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

Ξανά στο πλευρό των
παρατασιούχων
συµβασιούχων ο ∆ήµαρχος
Χαϊδαρίου Μ. Σελέκος

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ

‘’Ελάτε να πάµε µαζί τον
Ασπρόπυργο
ΜΠΡΟΣΤΑ’’
Η κοινωνία µας απαιτεί υπερβάσεις.
Χωρίς στεγανά και παρωπίδες.

σελ. 2-10

Πασχαλινό bazzar διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεµόνων του 6ου ∆ηµοτικού σχολείου Ασπροπύργου

σελ. 7

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος –
Αναµόρφωση ∆ηµ. Προϋπολογισµού ο.ε. 2019.
Στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆.Σ. Ελευσίνας

∆ιαδικτυακή πλατφόρµα

σελ. 3

σελ. 3

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου
ανακηρύσσει Επίτιµο ∆ηµότη
της πόλης, τον κ. Γαβριήλ
Ντράγκος Ζησόπουλο

Ως ένδειξη ευγνωµοσύνης για τη
συµβολή του, στην Αδελφοποίηση των
πόλεων, Πλοϊέστι Ρουµανίας
και Ασπροπύργου.
σελ. 3

Εκτεταµένα έργα
ασφαλτόστρωσης στο Οδικό
δίκτυο του Ασπρόπυργου

σελ. 9

για προτάσεις από τους δηµότες, δηµιούργησε ο ∆ήµος Φυλής
σελ. 5

σελ. 6

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: «Αδιανόητο να µιλά
για πρωτιές για τη ζωή των
πολιτών η ∆ούρου µε όσα
συνέβησαν σε Μάτι και Μάνδρα.
– Οι πολίτες να την
τιµωρήσουν παραδειγµατικά
στην κάλπη»

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ:
Ανέλαβαν υπηρεσία
στο ∆ήµο οι
εργαζόµενοι του
Ξένιου

σελ. 2-11
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ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 19:00
ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

Μετεγκαταστάθηκε το ΚΕΠ Άνω Λιοσίων

σελ. 9

Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ,
ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
σελ. 12

2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

Καµπόλης Γεώργιος ∆. Ειρήν ης 30,
2105574683
Ελευσίνα

Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.
∆ήµητρος 54, 2105549968
Μάνδρα

Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309
(08:00 - 23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α. Τσακάλωφ 11 &
Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660
Χαϊδάρι

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη, 2105983427

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιή συννεφιά. Η θερµοκρασία
έως 19 βαθµους Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Λεωνίδας, Λεωνίδης, Λεώ, Λεωνιδία
Κρήσκης , Αγίου Λεωνίδη Ιεροµάρτυρος, Άγιου
Κρήσκη του Μάρτυρα

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

∆ευτέρα 15 Απριλίου 2019

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ

‘’Ελάτε να πάµε µαζί τον
Ασπρόπυργο ΜΠΡΟΣΤΑ’’
Η κοινωνία µας απαιτεί υπερβάσεις.
Χωρίς στεγανά και παρωπίδες.

Μ

ε το σύνθηµα ‘’ Ελάτε να πάµε µαζί τον Ασπρόπυργο ΜΠΡΟΣΤΑ’ ’ , ο υποψήφιος δήµαρχος Ασπροπύργου Αλέκος Μυλωνάς
καλωσόρισε φίλους, συνεργάτες και πολλούς δηµότες
στην εκδήλωση εγκαινίων του εκλογικού κέντρου του
Συνδυασµού του στη Λ. ∆ηµοκρατίας το Σάββατο 13
Απριλίου.
Ο επικεφαλής του Συνδυασµού ‘’ Ασπρόπυργος Μπροστα’ ’ µίλησε για µια νέα εποχή στον Ασπρόπυργο και
περιέγραψε τους βασικούς στόχους τους οποίους έχει
θέσει ο ίδιος και οι υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι που
βρίσκονται στο πλευρό του για να αλλάξει εικόνα αυτή η
πόλη. Ο κ. Μυλωνάς ανέφερε µεταξύ άλλων τα εξής:
Φίλες και φίλοι,
Απόψε, εγκαινιάζουµε µια συνεργασία µεταξύ µας.
Μία συµφωνία εµπιστοσύνης. Για να πετύχουµε, πρέπει
να συµφωνήσουµε σε ορισµένες αρχές:

Αρχή πρώτη: Ο Ασπρόπυργος δεν είναι κάτι
αφηρηµένο. Είναι οι άνθρωποί του.
Όσοι ζουν, όσοι εργάζονται, και όσοι τον επέλεξαν.
Ακόµη και αν σήµερα αισθάνονται αόρατοι ή ξεχασµένοι. Κοιτάξτε γύρω σας. Έχουµε µεταξύ µας παραδείγµατα.
Είναι απόψε εδώ άνθρωποι του κέντρου που θέλουν
µια πόλη σύγχρονη µοντέρνα
Είναι οι κάτοικοι της περιφέρειας που ζητούν ίσες
ευκαιρίες και ίδια πρόσβαση παντού
Είναι απόψε µαζί µας νέοι γονείς που θέλουν σχολεία
σε κτίρια ανθρώπινα για τα παιδιά τους
καθαρές και ασφαλείς παιδικές χαρές καθώς και πρόσβαση στους παιδικούς σταθµούς χωρίς να χρωστάνε
χάρη πουθενά. Είναι οι 30αριδες, 40αριδες, 50 αριδες,

η ραχοκοκαλιά της πόλης που δουλεύουν σκληρά. Μπορεί να επιχειρούν οι ίδιοι, µπορεί να εργάζονται κάπου
ή να παλεύουν για ένα µεροκάµατο.
Και σου λένε, αγωνίζοµαι, πληρώνω, και δεν έχω ούτε
τα στοιχειώδη
Είναι οι άνθρωποι που φοβούνται να βγουν από τα
σπίτια και έχουν ανάγκη να νιώθουν ασφαλείς
Επιτέλους, το αυτονόητο, έχετε ανάγκη όσα πραγµατικά δικαιούστε και αξίζετε
Αρχή δεύτερη: Ο ∆ήµαρχος δεν είναι µόνο για
αυτούς που τον ψήφισαν, ούτε µόνο για τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Είναι σύµµαχος µε τα όνειρα
των δηµοτών.
Είναι παντού. Για τα πάντα. Και πάντα. Πέρα και
πάνω από αρµοδιότητες. Μαχητικά. Ακόµα και να µην
κερδίσεις όλες τις µάχες. Πρέπει να τις δώσεις. Με αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Η ευθύνη άλλωστε, έχει ονοµατεπώνυµο.
∆εν µπορεί ποτέ να µην φταίει κανείς.
Για αυτά που λέµε και κάνουµε ή δεν κάνουµε, θα
φταίµε εµείς. Τελεία. Για να είµαστε ξεκάθαροι.
Αρχή τρίτη: Η αυτοδιοίκηση πρέπει να δίνει
λύσεις.
Τα σκουπίδια δεν έχουν ιδεολογία και οι λακκούβες
δεν έχουν χρώµα
Η συνέχεια στη σελ. 11

Ξανά στο πλευρό των παρατασιούχων συµβασιούχων
ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος

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

Για µία ακόµα φορά, ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου,
Μιχάλης Σελέκος, βρέθηκε στο πλευρό των
συµβασιούχων (παρατασιούχων), στην Υπηρεσία
Καθαριότητας του ∆ήµου, καθώς στις 10 Απρίλη
εκδικάζονταν τα ασφαλιστικά µέτρα. Παρών ήταν και
ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Πρασίνου κ Χουδελούδης.
Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της δικής

και ορίστηκε εκ νέου η εκδίκαση της υπόθεσης για
τις 30 Ιούλη 2019.
Υπενθυµίζουµε ότι οι εργαζόµενοι αυτοί έχουν
προσληφθεί µε κριτήρια ΑΣΕΠ από το 2015 κι
έκτοτε µε τρεις (3) παρατάσεις, σύµφωνα µε τους
νόµους 4429/16 και 4479/17, καθώς και µε προσωρινές διαταγές ∆ικαστηρίων συνεχίζουν να
εργάζονται µέχρι σήµερα.
Η συνέχεια στη σελ. 10
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θριάσιο-3

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: «Αδιανόητο» να µιλά για πρωτιές για
τη ζωή των πολιτών η ∆ούρου µε όσα συνέβησαν
σε Μάτι και Μάνδρα – Οι πολίτες να την
τιµωρήσουν παραδειγµατικά στην κάλπη
Να τιµωρήσουν παραδειγµατικά
στην κάλπη τη Ρ. ∆ούρου οι πολίτες,
που εµφανίζεται να επαίρεται για
«πρωτιές», ενώ τα αποτελέσµατα
της θητείας της υπήρξαν καταστροφικά για την Περιφέρεια Αττικής,
ζητά ο Γιάννης Σγουρός.

Απαντώντας στα όσα είπε σε
συνέντευξή της η απερχόµενη Περιφερειάρχης ότι δήθεν κατέγραψε πρωτιές, ο Γ. Σγουρός επισήµανε ότι τα 5 χρόνια που πέρασαν
υπήρξαν 5 χρόνια χαµένα για την Περιφέρεια
Αττικής.

