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

Περισσότεροι εισακτέοι φέτος
σε Ανώτατες Στρατιωτικές
Σχολές Υπαξιωµατικών από
τη Μάνδρα και το Μάτι
σελ. 2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές
για Βρεφικούς - Παιδικούς
Σταθµούς και Κέντρα
∆ηµιουργικής
Απασχόλησης στον
Ασπρόπυργο

σελ. 2

H 2η έκδοση του «Φεστιβάλ
Συνοικισµός 2019»
Στόχος η ενσωµάτωση
του κοινού στις
σύγχρονες
παραστατικές τέχνες
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σελ. 9

Οι εργαζόµενοι έκλεισαν συµβολικά εχθές την Εθνική οδό

∆ιαµαρτυρία εργαζοµένων στη
Χαλυβουργική για τη στάση πληρωµών

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ : Είµαστε στο πλευρό τους, στηρίζοντας τον δύσκολο αγώνα τους. Θέλουµε
να βρεθεί λύση, έτσι ώστε η Χαλυβουργική να συνεχίσει να προσφέρει στην τοπική οικονοµία.

Επιστολή διαµαρτυρίας Γ. Πατούλη σε Γαβρόγλου για τη
δίχρονη προσχολική Εκπαίδευση στους ∆ήµους

σελ. 8

Εντοπίστηκε φυτεία υδροπονικής καλλιέργειας
κάνναβης σε αποθήκη στους Αγίους Αναργύρους

σελ. 3

Συνδέεται υπογείως ο σταθµός
«Λαρίσης» του Μετρό µε τον Σ.Σ. Αθηνών,

- Νέα σήραγγα στις Αχαρνές

σελ. 3-13

Πληµµύρισε από παιδιά το βράδυ της Κυριακής 9 Ιουν ίου το Αµφιθέατρο «Βορειν ό»

Άκρως πετυχηµένη η καλοκαιρινή βραδιά που διοργάνωσε
ο Σύλλογος της Ζωφριάς, µε την αρωγή του ∆ήµου Φυλής
σελ. 5

Εικόνες ντροπής
από το νεκροταφείο
του Σχιστού
-Υπολείµµατα εκταφών στα
σκουπίδια.
- Μπαλάκι οι ευθύνες

Υπεγράφη από τον αρµόδιο Υπουργό.

σελ. 3

σελ. 8

Η παράταση κτηµατογράφησης της ∆ηµοτικής
Ενότητας Μεγάρων έως 15 Σεπτεµβρίου 2019

σελ. 3

Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ & ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

σελ. 15

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Αντωνάρας ∆ηµήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Λουκοπούλου Σοφία Σ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για Βρεφικούς – Παιδικούς
Σταθµούς, Κέντρα ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης και Κ∆ΑΠ - ΜΕΑ στον Ασπρόπυργο

Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390
ΜΑΝ∆ΡΑ

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

∆εληστάθη Μαρία Σ. 28ης Οκτωβρίου 21,
Ζεφύρι, 2102322141
(08:00-22:00)
ΧΑΪ∆ΑΡΙ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Καραϊσκάκη 62, 2105912025

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17,21,25,29

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ζέστη, η θερµοκρασία
έως 29 βαθµους Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ονούφριος, Ονούφρης, Ονουφρία

Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Παιδικής
Εργασίας

ΘΡΙΑΣΙΟ

Ο

∆ήµος Ασπροπύργου συµµετέχ ει, για ακόµη
µία φορά, στη δράση «Εν αρµόν ιση Οικογεν ειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», για τη σχ ολική χ ρον ιά 2019-2020, και καλεί τους Γον είς ν α
εγγράψουν τα παιδιά τους στις ∆οµές Προσχ ολικής
Εκπαίδευσης.
υγκεκριµέν α, η πρόσκληση αφορά, για τους
Βρεφικούς Σταθµούς, βρέφη από 2 µην ών έως
2,5 ετών , για τους Παιδικούς Σταθµούς, παιδάκια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην
υποχ ρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο), καθώς και
για τα Κέν τρα ∆ηµιουργικής Απασχ όλησης και Κ∆ΑΠ ΜΕΑ, παιδιά από 5 έως 12 ετών , στα οποία προσφέρον ται ∆ΩΡΕΑΝ αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις.
Ο ∆ήµος, εν ηµερών ει όλους τους εν διαφερόµεν ους
Γον είς ότι, δηµοσιεύτηκε στις 07/06/2019 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Εν διαφέρον τος για τους Βρεφικούς,
τους Παιδικούς Σταθµούς και τα Κέν τρα ∆ηµιουργικής
Απασχ όλησης Παιδιών και Κ∆ΑΠ ΜΕΑ, εν ώ ως καταληκτική ηµεροµην ία για την υποβολή αιτήσεων , ορίζεται
η 28η Ιουν ίου 2019.

Σ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΕ ΦΕΚ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Περισσότεροι εισακτέοι φέτος σε
Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές
Υπαξιωµατικών από τη
Μάνδρα και το Μάτι

∆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

αθορισµός ειδικού ποσοστού αριθµού εισακτέων για την εισαγωγή µαθητών και αποφοίτων Λυκείων περιοχών πληγεισών από τις
καταστροφικές πληµµύρες στη Μάνδρα και από τις
καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι Αττικής.
Επιπλέον 27 υποψήφιοι θα εισαχθούν φέτος στα
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά ΙδρύµαταΑνώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών από
τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές
πληµµύρες της 15ης Νοεµβρίου 2017 και από τις
καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου
2018.

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Κ

Τον ίζεται ότι, τα Κ∆ΑΠ κατά τη διάρκεια της σχ ολικής χ ρον ιάς λειτουργούν , τις απογευµατιν ές ώρες.
Κατά τους καλοκαιριν ούς µήν ες, µε το κλείσιµο των
σχ ολείων , από τον Ιούν ιο έως και την 31η Ιουλίου, τα
Κ∆ΑΠ θα απασχ ολούν τα παιδιά, πρωιν ές ώρες, από
∆ευτέρα έως Παρασκευή.
Το Πρόγραµµα υλοποιείται µε εποπτεύον τα Εν διάµεσο ∆ιαχ ειριστικό Φορέα την Ελλην ική Εταιρία Τοπικής
Αν άπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και χ ρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν διαφερόµεν οι
Γον είς µπορούν ν α απευθύν ον ται, για τους Βρεφικούς, Κ∆ΑΠ και Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ, καθηµεριν ά από τις 8:00
µε 20:00 στα Γραφεία της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης
του ∆ήµου Ασπροπύργου, (Αγίου Ιωάν ν η Στεφάν η 7,
Ασπρόπυργος), και στα τηλέφων α 2168002441-42 εν ώ
για τους Παιδικούς Σταθµούς, στο Εργοτάξιο του ∆ήµου
Ασπροπύργου, στον 1ο όροφο, στη ∆ιεύθυν ση Παιδείας, (Αλησµον ήτων Πατρίδων 29), από τις 8:00 έως
τις 18:00 και στα τηλέφων α 2132006744 –
2132006767.
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θριάσιο-3

Οι εργαζόµενοι έκλεισαν συµβολικά εχθές την Εθνική οδό

∆ιαµαρτυρία εργαζοµένων στη Χαλυβουργική

Σε στάση εργασίας προχώρησαν εχθές Τρίτη 10:00-12:00 οι εργαζόµενοι στη Χαλυβουργική, οι οποίοι πραγµατοποίησαν και συµβολικό αποκλεισµό της εθνικής Αθηνών-Κορίνθου στο ρεύµα προς Αθήνα, στο ύψος του εργοστασίου.
Σύµφωνα µε τους εργαζόµενους στη Χαλυβουργική, ‘’η καθηµερινή λειτουργία του εργοστασίου έχει µετατραπεί, σε
Γολγοθά . Όπως λένε, η επιχείρηση έχει προχωρήσει σε γενική στάση πληρωµών, ενώ δεν έχει καταβληθεί ο µισθός
του Μαΐου.
Ενδεικτικά, αναφέρουν πως, εκτός από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, η µεταφορά των εργαζοµένων από και
προς το εργοστάσιο µε µισθωµένα οχήµατα, είναι θέµα ηµερών να διακοπεί, λόγω οφειλών προς την εν λόγω εταιρεία, ενώ συνεργεία καθαρισµού έχουν σταµατήσει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καθώς δεν έχουν εξοφληθεί και
οι εργαζόµενοι αναγκάζονται να φέρνουν µέχρι και χαρτί υγείας από το σπίτι τους’’.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ : Είµαστε στο πλευρό τους, στηρίζοντας τον δύσκολο αγώνα τους. Θέλουµε να βρεθεί λύση, έτσι ώστε η Χαλυβουργική να συνεχίσει να προσφέρει στην τοπική οικονοµία.
Μέλη της Συµφωνίας Πολιτών, έδωσαν το "παρών" στην κινητοποίηση-στάση εργασίας των εργαζοµένων της Χαλυβουργικής, προκειµένου να στηρίξουν τον αγώνα τους.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Συµφωνίας Πολιτών η ενδοοικογενειακή διένεξη µεταξύ των ιδιοκτητών δεν πρέπει –
σε καµία περίπτωση- να πλήξει τους εργαζόµενους, που εξακολουθούν κάτω από αντίξοες συνθήκες να στηρίζουν την
Ιστορική βιοµηχανία. Είµαστε στο πλευρό τους, στηρίζοντας µε όλες µας τις δυνάµεις τον δύσκολο αγώνα τους. Θέλουµε να βρεθεί λύση, έτσι ώστε η Χαλυβουργική να συνεχίσει να προσφέρει στην τοπική οικονοµία.

