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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιές νεφώσεις. Η  θερµοκρασία 

έως 17 βαθµους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
∆ρόσος, ∆ροσίδα, ∆ροσούλα,
∆ροσία, ∆ρόσω, ∆ροσοσταλία, 

∆ροσοσταλίδα, ∆ροσίς *

Ασπρόπυργος

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΚΙΟΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα 

Θεοτόκης Αλέξανδρος ∆.
Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. 

Εργατικές Κατοικίες, 
2105541721 (08:00 - 23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Αχαρνών 36, 2102472215
(08:00-22:00 )

Χαϊδάρι 
Γιαννακή Μαρία Ι. 

Ανεξαρτησίας 54 & Κορυτσάς, 
Όπισθεν Κολυµβητηρίου, 2105813087

Αν το Σύµπαν κρύβει
µυστικά, δεν ισχύει το
ίδιο για την Επι-

στήµη, όπου για να µυηθείς
χρειάζεται φιλοµάθεια και επι-
µονή. Αυτό ήταν το µήνυµα
που έστειλε ο συντοπίτης µας,
καθηγητής του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Γιάννης Μπα-
ζιώτης, στο ακροατήριο που
γέµισε ασφυκτικά την αίθουσα
εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου
Φυλής, το απόγευµα της
Τετάρτης 20 Μαρτίου 2019.

Σε µια άψογα οργανωµένη εκδήλωση, από το
µέτρ του είδους Νίκο Χατζητρακόσια, ο Γιάννης
Μπαζιώτης ανάλυσε πως δηµιουργήθηκε το
Σύµπαν και σύνδεσε το θέµα µε τη δική του περι-
πέτεια  στην Ανταρκτική, όπου βρέθηκε, το 2018,
µε την αποστολή της NASA, για να συλλέξει µετεω-
ρίτες. 

Εκλαϊκεύοντας την οµιλία του, µιας και στο ακρο-
ατήριο διέκρινε πολλά παιδιά, ανέφερε, µεταξύ
άλλων, ότι οι µετεωρίτες είναι τα γνωστά πεφτα-
στέρια που, όταν βλέπουµε τη φωτεινή τους τροχιά
στον ουρανό, κάνουµε ευχές. 

“Αποτελούν δώρα του διαστήµατος στον άνθρω-
πο γιατί του γίνουν τη δυνατότητα να µελετήσει τα 

ουράνια σώµατα χωρίς να διοργανώσει πολυδά-

πα να διαστηµικά ταξίδια. Αυτός είναι ο λόγος που
η NASA οργανώνει, κάθε χρόνο, την αποστολή
ANSMET, στην Ανταρκτική, όπου λόγω των
ειδικών συνθηκών που επικρατούν, εκεί, είναι
ευκολότερη η περισυλλογή µετεωριτών.

Σε αυτή συµµετείχα πέρσι κι εγώ, αφού πιλέχθη-
κα επειδή έστελνα αιτήµατα επί 5 χρόνια” τόνισε.

Ο Γιάννης Μπαζιώτης έκλεισε την οµιλία του ανα-
φερόµενος στο βιβλίο του “Ένας Έλληνας στην
Ανταρκτική”, όπου κατέγραψε την εµπειρία του και
όπως συνηθίζει µε τους φοιτητές του, προέτρεψε
τα παιδιά να κυνηγήσουν τη γνώση και τα όνειρά
τους. 

Ακόµα, δεν παρέλει-

ΦΥΛΗ: Τα µυστικά του Σύµπαντος γοήτευσαν µικρούς και 
µεγάλους στην εκδήλωση µε οµιλητή τον Γιάννη Μπαζιώτη

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Ο
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θαν άσης
Μπούρας είχ ε καταθέσει από τις 22-02-2019 τη
µε αρ. πρωτ. 875 αν αφορά προς τον  Υπουργό

Υποδοµών  και Μεταφορών  µε αφορµή το ν όµο
4388/2016 (Νόµος Σπίρτζη), όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 28 του ν . 4439/2016 που αφορούν  για την
απαγόρευση της διέλευσης των  οχ ηµάτων  άν ω των
3,5 τόν ων  από το οδικό δίκτυο του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου. 

Η απάν τηση που έλαβε ο κ. Μπούρας από τον  Υπο-
υργό, η οποία και επισυν άπτεται, αποτελεί απλή αν α-
φορά στους ν όµους και τις διατάξεις. 

Οι συγκεκριµέν οι ν όµοι 4388/2016 (Νόµος Σπίρτζη)
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 28 του ν . 

4439/2016 θα µπορούσε ν α ισχ ύσει αν  η Πολιτεία
είχ ε κάν ει όλες τις απαραίτητες υποδοµές που απαι-
τούν ται προκειµέν ου και η πόλη του Ασπροπύργου
ν α µην  επιβαρύν εται και οι δρόµοι ν α µην  κατα-
στρέφον ται λόγω της βαριάς κυκλοφορίας και, βέβαια,
οι βιοµηχ αν ίες και οι εταιρίες logistic που δραστηριο-
ποιούν ται στην  περιοχ ή και αποτελούν  το 40% του
βιοµηχ αν ικού δυν αµικού της χ ώρας ν α µπορούν  ν α
λειτουργούν  οµαλά και παραγωγικά.

Όµως για ν α εφαρµοσθούν  οι ν όµοι θα έπρεπε η
Κυβέρν ηση ν α κάν ει τα έργα υποδοµής σε παραπ-
λεύρους οδικούς άξον ες παν ελλαδικά και συγκεκριµέν α
για την  περιοχ ή του Ασπροπύργου ν α είχ αν  εκτελε-
στεί τα κάτωθι έργα: 

ΚΚΑΑΜΜΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ
ΣΣΠΠΙΙΡΡΤΤΖΖΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΦΦΟΟΡΡΤΤΗΗΓΓΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  

Θ. ΜΠΟΥΡΑΣ: Με την πρώτη ευκαιρία θα καταθέσω τροπολογία
στη Βουλή που να αναστέλλει την απαγόρευση. 

συν εχ ίζεται στη σελ. 4
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Στα 53,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη
της τσιµεντοβιοµηχανίας Τιτάν το 2018, αυξηµένα
κατά 26% σε σχέση µε το 2017. Ο κύκλος εργα-
σιών κατέγραψε οριακή µείωση 1% και διαµορ-
φώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 5%
στα 259,7 εκ. ευρώ. Όπως ανακοίνωσε ο όµιλος,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στην Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγρ-
αµµατιστεί για την 7η Ιουνίου 2019, τη διανοµή
µερίσµατος 0,15 ευρώ ανά µετοχή έναντι 0,05
ευρώ ανά µετοχή το περασµένο έτος. Τα τελικά
ποσά που θα διανεµηθούν ανά µετοχή θα προσα-
υξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες
µετοχές που κατέχει η εταιρεία.

Η επισκόπηση των αποτελεσµάτων

Το 4ο τρίµηνο του 2018 όλα τα λειτουργικά
µεγέθη κατέγραψαν αύξηση, συνεχίζοντας τη
βελτίωση των επιδόσεων που άρχισε να καταγρά-
φεται από τα µέσα του έτους. Όλες οι γεωγραφικές
περιοχές δραστηριότητας βελτίωσαν τα αποτελέ

σµατά τους έναντι του τελευταίου τριµήνου του
2017, εκτός από τον τοµέα της Ανατολικής Μεσο-
γείου. Συνολικά ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά
7,5% και ανήλθε σε €388,2 εκ., τα λειτουργικά
κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 6,6% και ανήλθ-
αν σε €62,8 εκ. Τα καθαρά κέρδη µετά τα
δικαιώµατα µειοψηφίας και την πρόβλεψη για
φόρους ανήλθαν σε €3,6 εκ. έναντι €9,6 εκ. το
2017.