Η Ρ. ∆ούρου πράγµατι κατέγραψε πρωτιές
αλλά όλες ήταν αρνητικές :

·
Απέτυχε στην διαχείριση των
κρίσεων σε Μάτι και Μάνδρα όπου ήταν
ολοκληρωτικά απούσα
·
Απέτυχε στη διαχείριση των απορριµµάτων, µε αποτέλεσµα η Αττική να έχει
εγκλωβιστεί σε τροµακτικά αδιέξοδα, οι
πολίτες σε ∆υτική και Ανατολική Αττική να
είναι στα κάγκελα και η ανακύκλωση να έχει
µείνει στα χαρτιά
·
Απέτυχε στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων αφού η απορροφητικότητα
του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 είναι µόλις στο
25 %

·
Απέτυχε στη διαχείριση των οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής αφού µε τις
αλόγιστες σπατάλες και χωρίς σχεδιασµό και
προτεραιοποίηση πολιτικές της υπερδέσµευσε όλα τα έσοδα και ένας πλεονασµατικός
οργανισµός κινδυνεύει να γίνει ελλειµµατικός
·
∆εν διεκδίκησε και δεν πέτυχε ούτε
ΜΙΑ θεσµική µεταρρύθµιση για την αναβάθµιση του θεσµού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, την απλοποίηση των διαδικασιών,
την πάταξη της γραφειοκρατίας, την βελτίωση
της καθηµερινότητας του πολίτη
Πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλους
πειραµατισµούς.

Η Περιφέρεια Αττικής την 1η του Σεπτέµβρη 2019 πρέπει να είναι έτοιµη να κερδίσει
τον χαµένο χρόνο και µόνο µια Παράταξη µε
εχέγγυα αποτελεσµατικότητας και αξιοπιστίας, όπως η «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση
Αττικής» µπορεί να τα καταφέρει.

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου ανακηρύσσει
Επίτιµο ∆ηµότη της πόλης,
τον κ. Γαβριήλ Ντράγκος Ζησόπουλο

Ως ένδειξη ευγνωµοσύνης για τη συµβολή του,
στην Αδελφοποίηση των πόλεων, Πλοϊέστι Ρουµανίας
και Ασπροπύργου.

Ο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νίκος Μελετίου και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πόλης, ενηµερώνουν τους δηµότες ότι,
σήµερα ∆ευτέρα 15 Απριλίου 2019, στις 19:30, στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου, θα πραγµατοποιηθεί ειδική τελετή προς
τιµή του κ. Γραβιήλ Ντράγκου Ζησόπουλου, Βουλευτή του Ρουµανικού Κοινοβουλίου, Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Ρουµανίας,
Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας του Πλοϊέστι.
Η Τελετή αφορά στην ανακήρυξη σε Επίτιµο ∆ηµότη του κ. Ζησόπουλου, έπειτα από οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Ασπροπύργου κατά την συνεδρίαση του, την Πέµπτη, 26
Οκτωβρίου 2017, µετά από εισήγηση του ∆ηµάρχου της πόλης, ως
ένδειξη ευγνωµοσύνης για τη συµβολή του, στην Αδελφοποίηση των
πόλεων, Πλοϊέστι Ρουµανίας και Ασπροπύργου.

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: Ανέλαβαν υπηρεσία στο ∆ήµο οι εργαζόµενοι του Ξένιου

Με την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων
εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων, ολοκληρώθηκε, την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, η µεταφορά των 45 εργαζοµένων της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων (ΞΕΝΙΟΣ)
στο ∆ήµο Φυλής.
Με τη µεταφορά των εργαζοµένων, έγινε πράξη,
ακόµα µια δέσµευση του ∆ηµάρχου Χρήστου Παππού, επί της ∆ηµαρχίας του οποίου έχει τακτοποιηθεί το σύνολο των εργαζοµένων των ∆ηµοτικών
Επιχειρήσεων, αλλά και των διαγωνιστικών διαδικασιών που είχε προκηρύξει ο πρώην ∆ήµος Άνω
Λιοσίων.
Καλωσορίζοντας τους εργαζοµένους ο ∆ήµαρχος
Φυλής τόνισε ότι ικανοποιήθηκε ένα δίκαιο αίτηµα
τους, που εκκρεµούσε από το 2012, οπότε λύθηκε
και τέθηκε σε εκκαθάριση ο ΞΕΝΙΟΣ.
Κάνοντας µια µικρή ιστορική αναδροµή ο Χρή

στος Παππούς ανέφερε ότι, από την πρώτη στιγµή που ανέλαβε καθήκοντα, έθεσε το θέµα στο
Υπουργείο Εσωτερικών κι ότι τελικά διευθετήθηκε,
χάρη στην ευαισθησία των Υπουργών Παναγιώτη
Κουρουµπλή και Πάνου Σκουρλέτη, οι οποίοι, µετά
από πρόταση του ∆ήµου Φυλής, κατέθεσαν στη
Βουλή των Ελλήνων τη σχετική νοµοθετική ρύθµιση.
∆εν παρέλειψε να ευχαριστήσει το νοµικό επιτελείο των δύο Υπουργών και συγκεκριµένα τους
Στάθη Πανταζή και Σέργιο Σερµπέτη, αλλά και τους
∆ηµοτικούς Συµβούλους Φυλής που ψήφισαν
υπέρ της µεταφοράς των εργαζοµένων.
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στη συµβολή του Γενικού
Γραµµατέα του ∆ήµου Φυλής Αργύρη Αργυρόπουλου, χωρίς την οποία, όπως είπε, δεν θα είχε γίνει
πράξη η µεταφορά τους. Ευχαριστίες εξέφρασε και
στη ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Έφη Κον-

τούλα, που έφερε σε πέρας, τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες.
Κι έκλεισε τη σύντοµη οµιλία του καλώντας τους
εργαζοµένους να αφοσιωθούν στη δουλειά τους
που είναι η εξυπηρέτηση του δηµότη, “αφήνοντας
πίσω όλα τα άλλα και µαζί µε αυτά και κάποιες
προβλέψεις ότι ο Παππούς κοροϊδεύει και δεν πρόκειται να τους µεταφέρει”.

4-θριάσιο
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Συνάντηση του υποψήφιου Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη µε
εκπροσώπους φιλοζωικών Οργανώσεων Αττικής στην εκδήλωση
µε θέµα: «H Περιφέρεια Αττικής Αρωγός των Αδέσποτων»

Γ. Πατούλης: Αποτελεί δέσµευση της Νέας
Αρχής η κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου
προγράµµατος επικουρικής βοήθειας για την
ευζωία των αδέσποτων ζώων

Τη διαβεβαίωση ότι ως Περιφερειάρχης Αττικής θα
υλοποιήσει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα επικουρικής
βοήθειας για την ευζωία των αδέσποτων ζώων, έδωσε
κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε την Τετάρτη
10 Απριλίου στο Μαρούσι ο υποψήφιος Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης µε εκπροσώπους φιλοζωικών
Οργανώσεων Αττικής.
Κεντρικό θέµα της εκδήλωσης η οποία συντονίστηκε
από την Μαρία Κονταρίδη υπεύθυνη του συνδυασµού
για θέµατα φιλοζωίας ήταν «H Περιφέρεια Αττικής
Αρωγός των Αδέσποτων».

3ος Άξονας. Υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την ενηµέρωση και εκπαίδευση των
πολιτών.
Ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής από την πλευρά του τόνισε ότι ως Περιφερειάρχης θα υποστηρίξει
κάθε προσπάθεια φροντίδας και περίθαλψης των αδέσποτων ζώων και συµπλήρωσε:
«Θέλουµε τα ζώα να είναι υγιή και ελεύθερα στο χώρο
τους. Η σωστή θεραπεία και η φροντίδα τους είναι κάτι
το οποίο µπορεί να εξασφαλιστεί µε τη συντονισµένη
προσπάθεια της αυτοδιοίκησης και όλων των εµπλεκόµενων φορέων και οργανώσεων.

Οι τρείς βασικοί στρατηγικοί άξονες
Κατά την διάρκεια της συζήτησης προσδιορίστηκαν
τρείς κύριοι άξονες στους οποίους η Περιφέρεια Αττικής
µπορεί να συµβάλει καθοριστικά.
1ος Άξονας. Επιπλέον κονδύλια για στειρώσεις ζώων
ανάλογα µε τις ανάγκες
2ος Άξονας. Ίδρυση, κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις, διαδηµοτικών κτηνιατρείων σε ∆ήµους

Ως Περιφερειάρχης θα στηρίξω κάθε σοβαρή προσπάθεια η οποία θα συµβάλει στη σωστή φροντίδα και
περίθαλψη των ζώων συντροφιάς (αδέσποτων και
δεσποζόµενων), ενώ θα ενθαρρύνουµε δράσεις που θα
ενισχύουν την υιοθεσία των αδέσποτων ζώων. Είναι
σηµαντικό να εκπαιδεύσουµε τις κοινωνίες µας και τα
παιδιά µας να προστατεύουν τα ζώα συντροφιάς προκειµένου να µην εγκαταλείπονται στους δρόµους».

