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

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ:
Μήνυµα αυτοπεποίθησης και
νίκης από τη Μάνδρα

Τους 12 άξονες για ένα αποτελεσµατικό σχέδιο Πολιτικής Προστασίας
παρουσίασε στη Μάνδρα, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής
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σελ. 2

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

«Αποπεράτωση του Β΄ ∆ικτύου Αποχέτευσης Λυµάτων
στην Κάτω Ελευσίνα», προϋπολογισµού 176.164,89€

∆ήµος Χαϊδαρίου

σελ. 2

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΙΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

σελ. 2

∆ιακοπή κυκλοφορίας οχηµάτων στην
Π.Ε.Ο Αθηνών - Κορίνθου στα Μέγαρα
σελ. 3

Αίσιο τέλος για την ανήλικη που είχε
εξαφανιστεί από την Ελευσίνα σελ. 3

«TO Y ΚΑ ΙΡΟ Υ ΤΑ ΜΥ ΣΤΙΚ Α…. »

∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Λόγω αυξηµένης επισκεψιµότητας, η έκθεση θα παραταθεί και θα
επαναλειτουργήσει από τις 8 έως και τις 18 Ιανουαρίου 2019.

σελ. 6

σελ. 6

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

σε όλους τους δρόµους
και τα δηµοτικά κτίρια
των Άνω Λιοσίων και
του Ζεφυρίου σελ. 3

Στο Στρασβούργο ο µαθητής
της Β΄ Τάξης του 1ου ΓΕΛ
Ασπροπύργου,
Βασίλης Καψάλας

Λόγω της διάκρισής του
στο ∆ιαγωνισµό Euroscola

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ σελ. 12
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

Χατζή Μαρία Ι. Θεµιστοκλέους 49, 2105575331
Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

«Αποπεράτωση του Β΄ ∆ικτύου Αποχέτευσης Λυµάτων
στην Κάτω Ελευσίνα», προϋπολογισµού 176.164,89€

Ιερά Οδός 22, 2105546448
Μάνδρα

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
Άνω Λιόσια - Φυλή

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αχαρνών 36, 2102472215, 08:00-22:00
Αχαρνές

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κύπρου 52-54, 2102400171
Χαιδάρι

Μπούρδης Σπύρος

Σωκράτους 77 & Άνδρου 7 - ∆άσος,
2130231857

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27,31
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Σχετικά καλός. Η θερµοκρασία
έως 16 βαθµους Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ευγενία, Ευγενούλα, Ευγενίτσα, Τζένη,
Τζενούλα, Ευγενίκη

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

Ο ∆ήµος Ελευσίνας υπέγραψε την Προγραµµατική Σύµβαση µε την Περιφέρεια Αττικής για
την µελέτη «Αποπεράτωσης του Β΄ ∆ικτύου
Αποχέτευσης Λυµάτων τη Κάτω Ελευσίνας»,
προϋπολογισµού 176.164,89€
Η µελέτη χρηµατοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Η περιοχή παρέµβασης αφορά τα τµήµατα της

∆ήµος Χαϊδαρίου

Κάτω Ελευσίνας (δυτικά της οδού Κοντούλη ως
τον αρχαιολογικό χώρο και εκατέρωθεν της οδού
Ηρώων Πολυτεχνείου προς τον αρχαιολογικό
χώρο) και τµήµατα της Άνω Ελευσίνας ( από την
οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και πάνω ως την
ΝΕΟΑΚ).
Ο διαγωνισµός για την ανάθεση της µελέτης θα
διενεργηθεί από το ∆ήµο Ελευσίνας.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τ

ο π ροηγούµεν ο διάστηµα ολοκληρώθηκαν οι Τεχ ν ικές παρεµβάσεις
π ου αφορούσαν την κατασκευή
πεζοδροµίου, καθώς και τοιχ ίου αν τιστήριξης επί της οδού Μάν ης στο Άν ω ∆άσος.
Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν πλακοστρώσεις και επισκευές πεζοδροµίων σε
αρκετά σηµεία της πόλης που είχ αν για
δεκαετίες ν α συν τηρηθούν ! Εν δεικτικά αν αφέρον ται οι πλακοστρώσεις στις οδούς:
Παύλου Μελά, Αν θέων , ∆αβάκη, Τροίας,
Μάν ης, Ικάρων , Αγίας Μαρίν ης και η επισκευή φθαρµέν ων τµηµάτων της οδού ∆ωδεκαν ήσου κα. Επίσης, τοποθετήθηκαν ν έες
στάσεις λεωφορείων σε διάφορα σηµεία της
πόλης και επισκευαστήκαν πετάσµατα αν εµοπροστασίας.
Συν εχ ίζον τας, ολοκληρώθηκε ο καθαρισµός του κεν τρικού φρεατίου επί της οδού
Χίου, µε σκοπό τη βελτίωση της ικαν ότητα
αποστράγγισης των οµβρύων υδάτων .
Προχ ωρήσαµε σε ελαιοχ ρωµατισµούς και
επισκευές σε Νηπιαγωγεία, Γυµν άσια και
Λύκεια της πόλης µας αλλά και σε άλλα ∆ηµοτικά κτίρια και υποδοµές όπως στο Πν ευµατικό Κέν τρο του ∆ήµου και στο Κολυµβητήριο. Ακόµα, σε δεκάδες σηµεία της
πόλης έγιν αν τοπικές επισκευές στο οδόστρωµα.
Όλες οι παραπάν ω Τεχ ν ικές παρεµβάσεις
έγιν αν απ ό τους υπ αλλήλους και τους
Τεχ ν ίτες του τµήµατος αυτεπιστασίας του
∆ήµου.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ σε όλους τους δρόµους
και τα δηµοτικά κτίρια των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου

Y

π εγράφη,
το
µεσηµέρι
της
Πέµπ της
20
∆εκεµβρίου
2018,
η
σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου
Φυλής και της εργολήπτριας
εταιρίας ENERGY PLUSΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT
ΑΕ,
µε
αν τικείµεν ο την εν εργειακή
αν αβάθµιση
του
οδοφωτισµού καθώς και του
φωτισµού των δηµοτικών
κτιρίων , στις ∆ηµοτικές
Εν ότητες Άν ω Λιοσίων και
Ζεφυρίου.
Σκοπ ός της σύµβασης
είν αι
η
εξοικον όµηση
εν έργειας, η µείωση του
εν εργειακού κόστους και η
βελτίωση της ποιότητας του
φωτισµού των δρόµων , των κοιν οχ ρήστων χ ώρων και
των δηµοτικών κτιρίων , µε χ ρήση της τεχ ν ολογίας
LED.
Στο πλαίσιο της σύµβασης η εργολήπτρια εταιρία θα
τοπ οθετήσει 5.297 φωτιστικά σώµατα και 3.069
λαµπ τήρες LED
στους δρόµους και στους
κοιν όχ ρηστους χ ώρους και 20 προβολείς στα δηµοτικά
κτίρια των Άν ω Λιοσίων και του Ζεφυρίου.
Το έργο αρχ ίζει άµεσα και ήδη, αµέσως µετά την
υπογραφή της σύµβασης, οι Αν τιδήµαρχ οι Θαν άσης
Σχ ίζας και Μαρίν ος Σαρλάς είχ αν την πρώτη σύσκεψη
µε τους εκπ ροσώπ ους της εταιρίας, µε θέµα το
συν τον ισµό των εργασιών που αρχ ίζουν αµέσως, µε
στόχ ο ν α ολοκληρωθούν µέσα στο πρώτο εξάµην ο του
ν έου έτους.
Το έργο χ ρηµατοδοτήθηκε απ ό την Περιφέρεια
Αττικής και η εργολήπτρια εταιρία αν ακηρύχ θηκε µετά
από διεθν ή ηλεκτρον ικό αν οικτό διαγων ισµό που
ολοκληρώθηκε στις 13-07-2018.
Αν αφορικά µε την υπογραφή της σύµβασης και την
επικείµεν η έν αρξη των εργασιών ο ∆ήµαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς δήλωσε:
Η σηµεριν ή υπογραφή της σύµβασης αποτέλεσε το
επιστέγασµα µιας αδιάβλητης και επίπον ης διαδικασίας.
Ξεκίν ησε από τη σύν ταξη της µελέτης, την εξασφάλιση
της πίστωσης από την Περιφέρεια Αττικής , την
υπ ογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ
Περιφέρειας και ∆ήµου Φυλής, τη δηµοπράτηση του
έργου και την κατάρτιση της σύµβασης, η οποία
υποβλήθηκε στον προσυµβατικό έλεγχ ο του

