλλων στον Ασπρόπυργο αλλά και τρείς κλοπές οχηµάτων

Σ

υνελήφθη 36χρονος ηµεδαπός εις
βάρος του οποίου εκκρεµούσε
ένταλµα σύλληψης για απόπειρα
ανθρωποκτονίας, ληστείες και κλοπές.
Επισηµαίνεται ότι ο ανωτέρω ο οποίος
έχει οδηγηθεί στον ανακριτή, είχε κατηγορηθεί ξανά στο παρελθόν γι α
ληστεί ες, κλοπές και πλαστογραφί ες
οχηµάτων.
Ειδικότερα, ο συλληφθείς, µε συµµετοχή τουλάχιστον έξι συνεργών, διέπραττε από το 2016 ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις, σε εταιρείες και τράπεζες, ενώ
ακόµη προέβαιναν και σε κλοπές οχηµάτων.
Το οικονοµικό όφελος που αποκόµι-

Μ. ΣΕΛΕΚΟΣ ΓΙΑ ΛΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

σαν οι δράστες υπερβαί νει το ποσό του
1.100.000 ευρώ.
Από την µέχρι στιγµής έρευνα, εξιχνιάσθηκαν
δυο ένοπλη ληστείες, που διαπράχθηκε την 1412-2016 σε εταιρεία στην Κάτω Κηφισιά και κατά
τη διάρκεια της οποίας οι δράστες πυροβόλησαν
σε βάρος των ιδιοκτητών και υπαλλήλων, αλλά και
µια ένοπλη ληστεία, που διαπράχθηκε την 30-112016 σε υποκατάστηµα τράπεζας στους Αγίους
Θεοδώρους.
Παράλληλα, εξιχνιάστηκε διάρρηξη-κλοπή, που
διαπράχθηκε την 28-7-2016 από εταιρεία επεξεργασίας-εµπορίας ρινισµάτων πολύτιµων µετάλλων στον Ασπρόπυργο αλλά και τρείς κλοπές
οχηµάτων. Η έρευνα για τον εντοπισµό και των
υπολοίπων δραστών συνεχίζεται.

Η πρωτοβουλία υλοποίησης τους, κάλυψε την ανάγκη των κατοίκων
να τοποθετηθούν για τα ζητήµατα που τους απασχολούν, να πάρουν
θέση για όσα γίνονται και να προτείνουν σκέψεις και λύσεις

Σ

τι ς Λαϊ κές Συνελεύσει ς που
πραγµατοποι ήθηκαν σε γει τονι ές του Χαϊ δαρί ου µε πρωτοβουλί α της ∆ηµοτι κής Αρχής, συµµετεί χαν
εκατοντάδες κάτοι κοι , ενώ η συζήτηση
περι λάµβανε µεγάλο εύρος θεµάτων,
γι α παρεµβάσει ς που ήδη έχουν πραγµατοποι ηθεί , την ουσί α των προβληµάτων που υπάρχουν στι ς γει τονί ες και των
αι τι ών τους, τι ς προοπτι κές λύσεων που
υπάρχουν και τι ς άµεσες δι εκδι κήσει ς
του ∆ήµου από την Περι φέρει α και την
Κυβέρνηση γι α την χρηµατοδότηση και
κάλυψη των αναγκών της πόλης.
Ο ∆ήµαρχος Μ. Σελέκος στι ς
ει σηγητι κές του οµι λί ες, αναφέρθηκε
στι ς δυσκολί ες που απορρέουν από την
πολι τι κή κατεύθυνση των µει ώσεων της
κρατι κής χρηµατοδότησης και την κάλυψη της µεγάλης οι κονοµι κής επι βάρυνσης που υπήρχε στα ταµεί α του ∆ήµου τα
προηγούµενα χρόνι α, που οδήγησαν στην πραγµατοποί ηση του
οι κονοµι κού δι αχει ρι στι κού ελέγχου.

Ιδι αί τερα ανέλυσε την κατάσταση στο θέµα της καθαρι ότητας, που αποτελεί πρώτης προτεραι ότητας ζήτηµα γι α τη
∆ηµοτι κή Αρχή, γι α τι ς προσπάθει ες ενί σχυσης της υπηρεσί ας, τη στελέχωσή της µε προσωπι κό αλλά και την συνολι κή
της αναβάθµι ση µε την αγορά νέου στόλου οχηµάτων που
βρί σκεται στην τελι κή ευθεί α, βασι κές προϋποθέσει ς γι α να
δοθεί λύση σε ένα νευραλγι κό τοµέα όπως εί ναι η καθαρι ότητα
της πόλης.
Παράλληλα, ανέδει ξε τι ς παρεµβάσει ς γι α την αντι πληµµυρι κή θωράκι ση της πόλης, έργα υποδοµής που δεν έγι -

Ένας νεκρός από φωτιά
σε κοντέινερ κοντά στο
στρατόπεδο Καποτά
του Μενιδίου

ναν δεκαετί ες στη πόλη µας. Αναφέρθηκε στα έργα που πραγµατοποι ήθηκαν, όσο και αυτά που σχεδι άζονται , άλλα και
ι δι αί τερα προβλήµατα και προτεραι ότητες που υπάρχουν σε
κάθε γει τονι ά, όπως οι πεζογέφυρες, οι παρεµβάσει ς στα
σχολεί α, τι ς αθλητι κές εγκαταστάσει ς, τι ς πλατεί ες, τι ς παι δι κές χαρές κλπ.
Τέλος, αναδεί χτηκαν οι δράσει ς της κοι νωνι κής υπηρεσί ας
µε γνώµονα τι ς αδύναµες κοι νωνι κές οµάδες όπως το γραφεί ο
ανέργων, το Έρει σµα, το πρόγραµµα πρόληψης, οι ενηµερωτι κές ι ατρι κές ηµερί δες, οι δωρεάν εξετάσει ς, οι συνταγογραφήσει ς και άλλα, οι σηµαντι κές µει ώσει ς γι α την συµµετοχή
των κατοί κων στο κολυµβητήρι ο, στα αθλητι κά και πολι τι στι κά
προγράµµατα του ∆ήµου µας.
Η συζήτηση µε τους κατοί κους αποτελεί θετι κή παρακαταθήκη, αφού πραγµατοποι ήθηκε σε κλί µα ει λι κρι νούς και άµεσου δι αλόγου, υπήρχε ταύτι ση των παρατηρήσεων και των
προτεραι οτήτων, στι ς περι σσότερες περι πτώσει ς µεταξύ
κατοί κων και ∆ηµοτι κής Αρχής. Επαναδι ατυπώθηκε, ουσι αστι κά η υπόσχεση, ότι µέχρι τη λήξη της θητεί ας της σηµερι νής
∆ηµοτι κής Αρχής, θα προωθούµε και θα δουλεύουµε ακατάπαυστα µε γνώµονα την υπεράσπι ση και προώθηση των λαϊ κών συµφερόντων.
∆εν θεωρούµε τυχαί ο γεγονός, ότι χι λι άδες κόσµου συµµετεί χαν τα τελευταί α τέσσερα χρόνι α στι ς ετήσι ες Λαϊ κές Συνελεύσει ς που πραγµατοποι ήθηκαν, καθώς η πρωτοβουλί α υλοποί ησης τους, κάλυψε την ανάγκη των κατοί κων που αποτελούν
το ζωντανό κοµµάτι της πόλης, να τοποθετηθούν γι α τα ζητήµατα που τους απασχολούν, να πάρουν θέση γι α όσα γί νονται , να
προτεί νουν σκέψει ς και λύσει ς, ακόµα και να καταθέσουν τι ς
παρατηρήσει ς τους. Μι α συζήτηση που δε γί νεται κενό γράµµα, αφού από αυτή, προκύπτουν οι προτεραι ότητες που θέτει
η ∆ηµοτι κή Αρχή στο σχεδι ασµό της.

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής (30/11) σε δύο παραπήγµατα κοντά στο στρατόπεδο Καποτά, στο
Μενίδι.
∆υστυχώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός
µέσα σε κοντέινερ.
Ο συναγερµός στην Πυροσβεστική σήµανε στις
08:18 το πρωί, όταν η Υπηρεσία δέχθηκε τηλεφώνηµα για πυρκαγιά σε δύο παραπήγµατα,
κοντά στο στρατόπεδο Καποτά.

