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

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ
Μήνυµα διεκδίκησης του δικαιώµατος στην εργασία, στην υγεία,
την παιδεία και στην ίδια τη ζωή, από τον
υποψήφιο δήµαρχο Ασπροπύργου, Αλέξανδρο Τσοκάνη

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΘΕΜΕΛΙΟΥ
ΛΙΘΟΥ
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σελ. 2-4

∆ΥΝΑΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκδήλωση της Πολιτικής
Ακαδηµίας της ΟΝΝΕ∆ στο
κατάµεστο Πνευµατικό
Κέντρο Ασπροπύργου

Στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο
Ασπροπύργου

Βαγγέλης Μεϊµαράκης,
Κώστας ∆έρβος,

Ευάγγελος Λιάκος µίλησαν για το
όραµα της Ενωµένης Ευρώπης

σελ. 3

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

σελ. 3

ΑΡΓΥΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Σήµερα τα εγκαίνια
του εκλογικού
κέντρου Μαγούλας

σελ. 9

Μεγάλη συγκέντρωση Γιάννη Σγουρού στις Αχαρνές για
την παρουσίαση των υποψηφίων στην Ανατολική Αττική
- «Είµαστε έτοιµοι να βγάλουµε την Περιφέρεια από το τέλµα»
- Η αυτοδιοίκηση λύνει τα θέµατα των πολιτών και όχι των κοµµάτων

σελ. 9

Να υποβάλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι αποζηµιώσεων
από απαλλοτριώσεις ζήτησε ο ∆ήµαρχος Φ υλής
σελ. 5

ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΑΣ
ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΙΣ ΕΡΥΘΡΕΣ

σελ. 2-13

Σκοπός του αγώνα είναι η συγκέντρωση τροφίµων
για το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας «Φιλική Φωλιά»

Οι Βετεράνοι
Ποδοσφαιριστές του
ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
σε φιλικό αγώνα
µε τους Βετεράνους του
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ.

σελ. 5

Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου

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

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

Χατζή Μαρία Ι. Θεµιστοκλέους 49,
2105575331
Ελευσίνα

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 1, 2105542410
Μάνδρα

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954
(08:00 - 23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή

Ζαλαβρά Ελένη Λεωφόρος Φυλής 240,
Άνω Λιόσια, 2102471445
Χαϊδάρι

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη, 2105983427
(08:00 - 23:00)

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Νεφώσεις και βροχή . Η θερµοκρασία
έως 17 βαθµους Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παγκόσµια Ηµέρα Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
Νεοµάρτυρος Ιωάννου του ράπτου, Οσίων
Ακακίου Κοσµά και Ευθυµίου

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

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΑΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΙΣ ΕΡΥΘΡΕΣ

Η

∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη µε νέα επιστολή
της, η οποία αυτή τη φορά απευθύνεται στον
Πρωθυπουργό κο Α. ΤΣΙΠΡΑ, ζητά την
παρέµβασή του ώστε να αποτραπεί η φηµολογούµενη
κατάργηση του Υποκαταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας
στις Ερυθρές.
«Είµαστε αποφασισµένοι να εντείνουµε την πίεσή µας
προς όλους όσους µπορούν να εµποδίσουν το φηµολογούµενο κλείσιµο του Εθνικής Τράπεζας στις Ερυθρές.
Μετά την επιστολή µου που εστάλη στην ∆ιοίκηση της
Εθνικής Τράπεζας, απευθύνθηκα και στον Πρωθυπουργό της Χώρας ώστε να παρέµβει και να ακυρώσει
κάθε σκέψη για κλείσιµο της ΕΤΕ στις Ερυθρές. Αν και
µετά από αυτές τις παρεµβάσεις µου δεν λάβουµε σαφείς δεσµεύσεις για παραµονή του Υποκαταστήµατος της
ΕΤΕ στις Ερυθρές θα εξετάσουµε την ανάληψη άλλου
είδους ενεργειών. ∆εν πρόκειται να δεχτούµε τετελεσµένα γεγονότα» δήλωσε η ∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη.
Επισυνάπτεται η επιστολή της ∆ηµάρχου προς τον
Πρωθυπουργό.

Η συνέχεια στη σελ. 13

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ
Μήνυµα διεκδίκησης του δικαιώµατος στην εργασία,
στην υγεία, την παιδεία και στην ίδια τη ζωή, από τον
υποψήφιο δήµαρχο Ασπροπύργου, Αλέξανδρο Τσοκάνη

Μ

ε ηχηρά µηνύµατα για την υπεράσπιση
όλων των δικαιωµάτων του εργαζόµενου,
της οικογένειας , των µαθητών και των
νέων καλοσώρισε τους παρευρισκόµενους στην τελετή εγκαινίων του εκλογικού γραφείου της Λαϊκής
Συσπείρωσης ο υποψήφιος δήµαρχος Ασπροπύργου
Αλέξανδρος Τσοκάνης , την Κυριακή 14 Απριλίου .
Παραθέτουµε σηµεία από την οµιλία του κ. Τσοκάνη
Αγαπητές φίλες και φίλοι
Ασπροπυργιτισσες και Ασπροπυργιωτες

Σας καλωσορίζουµε από καρδιάς στη σηµερινή µας
συγκέντρωση και σας ευχαριστούµε για την ανταπόκρισή σας. Η παρουσία σας µας δίνει δύναµη για να
συνεχίσουµε µέχρι τη νίκη στις επερχόµενες δηµοτικές
εκλογές .
Όλοι εσείς, οι εργάτες, οι υπάλληλο , οι νέοι, οι µικροί
επαγγελµατίες δίνετε µε το παρόν σας ένα ηχηρό µήνυµα, µήνυµα διεκδίκησης του δικαιώµατος στην εργασία
, στην υγεία , την παιδεία, του δικαιώµατος στην ίδια τη
ζωή σε ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον .
Είναι συγκινητική πραγµατικά η παρουσία των
εργατών και των εργαζοµένων του δήµου µας που όλα
αυτά τα χρόνια βρεθήκαµε στο πλευρό τους είτε στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο είτε στο αµαξοστάσιο ,στις συγκεντρώσεις και τους αγώνες τους , για σταθερή , µόνιµη και
αξιοπρεπή εργασία αναφαίρετο δικαίωµα όλων των
ανθρώπων.
Θα ήθελα από αυτό το βήµα, να καλωσορίσω και
τους εκπαιδευτικούς που ευσυνείδητα υπηρετούν την
παιδαγωγική τους αποστολή, αντιστεκόµενοι στη µαζοποίηση της οργανωµένης αµάθειας που προωθούν οι
εκπαιδευτικές ανισότητες της εποχής .
Υπέρµαχοι της µόρφωσης , στέκονται µε σθένος στις
επάλξεις του αγώνα της γνώσης και της ηθικής διάπλασης των νέων, του αυριανού µέλλοντος .
Ταυτόχρονα , ιδιαίτερη χαρά προκαλεί η παρουσία
των αυτοαπασχολούµενων που στενάζουν από τη
δυσβάσταχτη φορολογία ,από το ΤΕΒΕ και τα χαράτσια, καθώς και οι γυναίκες , οι νέοι και οι νέες που επι-

λέγουν η πρώτη τους ψήφος να είναι αγωνιστική ,
ηχηρή αντίσταση στο κατεστηµένο σύστηµα .