Εντοπίστηκε φυτεία υδροπονικής καλλιέργειας
κάνναβης σε αποθήκη στους Αγίους Αναργύρους

Κατασχέθηκαν 740 δεν δρύλλια
κάν ν αβης, 4,75 κιλά αποξηραµέν ης
κάν ν αβης και πάν ω από
έν α κιλό κατεργασµέν ης κάν ν αβης

Έ

ν α πλήρως εξοπλισµέν ο εργαστήριο
υδροπον ικής καλλιέργειας δεν δρυλλίων κάν ν αβης κατάφεραν ν α
εν τοπίσουν αστυν οµικοί της Υ ποδιεύθυν σης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής, σε αποθήκη στους Αγίους Αν αργύρους.
Για τον εν τοπισµό της αποθήκης προηγήθηκε συστηµατική έρευν α και σε οργαν ωµέν η αστυν οµική επιχ είρηση που πραγµατοποιήθηκε
πρωιν ές ώρες χ θες, συν ελήφθησαν οι δύο καλλιεργητές, έν ας 37χ ρον ος Έλλην ας και έν ας 37χ ρον ος
Αλβαν ός.
Από την έρευν α στο χ ώρο και στην κατοχ ή τους,
βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν 740 δεν δρύλλια κάν ν αβης, 23,4 κιλά τριµµάτων κάν ν αβης, 4,75 κιλά αποξηραµέν ης κάν ν αβης, 1,1 κιλά κατεργασµέν ης κάν ν α-

βης (σοκολάτα), πλήρης εξοπλισµός εργαστηρίουφυτωρίου υδροπ ον ικής καλλιέργειας, ηλεκτρον ική
ζυγαριά ακριβείας, 1.145 ευρώ και 6 κιν ητά τηλέφων α,
Ι.Χ. αυτοκίν ητο και µοτοσυκλέτα.
Περαιτέρω προέκυψε ότι σε βάρος του 37χ ρον ου
Έλλην α εκκρεµούσαν δύο εν τάλµατα σύλληψης και
καταδικαστική απόφαση µε ποιν ή κάθειρξης 7 ετών
και δύο µην ών . Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν στον
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθην ών .

Υπεγράφη από τον αρµόδιο Υπουργό.

Η παράταση κτηµατογράφησης της
∆ηµοτικής Ενότητας Μεγάρων
έως 15 Σεπτεµβρίου 2019

Α

ποτέλεσµα είχαν οι συστηµατικές πιέσεις του
Βουλευτή ∆υτικής Αττικής της Νέας ∆ηµοκρατίας Θανάση Μπούρα προς το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την παράταση µε ρύθµιση της κτηµατογράφησης της ∆ηµοτικής Ενότητας
Μεγάρων από τον αρµόδιο Υπουργό.
Ήδη σε νέα επικοινωνία που είχε ο βουλευτής Ν.∆.
της ∆υτικής Αττικής Θανάσης Μπούρας µε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο ∆ηµαρά, ο
κος ∆ηµαράς είπε στον κο Μπούρα ότι υπέγραψε τη
σχετική παράταση έως 15 Σεπτεµβρίου 2019 η οποία
απεστάλη για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εποµένως συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία κτηµατογράφησης, διότι η Υπουργική Απόφαση
έχει αναδροµική ισχύ.
Εποµένως, οι κάτοικοι των Μεγάρων µπορούν να
συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία κτηµατογράφησης.
Ο κ. Μπούρας είναι ο µόνος Βουλευτής της περιοχής
του ο οποίος συνεχώς, µε προτάσεις και παρεµβάσεις,
προσπάθησε και κατάφερε να διευκολύνει την κτηµατογράφηση των Μεγάρων και συνέβαλε στην επίλυση του
θέµατος.
Ο κ. Μπούρας θα παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη της κτηµατογράφησης και όπου χρειάζεται θα παρεµβαίνει ώστε να ολοκληρωθεί η κτηµατογράφηση των
Μεγάρων.

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός
για την ανάθεση της µελέτης:
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ -ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ

Η Κτιριακές Υ ποδοµές Α.Ε προκηρύσσει αν οιχ τό
διαγων ισµό για την αν άθεση της µελέτης:
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ -ΕΝΙΣΧΥ ΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΓΥ ΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΥ ΘΡΩΝ (κτίριο αιθουσών )», µε
συν ολική δαπάν η προϋπολογισµού µελέτης µε απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 98.116,91 Ευρώ.

Συνδέεται υπογείως ο σταθµός «Λαρίσης» του Μετρό µε
τον Σ.Σ. Αθηνών, νέα σήραγγα στις Αχαρνές

Το καλοκαίρι αναµένεται να προκηρυχθεί η εργολαβία της Β’ φάσης εκσυγχρονισµού του Σ.Σ.
Αθηνών, µε την οποία κατασκευάζονται οι υπόλοιπες γραµµές και αποβάθρες του σταθµού, αλλά
και οι υπόγειες διαβάσεις για την επικοινωνία των αποβαθρών του σιδηροδροµικού σταθµού µε
τον σταθµό «Λαρίσης» του Μετρό.
Το έργο, µε εκτιµώµενο κόστος 80 εκατ. ευρώ, µαζί µε τα συµπληρωµατικά έργα, αποσκοπεί στη
µετεπιβίβαση επιβατών του µετρό προς τα προαστιακά και υπεραστικά τρένα και αντιστρόφως.
Η ολοκλήρωσή του έχει οριστεί σε 36 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και ίσως τεθεί σε
λειτουργία την ίδια περίοδο µε την σήραγγα των Σεπολίων.
Συγκεκριµένα, το έργο περιλαµβάνει τις απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση του κεντρικού Σιδηροδροµικού Σταθµού Αθηνών (Σ.Σ.Α.), µέρος του οποίου έχει αναπτυχτεί µε προηγούµενες εργολαβίες.

περισσότερα στη σελ 11

Συνεχίζεται στη σελ. 13

4-θριάσιο
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ΕΝΠΕ: Καθυστερήσεις στο ΕΣΠΑ λόγω
καθυστερήσεων στη µετατόπιση δικτύων ∆Ε∆∆ΗΕ

Κ

αθυστερήσεις
στην
οµαλή εξέλιξη των
έργων του ΕΣΠΑ προκαλούν οι καθυστερήσεις στην
εκτέλεση εργασιών µετατόπισης
/ παραλλαγής δικτύων αρµοδιότητας
∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.,
επισηµαίνει ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σε
επιστολή του προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Σταύρο Αραχωβίτη.
Στην επιστολή, που κοινοποιείται στους Προέδρους των ∆.Σ.
∆Ε∆∆ΗΕ κ. Νικόλαο Χατζηαργυρίου και ∆ΕΗ κ. Εµµανουήλ
Παναγιωτάκη, ο κ. Κ. Αγοραστός
αναφέρει:
Κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα παρατηρούνται καθυστερήσεις στην οµαλή εξέλιξη των
έργων του ΕΣΠΑ προκαλούν οι
καθυστερήσεις στην εκτέλεση
εργασιών µετατόπισης / παραλ-

λαγής δικτύων αρµοδιότητας
∆.Ε.∆.∆.Η.Ε, οι οποίες συµπεριλαµβάνονται ως υποέργα,
ενταγµένων στο ΕΣΠΑ 20142020, πράξεων, που εκτελούνται από τις Περιφέρειες της
χώρας, οφειλόµενες σε έλλειψη
υλικών (στύλων). Για τα έργα
αυτά µάλιστα έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί και οι απαιτούµενες
σχετικές πληρωµές.