Στο σηµείο µετέβησαν 15 άνδρες της Πυροσβεστικής µε πέντε οχήµατα.
Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι άνδρες
της Πυροσβεστικής εντόπισαν το άψυχο σώµα .
Άγνωστα παραµένουν µέχρι στιγµής τα στοιχεία
ταυτότητας του θύµατος, ενώ πιθανώς η φωτιά
προήλθε από θερµάστρα.
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Σαφή υπεροχή του Γιώργου Πατούλη και αρνητικό... ρεκόρ
για τη Ρένα ∆ούρου καταγράφει δηµοσκόπηση της Opion Poll
Προβάδισµα του Γιώργου Πατούλη και αρν ητικό... ρεκόρ για
τη Ρέν α ∆ούρου καταγράφει η δηµοσκόπηση της Opion Poll
που δηµοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος.
Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής µε τη στήριξη της
Ν.∆. έχει συν τριπτικό προβάδισµα στην πρόθεση ψήφου
αλλά και σε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εν ώ η περιφερειάρχης δεν καταφέρν ει ν α συσπειρώσει ούτε τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Γιώργος Πατούλης έχει µπει στην προεκλογική µάχη µε
αέρα ν ίκης καθώς το 39,1% των πολιτών τον βλέπει ως πιθαν ότερο ν ικητή έν αν τι 10,7% που πιστεύει ότι θα ν ικήσει η
Ρέν α ∆ούρου και 6,8% που εκτιµά ότι θα επικρατήσει ο Γιάν ν ης Σγουρός.
Συγκεκριµέν α, στην πρόθεση ψήφου για τις περιφερειακές
εκλογές µε αν αγωγή ο κ. Πατούλης προηγείται µε 31,3%,
έν αν τι 19,1% της Ρέν ας ∆ούρου κι ακολουθεί ο Γιάν ν ης Σγουρός στην τρίτη θέση µε 12,1%, σε µικρή απόσταση από τον
Θαν άση Παφίλη που λαµβάν ει 10,9%.
Ο Ηλίας Παν αγιώχαρος επιλέγεται από το 5,3%, εν ώ άλλο
υποψήφιο δηλών ει ότι θα επιλέξει το 9,2%. Οι αν αποφάσιστοι
αν έρχον ται στο 12,1%.

Μπροστά και στο Β' γύρο

Στο β' γύρο ο κ. Πατούλης συγκεν τρών ει 49,5% έν αν τι
25,2% της αν τιπάλου του. Σε εν δεχόµεν η αν αµέτρηση µε
τον κ. Σγουρό προηγείται µε 42,0% έν αν τι 27,1%. Οι πολίτες
εµφαν ίζον ται δυσαρεστηµέν οι από το έργο που έχει ν α επιδείξει η περιφερειάρχης στην Αττική και δεν «επιβραβεύεται»
ούτε από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Είν αι εν δεικτικό ότι
ικαν οποιηµέν ο δηλών ει µόλις το 21,4% των πολιτών , εν ώ
λίγο/καθόλου ικαν οποιηµέν ο εµφαν ίζεται το 74,9%.
Πρώτος στη λίστα της δηµοφιλίας αν άµεσα στους υποψήφιους περιφερειάρχες εµφαν ίζεται ο κ. Πατούλης, µε θετικές
γν ώµες 48,7% και αρν ητικές 34,5%. Η κ. ∆ούρου καταγράφει 30,4% θετικές γν ώµες για το πρόσωπο της, έν αν τι 66,2%
αρν ητικών και ο κ. Σγουρός 35,0% θετικές γν ώµες, έν αν τι
39,7% αρν ητικών . Οσο για την κ. ∆ούρου οι ψηφοφόροι του
ΣΥΡΙΖΑ είν αι µοιρασµέν οι και θετικές γν ώµες εκφράζει το
50,0% έν αν τι 47,8% που τη βαθµολογεί αρν ητικά. Αυτό όµως
που παρατηρείται και προκαλεί ν έα αµηχαν ία στην Κουµουν δούρου είν αι ότι στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ οι θετικές
γν ώµες για τον κ. Πατούλη αν έρχον ται στο 38,8% έν αν τι

Ενηµέρωση από Συνήγορο του Καταναλωτή

- Αριθµοί αναγγελίας βλάβης τηλεφώνου

Η

ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του
Καταναλωτή» ενηµερώνει τους
καταναλωτές για τους αριθµούς
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, στους οποίους µπορούν στο εξής να καλούν, χωρίς
χρέωση, σε περίπτωση βλάβης του σταθερού και κινητού τους τηλεφώνου. Οι
συνδροµητές έχουν τη δυνατότητα να
καλούν δωρεάν, από οποιοδήποτε δίκτυο,
µε στόχο να αποφεύγονται ενδεχόµενες
υψηλές χρεώσεις.
Η Αρχή, µετά και από την έναρξη ισχύος του δεύτερου σταδίου των ρυθµίσεων του
"Κανονισµού Γενικών Αδειών" (ΦΕΚ 4262/Β/2017), κάλεσε τους Παρόχους κινητής και
σταθερής τηλεφωνίας, να της γνωστοποιήσουν τους σχετικούς τηλεφωνικούς αριθµούς, στους οποίους µπορούν να καλούν οι καταναλωτές για δήλωση-αναγγελία βλάβης σε σταθερή ή κινητή τηλεφωνία.
Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β, άρθρο 3.1.8., παράγραφο γ, του
ανωτέρω Κανονισµού «Ο Πάροχος ∆ηµόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών εξυπηρετεί τους
καταναλωτές µέσω µίας ή περισσότερων τηλεφωνικών γραµµών,... Ειδικά για θέµατα
βλαβών, η γραµµή εξυπηρέτησης λειτουργεί τουλάχιστον 16 ώρες το 24ωρο χωρίς
χρέωση (τόσο για κλήσεις εντός δικτύου όσο και για κλήσεις εκτός δικτύου) από ∆ευτέρα έως και Σάββατο. Στις ώρες λειτουργίας της εν λόγω γραµµής περιλαµβάνονται οι
εργάσιµες ώρες, ενώ ο χρόνος αναµονής δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά
µε την επιφύλαξη περιπτώσεων ανωτέρας βίας λόγω εκτεταµένων βλαβών στο
δίκτυο».
Οι αριθµοί όπως δηλώθηκαν στο Συνήγορο του Καταναλωτή, είναι οι εξής:

● Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. : 13811
● FORTHNET Α.Ε. : 13731
● WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. : 13700
● OTE A.E. : 13788 (για σταθερή τηλεφωνία) και 13738 (για κινητή τηλεφωνία –
Cosmote)
● VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.E.T. : 13840
Τέλος, επισηµαίνουµε ότι πληροφορούµαστε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και κινήσεις από τους αρµόδιους φορείς µε ιδιαίτερη χαρά, καθώς καθηµερινά γινόµαστε κι
εµείς δέκτες πληθώρας σχετικών παραπόνων και καταγγελιών.

Ένωση Εργαζοµένων Καταναλωτών Ελλάδας
• Web: www.eeke.gr
• e-mail: info@eeke.gr

43,3% των αρν ητικών και για τον κ. Σγουρό στο 36,7% µε
43,4% αρν ητικών γν ωµών .
Στους ψηφοφόρους της Ν.∆. ο κ. Πατούλης έχει εξαιρετικά
υψηλά ποσοστά δηµοτικότητας µε 70,8% θετικές γν ώµες και
14,3% αρν ητικές. Στο 42,7% αν έρχον ται οι θετικές γν ώµες
των ψηφοφόρων της Ν.∆. για τον κ. Σγουρό και στο 13,6%
για την κ. ∆ούρου. Σύµφων α µε τα ευρήµατα της δηµοσκόπησης, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ συσπειρών ον ται στην κ.
∆ούρου σε ποσοστό 38,7%, εν ώ το 16,9% επιλέγει τον κ.
Πατούλη και το 6,5% τον κ. Σγουρό. Το 4,0% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ προσαν ατολίζεται προς τον κ. Παφίλη.
Επίσης, το 63,1% των ψηφοφόρων της Ν.∆. επιλέγει τον κ.
Πατούλη, έν αν τι 2,6% που προτιµά την κ. ∆ούρου και 13,3%
που επιλέγει τον κ. Σγουρό.
https://neaarxiattiki.gr/index.php/nea/28-ksekatharoprov adisma-giorgou-patoy li-sti-dimoskopisi-tis-opinion-pollgia-ton-eley thero-ty po-tis-ky riakis
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Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Ελευσίνας σήµερα 3 ∆εκεµβρίου

Για την Αναµόρφωση δηµοτικού προϋπολογισµού ο.ε. 2019.

Έκτακτη συν εδρίαση της
Οικον οµικής Επ ιτροπ ής
του ∆ήµου Ελευσίν ας θα
πραγµατοποιηθεί σήµερα
∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρίου
2018 και ώρα 8:30 στο
∆ηµοτικό
Κατάστηµα
Ελευσίν ας, προκειµέν ου
η αρµόδια Επιτροπή ν α
λάβει αποφάσεις για τα
π αρακάτω
θέµατα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης τα
οποία έχ ουν κατεπείγον τα χ αρακτήρα.
1.Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της πρόσκλησης της έκτακτης συν εδρίασης.
2.Αν αµόρφωση δηµοτικού προϋπολογισµού ο.ε. 2019.