∆ιακοπή κυκλοφορίας
οχηµάτων στην Π.Ε.Ο
Αθηνών - Κορίνθου
στα Μέγαρα

Ελεγκτικού Συν εδρίου, πριν υπογραφεί από τα
συµβαλλόµεν α µέρη.
Οφείλω ν α ευχ αριστήσω την Περιφερειάρχ η Ρέν α
∆ούρου, τους συν αδέλφους στο Περιφερειακό και στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο Φυλής, τα στελέχ η της Περιφέρειας
και του ∆ήµου Φυλής και τους συν εργάτες µου. Χάρη σε
αυτή την αγαστή συν εργασία έχ ουµε δροµολογήσει 20
µεγάλα έργα και συν εχ ίζουµε.
Θέλω, επ ίσης, ν α τον ίσω ότι η εν εργειακή
αν αβάθµιση στα Άν ω Λιόσια και στο Ζεφύρι και το
αν τίστοιχ ο έργο στη ∆ηµοτική Εν ότητα Φυλής,
απ οτελούν σηµαν τικά π εριβαλλον τικά έργα π ου
εν τάσσον ται στο γεν ικότερο σχ εδιασµό µας για την
εν εργειακή αυτοτέλεια του ∆ήµου Φυλής. Αυτό σηµαίν ει
ότι ο ∆ήµος Φυλής, µαζί µε την εξοικον όµηση
εν έργειας, επιδιώκει ν α γίν ει παραγωγός της ηλεκτρικής
εν έργειας που χ ρειάζεται ο ίδιος και τα ν οικοκυριά του.
Ήδη ολοκληρώθηκε και π αραλαµβάν ουµε την
Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου 2018, στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, τη µελέτη
για την «Αν άπ λαση και
αξιοποίηση αποκατεστηµέν ων κυττάρων Χ∆Α – ΧΥ ΤΑ
Άν ω Λιοσίων , Φυλής – ∆ηµιουργία περιβαλλον τικού
πάρκου αν αν εώσιµων πηγών εν έργειας». Με την
εφαρµογή της παραπάν ω µελέτης ο ∆ήµος θα γίν ει
παραγωγός εν έργειας και για το σκοπό αυτό έχ ουµε,
ήδη, ιδρύσει µια απ ό τις π ρώτες Εν εργειακές
Κοιν ότητες στη Χώρα. Αυτός, άλλωστε, ήταν και ο
λόγος για τον οποίο ο ∆ήµος µας απέσπασε το φετιν ό
βραβείο GOLD στο διαγων ισµό BEST CITΥ ΑWARDS.

Λ

όγω εκτέλεσης εργασιών υλοτοµίας, θα
πραγµατοποιηθεί προσωρινή και τµηµατική διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, στο τµήµα της
µεταξύ των χ/θ 50,00 και 56,00 και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας, περιοχής ∆ήµου Μεγαρέων, κατά
το χρονικό διάστηµα από 27.12.2018 έως
26.06.2019, µε εξαίρεση τα Σάββατα, τις Κυριακές
και τις αργίες, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 16.00΄.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχηµάτων να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από
τα σηµεία των εργασιών και να ακολουθούν την
υπάρχουσα οδική σήµανση.

Αίσιο τέλος για την ανήλικη που είχε
εξαφανιστεί από την Ελευσίνα
Η περιπέτεια της 13χρονης Μαρίας Μ., έληξε
αισίως , δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της
ανθρώπων που την αναζητούσαν, σύµφωνα µε «To
Χαµόγελο του Παιδιού».
Η νεαρή κοπέλα, βρέθηκε στην περιοχή της
Μαγούλας και είναι καλά στην υγεία της.
«To Χαµόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά
στη Μαρία για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
Υπενθυµίζεται ότι η 13χρονη, είχε εξαφανιστεί στις
20/12/2018, στις 23:00 π.µ, από την περιοχή της
Ελευσίνας.

Γιώργος Πατούλης: Μήνυµα αυτοπεποίθησης και νίκης από τη Μάνδρα

∆

Τους 12 άξον ες για έν α αποτελεσµατικό σχέδιο Πολιτικής Προστασίας παρουσίασε στη Μάν δρα, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής

υν αµικό µήν υµα αισιοδοξίας, εν ότητας και
αυτοπεποίθησης πως θα κατακτήσει τη ν ίκη
στη µάχ η για τη διεκδίκηση της Περιφέρειας
Αττικής, έστειλε ο υποψήφιος Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης στην πρώτη του αν οιχ τή εκδήλωση η οποία πραγµατοποιήθηκε σε µία κατάµεστη
αίθουσα στη Μάν δρα Αττικής.
«Είµαι βέβαιος ότι µε συµµάχ ους τους πολίτες θα
κερδίσουµε. Ήρθε η ώρα της µεγάλης αν ατροπής για
την Αττική που θέλουµε και µας αξίζει. Ξεκιν άµε
µαζί και θα πορευθούµε µαζί µέχ ρι τέλους» αν έφερε
χ αρακτηριστικά.
Στην εκδήλωση ο κ. Πατούλης προσδιόρισε τις
προτεραιότητες καθώς και τους βασικούς άξον ες του
σχ εδίου για την εκπόν ηση εν ός ρεαλιστικού και αποτελεσµατικού προγράµµατος Πολιτικής Προστασίας και
αν τιµετώπισης φυσικών καταστροφών .
Παρόν τες ήταν , µεταξύ άλλων , η ∆ήµαρχ ος Μάν δρας Ειδυλλίας Ι. Κριεκούκη, ο Γ. Γραµµατέας της Ν∆ Λ.
Αυγεν άκης, ο πρώην βουλευτής της Ν∆ Ν. Καν τερές,
ο πρώην αρχ ηγός της Πυροσβεστικής Σ. Γεωργακό-

πουλος, ο Ν. Σοφιαν ός µέλος της Πολιτικής Επιτροπής
της Ν∆, ο Σ. Κον ταδάκης Γραµµατέας Οργαν ωτικής της
Ν∆, ο Θ. Μπούρας Βουλευτής της Ν∆, ο Πρόεδρος
Παν ελλήν ιου Συλλόγου παραπληγικών Κ. Κων σταν τής, οι Αν τιδήµαρχ οι Μάν δρας Π. Ρόκας, Ι. Αδάµ, ο
πρώην δήµαρχ ος Μάν δρας Γ. ∆ρίκος, ο υποψήφιος
∆ήµαρχ ος Μάν δρας και δικηγόρος Χ. Στάθης, ο Αν τιδήµαρχ ος Μεγαρέων Λ. Κοσµόπουλος, οι δηµοτικοί

σύµβουλοι Μάν δρας Κών στας Β. και
Κών στας Ε., ο Πρόεδρος Πολιτιστικού
οργαν ισµού Α. Νερούτσου, ο πρώην
δήµαρχ ος Μεγαρέων Γ. Μαριν άκης, ο
Αν τιδήµαρχ ος Φυλής Γ. Μαυροειδής, ο
∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου Ν. Μελετίου, ο
Αν τιδ. Φυλής Θ. Σχ ίζας, ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος Κορυδαλλού Γ. ∆ιάκος, ο Γ.
Κότσιρας Αν απλ. Γραµµατέας Επιστηµον ικού Φορέα Ν∆, η Λυδία Μουζάκα Πολιτευτής,ο Γ. Σωτηρίου Γραµµατέας του
οργαν ωτικού Τοπ ικής αυτοδιοίκησης
ΟΝΕ∆, ο Γ. Λιν άρδος Πρόεδρος Νοµαρχ ιακής της ΝΟ∆Ε ∆. Αττικής.