10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας για το
έργο: «Συντήρηση παραλιακής οδού Αλεποχωρίου (Ακτή Ποσειδώνος)

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, κατόπιν
πρόσκλησης του Προέδρου του, Θ. Σχινά, πρόκειται να συνεδριάσει την Πέµπτη, 18-04-2019
και ώρα 15:30 στο αµφιθέατρο του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1.
Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης,
3ης και 4ης Συνεδρίασης έτους 2019 του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.
2.
Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του ∆ήµου Κρωπίας για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: «Βελτίωση Αντικατάσταση ∆ικτύου Ύδρευσης Νοτίου Τοµέα ∆ήµου
Κρωπίας»
συνολικού
προϋπολογισµού
6.500.000,00 €(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.
Φιλίππου)
3.
Έγκριση σύναψης και όρων του
σχεδίου της 2ης τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Λαυρεωτικής για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισµού για τις
ανάγκες του γηπέδου ∆ηµοτικού Σταδίου ¨Παν.
Βογιατζής¨ ∆ήµου Λαυρεωτικής».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.
Φιλίππου)
4.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι.
Ρέντη για την κατασκευή του έργου µε τίτλο:
«Ενεργειακή αναβάθµιση και ανακατασκευή
κλειστού γυµναστηρίου «ΠΛΑΤΩΝΑ» συνολι-

κού προϋπολογισµού 800.000,00 €(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ.
Γαβρίλης)
5.
Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Κυθήρων για την εκπόνηση της µελέτης µε
τίτλο: «Μελέτες λιµενικών έργων στα Κύθηρα»
συνολικού προϋπολογισµού
74.055,79 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
6.
Έγκριση σύναψης και όρων του
σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Ηλιούπολης για την
κατασκευή του έργου µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση
οδών πέριξ παιδικών χαρών σε οδούς ήπιας
κυκλοφορίας του ∆ήµου Ηλιούπολης».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε.
Κυπριανίδου)
7.
Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας για το έργο: «Συντήρηση παραλιακής οδού Αλεποχωρίου (Ακτή Ποσειδώνος)
στο εντός σχεδίου τµήµα από το Ο.Τ. 12 µέχρι το
Ο.Τ. 33» συνολικής δαπάνης 600.000,00
€(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
8.
Έγκριση Πολυετή Στρατηγικού Προγραµµατισµού Προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Αττικής για τα έτη 2020
– 2023.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Αθανασιάδης)
9.
Κάλυψη δαπάνης για τη συµµετοχή των
τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος
2019.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Αποστολάκη)
10.
Έγκριση λήψης προσωρινών µέτρων
ρύθµισης κυκλοφορίας για την κατασκευή
τοίχων αντιστήριξης του έργου «Έργα Υποδοµών για την Ανάπλαση του Φαληρικού
Όρµου(Φάση Α)».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Σαπουνά)
11.
Έγκριση λήψης µέτρων κυκλοφορίας
της µελέτης µόνιµης σήµανσης ασφάλισης και
πληροφοριακών πινακίδων του έργου «Έργα
Υποδοµών για την Ανάπλαση του Φαληρικού
Όρµου(Φάση Α)».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Σαπουνά)
12.
Έγκριση λήψης µέτρων προσωρινών
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων επί της Λ.
Ποσειδώνος σύµφωνα µε τις µελέτες α) για την
κατασκευή του τεχνικού ΤΕ11 στον Α/Κ Συγγρού β)για την είσοδο-έξοδο στον εργοταξιακό
χώρο για την κατασκευή του τεχνικού ΤΕ11, και
γ) για την παλαιά Λ. Ποσειδώνος (Εθνάρχου
Μακαρίου) κατά την κατασκευή του έργου
«Έργα Υποδοµών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρµου(Φάση Α)».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Σαπουνά)

13.
Έγκριση λήψης απόφασης για τη
λήψη µέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων επί της Λ. Ποσειδώνος σύµφωνα µε
την µελέτη για την κατασκευή της Γ΄ φάσης του
τεχνικού ΤΕ09-39 στον Α/Κ Συγγρού κατά την
κατασκευή του έργου «Έργα Υποδοµών για την
Ανάπλαση του Φαληρικού Όρµου(Φάση Α)».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Σαπουνά)
14.
Έγκριση λήψης µέτρων σήµανσης
και εξασφάλισης κυκλοφορίας σύµφωνα µε τη
µελέτη : Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων επί της
Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου, µέχρι και 20µ.
µετά από την οδό Αναπαύσεως στην περιοχή
Κορωπί¨, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου:
«Αποστράγγιση του Ανατολικού τµήµατος
πόλης Κορωπίου».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Σαπουνά)
15.
Συµµετοχή υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής στο “6th Corfu Symposium on
Managing & Marketing Places -Connecting
places” (6ο Συµπόσιο της Κέρκυρας για τη
διαχείριση και την προώθηση των τόπων –
∆ίκτυα πόλεων), το οποίο διοργανώνεται από
το Institute of Place Management και το
Manchester Metropolitan University, και θα διεξαχθεί από τις 6 έως και τις 9 Μαίου 2019 στην
Κέρκυρα.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Σαπουνά)
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∆ιαδικτυακή πλατφόρµα

θριάσιο-5

Συνάντηση ∆ηµάρχου Χαϊδαρίου
Μιχάλη Σελέκου µε Ανώτατους
Αξιωµατικούς του Κλάδου ∆ιαβιβάσεων

Στόχος η βελτίωση των επισκέψεων µαζικών φορέων,
σχολείων αλλά και όλων όσων ενδιαφέρονται, στο
Μπλόκ 15, χώρο ιστορική µνήµης, που βρίσκεται στα
όρια του στρατοπέδου.

για προτάσεις από τους δηµότες,
δηµιούργησε ο ∆ήµος Φυλής

Τ

ις ιδέες, δράσεις και προτάσεις τους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων, την ανάπτυξη της πόλης µας και τη βέλτιστη λειτουργία του ∆ήµου
µπορούν πλέον να προτείνουν οι δηµότες, συµµετέχοντας ενεργά στο σχεδιασµό των δράσεων του ∆ήµου Φυλής.
Για την καταγραφή των ιδεών και προτάσεων τέθηκε σε λειτουργία ένα σύγχρονο
ψηφιακό εργαλείο, µία διαδικτυακή πλατφόρµα, όπου οι δηµότες µπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις.
Η πλατφόρµα είναι προσβάσιµη µέσω του site του ∆ήµου Φυλής (https://fyli.gr, στην
ενότητα Ψηφιακές Υπηρεσίες επιλέγετε Συνδιαµορφώνω) ή απευθείας στο σύνδεσµο
https://syndimiourgoume.fyli.gr/.
Ο δηµότης ή συλλογικός φορέας µπορεί να προτείνει µία δράση που πιστεύει ότι χρειάζονται οι δηµότες και ο ∆ήµος. Οι δηµότες επιλέγουν και ψηφίζουν τη δράση που
επιθυµούν να υλοποιηθεί και δηλώνουν αν επιθυµούν να προσφέρουν εθελοντικά για
την υλοποίησή της. Κάθε µήνα, η ιδέα που συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη βαθµολογία
σε ψήφους και εθελοντισµό, θα αναδεικνύεται σε «Ιδέα του µήνα» και ο ∆ήµος θα
αναλαµβάνει να µελετήσει την υλοποίησή της.
Μέσω της πλατφόρµας οι δηµότες θα µπορούν να δουν όλες τις ιδέες που προτείνονται, καθώς και όλες τις δράσεις που υλοποιούνται ή προτάθηκαν και υλοποιήθηκαν στο παρελθόν. Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνονται οι δηµότες να συµµετέχουν ενεργά στο σχεδιασµό ενός στρατηγικού σχεδίου για τα έργα και τις δράσεις
του ∆ήµου Φυλής την επόµενη Προγραµµατική Περίοδο 2019 – 2023.

Τ

ην Πέµπ τη 11-4-2019 π ραγµατοπ οιήθηκε συνάντηση του
∆ηµάρχου Χαϊδαρίου Μιχάλη Σελέκου µε τον Υπ οστράτηγο Ιωάννη
Λυµπ έρη, ∆ιευθυντή ∆ιαβιβάσεων του ΓΕΣ και τον Ταξίαρχο Γεώργιο Γκιζάνη, ∆ιοικητή της Σχολής ∆ιαβιβάσεων.
Στη συνάντηση π ου π ραγµατοπ οιήθηκε στο Γραφείου του ∆ηµάρχου
απ ασχόλησαν διάφορα θέµατα, π ου αφορούν τη συνέχιση της συνεργασία ιδιαίτερα τη συνέχιση και τη βελτίωση των επ ισκέψεων µαζικών
φορέων, σχολείων αλλά και όλων όσων ενδιαφέρονται, στο Μπ λόκ 15,
χώρο ιστορική µνήµης, π ου βρίσκεται στα όρια του στρατοπ έδου.
Αµφότεροι, τόνισαν ότι θα π άρουν όλα τα µέτρα ώστε να συνεχιστούν οι
επ ισκέψεις αλλά και θα π υκνώσει η επ ικοινωνία και η συνεργασία τους.

Επα γγελµα τική Σχολή
(ΕΠΑ.Σ) Ελευσίνας
Σ τ ο π λ αί σ ι ο τ ω ν δ ρ άσ ε ω ν Π ρ ο β ο λ ή ς τ η ς

Μ α θ η τ ε ί α ς Ο Α Ε ∆ , η Ε π α γ γε λµ α τ ι κ ή Σ χ ο λ ή ( Ε Π Α . Σ )

Μ α θ η τ ε ί α ς Ε λ ε υ σ ί να ς ξ ε κ ι ν ά τ η ν ε τ ή σ ι α δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η µ ε
π α ρ α γ ω γι κ ο ύ ς κ α ι κ ο ι νω ν ι κ ο ύ ς φ ο ρ ε ί ς τ ο υ Θ ρ ι α σ ί ο υ
Π ε δ ί ο υ µ ε στ ό χ ο τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η ε ι δ ι κ ο τ ή τ ω ν π ο υ θ α
λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ο υ ν τ ο σ χ ο λ ικ ό έ τ ο ς 2 0 1 9 - 2 0 2 0
π ρ ο ς ό φ ε λ ο ς τ η ς τ ο π ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο µ ία ς .