Χαιρετίζουµε ιδιαίτερα τις φίλες και τους φίλους
που για πρώτη φορά έρχονται να ακούσουν τις
θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης και να συµπορευτούν στον αγώνα της , που διατηρούν τις επιφυλάξεις τους , τις κριτικές τους παρατηρήσεις και τις
αντιρρήσεις τους, αλλά αντιλαµβάνονται την αξία
της στήριξης και της αποφασιστικής ενίσχυσης της
Λαϊκής Συσπείρωσης σε ∆ήµους και Περιφέρειες
για να δυναµώσει η φωνή των εργαζοµένων , των
ανθρώπων της δουλειάς αλλά και όλων των αποφασισµένων για µια καινούρια αρχή , δίκαιη, ισότιµη
και ανθρώπινη .
Η παρουσία όλων εσάς ,φίλες και φίλοι, δυναµώνει
την αντίσταση ,τη διεκδίκηση του αγώνα, την ελπίδα να
προστατευτούν κεκτηµένα δικαιώµατα και να ανοίξει ο
δρόµος για ριζικές και ουσιαστικές αλλαγές προς όφελος όλων µας .
Στις επερχόµενες εκλογές η ψήφος έχει αξία και
νόηµα ευσυνειδησία και υπευθυνότητα .
Παίρνουµε θέση απέναντι στη πολιτική που θέλει
∆ήµαρχο –εκφραστή του πλούτου της εκάστοτε κυβέρνησης. Ροζ, πράσινης , µπλε και εντολοδόχων των
φορέων της Ε.Ε που επιβάλλουν την πλήρη βιοµηχανοποίηση της πόλης µας .
Η συνέχεια στη σελ. 4
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θριάσιο-3

∆ΥΝΑΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εκδήλωση της Πολιτικής Ακαδηµίας της ΟΝΝΕ∆ στο κατάµεστο
Πνευµατικό Κέντρο Ασπροπύργου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ

Βαγγέλης Μεϊµαράκης, Κώστας ∆έρβος, Ευάγγελος Λιάκος
µίλησαν για το όραµα της Ενωµένης Ευρώπης

στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο
Ασπροπύργου

Τ

ην Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 πραγµατοποιήθηκε η τελετή θεµελίωσης του ∆ηµοτικού
Κολυµβητηρίου Ασπροπύργου, από τον
∆ήµαρχο της πόλης, κ. Νίκο Μελετίου και τους
συνεργάτες του. Την τελετή του Αγιασµού των
θεµελίων πραγµατοποίησε ο Αρχιµανδρίτης του
Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου, Ειρηναίος Βασιλακόπουλος.
Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο, ανοιχτού τύπου
Κολυµβητήριο που θα εξυπηρετεί τους δηµότες
του Ασπρόπυργου, τα αθλητικά σωµατεία και όχι
µόνο. ∆ιαθέτει µία δεξαµενή κολύµβησης, διαστάσεων 25 επί 30 και µία δεξαµενή εκµάθησης 12,5
επί 10.
Ο ∆ήµαρχος της πόλης έκανε την ακόλουθη
δήλωση: «Ένα όνειρο ζωής γίνεται πραγµατικότητα.
Μπήκε ο θεµέλιος λίθος και ξεκίνησαν τα έργα
κατασκευής του µεγάλου αυτού έργου. Η κατασκευή
του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου αναδεικνύει τη
σταθερή προσήλωση µας για δηµιουργία, τέτοιων
έργων που αναβαθµίζουν συνεχώς την ποιότητα
ζωής των κατοίκων του Ασπρόπυργου. Το συγκεκριµένο έργο, είναι έργο πολιτισµού, έργο πνοής
για τον τόπο.
Με την ολοκλήρωση του ∆ηµοτι κού Κολυµβητηρίου, οι νέες και οι νέοι της πόλης, αλλά και
οι µεγαλύτεροι σε ηλικία θα έχουν τη δυνατότητα να
απολαµβάνουν υψηλού επιπέδου αθλητικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα θα υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης του υγρού αθλητισµού προσελκύοντας αθλητές, αλλά και Συλλόγους που δραστηριοποιούνται
σ’ αυτό το είδος αθλητισµού. Με το συγκεκριµένο
έργο συνεχίζουµε ένα πλέγµα έργων, δράσεων και
παρεµβάσεων σ’ όλη την έκταση της πόλης, βάζοντας στην πράξη τον Ασπρόπυργο στην νέα εποχή».

Σ

την κατάµεστη αίθουσα του Πν ευµατικού Κέν τρου Ασπροπύργου πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση της
Πολιτικής Ακαδηµίας της ΟΝΝΕ∆ την Τρίτη 16 Απριλίου όπου µίλησαν οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές
Βαγγέλης Μεϊµαράκης, Κώστας ∆έρβος και ο ∆ιευθυν τής της Πολιτικής Ακαδηµίας της ΟΝΝΕ∆ Ευάγγελος Λιάκος.
Στην εκδήλωση υπό τον τίτλο «∆ύο γεν ιές, έν α όραµα: Η Εν ωµέν η Ευρώπη» αν έλυσαν το όραµα που
εν ών ει διαφορετικές γεν ιές και όλους τους Έλλην ες, την Εν ωµέν η Ευρώπη και τις ευρωεκλογές για µια κοιν ων ία ευηµερίας και αξιοκρατίας µε ισχ υρή Νέα ∆ηµοκρατία.
Καθώς τα επόµεν α πέν τε χ ρόν ια θα είν αι κρίσιµα για την Ευρωπαϊκή Έν ωση, ο ∆ιευθυν τής της Πολιτικής
Ακαδηµίας ΟΝΝΕ∆ Ευάγγελος Λιάκος µίλησε µε µην ύµατα εν ότητας της παράταξης της Νέας ∆ηµοκρατίας, για
την αν άγκη συν εργασίας του «παλιού» και του «ν έου», χ ωρίς «ταµπέλες» αλλά µε ουσιαστικό δηµοκρατικό
διάλογο, µε αξίες που πρεσβεύει η Νέα ∆ηµοκρατία, την ελευθερία και την αλληλεγγύη, ώστε ν α βγει η χ ώρα
µας από τη δίν η της οικον οµικής κρίσης και του λαϊκισµού.
Χαιρετισµό απηύθυν ε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Γιώργος
Αµυράς.
Ο σηµεριν ός Πρόεδρος της ΟΝΝΕ∆ και υποψήφιος ευρωβουλευτής Κώστας ∆έρβος τόν ισε την αν άγκη για συµµετοχ ή στις
εκλογές, ιδιαίτερα από τους ν έους, όπου σηµειών ον ται τα
υψηλότερα ποσοστά αποχ ής.
Ο πρώην Πρόεδρος της ΟΝΝΕ∆ και επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου Βαγγέλης Μεϊµαράκης, ως έµπειρος και «µπαρουτοκαπν ισµέν ος» των πολιτικών µαχ ών , αν αφέρθηκε στις εκλογικές µάχ ες που έχ ει δώσει διαχ ρον ικά η παράταξη της Νέας
∆ηµοκρατίας, µιλών τας µε αλήθεια στον ελλην ικό λαό. «Η Νέα
∆ηµοκρατία είν αι η
πολιτική δύν αµη, που εγγυάται την ασφαλή πορεία της χ ώρας,
χ ωρίς πειραµατισµούς, µέσα στην µεγάλη Ευρωπαϊκή οικογέν εια».
Η εκδήλωση µε την παρουσία και τη δυν αµική του κόσµου
έδειξε ξεκάθαρα µην ύµατα συσπείρωσης και ν ίκης για την Νέα
∆ηµοκρατία.
«Η Νέα ∆ηµοκρατία είν αι περισσότερο εν ωµέν η από ποτέ. Η
συµµετοχ ή όλων µας είν αι καθοριστική για τη συσπείρωση και
την ν ίκη. Αξίζουµε καλύτερα και στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη. Όλοι µαζί θα το αποδείξουµε στην κάλπη της 26ης
Μαΐ ου».

4-θριάσιο
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΄΄Σε αυτή την πόλη που θα αγωνιστούµε µε τη δική
σας στήριξη να δηµιουργήσουµε, θα δίνονται
ίσες ευκαιρίες σε όλους και όχι σε όποιον προλάβει ή
αποκλειστικά στον οµοϊδεάτη µας΄΄.

