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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Νεφώσεις και  βροχές.

Η θερµοκρασία έως 19 βαθµούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28,

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαριέττα,  Μάρω, Μαριώ, Μαρίκα,

Μαριγώ,  Μιρέλλα, Μυρέλλα, Μάν ια,
Μάριος, Βιργιν ία, ∆έσποιν α, ∆έσπω,   

Ντέπη, Λεµον ιά, Σουλτάν ης, Σουλτάν α 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Λιόση Ιωάννα Σ.
Σαλαµίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ

Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ
Παγκάλου 81, 2105547602

ΜΑΝ∆ΡΑ 

Γκίνη Γεωργία Π.
Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 
2105550309 08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.

Τσακάλωφ 11 & Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 
2102471660  08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.Φυλής 1 & Πύλου -

∆άσος, 2105320973
Γεωργοπούλου Αδαµαντία - Μαρία

Πλάτωνος 34, Όπισθεν My Market, - ∆άσος
2105324590

Προς τετράµηνη
παράταση η προστασία

πρώτης κατοικίας 
- Τι ζητά η Κοµισιόν

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει την πρόοδο των
ελληνικών τραπεζών στα θέµατα ρευστότητας και
ανάκτησης της πρόσβασης στις αγορές,

σηµειώνοντας ότι οι προκλήσεις παραµένουν.

Οι  τράπεζες παραµένουν αντι µέτωπες µε µεγάλο ύψος κόκ-
κι νων δανεί ων, ενώ αντι µετωπί ζουν και  άλλες προκλήσει ς,
όπως η εύθραυστη κερδοφορί α και  η ι σχυρή δι ασύνδεση µε το
∆ηµόσι ο.

Γι α τα κόκκι να δάνει α, η Ευρωπαϊ κή Επι τροπή τονί ζει  ότι  ενώ
επι ταχύνεται  ο ρυθµός µεί ωσής τους, τα επί πεδα NPLs παρα-
µένουν υπερβολι κά υψηλά. Οι  τράπεζες έχουν θέσει  στόχο να τα
µει ώσουν στα 26 δι σ. ή στο 19,2% του συνολι κού χαρτοφυλακί ου
χορηγήσεων ως τα τέλη του 2021.

Συνεπώς, θα χρειαστούν πρόσθετες προσπάθειες και από
τις τράπεζες αλλά και από τις ελληνικές αρχές:

Οι  τράπεζες θα πρέπει  να επι ταχύνουν τι ς οργανι κές
µει ώσει ς και  να ενι σχύσουν τι ς προσπάθει ες να αντι µε-
τωπί σουν τους στρατηγι κούς κακοπληρωτές, ενώ η Αθήνα θα
πρέπει  να δι ασφαλί σει  ότι  το νοµι κό πλαί σι ο και  το δι καστι κό
σύστηµα µπορούν να παράσχουν επαρκή στήρι ξη.

Συστηµι κές πρωτοβουλί ες όπως το σχήµα «Ηρακλής» µπορ-
ούν να βοηθήσουν στο ξεκαθάρι σµα των τραπεζι κών ι σολογι -
σµών, υπογραµµί ζει  η Κοµι σι όν, τονί ζοντας ότι  δεν συνι στά κρα-
τι κή βοήθει α υπό την έννοι α του Άρθρου 107.

Οι  ελληνι κές αρχές εργάζονται  σε µι α σει ρά πρωτοβουλι ών
γι α την ενί σχυση του νοµοθετι κού πλαι σί ου γι α τα NPLs, αν και
υπάρχει  περι θώρι ο επι τάχυνσης του ρυθµού υλοποί ησης,
τονί ζει  η Κοµι σι όν. Ει δι κότερα σηµει ώνει :

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί: Παρά την πρόοδο στο πρώτο
εξάµηνο του 2019, η πλει οψηφί α των ηλεκτρονι κών πλει στηρι α-
σµών συνεχί ζει  να ακυρώνεται , να αναστέλλεται  ή να αποτυγχά-
νει  λόγω έλλει ψης ενδι αφέροντος και  τα περι σσότερα στοι χεί α
καταλήγουν ξανά στι ς τράπεζες. Η Αθήνα εξετάζει  ήδη τι ς δι α-
δι κασί ες που οδηγούν σε ακυρώσει ς και  αναβολές, ώστε να
προτεί νει  σύντοµα τα απαραί τητα µέτρα.