Ο ∆ ι ε υ θυ ντ ή ς τ η ς ΕΠ Α. Σ
Αλ έ ξ α νδ ρ ο ς Σ . Απ ο σ τ ο λ ί δ η ς

∆ευτέρα 15 Απριλίου 2019

6-θριάσιο

Εποχούµενη, λόγω βροχής, η λιτάνευση της
Εικόνας της Μονής Κλειστών

Το πρωί του Σαββάτου 20 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 η Εικόνα,
σύµφωνα µε το έθ ιµο, θ α λιτανευτεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής.

Μ

ε ευλάβεια και θρησκευτική κατάνυξη επαναλήφθηκε, το Σαββάτο 13 Απριλίου 2019, το
πατρογονικό έθιµο της λιτάνευσης της Εφεστίου Εικόνας της Ιεράς Μονής Κλειστών, στην πόλη
των Άνω Λιοσίων.
Οι ιερείς του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης και το χριστεπώνυµο πλήρωµα, µε επικεφαλής
το ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού και σύσσωµο το
∆ηµοτικό Συµβούλιο έφτασαν στις 16:00 στην Πύλη της
ιστορικής Μονής Κλειστών, όπου, µε τις ευλογίες του
Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ.
Αθηναγόρα παρέλαβαν την Ιερά Εικόνα, την οποία ο
ειδικός τεχνίτης Μιλτιάδης Τσάφας είχε τοποθετήσει
στην προστατευτική προθήκη, παρουσία της εντεταλµένης αρχαιολόγου Σοφίας Βερούτη.

Εκεί, για να προστατευθεί η Εικόνα από τη βροχή
που είχε προηγηθεί, τοποθετήθηκε, σε όχηµα του
∆ήµου Φυλής, το οποίο ακολούθησαν, πεζή, οι εκατοντάδες των προσκυνητών.
Η ποµπή, αφού σταµάτησε για την καθιερωµένη
δέηση στο µνηµείο των εκτελεσθέντων Χασιωτών και
Λιοσιωτών έγινε δεκτή µε τιµές στη Φυλή, από τον
εφηµέριο του Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου, πατέρα
∆ηµήτριο Παναγακόπουλο και ενορίτες της Φυλής.
Εν συνεχεία, αφού λιτανεύτηκε στη Λεωφόρο Φυλής,
της αποδόθηκαν τιµές από τον ιερέα και ενορίτες του
Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου πατέρα Μηνά Αλεξιάδη
καθώς και του Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου Άνω
Λιοσίων.
Η ποµπή έγινε, επισήµως, δεκτή, από τη Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής, τα τιµητικά αγήµατα µαθητών της
Σχολής Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας και
ανδρών της 2ης Μοίρας Αλεξιπτωτιστών (2ης Μ.ΑΛ) και
εκατοντάδες πιστών στη συµβολή των οδών Φυλής και
Στρατηγού Λιόση, απ’ όπου οδηγήθηκε στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Ιερού Ναού, το Σαββάτο 13 Απριλίου 2019 Ετελέσθη Εσπερινός (19:00)
και κατόπιν αγρυπνία (22:00).

Η γνώση
σώζει ζωές!

Το πρωί της Κυριακής 14 Απριλίου 2019 θα τελεστεί
Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει προσκύνηµα της
Ιερής Εικόνας. Στις 15:00 θα τελεστεί Παράκληση και
στις 16:00 η Εικόνα θα αναχωρήσει µε αυτοκινητοποµπή για την Ιερά Μονή.
Το πρωί του επόµενου Σαββάτου 20 Απριλίου 2019
και ώρα 10:00 η Εικόνα, σύµφωνα µε το έθιµο, θα λιτανευτεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής.

Και το 2019 - 2020 πρόγραµµα δωρεάν
µαστογραφιών από την ΚΕ∆Ε

Σεµινάριο βασικών Α’
ΒΟΗΘΕΙΩΝ και
Κ α ρδιοπνε υµονικ ή
αναζωογόνηση - CPR
στην Ελευσίνα

Τ ο Σάββατο 13/4/2019 η
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίνας σε συνεργασία µε το
Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων και τους εθελοντές διασώστες
της Εθελοντικής ∆ιασωστικής Οµάδας Κρίσεων Ε∆ΟΚ, πραγµατοποίησαν
σεµινάριο βασικών Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ και Καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση CPR .
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ο – 4ου
Γυµνασίου Ελευσίνας (Χατζηδάκη 38 Ελευσίνα) από τις 10:00 π.µ έως τις
14:00 µ.µ.
Η Είσοδος ήταν ΕΛΕΥΘΕΡΗ για όλους, ενώ παράλληλα στους συµµετέχοντες θα χορηγείτο και Βεβαίωση Παρακολούθησης .

Τ

ο "πράσιν ο φως" προκειµέν ου ν α συν εχ ιστεί και για την χ ρον ική περίοδο
2019 - 2020 το πρόγραµµα δωρεάν µαστογραφιών , έδωσε στην τελευταία
συν εδρίαση του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεν τρικής Έν ωσης ∆ήµων Ελλάδος, την Τετάρτη 10 Απριλίου. Να σηµειωθεί ότι, το πρόγραµµα έχ ει την οργαν ωτική και χ ορηγική υποστήριξη της ΚΕ∆Ε και υλοποιείται από την Αν τικαρκιν ική Εταιρεία για τέταρτη συν εχ ή χ ρον ιά.
Απευθύν εται σε γυν αίκες των ακριτικών δήµων της Ελλάδας.

Από το Φεβρουάριο του 2016 που έχ ει ξεκιν ήσει µέχ ρι σήµερα έχ ουν πραγµατοποιηθεί δωρεάν µαστογραφίες σε περισσότερες από 7.000 δηµότισσές που πληρούσαν τα κριτήρια. Από τα αποτελέσµατα των ελέγχ ων διαπιστώθηκαν ύποπτα
ευρήµατα σε έν α ποσοστό περίπου 2%.
Όπως επισήµαν ε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης µε αφορµή τη συν έχ ιση του
Προγράµµατος, η Αυτοδιοίκηση παραµέν ει δίπλα στον ευπαθή πληθυσµό µε την
υλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης και προστασίας της ∆ηµόσιας Υ γείας.
«∆εν θα κουραστώ ν α επαν αλαµβάν ω ότι η πρόληψη σώσει ζωές. Σκοπός µας
είν αι ν α µην στερηθεί την πολύτιµη για την σωτηρία της ζωής εξέταση της µαστογραφίας καµία γυν αίκα και ειδικά εκείν ες που λόγω οικον οµικών δυσχ ερειών δεν
έχ ουν τη δυν ατότητα µετακίν ησης και πραγµατοποίησης της εξέτασης. Ο έγκαιρος
εν τοπισµός των ύποπτων ευρηµάτων συµβάλλει στην άµεση διάγν ωση και αν τιµετώπιση του καρκίν ου του µαστού. Ως Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθµού θα
συν εχ ίσουµε µε όλες τις δυν άµεις που διαθέτουµε ν α στηρίζουµε τον γυν αικείο
πληθυσµό της χ ώρας, όπως και τις ευάλωτες και οικον οµικά εξασθεν ηµέν ες οµάδες
σε κάθε γων ιά της Ελλάδας».

Η ΘΕΙΑ ΑΡΧΟΝΤΩ
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

∆ευτέρα 15 Απριλίου 2019

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 19:00 ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
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Μετεγκαταστάθηκε το ΚΕΠ Άνω Λιοσίων στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 20 Α’

Στη συµβολή των οδών Αχαρνών και Γεωργίου Παπανδρέου 20 Α’, σε µικρή απόσταση
από την παλιά Εφορία, όπου σήµερα στεγάζονται
οι ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Φυλής, µετεγκαταστάθηκε και λειτουργεί, από την περασµένη
∆ευτέρα, 8 Απρι λί ου 2019, το ΚΕΠ Άνω
Λιοσίων.
Η µετεγκατάσταση κατέστη αν αγκαία λόγω
ιδιόχρησης του ακιν ήτου που φιλοξεν ούσε
µέχρι την περασµέν η εβδοµάδα το ΚΕΠ.

Το νέο κτίριο, πληροί, τις προϋποθέσεις για
καλές συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων και
για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ είναι
προσβάσιµο και στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
(ΑΜΕΑ).
Εξάλλου το ΚΕΠ, στο πλαίσιο της αναβάθµισης
των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες
επέκτεινε το ωράριο λειτουργίας του και θα µένει
ανοιχτό, τις καθηµερινές, µέχρι τις 19:00.

Πασχαλινό bazzar διοργανώνει ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεµόνων του 6ου
∆ηµοτικού σχολείου Ασπροπύργου

∆ράση αποψίλωσης και
καθαρισµού σε όλα τα
υψηλά και επικίνδυνα
δένδρα της Παραλίας
Ασπροπύργου

Μ

Μ

ε πρόγραµµα υλοποιείται
σταδιακά κλάδεµα υψηλών
δέντρων από το προσωπικό της Αποκεντρωµένης Υπηρεσίας Παραλίας Ασπρόπυργου µε
την συνδροµή µηχανηµάτων &
συναδέλφων τους από το ∆ήµο...
Σκοπός της ενέργειας αυτής είναιπέρα του καλλωπισµού των δρόµων & πλατειών- κυρίως η αποφυγή ατυχηµάτων από το σπάσιµο κλαδιών...
Ως Εντεταλµένος ∆ήµ. Σύµβουλος Αποκεντρωµένης Υπηρεσίας
Παράλιας Ασπρόπυργου ο κ. Κοναξής συγχαίρει τους εργαζόµενους
της περιοχής κ.κ. ∆. Μοσχοπουλο
& Β. Ταντικη και όσους εργάτες του
∆ήµου τους βοηθούν για την άψογη

Κοµβικό ρόλο στην ταχεία µετεγκατάσταση του
νέου ΚΕΠ και στην αναβάθµιση των υπηρεσιών
που παρέχει στους πολίτες έπαιξε ο Αντιδήµαρχος Γιώργος Αδάκτυλος.
Οι πολίτες µπορούν να επικοινωνούν µε το
ΚΕΠ Άνω Λιοσίων:
ΤΗΛ. 213-2060110/123/125/126
FAX: 213-2060124
Ε-MAIL: d.anoliosion@kep.gov.gr

ε χαρά σας προσκαλούµε στο Πασχαλινό bazzar , που διοργανώνει ο
Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του 6ου ∆ηµοτικού σχολείου
Ασπροπύργου και θα γίνει στο χώρο του σχολείου µας (Ηρ.Πολυτεχνείου άνευ αριθµού,Νεόκτιστα Ασπροπύργου), από την ∆ευτέρα 15
Απριλίου έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019.
Θα υπάρχουν χειροποίητες δηµιουργίες κατασκευασµένες από γονείς και
µέλη του Συλλόγου,όµορφα δώρα για εσάς και τους αγαπηµένους σας!
Θα χαρούµε να σας δούµε από κοντά και να ανταλλάξουµε ευχές,αυτές τις
γιορτινές µέρες.