για µια θέση την ψήφο των ίδιων αλλά και
των οικείων τους ;

συνεχί ζεται από τη σελί δα 2

∆εν µπορεί κανείς να ξεχάσει ότι η σηµερινή
διοίκηση έσπευσε να παραδώσει τη λίστα µε ονόµατα εργαζοµένων του ∆ήµου στην τότε κυβέρνηση
της Ν∆ , προκειµένου εκείνη να προβεί σε
απολύσεις , έβαλε πλάτη στο χτύπηµα των εργασιακών σχέσεων , επέβαλε την αντιδραστική
αξιολόγηση ερχόµενη σε αντιπαράθεση µε το
σωµατείο εργαζοµένων.
Υπέβαλλε τους εργαζόµενους στο ∆ήµο µας σε
µακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες για να µη καταβάλει ακόµα και το γάλα ή τα ρούχα προστασίας .
Αδιαφόρησε και απαξίωσε τις σχολικές καθαρίστριες
όταν αυτές ζητούσαν µόνιµη και σταθερή εργασία .
Στήριξε τη λογική της ανταποδοτικότητας . Ψήφισε, και από κοινού µε τις άλλες παρατάξεις πλην της
Λαϊκής Συσπείρωσης το τοπικό σχέδιο ∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων που προβλέπει µεταξύ άλλων και τη
δηµιουργία εργοστασίου καύσης σκουπιδιών στην
πόλη µας. Πρόταξε την αύξηση της επιχειρηµατικότητας και θυσίασε την υγεία των κατοίκων .
Καλωσόρισε το επενδυτικό σχέδιο που επιδοτείται από την Περιφέρεια και µεταξύ άλλων σηµατοδοτεί την επέκταση της δράσης των ∆ήµων στην
επεξεργασία και διαχείριση των Αστικών απορριµάτων.
Ως προς την εκπαιδευτική πολιτική της τωρινής
∆ιοίκησης , αλλά και των προγενέστερων ∆ιοικήσεων των τελευταίων 24 χρόνων σηµαντικό έργο
και παρακαταθήκη τους αποτελεί το Γενικό Λύκειο
Ασπροπύργου που αναριθµεί 700 µαθητές µε 10
τουαλέτες . Στο έργο τους προσµετράτε σχολεία σε
containers µε γονείς στα όρια της οικονοµικής
εξαθλίωσης που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο
κόστος των ιδιωτικών φροντιστηρίων και των ιδιωτικών δραστηριοτήτων .
Ως Λαϊκή Συσπείρωση µε τη στήριξη και του κόµµατος µας, δεν εθελοτυφλούµε ούτε κλείνουµε τα

αφτιά και στεκόµαστε µπροστά σας, πρόθυµα να
σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων και να
ριχτούµε στην πάλη για τα λαϊκά δικαιώµατα ,
συνειδητοποιηµένοι και αποφασισµένοι.
Πως µπορούµε να ισχυριστούµε ότι δε µας αφορούν τα µαύρα σύννεφα που µαζεύονται στα βαλκάνια διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις µε καθησυχαστικά ψεύδη και σκόπιµες παραποιήσεις τις αλήθειας ;
Πως µπορούµε να κλείσουµε τα µάτια στους
νεκρούς που µετράνε τα τελευταία χρόνια οι εργαζόµενοι στους ∆ήµους µε ΕΝΑΝ και σε εµάς, ιδιαίτερα
οι οχτάµηνοι συµβασιούχοι;
Θα ήταν ανέντιµο εκ µέρους να ζητήσουµε τη
ψήφο των γονιών αν δεν καταγγέλλουµε από αυτό
το βήµα την απαράδεκτη και εξοργιστική λύση που
προάγει η κυβέρνηση για την κάλυψη των αναγκών
της µαθητιώσας νεολαίας . Λυόµενες αίθουσες προκάτ µε τις ευλογίες µάλιστα της διοίκησης Μελετίου.
Πως µπορούµε να αποδεχτούµε και να συνηγορήσουµε στην παράνοµη λειτουργία της χωµατερής
που έχει υποβαθµίσει την ποιότητα ζωής µας καθιστώντας την περιοχή µας
χώρο συγκέντρωσης όλων των απορριµµάτων
της Αττικής . Αλήθεια το δικαίωµα σε ένα υγιεινό
φυσικό και οικιστικό περιβάλλον έχει αντίτιµο; Ή
µήπως εναντιώνεται στα τεράστια οικονοµικά συµφέροντα όλων εκείνων που λυµαίνονται τα σκουπίδια
µαζί και των παράνοµων επιχειρήσεων ΣΚΡΑΠ που
σκορπίζουν το θάνατο στην περιοχή;
Άραγε µπορούµε να κοιτάξουµε στα
µάτια τους 6.000 άνεργους Ασπροπυργιώτες, εγγεγραµµένους στα µητρώα του
ΟΑΕ∆ που αναζητούν εργασία;
Ή θα τους καθησυχάσουµε µε ακατάπαυστη υποσχεσιολογία εξαγοράζοντας

Ισχυρή Λαϊκή Συσπείρωση , Λαϊκή Συσπείρωση
της ∆ιοίκησης του ∆ήµου σηµαίνει υπεράσπιση των
λαϊκών αναγκών ενάντια στα συµφέροντα των
επιχειρηµατικών οµίλων που αποµυζούν την περιοχή µας .
Σηµαίνει αγώνας για την ένταξη στο σχέδιο
πόλεως όλων των οικισµών του ∆ήµου µας
προκειµένου οι πολίτες να απολαµβάνουν
ηλεκτρισµό και ύδρευση χωρίς τους διαµεσολαβητές-µεσάζοντες .
Σηµαίνει απόλυτη προτεραιότητα στην
κατασκευή σχολείων για τα παιδιά µας, µε
σύγχρονους αντισεισµικούς όρους θωράκισης . Είναι άλλωστε επιτακτικό αίτηµα
των καιρών µας η µόρφωση να αποτελέσει
το αντιστάθµισµα στα αυξανόµενα
κρούσµατα παραβατικότητας της περιοχής .
Σηµαίνει αγώνας να επιστρέψουν οι
πρωτοβάθµιες υπηρεσίες στην πόλη µας
για δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για όλους µε
επάνδρωση του ΙΚΑ από γιατρούς όλων
των ειδικοτήτων.
Σηµαίνει µάχη για την αξιοποίηση και
την αναβάθµιση του παραλιακού µετώπου
, όχι υπό το πρίσµα της λογικής των εργολάβων και της ανταποδοτικότητας αλλά
ως ∆ηµόσιος χώρος αναψυχής για µας και
τα παιδιά µας .
Σηµαίνει αγώνας να κλείσουν όλα τα
παράνοµα ΣΚΡΑΠ , για να κλείσει τώρα η
χωµατερή των Άνω Λιοσίων .
Σηµαίνει πάνω απ’ όλα αγώνας για τα
εργατικά δικαιώµατα , για την προστασία
των ανέργων των ευπαθών κοινωνικών
οµάδων , των οικογενειών που βρίσκονται
στα όρια της ανέχειας , των νέων ζευγαριών , είναι ανεπίτρεπτο να ζητιανεύουν για
µια θέση απασχόλησης.
Είµαστε εδώ για να αγωνιστούµε για την
ουσιαστική µείωση των ∆ηµοτικών τελών στην
κατοικία και την επαγγελµατική στέγη και την
αύξηση των τελών που αναλογούν στις µεγά-

λες επιχειρήσεις LOGISTICS, ∆ιυλιστήρια ,
τράπεζες .
Για εµάς, Ασπροπυργιώτισσες και Ασπροπυργιώτες , όµορφη πόλη είναι η πόλη όπου οι
κάτοικοι της, έχουν δικαιώµατα.
Μια πόλη όπου οι εργαζόµενοι έχουν δουλειά µε αξιοπρεπείς µισθούς, µε δυνατότητα
σε όλους πρόσβασης στους παιδικούς σταθµούς , στην παιδεία , την υγεία τον αθλητισµό.
Σε αυτή την πόλη που θα αγωνιστούµε µε
τη δική σας στήριξη να δηµιουργήσουµε, θα
δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους και όχι σε
όποιον προλάβει ή αποκλειστικά στον οµοϊδεάτη µας .
Αγωνιζόµαστε ώστε τα παιδιά µας να
ζήσουν σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον και µια
κοινωνία µε αισθήµατα αλληλεγγύης και όχι
εκµετάλλευσης ή κατασπάραξης του συνανθρώπου.
Τα διαπιστευτήρια µας τα έχουµε προσκοµίσει στο Λαό του Ασπρόπυργου και οι
αγώνες µας είναι γνωστοί και αδιαµφισβήτητοι
.
Όλοι αναγνωρίζουν τα τεράστια και ανιδιοτελή οφέλη που είχε ο ΛΑΟΣ του Ασπρόπυργου από την διακυβέρνησή όταν µας είχε
δοθεί η διοίκηση του ∆ήµου.
∆ίνουµε υπόσχεση στο λαό του Ασπρόπυργου ότι θα σταθούµε κερί αναµµένο, µε
ευσυνειδησία , όραµα, τόλµη και πίστη σε
έναν αγώνα δύσκολο αλλά ταυτόχρονα όµορφο.
Οι διεκδικήσεις µας µπορεί σε κάποιους να
φαντάζουν ροµαντικές ! Είναι όµως γνήσια
αληθινές και επιτακτικές .
Σήµερα από το βήµα αυτό σας καλούµε η
άσβεστη φλόγα που σιγοκαίει στις καρδιές
σας τόσα χρόνια να γίνει φωτιά να θεριέψει να
ανοίξει το δρόµο της Λαϊκής Αντεπίθεσης για
τη ζωή που µας αξίζει.!
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
και για την ένθερµη υποστήριξή σας !!
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΦΥΛΗΣ «Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»
3ος ∆ΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ “NO FINISH LINE ATHENS”

«Κύπελλο για 2η συνεχόµενη χρονιά!!»