Η εν λόγω καθυστέρηση των
µετατοπίσεων / παραλλαγών
των δικτύων της ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.
και µάλιστα µε απροσδιόριστο
ορίζοντα λήξης του προβλήµατος, εµποδίζουν την οµαλή εξέλιξη και αλληλουχία των προγραµµατισµένων, µε βάση τα χρονοδιαγράµµατα, εργασιών και
οδηγούν σε τέτοιου µεγέθους
καθυστερήσεις, που είναι πιθανή η διατύπωση αιτηµάτων
αποζηµιώσεων, εκ µέρους των
αναδόχων των έργων (µη τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, µη
απόδοση του χώρου του έργου

ελεύθερο στον ανάδοχο, διεκδίκηση σταλιών κ.α.). Η παρεµπόδιση της εξέλιξης των εργασιών, εντείνεται περαιτέρω,
καθώς απαγορεύεται στις Περιφέρειες, η εκτέλεση κάθε είδους
εργασίας κοντά στα υφιστάµενα
δίκτυα της ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. για
λόγους ασφάλειας, µε αποτέλεσµα να ανακόπτεται τελείως η
πρόοδος των έργων, καθώς σε
πολλές περιπτώσεις δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν ούτε
οι µετατοπίσεις των υπόλοιπων
δικτύων Ο.Κ.Ω. (∆ΕΥΑ, ΟΤΕ,
εναλλακτικοί πάροχοι τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων).
Τα παραπάνω έργα συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς έχουν
ενταχθεί στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ
2014-2020, έχουν εγκεκριµένα
χρονοδιαγράµµατα, απ’ τα
οποία οφείλουµε να µην παρεκκλίνουµε και για τα οποία
ελεγχόµαστε από εγχώριες και
Ευρωπαϊκές Επιτροπές, οι
οποίες καταλογίζουν αντίστοιχα

4ήµερη Εκδροµή ΚΑΠΗ Ασπροπύργου
σε Σύρο - Τήνο - Μύκονο.

πρόστιµα µη συµµόρφωσης µε
τους όρους της Σύµβασης.
Όπως γνωρίζουµε το πρόβληµα της έλλειψης στύλων έχει
προκύψει κατά τους τελευταίους
µήνες λόγω της σταδιακής στροφής σε αγορές του εξωτερικού
αν και για σαράντα περίπου
χρόνια οι στύλοι προµηθεύονταν
από τα ελληνικά παραγωγικά
δάση και ειδικότερα από τους
δασικούς συνεταιρισµούς. Η
αλλαγή των προδιαγραφών
καταλληλόλητας, ελέγχου και
παραλαβής των στύλων (διατήρηση ή µη της εσωτερικής
προστατευτικής
µεµβράνης
στους κορµούς µέχρι τον εµποτισµό τους, εντοπισµός υπο-

λειµµάτων φλοιού και µη
δυνατότητα αφαίρεσης αυτού
από τους δασεργάτες αλλά µόνο
από τις µονάδες εµποτισµού σε
αντίθεση µε τους εισαγόµενους
όπου παραλαβή και έλεγχος
γίνεται
επί
εµποτισµένης
ξυλείας), έχει οδηγήσει σε συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού σε
βάρος των Ελλήνων δασεργατών.
Για τους παραπάνω λόγους
παρακαλούµε για τις άµεσες
ενέργειές σας, τόσο για την διαφύλαξη των συµφερόντων και
της προστασίας των δικαιωµάτων του Ελληνικού δηµοσίου
όσο και των τοπικών οικονοµιών».
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Πληµµύρισε απ ό π αιδιά το βράδυ της Κυριακής 9 Ιουνίου το Αµφιθέατρο «Βορεινό»

θριάσιο-5

Άκρως πετυχηµένη η καλοκαιρινή βραδιά που διοργάνωσε
ο Σύλλογος της Ζωφριάς, µε την αρωγή του ∆ήµου Φυλής

Π

ληµµύρισε το βράδυ της Κυριακής 9 Ιουνίου το Αµφιθέατρο «Βορεινό» στην
άκρως πετυχηµένη καλοκαιρινή βραδιά
για το Παιδί που διοργάνωσε και φέτος ο Σύλλογος της Ζωφριάς, µε την αρωγή του ∆ήµου
Φυλής.
Η φιλόξενη Πρόεδρος Ευαγγελία Κωβαίου δεν
παρέλειψε να ευχαριστήσει για την ολόπλευρη
στήριξή του τον ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού
καθώς και τους εκπροσώπους των Συλλόγων
Γονέων και της Εκπαιδευτικής Κοινότητας που
συµµετείχαν µε χαρά στην µεγάλη γιορτή της
Ζωφριάς.
Η Πρόεδρος εξάλλου ανακοίνωσε πως το Σάββατο 29 Ιουνίου θα διοργανωθεί η καλοκαιρινή
βραδιά του Συλλόγου στην οποία εκτός από τα
παραδοσιακά χορευτικά του, θα λάβει µέρος και ο
δηµοφιλής ερµηνευτής Χρήστος Λούφης ενώ

κάλεσε τον κόσµο της Ζωφριάς να συµµετέχει και
στη µονοήµερη εκδροµή στην όµορφη Ύδρα,
που θα γίνει το Σάββατο 6 Ιουλίου, παραµονή
των εκλογών.
Στο πλαίσιο της γιορτής όπως κάθε χρόνο,
τιµήθηκαν οι αθλητές που διακρίθηκαν στο 3ο
Ανοικτό Ατοµικό Πρωτάθληµα ΜΠΛΙΤΣ Ζωφριάς
κάτω των 14 ετών, που συνδιοργάνωσαν ο Σκακιστικός Όµιλος «Τριαντάφυλλος Σιαπέρας» και
ο Σύλλογος της Ζωφριάς.
Η Ευαγγελία Κωβαίου στο σηµείο αυτό δεν
παρέλειψε να ευχαριστήσει µε θέρµη για την
άοκνη προσφορά τους τον Προπονητή Σκάκι
Θοδωρή Αγραπίδη και τον Πρόεδρο του Σκακιστικού Οµίλου, Γιώργο Ζαχουλίτη.
Βραβεία στους αθλητές απένειµαν, ο Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής του
∆ήµου Φυλής Νίκος Χατζητρακόσιας, ο Πρόεδρ-

ος των Παιδικών Σταθµών Άνω Λιοσίων Παναγι ώτης Καµαρι νόπουλος, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Γονέων του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Άνω Λιοσίων Θανάσης Ζαρκογιάννης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 4ου Γυµνασίου
Άνω Λιοσίων κ. Θεοδωροπούλου και φυσικά η
Πρόεδρος του Συλλόγου της Ζωφριάς Ευαγγελία
Κωβαίου.

Ανοικτή Επιστολή του Γιάννη Σγουρού προς την Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηµατά

‘’Θα ήθελα να σας βγάλω από τη δύσκολη θέση της επιλογής, εκφράζοντας την επιθυµία
να µην είµαι τελικά υποψήφιος στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές’’
Αξιότιµη κα Πρόεδρε,

Η χώρα µας διανύει µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους της
ιστορίας της, καθώς προσπαθεί να ορθοποδήσει µετά από 10
χρόνια βαρύτατων µνηµονίων, περικοπών και σκληρής λιτότητας.
Ακράδαντη είναι η πεποίθησή µου ότι η διαδικασία εξόδου από
την κρίση προϋποθέτει επανεκκίνηση όχι µόνο στην οικονοµία
µας αλλά σε όλους τους τοµείς του δηµόσιου βίου ώστε να γίνει
µια νέα αρχή µε όρους βιωσιµότητας και οικονοµικής ανάπτυξης
σε γερά θεµέλια.
Πισωγυρίσµατα σε συνταγές χρεοκοπίας δεν επιτρέπονται
καθώς είναι βέβαιο ότι θα στοιχίσουν ανυπολόγιστα στην κοινωνία, ούτε προσφυγή σε ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές
που βάζουν σε δεύτερη µοίρα την κοινωνία και τις ανάγκες της.
Η µεγάλη προοδευτική δηµοκρατική παράταξη πρέπει να
βρίσκεται αταλάντευτη απέναντι σε τέτοιες πολιτικές και ενω-

µένη να επιδιώκει την στρατηγική ήττα του δεξιού νεοφιλελευθερισµού.
Απαιτείται η υλοποίηση και εφαρµογή αναπτυξιακών πολιτικών µε κοινωνικό πρόσηµο, απαλλαγµένων όµως από κάθε
είδους λαϊκισµό.
Όπως γνωρίζετε από τη διαδροµή µου στη Νοµαρχία της Αθήνας και µετέπειτα στην Περιφέρεια Αττικής, υπηρέτησα τέτοιου
είδους πολιτικές, χωρίς ποτέ να ενδώσω σε µικροκοµµατικές και
πελατειακές σκοπιµότητες.
Πορεύτηκα µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον, την παραγωγή
έργου που έχουν ανάγκη οι πολίτες, την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Με το βλέµµα στις επόµενες γενιές και όχι στις
επόµενες εκλογές.
Κάπως έτσι δηµιουργήσαµε στην Περιφέρεια Αττικής έναν
φορέα µε ευρωστία και υγεία, που συνέχισε να παράγει έργο
ακόµη και την περίοδο της οικονοµικής κρίσης όταν το κράτος είχε
παραλύσει. Που δεν χρέωσε
τους πολίτες ούτε ένα ευρώ.
Που ξεχώρισε για την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητά
του.
Για τον λόγο αυτό παρά το
κλίµα πολιτικής πόλωσης που
επικράτησε, στις πρόσφατες
αυτοδιοικητικές εκλογές, µία
µεγάλη
µερίδα
πολιτών,
σχεδόν 300.000 πολίτες - που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 17,40 %
- εµπιστεύθηκαν την προσπάθειά µας να επαναφέρουµε στην
Αττική την κανονικότητα, δηµιουργώντας έναν ισχυρότατο
πόλο στρατηγικής σηµασίας
στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Στην περιφέρεια
όπου ζει και δρα σχεδόν ο
µισός πληθυσµός της Ελλάδας.
Και τούτο παρά το γεγονός