Η Αµερική υπήρξε και το 2018 η κυριότερη πηγή
κερδοφορίας του Οµίλου. Τόσο η οικονοµική ανά-
πτυξη όσο και η αύξηση του πληθυσµού που
καταγράφεται στις περιοχές όπου δραστηριοποι-
είται ο Τιτάνας, έχουν αυξήσει τη ζήτηση για
κατοικίες και εµπορικά ακίνητα, µε παράλληλη
ανάπτυξη των υποδοµών σε επίπεδα πάνω από
το µέσο όρο που σηµειώνει συνολικά η χώρα. 

Το 2018 η βελτίωση αποτελεσµάτων που παρ-
ουσίασε η Φλόριντα, αντισταθµίστηκε από τη χαµ-
ηλότερη κερδοφορία στις Μεσο-ανατολικές πολι-
τείες που επηρεάστηκαν από παρατεταµένα
δυσµενή καιρικά φαινόµενα και την αύξηση του
ανταγωνισµού στην ευρύτερη περιοχή της Νέας
Υόρκης. 

Αύξηση κερδών 26% για τον Τιτάνα
Στα 53,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της 

τσιµεντοβιοµηχανίας το 2018 

συνεχίζεται στη σελ. 11 

Κλιµάκιο εθελοντών δυτών της περιβαλλοντικής οργά-
νωσης «WE DIVE WE CLEAN» ύστερα από πολυετή
δραστηριότητα στους τοµείς έρευνας & ανέλκυσης και
στα πλαίσια του προγράµµατος για την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος που υλοποιεί εδώ και 6 χρό-
νια σε διάφορα µέρη της Ελλάδος µε 148 δράσεις υπο-
βρυχίων καθαρισµών και έχοντας αποκτήσει πολύτιµη
εµπειρία/τεχνογνωσία από την περισυλλογή 50 και

πλέον τόνων στερεών απορριµµά-
των σε ανάλογα εγχειρήµατα σε Νέα
Πέραµο - Πάχη - Γύθειο - Αίγιο -
Ζάκυνθο - Ανάβυσσο - Ελαφόνησο -
Κρήτη - Πάτρα - ∆ιακοπτό - Βραχάτι
- Σίφνο - Αµοργό - Πύλο - Αντίκυρα -
Μικρολίµανο - Άσσο - Κιάτο - Τολό -

Ναύπλιο - Κόρινθο - Ύδρα - Βάρκιζα - Άγιοι Θεόδωροι -
Λουτράκι.

Επιχείρησε σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Λιµένα
Ελευσίνας κατάδυση στην Πάχη Μεγάρων στις
20.03.2019 µε στόχο να αποµακρύνει από τον βυθό όσο
το δυνατόν µεγαλύτερο όγκο στερεών απορριµµάτων. 

Το αποτέλεσµα της 55΄ κατάδυσης έφερε στην επιφά-
νεια 750 κιλά απορριµµάτων από τον βυθό της Πάχης
Μεγάρων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ : 
Πιστεύω ότι η ∆ικαιοσύνη θα κατανείµει 
µε ορθότητα τις όποιες ευθύνες, 
όπου αυτές αντιστοιχούν και θα 
µε απαλλάξει από κάθε κατηγορία.

Με αφορµή τις διώξεις που ασκήθηκαν για τις φονικές
πληµµύρες στην ∆υτική Αττική το 2017

Θα ήθελα να
τονίσω ότι έχω
απόλυτη εµπι-
στοσύνη και
πιστεύω ότι η ∆ικαι-
οσύνη θα κατανείµει
µε ορθότητα τις
όποιες ευθύνες,
όπου αυτές αντι-
στοιχούν και θα µε
απαλλάξει από κάθε
κατηγορία.

Θα ήθελα να υπε-
νθυµίσω ότι µολονό-
τι η ένταση των
πληµµυρών ήταν
µοναδική και ακραία
στις ∆ηµοτικές Ενότητες Ελευσίνας και Μαγούλας δεν
υπήρξαν θύµατα παρά µόνο υλικές ζηµιές, κυρίως σε
υπόγεια και οδούς.

Τα ρέµατα Σαρανταποτάµου, Σούρες, Κατερίνι άντεξαν
και, έστω οριακά, διοχέτευσαν τον όγκο των υδάτων
προς τη θάλασσα της Ελευσίνας.

Η σε βάρος µου ποινική δίωξη οφείλεται, προφανώς,
στην ιδιότητα µου, ως πολιτικού προϊσταµένου της
Υπηρεσίας ∆όµησης (Πολεοδοµία) του ∆ήµου Ελευ-
σίνας, που έχει αρµοδιότητα και στο ∆ήµο Μάνδρας για
τα εκεί θύµατα και τις ζηµιές. 

∆ιευκρινίζω ότι στερούµαι κάθε διοικητικής αρµοδιότ-
ητας και ευθύνης για εκτέλεση έργων αντιπληµµυρικής
προστασίας, ορεινής υδρονοµίας, για πολεοδοµικές
παραβάσεις και αστυνόµευση, συντήρηση και διευθέτ-
ηση -οριοθέτηση ρεµάτων.

Η περσινή τραγωδία εξακολουθεί να µας πληγώνει και
γι αυτό ήµασταν από την αρχή, και θα εξακολουθήσο-
υµε να είµαστε προσηλωµένοι στην περαιτέρω προ-
σπάθεια θωράκισης του ∆ήµου µας από ανάλογα
φαινόµενα, όπως και τα έργα µας έχουν δείξει.

«WE DIVE WE CLEAN» 
775500  κκιιλλάά  ααπποορρρριιµµµµάάττωωνν!!  ααππόό
ττοονν  ββυυθθόό  ττηηςς  ΠΠάάχχηηςς  ΜΜεεγγάάρρωωνν
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Πρώτον, πρέπει να γίνει διευθέτηση του ρέµατος Αγίου Ιωάν-
νου.. 

∆εύτερον, πρέπει να ολοκληρωθεί η σύνδεση της Λεωφόρου
Σχιστού µε την Περιφερειακή Αιγάλεω µε την κατασκευή του
κόµβου Σκαραµαγκά.

Τρίτον, πρέπει να κατασκευαστούν δύο κάθετοι άξονες
σύνδεσης της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου µε τη
Λεωφόρο ΝΑΤΟ ή Λεωφόρο Ειρήνης.

Τέταρτον, πρέπει να ολοκληρωθούν οι παράδροµοι της Αττι-
κής Οδού. 

Μέχρι να γίνουν τα παραπάνω, θα πρέπει σύντοµα να έρθει
τροπολογία στη Βουλή που να αναστέλλει την απαγόρευση. 

Προς την  κατεύθυν ση αυτή, ο κ. Μπούρας προτίθεται ν α καταθ-
έσει τροπολογία µε την  πρώτη ευκαιρία που θα έρθει στη Βουλή
ν οµοσχ έδιο του Υπουργείου Υποδοµών  και Μεταφορών , έτσι ώστε
άµεσα ν α οµαλοποιηθεί η κυκλοφορία στην  ευρύτερη περιοχ ή του
Θριάσιου Πεδίου και ν α σταµατήσουν  οι αν τιδράσεις των  φορέων
και των  κατοίκων .