Ο εθελον τισµός δίν ει ν όηµα και περιεχ όµεν ο σε παν αν θρώπιν ες αξίες, λιγότερο ή
περισσότερο ξεχ ασµέν ες, όπως είν αι η κοιν ων ική αλληλεγγύη, η κοιν ων ική προσφορά
και η αγάπη προς τον συν άν θρωπο. Με
βάση αυτό το σκεπτικό, δε θα µπορούσαµε
ν α λείψουµε ούτε απ’ τη φετιν ή αυτή γιορτή.
Γιορτή του Αθλητισµού, του Πολιτισµού και
της Κοιν ων ίας γεν ικότερα.
Με αφετηρία την ασίγαστη δίψα για προσφορά προς τον συν άν θρωπό µας και
ειδικότερα για τα παιδιά, σε χ ρόν ο ρεκόρ,
συγκεν τρώσαµε 110 Θεσσαλούς και φίλους
και κατηφορίσαµε προς τον µεγαλύτερο
φιλαν θρωπικό υπερµαραθών ιο αγών α δρόµου, το No Finish Line, που διεξήχ θη στην
Αθήν α στο Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχ ος για 3η
συν εχ ή χ ρον ιά, από 10 έως 14 Απριλίου
2019. Φέτος, η συµµετοχ ή, ξεπέρασε κάθε
προσδοκία καθώς σχ εδόν 12.000 δροµείς
που συµµετείχ αν , κάλυψαν 111.006 χ ιλιόµετρα, τρέχ ον τας ή περπατών τας για 90
ώρες και (παρά τις αν τιξοότητες του καιρού
και την βροχ ή που έπεφτε Παρασκευή και
Σάββατο) π ροσφέρον τας στην Έν ωση
«Μαζί για το Παιδί», το σηµαν τικό ποσό των 55.503 ευρώ. Ο αγών ας ξεκίν ησε το απόγευµα της Τετάρτης και ολοκληρώθηκε το µεσηµέρι της Κυριακής. Ο σύλλογός µας συµµετείχ ε στην Γ’ κατηγορία (60-119 άτοµα) καλύπτον τας
2.756 χ ιλιόµετρα και προσφέρον τας 1.378,00 ευρώ. Ήταν µια ιδιαίτερη στιγµή για τον Σύλλογό µας αυτή η συµµετοχ ή, όχ ι µόν ο γιατί βγήκαµε πρώτοι στην κατηγορία µας, αποτέλεσµα που έφερε και το κύπελλο για 2η συν εχ ή
χ ρον ιά αλλά γιατί καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας µας εκεί, ευχ αριστηθήκαµε κάθε λεπτό και κάθε στιγµή αποδεικν ύον τας ότι όταν υπάρχ ει συσπείρωση στις οµάδες, τότε µπορούν ν α γίν ουν σπουδαία πράγµατα..

Να υποβάλουν αιτήσεις
οι δικαιούχοι αποζηµιώσεων
από απαλλοτριώσεις
ζήτησε ο ∆ήµαρχος Φ υλής

Τ

ους ∆ηµότες που είν αι δικαιούχ οι αποζηµιώσεων
για απαλλοτριωµέν ες από το ∆ήµο ιδιοκτησίες,
κάλεσε από το βήµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο
∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, το βράδυ της
Τετάρτης 17 Απριλίου, ν α υποβάλουν τις σχ ετικές
αιτήσεις.
Επισηµαίν ον τας πως σε αυτόν τον τοµέα έχ ει γίν ει
έν ας τεράστιος αγών ας, µε αποτέλεσµα την τελευταία πεν ταετία ν α λυθούν περιπτώσεις που εκκρεµούσαν επί σειρά ετών , ζήτησε από όσους ∆ηµότες
έχ ει δεσµευτεί η γη τους ν α υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούν ται ώστε ν α αποζηµιωθούν
βάσει της αν τικειµεν ικής αξίας.
Ο ∆ήµαρχ ος υπογράµµισε πως ακόµη κι αν οι εν διαφερόµεν οι δεν προλάβουν ν α υποβάλουν δικαιολογητικά µέχ ρι τις 25 Απριλίου 2019 οπότε ξεκιν ά η
προεκλογική περίοδος και σταµατούν οι συν εδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ν α το κάν ουν άµεσα,
προκειµέν ου ν α κερδίσουν χ ρόν ο, ώστε ν α εισαχ θούν µετά τις εκλογές.

Σκοπός του αγώνα είναι η συγκέντρωση τροφίµων
για το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας «Φιλική Φωλιά»

Ο

Οι Βετεράνοι Ποδοσφαιριστές του ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
σε φιλικό αγώνα µε τους Βετεράνους του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ.

ι Βετεράνοι
Ποδοσφαιριστές
του
ΑΣΤΕΡΑ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ διοργανώνουν φιλικό ποδοσφαιρι κό αγώνα
εναντί ων των
Βετεράνων του
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ.
Πριν την έναρξη του αγώνα θα βραβευτούν Βετεράνοι
Ποδοσφαιριστές και Παράγοντες της περιοχής και θα
γίνει αγώνας επίδειξης των ακαδηµιών ποδοσφαίρου του
συλλόγου.
Σκοπός του αγώνα είναι η συγκέντρωση τροφίµων για
το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας « Φιλική Φωλιά». Όπως
είναι γνωστό ιδρύθηκε απο τον µακαριστό πατέρα της
εκκλησίας µας πατέρα Γεώργιο Πυρουνάκη και προσέφερε στο διάβα του χρόνου στήριξη σε ανθρώπους

αδύναµων κοινωνικών στρωµάτων. Εφέτος η « Φιλική
Φωλιά» συµπληρώνει 50 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς χάρη στον ιδρυτή της και τα παιδιά του, τα
οποία κρατούν ζωντανή την µνήµη και το όραµα του
αγαπηµένου µας πατέρα Πυρουνάκη, αλλα και όλων
των εθελοντών που συνεχίζουν την προσπάθεια.

ΕΙΣΟ∆ΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ! ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ
ΤΡΟΦΙΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΜΕΓΑΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2019
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 17:00
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ
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6-θριάσιο

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

∆ΥΝΑΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
«Το Ζεφύρι είναι εδώ: ενωµένο, δυνατό!»

Σύνθεση του νέου ∆.Σ.

Τ ην Κυρι ακή 14
Απριλίου διεξήχθει η
ετήσι α Γενι κή µας
Συνέλευση
που
συµπερι λάµβανε
τι ς
εγκρί σει ς
απολογι σµού – προϋπολογισµού και έκτακτης εισφοράς
υπέρ
∆΄
Κ.Ο.Σ.Ε., τον απολογισµό πεπραγµένων του περασµένου έτους, καθώς και την διενέργεια
αρχαιρεσιών εκλογής νέου ∆.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Η προσέλευση των µελών υπήρξε κατώτερη του αναµενόµενου για
έναν σύλλογο µε τη δική µας ιστορία, αλλά δυστυχώς η αδιαφορία είναι
σηµείο των καιρών.
Η διαπίστωση από τις επιµέρους συζητήσεις για το τι µέλει το κυνήγι
σήµερα, έδειξαν αποπροσανατολισµό κάποιων µελών µας που δεν κατανοούν ότι η εξέλιξη όσον αφορά την αγαπηµένη µας αρχέγονη αυτή δραστηριότητα, απαιτεί εναρµόνιση και µάχες σε συγκεκριµένα πεδία για να
παραδώσουµε στους νεότερους αυτό που εµείς παραλάβαµε, το ελεύθερο παραδοσιακό κυνήγι.
Όσον αφορά την σύνθεση του νέου ∆.Σ. που ήρθε σε σώµα µε την υπ’
αριθµ. 726/16-04-2019 απόφαση κατανοµής αξιωµάτων είναι:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ:∆ΑΜΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΤΣΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ Σταύρου Ιωάννης
διορίστηκε από το ∆ασαρχείο
Πάρνηθας
µε
την
22916/597/18-03-19 Απόφαση
του ∆ασάρχη Πάρνηθας.