Απεργιακή συγκέντρωση σωµατείων της ∆υτ. Αττικής στην πλατεία Ηρώων Ελευσίνας.

Τ

ην Τετάρτη 28/11/2018 πραγµατοποι ήθηκε η απεργι ακή συγκέντρωση των σωµατεί ων στην πλατεί α
Ηρώων Ελευσί νας. Την συγκέντρωση δι οργάνωσαν:
παράρτηµα Ελευσί νας του Συνδι κάτου Μετάλλου Αττι κής
Σωµατεί ο Ιδι ωτι κών Υπαλλήλων και
Εµποροϋπαλλήλων ∆υτι κής Αττι κής
Κλαδι κό Συνδι κάτο Ενέργει ας
Σωµατεί ο Συνταξι ούχων Ελευσί νας
και πέρι ξ
Στι ς ανακοι νώσει ς που βγάλανε τόνι σαν
τα γενι κά προβλήµατα της ακρί βει ας, της
ανεργί ας, της φοροληστεί ας αλλά και
κάποι α ι δι αί τερα προβλήµατα που έχουν σε χώρους εργασί ας
όπως γι α παράδει γµα στα Ναυπηγεί α της Ελευσί νας, στην
Χαλυβουργι κή, στα Ελληνι κά Πετρέλαι α και άλλα.
Στην συγκέντρωση γί νανε οµι λί ες.

Ο Γκατζής ∆ηµήτρης, γραµµατέας του σωµατεί ου Συνταξι ούχων Ελευσί νας και πέρι ξ, τόνι σε πως οι συνταξι ούχοι
χρει άζεται να οργανωθούν στο σωµατεί ο και να παλέψουν κόντρα σε παλι ά και νέα µέτρα, στι ς νέες µει ώσει ς που έρχονται .
Η Γι αννοπούλου Μαρί α, µέλος του ∆ι οι κητι κού Συµβουλί ου
του Συλλόγου Γυναι κών Ελευσί νας και µέλος του σωµατεί ου
Ιδι ωτι κών Υπαλλήλων και Εµποροϋπαλλήλων ∆υτι κής Αττι κής
αναφέρθηκε στα προβλήµατα που αντι µετωπί ζει η νέα γυναί κα
σήµερα και στον συλλογι κό αγώνα που πρέπει να δοθεί ενάντι α σε αυτά. Ιδι αί τερα τόνι σε την ανι σότητα που υπάρχει µε τι ς
ατοµι κές συµβάσει ς εργασί ας και πως τι ς χρησι µοποι ούν
πολλά αφεντι κά γι α να πληρώνουν µι κρότερα µεροκάµατα.
Επί σης πως µε την δροµολόγηση της κατάργησης της Κυρι ακάτι κης Αργί ας αποδι οργανώνεται συνολι κά η κοι νωνι κή ζωή και

µπαί νουν εµπόδι α στην µητρότητα και στην ανατροφή των παι δι ών.
Την κεντρι κή οµι λί α έκανε ο Χατζάρας Λάµπρος, µέλος του παραρτήµατος Ελευσί νας του
Συνδι κάτου Μετάλλου Αττι κής. Επεσήµανε πως οι
εργαζόµενοι πρέπει να ξεµπερδεύουν µε αυτές
της συνδι καλι στι κές ηγεσί ες που έχουν µεγάλη
ευθύνη γι α την κατάσταση του κι νήµατος σήµερα.
Και οι 3 οµι λητές κάλεσαν τους εργαζόµενους
να έρθουν σε επαφή µε τα σωµατεί α και να γραφτούν.
Επανέλαβαν τα αι τήµατα γι α:
Επαναφορά των ΣΣΕ και του κατώτερου
µι σθού στα 751€ γι α όλους.
Κατάργηση του νόµου Αχτσι όγλου-Βρούτση
που καταργεί τι ς συλλογι κές δι απραγµατεύσει ς εργαζοµένων
και εργοδοτών.
Σταθερή και µόνι µη δουλει ά γι α όλους.
Αυξήσει ς στους µι σθούς, στι ς συντάξει ς και στι ς κοι νωνι κές παροχές.
Κατάργηση του νόµου Κατρούγκαλου και όλων των αντι ασφαλι στι κών νόµων, δηµόσι α καθολι κή υποχρεωτι κή Κοι νωνι κή
Ασφάλι ση.
Υποδοµές εδώ και τώρα αντι σει σµι κής, αντι πληµµυρι κής
και αντι πυρι κής θωράκι σης. Αποζηµί ωση στο 100% όλων των
πληγέντων σε Μάνδρα, Νέα Πέραµο και Κι νέτα.
Συνολι κή αναβάθµι ση του συγκοι νωνι ακού δι κτύου, των
δοµών Υγεί ας µε κρατι κή επι χορήγηση και προσλήψει ς µόνι µου προσωπι κού.
Κανένας πλει στηρι ασµός πρώτης κατοι κί ας.
Νοµοθετι κή κατοχύρωση της κυρι ακάτι κης Αργί ας. Κατάργηση όλων των νόµων που απελευθερώνουν το ωράρι ο.

Την Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου
η επίσηµη «πρώτη» της
παράταξης A. Κουλοχέρη
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΘΩΚΟ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Μετά το πέρας των οµι λι ών ακολούθησε πορεί α στους κεντρι κούς δρόµους της πόλης.

Στο κλειστό γήπεδο της Ζωφριάς την Κυριακή 9
∆εκεµβρίου και ώρα 7:00 µ.µ. θα γίνει η
επίσηµη «πρώτη» της νέας παράταξης του Αλέξανδρου Κουλοχέρη που θα διεκδικήσει την
ψήφο των δηµοτών Φυλής στις επερχόµενες
δηµοτικές εκλογές του Μαΐου του 2019.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένεται η ιδρυτική
διακήρυξη και οι προγραµµατικές θέσεις της
παράταξης που έχει προκαλέσει συζητήσεις επί
συζητήσεων εδώ και λίγους µήνες στον δήµο
Φυλής...
Το σχετικό κάλεσµα αναφέρει:

«Σας προσκαλούµε στην εκδήλωση για την
παρουσίαση των Αρχών και των Θέσεων της
δηµοτικής µας παράταξης, την Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου, ώρα 7:00 µ.µ., στο Κλειστό Γήπεδο Ζωφριάς.
Η παρουσία σας θα αποτελέσει τιµή για εµάς
και αφετηρία για ένα νέο ξεκίνηµα».
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Προβολή Ταιν ίας «Ο ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ,
ο ατίθασος µαθητής του ΣΩΚΡΑΤΗ»

Συµµετοχή των ∆οµών Παροχής Βασικών Αγ αθών

Ιλ ίου στο Χριστουγ εννιάτικο Χωριό της Λ ιλ ιπούπολ ης
Συµµετοχή των ∆οµών Παροχής
Βασικών Αγαθών Ιλίου στο Χριστουγεννι άτι κο Χωρι ό της Λι λι πούπολης
«Όλοι
µαζί
προσφέρουµεO
Πολλά θα καταφέρουµε!»

Οι ∆οµές Παροχής Βασι κών
Αγαθών Ιλίου θα συµµετάσχουν στο
Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Λιλιπούπολης. Συγκεκριµένα, το Σάββατο 8 ∆εκεµβρίου και ώρες 11:0013:00 και 17:00-21:00 ο βρεφονηπι ακός
σταθµός-νηπι αγωγεί ο
«Λιλιπούπολη» οργανώνει το Χριστουγεννιάτικο Χωριό του µε διάφορα bazaar, δραστηριότητες για παιδιά από εξειδικευµένους παιδαγωγούς και πολλές εκπλήξει ς. Οι
∆οµές θα έχουν έναν «σταθµό» µε
βιβλία για µικρούς και µεγάλους
από τον οποίο ο καθένας θα αγοράζει όποιο βιβλίο θέλει µε ένα µικρό
αντίτιµο. Τα χρήµατα θα ενισχύσουν
το
Κοι νωνι κό
Παντοπωλεί ο,
Συσσίτιο και Φαρµακείο.
Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα
βρίσκεται στον χώρο του σχολείου

Ο

σκην οθέτης ∆ηµήτρης Μακρής, του πάν τα αξιοµν ηµόν ευτου «Εδώ Πολυτεχ ν είο» της «Καγκελόπορτας» και των «Κεκαρµέν ων », παρουσιάζει τη 2η
Ταιν ία της Τριλογίας του Σωκράτη, Ο ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ, ο ατίθασος µαθητής του
ΣΩΚΡΑΤΗ, ύστερα από έρευν α ετών και βασισµέν ος σε ιστορικά γεγον ότα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, στις 6:45 µµ ΑΙΘΟΥ ΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ . Η ταιν ία εξετάζει τη σχ έση του Αθην αίου στρατηγού Αλκιβιάδη µε
έν α άλλο εξαιρετικά σπουδαίο πρόσωπο της αρχ αιότητας, τον Σωκράτη (Φεστιβάλ
Θεσσαλον ίκης 2016)

στην Πετρούπολη (28ης Οκτωβρίου
44-46) και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. ∆ηλώσεις συµµετοχής και
δι ευκρι νί σει ς στο
2105018800.
Ευχαριστούµε θερµά το σχολείο
«Λιλιπούπολη» και τους υπεύθυνους για τη διάθεση να ενισχύσουν
τι ς ∆οµές Παροχής Βασι κών
Αγαθών Ιλίου µέσα από µια Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση!