∆ικαστήρια: Η Κοµι σι όν σηµει ώνει  ότι  ο στόχος µεί ωσης του
αρι θµού των υποθέσεων πτωχευτι κού δι καί ου γι α ι δι ώτες που
περι µένει  στα δι καστήρι α δεν έχει  επι τευχθεί . Εί ναι  κρί σι µο οι
ελληνι κές αρχές να ενι σχύσουν τι ς δυνατότητες εκδί κασης των
υποθέσεων, γι α να επι τευχθεί  ο στόχος ως τα τέλη του 2021. Η
Κοµι σι όν έχει  ζητήσει  από την Αθήνα να παρουσι άσει  επαρκή
µέτρα που θα δι ασφαλί ζουν την επί τευξη του στόχου.

Προστασία πρώτης κατοικίας: Οι  ελληνι κές αρχές έχουν
προχωρήσει  σε αλλαγές στο πλαί σι ο και  στην ηλεκτρονι κή
πλατφόρµα αι τήσεων. Σχεδι άζουν να παρατεί νουν τη ρύθµι ση
κατά τέσσερι ς µήνες, ως τα τέλη Απρι λί ου του 2020. Ενώ µι α
τεχνι κή παράταση θα βοηθήσει  να αυξηθεί  ο αρι θµός των
ρυθµί σεων από τα τρέχοντα χαµηλά επί πεδα, επι βραδύνεται  η
προσπάθει α οµαλοποί ησης της κουλτούρας πληρωµών.

Γιατρό για τα παιδιά των παιδικών σταθµών 
εξασφάλισε ο δήµος Μάνδρας

Ο ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλία δίν ον τας έµφαση
στην  εν ίσχ υση της λειτουργίας των  παιδικών
σταθµών , προχ ώρησε σε συν εργασία µε την  παιδία-
τρο Τσαν τήλα Αικατέριν η, η οποία θα επισκέπτεται
δύο φορές το µήν α τους παιδικούς σταθµούς που λει-
τουργούν  στη δηµοτική εν ότητα της Μάν δρας.

Εν  τω µεταξύ οι µικροί µας φίλοι µας του 1ου ν ηπια-
γωγείου Μάν δρας µας εξέπληξαν  ευχ άριστα όταν  έκα-
ν αν  «κατάληψη» στο κτίριο του ∆ηµαρχ είου
απαιτών τας αν ακύκλωση, για έν α καλύτερο αύριο στο
∆ήµο µας και τον  πλαν ήτη µας.

Λίγες ηµέρες ν ωρίτερα τα παιδιά των  παιδικών
σταθµών  είχ αν  επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του
στρατιωτικού αεροδροµίου της Ελευσίν ας και ξεν α-
γήθηκαν  σε αυτές από τους άν δρες της Ελλην ικής
Πολεµικής Αεροπορίας.

ΣΤΟ Α’ ΚΑΙ Β’ ΚΑΠΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Σήµερα η Ενηµερωτική ∆ιάλεξη για την «Πρόληψη του καρκίνου του µαστού»

Σήµερα θα πραγµατοποιηθεί η Εν ηµερωτική ∆ιάλεξη – Συζήτηση µε
θέµα: «Την  πρόληψη του καρκίν ου του µαστού», που διοργαν ών ει ο
Οργαν ισµός Άθλησης και Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του
∆ήµου Ασπροπύργου σε συν εργασία µε το Κέν τρο Υγείας Ελευ-
σίν ας,  στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά του Καρκίν ου του
Μαστού. Οι οµιλίες θα πραγµατοποιηθούν   στις 9:30 π.µ. στο Β’
ΚΑΠΗ και στις 11:30 π.µ. στο Α’ ΚΑΠΗ αν τίστοιχ α.

Οµιλήτριες των  διαλέξεων  θα είν αι:
• Η ∆ιευθύν τρια του 1ου Κέν τρου Υγείας, Γεν ική Ιατρός, κ.