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Τρεις γυναίκες οι νέες υποψήφιες περιφερειακές σύµβουλοι
µε τη «Νέα Αρχή για την Αττική» του Γ. Πατούλη
Γ. Πατούλης: «Για εµάς η συµµετοχή των γυναικών στην πολιτική,
τους δηµοκρατικούς θεσµούς και τα κέντρα αποφάσεων δεν είναι θέµα 
ποσοστώσεων αλλά ουσίας. Τις στηρίζουµε και τις εµπιστευόµαστε»

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης καλωσόρισε στο συνδυασµό «Νέα Αρχή για την
Αττική» τρεις γυναίκες, νέες υποψήφιες περιφερειακές συµβούλους, οι οποίες έχουν διακριθεί στο
χώρο των επιστηµών και του επιχειρείν.

Πρόκειται για την Ψυχίατρο-Ψυχοθεραπεύτρια
Λίλιαν Μαρκάκη(φωτό 1) η οποία θα είναι υποψήφ-
ια στον Κεντρικό Τοµέα Αθηνών, την Αρχιτέκτονα-
Μηχανικό Φωτεινή ∆αλιάνη (φωτό 2) –υποψήφια
στο  Βόρειο Τοµέα Αθηνών και την Αµαλία Ρέτζιου
(φωτό 3)  η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα του
εµπορίου και θέτει  υποψηφιότητα στο ∆υτικό
Τοµέα Αθηνών.

Ο κ. Πατούλης εξήρε την προσφορά της σύγχρον-
ης γυναίκας στο επαγγελµατικό και κοινωνικό γίγνε-
σθαι και  ευχήθηκε και στις τρεις υποψήφιες καλή
δύναµη.

Σε δηλώσεις του τόνισε τα εξής:«Χαίροµαι που στο συνδυασµό µας προστίθενται άλλες τρεις γυναίκες µε σηµαντική πορεία η καθεµία στο χώρο της και
αποδεδειγµένη προσφορά στα κοινά. Για εµάς η συµµετοχή και δραστηριοποίηση  των γυναικών στην πολιτική, τους δηµοκρατικούς θεσµούς και τα κέν-
τρα αποφάσεων δεν είναι θέµα ποσοστώσεων αλλά ουσίας. Τις θέλουµε δίπλα µας στην προσπάθεια που κάνουµε όλοι µαζί να δώσουµε στην Αττική ένα
νέο, σύγχρονο πρόσωπο µε όραµα και προοπτικές. Εργαζόµαστε καθηµερινά προκειµένου η οµάδα µας να είναι έτοιµη από την 1η Σεπτεµβρίου 2019 να
διοικήσει, µε ένα ρεαλιστικό επιχειρησιακό  πρόγραµµα. Με εφόδια την εµπειρία µας και τη γνώση των προβληµάτων της Αττικής. Συνεχίζουµε δυναµικά».

(φωτό 1)

(φωτό 2)

(φωτό 3)
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Σε εξέλιξη η εφαρµογή ψεκασµών Σε εξέλιξη η εφαρµογή ψεκασµών 
από την Περιφέρεια Αττικήςαπό την Περιφέρεια Αττικής

Στο πλαίσιο της καταπολέµησης κουνουπιών 

Ξεκίνησαν από
7/3/2019 ψεκα-
σµοί σε οικολογι-

κά προστατευόµενες περ-
ιοχές (υδροβιότοποι,
φυσικά συστήµατα) και σε
περιοχές – εστίες περια-
στικά όλων των ∆ήµων,
στο πλαίσιο του προγράµ-
µατος καταπολέµησης
κουνουπιών που υλοποιεί
για ακόµη µία χρονιά η
Περιφέρεια Αττικής, µε
γνώµονα την προστασία της δηµό-
σιας υγείας, συµβάλλοντας στην
ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδο-
σης µολυσµατικών νοσηµάτων µέσω
κουνουπιών - διαβιβαστών σε όλη την
επικράτεια. 

Συγκεκριµένα, οι ∆ιευθύνσεις Υγειο-
νοµικών Ελέγχων και Περιβαλλοντι-
κής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής
υλοποιούν την εφαρµογή του προ-
γράµµατος ψεκασµών σε επιλεγµένα
σηµεία όλων των ∆ήµων της Περιφέρ-
ειας. 

Μέχρι τέλος Μαρτίου ολοκληρώνε-
ται ο πρώτος κύκλος εφαρµογών σε
όλους τους ∆ήµους ενώ σε κάποιους

θα έχουν προχωρήσει στο δεύτερο
κύκλο εφαρµογών. Επισηµαίνεται ότι,
παράλληλα οι ∆ιευθύνσεις Υγειονο-
µικών Ελέγχων και Περιβαλλοντικής
Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής µερ-
ιµνούν µε αποστολή σχετικών εγγρά-
φων, ώστε να υπάρχει ενηµέρωση για
λήψη µέτρων αποφυγής εστιών ανά-
πτυξης κουνουπιών (ενδεικτικά: εντός
του αστικού ιστού, σε στρατόπεδα,
µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες, αγρο-
τικούς κτηνοτροφικούς συνεταιρι-
σµούς, τοπικές επιχειρήσεις, κλπ.) και
ενηµέρωση των ∆ήµων, όπου µετά
από αυτοψίες διαπιστώθηκαν συνθή-
κες που ευνοούν την ανάπτυξη κου-
νουπιών εντός του αστικού ιστού.

Ν
α αποµον ώσει τους φασίστες καλεί το λαό και
τη ν εολαία του ∆ήµου Μάν δρας - Ειδυλλίας η ΤΟ
Βορειοδυτικής Αττικής του ΚΚΕ µε αν ακοίν ωσή

της σχ ετικά µε την  προσπάθεια κάποιων  -όπως αν α-
φέρει-  ν α φιµώσουν  τον  υποψήφιο δήµαρχ ο µε τη
«Λαϊκή Συσπείρωση» λίγες µέρες µετά την  πρόσφατη
επίθεση σε πρόσφυγες. 

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Μετά την  εγκληµατική επίθεση σε πρόσφυγες στα
Βίλια, φασιστοειδή επιχ είρησαν  ν α µετατρέψουν  σε
αρέν α τη συν εδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάν -
δρας - Ειδυλλίας και ν α φιµώσουν  τον  Μπάµπη
Θεοδώρου, δηµοτικό σύµβουλο και υποψήφιο δήµαρχ ο
µε τη “Λαϊκή Συσπείρωση”.

∆εν τους πέρασε - ∆εν θα τους περάσει!

Αέρα στα παν ιά των  φασιστοειδών  έδωσε η δηµοτική
αρχ ή που µε τη στάση της έστρωσε το έδαφος για τη
δράση τους, αφού από την  πρώτη στιγµή έχ υσε το
ρατσιστικό της δηλητήριο.

Νερό στο µύλο της εγκληµατικής δράσης των  φασι-
στοειδών , που το παίζουν  παλικαράδες, αλλά στέκον -
ται σούζα µπροστά στους ιµπεριαλιστικούς µηχαν ι-
σµούς των  ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ρίχ ν ει η ίδια η
πολιτική της ΕΕ που κρατάει εγκλωβισµέν ους τους
πρόσφυγες στη χ ώρα µας που η κυβέρν ηση ΣΥΡΙΖΑ
την  έχ ει ψηφίσει και την  εφαρµόζει πιστά. Που
στηρίζει τους ιµπεριαλιστικούς σχ εδιασµούς που γεν -
ν άν ε την  προσφυγιά και που έχ ει µετατρέψει τη χ ώρα
µας σε έν α απέραν το αµερικαν οΝΑΤΟικό στρατόπε-

δο. Που µεταφέρει δεκάδες πρόσφυγες σε έν α ορειν ό
χ ωριό όπως τα Βίλια (που δεν  διαθέτει καν  Κέν τρο
Υγείας), χ ωρίς ν α εξασφαλίζον ται οι απαραίτητες υπο-
δοµές για την  υποδοχ ή και τη φιλοξεν ία τους.