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
ΤΟΥ 2019
2ος Βυζαντινός ∆ρόµος Μεγάρων
50 χιλιοµέτρων (η προκήρυξη)

∆

Ο Σύλλογος Πυργούσων Αττικής «Το ΠΥΡΓΙ Χίου»
σε συνεργασία µε το ∆ήµο Χαιδαρίου παρουσιάζουν
την ταινία του ∆ηµήτρη Μακρή

ηµοσι εύθηκε η προκήρυξη του 2ου Βυζάντι ου
∆ρόµου Μεγάρων απόστασης 50 χι λι οµέτρων µε
συνδι οργανωτές τους ∆ήµο
Μεγαρέων, Ηρόδωρο, Απόλλωνα ∆υτι κής Αττι κής ο οποί ος
θα δι εξαχθεί στι ς 20 Ιανουαρί ου. Αφετηρί α: Πλατεί α
Λι τάρα, Μεγάρων, ώρα 09:00.Τερµατι σµός: Πλατεί α
Λι τάρα
Η δι αδροµή, όλη ασφάλτι νη, εκτεί νεται στα δυτι κά και
βορει οδυτι κά της πόλης των Μεγάρων µε το µεγαλύτερο
µέρος της να εκτυλί σσεται στι ς παρυφές των Γερανεί ων.
Ο αρι θµός συµµετοχών δεν µπορεί να ξεπεράσει τι ς
300.∆ι καί ωµα συµµετοχής έχουν οι δροµεί ς οι οποί οι έχουν

Σκην οθεσία: ∆ηµήτρης Μακρής
Σεν άριο: ∆ηµήτρης Μακρής
Φωτογραφία: Θαν άσης ∆ιαµαν τόπουλος
Μουσική σύν θεση: Φίλιπ π ος Περιστέρης
Ηθοποιοί: Γιάν ν ης Τσικής (Σωκράτης)
, Κώστας Λούκας (Αλκιβιάδης) , Στέλλα

Κωστοπούλου (Τιµάν δρα) , Λευτέρης
Τσάτσης (Αριστοφάν ης), Κατερίν α
Οικον οµίδου(Τιµέα),
Ιουλία
Φαλιά (Θεοδότις) , Σπύρος Γραµµέν ος (Φαρν άβαζος) και 80 ακόµα ηθοποιοί.
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥ ΘΕΡΗ

συµµετάσχει και τερµατί σει σε έναν τουλάχι στον µαραθώνι ο δρόµο κατά την τελευταί α τρι ετί α. Προθεσµί α
δηλώσεων συµµετοχής µέχρι 13 Ιανουαρί ου.

γής: Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, ώρα 09:00

Ο ∆ήµος Μεγαρέων και τo Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισµού «Ηρόδωρος» του ∆ήµου Μεγαρέων σε
συνεργασία µε τον «Απόλλων ∆υτ. Αττικής», τον Α.Ο.
Μεγάρων και τους δροµείς Μεγάρων «Ο Όρσιππος», υπό
την αιγίδα της ΕΟΛΣΜΑ-Υ, προς τιµή του Βύζαντα, σπουδαίου αποικιστή και θαλασσοπόρου του 8ου αιώνα π.Χ. και
ιδρυτή της πόλης Βυζάντιο (µετέπειτα Κωνσταντινούπολη)
και άλλων πόλεων στη Μεσόγειο θάλασσα (π.χ. Υβλαία
Μέγαρα στη Σικελία), διοργανώνουν και προκηρύσσουν
αγώνα υπεραπόστασης µε την επωνυµία, «2ος Βυζαντινός
Αγώνας 50 χιλιοµέτρων»,µε εκκίνηση και τερµατισµό στην
πλατεία Βασιλίσσης Φρειδερίκης (πλατεία Λυτάρα) των
Μεγάρων.
Ο αγώνας φέτος θα είναι αφιερωµένος στον εκλεκτό δροµέα Νικόλαο Ξένο, ο οποίος έχασε τη µάχη µε την επάρατη
νόσο τον Οκτώβρη του 2018. Στη µνήµη του θα κρατηθεί ενός
λεπτού σιγή στην εκκίνηση του αγώνα.Ηµεροµηνία διεξαγω-

Κοινωνικό Πρόγραµµα – “Τρέχουµε για καλό σκοπό”
Σε ακόµα έναν αγώνα δρόµου θα εφαρµόσουµε το πρόγραµµα συλλογής – ανακύκλωσης χρησιµοποιηµένων αθλητικών παπουτσιών σε συνεργασία µε την Κοινωνική Υπηρεσία του Ν.Π.∆.∆. “ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ” µε το σύνθηµα “ΑΣΤΑ ΝΑ
ΤΡΕΞΟΥΝ ΞΑΝΑ”.
Όλοι οι δροµείς έχουν ένα δεύτερο ζευγάρι αθλητικά
παπούτσια που δεν χρησιµοποιούν. Αντί να καταλήξουν στα
σκουπίδια, θα έχουν πλέον την δυνατότητα να τα παραδώσουν (µε την προϋπόθεση να είναι προς χρήση) σε ειδικούς κάδους που θα βρίσκονται στην ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ.

Η προκήρυξη 2ου Βυζαντινού Αγώνα ∆ρόµου 50 χλµ
«2ος ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 50 χιλιοµέτρων»

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στον αγώνα έχουν οι δροµείς που
έχουν συµµετάσχει και τερµατίσει σε έναν (1) τουλάχιστον
µαραθώνιο δρόµο κατά την τελευταία τριετία.

Στη συνέχεια, αφού αξιολογηθεί η κατάστασή τους, προωθούνται σε οµάδες συνανθρώπων µας που τα έχουν ανάγκη,
όχι µόνο για να τρέξουν και να αθληθούν αλλά και να τα χρησιµοποιήσουν στην καθηµερινότητά τους.
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OΛΗ Η ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ!

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου διοργάνωσε εκδήλωση προς τιµήν του Μίµη ∆οµάζου

Ο

∆ήµος Χαϊδαρίου διοργάνωσε στη Στέγη Πολιτισµού την παρουσίαση του Λευκώµατος «ΜΙΜΗΣ
∆ΟΜΑΖΟΣ
Μυστικά
καιO
άλλες
αποκαλύψεις» του συγγραφέα και εκδότη Αριστείδη
Ξηντάρα, που αξίζει να αναζητήσετε στα βιβλιοπωλεία.
Την εκδήλωση προλόγισε ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος και χαιρέτισαν ποδοσφαιριστές εκείνης της
εποχής, όπως ο Μπάµπης Σταυρόπουλος και ο συµπολίτης
µας Πέτρος Καραβίτης, αµφότεροι παίκτες του Ολυµπιακού
και ο ∆ηµήτρης Εξωµανίδης του Αιγάλεω. Στη συνέχεια
προβλήθηκε βίντεο και ακούστηκαν παλιές ιστορίες που
ξύπνησαν αναµνήσεις και σκόρπισαν συγκινήσεις στους

παρευρισκόµενους. Ανάµεσα στους ανθρώπους που
τίµησαν τον "Στρατηγό" ήταν και οι Αντιδήµαρχοι Μόσχος
Χουδελούδης, παλιός διαιτητής, Παναγιώτης Μοσχονάς και
Ναουάφ ∆αουάχερ, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Κώστας Βορέας
και Γιάννης Ζώτος, ο επικεφαλής της παράταξης «Πάµε να
Ενώσουµε το Χαϊδάρι» Ανδρέας Μποζίκας και ο πρώην
Πρόεδρος του Α.Ο. Χαϊδαρίου Τάκης Σπίνουλας, καθώς και
εκπρόσωποι του «ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ».
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε σε κλίµα που το ζέσταιναν οι αναµνήσεις και οι εξιστορήσεις άγνωστων ποδοσφαιρικών στιγµών. Στο τέλος της εκδήλωσης ο Μίµης έσφιξε τα
χέρια των παρευρισκοµένων, αντάλλαξε µεταξύ τους απόψεις και υπέγραψε τα βιβλία που του ζήτησαν.