Νικολίτσα Παππά.
• Η Μαία του 1ου Κέν τρου Υγείας, κ. Βασιλική Σαµπάν η.
• Η Επισκέπτρια Υγείας, Αν απληρώτρια Συν τον ίστρια του ∆ικ-

τύου Αγωγής Υγείας της 2η ∆ΥΠΕ, κ. Μαρία ∆αµοράκη.
• Η Προϊσταµέν η Νοσηλεύτρια του 2ου Κέν τρου Υγείας, κ.

Κων σταν τίν α Κατσούλη.
• Η Ψυχ ολόγος του 1ου Κέν τρου Υγείας, κ. Φωτειν ή ∆ιακουµά-

κου. 
• Η Κοιν ων ική Λειτουργός του 2ου Κέν τρου Υγείας, κ. Ευθυµία

Αθαν ασίου.
Κατά τη διάρκεια της διάλεξης θα πραγµατοποιηθεί, επίδειξη αυτο-

εξέτασης µαστού εν ώ δύν αται η δυν ατότητα συν ταγογράφησης
µαστογραφίας, σε όσες το επιθυµούν  µε απαραίτητη προϋπόθεση ν α
έχ ουν  µαζί τους το ΑΜΚΑ τους.Για περισσότερες πληροφορίες οι εν διαφερόµεν ες µπορούν  ν α απευθύν ον ται
στις Γραµµατείες των  ΚΑΠΗ καθώς και στο Νοσηλευτικό Προσωπικού του Οργαν ισµού, στα τηλέφων α: 

210-5577862, 210-5579341 (Α΄ΚΑΠΗ), 210-5573549 (Β΄ΚΑΠΗ) και 210-5598125 (Γ΄ΚΑΠΗ).
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εργασίες , αποσύρθη-
καν  τα παλαιά φωτιστι-
κά χ αµηλού φωτισµού
που µετρούσαν  πάν ω
από  25 χ ρόν ια ζωής
και τοποθετήθηκαν
ν έοι σύγχ ρον οι στύλοι
φωτισµού ύψους 6 µέτρ-
ων  µε λαµπτήρες Led
στους οποίους η δέσµη
φωτός δεν  διασπάται
και φωτίζει στοχ ευµέν α
το δρόµο για την
καλύτερη ασφάλεια
πεζών  και οδηγών .

Παράλληλα µε την
κατάργηση των  πεζο-
δροµίων  διευρύν θηκαν
οι οδοί , δηµιουργήθηκε
γραµµή όδευσης για
τους συµπολίτες µας µε
προβλήµατα όρασης και
οριοθετήθηκαν  πάν ω
50 θέσεις ν όµιµης στάθ-
µευσης, βάζον τας ορι-
στικό τέλος στο χ αοτικό
φαιν όµεν ο της άν α-
ρχ ης στάθµευσης .  

Την  µελέτη του έργου
- που θεωρείται πρωτοποριακή-  και την  επίβλεψη  έχ ει  η Τεχ ν ική Υπηρεσία.
Σύµφων α µε τη µελέτη συν ολικά θα αν απλαστούν  περισσότερα από 20.000 τ. µ.
στο ιστορικό κέν τρο της πόλης. 

Το έργο χ ρηµατοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

...  Συνεχίζεται εντατικά το
έργο της  ανάπλασης

Με εν τατικούς  ρυθµούς προχ ωρά η αν άπλαση του
ιστορικού κέν τρου των  Άν ω Λιοσίων . Ήδη έχ ουν
ολοκληρωθεί οι εργασίες στο έν α τρίτο του κέν τρου της
πόλης. Μετά την  ολοκλήρωση της πλατείας Μητροπό-
λεως ακολούθησε η επίστρωση µε κυβόλιθους στους
δρόµους πέριξ της πλατείας  Στρατηγού Λιόση. 