δουλειά τους... αλλά και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους µου
Αντιδηµάρχους για την συµβολή
τους στο έργο αυτό...
Η δράση αυτή θα συνεχιστεί σε
όλα τα υψηλά και επικίνδυνα δένδρα της περιοχής...

Μ έ ρε ς και ώρε ς λε ι του ργί ας Bazzar:
∆ε υ τέ ρα 15/4 έ ως Παρασκε υ ή 19/4 από τι ς 09:30 έ ως τι ς 13:30 και
Τ ε τάρτη 17/4,Πέ µπτη 18/4,Παρασκε υ ή 19/4 και το απόγε υ µα από τι ς
18:00 έ ως τι ς 20:00.
Με σεβασµό, εκ µέρους του ∆Σ του Συλλόγου µας,

Ο Πρόεδρος Κατσαΐτης Χρήστος (6940471607)
Η Γραµµατέας Καραµούζη Ανδριάνα

∆ευτέρα 15 Απριλίου 2019

8-θριάσιο

Σε πλήρη εξέλιξη
οι εργασίες σε 11
πλατείες στο
Κέντρο Άνω Λιοσίων,
στη ∆ροσούπολη,
τον Άγιο Νικόλαο
& το Ζεφύρι

Μ

ε γοργούς ρυθµούς συν εχίζεται η διαδικασία της κατασκευής των 18 ν έων
πλατειών στο ∆ήµο Φυλής, σε
συν έχεια της σύµβασης που υπεγράφη τον
περασµέν ο Νοέµβριο µε την αν άδοχο εταιρεία.
Πρόκειται για έν α έργο που δίν ει άλλη
«πν οή» και στις τρεις δηµοτικές εν ότητες και
αποσκοπεί σε µια πραγµατική αισθητική
αν αβάθµιση του ∆ήµου, η οποία έχει ήδη
γίν ει δεκτή µε εν θουσιασµό από τους
κατοίκους σε Άν ω Λιόσια, Ζεφύρι και Φυλή.
Ήδη η Τεχν ική Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής
ολοκληρών ει τις εργασίες για την κατασκευή
των εν ν ιά (11) πρώτων πλατειών σε Άν ω
Λιόσια, Ζεφύρι και Φυλή, εν ώ σύν τοµα θα
ξεκιν ήσει η κατασκευή άλλων 7 .
«Φτιάχν ουµε έν α ∆ήµο όµορφο, ικαν ό ν α
προσελκύσει και κόσµο εκτός της περιοχής,
αλλά και που θα µπορεί ν α ικαν οποιεί αισθητικά τους κατοίκους και των τριών ∆ηµοτικών
Εν οτήτων » αν αφέρει σχετικά ο ∆ήµαρχος
Χρήστος Παππούς, εν ώ από την πλευρά
του ο Αν τιδήµαρχ ος Τεχ ν ικών Έργων
Θαν άσης Σχίζας, στάθηκε στην αν αβάθµιση
που θα επιφέρει το έργο στις γειτον ιές και στις
συν οικίες του ∆ήµου Φυλής.
∆είτε αν αλυτικά τα σηµεία κατασκευής των
ν έων πλατειών :

Κατασκευάζον ται ήδη 11 πλατείες στο
Κέν τρο Άν ω Λιοσίων , στη ∆ροσούπολη, Λίµν η, Άγιο Νικόλαο, Ζεφύρι
και Φυλή

Πλατεία στη ∆ροσούπολη, σε έκταση 590,86 τ.µ. που περικλείεται από τις
οδούς Ζακύν θου – Ληξουρίου – Αχελώου –
Ιθάκης.
Πλατεία στη ∆ροσούπολη, έκτασης
617,84 τ.µ. που περικλείεται από τις οδούς
Αργοστολίου – Αχελώου – Πην ειού
Πλατεία στη Λίµν η, έκτασης 480,00
τ.µ. που περικλείεται από τις οδούς Σερίφου
– Σάµου – Σύρου.

Πλατεία στον Άγιο Νικόλαο, έκτασης 1.898,00 τ.µ. που περικλείεται από τις
οδούς Λασκαράτου – Καβάφη Κ. – Κορν άρου Β. – Κρυστάλλη.
Πλατεία στη Λίµν η, έκτασης 570,00

τ.µ. που περικλείεται από τις οδούς Μυκόν ου
– Χίου.

Πλατεία στη ∆ροσούπολη, έκτασης
355,73 τ.µ. που περικλείεται από τις οδούς
Αχελώου – Καλαµά.
Πλατεία στον Άγιο Νικόλαο, έκτασης 106,00 τ.µ. που περικλείεται από τις
οδούς Οδ. Ελύτη – Σικελιαν ού Αγγ. – Καρυωτάκη – Κάλβου.

Πλατεία στο Κέν τρο Ζεφυρίου,

έκτασης 2.160,00 τ.µ. που περικλείεται από
τις οδούς Βαλαωρίτη – Υψηλάν του – Κασοµούλη – Γλην ού.
Πλατεία στο Κέν τρο Ζεφυρίου,

έκτασης 1.976,00 τ.µ. που περικλείεται από
τις οδούς Παν αγίας Γρηγορούσης – Γράµµου
– Τζαβέλα.
Πλατεία στο Κέν τρο Ζεφυρίου,

έκτασης 2.280,00 τ.µ. που περικλείεται από
τις οδούς Αθαν ασίου ∆ιάκου – ∆αβάκη – Χαλκίδος – Πετρόµπεη.
Πλατεία σε έκταση 376,00 τ.µ. που
περικλείεται από τις οδούς Αγίου Πέτρου – ∆.
Αν των ίου και Ι. ∆ραγούµη.
Το προσεχές διάστηµα, θα κατασκευαστούν άλλες 7 ν έες πλατείες

Πλατεία στο Κέν τρο Άν ω Λιοσίων ,
έκτασης 2.172,15 τ.µ. που περικλείεται από
τις οδούς Εθν ικής Αν τιστάσεως – 28ης Οκτωβρίου.



Πλατεία στο Κέν τρο Άν ω Λιοσίων ,

έκτασης 380,00 τ.µ. επί της οδού ∆ηµαρχείου
στη συµβολή των οδών ∆ηµοκρατίας και Γρ.
Λαµπράκη.


Πλατεία στον Άγιο Γεώργιο, έκτασης

504 τ.µ., επί της οδού Τέλλου Άγρα.


Πλατεία στη ∆ροσούπολη, έκτασης

180 τ.µ. επί των οδών Αλιάκµων ος και
Αχελώου


Πλατεία στο Κέν τρο Ζεφυρίου,

έκτασης 780,00 τ.µ. που περικλείεται από τις
οδούς Χαλκιδικής – Βύρων ος – ∆ερβεν ακίων .


Πλατεία στο Κέν τρο Ζεφυρίου,

έκτασης 1.157,00 τ.µ. επί της οδού Μπακογιάν ν η


Πλατεία στο Κέν τρο Ζεφυρίου,
έκτασης 1.250,00 τ.µ. που περικλείεται από
τις οδούς Ναυαρίν ου – Φιλικής Εταιρείας –
Καν άρη.

Εκδήλωση της Πολιτικής
Ακαδηµίας της ΟΝΝΕ∆
«∆ύο γενιές, ένα όραµα:
Η Ενωµένη Ευρώπη»

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την
Τρίτη 16 Απριλίου 2019, ώρα 7.30
µ.µ.,στο Πνευµατικό Κέντρο
∆ήµου Ασπροπύργου
(Αλέκου Παναγούλη 13,
Ασπρόπυργος),
µε οµιλητές τους υποψήφιους
Ευρωβουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας,
Βαγγέλη Μεϊµαράκη και Κώστα ∆έρβο,
και τον ∆ιευθυντή της Πολιτικής
Ακαδηµίας ΟΝΝΕ∆, Ευάγγελο Λιάκο.

∆ευτέρα 15 Απριλίου 2019

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος –
Αναµόρφωση ∆ηµ. Προϋπολογισµού ο.ε. 2019.