∆υο λόγια για το βιβλίο
Όλα ξεκίνησαν από µια εσωτερική παρόρµηση, µια ακατανίκητη αγάπη για το ποδόσφαιρο, από το πάθος να γίνει
κάτι!
Ο Μίµης ∆οµάζος φανερώνει τα µυστικά του ποδοσφαίρου και αποκαλύπτει για πρώτη φορά στιγµές και γεγονότα
που δε γνωρίζαµε. Μια ιστορία σαν παραµύθι: η ιστορία του
"Στρατηγού" του ελληνικού ποδοσφαίρου, µέσα από διηγήσεις, εικόνες, άγνωστες µέχρι σήµερα ιστορίες και τεχνικές
συµβουλές για τους επίδοξους "διαδόχους" του.
Από την "αλάνα" της δεκαετίας του ’50, µέχρι τη λαµπαδηδροµία στην τελετή έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων της
Αθήνας. Από τα ντέρµπι µε τον Ολυµπιακό και το έπος του

Γουέµπλεϊ, µέχρι τη µεταγραφή στην ΑΕΚ και το κλείσιµο της
καριέρας µε το τριφύλλι στο στήθος. Τα εξώφυλλα των
εφηµερίδων και των περιοδικών της εποχής από όλο τον
κόσµο. Οι άγνωστοι διάλογοι και οι ανέκδοτες ιστορίες. Οι
µάχες στα γήπεδα µε τον Πελέ, οι ατάκες του Κρόιφ για τον
"κοντό δαίµονα" και πολλά ακόµη.
Πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό, σε µία απολαυστική και ευχάριστη έκδοση για µεγάλους και µικρούς. Η ζωντανή ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου µέσα σε ένα
λεύκωµα για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και όχι µόνο

Όταν... δάκρυσε όλος ο πλανήτης
Η πιο συγκινητική στιγµή στην τελετή έναρξης της
Ολυµπιάδας της Αθήνας, καταγράφηκε µπροστά στα µάτια
εκατοµµυρίων ανθρώπων από όλο τον πλανήτη. Ήταν η
στιγµή της συνάντησης δύο θρύλων του ελληνικού αθλητισµού, των δύο πιο δηµοφιλών σπορ, του ποδοσφαίρου και
του µπάσκετ.
Ο θρυλικός Νίκος Γκάλης, ο αθλητής που άνοιξε τον
δρόµο για την ανάδειξη του ελληνικού µπάσκετ σε όλο τον
κόσµο, παραδίδει την Ολυµπιακή δάδα στον Μίµη ∆οµάζο,
τον άνθρωπο που συνδύασε το όνοµά του µε τη λέξη "ποδόσφαιρο" και ο οποίος υπήρξε ίνδαλµα για γενιές και γενιές
νέων ποδοσφαιριστών. Οι δύο θρυλικοί αθλητές, θα µείνουν
αθάνατοι στη µνήµη όλων των φιλάθλων, όχι µόνο της Ελλάδας, αλλά και όλου του πλανήτη. (Από την παρουσίαση στο
οπισθόφυλλο του βιβλίου).

Ετήσια απονοµή βραβείων BEST CITY AWARDS

Νέα τιµητική διάκριση στον ∆ήµο Φυλής

Μ

ετά την περσιν ή κατάκτηση της 4ης θέσης στη
χ ρηστή διακυβέρν ηση, από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Συµβούλιο της Ευρώπης, ο
∆ήµος Φυλής έλαβε φέτος ακόµα µια διάκριση στην
ετήσια απον οµή βραβείων BEST CITY AWARDS,
καθώς αν αδείχ θηκε ο πρώτος ∆ήµος σε έργα σε όλη
την Ελλάδα.
Η απον οµή δύο βραβείων στο ∆ήµο Φυλής, έγιν ε
στην ετήσια απ ον οµή βραβείων BEST CITY
AWARDS, που πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της Πέµπτης 29 Νοεµβρίου 2018, στην κατάµεστη αίθουσα
του Σεράφειου Πολιτιστικού Κέν τρου του ∆ήµου Αθην αίων .
Τα βραβεία αφορούσαν στην προσπάθεια εξυπηρέτησης των δηµοτών και στην εν εργειακή αν αβάθµιση
µε στόχ ο τη µείωση της εν έργειας που καταν αλών ει ο
∆ήµος.

Παραλαµβάν ον τας τα δύο βραβεία εν ώπιον εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, της παν επιστηµιακής

κοιν ότητας και της επιχ ειρηµατικότητας ο Χρήστος
Παππούς τόν ισε ότι ο ∆ήµος θα εξακολουθήσει ν α
βρίσκεται, 24 ώρες το 24ωρο στο πλευρό του πολίτη κι
ότι θα συν εχ ίσει την προσπάθεια στη µείωση του εν εργειακού κόστους του ∆ήµου και στην παραγωγή ηλεκτρικής εν έργειας, προς όφελος των δηµοτών .Στην
τελετή απον οµής παρευρέθηκαν µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και υπηρεσιακοί παράγον τες του ∆ήµου
Φυλής.
Τα βραβεία δίν ον ται σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, σε
Επιµελητήρια και σε επιχ ειρήσεις που προωθούν καιν οτόµες λύσεις για τη βιωσιµότητα, την αν άπτυξη και
την προστασία του περιβάλλον τος.
Τα κριτήρια, τις κατηγορίες βράβευσης και τους ν ικητές καθόρισε Επιτροπή µε επικεφαλής τον Πρόεδρο
της Κεν τρικής Έν ωσης ∆ήµων Γιώργο Πατούλη.
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Το 2ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας στην Ολλανδία

Συµµετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο πλαίσιο του Erasmus+

Σ

Η ε λ λ η ν ι κ ή ο µ άδ α στ η ν Ου τ ρέ χ τ η

ε πρόγραµµα µαθησιακής κινητικότητας εκπαιδευτικών µετείχε το 2ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ στην Ουτρέχτη µε
τίτλο: «Μ η τυπική εκπαίδευση στο σχολείο. Μ έθοδοι
και εργαλεία ενδυνάµωσης βασικών ικανοτήτων των µαθητών,
της συµµετοχής τους και της µάθησης».
Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Erasmus+, που χρηµατοδοτείται και ελέγχεται από το Ίδρυµα
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Αφορούσε την µετακίνησε έξι εκπαιδευτι κών δι αφορετι κών ει δι κοτήτων
στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, για
την παρακολούθηση του σεµιναρίου
επιµόρφωσης διάρκειας 5 ηµερών.
Πάροχος του σεµιναρίου ήταν ο
οργανισµός εταίρος “ENJOY ITALY”
και διεξήχθη από τις 29-10-2018
έως τις 2-11-2018.

Τ ο πρόγραµµα αποσκοπούσε
στην κατανόηση των αρχών της µη
τυπι κής εκπαί δευσης, τη χρήση
µεθόδων και εργαλείων και την
προσαρµογή
τους σε τυπι κά
πλαίσια και προγράµµατα σπουδών.
Οι εκπαιδευτικοί εµπλούτισαν περαιτέρω τις γνώσεις σε µεθόδους και
εργαλεία µη τυπικής εκπαίδευσης
(πολυµεσικά και ΤΠΕ διαδικτυακά

εργαλεία για την δηµιουργία βίντεο µαθηµάτων, µαθηµάτων ψηφιακού
περιεχοµένου, µικτά µαθήµατα κ.ά.).
Επίσης βελτίωσαν
τις ψηφιακές
τους δεξιότητες για χρήση και παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και ενσωµάτωσή του στην διδακτική πράξη. Ήρθαν σε επαφή µε καινοτόµες
παι δαγωγι κές προσεγγίσεις και προγράµµατα Λυκείου της
Ουτρέχτης, το οποίο ανήκει στο
δίκτυο συνεργαζόµενων σχολείων
της UNESCO.
Η υλοποίηση του προγράµµατος
θα συνεχιστεί έως το τέλος του παρόντος σχεδίου δράσης (∆εκέµβριος
2019).
Στο διάστηµα αυτό οι εκπαιδευτικοί θα λειτουργήσουν µε διάφορους
τρόπους ως πολλαπλασιαστές, αρχικά για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των υπολοίπων εκπαιδευτι κών της σχολι κής µονάδας
(καθώς και άλλων σχολείων της

Ε π ί σκ ε ψ η σ ε Σχ ο λ ε ίο U n e s c o

∆υτικής Αττικής), ενώ τα σχέδια
µαθηµάτων και η ηλεκτρονική πλατφόρµα που θα δηµιουργηθούν θα
αποτελέσουν παρακαταθήκη για τις
επόµενες γενιές µαθητών και "καλή
πρακτι κή" γι α τους υπόλοι πους
εκπ/κούς του σχολείου.
Η αυλαία των δράσεων θα πέσει
µε την δι εξαγωγή της ηµερί δας
ενηµέρωσης, για την διάδοση των
αποτελεσµάτων και την απαραίτητη
αξιολόγηση-ανατροφοδότηση του