«∆εν ήρθαµε εδώ για ψεύτικες υποσχέσεις»
Στην οµιλία του επισήµαν ε ότι η επιλογή του ∆ήµου
Μάν δρας για την παρουσίαση των προτάσεων της
Νέας Αρχ ής για την Αττική έγιν ε για συµβολικούς λόγους.
Συνεχίζεται στη σελ. 10

4-θριάσιο
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Σύλληψη υπαλλήλων ∆ήµου για παράνοµη εναπόθεση
απορριµµάτων

Αίσθηση προκαλεί η είδηση που ήρθε µέσα από το αστυνοµικό δελτίο,
πως υπάλληλοι του ∆ήµου Πύργου, συνελήφθησαν να εναποθέτουν απορρίµµατα σε παραποτάµια περιοχή του Αλφειού.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δελτίο Τύπου, “Συνελήφθησαν, χθες το
µεσηµέρι, στον Πύργο, από αστυνοµικούς του Αστυνοµικού Τµήµατος
Πύργου, δυο ηµεδαποί άνδρες, δηµοτικοί υπάλληλοι, διότι βρισκόµενοι
στην παραποτάµια περιοχή του Αλφειού, µε δηµόσιας χρήσεως φορτηγό
αυτοκίνητο, προέβαιναν στην εναπόθεση απορριµµάτων”.
Σύµφωνα µε πληροφορίες η κινητοποίηση της Αστυνοµίας έγινε µετά απο
καταγγελία πολίτη.

Εκτός λειτουργίας και παράταση στο ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Η εν ιαία διαδικτυακή εφαρµογή υποβολής ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
(∆ΠΚ) και ∆ηλώσεων Οικον οµικών Συµφερόν των (∆ΟΣ) παραµέν ει εκτός λειτουργίας προκειµέν ου ν α προσαρµοστεί στις διατάξεις του ν .4571/2018 (ΦΕΚ Α'
186/2018).
Όλες οι υποχ ρεώσεις υποβολής των ∆ΠΚ & ∆ΟΣ του έτους 2018 καθώς και επαν υποβολής των ∆ΠΚ & ∆ΟΣ των ετών 2016, 2017 και 2018 θα µπορούν ν α εκπληρωθούν από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2019 µε την επαν αλειτουργία της εφαρµογής.
Η περίοδος κατά την οποία η εφαρµογή υποβολής θα παραµείν ει κλειστή, παρατείν ει την προθεσµία εµπρόθεσµης υποβολής αρχ ικών ∆ΠΚ & ∆ΟΣ έτους 2018.
Η ηλεκτρον ική καταχ ώριση των καταστάσεων υπόχ ρεων προσώπων σε ∆ΠΚ και
∆ΟΣ έτους 2018 από τους φορείς υπόχ ρεων θα ξεκιν ήσει την 3η Ιαν ουαρίου 2019
και θα ολοκληρωθεί την 25η Ιαν ουαρίου 2019. Πρόσθετες οδηγίες και διευκριν ήσεις
σχ ετικά µε την υποβολή των καταστάσεων αυτών θα αποσταλούν έγκαιρα στους
φορείς.

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
τάξεωνδηµοτικού 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 ν α προχωρήσουµε µαζί πέρα από τα όρια που µας επιβάλλει
η ρουτίν α και η κρίση των καθηµεριν ών σχέσεων .
Για ν α γν ωρίσετε µια άλλη ποιοτική προσέγγιση στην επιδίωξη της
προόδου για το παιδί σας.

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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θριάσιο-5

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ

Χριστουγεννιάτικο
Χωριό στην Πόλη µας!!!

Ένας εντυπωσι ακά στολι σµένος χώρος περι µένει µι κρούς και µεγάλους καθηµερι νά!
Φωτάκι α και άλλα στολί δι α φτι άχνουν ένα
παραµυθένι ο κόσµο γι α τα παι δι ά!
Από την Πέµπτη 20/12/2018 έως και την Πέµπτη 3/1/2019 καθηµερι νά στην πλατεί α ∆ηµαρχεί ου
Ο Άγι ος Βασί λης µε τα ξωτι κά περι µένουν
τους µι κρούς µας φί λους γι α να παί ξουν και να
χαρούν!
Οι εκδηλώσει ς, θέτουν στο επί κεντρο το
παι δί και την οι κογένει α και θα περι λαµβάνουν, µεταξύ άλλων θεατρι κά δρώµενα, παραστάσει ς και παι δι κά εργαστήρι α αλλά και
πολύ παι χνί δι !!
Το Τρενάκι θα ταξι δέψει του Μι κρούς µας
φί λους, Φουσκωτά παι χνί δι α γι α να παί ξουν
και να τρέξουν όλα τα παι δι ά και πολλές µαγι κές εκπλήξει ς στα Χρι στουγεννι άτι κα σπι τάκι α του Χωρι ού!

Καθηµερινά
Happy Santa Clause Corner - Η γωνιά του
Αι Βασίλη
Τα παι δι ά θα εντυπωσι αστούν µε το σπι τάκι του Αη Βασί λη , ένα υπέροχο σκηνι κό στολι σµένα χρι στουγεννι άτι κα και φυσι κά τον αγαπητό Αη Βασί λη γι α αξέχαστες φωτογραφί ες.

Happy Clown Corner - Face Painting
Η µοναδι κή ανι µατέρ µε την πολύχρονη
εµπει ρί α της θα δι ασκεδάσει αφάνταστα
µι κρούς και µεγάλους µε την παροχή face
painting (Ζωγραφι κή προσώπου).
Κλόουν που φτι άχνει µπαλονοκατασκεύες
έχει ένα ξεχωρι στό δώρα γι α κάθε παι δάκι
Ταχυδακτυλουργός µε κόλπα και µαγι κά σε
µί α τροµερή παράσταση!
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣΚΩΤ
ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»

20/12 19µ.µ. – 22.00
21/12 10.30 -2.30 5.30-20:00
22/12 11.00 -20:00
23/12 11.00 -20:00
24/12 11.00 -20:00
25/12 11.00 -20:00
26/12 11.00-2.30 5.30-20:00
27/12 11.00-2.30 5.30-20:00
28/12 11.00-2.30 5.30-20:00
29/12 11.00 -20:00
30/12 11.00 -20:00
31/12 11.00 -20:00
1/1 11.00 -20:00
2/1 11.00-2.30 5.30-20:00

Τετάρτη 26/12/2018, ώρα 18:00, Πλατεί α
∆ηµαρχεί ου
Θέατρο Σκι ών, Ο αυθεντι κός, λαϊ κός, παι δι κός µας ήρωας, ο Καραγκι όζης, που µαζί του
µεγάλωσαν γενι ές και γενι ές έρχεται να καθηλώσει µι κρούς και µεγάλους!
Πέµπτη 27/12/2018, ώρα 12:00, Πλατεί α
∆ηµαρχεί ου
Ταχυδακτυλουργός, Μάγος και Κλόουν περι µένουν τους µι κρούς µας φί λους µε πολλές
εκπλήξει ς και ατελεί ωτο παι χνί δι !
Σάββατο 29/12/2018, ώρα 12:00, Πλατεί α
∆ηµαρχεί ου
Ταχυδακτυλουργός, Μάγος και Κλόουν περι µένουν τους µι κρούς µας φί λους µε πολλές
εκπλήξει ς και ατελεί ωτο παι χνί δι !
∆ευτέρα 31/12/2018, ώρα 18:00, Πλατεί α
∆ηµαρχεί ου
Θέατρο Σκι ών, Ο αυθεντι κός, λαϊ κός, παι δι κός µας ήρωας, ο Καραγκι όζης, που µαζί του
µεγάλωσαν γενι ές και γενι ές έρχεται να καθηλώσει µι κρούς και µεγάλους!
Τρί τη 1/1/2019, ώρα 12:00, Πλατεί α ∆ηµαρχεί ου
Ταχυδακτυλουργός, Μάγος και Κλόουν περι µένουν τους µι κρούς µας φί λους µε πολλές
εκπλήξει ς και ατελεί ωτο παι χνί δι !
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ
Με θετική ενέργεια και χαµόγελα πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή ο
αγώνας για την ενίσχυση µε διάφορα είδη της Φιλικής Φωλιάς Ελευσίνας
µε τη συµµετοχή των γυναικείων οµάδων του Α.Ο. Πήγασος Θριασίου,
Α.Ο. Ατρόµητος Αθηνών και τη φιλική συµµετοχή τµηµάτων Ελευσίνας
του Ολυµπιακού.
Μπράβο στους διοργανωτές και τα παιδιά !
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6-θριάσιο