Καλούµε το λαό και τη νεολαία της περιοχής να
αποµονώσει τους φασίστες.

Να δυν αµώσει την  αν τιιµπεριαλιστική πάλη, για
απεµπλοκή της Ελλάδας από τους ιµπεριαλιστικούς
σχ εδιασµούς και τις επεµβάσεις, για τον  απεγκλωβισµό
των  προσφύγων  και µεταν αστών  που το επιθυµούν
από τη χ ώρα µας»

Η ΤΟ Βορειοδυτικής Αττικής του ΚΚΕ για τιςΗ ΤΟ Βορειοδυτικής Αττικής του ΚΚΕ για τις
επιθέσεις εναντίον προσφύγων στα Βίλια επιθέσεις εναντίον προσφύγων στα Βίλια 
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Μαζί µε τον ερχοµό της Άνοιξης, η ∆ηµοτική
"Ασηµένια" Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου, το Σάβ-
βατο 16 Μαρτίου γιόρτασε την Παγκόσµια

Ηµέρα Ποίησης, στην κατάµεστη αίθουσα "∆ηµήτριος
Καλλιέρης" του Πνευµατικού Κέντρου, µε τη συµµετοχή
Μαθητών και Ενηλίκων, «Έχει άραγε η ζωή µας
Ποίηση»;

Μαθήτριες του Γενικού Λυκείου, και µαθητές του
ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, µας εντυπωσίασαν µε την ευαι-
σθησία των ποιηµάτων τους. Ακούσαµε αυτά τα νέα
παιδιά της πόλης µας αλλά και άλλων δήµων, τα οποία
µας προκάλεσαν ανάµεικτα συναισθήµατα, συναισθήµα-
τα χαράς, λύπης και πόνου, µαζί τους γελάσαµε,
δακρύσαµε και πονέσαµε.

Είναι ενθαρρυντικό και και νοιώθουµε ιδιαίτερη χαρά,
να διαπιστώνουµε ότι υπάρχει νεολαία µε γερές βάσεις,
σωστή υποδοµή και µε πλούσιο εσωτερικό κόσµο γεµά-
το ευαισθησία.

∆εν θα µπορούσαµε όµως να µην αναφερθούµε και
Ενήλικες, που συµµετείχαν, οι οποίοι είχαν το θάρρος
και την τόλµη να ανέβουν στο βήµα και να διαβάσουν
τις ποιητικές τους δηµιουργίες, ποιήµατα που τους χαρ-
ακτηρίζουν διότι εκφράζουν τον ευαίσθητο εσωτερικό
τους, κόσµο.

Ευχαριστούµε τις καθηγήτριες του ∆ηµοτικού µας
Ωδείου κ.κ. Αθανασία Καπρούλια καθηγήτρια πιάνου και
Μαριλένα Μπεθάνη καθηγήτρια κλασικής κιθάρας, που
µε τις ερµηνείες τους, πάνω σε µελοποιηµένη ποίηση
της Μαρίας Πολυδούρη, του Οδυσσέα Ελύτη και του
Γιάννη Ρίτσου οµόρφυναν τη βραδιά µας.

Την εκδήλωσή τίµησαν µε την παρουσία τους, ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου, ο Πρόε-
δρος του Πνευµατικού Κέντρου κ. Μελέτιος Μπουραν-
τάς και ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Ν.∆. κ.
Αθανάσιος Μπούρας.

Θερµές ευχαριστίες απευθύνουµε και στην κριτική
επιτροπή που αποτελούνταν από τους κ. Αντώνης
Σαµιωτάκης Λογοτέχνης - Ποιητής και Κριτής έργων
τέχνης η κ. Ελένη Ηλία Συγγραφέας, ∆ιδάκτωρ Λογο

τεχνίας, Νηπιαγωγός και ο κ. ∆αυίδ Μπάκας Φιλόλο

γος, ∆άσκαλος, Ποιητής, Συγγραφέας και Φωτογράφ-
ος της Φύσης, όπου µε τις γνώσεις τους και την εµπει-
ρία τους έδωσαν χρήσιµες συµβουλές στους εν δυνάµει
ποιητές.

Ένα µεγάλο ευχαριστώ σε κάθε έναν συµµετέχοντα
προσωπικά, ξεκινώντας από τη µικρή Ιωάννα Σαρρή που
άνοιξε την όµορφη βραδιά µας, τον κ. Τάσο Ηλία την κ.
Μαρία Πέστροβα την κ. Τασία Μπρέµπου, την κ. Αφρ-
οδίτη Πίνταρχα, τη Φιλόλογο κ. Βίκυ Μανουσάκη τη 

µαµά της µικρής Ιωάννας, τον κ. Ευάγγελο Γαζή, τις 
µαθήτριες Λυκείου Μαρία Κουιµτσίδη, Αιµιλία Χότζα,

Μάτσου Βικτωρία, Αρσέλα Ζάτσε, Χαρά Σοφιανίδου,
Πίνη Κατερίνα, Σιδηροπούλου Μαρία, Γεωργία Καραµ-
πουλάτ, Γυµναίου Νίκη, και τον µαθητή του ΕΠΑΛ
Ασπροπύργου Γιώργο Ευαγγελάτο. 

Επίσης να ευχαριστήσουµε τη Φιλόλογο Καθηγήτρια
κ. Αθανασία Μυλωνά για την ενθάρρυνση της ιδέας βρα-
διάς ποίησης µε τη συµµετοχή µαθητών Λυκείου.

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΙΜΗΣΕ 
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ

ΗΗΗΗ    ΘΘΘΘΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΡΡΡΡΧΧΧΧΟΟΟΟΝΝΝΝΤΤΤΤΩΩΩΩ    
Αρτοζαχαροπλαστείο

Βενιζέλου Ελευθερίου 100, Ελευσίνα, 2105561050
ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΩΣ 

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ ΣΕ

ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ
Σε αυτή µας την προσπάθεια ευχαριστούµε 

την εταιρεία ΕLPEDISON 

∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ        ΕΕΕΕΛΛΛΛΕΕΕΕΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΝΝΝΝΟΟΟΟΣΣΣΣ                                    
Επιχορηγήσεις Συλλόγων 2019 . Κατάθεση
δικαιολογητικάων έως τις 5 Απριλίου 

Ο ∆ήµος Ελευσίν ας πρόκειται εν τός του 2019 ν α
εν ισχ ύσει οικον οµικά τους Αθλητικούς – Πολιτιστικούς
Συλλόγους που έχ ουν  την  έδρα τους εν τός των  ορίων
του ∆ήµου. Για το λόγο αυτό καλούν ται, εφόσον  το
επιθυµούν , ν α καταθέσουν  έγγραφη αίτηση από την
Πέµπτη 21 Μαρτίου 2019 – Παρασκευή 05 Απριλίου
2019 µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο γραφείο
Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Χατζηδάκη 41 &
∆ήµητρος από 9.00 – 14:00 τηλ, επικοιν ων ίας 210 55
37306 - 2105537231) .
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Οµίλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας (ΟΚΕ). 