σχεδί ου δράσης, η οποί α θα
πραγµατοποιηθεί στο 2ο ΕΠΑΛ, το
τελευταίο 15νθήµερο του Ιουνίου.
Περισσότερα σχετικά µε τις δραστηριότητες και τη στοχοθεσία στην
ι στοσελί δα
του
σχολεί ου
http://2epal-elefs.att.sch.gr/ καθώς
και τη σελίδα του προγράµµατος στο
f
a
c e
b
o
o
k :
https://www.facebook.com/Elefsina
2epalNFE

∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρίου 2018

θριάσιο-9

ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Περικλέους 10, Ασπρόπυργος
Τηλ. 6981462299
Ε-mail:
ekmegreece@gmail.com

Η αγάπη µας για τα παιδιά και η παιδαγωγική µας εµπειρία, µας οδήγησαν να
οργανώσουµε την Πρωτώ, το Κέντρο Μελέτης και Aπασχόλησης στον Ασπρόπυργο.
Υποστήριξη στην καθηµερινή µελέτη των σχολικών µαθηµάτων όλων των τάξεων
δηµοτικού και γυµνασίου.
Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γραπτού και προφορικού λόγου).
Υποστήριξη ξενόγλωσσων µαθηµάτων του σχολείου µε φυσικούς οµιλητές.
Αναπλήρωση κενών στις απαιτούµενες γνώσεις σε κάθε τάξη.
Εβδοµαδιαία ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη γονέων και µαθητών.
Συµµετοχή των γονέων των µαθητών µας κατά προτεραιότητα στη Σχολή Γονέων
Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την Ένωση Επιστηµόνων Αττικής.

Ελάτε να προχωρήσουµε µαζί πέρα από τα όρια που µας επιβάλλει
η ρουτίνα και η κρίση των καθηµερινών σχέσεων. Για να γνωρίσετε µια
άλλη ποιοτική προσέγγιση στην επιδίωξη της προόδου για το παιδί σας.
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Αγώνες Στίβου και απονοµές µεταλλίων στις 24/11/2018 από
τον Α.Ο.Φιλοθέη Μαγούλας

Το Σάββατο 24 Νοεµβρίου 2018 το
∆ηµοτικό Στάδιο Ελευσίνας γέµισε µε
πάνω από 400 παιδιά, στους ∆ιασυλλογικούς αγώνες που διοργάνωσε το
τµήµα στί βου
του
Α.Ο.Φι λοθέη
Μαγούλας µε φιλοξενούµενους συλλόγους από όλη την Αττική.
Ήταν µια εξαιρετικά επιτυχηµένη διοργάνωση που έδωσε την ευκαιρία σε
πολλά παιδιά να αναδείξουν την αγάπη
τους αλλά και το ταλέντο τους στον στίβο.

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
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Άν ω Λιόσια : 29-11-2018
Αρ. Πρωτ. : 44654

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016

1. Ο ∆ήµος ΦΥΛΗΣ Νοµού
ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει ∆ηµόσιο
Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό,
µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), για την ανάθεση του
έργου
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
ΣΤΟ Ο.Τ. Κ235Α, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
∆ΡΟΣΟΥΠΟΛΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.
90α/18, µε εκτιµώµεν η συν ολική
αξία 2.976.021,81 € (µε Φ.Π.Α.)

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια
προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί”
της
πύλης
www.promitheus.gov.gr,
στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής .
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 20η ∆εκεµβρίου 2018,
η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες, που
συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψ-

ης σύµβασης, συµπληρωµατικές
πληροφορίες, σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο
στις 24 ∆εκεµβρίου 2018.
στο
τηλέφωνο
Πληροφορίες
2131603481, FAX επικοινωνίας
2131603465, αρµόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία κ. Βουτσινά Β. ή κ.
Καραµπίνη.

3. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής &
∆ραστηριότητα που αυτή ασκεί
είναι [Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης /
Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.

4. Η σύµβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δηµόσιας σύµβασης
και δεν ανατίθεται από κεντρική
αρχή αγορών.
5. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου
CPV είναι 45214100-1.

6. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός και η επιλογή Αναδόχου θα
γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016
(ΦΕΚ
147/08.08.2016 τεύχος Α’) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες
2014/24/ΕΕ
και
2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκοµίζεται υποχρεωτικά
από τον οικονοµικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής.

8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών, γίνεται δεκτή.

9. Για το χρόνο ισχύος προσφορών,
κάθε υποβαλλόµενη προσφορά
δεσµεύει- τον συµµετέχοντα στον
διαγωνισµό, κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για
διάστηµα εννέα (9) µηνών, από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών.
10.Ηµεροµην ία και ώρα λήξης της
προθεσµίας υποβολής των προσφ ορών ορίζεται η :
27η ∆εκεµβρίου 2018, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 11.00 π.µ.
Ηµεροµην ία και ώρα ηλεκτρον ικής αποσφ ράγισης των προσφ ορών ορίζεται η :
3η Ιαν ουαρίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.30 π.µ

11.Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι το επί µέρους ποσοστών
έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επι
της εκατό (%) κατά κατηγορία
εργασιών.
12. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α) Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο
Μ.Ε.ΕΠ,
που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις
του έργου, δηλαδή για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και για έργα
κ α τ η γ ο ρ ί α ς
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που
είναι εγκατεστηµένοι σε:
i) σε κράτος - µέλος της Ένωσης,
ii) σε κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
iii) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παρα-

ρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως
άνω Συµφωνίας, καθώς και
iv) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση (iii) της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.

13. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει
είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.Οι ενώσεις Οικονοµικών φορέων
συµµετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του
Ν. 4412/2016.

14. Το έργο χρηµατοδοτείται από
το ΕΣΠΑ - Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 20142020 µε κωδικό ΟΠΣ 5030370,
(2018ΕΠ08510047) δυνάµει της µε
Α.Π.1754/05-10-18
(Α∆Α
:
Ω5ΣΚ7Λ7-9ΡΧ) απόφασης ένταξης
της Περιφέρειας Αττικής και προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

15. Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1
α) του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής, ύψους 2% επί του
προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α.,
δηλ. ανέρχεται στο ποσό των
48.000,35 € και ισχύ τουλάχιστον
30 ηµερών, µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην
περίπτωση ένωσης οικονοµικών
φορέων, η εγγύηση συµµετοχής
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν στην ένωση.

16. Λόγοι αποκλεισµού ισχύουν
σύµφωνα µε το άρθρο 73 του
Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
17. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές
προσφορές
18. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης,
το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).

19. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) µήν ες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης.

20. Η έγκριση κατασκευής του
δηµοπρατούµενου έργου αποφασίστηκε µε την υπ' αριθµό 90/18
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου. Έχει εκδοθεί η µε
αριθµό 1454/19-11-18 Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου.
21. Αυτή η Προκήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό
Τύπο σύµφωνα µε το άρθρο 66
του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου Φυλής και στο πρόγραµµα "∆ιαύγεια" diavgeia.gov.gr
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρίου 2018

θριάσιο-11

∆ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ (M.O.U.) ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ
Ο ∆ρ Κοινωνιολογίας της Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου, ∆ηµήτρης Σταθακόπουλος,
σήµερα 3/12, στο «Ανοιχτό Πανεπιστηµίο» του ∆ήµου Ασπροπύργου

Ο

∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και ο
Πρόεδρος του Πν ευµατικού Κέν τρου του ∆ήµου , σας προσκαλούν
στη διάλεξη του «Αν οιχ τού – Λαϊκού Παν επιστηµίου» (2018-2019), που θα δώσει , ο
∆ρ Κοιν ων ιολογίας της Ιστορίας του Παν τείου Παν επιστηµίου, Συν εργάτης του
Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών
Μελετών του Παν επιστηµίου Πειραιά, ∆ικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ∆ηµήτρης Σταθακόπουλος *, σήµερα 3 ∆εκεµβρίου 2018,
στις 19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Πν ευµατικού Κέν τρου του ∆ήµου Ασπροπύργου (¨∆ηµήτριος Καλλιέρης¨), µε
θέµα:«Το προσύµφων ο (M.O.U.) των Πρεσπών .

Αποκατάσταση και ανάδειξη της διαδροµής
προς τη λίµνη Κιθάρα στο κτήµα Τατοΐου

Νοµικές και γεωπολιτικές προσεγγίσεις,
σε σχ έση µε την εµπειρία παρόµοιων ιστορικών συµφων ιών ».