6978087309

ότι, είχαµε να αντιµετωπίσουµε αντιπάλους που αντιπαρέθεσαν
αστρονοµικά πολλαπλάσιους πόρους για την προβολή τους. Και
επιπλέον αντιµετωπίσαµε υπονόµευση από «φίλιες» δυνάµεις,
όπως υπονόµευση αντιµετώπισε στον δεύτερο γύρο και η υποστηριζόµενη από το ΚΙΝΑΛ παράταξη στην περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας.
Το ποσοστό που λάβαµε - παρ´ όλες αυτές τις αντίξοες συνθήκες - ήταν ένα ποσοστό ελπίδας για την ανεξάρτητη και
ακηδεµόνευτη προοδευτική και δηµοκρατική αυτοδιοίκηση. Άλλωστε ποτέ δεν είδαµε τον κοινό µας αγώνα ως εφαλτήριο για µια
ασφαλή µετάβαση στην «κεντρική» πολιτική σκηνή.
Έχοντας µάθει λοιπόν να αγωνίζοµαι για τη δηµοκρατική
παράταξη από τα πρώτα πολιτικά µου βήµατα δεν µπορούσα
παρά να ακούσω µε ιδιαίτερη προσοχή την πρότασή σας για να
συµµετάσχω ως υποψήφιος βουλευτής µε το Κίνηµα Αλλαγής.
Στη συνάντησή µας, σας γνώρισα εξ αρχής ότι η τυχόν εκλογή
µου ως βουλευτής δεν είναι αυτοσκοπός.
Γι’ αυτό πρότεινα την τοποθέτησή µου σε µη εκλόγιµη θέση στο
ψηφοδέλτιο Επικρατείας.
∆ιαβλέποντας πλέον µετά την πάροδο αρκετών ηµερών την
δυσκολία της τελικής σας απόφασης, θα ήθελα να σας βγάλω
από τη δύσκολη θέση της επιλογής, εκφράζοντας την επιθυµία να
µην είµαι τελικά υποψήφιος στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.
Η απόφασή µου αυτή είναι οριστική, όµως θα είµαι πάντοτε στην
πρώτη γραµµή στην µάχη για την ενότητα της κεντροαριστεράς
και την ήττα του νεοφιλελευθερισµού, που τόσα δεινά σώρευσε
στην ελληνική κοινωνία.
Εύχοµαι κάθε επιτυχία στην προσεχή εκλογική αναµέτρηση
και καλή δύναµη στις προσπάθειές σας, µε γνώµονα πάντοτε µια
ενωµένη και ισχυρή προοδευτική δηµοκρατική παράταξη, όπως
την σφυρηλάτησε ο Ανδρέας Παπανδρέου.

6-θριάσιο

Κοσµοπληµµύρα και κατάνυξη στον Εσπερινό του Αγίου
Λουκά Συµφερουπόλεως στα Άνω Λιόσια

Πλήθος δηµοτών έδωσε το “παρών” στις λειτουργικές εκδηλώσεις που τελέστηκαν στο πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά επισκόπου Συµφερουπόλεως, στα Άνω Λιόσια.
Το απόγευµα της ∆ευτέρας 10 Ιουνίου 2019 τελέστηκε ο Αρχιερατικός Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου,
Αχαρνών και Πετρουπόλεως και Ποιµενάρχου κ.
Αθηναγόρα.
Εν συνεχεία παρουσία µεγάλου αριθµού Ιερέων
από πολλές ενορίες και του ∆ηµάρχου Φυλής Χρή-

στου Παππού, έλαβε χώρα η λιτάνευση της Ιεράς
Εικόνος και των Τιµίων Λειψάνων του Αγίου. Επικεφαλής της κατανυκτικής και πολυπληθούς ποµπής τέθηκε η Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής.
Ανήµερα της εορτής του Αγίου Λουκά Συµφερουπόλεως την πανηγυρική Θεία Λειτουργία το πρωί
και ώρα 07:00, τέλεσε ο Πρωτοσύγκελλος της
Μητροπόλεώς Πανοσιολογιώτατος Αρχιµανδρίτης
κ. Νικόδηµος Αθανασίου, ο οποίος κήρυξε και το
Θείο λόγο. Το απόγευµα της Τρίτης τελέσθηκε το
µυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.

Ναυταθλητικός Όµιλος Ελευσίνας

Βραδιά για Σουβλάκι
- Παρασκευή 14/06/2019 στις 21.00

Μ ε χαρά σας περιµένουµε στην εκδήλωση του Οµίλου µας την Παρασκεύη
14/06/2019 στις 21.00 όπου θα πραγµατοποιηθεί και η απονοµή διπλωµάτων
στους µαθητές ανοικτής θαλάσσης.
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‘’Παιχνίδια Εξουσίας’’ από την
Ασηµίνα Στασινοπούλου

Η συγγραφέας είναι κάτοικος Παραλίας
Ασπ ροπ ύργου και αυτό είναι το τρίτο βιβλίο
της µετά τον "ο ∆ράκος Πυροσβέστης" και το
"Στα µονοπ άτια του έρωτα"

Νέα έκδοση από τις Εκδόσεις Οσελότος

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα:
Η Ασηµίνα Στασινοπούλου γεννήθηκε και
µεγάλωσε στην Αθήνα.Σήµερα κατοικεί στην Παραλία
Ασπροπύργου. Είναι µητέρα ενός ανήλικου αγοριού. Οι
δυο τους δηµιουργούν καθηµερινά ιστορίες ώστε να
µπορέσει να του περάσει τα µηνύµατά της για τον κόσµο
όπου µεγαλώνει και να τον προστατεύσει. Μία από
αυτές τις ιστορίες στάθηκε και η αφορµή το 2018 να
εκδώσει το πρώτο της παιδικό βιβλίο µε τίτλο «Ο ∆ράκος
Πυροσβέστης» σε συνεργασία µε τις εκδόσεις Οσελότος
ώστε να ευαισθητοποιήσει όλα τα παιδιά του κόσµου στο
θέµα της οικολογίας και στην προστασία της φύσης από
τις φωτιές.
Είναι πτυχιούχος της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας,
του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχει τελειώσει
δηµόσια σχολή ΙΕΚ ως Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής και Αυτοµατισµού Γραφείου. Έχει εργαστεί ως
διοικητικός υπάλληλος στη γραµµατεία της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Πολεοδοµίας στη Νοµαρχία Μεσσηνίας.
Από µικρή της άρεσε να ταξιδεύει µε την πένα της και να
αποτυπώνει τις σκέψεις της στο χαρτί. Το 2018 κυκλοφόρησε το πρώτο της λογοτεχνικό βιβλίο µε τίτλο «Στα
µονοπάτια του Έρωτα», σε συνεργασία µε τις εκδόσεις
Ανατολικός, το οποίο αγαπήθηκε από το κοινό.
Είναι αρθρογράφος στη στήλη «Πένα των Βιβλίων
Ορίζοντες» και διατηρεί δικό της blog όπου µοιράζεται τις
απόψεις της και τις προτάσεις της µε το αναγνωστικό
κοινό που την ακολουθεί από τα µέσα δικτύωσης.
Στοιχεία επικοινωνίας:
asimina25@yahoo.gr
https://www.facebook.com/Stasinopoulou.Asimina.
Author

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
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Λαϊκή Συσπείρωση Ασπροπύργου
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Α.Σ.Ο.∆ Ασπροπύργου: Έναρξη συνεργασίας µε τους
διεθνείς αθλήτες Σπύρο Χερουβείµ και Χρήστο Κεδέρη
για το 20ο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Beach Handball 2019

Τ

ο ∆Σ του Α.Σ.Ο.∆ Ασπροπύργου είν αι στην ευχ άριστη θέση ν α αν ακοιν ώσει την έν αρξη συν εργασίας
µε τους διεθν είς αθλήτες Σπύρο Χερουβείµ και Χρήστο Κεδέρη για το 20ο Παν ελλήν ιο Πρωτάθληµα Beach
Handball 2019 και παράλληλα τους εύχ εται καλή αγων ιστική περίοδο µε υγεία και δύν αµη».
Στα πλαίσια των χ ορηγιών στήριξης, ο Α.Σ.Ο.∆ Ασπροπυργου BEACH HANDBALL αν ακοιν ών ει µε ιδιαίτερη
χ αρά την συν έχ ιση της συν εργασία του µε την εταιρεία "
Β. Κιβωτόπουλος ΑΒΕΕ ”. Ευχ αριστούµε θερµά την κα
Άν ν α Κιβωτοπουλου που σε αυτήν την ιδιαίτερη οικον οµική και κοιν ων ική κατάσταση µας στηρίζει .