ΟΟ  σσπποουυδδααίίοοςς  ππρροοπποοννηηττήήςς
ΘΘόόδδωωρροοςς  ΡΡοοδδόόπποουυλλοοςς

Την Κυριακή 24 Μαρτίου 
στο κλειστό γυµναστήριο 

"Τάκης Βογιατζής"

Μια σηµαντική πρωτοβουλία - εκδήλωση για
τον χώρο του µπάσκετ και του αθλητισµού
αναλαµβάνει η οµάδα του Οµίλου Καλαθοσφ-
αίρισης Ελευσίνας (ΟΚΕ). 

Την Κυριακή 24 Μαρτίου στις 11:00 το πρωί
στο κλειστό γυµναστήριο "Τάκης Βογιατζής" θα
µιλήσει ένας από τους µεγαλύτερους Έλληνες
προπονητές ο κ. Θόδωρος Ροδόπουλος.

Αναβαθµίζεται το γήπεδο Εδέσσης στο
Μπαρουτάδικο, στον ∆ήµο Αιγάλεω

Προχ ωρά ακόµη έν α έργο για την  εν ίσχ υση του µαζι-
κού αθλητισµού και των  αθλητικών  υποδοµών  στον
∆ήµο Αιγάλεω. 

Συγκεκριµέν α, η Περιφερειάρχ ης Αττικής, Ρέν α
∆ούρου και ο ∆ήµαρχ ος Αιγάλεω, ∆ηµήτρης Μπίρµπας
υπέγραψαν  Προγραµµατική Σύµβαση για την  υλο-
ποίηση του έργου µε τίτλο «Εργασίες στο γήπεδο
Εδέσσης και τοποθέτηση χ λοοτάπητα», προϋπολογι-
σµού 800.000 ευρώ µε ΦΠΑ. Το έργο συγχ ρηµατοδο-
τείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής έως
το ποσό των  450.000 ευρώ και από πόρους του
∆ήµου Αιγάλεω για το επιπλέον  ποσό των  350.000
ευρώ.

Το έργο αφορά την  πλήρη αν ακατασκευή του γηπέ-
δου ποδοσφαίρου και των  αποδυτηρίων  του αθλητικού
κέν τρου Εδέσσης, στον  χ ώρο των  αθλητικών  εγκατα-
στάσεων  του Άλσους Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο). 

Υπεν θυµίζεται ότι για τον  σπουδαίο αυτό πν εύµον α
πρασίν ου και αν αψυχ ής της ∆υτικής Αθήν ας, η Περ-
ιφέρεια Αττικής χ ρηµατοδοτεί επίσης σειρά παρεµβά-
σεων  (αν άπλαση περιφερειακών  οδών  και περιµετρ-
ικών  εισόδων , αποκατάσταση και εν εργειακή αν αβάθ-
µιση δικτύου ηλεκτροφωτισµού, αν αβάθµιση δικτύου
πυρασφάλειας και αν τικατάσταση αν τλιών ).

Τι περιλαµβάν ει το έργο
Το έργο περιλαµβάν ει την  υλοποίηση όλων  των

αν αγκαίων  παρεµβάσεων  (οικοδοµικές, ηλεκτροµηχ α-
ν ολογικές και λοιπές εργασίες) καθώς και την  προµήθ-
εια και εγκατάσταση του αν αγκαίου εξοπλισµού, σύµφ-
ων α µε τις ισχ ύουσες προδιαγραφές ασφαλείας για τη
δυν ατότητα πιστοποίησης της καταλληλότητας και
χ ορήγηση της απαιτούµεν ης άδειας λειτουργίας του
γηπέδου Εδέσσης.

Υφιστάµενη κατάσταση
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Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ HOT SPOT ΤΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ!

Β
ρισκόµαστε σε προεκλογική
περίοδο κατά την  οποία η
Κυβέρν ηση ΣΥΡΙZA προσπαθεί

ν α κρύψει «κάτω από το χ αλί» τα θύµα-
τα της πολιτικής της. Έν α από αυτά
είν αι οι πρόσφυγες και οι µεταν άστες,
που διαµέν ουν  στα Κέν τρα Φιλοξεν ίας
σε ολόκληρη την  Ελλάδα και στα ν ησιά,
αλλά και στην  πόλη µας, στο Χαϊδάρι. 

Χιλιάδες γυναίκες, νέοι, παιδιά, και
ασυνόδευτα ανήλικα ζουν σε Κέντρα
Φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα, σε
συνθήκες που κανένας µας δεν θα
άντεχε ούτε για µία µέρα.

Παρ’ όλες τις προσπάθειες και τις δια-
βεβαιώσεις που δίν ει η Κυβέρν ηση και
το Υπουργείο Μεταν αστευτικής πολιτι-
κής, δια στόµατος του Υπουργού κ.
Βίτσα, το επίπεδο διαβίωσης όχ ι µόν ο
δεν  βελτιών εται, αν τιθέτως, χ ειροτερ-
εύει µέρα µε τη µέρα. Τα εκατον τάδες
εκατοµµύρια που δόθηκαν  στις ΜΚΟ
τελείωσαν , και τώρα, που η κάν ουλα της
χ ρηµατοδότησης έκλεισε, έµειν αν  οι
πρόσφυγες ν α ζουν  σε άθλιες συν θήκες
και επιπλέον  µόν οι τους ν α φρον -
τίζουν , µε δικά τους µέσα για τη
µετακίν ησή τους, τις παροχ ές υγείας, τα
έξοδα της καθηµεριν ότητας και κυρίως.

Το πρόβληµα οξύν εται περισσότερο
µε την  άρον -άρον  µεταφορά προ-
σφύγων  από τα Κέν τρα της Μόριας, της
Χίου και της Σάµου σε αυτό του Σκαρα-
µαγκά, αλλά και την  όπως-όπως εγκατά-
σταση τους σε σκην ές τοποθετηµέν ες
στους ελεύθερους χ ώρους του camp.

Τόσοι χ ειµών ες που έζησαν  ξυπόλ-
ητοι σε παράγκες µετρών τας ακόµα και
ν εκρούς δεν  έπεισαν  την  Κυβέρν ηση
για την  αν άγκη άµεσης εκκέν ωσης των
ν ησιών , εν ώ το πραγµατοποιεί τώρα,
δίχ ως ν α βελτιών ει στο παραµικρό τις
συν θήκες ζωής αυτών  των  αν θρώπων ,
αφού και πάλι σε σκην ές τους στέλν ει
ν α ζήσουν  χ ωρίς ν α έχ ουν  ούτε τα
απαραίτητα! Εδώ και καιρό θα έπρεπε
ν α είχ αν  κλείσει όλα τα hot spot  στα
ν ησιά. Οι πρόσφυγες έπρεπε ν α ζουν

µε τις οικογέν ειές τους στις χ ώρες προ-
ορισµού, εν ώ για όσο διάστηµα
βρίσκον ταν  στη χ ώρα µας έπρεπε ν α
ζουν  σε σπίτια, όπως όλοι οι άν θρωποι,
µε αποκλειστική ευθύν η του κράτους.

Η Κυβέρν ηση ΣΥΡΙΖΑ έχ ει βάλει φαρ-
διά πλατιά την  υπογραφή της στην
οδύσσεια των  ξεριζωµέν ων  και  είν αι
υπεύθυν η γι’ αυτό, αφού η Συµφων ία
που έκαν ε µε την  ΕΕ φυλακίζει στην
Ελλάδα χ ιλιάδες µεταν άστες που επιθ-
υµούν  ν α σµίξουν  µε τις οικογέν ειές
τους, οι οποίες βρίσκον ται σε άλλες
χ ώρες, καταδικάζον τές τις ν α µείν ουν
χ ωρισµέν ες για χ ρόν ια! 