Έ

χουµε επισηµάνει, πολλές
φορές, πως η αρχή για την
ανάπτυξη και την πραγµατική
αλλαγή του ∆ήµου επιβάλλεται να γίνει
από το Ζεφύρι. Εκεί όπου, κάθε φορά
που πάµε, ακούµε περήφανους
κατοίκους αλλά και, ταυτόχρονα, προβληµατισµένους, σχεδόν αηδιασµένους,
για το όσα συµβαίνουν σε αυτές τις
δηµοτικές εκλογές.
Αηδιασµένους για το πως κάποιος
υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος που
δηλώνει ΣΥΡΙΖΑ ή αντι-δεξιός (όπως ο
πρώην αντιδήµαρχος Ζεφυρίου επί
διοίκησης Μπουραΐµη Γιώργος Ραφτέλης) συνεργάζεται µε τον υποψήφιο
δήµαρχο κ. Παππού που δηλώνει αντιαριστερός και οπαδός της Ν∆ και καλεί
τους συντρόφους του να τον
ψηφίσουν. Και αντίστροφα, για το πως
κάποιος που δηλώνει Νεοδηµοκράτης
και δεξιός, δηλαδή ο κ. Παππούς,
συνεργάζεται και ταυτίζεται µε το
ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τους οµοϊδεάτες
του να τον ψηφίσουν.
Ακούµε όµως και κατοίκους αποφασισµένους να µην επιτρέψουν στον κ.
Παππού και τις πολιτικές µεταγραφές
του να εκτελέσουν το συµβόλαιο θανάτου για το Ζεφύρι.

Μεταγραφές µε οικονοµικά συµβόλαια, προϊόν της 5ετούς κακοδιαχείρισης, των πολλαπλών διπλοπληρωµών συγκεκριµένων εργολάβων
και υπεξαιρέσεων, που σύσσωµη η
αντιπολίτευση κατήγγειλε και, σήµερα, κοµµάτι αυτής (ΕΥΠΟΛΙΣ-Γιώργος Αβράµης) είδε «το φως το αληθινό» και αποφάσισε να γίνει µέρος
τους.
∆ηλαδή να συνταχθεί µαζί τους για
µεγαλύτερη κακοδιαχείριση, διπλοπληρωµές και υπεξαιρέσεις.
Για καθαρά προσωπικό όφελος,
όπως παραδέχθηκαν σε επίσηµη ανακοίνωσή τους.
∆ιότι, εκτελούν συµβόλαιο θανάτου
στο Ζεφύρι, όταν βραβεύουν τους
εκπροσώπους της δηµοτικής ιστορίας
των τελευταίων 50 χρόνων και
κρύβουν την αλήθεια: πως µια ολόκληρη περιοχή βυθίζεται στην ανοµία,
την εγκληµατικότητα και την κάθε είδους παραβατικότητα, και οι κάτοικοί της
νιώθουν φυλακισµένοι και σε κατάσταση πανικού.
∆ιότι, εκτελούν συµβόλαιο θανάτου
όταν επιτρέπουν την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας χωρίς έλεγχο
ισχύος, βλάπτοντας την υγεία των
κατοίκων.
∆ιότι, ρίχνουν στάχτη στα µάτια των
δηµοτών, όταν επικαλούνται ως
«σπουδαίο» έργο την άσφαλτο που
ρίχνουν χωρίς έλεγχο δηλητηριάζοντας
το υπέδαφος ή την τοποθέτηση ακατάλληλων led που τυφλώνουν τους
κατοίκους.
Και διότι, δεν έχουν κανένα σχέδιο
κοινωνικής ένταξης, συνοχής και ανάπτυξης.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή
εκλέγονται οι:
1. ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ευχαριστούµε από καρδιάς τα µέλη που συµπορεύονται και αγωνίζονται για το µέλλον του κυνηγιού και στηρίζουν µε τη παρουσία τους τον
Σύλλογό µας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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
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Υπό βροχή η δενδροφύτευση σε αναδασωτέα έκταση από την Α’ ΕΣΕ στον δήµο Φύλής

Υ πό βροχ ή ολοκληρώθηκε η δεν τροφύτευση που
οργάν ωσε, το Σαββάτο 13 Απριλίου 2019, σε αν αδασωτέα έκταση, στη θέση “Λιούγκο” Άν ω Λιοσίων , πάν ω
από το καν άλι του Μόρν ου, ο Γιάν ν ης Κρεµύδας και η
Πρωτοβάθµια Σχ ολική Επιτροπή (Α’ ΕΣΕ).
Παρά τις δύσκολες καιρικές συν θήκες, οι εργαζόµεν οι

στην Α’ ΕΣΕ, οι µαθητές και οι γον είς έφεραν σε
πέρας τη δεν τροφύτευση, αν εβάζον τας το συν ολικό
αριθµό δέν τρων που φυτεύτηκαν , φέτος, σε προαύλια
σχ ολείων και δασικές εκτάσεις σε χ ίλια (1000).
Την ικαν οποίησή του και τις ευχ αριστίες του εξέφρα
σε ο Γιάν ν ης Κρεµύδας. “Θα ήθελα ν α ευχ αριστήσω

όλους από καρδιάς για την στήριξη, την εµπιστοσύν η και την προσφορά τους στην µεγάλη αυτή
δράση που δεν έχ ει προηγούµεν ο στην περιοχ ή µας.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ µπορούµε ν α υλοποιήσουµε µεγάλα έργα
και µεγάλες δράσεις, αρκεί ν α το πιστέψουµε” τόν ισε
χ αρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Α’ ΕΣΕ.

– Παρουσίαση του βιβλίου της Κωνσταντίνας Νικολοπούλου
‘ΑΠΟ ΤΗΝ Μ. ΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ’
Για καλό σκοπό η εκδήλωση του Συλλόγου Πελοποννησίων Ελευσίνος
ΤΙ ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ ΤΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ ,
έλεγαν οι στίχοι του Πυθαγόρα σε µουµουσική Απ. Καλδάρα

‘Κλέβω’ λοιπόν αυτό τον τίτλο για να περιγράψω τις όµορφες στιγµές που ζήσαµε
όλοι όσοι συµµετείχαµε στην εκδήλωση –
παρουσίαση του βιβλίου της Κωνσταντίνας
Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ
‘ΑΠΟ ΤΗΝ Μ.ΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ’
που διοργάνωσε ο Σύλλογος Πελοποννησίων Ελευσίνος , τη Κυριακή 7.4.2019
στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας.
Από αυτά που ακούσαµε από τους παρευρισκόµενους , που από νωρίς γέµισαν όχι
µόνον την αίθουσα µα και τον διάδροµο
που προσθέσαµε καρέκλες και την είσοδο
όλη του Εργατικού Κέντρου , κρατάµε µόνο
λίγες λέξεις : Συγκίνηση , θύµισες , µνήµες'. Τραγούδια αξέχαστα , αλησµόνητες πατρίδες , προσφυγιά '. Ήταν µια
ιδιαίτερη παρουσίαση , αφού ξεκίνησε µε
βίντεο των εικόνων του βιβλίου, µα και µε
γυναίκες της Λεψίνας , µιλώντας σε τοπική
διάλεκτο για τους πρόσφυγες και πως τους
δέχθηκαν
σε
τούτη
την
πόλη.
ΤΡΑΓΟΥ∆ΑΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ σε στίχους
Αντ.Βαρελόπουλου και Μουσική: Λευκής
Στεφανίδου ανοίγει τη παρουσίαση
* Η χορωδία του Συλλόγου ακολούθησε
µε 3 τραγούδια από Μ.Ασία και Πελοπόννησο .
*Ο καθηγητής , γιατρός , σκηνοθέτης ,
ηθοποιός κ.Αντώνης Βαρελόπουλος µας
συγκινεί ιδιαίτερα .
*Ο δικός µας δηµοσιογράφος, συγγραφέας Βαγγέλης Κουκούλογλου , που έχει
αφιερώσει αµέτρητες ώρες για να γράψει µε
την πέννα του για τη προσφυγιά, προλογεί
το βιβλίο.
*Παιδιά των χορευτικών µας , διαβάζουν
αποσπάσµατα.
* Η Μαρία Βασιλείου αναφέρεται στις
‘Γυναίκες της Σµύρνης’ όπως χαρακτηριστικά περιγράφει η συγγραφέας
*Η Πρόεδρος Ντίνα Τριλίκη στέκεται στις
αναµνήσεις και στα λόγια της γιαγιάς καθώς
µιλούσε για την πατρίδα , χωρίς να ξεχνά
µήτε µια λέξη, αφού είναι και θα παρα