Η Β. Κιβωτόπουλος ΑΒΕΕ ξεκίνησε την δραστηριότητα της το 1955. Το αντικείµενο της είναι η παραγωγή βιοµηχανικών και εκτυπωτικών κυλίνδρων. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες παραγωγικές
εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής (Θέση
Λάκκο Χατζη).

∆ακτύλιος στην Αθήνα: Ελεύθερη κίνηση των ΙΧ από τις 19 Ιουλίου
Ο δακτύλιος στους δρόµους της Αθήν ας φέτος εφαρµόστηκε από
τις 24 Σεπτεµβρίου 2018 έως και 19 Ιουλίου 2019.
Συν επώς από τις 19 Ιουλίου η κυκλοφορία των οχ ηµάτων θα
γίν εται ελεύθερα. Σηµειών εται, ότι η ελεύθερη κίν ηση στους αθην αϊκούς δρόµους θα διαρκέσει ως τις 30 Σεπτεµβρίου.
Η ελεύθερη διέλευση των οχ ηµάτων αφορά τους εξής δρόµους:
«Λ. Αλεξάν δρας – Ζαχ άρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου –
Μιχ αλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υ µηττού – Ηλ. Ηλιού – Αν δρ. Φραν τζή –
Λ. Αν δρ. Συγγρού – Χαµοστέρν ας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κων σταν τιν ουπόλεως – Αχ ιλλέως
– Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρν η-28ης Οκτωβρίου (Πατησίων ) – Λ. Αλεξάν δρας»

«Το Χαµόγελο του Παιδιού»
διοργάνωσε για 19η χρονιά τη δράση

«Καθαρίστε τη Μεσόγειο»

Για 19η συν εχ ή χ ρον ιά «Το Χαµόγελο του Παιδιού»
διοργάν ωσε τη δράση «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» στη
Νέα Μάκρη, στη Θεσσαλον ίκη, στην Κυλλήν η Ηλείας,
στην Καβάλα, και στα Χαν ιά µε τη συµµετοχ ή µαθητών ,
εκπ αιδευτικών , γον έων , φορέων Τοπ ικής Αυτοδιοίκησης, χ ορηγών και εθελον τών .
Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, πραγµατοποιήθηκε η
αδελφοποίηση των πέν τε δράσεων , καθώς οι περίπου
300 µαθητές των ∆ηµοτικών Σχ ολείων και Νηπιαγω-

γείων , συµµετείχ αν όχ ι µόν ο στον καθαρισµό των
παραλιών αλλά και σε µια σειρά από βιωµατικά εργαστήρια περιβαλλον τικής εκπαίδευσης και πολιτισµού µε
τίτλο «Να σου πω µια ιστορία για µια παραλία;». Τα βιωµατικά εργαστήρια περιελάµβαν αν : διαδραστική αφήγ-

ηση παραµυθιού, υιοθέτηση παρτεριού και κατασκευή Φάρου, παρουσίαση του εξοπλισµού της Κιν ητής Ιατρικής Μον άδας Εν τατικής Θεραπείας για
ν εογν ά και παιδιά, εν ηµέρωση για τον ρόλο του
Λιµεν ικού Σώµατος, ζωγραφική σε καµβά, κατασκευές µε αν ακυκλώσιµα υλικά και άλλες πολλές εποικοδοµητικές δραστηριότητες.
«Το Χαµόγελο του Παιδιού» στέλν ει έν α µεγάλο
ευχ αριστώ στους µαθητές και στους εκπαιδευτικούς για τον εν θουσιασµό που επέδειξαν και την
άψογη συν εργασία. Στη δράση συµµετείχ αν τα
παρακάτω σχ ολεία: το ∆.Σ. Τύµβου Μαραθών α, το
106ο ∆.Σ. Θεσσαλον ίκης, το 76ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλον ίκης, το ∆.Σ. Νεοχ ωρίου, το 8ο ∆.Σ. Καβάλας, και
το 5ο & 6ο ∆.Σ. Χαν ίων .

8-θριάσιο

Εικόνες ντροπής
από το νεκροταφείο
του Σχιστού
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-Υπολείµµατα εκταφών στα
σκουπίδια.
- Μπαλάκι οι ευθύνες

Ε

ικόνες-σοκ, που προκαλούν φρίκη και
αποτροπιασµό, έρχονται στο φως της
δηµοσιότητας από το νεκροταφείο
Σχιστού, µε τα υπολείµµατα των εκταφών να
καταλήγουν στα σκουπίδια και σορούς που
δεν αποσυντίθεται σε δωµάτια, περιµένοντας
να θαφτούν ξανά.
Συγκεκριµένα, σε ένα βίντεο που παρουσιάστηκε από την τηλεόραση του OPEN,
φαίνεται το πάρκινγκ επισκεπτών του νεκροταφείου να έχει µετατραπεί σε χωµατερή... ,
µε τις µαύρες σακούλες να είναι πεταµένες σε
κοινή θέα.
Στους διαδρόµους του νεκροταφείου,
υπάρχουν οι σακούλες από τα υπολείµµατα
των τάφων δεξιά κι αριστερά.
Σύµφωνα µε το OPEN, υπολείµµατα από
εκταφές όπως µαξιλάρια, κοµµάτια από
κάσες, ρούχα και οτιδήποτε µπορεί να
βρίσκεται µέσα στον τάφο, τοποθετούνται
µέσα σε µαύρες σακούλες που καταλήγουν
στο πάρκινγκ των επισκεπτών, τις οποίες στη
συνέχεια παίρνουν απορριµµατοφόρα.
Επίσης οι σοροί που δεν έχουν αποσυντεθεί µέσα στο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα,
µεταφέρονται στον τοµέα αδιάλυτων.
Σύµφωνα µε το OPEN, ο συγκεκριµένος
τοµέας βρίσκεται µέσα σε πολύ ψηλά

χορτάρια ενώ στις σορούς υπάρχουν και
κάποια σηµάδια για να ξεχωρίζεται πως στο
σηµείο υπάρχει σορός.
Παράλληλα σοροί τυλιγµένες µε σεντόνια
βρίσκονται µέσα σε αίθουσα προκειµένου να
ταφούν στον τοµέα αδιάλυτων.
Πάντα σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του OPEN,
ο διευθυντής του νεκροταφείου του Σχιστού,

Επιστολή διαµαρτυρίας Πατούλη σε Γαβρόγλου για
τη δίχρονη προσχολική Εκπαίδευση στους ∆ήµους

Τη διαφωνία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αιφνιδιαστική κίνηση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων να εφαρµόσει τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση στο σύνολο των ∆ήµων της χώρας, εντάσσοντας και
τους τελευταίους 27 ∆ήµους για το σχολικό έτος 2020-2021, εκφράζει µε επιστολή
του ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης.
Ο Γ. Πατούλης επισηµαίνει στην επιστολή του προς τον αρµόδιο Υπουργό Κ.
Γαβρόγλου ότι η ΚΕ∆Ε, εκφράζοντας το σύνολο της Πρωτοβάθµιας Αυτοδιοίκησης,
εξ’ αρχής αντέδρασε στο ζήτηµα της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα για τις δυσµενείς επιπτώσεις που θα επιφέρει η εφαρµογή της, σε
χιλιάδες οικογένειες, παιδιά και εργαζόµενους.
Στη συνέχεια υπογραµµίζει ότι σε «καµία χώρα της Ε.Ε. δεν υφίσταται υποχρεωτική φοίτηση στα Νηπιαγωγεία για τετράχρονα παιδιά και συµπληρώνει ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ενιαία προσχολική αγωγή µέχρι το παιδί να φοιτήσει στην
πρώτη τάξη ∆ηµοτικού Σχολείου, ανήκει στις αρµοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις δοµές της οποίας και εντάσσεται.
Προτεραιότητα της αυτοδιοίκησης η ασφαλής στέγαση των νηπίων
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε κάνει αναφορά και στην πρόσφατη οµόφωνη απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆.Ε. µε την οποία η Αυτοδιοίκηση εκφράζει την
αντίθεσή της για τον τρόπο που επιχειρεί η Κυβέρνηση να υλοποιήσει την απόφασή
της για την άµεση εφαρµογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης,
ψηφίζοντας το άρθρο 220 στο Ν.4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.
0000.και άλλες διατάξεις», στο οποίο προβλέπεται η κατασκευή προκατασκευασµένων αιθουσών νηπιαγωγείων ελαφριάς κατασκευής, γεγονός που συνεπάγεται
κινδύνους για την ασφάλεια των νηπίων.
Το πρόβληµα δε λύνεται µε την δηµιουργία προκατασκευασµένων αιθουσών νηπιαγωγείων ελαφριάς κατασκευής
Ο Γ. Πατούλης επισηµαίνει στη συνέχεια της επιστολής του ότι «ένα χρόνο µετά
τις έντονες αντιδράσεις µας και την αγωνία µας για τον τρόπο υλοποίησης της κυβερνητικής απόφασης, να εφαρµόσει τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση χωρίς την ύπαρξη των αναγκαίων κτιριακών υποδοµών, σας δηλώνουµε ότι για
την Αυτοδιοίκηση, προτεραιότητά µας είναι η ασφαλής στέγαση των προνηπίων σε
παιδικούς σταθµούς που λειτουργούν µάλιστα σε διευρυµένο ωράριο τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι που τα νηπιαγωγεία είναι κλειστά, σε αίθουσες που πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής και παρέχουν ποιοτικές
υπηρεσίες αντίστοιχες των δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών».