θριάσιο-9

Στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας

Σ

στα

υν εδριάζει σήµερα ∆ευτέρα 15 Απριλίου 2019
και ώρα 19:00 το ∆ηµοτικό Συµβουλίο Ελευσίν ας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1.
Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου π ερί
χ ρηµατοδότησης της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης ∆ήµου
Ελευσίν ας από τον ∆ήµο µας µην ός Μαρτίου 2019 του
Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης.
2.
Τροπ οπ οίηση του Ετήσιου Προγράµµατος
∆ράσης της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης ∆ήµου Ελευσίν ας
3.
Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί της
ψηφισθείσης αν αµόρφωσης προϋπολογισµού οικον οµικού έτους 2019 της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης ∆ήµου
Ελευσίν ας
4.
Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί της
ψηφισθείσης αν αµόρφωσης προϋπολογισµού οικον οµικού έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµού – Αθλητισµού – Κοιν ων ικής Πολιτικής & Προσχ ολικής Αγωγής
∆ήµου Ελευσίν ας.
5.
Τροπ οπ οίηση Τεχ ν ικού Προγράµµατος –
Αν αµόρφωση ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού ο.ε. 2019.
6.
Λήψη απόφασης για την έγκριση προς κατηγο-

ριοποίηση της Αθλητικής Εγκατάστασης του
Σκοπευτικού Οµίλου Ελευσίν ας.
7.
Λήψη απόφασης περί αποδοχ ής συµµετοχ ής του ∆ήµου στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ
ΙΙ» του άξον α προτεραιότητας «Κοιν ων ικές και
Πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των
∆ήµων » στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 4721/231-2019 πρόσκλησης V µε τίτλο: «Προµήθεια εξοπλισµού, κατασκευή, µεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων , για τη δηµιουργία ή και αν αβάθµιση των στάσεων , για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοιν ού
των ∆ήµων της χ ώρας».
8.
Απαλλαγή από προσαυξήσεις.
9.
Λήψη απόφασης για την επιχ ορήγηση Αθλητικών Συλλόγων της πόλης.
10. Λήψη απόφασης για την παράταση σύµβασης
που αφορά στην Μίσθωση Μηχ αν ηµάτων Έργων ,
Οχ ηµάτων , Γεραν ών κ.λ.π. (Μηχ αν ικό σάρωθρο µε
χ ωρητικότητα κάδου 4 έως 6 m3, Μίν ι φορτωτής (διαβολάκι) κατ’’ ελάχ ιστο 45 Hp, Μίν ι εκσκαφέας (τσαπάκι) µε σφύρα τουλάχ ιστον 150 kg και πραγµ. ισχ ύος
κατ’ ελάχ ιστον 28 Hp φορτωτής λαστιχ οφόρος πραγµ.
Ισχ ύος κατ’ ελάχ ιστον 142 PS, µίσθωση φορτηγού (Σ).
11. Λήψη απόφασης για την χ ορήγηση θέσης στά-

θµευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Τραπεζούν τος & Εθν ικής
Αν τιστάσεως 11 της ∆ηµοτικής Εν ότητας Ελευσίν ας.
12. Λήψη απόφασης για την κοπή ή µη δέν δρου
σε κοιν όχ ρηστο χ ώρο της ∆ηµοτικής Εν ότητας Ελευσίν ας.
13. Λήψη απόφασης για την παραχ ώρηση χ ρήσης
αίθουσας σχ ολικού χ ώρου του 1ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Ελευσίν ας, στο Σύλλογο Γον έων & Κηδεµόν ων
του 1ου ∆ηµ. Σχ ολείου Ελευσίν ας για πραγµατοποίηση
των συν εδριάσεών του.
14. Επί αιτήµατος της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης
∆ήµου Ελευσίν ας για την παραχ ώρηση του θεατρικού
χ ώρου του Ελαιουργείου στο ν ηπιαγωγείο ΒΙΟΛΕΤΑ.
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προµηθειών &
παραλαβή των αν τικειµέν ων των συµβάσεων γεν ικών
υπηρεσιών .

Εκτεταµένα έργα ασφαλτόστρωσης στο Οδικό δίκτυο του Ασπρόπυργου
Με συνέπεια και γοργούς ρυθµούς υλοποιείται ο προγραµµατισµός της ∆ηµοτικής Αρχής, για εκτεταµένες ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις όλων των οδών της πόλης. Ειδικότερα, η Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία µε την
ανάδοχο Τεχνική Εταιρεία, προχώρησε στην ανακατασκευή, επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση µεγάλων
τµηµάτων του οδικού δικτύου. Εργασίες επισκευής των ασφαλτικών του οδοστρώµατος (ασφαλτοστρώσεις) πραγµατοποιήθηκαν στις οδούς, Θερµοπυλών, Κιλκίς, Ποσειδώνος, Σαλαµίνος, Θεµιστοκλέους, Αγίας Σοφίας, Θριασίου,
Ελασσόνος κ.α. καθώς και στη συνοικία, Ρουπάκι.
Ο ∆ήµαρχος, κ. Νίκος Μελετίου και ο Αντιδήµαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Πολεοδοµίας και Αειφόρου Ανάπτυξης,
κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, ζητούν την κατανόηση των ∆ηµοτών για την πρόσκαιρη αναστάτωση που δηµιουργείται στις υπό ασφαλτόστρωση οδούς, επειδή το έργο αφορά στην εικόνα, στη λειτουργικότητα της πόλης και
στην ποιότητα ζωής όλων των Ασπροπύργιων.
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10-θριάσιο

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Γνωµοδότηση περί µονοδρόµησης τµήµατος της
οδού Μακεδονίας από την συµβολή της µε την
οδό Στ. Καζαντζίδη έως την Λεωφόρο Γέλας

Η ∆ηµοτική Αρχή, όπως και όλες τις προηγούµενες φορές, υπερασπίστηκε το δικαίωµα στη δουλειά
των εργαζόµενων σε µόνιµες θέσεις εργασίας, γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Πρόκειται για 26 εργαζόµενους, οι οποίοι στελεχώνουν την υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου µας.
Η µοναδική λύση που θα δώσει τέλος στην εργασιακή οµηρία που βρίσκονται και στα οξυµένα προβλήµατα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου,
είναι η µονιµοποίηση στις θέσεις τους.
Αυτό προσκρούει στην απαγόρευση από την
κυβέρνηση των προσλήψεων µόνιµου προσωπικού.
Ως ∆ηµοτική Αρχή, θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε
το δίκιο των εργαζοµένων για µόνιµη και σταθερή
δουλεία, µε δικαιώµατα.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
∆/ΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ. ∆/ν ση: Λεωφ . Συγγρού 1517
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr
Αθήν α, 12-04-19
Aρ. Πρωτ.: 105717

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται
ότι:
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε το µε αρ.
πρωτ. 33925/1460/19 έγγραφο ο
φάκελος ανανέωσης Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,
µε ΠΕ.Τ .: 1903057626 και µε:
Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο παραγωγής
φυτοπροστατευτικών
προϊόντων και αγροεφοδίων»,
υποκατηγορία: A2, οµάδα: 9η,
α/α: 92 (Παραγωγή λιπασµάτων
και αζωτούχων ενώσεων) και α/α:

Έχ ον τας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/10 όπως αυτό αν τικαθίσταται µε το άρθρο 77 του
Ν. 4555/18 , καλείστε σε συν εδρίαση την ∆ευτέρα 15
Απριλίου 2019 και ώρα 18:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίν ας, προκειµέν ου ως αρµόδια Επιτροπή
ν α συζητήσουµε και ν α πάρουµε απόφαση στο παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
1.
Γν ωµοδότηση περί µον οδρόµησης τµήµατος
της οδού Μακεδον ίας από την συµβολή της µε την οδό
Στ. Καζαν τζίδη έως την Λεωφόρο Γέλας µε κατεύθυν ση
προς την Λεωφόρο Γέλας της ∆.Ε. Ελευσίν ας.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ Π.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
97 (Παραγωγή παρασιτοκτόνων
και άλλων αγροχηµικών προϊόντων)
Β) θέση έργου: θέση Ξηροπήγαδο, οδός Γιακουµή, ∆Ε Μάνδρας,
στο ∆ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας,
στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτ.
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα έργου: ‘’ΕΛΛΑΓΡΕΤ
ΑΒΕΕ’’
∆) αρµόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής
Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την
αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
Αττικής ήτοι τη ∆/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:00-

15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2)
το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό
Μητρώο (ΗΜΠ) µόνο για εγγεγραµµένους χρήστες στη διεύθυνση
http: eprm.ypen.gr.
ΣΤ ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που ανανεώνεται
την
ΠΕΧΩ
213/Φ.Περιβ._9/07, όπως παρατάθηκε η ισχύς της µε την
Φ 5752/922/περ9/12/23-2-2012
και τροποποιήθηκε µε την
Φ5752/6274/περ9/15/7-12-2015
απόφαση.
Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης: «Θριάσιο»
και link δηµοσίευσης:
www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
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<<Η κοινωνία όµως, είναι πολύ πιο µπροστά από την πολιτική.

Και η κοινωνία απαιτεί υπερβάσεις. Χωρίς στεγανά και παρωπίδες .>>
<<Τίποτα δεν µπορεί να σταµατήσει το νέο, το φρέσκο, το ειλικρινές.>>

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2

Κανεί ς µας βέβαι α δεν γεννήθηκε χθες. ∆ι και ούµαστε να
εί µαστε υπερήφανοι γι α τι ς πολι τι κές µας επι λογές.
Η κοι νωνί α όµως, εί ναι πολύ πι ο µπροστά από την πολι τι κή.
Και η κοι νωνί α απαι τεί υπερβάσει ς. Χωρί ς στεγανά και
παρωπί δες.
Ο αντί παλός µας δεν εί ναι εχθρός µας.
Και επει δή δι αφωνούµε, δε σηµαί νει πως δεν µπορούµε να
συνυπάρχουµε.
Να µην φοβόµαστε λοι πόν ούτε την αλήθει α, ούτε την κρι τι κή.
Να µάθουµε στη συνεννόηση, στη συναί νεση και τη συνεργασί α.
Ο Τόπος µας και βαρέθηκε και ακρι βοπλήρωσε ανούσι ες
κόντρες.