Στο Στρασβούργο ο µαθητής της Β Τάξης
του 1ου ΓΕΛ Ασπροπύργου, Βασίλης Καψάλας

Λόγω της διάκρισής του στο ∆ιαγωνισµό Euroscola

H

µία διάκριση διαδέχ εται την άλλη για
τους
µαθητές
του
1ου
ΓΕΛ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ . Μετά την προσοµοίωση των οργάν ων της Ε.Ε. στο ΕΚΠΑ, την
απον οµή του τίτλου του Σχ ολικού πρέσβη του
Ε.Κ., έρχ εται η διάκριση στο διαγων ισµό
Euroscola.
Το Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο, επιθυµών τας ν α
δώσει στους ν έους της Ευρωπαϊκής Έν ωσης
την ευκαιρία ν α γν ωρίσουν το χ ώρο και τον
τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου και ν α εκφράσουν τις προσδοκίες και τις
απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόµηση, διοργαν ών ει στο Στρασβούργο την ηµερίδα EUROSCOLA στις 31 Ιαν ουαρίου 2019.
Στην ηµερίδα αυτή θα συµµετάσχ ουν µαθητές
Λυκείου από τις χ ώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής
Έν ωσης.
Η Περιφερειακή ∆ιεύθυν ση Εκπ αίδευσης
Αττικής εκλήθη ν α εκπροσωπηθεί από είκοσι
τέσσερις (24) µαθητές από τις ∆ιευθύν σεις
∆/θµιας Εκπαίδευσης Αν ατολικής Αττικής, ∆υτικής Αττικής και Πειραιά.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος διεξήχ θη διαγων ισµός για την επιλογή των µαθητών µε θέµα: «Το Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο είν αι ο θεσµός της Ευρωπαϊκής Έν ωσης που εκλέγεται µε άµεση καθολική ψηφοφορία από τους ευρωπαίους πολίτες. Με
την εφαρµογή της Συν θήκης της Λισαβόν ας το 2009, το ΕΚ συν αποφασίζει µε τις
κυβερν ήσεις των χ ωρών µελών της Έν ωσης σε µεγάλο ποσοστό της ν οµοθεσίας
και επίσης αν αλαµβάν ει σηµαν τικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Έχ ει αυξηµέν ες εξουσίες όσον αφορά στον προϋπολογισµό της Έν ωσης, ασκεί δηµοκρατικό έλεγχ ο
των αποφάσεων και είν αι απαραίτητη η συν αίν εση του στις διεθν είς συµφων ίες
που συν άπτει η Ευρωπαϊκή Έν ωση.
Τον Μάιο του 2019 οι ευρωπαίοι πολίτες από τις 27 χ ώρες της ΕΕ θα ψηφίσουν
στις ευρωπαϊκές εκλογές για την αν άδειξη των 705 Μελών του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου. Πώς πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες µπορούν ν α εν ισχ ύσουν τη
δηµοκρατική φυσιογν ωµία της Έν ωσης; Θεωρείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο
πρέπει ν α αν αλάβει περισσότερες αρµοδιότητες ώστε ν α εκφράσει µε πιο αποφασιστικό τρόπο την εν τολή των πολιτών της Έν ωσης οι οποίοι µε την ψήφο τους
θα προσδιορίσουν τη µελλον τική πορεία της Ευρώπης;»
Στην επιλογή των µαθητών , εκτός από το βαθµό της εργασίας- έκθεσης, λήφθηκαν υπόψη τα εξής κριτήρια:
1. Πολύ καλή γν ώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας
2. Καλή γεν ική επίδοση στα µαθήµατα του σχ ολείου
Σηµειών εται ότι µεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στην έκθεση και τα άλλα κριτήρια
συν εκτιµήθηκαν βάσει µοριοδότησης (έκθεση 60%, ξέν η γλώσσα 20%, επίδοση
20%).
Ο Βασίλης Καψάλας κατετάγη 2ος σε σύνολο 200 διαγωνιζόµενων της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, 1ος στη ∆υτική Αττική.

Ο διακριθείς µαθητής µας είπε : «Μεγάλη τιµή και περηφάν ια που θα εκπροσωπήσω το σχ ολείο µας στην έδρα του Ευρωκοιν οβουλίου. Σίγουρα, οι προηγούµεν ες
δράσεις συν έβαλαν στην διεύρυν ση των γν ώσεων µου σχ ετικά µε την Ευρωπαϊκή Έν ωση και τα όργαν α της, γν ώσεις που προαπαιτεί ο διαγων ισµός. Θα προέτρεπα τους συµµαθητές µου ν α µη φοβούν ται ν α συµµετάσχ ουν σε τέτοιες δράσεις.
Αν και απαιτούν πν ευµατικό µόχ θο, η ικαν οποίηση και οι εµπειρίες που αποκοµίζει καν είς είν αι ασύγκριτες. Σαν ν έοι, άλλωστε, οφείλουµε ν α εξελίσσουµε τον
κόσµο µε τη δηµιουργικότητα του χ αρακτήρα µας και την αδιάλειπτη εν έργεια της
ηλικίας µας. Γι’ αυτό η πν ευµατική εγρήγορση και καλλιέργεια είν αι παραπάν ω από
απαραίτητες!»
Η κυρία Σκληρού ως υπεύθυν η των παραπάν ω δράσεων µας αν έφερε ότι :
και οι επτά (7) µαθητές του Λυκείου που διαγων ίστηκαν ,
Χαλκιά Ευτυχ ία και Συµεων ίδης Αν δρέας από την Γ΄ Τάξη
Καψάλας Βασίλειος, Λιάκου Χρυσάν θη , Μαυρέλη Χριστίν α, Νοδάρα Γεωργία και
Τσολαρίδου Αυγή από τη Β΄ Τάξη, στάθηκαν αξιοπρεπώς στο διαγων ισµό, µε υψηλή
βαθµολογία στην έκθεση σ έν α τόσο απαιτητικό θέµα και αξίζουν όλοι συγχ αρητήρια για την προσπάθεια τους. Επίσης όλοι οι διαγων ιζόµεν οι µαθητές αισθάν θηκαν περήφαν οι για την διάκριση του Βασίλη σαν ν α είχ αν διακριθεί εκείν οι και
δεν περίµεν αν κάτι λιγότερο από κείν ον . Μια διαπίστωση που την έκαν ε ακόµη
περήφαν η για τους µαθητές της. Ακόµη υπάρχ ει ευγεν ής άµιλλα.
Όπως µας τόν ισε η κυρία Σκληρού πρόκειται για µαθητή µε εξαιρετικό ήθος και
επίπεδο γν ώσεων , αυτό διαπιστών εται εξάλλου απ την παραπάν ω τοποθέτησή
του, εποµέν ως επάξια θα εκπροσωπήσει το σχ ολείο του, τον τόπο του, την Περιφερειακή ∆ιεύθυν ση Εκπαίδευσης Αττικής, στην ηµερίδα στο Ε.Κ. Τέλος ευχ ήθηκε και προέτρεψε, όπως και ο µαθητής της, ν α παραδειγµατιστούν οι υπόλοιποι
µαθητές και ν α δηλών ουν συµµετοχ ή σε αν άλογες δράσεις, ώστε ν α έχ ουν την
δυν ατότητα τέτοιων εξαιρετικών εµπειριών .

«TO Y ΚΑ ΙΡΟ Υ ΤΑ ΜΥ ΣΤΙΚ Α…. »

∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Λόγω αυξηµένης επισκεψιµότητας,
η έκθεση θα παραταθεί και θα επαναλειτουργήσει από τις
8 Ιανουαρίου έως και τις 18 Ιανουαρίου 2019.