Φίλιππος Κυρίτσης, ούτε λίγο ούτε πολύ
έριξε τις ευθύνες στον ταφέα, στου οποίου το
καµαράκι βρέθηκαν οι στοιβαγµένοι αναλλοίωτοι σοροί, ενώ στη συνέχεια, παρενέβη
κι ο ίδιος ο υπάλληλος κατηγορώντας τον
διευθυντή και γενικά τους επικεφαλής, ότι
ρίχνουν τις ευθύνες στους εργαζόµενους.
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H 2η έκδοση του «Φεστιβάλ Συνοικισµός 2019»

Στόχος η ενσωµάτωση του κοινού
στις σύγχρονες παραστατικές τέχνες
Η αυλαία ανοίγει µε την περιπατητική παράσταση ∆ιαδροµές
στις Ρίζες #3, της Ασπασίας-Μαρίας Αλεξίου, κατά τη διάρκεια της
οποίας οι κάτοικοι του Συνοικισµού αυτοσυστήνονται
και ξεναγούν τους θεατές στα στενά σοκάκια της γειτονιάς και στις
προσωπικές τους διαδροµές.

H

2η έκδοση του «Φεστιβάλ
Συν οικισµός 2019» έρχ εται ν α
επιβεβαιώσει τη στεν ή σχ έση
π ου
υπ άρχ ει
αν άµεσα
στην
ιδιαιτερότητα
της
γειτον ιάς
του
Συν οικισµού της Ελευσίν ας µε την
π ροσπ άθεια
της Ελευσίν α
2021
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
ν α επ αν απ ροσδιορίσει τη σχ έση
δηµιουργού και θεατή.
Η ιστορικότητα της περιοχ ής (γειτον ιά
προσφύγων από την Μικρασία το 1922)
συν δέεται άµεσα µε το φετιν ό κυρίαρχ ο
θέµα του Φεστιβάλ Συν οικισµός που
είν αι η Ιστορία.

Η προσπάθεια των καλλιτεχ ν ών και
της
οµάδας
π αραγωγής
της
Ελευσίν ας2021 ΠΠΕ είν αι ακριβώς ν α
δηµιουργηθούν
έργα
βιωµατικού
χ αρακτήρα που θα ξαν αορίσουν µέσα
απ ό τις π ροσωπ ικές µαρτυρίες την
ιστορικότητα αλλά και την επικαιρότητα
ζητηµάτων όπως η µεταν άστευση ή οι
προσφυγικές ροές.

Όπ ως
τόν ισε
η
καλλιτεχ ν ική
διευθύν τρια της Ελευσίν α2021 ΠΠΕ
Κέλλυ ∆ιαπ ούλη «Ο τρόπ ος π ου
υιοθετούµε σχ ετίζεται µε µία διπ λή
εν σωµάτωση: την εν σωµάτωση της
τέχ ν ης στη σύγχ ρον η
κοιν ων ία
και
την
εν σωµάτωση του κοιν ού
στις
σύγχ ρον ες
π αραστατικές
τέχ ν ες.
Πρακτικά, αυτό σηµαίν ει
ότι προσαν ατολιζόµαστε
σε έργα ερευν ητικού
χ αρακτήρα, µε έν τον ο το
στοιχ είο
του
ν τοκουµέν του. Επ ίσης,
σε
έργα
π ου
επαν απροσδιορίζουν τη
σχ έση δηµιουργού και
θεατή, εστιάζον τας στη
βιωµατική
εµπ ειρία.
Τέλος, σε έργα που είν αι
προϊόν τα συν δηµιουργίας
του καλλιτέχ ν η µε την
κοιν ότητα.

Στην περσιν ή πρώτη
έκδοση του Φεστιβάλ
Συν οικισµός, το ζήτηµα
της µεταν άστευσης και
των προσφυγικών ροών
προς την Ευρώπη ήταν
κυρίαρχ ο, όχ ι γιατί είν αι
«της µόδας», αλλά γιατί
είν αι έν α από τα βασικά
φαιν όµεν α – αν όχ ι το βασικότερο –
που θα διαµορφώσει τις ευρωπαϊκές
κοιν ων ίες των επόµεν ων δεκαετιών .
Φέτος, το ίδιο ζήτηµα π αραµέν ει
κεν τρικό, αλλά προσεγγίζεται υπό το
πρίσµα της Ιστορίας.»

Από την πλευρά τους οι κάτοικοι
της γειτονιάς του Συνοικισµού
δείχνουν µια έντονη αναµονή και
προσµονή για την έναρξη του
Φεστιβάλ, καθώς η συµµετοχή τους
είναι για αυτούς καθοριστικής
σηµασίας αλλά και σηµαντική ως
προς την ανανοηµατοδότηση της
δικής τους προσωπικής ιστορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, µια σειρά από
ξέν ους και Έλλην ες καλλιτέχ ν ες θα
παρουσιάσουν από τις 22 έως τις 30
Ιουν ίου, στο Φεστιβάλ Συν οικισµός,
έργα π ου «διαπ ραγµατεύον ται» την
ιστορία, µέσα από έν α διεθν ές φεστιβάλ
σύγχ ρον ων παραστατικών τεχ ν ών που
µετατρέπει την ιδιαίτερη γειτον ιά του
Συν οικισµού της Ελευσίν ας σε εφήµερη
καλλιτεχ ν ική σκην ή, µε έργα βιωµατικού
χ αρακτήρα.
Το φεστιβάλ δηµιουργεί ένα διάλογο
ανάµεσα σε Έλληνες και διεθνείς
ανερχόµενους
καλλιτέχνες
που
ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη γραφή
τους.

Η Τάν ια Ελ Χούρι (Tania El Khoury )
απ ό το Λίβαν ο π αρουσιάζει τις
βιωµατικές εγκαταστάσεις
Οι Κήπ οι
Μιλούν και Πείτε Μου Τι Μπορώ Να

Απ ό την Ελλάδα, το φεστιβάλ
π αρουσίαζει
τρεις
π ρωτότυπ ες
παραγωγές: τη site specif ic παράσταση
Ε_ΦΥ ΓΑ Μικρασία της Γιολάν τας
Μαρκοπ ούλου, την Ιστορία Εν ός
Αιχ µαλώτου του Στρατή ∆ούκα σε
σκην οθεσία Αλέξαν δρου Μιστριώτη και
το
MotorWay
6
της
Εύης
Καλογεροπούλου. ∆ίπλα στις ν έες αυτές
αν αθέσεις του φεστιβάλ παρουσιάζον ται
η βιν τεοεγκατάσταση του Φίλιπ π ου
Κουτσαφτή
Οι
Ελευσίν ιοι,
π ου
περιλαµβάν ει µαρτυρίες κατοίκων του
Συν οικισµού απ ό τα γυρίσµατα της
Αγέλαστου Πέτρας και η παράσταση της
οµάδας Hatari Αϊτή, µια περφόρµαν ς για
την Ιστορία.
Το
καλλιτεχ ν ικό
π ρόγραµµα
πλαισιών εται από µια σειρά παράλληλων
δράσεων
π ου
στοχ εύουν
να
εν δυν αµώσουν τους επαγγελµατίες των
π αραστατικών τεχ ν ών . Ειδικότερα,
διοργαν ών εται έν α 10ήµερο Εργαστήριο
Κριτικής µε τη ∆ηώ Καγγελάρη για ν έους
και
αν ερχ όµεν ους
θεατρολόγους,