Αρχή τέταρτη: Ο ∆ήµος Ασπροπύργου, έχει κουραστεί,
έχει γεράσει.
Γι α να ξανανι ώσει χρει άζεται να τα δούµε όλα από την αρχή..
Ασυµβί βαστα.
Κρατάµε τα θετι κά, δεν µηδενί ζουµε.
Μακρι ά από µας η υποκρι τι κή λογι κή του «παραλαµβάνουµε
καµένη γη».
Αλλά, θέλω να εί µαι σαφής.
Αν εί στε ευχαρι στηµένοι µε τη σηµερι νή κατάσταση, αν αποδέχεστε τη σηµερι νή πραγµατι κότητα, δεν σας κάνω. ∆εν εί µαι
ο άνθρωπος σας.
Εί µαι εδώ γι α να αναµετρηθούµε όχι µε το χθές, αλλά µε το
αύρι ο.
Όχι µε τους πολι τι κούς µας αντι πάλους αλλά πρώτα από όλα
µε τους ί δι ους µας τους εαυτούς
Αρχή πέµπτη: Κανείς δεν νικάει µόνος του. Μόνο αν
πιστέψουµε σε κάτι όλοι µαζί, αν γίνει προσωπική υπόθεση
όλων µας, πάνω από διαφωνίες και διαφορετικές απόψεις,
θα χτίσουµε το αύριο.

Και η αλλαγή έρχεται µόνο από κάτω προς τα πάνω. Από
όλους µαζί . Και αν µου δώσετε την εντολή να σας υπηρετήσω ως
∆ήµαρχος, τότε να ξέρετε ότι η πόλη θα είναι ευθύνη δική
µου και ευθύνη δική σας.
Γι ατί ο Ασπρόπυργος µπορεί να εί ναι υποχρέωση του ∆ήµαρχου, αλλά εί ναι δι καί ωµα όλων µας.

∆εν θα σας κουράσω µε λεπτοµέρει ες τι ς οποί ες θα παρουσι άσουµε σε ει δι κή εκδήλωση.
Ούτε θα αναφερθώ στην ασφάλει α- το περι βάλλον και την
καθαρι ότητα τα οποί α δεν θεωρώ έργο αλλά υποχρέωση που
αυτήν την στι γµή εί ναι παρατηµένα στο έλεος του θεού από την
δηµοτι κή αρχή.
Ενδει κτι κά θα αναφέρω µερι κά µόνο από τα αυτονόητα που
βλέπουµε και συζητάµε κάθε µέρα όλοι µας:
• Την δηµιουργία 2ου λυκείου άµεσα
• Την δηµιουργία δικτύου δηµοτικής συγκοινωνίας για να
ενωθεί η περιφέρεια µε το κέντρο και ο προαστιακός µε τις
εταιρείες
• Την εισαγωγή της καινοτοµίας και της τεχνολογίας στις
υπηρεσίες του ∆ήµου ώστε να µπορείτε να κάνετε αιτήσεις από το σπίτι σας και να εξοικονοµουµε χρονο και χρήµατα
• Την ανάπλαση της παραλίας ώστε να γίνει πόλος έλξης
για κατοίκους και επισκέπτες
• Κέντρο υγείας για άµεση πρόσβαση όλων
• Κέντρο διηµέρευσης για παιδιά µε ειδικές ικανότητεςαυτό σηµαίνει πολιτισµός
• Αναβάθµιση του κέντρου ώστε να ζωντανέψει η πόλη
µας
Σε όλα αυτά και σε άλλα πολλά
Σας θέλουµε όλους κοντά µας και ∆ε µας ενδι αφέρει σε ποι ον
κοµµατι κό φορέα ανήκετε ή εάν ανήκετε σε κάποι ον.
∆ε µας ενδι αφέρει τι πρεσβεύατε µέχρι σήµερα ή εάν
στηρί ζατε συγκεκρι µένο συνδυασµό.

Αυτό όµως που µας ενδι αφέρει εί ναι εάν έχετε την ί δι α αγάπη
και µεράκι γι α την πόλη µας
∆εν θα δεχτούµε κανένα εµπόδι ο απ’ όπου και αν αυτό
προέρχεται .
Τί ποτα δεν µπορεί να σταµατήσει το νέο, το φρέσκο, το ει λι κρι νές.
Ξέρουµε ότι κάποι οι βρί σκονται σε έναν επι κοι νωνι ακό
πανι κό,
Πι στεύουν ότι µπορούν να εξαγοραστούν οι πολί τες του Ασπροπύργου αλλά κάνουν λάθος. Γι ατί ο λαός του Ασπροπύργου
έδωσε πολλές ευκαι ρί ες - 13 χρόνι α - στη σηµερι νή δι οί κηση
που θεώρησε ότι µπορεί να τον παραπλανήσει .
Έχουν αρχί σει και πάλι να υπόσχονται γι α να συνεχί σουν να
έχουν τον Ασπρόπυργο σαν τσι φλί κι τους.
∆ι αρρέουν ψευδεί ς ει δήσει ς γι α τον συνδυασµό µας.
Προσπάθησαν να κρύψουν µε κάθε µέσο τη µεγάλη δυναµι κή
µας
Eπι καλέστηκαν ακόµη και ψεύτι κες έρευνες γι α να µας τροµάξουν.
∆εν σας κρύβω ότι µας πλησί ασαν πολλοί γι α να εµποδί σουν
να έρθει η επόµενη µέρα στον Ασπρόπυργο.
Ότι τάχα έπρεπε να περι µένουµε να έρθει η σει ρά µας µι ας
και έχουν µάθει να κι νούνται υπόγει α
Γι ατί απ’ ό,τι φαί νεται συµφέρει κάποι ους ο Ασπρόπυργος
να βρί σκεται στο σκοτάδι , να λαµβάνονται οι αποφάσει ς κεκλει σµένων των θυρών, χωρί ς να γνωρί ζουν οι πολί τες.
Όµως ο Ασπρόπυργος των δύο ταχυτήτων έχει ηµεροµηνί α
λήξης.
Γιατί µετά τις εκλογές ο Ασπρόπυργος θα είναι ένας και
θα είναι για όλους!
Γι ατί η αλλαγή δεν έρχεται από τους ανθρώπους που βύθι σαν
τον Ασπρόπυργο στο σκοτάδι , αλλά αυτούς που εί ναι στο φως,
εκεί νους που έχουν επι λέξει να βρί σκονται στο φως.
Και ι δού σήµερα η απόδει ξη.
Εσεί ς εί στε η απόδει ξη.
Όλοι εσεί ς που δεν συµβι βάζεστε µε το µέτρι ο και το οπι σθοδροµι κό.
Αλλά η µεγαλύτερη απόδει ξη θα έρθει και στην κάλπη.
Γι ατί µπορεί να κατάφεραν όλα αυτά τα χρόνι α να καθοδηγούν
τους πολί τες, να τους ενοχλούν και να εκβι άζουν την ψήφο τους.
Κάποι οι σκόρπι σαν τον φόβο γι α την πολι τι κή επι λογή τους.
Σήµερα τους στέλνουµε ένα ηχηρό µήνυµα.
Παλαιοκοµµατικές τακτικές εκφοβισµού των πολιτών δεν
έχουν θέση στον Ασπρόπυργο του 2019
Εί ναι αδι ανόητο να υπάρχει αστυνοµί α των like
Εί ναι απαράδεκτο να αστυνοµεύουν την νεολαί α µας.
∆εσµευόµαστε ενώπι ον σας πως στον Ασπρόπυργο του
αύρι ο, ο φόβος και η τροµοκρατί α θα µεί νουν στο χθες παρέα
µε τους εκφραστές τους.
Η πόλη µας να εί στε σί γουροι
θα προχωρήσει ελεύθερη ΜΠΡΟΣΤΑ
Στι ς εκλογές αυτές καλεί στε να κάνετε µί α πολι τι κή πράξη
και να επι λέξετε ανθρώπους που ζουν ανάµεσά σας γι α την
επόµενη µέρα στην πόλη και µπορούν να σας ακούσουν, µπορούν να σας καταλάβουν:
ανθρώπους που έχουν τη δουλει ά τους, εί ναι επαγγελµατί ες,
δεν έχουν συµφέρον και έχουν προσφερθεί µε ανι δι οτέλει α και
ήθος να λύσουν τα προβλήµατα σύµφωνα µε το σχέδι ο µας γι α
την επόµενη µέρα.
Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι εάν µία λέξη µας εκφράζει περισσότερο και µας χαρακτηρίζει είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ.
Αυτήν θα υπερασπιστούµε, γι’ αυτήν θα αγωνιστούµε.
Έτσι θα κερδίσουµε τον χαµένο χρόνο, τις χαµένες δεκαετίες.
Στο σηµεί ο αυτό θέλω το πι ο ζεστό σας χει ροκρότηµα γι α
τους ανθρώπους που µπαί νουν µπροστά και ζητούν την εµπι στοσύνη σας.
Ξεκι νάµε µαζί και ξεκι νάµε δυνατοί
Ας τους υποδεχτούµε λοι πόν.

12-θριάσιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

•
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•
ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου

•
ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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 Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

ΕΡΓΑΤΕΣ

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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr
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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 Μ ΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40,
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜ ΙΟΥ ΕΛ ΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

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
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΠΕΥΚΟ 70€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ .
Τηλ έφ ω νο 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

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

Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΡΟΤΣΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΒΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙ∆ΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

∆ευτέρα 15 Απριλίου 2019

ΕΠΣ∆Α: το φινάλε του πρωταθλήµατος στην ∆υτική Αττική
Αν αλυτικά τα αποτελέσµατα και η βαθµολογία.