Το Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α σας ενηµερώνει ότι η
∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
«TOY
ΚΑΙΡΟΥ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ…. », που φιλοξενείται στο Πολιτιστικό Κέντρο
«Λεωνίδας Κανελλόπουλος», λόγω αυξηµένης επισκεψιµότητας, θα παραταθεί και θα επαναλειτουργήσει από τις 8 Ιανουαρίου έως και τις 18
Ιανουαρίου 2019.
Για την εορταστική περίοδο από 23/12/2018 έως και 7/1/2019,
το Πολιτιστικό Κέντρο θα παραµείνει κλειστό.
Σας ευχόµαστε καλές γιορτές!
Για το Ν.Π.∆.∆. Π.ΑΚ.Π.Π.Α
Ο Πρόεδρος Βασίλης Κ. Αγριµάκης
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Τρεις νέες προσκλήσεις «Φιλό∆ηµος ΙΙ» 81 εκατ.

που ήταν ανέβηκε στα 1,906 δισ. ευρώ το 2018, ενώ µέχρι το
2023 πρόκειται να φθάσει τα 2,3 δισ. ευρώ.

θριάσιο-7

Με επιτυχία και αθρόα συµµετοχή
η πρεµιέρα του Παιδικού Σινεµά
στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής

Οι νέες εντάξεις έργων ύψους 200 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν, αφορούν στους τοµείς της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της αγροτικής οδοποιϊας, της αποκατάστασης ΧΑ∆Α
και της ανέγερσης και επέκτασης σχολικών κτιρίων, µε
πρώτο σχολείο το 24ο δηµοτικό σχολείο Λάρισας (4,2 εκατ.
ευρώ).

Τ

ρεις νέες προσκλήσεις του Προγράµµατος
«Φιλό∆ηµος ΙΙ», συνολικού προϋπολογισµού 81
εκατ. ευρώ, αλλά και νέες εντάξεις έργων ύψους
201 εκατ. ευρώ στο Πρόγραµµα «Φιλό∆ηµος» ανακοίνωσαν σήµερα ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης
και ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, Γιώργος
Βασιλειάδης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν
στο Υπουργείο Εσωτερικών, παρουσία του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού, Ιουλίου Συναδινού και του Προϊστάµενου του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών του Πρωθυπουργού, Σταύρου Παναγιωτίδη.

Η πρώτη Πρόσκληση αφορά σε έργα για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
των ∆ήµων, ύψους 50 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η βελτίωση
των υποδοµών και η αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα του ερασιτεχνικού και µαζικού
αθλητισµού.

- Η δεύτερη πρόσκληση έχει προϋπολογισµό 16.000.000
€ και και ήταν µία ιδέα του γραφείου κοινωνικών υποθέσεων
του Πρωθυπουργού. Αφορά στην προµήθεια εξοπλισµού, την
κατασκευή, τη µεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για
την δηµιουργία ή και αναβάθµιση των στάσεων, για την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήµων της χώρας

Η τρίτη πρόσκληση αφορά στη σύνταξη / επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan), την
κατάρτιση Εγχειριδίου Τεχνικών Προδιαγραφών Εφαρµογής µεθόδων επαναχρησιµοποίησης εκροών από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) και την υλοποίηση
Σχεδίων Ασφάλειας Νερού. Έχει προϋπολογισµό 15 εκατ.
ευρώ και απευθύνεται στις ∆ΕΥΑ, τους ∆ήµους και τους
Συνδέσµους Ύδρευσης και αποχέτευσης.
Με αυτές τις νέες Προσκλήσεις ο προϋπολογισµός του
Προγράµµατος «Φιλό∆ηµος» συνολικά, από 1,825 δισ. ευρώ

Στις δηλώσεις του ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι η
µεγάλη επιτυχία των χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων προς
τους ΟΤΑ δεν έχει να κάνει µόνο µε το ύψος των κονδυλίων,
αλλά και µε το γεγονός ότι τα κονδύλια αυτά δίνονται µε
αυστηρά και αντικειµενικά κριτήρια, για να υλοποιηθούν
συγκεκριµένα έργα βασικών υποδοµών, τα οποία τα έχουν
ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες. ∆εν µοιράζονται δηλαδή δεξιά
κι αριστερά µε αδιαφανείς διαδικασίες για την εξυπηρέτηση
πελατειακών σκοπιµοτήτων ή απλώς για να µη διαµαρτύρονται οι ∆ήµαρχοι, όπως γινόταν στο παρελθόν.

Σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση της υποστελέχωσης στους
ΟΤΑ, ο κ. Χαρίτσης επισήµανε ότι η προσπάθεια που έχει
ξεκινήσει η Κυβέρνηση µε στοχευµένες προσλήψεις µόνιµου
προσωπικού έχει στόχο την στελέχωση όλων των ∆ήµων µε
εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, µε µηχανικούς και
οικονοµολόγους για παράδειγµα, ώστε να µπορούν να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες που τους δίνουν τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία.
Στελέχωση η οποία κατέστη εφικτή χάρη στην επαναφορά
του 1 προς 1 στις προσλήψεις στο δηµόσιο που πέτυχε η
Κυβέρνηση.
Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, αλλά και τις πολιτικές δυνάµεις να τοποθετηθούν,
αν θέλουν να επανέλθουν στον κανόνα 1 προς 5, όπως ζητά
η αξιωµατική αντιπολίτευση, για να συνεχίσουν να µαραζώνουν οι υπηρεσίες στους δήµους και στις περιφέρειες
και να µην καλύπτονται οι µεγάλες ανάγκες στα σχολεία και
τα νοσοκοµεία.
Αυτό υπογράµµισε, είναι µια άλλη πολιτική επιλογή την
οποία όσοι την κάνουν θα πρέπει να αναλάβουν και το πολιτικό κόστος.
Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού υπογράµµισε το εύρος στον παρεµβάσεων που
έχουν πραγµατοποιηθεί την τελευταία τριετία σε αθλητικές
εγκαταστάσεις, µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, σηµειώνοντας ότι έχουν υλοποιηθεί 221 έργα ανά
την επικράτεια, µε συνολικό προϋπολογισµό 30 εκατοµµύρια
ευρώ, µε βάση τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Και
τόνισε ότι στόχος είναι να γίνουν παρεµβάσεις στην ίδια
λογική, µε την αξιοποίηση του προγράµµατος «Φιλό∆ηµος»,
για έργα συνολικού προϋπολογισµού 50 εκατ. ευρώ.

Μ

ε επι τυχί α ξεκί νησαν οι «Βραδι ές Παι δι κού Κι νηµατογράφου» στη ∆ηµοτι κή Ενότητα Φυλής, οι οποί ες αγαπήθηκαν από το κοι νό όταν ξεκί νησαν ως θεσµός φέτος
το καλοκαί ρι και δεν θα µπορούσαν να λεί ψουν από τι ς Χρι στουγεννι άτι κες Εκδηλώσει ς του ∆ήµου Φυλής.
Οι «Βραδι ές Κι νηµατογράφου» άνοι ξαν το βράδυ του Σαββάτου 22 ∆εκεµβρί ου, µε την ται νί α κι νουµένων σχεδί ων «Ο Άνθρωπος των Σπηλαί ων», µί α µεγάλη παραγωγή του 2018, µε άφθονο χι ούµορ και ηθι κά δι δάγµατα. Μι α κατάµεστη αί θουσα
γέλασε και δι ασκέδασε µε τον Νταγκ, έναν άνθρωπο των
σπηλαί ων που µαζί µε τον βοηθό του Χόγκνοµπ, προσπαθούν
να ενώσουν τη φυλή τους απέναντι στην εχθρι κή απει λή του Λόρδου Νουθ, ώστε να σώσουν το σπί τι τους. Ενθουσι ασµένοι οι
µι κροί δηµότες καθηλώθηκαν στι ς αναπαυτι κές καρέκλες της
αί θουσας του ∆ηµαρχεί ου «Νι κόλαος Λι άκος» της ∆ηµοτι κής
Ενότητας Φυλής και απόλαυσαν την ται νί α τρώγοντας ποπ κορν
και πί νοντας χυµό που πρόσφερε δωρεάν σε όλους ο ∆ήµος
Φυλής. ∆εν εί ναι όµως λί γοι και οι γονεί ς που απόλαυσαν
εξί σου την ται νί α κι νουµένων σχεδί ων.
Η βραδι ά έκλει σε γι α τους µι κρούς δηµότες µε µί α, δύο,
τρει ς (ποι ος µετράει όταν εί ναι δωρεάνI) βόλτες µε το
carousel (καρουζέλ) που έχει στηθεί στην Κεντρι κή Πλατεί α της
Φυλής και θα εξακολουθήσει να πηγαί νει αµέτρητες βόλτες
τους µι κρούς δηµότες έως την Κυρι ακή 6 Ιανουαρί ου 2019. Οι
χρι στουγεννι άτι κες φι γούρες που φωταγωγούν την Κεντρι κή
Πλατεί α συµπλήρωσαν το γι ορτι νό ντεκόρ.
Έτσι , οι µι κροί δηµότες έφυγαν ενθουσι ασµένοι και ανανέωσαν το ραντεβού τους για το Σάββατο 29 ∆εκεµβρίου και την
ταινία «Σέρλοκ Ζούµποµς» και το Σάββατο 5 Ιανουαρίου
2019 και την ταινία «Η Ζουγκλοπαρέα».
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8-θριάσιο