σύγχ ρον η ελλην ική σκην ή και ν α
αν απτύξουν συν εργασίες µε Έλλην ες
καλλιτέχ ν ες. Το ΙΕΤΜ Campus είν αι έν α
διεθν ές θεριν ό σχ ολείο για υπευθύν ους
π αραγωγής αν αφορικά µε το π ώς
δουλεύει κάποιος στη διεθν ή σκην ή
(διεθν είς περιοδείες, συµπαραγωγές και
χ ρηµατοδοτήσεις).
Η δράση Αν αγν ώσεις Φεστιβάλ σε
συν εργασία µε το Festiv al Academy του
European
Festiv als
Association
π ροσφέρει
κατάρτιση
απ ό
καταξιωµέν ους
καλλιτεχ ν ικούς
διευθυν τές διεθν ών
φεστιβάλ σε
ζητήµατα επ ιµέλειας καλλιτεχ ν ικών
διοργαν ώσεων .
Τέλος, στο π λαίσιο της δράσης
Καφεν είο Η Β(β)ουλή οι κάτοικοι της
Ελευσίν ας γίν ον ται διαµεσολαβητές του
έργου των καλλιτεχ ν ών που φιλοξεν εί το
φεστιβάλ και τους παρουσιάζουν στο
ευρύ κοιν ό.
Κεντρικό καλλιτεχνικό πρόγραµµα

–

∆ιαδροµές στις Ρίζες #3 της
Ασπασίας-Μαρίας Αλεξίου
– Οι Κήποι Μιλούν , της
Τάν ια Ελ Χούρι
– Πείτε Μου Τι Μπορώ Να
Κάν ω, της Τάν ια Ελ Χούρι
–
Η
Ιστορία
Εν ός
Αιχ µαλώτου,
του
Αλέξαν δρου Μιστριώτη
– Ιστορία, Ιστορία,Ιστορία,
της Ντέµπορα Πίρσον
– Ε- ΦΥ ΓΑ ΜικρασίαΕλευσίν α, της Γιολάν τα
Μαρκοπούλου
– Αϊτή, µία περφόρµαν ς
για την Ιστορία, των Hatari
Group
– Ουδέν Προς ∆ήλωση,
των Dictaphone Group
–
Οι
Ελευσίν ιοι
Αφηγούν ται, του Φίλιππου
Κουτσαφτή
– ΜotorWay 6, της Εύης
Καλογηροπούλου
Παράλληλο πρόγραµµα

Κάν ω, η Ντέµπορα Πίρσον (Deborah
Pearson) απ ό τον Καν αδα την
π αράσταση
ν τοκουµέν το
Ιστορία
Ιστορία Ιστορία και η κολεκτίβα
Dictaphone Group επίσης από το Λίβαν ο
τη βιωµατική εγκατάσταση Ουδέν Προς
∆ήλωση.

ιστορικούς τέχ ν ης και δηµοσιογράφους.
Στο πλαίσιο της δράσης Προορισµός
Ελευσίν α - Αθήν α, σε συν εργασία µε το
γαλλικό οργαν ισµό ONDA, δεκαπέν τε
καλλιτεχ ν ικοί διευθυν τές θεάτρων και
φεστιβάλ από τη Γαλλία επισκέπτον ται
το φεστιβάλ για ν α γν ωρίσουν τη

Προγράµµατα Αν άπτυξης
Ικαν οτήτων
για
τους
Επ αγγελµατίες
του
Καλλιτεχ ν ικού Χώρου

– Εργαστήριο Κριτικής
– Αν αγν ώσεις Φεστιβάλ
– IETM Campus
∆ράσεις ∆ικτύωσης

10-θριάσιο
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ΓΑΜΟΣ

Ο Πεΐδης Νικόλαος του Γεωργίου και της Ειρήνης το γένος Μιχαϊλίδη,
που γεννήθηκε στο Σουχούµι Αµπχαζίας Γεωργίας και κατοικεί στην
Ελευσίνα και η Inna Zhidkova του Sergei και της Ninas το γένος
Cygankova που γεννήθηκε στο Volgograd Ρωσίας και κατοικεί στην
Ελευσίνα πρόκειται να παντρευτούν στο δηµαρχείο του Ασπροπύργου

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΠΕΥΚΟ 70€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ .
Τηλέ φω νο 6982155684
& 2105540267

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

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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)
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
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Έπαθε ηλεκτροπληξία ενώ έκανε ανάληψη σε ΑΤΜ

Τυχ ερός στάθηκε έν ας κάτοικος της Λάρισας, ο οποίος κεραυν οβολήθηκε από
ισχ υρή ηλεκτρική εκκέν ωση την στιγµή που έβαζε την τραπεζική του κάρτα
στην σχ ισµή υποδοχ ής εν ός ΑΤΜ στο κέν τρο της πόλης για ν α κάν ει αν άληψη,
το πρωί της ∆ευτέρας! Ευτυχ ώς, δεν κιν δύν ευσε η ζωή του.
Ο άτυχ ος άν δρας πήγε ν α χ ρησιµοποιήσει το µηχ άν ηµα στην περιοχ ή του
Αγίου Κων σταν τίν ου αλλά, µόλις έβαλε την κάρτα και άρχ ισε ν α πληκτρολογεί

Γεν ική ∆ιεύθυν ση Έργων
Συµβάσεων
∆ιεύθυν ση
Έργων & Προµηθειών
Τµήµα ∆ιαγων ισµών Έργων
Α∆Α: 63ΡΒΟΞΧ∆-69Α
Αθήν α,10.06.2019
8053
Αρ. πρωτ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό
για την ανάθεση της µελέτης:
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ -ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΡΥΘΡΩΝ (κτίριο αιθουσών)»,
µε συνολική δαπάνη προϋπολογισµού µελέτης µε απρόβλεπτα
και Φ.Π.Α. 98.116,91 Ευρώ.
2. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση µελετών
των κατηγοριών 8 (στατικές µελέτες) και 21 (γεωτεχνικές µελέτες)
και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ,
στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr
του
ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται
στο άρθρο 14 της διακήρυξης, σε
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος. Συστηµικός αριθµός
διαγωνισµού Α/Α82752.
Προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης στον ειδικό χώρο
«ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί» της
πύλης www.promitheus.gov.gr,
στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην
ιστοσελίδα
της
εταιρείας
www.ktyp.gr. Πληροφορίες: Θεωνάς
Γρηγόριος,
τηλ.:
2105272366 / φαξ: 2105272553.
4. Ηµεροµην ία λήξης της
προθεσµίας υποβολής των

προσφ ορών : 27 Ιουν ίου
2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα
15:00.
Ηµεροµην ία ηλεκτρον ικής
αποσφ ράγισης των προσφ ορών : 3 Ιουλίου 2019, ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.
5. Η συνολική προθεσµία
περάτωσης της µελέτης, ορίζεται
σε εν εν ήν τα (90) ηµερολογιακές
ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
6. Η διαδικασία υποβολής των
προσφορών γίνεται σύµφωνα µε
το άρθρο 3 της ∆ιακήρυξης.
8. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής ύψους
1.583,00 € ισχύος τουλάχιστον
κατά τριάντα (30) ηµέρες
µεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος
των προσφορών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 12 µήν ες από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
9. Τ ο έργο χρηµατοδοτείται
από την ΣΑΕ 2014ΣΕ24700009.
Τ α έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο
της µελέτης.
Αθήν α, ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Ο ∆ιευθύν ων Σύµβουλος
Ιωάν ν ης Χαρων ίτης

θριάσιο-11
τον κωδικό ΡΙΝ, υπέστη ηλεκτροπληξία κάτω από συν θήκες που δεν έχ ουν εξακριβωθεί ακόµη, µε αποτέλεσµα ν α τιν αχ τεί µακριά µε χ αµέν ες τις αισθήσεις του!
Οι περαστικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και αµέσως έφτασε ασθεν οφόρο, µε το
οποίο µεταφέρθηκε στο Γεν ικό Νοσοκοµείο Λάρισας όπου του παρασχ έθηκε η
απαραίτητη ιατρική βοήθεια και παρέµειν ε προληπτικά για ν οσηλεία. Η αιτία που
προκάλεσε την ηλεκτροπληξία ερευν άται και όλα δείχ ν ουν ότι υπήρχ ε διαρροή
ρεύµατος στο ΑΤΜ.