(26η αγων ιστική)-τελευταία
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 5-2
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 3-0
(ανευ αγώνα)
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 8-1
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 1-4
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ 13
ΒΥΖΑΣ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 4-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 3-1
Η ΤΕΛΙΚΉ βΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 65
2. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 65
3. ΒΥΖΑΣ 59
4. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 50
5. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 49
6. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 41
7. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 39
8. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 31
9. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 24
10. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 23
11. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 22
12. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 21
13. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 15
14. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 7

θριάσιο-13

Τα αποτελέσµατα στην Γ’Εθνική.

Ο Ασπρόπυργος πανηγυρίζει την
άνοδό του στην Φ ούτµπόλ λιγκ

6ος όµιλος (26η αγωνιστική)
Αστέρας Αµαλιάδας - Ιάλυσος 0-5
Παν ηλειακός - Νίκη Τραγαν ού 2-3
Παν µοβριακός - Θύελλα Ραφήν ας 0-0
Παλλην ιακός - Παν αιγιάλειος 3-1
ΠΑΟ Βάρδας - Αχ αρν αϊκός 1-2
Φοίβος Κρεµαστής - ∆ιαγόρας Βραχ ν έικων 0-3
Ρεπό: ∆ιαγόρας

Πρωταθλητής ο Ασπρόπυργος,
εύκολα 5-0 την Λέρνα

Ο

Ασπρόπυργος επικράτησε 5-0 της Έν ωσης Λέρν ας, στον τελευταίο αγών α πρωταθλήµατος και
στέφθηκε παν ηγυρικά πρωταθλήτρια του 8ου
οµίλου της Γ΄Εθν ικής µπροστά σε περισσότερους από
700 οπαδούς της!
Η οµάδα του Γιώργου Βαζάκα είχ ε πολλές ευκαιρίες

8ος όµιλος (26η αγωνιστική)
Α.Ο. Κατασταρίου - Ερµιον ίδα 2-3
Αµβρυσσέας - Α.Ο. Εικοσιµίας 2-1
Καλαµάτα - Παν αρκαδικός 2-2
Πέλλαν ας Καστορείου - Μαν δραϊκός 4-1
Ασπρόπυργος - Λέρν α 5-0
Παν αργειακός - Πάµισος Μεσσήν ης 4-0
Α.Ο. Υ πάτου - Αστέρας Βλαχ ιώτη 5-0

ΕΠΣΒ:Τα αποτελέσµατα στην
Α΄κατηγορία Βοιωτίας

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(27η αγωνιστική)
Απόλλων – Κιθαιρών ας 0-4
Ολυµπιάδα – Κόκκιν ο 4-1
Αρµατηλάτης – Ορχ οµεν ός 4-0
Πλαταιές – ∆ήλεσι 0-3 α.α.
Θήβα – Παν αλίαρτος 1-1
Υ ψηλάν της – Κυπάρισσος 1-0
Έν ωση – Μαυροµµάτι 5-0
Παρν ασσός – Κεραυν ός 1-2

Η βαθµολογία(σε 27
αγώνες)

Κιθαιρών ας 74
Ολυµπιάδα 67
Έν ωση 56
Κόκκιν ο 44
Παν αλίαρτος 42
Κυπάρισσος 40
Ορχ οµεν ός 38
Κεραυν ός 37
Παρν ασσός 36
Υ ψηλάν της 34
Μαυροµµάτι 34
Θήβα 33
Αρµατηλάτης 31
∆ήλεσι 22
Απόλλων 19
Πλαταιές 1

Η Επόµενη 28η
αγωνιστική
(24/4)

Κιθαιρών ας – Έν ωση
Κεραυν ός – Θήβα
Κόκκιν ο – Παρν ασσός
Ορχ οµεν ός – Απόλλων
Μαυροµµάτι –
Παν αλίαρτος
Υ ψηλάν της – Πλαταιές 3-0 α.α.
Κυπάρισσος –
Ολυµπιάδα
∆ήλεσι – Αρµατηλάτης

από τα πρώτα κιόλας λεπτά της αν αµέτρησης, παρόλα αυτά η µαζική άµυν α της Έν ωσης Λέρν ας και η
ατυχ ία δεν επέτρεψαν στον Ασπρόπυργο ν α προηγηθεί από ν ωρίς.

Τελικά η οµάδα του Ασπροπύργου άν οιξε το σκορ
στο 38ο λεπτό και αµέσως µετά διπλασίασε τα τέρµατά της στο 43ο εν ώ στο δεύτερο µέρος, απαλλαγµέν η
από το άγχ ος, κατάφερε ν α πετύχ ει άλλα τρία τέρµατα και ν α δώσει διαστάσεις θριάµβου στο τελικό αποτέλεσµα.
Ασπρόπυργος: Κατσούλης, Πρίκας, Νικολάου,
Ζών ας, Καραλής (18′ Vaz Mendes, 64′ Τσουκαλάς),
∆ουκάκης(83’ ∆ηλαβέρης), Σταύρου, Νατσιόπουλος
(75’ Diatta), Βασιλείου, Πετρόπουλος, Παν τελίδης.
Ένωση Λέρνας: Κατσαούν ης (91’ Πλάτης), Καϊάφας,
Καπλατζής, Μούγιος, Λέρµας, Αϊβαλιώτης, Μπιτζής,
Σέλλης, Τσουρδίν ης (66’ Παν τελής), Μαν ιάτης (51΄
Αν των όπουλος), Τριαν ταφύλλου (79’ Θεοδωρόπουλος).

Β' Εθνική (Νότος)

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 26ης αγωνιστικής:
Παν ελευσιν ιακός – Πρωτέας Βούλας 70-53
Έν ωση Ιλίου – Πεν τέλη 78-80
Παγκράτι – Γλαύκος 90-58
Μαν δραϊκός – ∆άφν η ∆αφν ίου 81-69
∆ούκας – Παν ερυθραϊκός 83-86
Παπάγου – Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου 79-73
ΚΑΟ Κορίν θου – Έσπερος 58-71
Οίαξ Ναυπλίου – Τρίτων 85-77
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 70-53
∆εκάλεπτα: 20-16, 36-26, 56-42, 70-53
∆ιαιτητές: Σπυρόπουλος, Αργυρούδης
Παν ελευσιν ιακός (Καλογήρου): Κυριακόπουλος 13 (2),
Ηλιάδης 8 (2), Καράµπελας 4, Βούλγαρης 8 (2), Σταθόπουλος 11, Ιωάν ν ου, ∆ούκας 10, Φέιζο 2, Αν αγν ωστάκης 6, Ψαρόπουλος 8, Κεφάλας,
Πρωτέας Βούλας (Βλάχ ος): Κυριλής 2, Ματσάγγος 9
(2), Ματαλιωτάηκης 8, Αγγελόπουλος 8, Μόρφης 10
(2), Παπαδάκης 2, Αυγεν ικός 3 (1), Παπαρέγκας 2,
Φιλίππου 2, Γάργαλης 2, Καµατερός 5
ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ – ∆ΑΦΝΗ ∆ΑΦΝΙΟΥ 81-69
∆εκάλεπτα: 27-20, 49-42, 66-57, 81-69
∆ιαιτητές: Κάρδαρης, Πολυχ ρόν ης
Μαν δραϊκός (Κατσούν ης): Βασιλόπουλος 7 (1), Σιµιτζής 8 (1), Γεωργοπαπαδάκος Σ. 9 (2), ∆έδες 17 (2),
Γκαϊτάσοφ 7 (2), Σεργιέν κο 3, Χάλαρης 15 (1), Γεωργοπαπαδάκος Ν. 15 (3), Ρεκουν ιώτης, Παπαν ικολάου, Φωτόπουλος
∆άφν η ∆αφν ίου (Κων σταν τιν ίδης): Γοργόν ης 11,
Κουφόπουλος 9 (1), Μουστόπουλος 16, Γκάτζο 4,
Καραµπάτσος 8, Ψηµίτης 4 (1), Παπαδιον υσίου 5,
Τάταρης 12 (1), Καν ν άς, Αρν όκουρος

14-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

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

- 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, AIR
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ κατασκευή
,
'65, µπάνιο,
ανοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
80τµ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6984780807
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

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο Λεωφόρος ΝΑΤΟ
222, επαγγελµατικός χώρος (1ος όροφος)

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 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
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486
Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για

Τετραµελής

οικογένεια ζητά

ενοικίαση κατοικίας

160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσσών.

στην Ελευσίνα κατά

6970878514, 2105598748

επικοινωνήστε στο

Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ
ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑ &
ΕΛΕΥΣΙΝΑ.
6987169017

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

προτίµηση ∆υάρι.
Παρακαλω

6948522323.

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 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 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
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε

δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυµητή προϋπηρεσία σε exvan πώληση. Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

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
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι ∆ 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 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

διαµέρισµα τριάρι

(90 τ.µ) στον κέντρικο

δρόµο του Ασπρόπυργου
(πλησίον ∆ηµαρχείου).

Τηλέφωνο: 6937168062

Ενοικιάζεται Παραλία
Ελευσίνας, Επαγγελµατικός
χώρος - Αίθουσα 120τ.µ.,
υπερυψωµένος ισόγειος,
προσόψεως, 2 w.c.,
αποθήκη 40τ.µ. Τιµή 650€,
συζητήσιµη τηλ:
6937170565, κ. Γιώργος.
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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)
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∆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

16-θριάσιο

∆ευτέρα 15 Απριλίου 2019