µείνουν ‘αλησµόνητες’ τούτες οι πατρίδες !
* Ποιός θα µπορούσε καλύτερα από µια
ψυχολόγο να κάνει αναφορά σε όσα έχουν
γραφεί αλλά και στο λόγο έκδοσης του βιβλίου;
Στο πρόσωπο της Αλκµήνης Στάντζου
βρήκαµε ό,τι ζητούσαµε αφού τα λόγια της
µίλησαν ,κυριολεκτικά, µέσα µας .
* Τιµήσαµε και την φοιτήτρια Αντωνία
Πατακιούτη η οποία έκανε µια ολόκληρη
εργασία για τους πρόσφυγες
Η συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνα
Νικολοπούλου κλείνει την παρουσίαση.
Φυσικά η ορχήστρα Κωνταντινουπολιτών
µέσα από ένα ιδιαίτερο ρεπερτόριο ,τραγούδησε για όλους µας γνωστούς και
άγνωστους σκοπούς , για να µας θυµίσει
πως ΕΚΕΙ γεννήθηκαν δικοί µας άνθρωποι, µεγάλωσαν , αγάπησαν' και αν ξεριζώθηκαν από τα « Άγια χώµατα » , δεν

ξεχνούν γιατί όλοι εµείς , οι επόµενες γενι
ές δεν θα το αφήσουµε'
Τραγουδάµε την Πόλη
Τι να θυµηθώ τι να ξεχάσω
Το τρεχαντηράκι
Οι καµπάνες της Αγιάς Σοφιάς
Σ΄αγαπώ γιατί είσαι ωραία
∆εν σε θέλω πια
Αµάν Κατερίνα µου
Τικ τικ τακ
BECLEDIM DE GELMEDIN
HATIRLA SEVGILI
Όλοι σιγοτραγουδούσαµε, όλοι θυµηθήκαµε, όλοι συγκινηθήκαµε , όλοι χειροκροτήσαµε .∆εν έλειψαν βέβαια οι ατοµικές πλακέτες για κάθε µέλος της ορχήστρας χωριστά, καθώς και σε όλους όσους βοήθησαν .
Η όλη εκδήλωση έκλεισε µε το τραγούδι
: ΕΧΕ ΓΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΓΕΙΑ και ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΧΑΣΑΠΙΚΟ

Ευχαριστούµε από καρδιάς όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της παρουσίασης :
Τον Γιώργο Φιλίππου για το βιντεάκι της
έναρξης
Τις κυρίες µέλη των χορευτικών και της
χορωδίας µας Σαµπάνη Μαρία και Κοσίδη
Σωτηρία για το όµορφο σκετσάκι σε ελευσινιώτικη διάλεκτο
Τους οµιλητές µε την σειρά παρουσίασης
: Αντώνη Βαρελόπουλο, Βαγγέλη Κουκούλογλου, Αναστασία Μελιώτη και Λευτέρη
Σιγιάννη , Μαρία Βασιλείου, Αλκµήνη Στάντζου.
Τον Γιώργο Φιλίππου για το βιντεάκι της
έναρξης
Τις κες Μαρία Σαµπάνη και Σωτηρία
Κοσίδη που παρουσίασαν το δικό τους
σκετς σε τοπική Ελευσινιώτικη διάλεκτο
Τα µέλη της ορχήστρας Κωνσταντινουπολιτών
Τα µέλη της Χορωδίας του Συλλόγου
Πελοποννησίων Ελευσίνας µε δάσκαλο τον
Μανώλη Σύριο
Τα παιδιά του µικρού µας χορευτικού , το
µέλλον του Συλλόγου µας , που συνόδεψε η
δασκάλα της χορωδίας Κ. Νικολοπούλου
Τον ∆ήµαρχο Ελευσίνας κ. Γιώργο
Τσουκαλά και τον Πρόεδρο του ΠΑΚΠΠΑ
κ. Βασίλη Αγριµάκη
Την ∆ιοίκηση του ΕΚΕΑΠ για την παραχώρηση της αίθουσας
ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ
ΟΣΟΥΣ
ΜΑΣ ΑΓΑΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΑΓΑΠΑΜΕ .

Τα χρήµατα από την διάθεση του βιβλίου
δόθηκαν στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας
‘Φιλική Φωλιά’ συνοδευόµενα από την
αγάπη όλων µας αλλά και τα συγχαρητήρια
όλων µας για το θεάρεστο έργο που επιτελούν , ως συνεχιστές του αειµ. Πατρός Γεωργίου Πυρουνάκη .-

8-θριάσιο
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Μεγάλη συγκέντρωση Γιάννη Σγουρού στις Αχαρνές για την παρουσίαση των υποψηφίων στην Ανατολική Αττική

- «Είµαστε έτοιµοι να βγάλουµε την Περιφέρεια από το τέλµα. Η αυτοδιοίκηση λύνει τα θέµατα των πολιτών και όχι των κοµµάτων»

Τ

ην παρουσί αση του ψηφοδελτί ου του στην Ανατολι κή Αττι κή που συνδυάζει την εµπει ρί α και
την γνώση στην αυτοδι οί κηση µε τον ενθουσι ασµό και τη δηµι ουργι κότητα παρουσί ασε στο ∆ηµαρχεί ο στι ς Αχαρνές ο Γι άννης Σγουρός.
Στους ασφυκτι κά γεµάτους χώρους της εκδήλωσης, ο
Επι κεφαλής της Παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδι οί κηση Αττι κής» υπερθεµάτι σε γι α τη σπουδαι ότητα
των επι κεί µενων εκλογών, επι σηµαί νοντας ότι η Περι φέρει α Αττι κής βρί σκεται σε ένα κρί σι µο σταυροδρόµι , αφού δεν υπάρχουν τα περι θώρι α ώστε να πάει
ακόµη µί α θητεί α χαµένη.
Τόνι σε ότι απαι τεί ται στο τι µόνι της µεγαλύτερης
πληθυσµι ακά Περι φέρει ας της Χώρας να βρεθούν
άνθρωποι µε γνώση που θα λάβουν χωρί ς χρονοτρι βή
τι ς αναγκαί ες και σωστές αποφάσει ς και δεν θα περι µένουν να
µάθουν «στου κασί δη το κεφάλι ».
∆ήλωσε έτοι µος να βάλει φρένο στον κατήφορο και να βγάλει
την Περι φέρει α από το τέλµα που τη βύθι σαν οι ανερµάτι στες
επι λογές της σηµερι νής δι οί κησης, παρουσι άζοντας ως εχέγγυο αξι οπι στί ας το πετυχηµένο έργο του στη Νοµαρχί α της Αθήνας (2003-2010) και στην Περι φέρει α Αττι κής (2011-2014).