Από την  αρχ ή, από την  περίοδο που
οι πρόσφυγες έφταν αν  στα ν ησιά
µισοπν ιγµέν οι, έπρεπε ν α δοθούν
άµεσα ταξιδιωτικά έγγραφα για ν α µπορ-
ούν  ν α ταξιδέψουν  ν όµιµα χ ωρίς καθυ-
στέρηση στις χ ώρες προορισµού. Αν τ’
αυτού, πλέχ τηκε έν α γαϊταν άκι µετεγκα-
ταστάσεων , κάν ον τας ταλαιπωρηµέν ο-
υς και δυστυχ ισµέν ους αν θρώπους
µπαλάκι από περιοχ ή σε περιοχ ή, σε
όλη την  Ελλάδα. 

Πάν ω σε αυτή τη βάση κερδοσκόπ-
ησαν  διάφορες ΜΚΟ, «συν εργαζόµε-
ν ες» άψογα µε την  Κυβέρν ηση, αν α-
πτύχ θηκαν  κυκλώµατα παράν οµης
διακίν ησης προσφύγων , γυν αικών  και
παιδιών , δόθηκε έδαφος σε φασίστες
και άλλους ρατσιστές ν α χ ύσουν  το
δηλητήριο της µισαν θρωπιάς και κυρίως,
χ ρησιµοποιήθηκαν  από την  Κυβέρν -
ηση ως «διαπραγµατευτικό χ αρτί» για
την  περίφηµη εκµετάλλευση της γεωστρ-
ατηγικής θέσης της Ελλάδας.

Οι ευθύν ες της Κυβέρν ησης είν αι
τεράστιες, γιατί συµµετέχ ει εν εργά
στους σχ εδιασµούς των  δολοφόν ων
ιµπεριαλιστών , εµπλέκον τας και τον
ελλην ικό λαό στα επικίν δυν α µον οπά-
τια του πολέµου. Ασκεί µια πολιτική που
ευθυγραµµίζεται µε αυτή των  µακελάρ-
ηδων  όλων  αυτών  των  αν θρώπων ,
τους Αµερικάν ους και το ΝΑΤΟ. Φαίν ε-
ται πλέον  πιο καθαρά, ότι όσο πιο
ισχ υρούς ιµπεριαλιστές συµµάχ ους
έχ εις τόσο οι λαοί είν αι αν ασφαλείς,

τόσο οι ζωές εκατοµµυρίων  θα εξα-
ρτών ται από την  προσπάθεια για περ-
ισσότερη κερδοφορία.

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου και οι κάτοικοι
της πόλης, είµαστε σταθεροί συµπα-
ραστάτες των προσφύγων, στηρίζο-
υµε την προσπάθεια αυτών των ανθ-
ρώπων να ζήσουν µε αξιοπρέπεια.
Γιατί και αυτοί όπως και εµείς θέλο-
υµε τα παιδιά µας να πάνε σχολείο
για να µορφωθούν, θέλουµε να έχο-
υµε πρόσβαση σε ένα αναβαθµισµέ-
νο σύστηµα υγείας, θέλουµε να ζούµε
ειρηνικά, να έχουµε δουλειά και οι
κόποι µας να πληρώνονται. 

Μας ενώνει µε αυτούς τους ανθ-
ρώπους κάτι πιο δυνατό από την
αλληλεγγύη, στην οποία πρωτοστα-
τήσαµε. 

Είναι η κοινή µοίρα των λαών
απέναντι στους πολέµους των ιµπε-
ριαλιστών!

Γι’ αυτό και απαιτούµε από την
Κυβέρνηση:

Απευθείας, ασφαλής µεταφορά των
προσφύγων  - µεταν αστών  από τα
ν ησιά και την  ηπειρωτική Ελλάδα, στις
χ ώρες τελικού προορισµού τους, µε
ευθύν η του ΟΗΕ και της ΕΕ και µε
πλήρη σεβασµό των  δικαιωµάτων  που
απορρέουν  από την  προσφυγική τους
ιδιότητα. 

Να κλείσουν  τώρα όλα τα Hot-Spot,
χ ωρίς ν α δηµιουργηθούν  ξαν ά παλιές
και ν έες Μόριες.

Να διασφαλισθούν  αν θρώπιν ες και
αξιοπρεπείς συν θήκες διαβίωσης για
όσο διάστηµα φιλοξεν ούν ται στις προ-
σφυγικές δοµές και άµεσα ν α προχ ωρή-
σει η µετεγκατάσταση των  προσφύγων
στις αστικές ζών ες, σε διαµερίσµατα και
πολυκατοικίες.

Να δοθούν  τώρα ταξιδιωτικά έγγραφα
σε όλους τους αιτούν τες.

Να απλοποιηθούν  άµεσα οι διαδι-
κασίες χ ορήγησης ασύλου για όλους
τους πρόσφυγες, ν α ξεπεραστούν  οι
γραφειοκρατικές δυσκολίες.

Άµεση εξασφάλιση στέγης για όσο
µέν ουν  στη χ ώρα µας. Να πάψουν
άµεσα φαιν όµεν α έξωσης των  προ-
σφύγων , όπως συν έβη µε το πρόγραµ-
µα ΕΣΤΙΑ, όπου τους καλούν  ν α εγκα-
ταλείψουν  διαµερίσµατα που µέν ουν
έως το τέλος του Μάρτη!! 

Άµεση αποχ ώρηση του ΝΑΤΟ από το
Αιγαίο. Καµιά συµµετοχ ή ή εµπλοκή της
Ελλάδας, καµιά διάθεση των  Εν όπλων
∆υν άµεων  στους ιµπεριαλιστικούς
πολέµους και επεµβάσεις. Να κλείσουν
τώρα όλες οι ΝΑΤΟϊκές βάσεις.

Να καταργηθούν  οι συµφων ίες ποσό-
στωσης µεταν αστών  αν ά χ ώρα, οι
συµφων ίες αν άµεσα σε ΕΕ - Τουρκία και
Ελλάδα που ευθύν ον ται για τον  εγκλω-
βισµό χ ιλιάδων  µεταν αστών  στη χ ώρα
µας. 

Μέχ ρι ν α εξασφαλιστούν  τα παραπά-
ν ω, µε αποκλειστική ευθύν η της
Κυβέρν ησης και του Κράτους, ν α διαµο-
ρφωθούν  κρατικές υποδοµές στα κέν -
τρα φιλοξεν ίας για τη στέγαση, τη σίτι-
ση, την  ιατρική περίθαλψη, την
εκπαίδευση, τη ν οµική στήριξη αλλά και
τη µέριµν α για ασυν όδευτα παιδιά και
ηλικιωµέν ους πρόσφυγες όσο ζουν
στους χ ώρους φιλοξεν ίας.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
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Απογευµατινός 
περίπατος για τα 
µέλη του ΚΑΠΗ 
στην Παναγία 
Γαλακτοτροφούσα 
στα Μέγαρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής

του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του
∆ήµου Ελευσίνας, σε συνεργασία
µε την Συντονιστική Επιτροπή
των µελών του ΚΑΠΗ ενηµε-
ρώνουν τα µέλη τους ότι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, θα πραγµατοποιηθεί απογευµατινός περίπατος στην
Παναγία Γαλακτοτροφούσα στα Μέγαρα, για την παρακολούθηση των Γ’  Χαιρετισµών της Παναγίας.