*Ο ∆ηµήτρης Σταθακόπουλος σπούδασε
στη Νοµική Σχ ολή Αθην ών και έκαν ε µεταπτυχ ιακά στο εξωτερικό. Μιλάει αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά και τούρκικα. Εργάσθηκε ως
δικηγόρος στον Άρειο Πάγο (σήµερα σε
αν αστολή δικηγορίας λόγω της θέσεως του
στην Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ), κυρίως ασχ ολούµεν ος µε εµπορικά - ν αυτιλιακά θέµατα,
καθώς και δηµοσίων συµβάσεων . Υπήρξε
για 2 θητείες εκλεγµέν ο µέλος του ∆.Σ του
δικηγορικού συλλόγου Πειραιά και µέλος της

ελλην ικής αν τιπροσωπείας στην έν ωση
ευρωπαϊκών
δικηγορικών
συλλόγων
(CCBE - Βρυξέλλες) στο διάστηµα 20082013. Είν αι µέλος ν οµοπαρασκευαστικών
επιτροπών , του Πειθαρχ ικού Συµβουλίου
του ∆.Σ.Π. εν ώ είν αι ∆ιαµεσολαβητής
εκπαιδευθείς στο ΚΕ.∆Ι.Π.

Έλαβε διδακτορικό δίπλωµα µε άριστα
από το Πάν τειο παν επιστήµιο (Τµήµα Κοιν ων ιολογίας της Ιστορίας), ασχ ολούµεν ος
κυρίως µε την οθωµαν ική περίοδο, όπου
και δίδαξε για αρκετά χ ρόν ια. Σήµερα είν αι
άµισθος συν εργάτης του Εργαστηρίου
Τουρκικών και Ευρασιατικών µελετών του
Παν επιστηµίου Πειραιά (ΠΑ.ΠΕΙ).

Με χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής

Τ

ο έργο για την αποκατάσταση και την ανάδειξη της διαδροµής προς τη
λίµνη Κιθάρα στο πρώην βασιλικό κτήµα Τατοΐου, προϋπολογισµού
380.000 ευρώ µε ΦΠΑ, χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής.
Μετά την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης από την Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και τον Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας, ανοίγει ο
δρόµος για την υλοποίηση του σηµαντικού αυτού έργου. Στο επίκεντρο των
παρεµβάσεων είναι η ασφάλεια των περιπατητών της διαδροµής και η ανάδειξη και η τουριστική ανάπτυξη του πρώην βασιλικού κτήµατος στο Τατόι, µε
σεβασµό στην περιβαλλοντική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.
Το έργο περιλαµβάνει: συµπλήρωση και ανακατασκευή υπαρχουσών λιθοδοµών και τοίχων πάσης φύσεως, εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης
διαφόρων λίθινων κατασκευών, βαθύ αρµολόγηµα αρµών λιθοδοµών,
εργασίες σκυροδέτησης, κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής, συντήρηση
πρασίνου καθώς και αρχαιολογική παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών.

Με κεντρικό σύνθηµα «Η Ελλάδα Ψηλά µε την Αυτοδιοίκηση Μπροστά»
το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕ∆Ε στην Αθήνα από τις 3-5 ∆εκεµβρίου 2018.

Μ

ε κεν τρικό σύν θηµα «Η Ελλάδα
Ψηλά µε την Αυτοδιοίκηση Μπροστά» πραγµατοποιείται το Ετήσιο
Τακτικό Συν έδριο της ΚΕ∆Ε στην Αθήν α
από τις 3-5 ∆εκεµβρίου 2018. Η έν αρξη
των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί σήµερα
∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 10:00
στο Μέγαρο Μουσικής Αθην ών (αίθουσα Α.
Τριάν τη), εν ώ οι εργασίες της Ολοµέλειας
και των Θεµατικών Κύκλων θα πραγµατοποιηθούν 4 και 5 ∆εκεµβρίου 2018 στο
ξεν οδοχ είο Carav el.
Κατά την πρώτη ηµέρα θα πραγµατοποιηθούν µεταξύ άλλων τοποθετήσεις Πολιτικών Αρχ ηγών και εκπροσώπων Πολιτικών Κοµµάτων που συµµετέχ ουν στο
Εθν ικό ή Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο. Χαιρετισµό θα απευθύν ουν εκπρόσωποι φορέων
καθώς και συν δικαλιστικών οργάν ων .
Στο επίκεν τρο του ετήσιου Τακτικού
Συν εδρίου θα βρεθούν θέµατα π ου
απασχ ολούν το σύν ολο των αιρετών της
χ ώρας, όπως οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των
∆ήµων , µετά την ψήφιση του «Κλεισθέν η», η συµµετοχ ή της αυτοδιοίκησης στο διάλογο για τη Συν ταγµατική Αν αθεώρηση, τα οικον οµικά των ∆ήµων , η
εν ίσχ υση της καταστατικής θέσης των αιρετών , η

αποκέν τρωση, η προώθηση της τοπικής αν άπτυξης,
κ.α.Όπως υπογραµµίζει ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ.
Πατούλης το Συν έδριο διεξάγεται σε µια κρίσιµη για
την Αυτοδιοίκηση και την Πατρίδα µας χ ρον ική
συγκυρία.

«Σε λίγες ηµέρες οι δήµοι θα κληθούν ν α
λειτουργήσουν µε ν έα δεδοµέν α και µε όσα
ορίζει το ν έο ν οµικό πλαίσιο που διαµορφώθηκε µετά την ψήφιση του Κλεισθέν η.
Παράλληλα έχ ει ξεκιν ήσει ο διάλογος για το
περιεχ όµεν ο της συν ταγµατικής µεταρρύθµισης π ου π ροωθείται απ ό τη σηµεριν ή
κυβέρν ηση, θέµα που αφορά άµεσα το θεσµό
µας.
Στη συγκυρία αυτή, όλοι οι θεσµικοί και κοιν ων ικοί φορείς της χ ώρας καλούµαστε ν α
εν ώσουµε τις δυν άµεις µας, ώστε ν α συµβάλλουµε δηµιουργικά στην εθν ική προσπάθεια
για την αν απτυξιακή επαν εκκίν ηση και το
θεσµικό εκσυγχ ρον ισµό της χ ώρας, µέσα
από έν α ν έο µον τέλο οργάν ωσης µε ισχ υρή
Τοπική Αυτοδιοίκηση και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
Το µήν υµα του Συν εδρίου µας αποτυπών ει
τη φιλοσοφία και τους στόχ ους µας. Η Ελλάδα ψηλά, µε την Αυτοδιοίκηση Μπροστά.
Εκφράζει την αισιοδοξία και την αυτοπεποίθησή µας για την Ελλάδα του µέλλον τος µας, αλλά
και για τον πρωταγων ιστικό ρόλο που καλούµαστε ν α
διαδραµατίσουµε στην εθν ική προσπάθεια ν α χ τίσουµε την Ελλάδα από την αρχ ή».

12-θριάσιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιεθνών Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιητικό Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
αποθήκη κατάψυξης
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
5
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
3
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
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Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

3
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις
20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
10 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
10 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
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Τα αποτελέσµατα η βαθµολογία στην
Α΄και Β΄κατηγορία ∆υτική Αττική
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(9η αγωνιστική)

ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 5-1
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΖΩΦΡΙΑ 2-1
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 0-1
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ 3-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΣ 1-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ – ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 1-2
ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ – ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 1-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 25
2. ΒΥ ΖΑΣ 24
3. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 20
4. ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 18
5. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 16
6. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 13
7. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 12
8. ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 12
9. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 10
10. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 8
11. ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 7
12. ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 6
13. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 6
14. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 1

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγωνιστική)

ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 12
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 1-4
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 1-2
ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0-4
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 1-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ – ΑΣ ∆Υ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 40
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 24
2. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 20
3. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 16
4. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 15
5. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 14
6. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 12
7. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 12
8. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 8
9. ΑΣ ∆Υ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 7
10. ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 6
11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1
12. ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ 0

Συνεχίζει την ξέφρενη πορεία
του το Χαϊδάρι, 4-1 τη Νέα Ιωνία

Με τη νίκη αυτή το Χαϊδάρι έχει 23 βαθµούς και
είναι στην 2η θέση, ενώ ηΝέα Ιωνία έµεινε στους
9 πόντους και ισοβαθµεί µε το Χαλάνδρι στην 12η
θέση.