Ανακοίνωση του Πράσινου Κινήµατος για τις
Εθνικές Εκλογές

Το Πράσινο Κίνηµα, πιστό στις αρχές και τις αξίες του, συµµετείχε στην
προσπάθεια που έγινε να ενωθούν όλα τα “Πράσινα” Κόµµατα και να “κατέβουν” από κοινού στις επικείµενες εθνικές εκλογές.
Στόχος µας ήταν να δηµιουργηθεί ένας ισχυρός πράσινος πόλος και στην
Ελλάδα.
Σε επίσηµη συνάντηση που έγινε συµφωνήθηκαν και οι όροι της συνεργασίας αυτής.
Μάλιστα, το Πράσινο Κίνηµα συµφώνησε να µην προέρχεται από αυτό ο
επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα, του κοινού ψηφοδελτίου.
∆υστυχώς, το Συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων αποφάσισε, µε ελάχιστες
ψήφους διαφορά, να συµπορευθούν µε το ΣΥΡΙΖΑ.
Μία µεγάλη ευκαιρία χάθηκε.
Το Πράσινο Κίνηµα συνεχίζει να πιστεύει ότι θα πρέπει να εκπροσωπείται
η Πράσινη Ατζέντα στην Ελληνική Βουλή, µε Βουλευτές που να προέρχονται από τον “πράσινο χώρο”.
Στο πλαίσιο αυτό και στη βάση προγραµµατικών συγκλίσεων θα αναζητήσουµε προεκλογικές συνεργασίες µε κόµµατα που προέρχονται από το
ευρύτερο προοδευτικό κέντρο.
Καλούµε τους πολίτες µε οικολογική συνείδηση να στηρίξουν τους υποψήφιους βουλευτές του Πράσινου Κινήµατος.
Θα υπάρξουν πολύ σύντοµα επίσηµες ανακοινώσεις σχετικά.
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | Παίρνουµε Θέση---Η Πολιτική στην Πράξη
υποστηρικτές του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

12-θριάσιο

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
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Σε εφαρµογή του καταστατικού,
καλούνται τα µέλη του Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ την Πέµπτη 13-06-2019 &
ώρα 20:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων ∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας
σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σε
περίπτωση µη απαρτίας η διαδικασία θα επαναληφθεί την Πέµπτη 2006-2019 & ώρα 20:00 και στον ίδιο χώρο.
ΘΕΜΑΤΑ Γ.Σ
1ο ∆ιοικητικός Απολογισµός 2018-19
2ο Οικονοµικός Απολογισµός 2018-19
3ο Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Το Μέλλον του συλλόγου ΠΑΝΤΑ θα κρίνετε από την συµµετοχή ΜΑΣ
στη Γ.Σ.
Η Παρουσία όλων µας κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.
Το ∆Σ
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θριάσιο-13

Συνεχί ζεται από τη σελί δα 3

-Η αναµόρφωση του κυκλοφοριακού
ιστού της ευρύτερης περιοχής µε την
κατασκευή έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων, αποκατάσταση εγκαταστάσεων και κτιρίων, έργων πρασίνου
και περίφραξης του Σ.Σ. Αθηνών, τα
οποία είναι απολύτως απαραίτητα για
την εξασφάλιση της λειτουργικότητας
του υφιστάµενου σιδηροδροµικού διαδρόµου.

Πρόκειται για ολοκλήρωση κατασκευής γραµµών, αποβαθρών (Nο 1
έως 6) και υπόγειας διάβασης για
την επικοινωνία του συνόλου των
αποβαθρών του σιδηροδροµικού
σταθµού, καθώς και σύνδεσης µε το
Σταθµό «Λαρίσης» του µετρό.
Οι εργασίες του συγκεκριµένου
έργου θα υλοποιηθούν υπό συνεχή
σιδηροδροµική κυκλοφορία, µε
ηλεκτροκινούµενο τον δεξιό ηµιδιάδροµο του Σ.Σ.Α. (γραµµές 7, 8,
9 & 10) και µε εξασφάλιση της αδιάλειπτης πρόσβασης των επιβατών,
τόσο από τα ανατολικά (οδός
∆ηληγιάννη), όσο και από τα δυτικά
(οδός Κωνσταντινουπόλεως).

Νέα σήραγγα στις Αχαρνές

Λόγω της φύσης εκτέλεσης του
έργου, ο µελλοντικός ανάδοχος, θα είναι
υποχρεωµένος να λαµβάνει ανά πάσα στιγµή
όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας / προστασίας, τόσο για την ασφαλή κυκλοφορία
του επιβατικού κοινού και των εργαζοµένων,
όσο και για την ασφαλή διέλευση των
συρµών, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς του ΟΣΕ.
Συνοπτικά, στην εργολαβία θα περιλαµβάνονται:

-Η κατασκευή των νέων αποβαθρών Νο 1,
2 & 3 (των νέων γραµµών Νο 1 έως και Νο
6) του Σ.Σ. Αθηνών µετά των προσωρινών
στεγάστρων και των εργασιών Η/Μ που καθιστούν τις αποβάθρες λειτουργικές.

-Η κατασκευή της επιδοµής των γραµµών 1
έως και 6 του Σ.Σ. Αθηνών.

-Η εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης
γραµµές 1 έως και 6 του Σ.Σ Αθηνών.

στις

-Η ολοκλήρωση της κατασκευής της Υπό-

γειας ∆ιάβασης του σταθµού µε τις κλίµακες,

τους ανελκυστήρες και την σύνδεση µε το
Σταθµό «Λαρίσης» της Αττικό Μετρό Α.Ε..
-Η καθαίρεση της παλαιάς υπόγειας πεζοδιάβασης και η ολοκλήρωση της κατασκευής
(επέκταση) της νέας µικρής Κάτω ∆ιάβασης
Πεζών.

-Η κατασκευή τριών (3) µεταλλικών Άνω
Πεζοδιαβάσεων εντός των ορίων του Σ.Σ.
Αθηνών.
-Η ολοκλήρωση του ανισόπεδου Κόµβου
της οδού Πέλοπος στην είσοδο του Σ.Σ. Αθηνών

-Η ολοκλήρωση της κατασκευής της Κάτω
∆ιάβασης Οχηµάτων και Πεζών της οδού
∆οµοκού στην έξοδο του Σ.Σ. Αθηνών.
-Η κατασκευή των υπολειπόµενων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Σ.Σ.
Αθηνών. (ηλεκτροφωτισµός,
ανελκυστήρες, αντλιοστάσια).

Επίσης, ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης ανέφερε πρόσφατα ότι
έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση µελετών
της νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής για τη σύνδεση του Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) µε την κύρια γραµµή του
ΟΣΕ προς τη Β. Ελλάδα, µε παράκαµψη του
δήµου Αχαρνών, στην οποία περιλαµβάνεται
η σήραγγα Αχαρνών, µήκους 800 µ. περίπου.
Ένα µικρό τµήµα των µελετών που αποµένει θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέµβριο του
2019. Μετά την ένταξη του έργου σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης, θα προκηρυχθεί
άµεσα η κατασκευή του.
Με την κατασκευή του έργου θα επιτευχθεί
µείωση της όχλησης στον οικιστικό ιστό του
δήµου Αχαρνών από τη δροµολόγηση εµπορευµατικών συρµών, αύξηση της χωρητικότητας της γραµµής και δυνατότητα απευθείας
σύνδεσης της σιδηροδροµικής γραµµής
Πελοποννήσου και του Θριασίου Πεδίου µε
τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.
«Η µελέτη παραλήφθηκε το 2015 χωρίς
χρηµατοδότηση και εντάχθηκε το 2017 στο
Π∆Ε. Επίσης το έργο είχε απενταχθεί το 2014
από το Στρατηγικό Σχεδιασµό Μεταφορών
και επανεντάχθηκε», αναφέρει η ΕΡΓΟΣΕ.

(πηγή: metaforespress.gr)

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 ΤΜ ΜΕ
3 Υ/∆ ΤΖΑΚΙ ΗΛΙΑΚΟ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 200Μ. ΑΠΟ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΗΣΥΧΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος
επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
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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)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO
Mοντέλο 2004 1150 κυβικά
(τέλη 135 ευρώ) µε 175.500 χλµ.
στην τιµή των 1000 ευρώ
Πληροφορίες στο 6948683400

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

πος, ελεύθερη, άριστη κατάσταση, 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
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στις
περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. Τηλ.
6979244790
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

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, κή-

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθήκες (υπάρχει προυπηρεσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ
ΤΗΛ. 6932154263

στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα
οδήγησης, κάτοικο περιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

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

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

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.

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

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

Ζητούνται Ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο, ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ. 6955242052
κα Μαρία

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 2105573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΕΡΙΒΟΛΙ
ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

"Εταιρεία καθαρισµών

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 100

DI TORRE ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΤΟ
ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΜΑΝΤΕΜΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ

ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ .

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΛΟΓΩ

ΞΥΛΑ.

‘’ΜΑΡΙΝΕΛΑ’’ ΣΤΟΝ

ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ.
ΤΗΛ. 210 5576204

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ 15 ΣΑΚΟΙ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
694 25 18203
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Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:
•Εργάτες Αποθήκης (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Ηλεκτρολόγοι Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτηγά
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Οδηγοί Ε΄ κατηγορίας µε ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Χειριστές ΚΛΑΡΚ
(µε άδεια)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•
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

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

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

16-θριάσιο
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