Η ηµεροµηνία εγγραφών είναι: Πέµπτη 21 Μαρτίου 2019 από τις 8:30 έως τις 10:00
Τιµή συµµετοχής 2 ευρώ/άτοµο.  Ώρα αναχώρησης 2:45µ.µ.
Τα πούλµαν επιδοτούνται από το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Η Συντονιστική Επιτροπή                                      Ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ

Αγριµάκης Κ. Βασίλειος
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Σε δολάρια ΗΠΑ ο κύκλος εργασιών των δρα-
στηριοτήτων στην Αµερική βελτιώθηκε κατά 3%
και υπερέβη το όριο του $1 δισ. ($1,015 εκ.) και τα
λειτουργικά κέρδη παρέµειναν σταθερά. Σε Ευρώ,
ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €860,1 εκ. παρου-
σιάζοντας µείωση 1,5% και τα λειτουργικά κέρδη
ανήλθαν σε €177,9 εκ., µειωµένα κατά 3,9% σε
σύγκριση µε το 2017.

Στην Ελλάδα, το 2018 η οικοδοµική δραστηριότ-
ητα παρέµεινε σε πολύ χαµηλά επίπεδα, καθώς
το χρονοδιάγραµµα για την έναρξη µεγάλων
έργων υποδοµής διολίσθησε στο επόµενο έτος.
Θετικές τάσεις σηµείωσε η ζήτηση σε περιοχές
τουριστικής ανάπτυξης, στο σύνολό της όµως η
ιδιωτική οικοδοµή παρέµεινε υποτονική. Κατά τη
διάρκεια του 2018 τα λειτουργικά περιθώρια
συµπιέστηκαν από το υψηλότερο κόστος ενέργει-
ας, που δεν ήταν δυνατό να µετακυληθεί στην
αγορά. Οι εξαγωγές τσιµέντου κινήθηκαν κοντά
στα επίπεδα του 2017, µε κύριο προορισµό τις
ΗΠΑ. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του τοµέα
Ελλάδας και ∆υτικής Ευρώπης το 2018 ανήλθε σε
€237,1 εκ. και ήταν χαµηλότερος κατά 4,7% σε
σύγκριση µε το 2017. Τα λειτουργικά κέρδη ανή-
λθαν σε €10,9 εκ. από €18,3 εκ. το 2017, παρου-
σιάζοντας πτώση €7,4 εκ. έναντι του προηγούµε-
νου έτους.

Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
σηµείωσαν αύξηση της κατασκευαστικής δρα-
στηριότητας και βελτίωση αποτελεσµάτων, στο
πλαίσιο της ήπιας οικονοµικής ανάπτυξης που
γνωρίζει τα τελευταία χρόνια η περιοχή. Και εδώ

όµως τα αποτελέσµατα επηρεάστηκαν από την
αύξηση του κόστους ενέργειας, το οποίο εν µέρει
µπόρεσε να περιοριστεί χάρη στις επενδύσεις για
τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων που έχει πραγ-
µατοποιήσει ο Όµιλος τα τελευταία χρόνια. Ο
κύκλος εργασιών το 2018 αυξήθηκε κατά 5,7% και
ανήλθε σε €238,6 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη
βελτιώθηκαν κατά 4,9% και ανήλθαν σε €59,7 εκ.

Τα λειτουργικά αποτελέσµατα του τοµέα Ανατο-
λικής Μεσογείου, που συνιστούν οι δραστηριότ-
ητες στην Αίγυπτο και την Τουρκία, παρουσίασαν
πτώση το 2018. 

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €154,3 εκ. παρ-
ουσιάζοντας πτώση 2,5%, ενώ τα λειτουργικά
κέρδη, EBITDA, ανήλθαν σε €11,4 εκ. µειωµένα
κατά 13,8% σε σύγκριση µε το 2017.

Στην Αίγυπτο, η κατανάλωση τσιµέντου ήταν
χαµηλότερη κατά περίπου 6% σε σύγκριση µε το
προηγούµενο έτος. Παράλληλα η λειτουργία νέου
εργοστασίου παραγωγικού δυναµικού 12 εκ.
τόνων το 2ο τρίµηνο του 2018 αύξησε την ήδη
υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά. Συνεπώς,
η µείωση του συντελεστή λειτουργίας των εργο-
στασίων της TITAN Cement Egypt, σε συνδυασµό
µε την αδυναµία µετακύλισης του υψηλότερου
κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και των επιπλέον
εισφορών ανά τόνο παραγόµενου τσιµέντου,
εκµηδένισαν την κερδοφορία.

Στην Τουρκία, τα αποτελέσµατα των δραστηριο-
τήτων µας παρουσίασαν πτώση, καθώς η κατασ-
κευαστική δραστηριότητα συρρικνώθηκε έντονα
το 2ο εξάµηνο του έτους υπό τη σκιά της ύφεσης
της τουρκικής οικονοµίας. Επιπλέον, η διολίσθη-

ση της τουρκικής λίρας κατά 38% έναντι του ευρώ
στο έτος και η αύξηση του ενεργειακού κόστους,
επηρέασαν περαιτέρω αρνητικά τα αποτελέσµα-
τα. Τα καθαρά αποτελέσµατα της θυγατρικής µας
στην Τουρκία τα οποία αναλογούν στον Όµιλο για
την περίοδο 1/1/2018 – 30/9/2018 , ανήλθαν σε
ζηµιές ύψους €2,9 εκ. έναντι κερδών €0,5 εκ. το
2017. 

Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα της Τουρκίας
υπολογίζονται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης
έως την 30/9/2018, ενώ το τελευταίο τρίµηνο του
2018 υπολογίζονται µε την µέθοδο της πλήρους
ενοποίησης.

Στη Βραζιλία η ζήτηση το 2018 εµφάνισε προο-
δευτικά ενθαρρυντικές τάσεις. Η αγορά σχεδόν
σταθεροποιήθηκε έπειτα από 4 χρόνια πτώσης.
Τα αποτελέσµατα της κοινοπραξίας Apodi παρου-
σίασαν βελτίωση κύκλου εργασιών και λειτουργι-
κής κερδοφορίας. Τα καθαρά αποτελέσµατα της
θυγατρικής µας εταιρίας τα οποία αναλογούν στον
Όµιλο, περιορίστηκαν σε ζηµιές ύψους €2,6 εκ.
έναντι ζηµιών ύψους €9,5 εκ. το 2017.

Μητρική εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Το 2018 ο κύκλος εργασιών «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΤΙΤΑΝ» µειώθηκε κατά 2% στα €229 εκ. και τα λει-
τουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε €27,2 εκ. από
€14,8 εκ. το 2017. Τα καθαρά κέρδη µετά από
φόρους (NPAT) ανήλθαν το 2018 σε €33,3 εκ.
έναντι €13,4 εκ. το 2017 και συµπεριλαµβάνουν
µερίσµατα €38,5 εκ. από θυγατρικές εταιρίες του
εξωτερικού.
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ &
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
συντήρηση µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
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

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ 
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Τ Ε Σ -
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
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
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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ 
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28 Ασπρόπυργος
Ζητείται άτοµο για εξωτερική εργασία µε δίπλωµα

µηχανής, η οποία παρέχεται
από την εταιρεία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5579069

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00
Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. 

Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ,
ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,

Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 
ΠΕΥΚΟ 70€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ .

Τηλέφωνο 6982155684 
& 2105540267

Ενοικιάζεται ισόγειο  κατάστηµα 63µ² επί της

οδού Φυλής 8Α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 

6947264784 και 6985066463

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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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ 2
ψε να ευχαριστήσει το ∆ήµαρχο
Φυλής Χρήστο Παππού, αναφέρον-
τας ότι βρέθηκε, πάντα, στο πλευρό
του, όταν τον χρειάστηκε. 