Υγεία, ειρήνη, αγάπη, ευτυχία.
Ας γίνουν οι ευχές σας και όλου του
κόσµου πραγµατικότητα.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆ΗΜΟΥ

Υποψήφια Βουλευτής ∆υτικής
Αττικής µε το Κίνηµα Αλλαγής
Εύχοµαι η αγάπη και η χαρά
να φωλιάσει στις καρδιές
των ανθρώπων και να τις
ζεστάνει, προσθέτοντας
µια νότα ευτυχίας
στη δύσκολη καθηµερινότητα
αυτής της εποχής.

ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
Αντιδήµαρχος Ασπροπύργου

Χριστούγεννα, εορτή της αγάπης
και της αλληλεγγύης!
Με δύναµη, θέληση και συλλογικές
πράξεις ας προχωρήσουµε µπροστά
για ένα καλύτερο αύριο
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΓΙΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ
∆ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας
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Τις Θερµότερες ευχές
µου για Χαρούµενα
Χριστούγεννα
Μελέτης Ι.
Μπουραντάς

Πρόεδρος
Πνευµατικού
Κέντρου ∆ήµου
Ασπροπύργου
∆ηµοτικός
Σύµβουλος

Χρόνια Πολλά & Ευτυχισµένα!
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΣΑΒΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ
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10-θριάσιο

Συν εχίζεται από τη σελ. 3
«∆εν ήρθαµε σήµερα εδώ, για ν α αποκοµίσουµε πολιτικά
οφέλη από µια αν θρώπιν η τραγωδία, αυτό το έκαν αν οι
αν τίπαλοί µας, πριν γίν ουν ∆ιοίκηση. Ούτε ήρθαµε εδώ, για
ν α σας δώσουµε ψεύτικες υποσχέσεις για ν α σας πούµε και
εµείς ότι θα λύσουµε τα προβλήµατα σε δύο χρόν ια, αλλιώς θα
παραιτηθούµε. Και αυτό το έκαν αν οι αν τίπαλοί µας, αλλά
πν ίγηκαν στα ψέµατά τους. Είµαστε σήµερα εδώ για ν α σας
πούµε µε ειλικρίν εια ποιες είν αι οι προτεραιότητές µας. Να σας
πούµε σε ποιους άξον ες θα κιν ηθούµε, ώστε ν α µην ξαν αζήσει η περιοχή σας, αλλά και όλη η Αττική, παρόµοιες στιγµές
µε αυτές που βιώσατε».
Παράλληλα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι επικεφαλής της επιστηµον ικής οµάδας που θα
συγκροτηθεί στην αυτοδιοικητική παράταξη του κ. Πατούλη
«Νέα Αρχή για την Αττική». Η συγκεκριµέν η επιστηµον ική
οµάδα θα αν αλάβει την ευθύν η για την εκπόν ηση του Προγράµµατος του Συν δυασµού µε στόχο την αν απτυξιακή επαν εκκίν ηση της Αττικής.

Η σηµερινή διοίκηση απέτυχε παταγωδώς
– ∆ιαχρονικές οι ευθύνες
Ο Γ. Πατούλης καταλόγισε στη σηµεριν ή διοίκηση της Περιφέρειας αν επάρκεια και την κατηγόρησε ότι στήριξε την εκλογή της στο λαϊκισµό και στα ψέµατα. «∆ιοίκησε χωρίς σχέδιο
και έκαν ε ακόµη πιο µεγάλα όλα τα προβλήµατα, που κληρον όµησε από την προηγούµεν η ∆ιοίκηση της Περιφέρειας. Το
κακό δεν ξεκίν ησε για την Αττική το 2014. Αλλά πολύ πιο
πίσω. Απλά το διάστηµα 2014-2018 πήγαµε από το κακό, στο
χειρότερο. Κι αυτή η κατάσταση δεν µπορεί ν α συν εχιστεί.
Ήρθε η ώρα της σύγκρουσης και της αν ατροπής, µε όσα µας
πάν ε πίσω, µε όσα κάν ουν δυσκολότερη, µέρα µε τη µέρα,
την καθηµεριν ότητά µας. Ήρθε η ώρα ν α κάν ει η Αττική µια
Νέα Αρχή».

Σας υπόσχοµαι ότι θα δουλέψω σκληρά
Ο Γ. Πατούλης στην οµιλία του υπογράµµισε ότι από την
πρώτη στιγµή της καταστροφής ο ίδιος µαζί µε δεκάδες εθελον τές στήριξε έµπρακτα τους πληγέν τες της Μάν δρας και
πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Είµαι και πάλι εδώ. Και πάλι µαζί
µε εκατον τάδες φίλους και συν εργάτες, για ν α στείλουµε έν α
ισχυρό µήν υµα ευθύν ης, αισιοδοξίας κι αυτοπεποίθησης. Το
µήν υµα ότι µπορούµε ν α διορθώσουµε όλα όσα µας εν οχλούν
και µας απειλούν .
Στη συν έχεια σηµείωσε ότι «δεν βρίσκοµαι εδώ για ν α
δώσω ψεύτικες ελπίδες έχον τας έτοιµες τις λύσεις, για ν α σας
υποσχεθώ ότι σας υποσχέθηκαν και άλλοι. Έν α µόν ο µπορώ
ν α σας υποσχεθώ. Ότι εφόσον µε εµπιστευτείτε και µε εκλέξετε Περιφερειάρχη Αττικής, θα δουλέψω σκληρά, µαζί µε τους
συν εργάτες µου, για ν α κάν ω πράξη το πρόγραµµά µας».
Επιτακτική ανάγκη και προϋπόθεση για την Πολιτική
Προστασία η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων
Ο Γ. Πατούλης αν αφέρθηκε στην αν αγκαιότητα εξασφάλισης των απαιτούµεν ων πόρων για την αποτελεσµατική Πολιτική Προστασία. Μεταξύ αυτών είν αι το πράσιν ο Ταµείο και οι
πόροι µέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ 2014 -2020. «Με µια
απόδοση ποσοστού τουλάχιστον 10% των πόρων του Πράσιν ου Ταµείου και την άµεση διάθεσή τους προς τις Περιφέρειες και τους ∆ήµους, µπορούν ν α γίν ουν πολλά σε επίπεδο
υλοποίησης έργων και παρεµβάσεων . Επίσης η δέσµευση
πόρων , στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020»σηµείωσε ο Γ.
Πατούλης.
Οι 12 άξονες του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας
Ο Γ. Πατούλης επισήµαν ε την αν άγκη θέσπισης εν ός κεν

τρικού επιχειρησιακού σχεδιασµού µε συγκεκριµέν ους
καν όν ες επιχειρησιακής λειτουργίας και προσδιόρισε τους 12
κεν τρικούς άξον ες της πρότασης του. «Είν αι αν επίτρεπτο ν α
υπάρχει σχέδιο µόν ο για την επόµεν η µέρα. Πρέπει ν α
περάσουµε στη λογική της πρόληψης. Ειδικότερα για έν α αποτελεσµατικό σχέδιο Πολιτικής Προστασίας απαιτούν ται τα
εξής:

Κεν τρικός επιχειρησιακός σχεδιασµός που θα εστιάζει στο
επίπεδο της θέσπισης καν όν ων , εγχειριδίων επιχειρησιακής
λειτουργίας, µον τέλου οργάν ωσης, περιεχοµέν ου εκπαίδευσης στελεχών και εθελον τών
Εκτίµηση και Αν άλυση Κιν δύν ων , µε εκπόν ηση τεχν ικών
µελετών διακιν δύν ευσης και διαχείρισης κιν δύν ων αν ά περιοχή µε τη χρήση καιν οτόµων επιστηµον ικών µεθοδολογιών
και µέσων .
Σύν ταξη επιχειρησιακού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας µε
Μητροπολιτικό χαρακτήρα σε όλη την Αττική.
∆ηµιουργία βάσης δεδοµέν ων µε επιστηµον ικά, τεχν ικά και
επιχειρησιακά δεδοµέν α για όλη την Αττική, αλλά και τις καλές
πρακτικές που έχουν ήδη αν απτυχθεί σε αυτήν .
Συστήµατα επικοιν ων ίας µεταξύ των εµπλεκοµέν ων
φορέων , έτσι ώστε ν α υπάρχει άµεσος και ταχύτατος συν τον ισµός.
∆ιαρκής επιµόρφωση στελεχών της Α’βάθµιας και Β’ βάθµιας
Αυτοδιοίκησης σε συν εργασία µε Παν επιστηµιακά Ιδρύµατα,
για θέµατα που αφορούν στη διαχείριση κιν δύν ων και καταστροφών .
Ειδική εκπαίδευση πολιτικής προστασίας, µε προγράµµατα
εκπαίδευσης και εν ηµέρωσης στα σχολεία, καθώς και εκστρατεία εν ηµέρωσης των πολιτών .
Ασκήσεις ετοιµότητας σε κάθε δήµο χωριστά και στην περιφέρεια συν ολικά, στις οποίες θα συµµετέχουν εκτός από τους
εµπλεκόµεν ους φορείς και εθελον τικές οργαν ώσεις και
πολίτες.
Εγκατάσταση συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης µε
αποδέκτες την περιφέρεια και τους δήµους, έτσι ώστε ν α αν τιδρούν άµεσα σε έκτακτες αν άγκη.
Έγκαιρη προειδοποίηση προστασίας κατοίκων από επερχόµεν ο κίν δυν ο στην Αττική, µε την διαδικασία αποστολής
SMS στους πολίτες.
Εξασφάλιση πόρων στήριξης των επιχειρησιακών σχεδίων
και αγορά σύγχρον ων συστηµάτων αν τιµετώπισης και εξοπλισµού.
Πρόσληψη και εκπαίδευση στελεχών στους ∆ήµους και τις
Περιφέρειες, που θα στελεχώσουν τις αν τίστοιχες υπηρεσίες.

Παράλληλα ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής χαρακτήρισε ως απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν έχει γίνει
κανένα έργο στους ορεινούς όγκους της περιοχής πάνω
απ τη Μάνδρα προκειµένου να επιτευχθεί η ανάσχεση
µεγάλου όγκου υδάτων σε πιθανή έντονη νεροποντή.
«Πρέπει να υλοποιηθούν έργα ορεινής υδρονοµίας ,
που θα προστατευόσουν περιοχές όπως η Μάνδρα .

Η ολοκλήρωση οριοθέτησης των ρεµάτων,η υλοποίηση χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού, η χρήση συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης και άµεσης κινητοποίησηςκαθώς και ο
µακροχρόνιος ιεραρχηµένος προγραµµατισµός
µέτρων και έργων, είναι µερικές ακόµη από τις
παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν».

Οι επικεφαλής της Επιστηµονικής Οµάδας του
Συνδυασµού
Ο κ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
ανακοίνωσε τους επικεφαλής της επιστηµονικής
οµάδας η οποία θα καταρτίσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο αντιµετώπισης όλων των κρίσιµων ζητηµάτων
που απασχολούν τους πολίτες της Αττικής.

«Πρόκειται για καταξιωµένους επιστήµονες, ο
καθένας στο δικό του γνωστικό αντικείµενο, σε
όλους τους κρίσιµους τοµείς ευθύνης που αφορούν στις αρµοδιότητες της Περιφέρειας.
Όλοι µαζί θα διαµορφώσουµε το σχέδιο µας για
την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής»,
σηµείωσε ο Γ. Πατούλης.

Την οµάδα µε τους επικεφαλής τοµέων παρουσίασε ο Σωτήρης Παπασπυρόπουλος ο οποίος
είναι συντονιστής της Επιστηµονικής Οµάδας
Προγράµµατος, ιατρός, απόφοιτος της Ιατρικής
Σχολής Αθηνών, ειδικευµένος στη Ψυχιατρική µε
µεταπτυχιακές σπουδές στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας.
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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

Ενοικιάζεται διαµέρισµα τριάρι (90 τ.µ)
στον κέντρικο δρόµο του Ασπρόπυργου.
(πλησίον ∆ηµαρχείου). 6937168062

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΠΕΥΚΟ
120€/ΤΟΝΟΣ

Τηλέφωνο 6982155684
& 2105540267

Κ ΑΘ Η Μ ΕΡ ΙΝ Η Ε Ν Η ΜΕ ΡΩ Σ Η ΣΤ Ο
W WW . THR IA SS IO. GR
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ήµος Ελευσίν ας, 20-12-2018
Α.Π. οικ. 18231

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟY
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΥ
ΣΩΜΑΤΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΣΕ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ»

74.382,64€
προϋπολογισµού
ΦΠΑ
συµπεριλαµβαν οµέν ου
24% .

Ο
∆ήµος
Ελευσίνας
ΑΝΟΙΧΤ Ο
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΗΛΕΚΤ ΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ενδεικτικού
προϋπολογισµού
74.382,64€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την υλοποίηση
«ΜΕΤ ΑΤ ΡΟΠΗΣ
της
ΣΩΜΑΤ ΩΝ
ΦΩΤ ΙΣΤ ΙΚΩΝ
Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΥ
∆ΗΜΟΤ ΙΚΟΥ
ΦΩΤ ΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΦΩΤ ΙΣΤ ΙΚΑ
Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
LED
&
ΣΥΝΤ ΗΡΗΣΗ ΑΥΤ ΩΝ » µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά όπως προδιαγράφεται στην µε αρ. 157/18 τεχνική περιγραφή της ∆/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του ∆ήµου
Ελευσίνας και αποτελεί αναπό

«Ρεσιτάλ» ερµηνείας

θριάσιο-13
σπαστο µέρος της παρούσης.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr
του
συστήµατος.
Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών: 10 / 01
/2019 και ώρα: :07:00
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
υποβολής των προσφορών: 16 /
01 /2019 και ώρα: :15:00.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε έν α έτος µε δικαίωµα
παράτασης µετά την έγκριση
των θεσµοθετηµέν ων οργάν ων .
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των
ανωτέρω φυσικών ή νοµικών

προσώπων.
Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογισµέν ης δαπάν ης χωρίς
το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο∆ηµοσίων
Συµβάσεων
νικών
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
Τ ο πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης
µε τα συνηµµένα µέρη της (σε
ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου
στη διεύθυνση:http:// www.eleusina.gr/diag_diak.aspx?sflang=el.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