Στο τέλος της εκδήλωσης παρουσι άστηκαν ένας ένας οι υποψήφι οι Περι φερει ακοί Σύµβουλοι στην Ανατολι κή Αττι κή οι
οποί οι εί ναι :

Σµέρος Γι άννης, Χηµι κός Μηχανι κός – Περι βαλλοντολόγος,
Περι φερει ακός Σύµβουλος Αττι κής- Αντι πρόεδρος Περι φερει ακού Συµβουλί ου Αττι κής
Μεθενί της Σωτήρης, ∆ι κηγόρος – ∆ήµαρχος Μαρκοπούλου
Ντούρος Σωτήρης, Πολι τι κός Μηχανι κός- πρώην ∆ήµαρχος
Αχαρνών
Αλµπάνης Ευάγγελος, Φυσι κός
Γκούρλι α Άρτεµι ς, ∆ηµοσι ογράφος – Τελει όφοι τη Πολι τι κών
Επι στηµών
∆όγκας ∆ηµοσθένης, Χρηµατοοι κονοµι κά – ∆ι κηγόρος Ναυτι κού ∆ι καί ου

Ευαγγέλου Αγγελι κή, Νοσηλεύτρι α – Μαί α
Καλαποθαράκος Χρήστος, Επι χει ρηµατί ας
(Ιδι οκτήτης γυµναστηρί ων)
Κοντάκης Κυρι άκος, Επι χει ρηµατί ας (Εµπόρι ο
κρεάτων – εστί ασης)
Κωνσταντί νου Έλενα, Ελεύθερος Επαγγελµατί ας
Μπαντούνα Γεωργί α, Υπάλληλος ΟΤΕ – Πρόεδρος
του Πανελλήνι ου Συλλόγου Εργαζοµένων µε παι δι ά
µε Αναπηρί α του Οµί λου ΟΤΕ
Μπουτουβάς Αναστάσι ος, Μαθητι κός – Εκπαι δευτι κός
Παλάτου Κωνσταντί να, Οι κονοµολόγος
Παπαθανασί ου Χρι στί να, ∆ηµόσι ος Υπάλληλος Απόφοι τος της Σχολής ∆ηµόσι ας ∆ι οί κησης - Φι λόλογος
Πρέκας Μί λτος, Χηµι κός – Εκπαι δευτι κός
Σταύρου ∆ηµήτρι ος, Εκπαι δευτι κός – Συγγραφέας
Τσαντουλή Χρι στί να, Παραγωγός Αγροτι κών Προϊ όντων
Χαλκί δης Χρήστος, Συνταξι ούχος Αξι ωµατι κός Λι µενι κού
Σώµατος
Στην εκδήλωση παρέστησαν Βουλευτές, πρώην Υπουργοί ,
υποψήφι οι Ευρωβουλευτές και υποψήφι οι Βουλευτές δι αφόρων κοµµάτων, ∆ήµαρχοι και υποψήφι οι ∆ήµαρχοι τόσο του
∆ήµου Αχαρνών όσο και άλλων ∆ήµων, πρώην ∆ήµαρχοι , Πρόεδροι Επι µελητηρί ων και Εκπρόσωποι Φορέων και Συλλόγων.
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10-θριάσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
∆/ΝΣΗΟικον οµική
ΤΜΗΜΑ Προµηθειών
Πληροφ ορίες : Νίν ου Αθην ά
Τηλέφ ων ο : 2105537237
Fax : 2105537268
email : prom@elefsina.gr
∆ήµος Ελευσίν ας, 17-4-2019
Α.Π. Οικ 5747
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
«Προµήθεια Αν αλώσιµων
Εκτυπωτών Πολυµηχαν ηµάτων »
Προϋπολογισµού δαπάν ης
39.973,90€
ΚΑΕ 10.6613.0005

Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας προκηρύσσει διαγωνισµό µε

Συνοπτική ∆ιαδικασία , µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια Αναλώσιµων Εκτυπωτών Πολυµηχανηµάτων» προϋπολογισµού δαπάνης 39.973,90 € σύµφωνα µε την µε αρ. 12/2019 τεχνική
περιγραφή του Τ µήµατος ∆ιαφάνειας. Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης.
Ο Ανάδοχος θα επιλεγεί σύµφωνα
µε την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής και µετά
τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς.
Τ υχόν αποκλίσεις προσφοράς
από τις Τ εχνικές Προδιαγραφές θα
οδηγούν σε αυτόµατο αποκλεισµό
της.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
σε δώδεκα µήνες µε δικαίωµα
παράτασης.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την
06-05-2019 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 10։00 π.µ. ( ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών ) στο
∆ηµαρχείο Ελευσίνας - 2ο Όροφο

, που βρίσκεται στην διεύθυνση
Χατζηδάκη 41 και ∆ήµητρος ,
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
διενέργειας
διαγωνισµών
∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών
.
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νοµικών προσώπων που να
ασκούν νόµιµα την εν λόγω δραστηριότητα.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να
προσκοµίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού.
Η τεχνική περιγραφή και η διακήρυξη θα παραλαµβάνονται ηλεκτρονικά από το site του ∆ήµου και
συγκεκριµένα από το
link :
http://www.elefsina.gr/diag_diak.
όπου θα
aspx?sflang=el
παρέχονται ελεύθερα , άµεσα και
δωρεάν.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΡΚΙΑΝΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΠΑΛΙ∆Η
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΝΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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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Τη Μ. Τετάρτη η πληρωµή δικαιούχων

του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης

Τη Μ. Τετάρτη η πληρωµή δικαιούχ ων του Κοιν ων ικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης
Από την Αν απληρώτρια Υ πουργό Εργασίας, Κοιν ων ικής Ασφάλισης και Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης, κ. Θεαν ώ Φωτίου, αν ακοιν ών εται ότι τη Μεγάλη Τετάρτη 24
Απριλίου 2019, θα πραγµατοποιηθεί η πληρωµή των δικαιούχ ων του παν ελλαδικού προγράµµατος ΚΕΑ (Κοιν ων ικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης), των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 31 Μαρτίου 2019.
Το ποσό των 54.315.532,86 ευρώ θα καταβληθεί σε 264.755 δικαιούχ ους και
αφορά περισσότερα από 565.000 άτοµα.
Η πληρωµή του ΚΕΑ θα πραγµατοποιηθεί µε πίστωση εξ’ ηµισείας στο λογαριασµό και στην προπληρωµέν η κάρτα αγορών , στις περιπτώσεις που το συν ολικό
καταβαλλόµεν ο ποσό είν αι ίσο µε ή υπερβαίν ει τα 100 ευρώ αν ά µήν α. Η προπληρωµέν η τραπεζική κάρτα του δικαιούχ ου µπορεί ν α χ ρησιµοποιηθεί χ ωρίς καν έν α περιορισµό για οποιαδήποτε αγορά, συµπεριλαµβαν οµέν ων των ηλεκτρον ικών
αγορών .
Οι δικαιούχ οι του ΚΕΑ παρακαλούν ται ν α απευθύν ον ται στην Τράπεζα µε την
οποία συν εργάζον ται και µόν ο σε αυτήν για θέµατα που σχ ετίζον ται µε τον τραπεζικό λογαριασµό τους ή την προπληρωµέν η κάρτα αγορών .
Υ πεν θυµίζεται ότι η ηλεκτρον ική πλατφόρµα του ΚΕΑ παραµέν ει αν οιχ τή ώστε
οι εν διαφερόµεν οι ν α την επισκέπτον ται και ν α υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αν ά
πάσα στιγµή.

Συνελήφθη 61χρονος για κατοχή πυροτεχνηµάτων
και φωτοβολίδων

Σ

το πλαίσιο στοχ ευµέν ων ελέγχ ων για την εµπορία και την παράν οµη
κατοχ ή κροτίδων , βεγγαλικών και πυροτεχ ν ηµάτων , συν ελήφθη στις
17.4.2019 το µεσηµέρι, στη Μεσσήν η Μεσσην ίας, από αστυν οµικούς της
Υ ποδιεύθυν σης Ασφαλείας Καλαµάτας, 61χ ρον ος Ελλην ικής καταγωγής, σε βάρος
του οποίου σχ ηµατίσθηκε δικογραφία, για παράβαση των ν οµοθεσιών για τις
φωτοβολίδες, τα πυροτεχ ν ήµατα και τα όπλα.
Ειδικότερα, χ θες (17.4.2019) το µεσηµέρι, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και
αξιοποίηση στοιχ είων και µετά από οργαν ωµέν η αστυν οµική επιχ είρηση, αστυν οµικοί της Υ ποδιεύθυν σης Ασφαλείας Καλαµάτας, πραγµατοποίησαν έρευν ες στην
οικία, σε κατάστηµα και σε αποθήκες του 61χ ρον ου, στην Μεσσήν η και σε τοπική κοιν ότητα του ∆ήµου Μεσσήν ης Μεσσην ίας, όπου βρήκαν συν ολικά και
κατέσχ εσαν :
1.875 κροτίδες, 376 βεγγαλικά, πιστόλι κρότου και 40 φυσίγγια,
πιστόλι φωτοβολίδων και 200 καψύλλια πυροδότησης πιστολιού φωτοβολίδων ,
144 καπν ογόν α, 9 πυροτεχ ν ήµατα και 27.799 παιδικά αθύρµατα διαφόρων
τύπων .
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαµάτας, εν ώ η
αστυν οµική έρευν α και το προαν ακριτικό έργο, διεν εργούν ται από την Υ ποδιεύθυν ση Ασφαλείας Καλαµάτας.
Επισηµαίν εται ότι οι έλεγχ οι, από τις Αστυν οµικές Υ πηρεσίες της Γεν ικής Περιφερειακής Αστυν οµικής ∆ιεύθυν σης Πελοπον ν ήσου, θα συν εχ ιστούν µε αµείωτο
εν διαφέρον , για την αποφυγή ατυχ ηµάτων και άλλων δυσάρεστων περιστατικών
από την παράν οµη εµπορία, κατοχ ή και χ ρήση κροτίδων και βεγγαλικών .