Χαϊδάρι: Μίχος, Πλουµάτος (60′ Πλουµάτος – λ.τ.
70′ Κοτσολάκος), Ανταλής, Μηλιώνης, Κλουβάτος,
Παππάς, Καµπέρης, Χριστούλης, Παληγιώργος
(65′ Κοπανάς), Μουρεζίνης (79΄ Γαλάνης), Τσιρκινίδης
Νέα Ιων ία: Παπουτσής, Τσίφας, Ζαρκαδούλας,
Σκλαβενίτης, ∆ρυµωνίτης (63′ Χρούσης) , Μύττης,
Κολλόκας, Βογατζάς, Πρισιµιτζής, Σταθόπουλος
(46′ Πανταγιάς), Πετράκης
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Τα αποτελέσµατα στον 6ο 7ο και 8ο
όµιλο της Γ΄Εθνικής

Β' Εθνική (Νότος): Mόνη πρώτη η
∆άφνη, νίκη ο Μανδραϊκός

Μεγάλη νίκη του Μανδραικού εκτός έδρας

ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ – ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 96-86

8ος όµιλος
ΑΟ Εικοσιµίας – ΑΟ Κατασταρίου 0-1
Αστέρας Βλαχ ιώτη – Μαν δραϊκός 2-4
Ασπρόπυργος – ΑΕ Ερµιον ίδας 0-0
ΑΟ Υ πάτου – Καλαµάτα 0-1
Αµβρυσσέας ∆ιστόµου – Παν αρκαδικός 2-0
Πάµισος Μεσσήν ης – Έν ωση Λέρν ας 0-2
Παν αργειακός – ΑΕ Πελλάν ας 0-0

ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-∆ΑΦΝΗ ∆ΑΦΝΙΟΥ 76-84

6ος όµιλος
Αστέρας Αµαλιάδας – ∆ιαγόρας Ρόδου 0-2
∆ιαγόρας Βραχ ν έικων – Ιάλυσος 0-0
Παν ηλειακός – Παλλην ιακός 2-0
Νίκη Τραγαν ού – Αχ αρν αϊκός 1-0
Παν µοβριακός – Παν αιγιάλειος 1-1
Φοίβος Κρεµαστής – ΠΑΟ Βάρδας (5/12)

Ο Ασπρόπυργος, 0-0 στην έδρα
του µε Ερµιονίδα

Ο Ασπρόπυργος υποδέχ θηκε την ΑΕ Ερµιον ίδας για
την 10η αγων ιστικής της Γ΄ Εθν ικής και γν ώρισε την
πρώτη απώλεια βαθµών στην έδρα του µέν ον τας στο
0-0.
∆ιαιτητής Κυρίτσης Ε. (∆ωδεκαν ήσου)
Επόπτες Γεωργακόπουλος (Πειραιά) και Παγουρτζής
(Πειραιά)
Οι συνθέσεις:

Ένωση Ασπροπύργου: Κατσούλης, Τσουκαλάς, Σταγάκης, Βασιλείου, Νικολάου,Νάκας, ∆ουκάκης, Σταύρου, Μίλιτς, Μπέλης (80′ Χαϊκάλης), Vaz Mendes (53′
Κιρτζιαλίδης)
Α.E. Ερµιονίδας: Αλευράς, Τζιέρης, Σαµαράς, Βιρβιλής,
Μπιµπισίδης, Γεωργακόπουλος (60′ Πούτση), Kala (80′
Τριµπόν ιας), Κορν ελάτος, Μακρίδης, Παλαιοπάν ος,
Τρέσα (89′ Αρβαν ιτάκης)

Τα αποτελέσµατα στην Α΄Βοιωτίας

11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΛΑΤΑΙΕΣ-ΚΥ ΠΑΡΙΣΣΟΣ ΑΝΤΙΚΥ ΡΑΣ 0-2
∆ΗΛΕΣΙ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 1-4
Υ ΨΗΛΑΝΤΗΣ-ΚΟΚΚΙΝΟ 3-1
ΑΡΜΑΤΗΛΑΤΗΣ-ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ 2-3
ΟΛΥ ΜΠΙΑ∆Α
ΟΙΝΟΦΥ ΤΩΝ-ΚΕΡΑΥ ΝΟΣ
ΑΓΙΟΥ
ΘΩΜΑ 3-2
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ -ΜΑΥ ΡΟΜΜΑΤΙ 1-1
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ 2-2
ΕΝΩΣΗ ΑΣΑ-ΘΗΒΑ 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ 31
ΕΝΩΣΗ ΑΣΑ 27
ΟΛΥ ΜΠΙΑ∆Α ΟΙΝΟΦΥ ΤΩΝ 26
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 21
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 18
Υ ΨΗΛΑΝΤΗΣ 16
ΚΕΡΑΥ ΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 16
ΚΥ ΠΑΡΙΣΣΟΣ ΑΝΤΙΚΥ ΡΑΣ 14
ΜΑΥ ΡΟΜΜΑΤΙ 14
ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ 14
ΚΟΚΚΙΝΟ 13
ΘΗΒΑ 12
ΑΡΜΑΤΗΛΑΤΗΣ 11
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 10
∆ΗΛΕΣΙ 7
ΠΛΑΤΑΙΕΣ 1

∆εκάλεπτα: 24-18, 47-38, 65-55, 96-86
∆ιαιτητές: Αν αστασίου-Σπυρόπουλος
Μανδραϊκός (Κουστέν ης): Βασιλόπουλος 7 (1), Σιµιτζής 11, Γεωργοπαπαδάκος Σ. 11 (1), ∆έδες 15 (1),
Γκαϊν τάσοβ 9 (1), Σεργιέν κο 4, Κοπακάκης, Χάλαρης
20, Φωτόπουλος, Γεωργοπαπαδάκος Ν. 19 (2).
Κρόνος Αγ. ∆ηµητρίου (Καρακώστας): Κεφαλάς 8,
Ξιούρας 3 (1), Ζαραϊδών ης 12, Κόης 9 (1), Αν δρεάτος,
Σολωµός 20, Καρακεχ αγιάς 13 (1), Στέφος 9, Τσαβος,
Βούζας 12
∆ιαιτητές: Πολυχ ρόν ης-∆ολγύρας
∆εκάλεπτα: 13-21, 41-41, 53-58, 76-84
Ένωση Ιλίου (Κτιστάκης): Παπαγεωργίου 5 (1), Μπέλλας Γ. 9 (2), Τσακίρης 21 (1), Φουν τάς 8 (2), Παν ουσόπουλος 7 (1), Μπολάτογλου 6 (1), Μπέλλας Οδ. 10,
Μαν ταλβάν ος 10, Γεροκώστας, Τσιουµπρής, Τσόλκας,
Τσόλης.
∆άφνη ∆αφνίου (Κων σταν τιν ίδης): Γκάτζο 8 (2),
Κουφόπουλος 5, Γοργόν ης 10, Ψηµίτης 9, Σαλέχ 6,
∆οµπρογιάν ν ης 5 (1), Μουστόπουλος 2, Παπαδιον υσίου 17 (2), Τάταρης 14, Αρν οκούρος 8, Καν ν άς,
Αχ είµαστος.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΠΑΓΚΡΑΤΙ 56-75

∆εκάλεπτα: 10-19, 27-35, 42-49, 56-75
∆ιαιτητές: Θεοδωρόπουλος Ρ.-Μαραµής
Παν ελευσιν ιακός (Καλογήρου): Κυριακόπουλος 13 (3),
Ηλιάδης 2, Καράµπελας 3 (1), Μουρατίδης 5 (1),
Βούλγαρης 9 (2), Σταθόπουλος 3, Ιωάν ν ου, Πικέας,
∆ούκας 6, Αν αγν ωστάκης 6, Ψαρόπουλος 9 (1),
Παγκράτι (Λιόγας): Τζιβελέκας 7, Κούτρας 3, Κατωπόδης 8 (1), Λυτόπουλος 12, Φωτίου 20 (1), ∆ερµιτζάκης 12
(1), ∆όξας 5, Ροδοστόγλου 8

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της
8ης αγωνιστικής:

ΚΑΟ Κορίν θου – Πρωτέας Βούλας 84-75
Παπάγου – Πεν τέλη 73-75
∆ούκας – Γλαύκος 70-72
Παν ελευσιν ακός – Παγκράτι 56-75
Έν ωση Ιλίου – ∆άφν η ∆αφν ίου 76-84
Οίαξ Ναυπλίου – Παν ερυθραϊκός 79-69
Μαν δραϊκός – Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου 96-86
Τρίτων – Έσπερος 102-97

Η Βαθµολογία (Σε 8 αγώνες):
1. ∆άφν η ∆αφν ίου 15 (7-1)
2. ∆ούκας 14 (6-2)

3. Τρίτων ας 14 (6-2)
4. Οίακας Ναυπλίο 14 (6-2)
5. Παγκράτι 13 (5-3)
6. Έσπερος 13 (5-3)
7. ΚΑΟ Κορίν θου 12 (4-4)
8. Πεν τέλη 12 (4-4)
9. Πρωτέας Βούλας 12 (4-4)
10. Μαν δραϊκός 11 (3-5)
11. Γλαύκος 11 (3-5)
12. Παπάγος 11 (3-5)
13. Κρόν ος Αγ. ∆η 10 (2-6)
14. Έν ωση Ιλίου 10 (2-6)
15. Παν ελευ/κός 10 (2-6)

16. Παν ερυθραϊκός 10 (2-6)

14-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

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:

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

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Η ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 15/12/2018
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6944475939 (ΩΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18:00-20:00µµ)

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

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

ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΟΙΚΙΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝ
ΤΑΣ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ.
6995524143

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

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 επικοινωνίας: 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
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

<<Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα
6947264784 και 6985066463>>
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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16-θριάσιο

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