Αµέσως µετά τη διάλεξη, ο Νίκος
Χατζητρακόσιας επεφύλαξε µια
µεγάλη έκπληξη στο νεαρής ηλικίας
ακροατήριο. Μοίρασε, µετά από
κλήρωση, πέντε τηλεσκόπια και
πέντε τάµπλετ, ανεβάζοντας την
αδρεναλίνη στα ύψη. 

Τέλος, προανήγγειλε την επόµενη
πρωτοβουλία της ∆ευτεροβάθµιας
Σχολικής Επιτροπή του ∆ήµου
Φυλής και του Αθλητικού Οργανισµού, που δεν είναι άλλη από το Λαϊκό Αγώνα ∆ρόµου που έχει προγραµµατιστεί για την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΛ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

Σήµερα Παρασκευή 22 Μαρτίου στις 09:30 π.µ.
θα συζητηθεί στη Βουλή η Επίκαιρη Ερώτηση

που είχε καταθέσει ο βουλευτής κ. Θ. Μπούρας
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων
µε θέµα την επαναλειτουργία του ΓΕΛ Μαγούλας

ως Εξεταστικό Κέντρο κατά τη διάρκεια των
Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η συζήτηση θα πραγ-
µατοποιηθεί µετά από αναβολή δύο εβδοµάδων  

από µέρους του Υπουργού.

«Πρόσκληση σε έκτακτη 
συνεδρίαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής»                                     

Έχον τας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75
παρ. 6 του Ν. 3852/10, όπως αυτό αν τι-

καθίσταται  µε το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18
καλείστε σε έκτακτη συν εδρίαση την   Παρασ-

κευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 8:30 στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίν ας, προκειµέν ου
ως αρµόδια Επιτροπή ν α συζητήσουµε και ν α
πάρουµε  απόφαση στο παρακάτω  µον αδικό

θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης το οποίο έχει
κατεπείγον τα χαρακτήρα, λόγω ασφυκτικών

δικον οµικών  προθεσµιών   ήτοι την  26η 
Μαρτίου 2019.

1.∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον
χειρισµό της άσκησης προσφυγής ή κάθε
άλλου τακτικού ή έκτακτου έν δικου µέσου

κατά της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών  Υπαλ-
λήλων  για τον  καταλογισµό οφειλής στο ∆ήµο

Ελευσίν ας. 

Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛ. ΤΣΑΤΣΗΣ
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ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΙ

ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΑΝ∆ΡΑ -ΜΑΓΟΥΛΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

6987169017

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 97
τ.µ. µε βοηθητικό χώρο 12
τ.µ. , σχεδόν καινούριο, µο-
νοκατοικία µε καλοριφέρ επί
της οδού Κιλκίς (αρ. 12)  στο
κέντρο του Ασπροπύργου,
που διαθέτει και µεγάλο α-
κάλυπτο χώρο . Κατά 
προτίµηση Έλληνες. 
Πληροφορίες κ. Γιώργος 
6934891843

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο 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 Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται περιφραγ-
µένος χώρος 3 στρεµµά-
των µε ανοιχτή αποθήκη
και γραφείο στη θέση
Λάκκο Χατζή στον Ασπρ-
όπυργο. (τιµή 450 ευρώ)
Τηλ. επικοινωνίας
6977616480 

- 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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.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, AIR

CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

'65, µπάνιο,
ανοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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 Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,

210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master), 

κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπε-
δο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως

ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

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

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 περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακ-
τοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθ-
υµητή προϋπηρεσία σε ex-
van πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι ∆ Α
Η Λ Ι Κ Ι Ω Μ Ε Ν Η Σ . Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η :
ΕΛΕΥΣΙΝΑ τηλ. 6945930393

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία 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

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

Ενοικιάζεται
Παραλία Ελευσίνας, 

Επαγγελµατικός χώρος 
- Αίθουσα 120τ.µ., 

υπερυψωµένος ισόγειος,
προσόψεως, 2 w.c., αποθήκη
40τ.µ. Τιµή 650€, συζητήσιµη 
τηλ: 6937170565, κ. Γιώργος.

Ενοικιάζεται 
διαµέρισµα τριάρι 

(90 τ.µ) στον 
κέντρικο δρόµο του

Ασπρόπυργου
(πλησίον 

∆ηµαρχείου). 
Τηλέφωνο: 6937168062 

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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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 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

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

∆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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ήµος Ελευσίνας,
19-3-2019

∆ΗΜΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Α.Π. οικ. 4076∆/ΝΣΗ      
ΟικονοµικήΤΜΗΜΑ          Προµ-

ηθειών
Πληροφορίες  :  Νίνου Αθηνά
Τηλέφωνο:  2105537237Fax:
2105537268email: prom@elefsi-
na.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝΥΠΗΡΕΣΙΑ
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ», προϋπολογισµού
δαπάνη 40.000,00€ ΚΑΕ προϋ-
πολογισµού 20.6253.0001Ο
∆ήµαρχος  Ελευσίνας επαπροκ-
ηρύσσει διαγωνισµό µε Συνοπτική
∆ιαδικασία , µε σφραγισµένες
προσφορές για τα«Ασφάλιστρα-
των οχηµάτων και µηχανηµάτων
έργου της υπηρεσίας», προϋπο-

λογισµού
δαπάνης40.000,00€σύµφωνα µε
την µε αρ.8/2019τεχνική περιγρα-
φή της ∆/νσης Καθαριότητας
Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και
Πρασίνου,   που αποτελεί αναπό-
σπαστο µέρος της παρούσης.  Ο
Ανάδοχος  θα επιλεγεί σύµφωνα
µε την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής για το
σύνολο της υπηρεσίαςκαι  µετά
τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συµµετοχής και της τεχνικής προ-
σφοράς.  Τυχόν αποκλίσεις προ-
σφοράς από τις Τεχνικές Προδια-
γραφές θα οδηγούν σε αυτόµατο
αποκλεισµό της.Η διάρκεια της
σύµβασης ορίζεται σε 12 µήνε-
ςαπό την ηµεροµηνία υπογραφ-
ής, µεδικαίωµα παράτασης  µετά
από απόφαση των θεσµοθετηµέ-
νων οργάνων και εφόσον υπάρχει
υπόλοιπο στον προϋπολογισµό.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί  την04
/ 04/ 2019ηµέρα  Πέµπτη  και
ώρα 10։00 π.µ. ( ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών )στο

∆ηµαρχείο  Ελευσίνας  -2οΌροφο
, που   βρίσκεται   στην  διεύθυ-
νση  Χατζηδάκη 41 και  ∆ήµητρ-
ος , ενώπιον της αρµόδιας Επιτρο-
πής   διενέργειας  διαγωνισµών
∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρε-
σιών.Στο διαγωνισµό δικαιούνται
να συµµετάσχουν  φυσικά ή  νοµι-
κά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδα-
πά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών
ή νοµικών προσώπων που να
ασκούν νόµιµα την εν λόγω δρα-
στηριότητα.Οι συµµετέχοντες θα
πρέπει να προσκοµίσουν τα απα-
ραίτητα έγγραφα όπως αυτά περ-
ιλαµβάνονται στην διακήρυξη του
διαγωνισµού. Η τεχνική περιγρα-
φή και η διακήρυξη θα παραλαµ-
βάνονται ηλεκτρονικά από το
site του ∆ήµου και συγκεκριµένα
από το  link :     http://www.elef-
sina.gr/diag_diak.aspx?sflang=el
όπου θα παρέχονται ελεύθερα ,
άµεσα και δωρεάν

.Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
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