Τράπεζες: Ειδική αργία στις
συναλλαγές 19 και 22 Απριλίου

Α

ν οικτά τα καταστήµατα των τραπεζών τις συγκεκριµέν ες ηµεροµην ίες
αλλά θα παρέχ εται περιορισµέν η
εξυπηρέτηση στο συν αλλακτικό κοιν ό.
Ποιος ο λόγος.
Το
διευρωπαϊκό
αυτοµατοποιηµέν ο
σύστηµα ταχείας µεταφοράς κεφαλαίων σε
συν εχή χρόν ο (σύστηµα ΤARGET2) θα
είν αι κλειστό την 19η και την 22α Απριλίου
2019, τη Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη
ηµέρα του Πάσχα των Καθολικών / ∆ιαµαρτυροµέν ων αν τίστοιχα. Οι ηµέρες αυτές δεν
συµπίπτουν µε αργίες εν τός της Ελλην ικής
Επικράτειας και συν επώς, σύµφων α µε το
άρθρο 11 του Ν.3336/2005, είν αι ηµέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συν αλλαγών και
θα ισχύσουν οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου.
Κατά τις εν λόγω ηµεροµην ίες τα καταστήµατα των Τραπεζών θα παραµείν ουν
αν οιχτά, καθόσον οι ηµέρες αυτές είν αι εργάσιµες για το προσωπικό. Ωστόσο, θα
παρέχουν περιορισµέν η εξυπηρέτηση στο
συν αλλακτικό κοιν ό, δεδοµέν ου ότι η µη λειτουργία του Συστήµατος TARGET2 δεν επιτρέπει την πραγµατοποίηση ορισµέν ων διατραπεζικών συν αλλαγών .
Η διατραπεζική αργία συν αλλαγών ισχύει
για την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εταιρείες του
οµίλου του Χρηµατιστηρίου Αθην ών , την
εταιρεία ∆ιατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε.,
καθώς και τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων :
1. Πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
στην Ελλάδα, στα οποία περιλαµβάν ον ται τα
ελλην ικά πιστωτικά ιδρύµατα, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆αν είων και τα υποκαταστήµατα των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων .
2. Επιχειρήσεις Παροχής Επεν δυτικών
Υπηρεσιών .
3. Εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης και
εταιρείες πρακτορείας απαιτήσεων .
4. Αν ών υµες Εταιρείες ∆ιαχείρισης Αµοι-

βαίων Κεφαλαίων και αν ών υµες εταιρείες
επεν δύσεων χαρτοφυλακίου.
Κατά την ηµέρα ειδικής αργίας, όλες οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις που απορρέουν
από υφιστάµεν ες συµβάσεις µεταξύ των
αν ωτέρω αν αφεροµέν ων φορέων και της
πελατείας τους, καθώς και οι λοιπές εν γέν ει
ληξιπρόθεσµες, την ίδια ηµέρα, υποχρεώσεις
της πελατείας αυτών προς οποιον δήποτε
τρίτο, εκπληρών ον ται την επόµεν η εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή την Τρίτη, 23 Απριλίου
2019, οπότε και αρχίζουν οι συν έπειες της
τυχόν µη εκπλήρωσης.
Οι συν αλλαγές που θα πραγµατοποιηθούν
στα πιστωτικά ιδρύµατα τις ηµέρες της ειδικής
αργίας θα καταχωρηθούν στα συστήµατα
τους µε ηµεροµην ία της επόµεν ης εργάσιµης
ηµέρας, δηλαδή 23 Απριλίου 2019.
Σύµφων α µε όσα προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του Ν. 3336/2005, οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από την
εξυπηρέτηση του ∆ηµοσίου Χρέους, δαν είων
και τίτλων του Ελλην ικού ∆ηµοσίου θα
εκπληρών ον ται σύµφων α µε τους ειδικούς
όρους αυτών την προηγούµεν η ή την επόµεν η εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή την 18η ή την
23η Απριλίου.
Κατόπιν σχετικής οδηγίας της Αν εξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων , κατά την 19η και
την 22α Απριλίου 2019, θα γίν ον ται αποδεκτές από τις ∆ηµόσιες Οικον οµικές Υ πηρεσίες (∆.Ο.Υ .) και τις Τελων ειακές Αρχ ές
της χ ώρας µας και τραπεζικές επιταγές
που θα προσκοµίζον ται µε ηµεροµην ία
έκδοσης την 23η Απριλίου 2019. Τέλος,
συστήν εται στους οργαν ισµούς και στις
επιχ ειρήσεις που συν εργάζον ται απευθείας µε τράπεζες για την αποστολή
αρχ είων χ ρεώσεων µέσω π άγιων
εν τολών και αρχ είων πιστώσεων µισθοδοσίας, ν α επικοιν ων ήσουν µε την
τράπεζα συν εργασίας τους για κάθε
περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίν ιση.

Ενωτικός Συνδυασµός Ελευσίνας-Μαγούλας

Ανοιχτή συγκέντρωση στην Πλατεία Μικρασιατών

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 ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80τµ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32,

ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6984780807
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θριάσιο-13

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

Επαγγελµατική Σχ ολή
(ΕΠ Α.Σ) Ελευσίνας

Σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ων δ ρ ά σ ε ω ν Π ρ ο β ο λ ή ς τ η ς
Μ α θ η τ εί α ς Ο Α Ε ∆ , η Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή Σ χ ο λ ή
( Ε Π Α . Σ ) Μ α θ η τ εί α ς Ε λ ε υ σ ί ν α ς ξ εκ ιν ά τ η ν
ε τ ή σι α δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η µ ε π α ρ α γ ω γ ι κ ο ύ ς κ α ι
κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ ς φ ο ρ ε ί ς τ ο υ Θ ρ ι α σί ο υ Π ε δ ί ο υ µ ε
σ τ ό χ ο τ η ν α ν ά δ ει ξ η ε ι δ ι κ ο τ ή τ ω ν π ο υ θ α
λ ε ιτ ο υ ρ γ ή σ ο υ ν τ ο σ χ ο λ ι κ ό έ τ ο ς 2 0 1 9 - 2 0 2 0
π ρ ο ς ό φε λ ο ς τ η ς τ ο π ικ ή ς ο ι κ ο ν ο µ ί α ς .

Ο ∆ ι ε υ θ υ ν τή ς τη ς Ε Π Α. Σ
Αλ έ ξ α ν δ ρ ο ς Σ . Απο σ το λ ί δ η ς

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

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ
ΜΑΓΑΖΙΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α /
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ
Ή ΜΙΚΡΏΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΝ∆ΡΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΑΓΟΥΛΑ

ΤΗΛ. 6931381272

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

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

διαµέρισµα τριάρι

(90 τ.µ) στον κέντρικο

δρόµο του Ασπρόπυργου
(πλησίον ∆ηµαρχείου).

Τηλέφωνο: 6937168062
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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)

ΚΑΘΗΜ ΕΡ ΙΝΗ ΕΝΗΜ ΕΡ ΩΣΗ ΣΤ Ο
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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

Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