έδωσαν στη συναυλία πιάνου οι
µαθητές του ∆ηµοτικού Ωδείου Φυλής

Μ

ε µαγευτι κό τρόπο έπεσε το Σάββατο , µε βραδι ά
πι άνου, η αυλαί α των εορταστι κών εκδηλώσεων του
∆ηµοτι κού Ωδεί ου Φυλής. Οι λι λι πούτι οι ανερχόµενοι
«σολί στ» αλλά και τα παι δι ά των ανώτερων τάξεων δεξι οτεχνί ας ενθουσί ασαν το κοι νό και καταχει ροκροτήθηκαν, από
τον κόσµο που εί χε γεµί σει ασφυκτι κά την αί θουσα
εκδηλώσεων του Ωδεί ου.
Τον κόσµο καλωσόρι σε ο Καλλι τεχνι κός ∆ι ευθυντής του
∆ηµοτι κού Ωδεί ου κ. Μελέτης Καρκαλούσος και αµέσως µετά
τα παι δι ά από την τάξη πι άνου της κ. Βασι λι κής Σακκά
ξεκί νησαν να «ξεκλει δώνουν» δει λά δει λά, µέσα από τα «κλει δι ά» του πι άνου την συγκί νηση και τη γι ορτι νή δι άθεση του κοι νού.
Τρί γωνα Κάλαντα, Κάλαντα Πρωτοχρονι άς, Άγι α Νύχτα κ.α.
ήταν η αφετηρί α του γι ορτι νού µουσι κού ταξι δι ού που
συνεχί στηκε και κορυφώθηκε από τα µεγαλύτερα παι δι ά του
Ωδεί ου, που φοι τούν στην τάξη της κ. Σωτηρί ας Λεβαντή, και
έπαι ξαν µε δεξι οτεχνί α εκτός από εορταστι κά και κλασι κά
κοµµάτι α των Μπαχ, Σούµπερτ, Σοπέν, Χαί ντελ, Πουτσί νι κ.α.
Τα χέρι α των παι δι ών γλι στρούσαν µε απί στευτη άνεση στα
πλήκτρα και έπαι ζαν µελωδι κά βαλς του Σοστακόβι τς, έκαναν τι ς σωστές παύσει ς και προκαλούσαν το χει ροκρότηµα

των θεατών στι ς σονάτες του Μότσαρτ πολύ πρι ν το κοµµάτι
τελει ώσει . Ο γεµάτος και καθαρός ήχος και η σωστή ερµηνεί α
των κοµµατι ών κράτησαν αµεί ωτο το ενδι αφέρον των θεατών
από την αρχή µέχρι το τέλος και απέδει ξαν γι α µι α ακόµη
φορά το πολύ υψηλό επί πεδο δι δασκαλί ας που παρέχει το
∆ηµοτι κό Ωδεί ο.
Η ευχάρι στη έκπληξη της βραδι άς ήταν ο ταλαντούχος Νί κος
Καλτουρουµί δης ο οποί ος εκτός από τη σονάτα που έπαι ξε,
παρουσί ασε γι α πρώτη φορά στο κοι νό και µι α δι κή του σύνθεση αποσπώντας ακατάπαυστα χει ροκροτήµατα.
Την τάξη Μονωδί ας Μοντέρνου τραγουδι ού και το τµήµα Παι δι κής Χορωδί ας του Νί κου Σπανάτη παρακολούθησε και ο
∆ήµαρχος Φυλής. Ο Χρήστος Παππούς µετά το τέλος της
συναυλί ας έδωσε θερµά συγχαρητήρι α σε καθηγητές παι δι ά
και γονεί ς γι α τα εξαι ρετι κά αποτελέσµατα της σκληρής προσπάθει ας που κάνουν αλλά και γι α την αφοσί ωσή τους στην
τέχνη και τον πολι τι σµό.
«Το Αστέρι του Βορι ά» τα µι ούζι καλ «Η Μελωδί α της
Ευτυχί ας» και “Don’ t cry for my Argentina” κ.α. καθώς και το
Όνει ρο των Χρι στουγέννων ήταν κάποι α από τα έργα που
ερµήνευσαν συνοδεί α πι άνου οι µαθητές του Νί κου Σπανάτη
κάνοντας τη βραδι ά µαγι κή. Μέσα σε ένα δί ωρο τα παι δι ά του
∆ηµοτι κού Ωδεί ου και οι καθηγητές τους µε τι ς επι λογές των
κοµµατι ών που έκαναν παρουσί ασαν στο κοι νό ένα ολοκληρωµένο και ποι οτι κό πρόγραµµα που τα εί χε όλα βάζοντας µε
επι τυχί α τους θεατές στο «Όνει ρο των Χρι στουγέννων».

Ε Λ Λ ΗΝΙ ΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κωστή Παλαµά & Καρκαβίτσα
13341 Άν ω Λιόσια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196
Email: dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 21/12/2018
Αριθ. Πρωτ. : 48464

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Η Σ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΧΩΡΟΙ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει ότι:
Προκειµέν ου ν α προβεί σε
φ αν ερή Μειοδοτική προφ ορική
φ αν ερή
∆ηµοπρασία
και
σύµφ ων α µε την υπ΄αριθµ.
270/81 Π.∆ και τον εν ισχύ
Ν.3463/06
ΦΕΚ
114/Α΄/08.06..06
«Κώδικας
∆ήµων και Κοιν οτήτων » και
τον Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α
για
την
«ΜΙΣΘΩΣΗ
76
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΧΩΡΟΙ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ», βάση
υπ’
αριθµ.
Μελέτης
της
251/2018 της Τεχν ικής Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τ ους ενδιαφερόµενους που
θέλουν να συµµετάσχουν στη
δηµοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι ηµερών ( 20 ) από τη δηµοσίευση της
παρούσης να παραλάβουν τους
αναλυτικούς όρους διακήρυξης
και να υποβάλλουν ή να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος
για την µίσθωση Ι∆ΙΩΤ ΙΚΩΝ
ΑΚΙΝΗΤ ΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Τ ΟΥΣ
ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΥ
ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤ ΩΣΗ
ΕΚΤ ΑΚΤ ΩΝ
ΚΑΙΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ µαζί µε φάκελο µε
όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούνται από την ∆ιακήρυξη,
στη ∆/νση Περιουσίας & Προµηθειών του ∆ήµου, υπ΄όψιν της
Εκτιµητικής Επιτροπής, στην
∆/νση: ∆ηµαρχιακό Μέγαρο
∆ήµου Φυλής, Πλατεία Ηρώων 1
Άνω Λιόσια Τ .Κ 13341 .
Οι προσφορές ενδιαφέροντος
γίνονται δεκτές µέχρι και
18/01/2019 ηµέρα Παρασκευή,
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
ενδιαφέρεται να
Ειδικότερα
µισθώσει τέσσερα έτοιµα προς
χρήση οικήµατα
µε εµβαδόν
περίπου 100 m2 έκαστο, στην
περιοχή του Αγίου Γεωργίου το
πρώτο, στην περιοχή του Κέντρου το δεύτερο και το τρίτο και της
∆ροσούπολης το τέταρτο, στη
∆ηµοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων
του ∆ήµου Φυλής, για χρήση
τους ως χώροι συνάθροισης κοινού σε περίπτωση έκτακτων καιρικών συνθηκών.
Οι ελάχιστες προδιαγραφέςανάγκες
που
πρέπει
να
καλύπτουν τα προς µίσθωση
κτίρια είναι:
Να βρίσκονται στην
•
περιοχή του Αγ. Γεωργίου το
πρώτο, στην περιοχή του Κέντρου το δεύτερο και το τρίτο και της
∆ροσούπολης το τέταρτο, σε
κεντρικά σηµεία ώστε να έχουν
εύκολη προσβασιµότητα στο
κοινό και να είναι συνολικής επιφάνειας περίπου 100m2, έκαστο.
Να διαθέτουν οικοδο•
µική άδεια.
•
Να διαθέτουν ή να
µπορεί να εγκατασταθεί σε αυτά
κλιµατισµός, ψύξη&θέρµανση,
όπως επίσης και εξαερισµός.
Να διαθέτουν 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 διαθέτουν πρόσβα•
ση ΑΜΕΑ.
Τ α προς µίσθωση κτίρια θα πρέπει επίσης να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε το γενικό οικοδοµικό κανονισµό, να διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο, ηλεκτρισµό και
παροχή νερού µε δικούς τους
ανεξάρτητους µετρητές, σύστηµα
πυρανίχνευσης και σύστηµα πυρασφάλειας, να εξασφαλίζουν 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

14-θριάσιο

∆ευτέρα 24 ∆εκεµβρίου 2018

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

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

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ

στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε θέα την Εθνική

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας,
Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε θέση πάρκινγκ.
Ενοίκιο 300 ευρώ. τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ
ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279

ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΤΗΛ. 6995524143

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

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

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.
Τηλ. 6971700804

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
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

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα στον
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού
Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο
χώρο. τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527
και 6972720417 κος Στέλιος

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

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

48

16-θριάσιο
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