Οι δρόµοι που έχ ουν  αν απλαστεί είν αι τµήµα της
οδού Αχ αρν ών  µέχ ρι τη συµβολή της µε τη Γρ. Λαµ-
πράκη , οι οδοί  Ηλέκτρας Αποστόλου και  Στρατηγού
∆αβάκη,  η Γρηγορίου Λαµπράκη από την  Αχ αρν ών
εως  τη συµβολή της µε την  Εθν ικής Αν τιστάσεως,
τµήµα της Εθν ικής Αν τιστάσεως από τη Γρηγορίου
Λαµπράκη έως την  οδό ∆ηµαρχείου , η  Πέτρου Λιόσια
και το τµήµα της 17ης Νοέµβρη µπροστά από την  Πλα-
τεία Στρατηγού Λιόση. 

«Το έργο αυτό δίν ει ν έα δυν αµική στο κέν τρο των
Άν ω Λιοσίων  στο οποίο δεν  είχ ε γίν ει καµιά στοχ ε-
υµέν η αν αβάθµιση για δεκαετίες. Η τελευταία παρέµ-
βαση στο ιστορικό κέν τρο έγιν ε το 2010 όταν  αν ακα-
τασκευάσαµε την  πλατεία ∆ηµαρχ είου. Σήµερα διε-
υρύν ουµε, αν αβαθµίζουµε, εκσυγχ ρον ίζουµε  και
κάν ουµε   πιο  λειτουργική  την  καρδιά της πόλης µας
γιατί εκτός από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων  φιλοδοξούµε τα Άν ω Λιόσια ν α γίν ουν  µαγ-
ν ήτης και για τους επισκέπτες» υπογραµµίζει ο ∆ήµα-
ρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς .

«Οι εργασίες συν εχ ίζον ται και στο υπόλοιπο τµήµα
του ιστορικού κέν τρου σύµφων α µε τη µελέτη αλλά µε
πρόβλεψη από το ∆ήµο ώστε τα έργα ν α µην  αποκ-
λείουν  τους κατοίκους από την  απρόσκοπτη κίν ησή
τους στο κέν τρο. Τα συν εργεία αυτό το χ ρον ικό διά-
στηµα εργάζον ται για την  ολοκλήρωση της 17ης Νοέµ-
βρη µέχ ρι τη σύν δεσή  της µε τη Λεωφόρο Φυλής και
στην  Εθν ικής Αν τιστάσεως από τη ∆ηµαρχ είου µέχ ρι
την  οδό Σωτήρη Πέτρουλα» υπογραµµίζει ο Αν τιδήµα-
ρχ ος Τεχ ν ικών  Έργων  Θαν άσης Σχ ίζας. 

Στα οικοδοµικά τετράγων α που ολοκληρώθηκαν  οι

Αναβαθµίζεται µέρα µε τη µέρα το ιστορικό κέντρο των Άνω Λιοσίων
Οριοθετήθηκαν πάνω 50 θέσεις νόµιµης στάθµευσης και δηµιουργήθηκε  γραµµή 
όδευσης για τους πολίτες µε προβλήµατα όρασης 

Η
Οικονοµική Υπηρεσία του
∆ήµου Ασπροπύργου ανα-
κοινώνει ότι,  παρέχεται η

δυνατότητα στους οφειλέτες του
∆ήµου, έως 31-12-2019 , α) είτε
να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσµες
οφειλές τους εφάπαξ µε ολική
έκπτωση από τις προσαυξήσεις
εκπρόθεσµης καταβολής, β) είτε
να υπαχθούν σε πρόγραµµα
τµηµατικής καταβολής µέχρι εκατό
(100) µηνιαίων δόσεων, µε ταυ-
τόχρονη µείωση των εν λόγω προ-
σαυξήσεων σύµφωνα µε το
(άρθρο 110 παρ.1 Ν.4611/19) ως
εξής:
1) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως
είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, µε
απαλλαγή κατά ποσοστό   ογδόντα
τοις εκατό (80%),

2) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε
(25) έως σαράντα οκτώ (48)
δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό
εβδοµήντα τοις εκατό (70%),
3) αν εξοφληθούν σε σαράντα
εννέα (49) έως εβδοµήντα δύο
(72) δόσεις, µε απαλλαγή κατά
ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
4) αν εξοφληθούν σε εβδοµήντα
τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις,
µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήν-
τα τοις εκατό (50%). 
Για περισσότερες πληροφορίες
µπορείτε να απευθύνεστε στο
Τµήµα Είσπραξης Εσόδων του
∆ήµου Ασπροπύργου (Υπεύθυ-
νοι Επικοινωνίας: κος  Λιάκος
Σπυρίδων, τηλ. 2132006466 & κα
Καραµπούλα Βασιλική, τηλ.
2132006469). 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 
ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 100 ∆ΟΣΕΩΝ 
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ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ

ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ

ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΧΧΕΕΣΣ..    
ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ  σε συνεργασία µε την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ και το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 
∆ιοργανώνουν για όλους τους κατοίκους
∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ    2244    ΝΝΟΟΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ    22001199

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

•1ο Κ.Α.Π.Η  ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ (Λ. ΦΥΛΗΣ
165)
10:00 – 16:00
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ – ΩΡΛ
– ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ  ΚΑΙ
12:00 – 16:00
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ    ΚΑΙ    ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

• Κ.Α.Π.Η  ΖΕΦΥΡΙΟΥ (ΣΟΛΟΜΟΥ & ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ)
10:00 – 11:30 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Όσοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν να επ ικοινωνήσουν µε την Γραµµα-
τεία  του  Κ.Α.Π.Η (Λεωφ. Φυλής 165),  ΩΡΕΣ 9:00-14:00,τηλ. 210
2470872 , 2480782.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ενοικιάζεται  κατάστηµα 170 τµ στο κέντρο
του Ασπροπύργου ∆ηµητρίου 
Λιάκου 14  – Πρώην «Ναϊάς».

Τηλέφωνο  επικοινωνίας 6974161382

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                 
∆ΗΜΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

∆ήµος Ελευσίν ας, 
18-11-2019

Α.Π.οικ:  18196

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ  «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» προϋπολογισµού
74.700,00€ συµπεριλαµβαν οµέ-
ν ου ΦΠΑ 24%

Ο ∆ήµος Ελευσίν ας 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ενδεικτικού προϋ-
πολογισµού  74.700,00 €  συµπε-
ριλαµβανοµένου   του  Φ.Π.Α.  για
την  υλοποίηση  της  ∆απάνης  µε
τίτλο «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ
ΤΕΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη προ-
σφορά µόνο βάσει της τιµής ( χαµ-
ηλότερη τιµή ),  όπως προ
διαγράφονται στην αρ. 98/19
Τεχνική  Προδιαγραφή  του
∆ήµου Ελευσίνας, που συνέταξε
το    Τµήµα ∆ιαφάνειας Προγραµ-
µατισµού Οργάνωσης  & Πληροφ-
ορικής του ∆ήµου Ελευσίνας . 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατο-
ποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων ( 

Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της διαδικτυα
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος.  
Ηµεροµην ία και ώρα έν αρξης
υποβολής των  προσφ ορών
02/12/2019  και ώρα: 07:00 
Καταληκτική ηµεροµην ία και
ώρα υποβολής των  
προσφ ορών :  09/12/2019  και
ώρα:15:00.
Η διάρκεια της σύµβασης  ορίζε-
ται σε είκοσι τέσσερις  (24)
µήν ες από την  υπογραφ ή µε
δικαίωµα παράτασης εφ όσον
δεν  έχει καλυφ θεί το ποσό της
σύµβασης.  

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά
φυσικά ή  νοµικά πρόσωπα ηµε-
δαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των
ανωτέρω φυσικών ή νοµικών
προσώπων.

Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζε-
ται στο ποσοστό 2%  της προϋ-
πολογισµέν ης δαπάν ης χωρίς 

το Φ.Π.Α., ήτοι 1.204,83€.  

Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στην εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρ-
υξης µε τα συνηµµένα µέρη της (σε
ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου
στη διεύθυνση: https://www.elefsi-
na.gr/el/diakirixeis-diagonismoi . 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Στάσεις Εργασίας στο Μετρό
Στάσεις εργασίας για την  ερχ όµεν η εβδοµάδα αποφάσισε το Σωµατείο Λειτουργίας
του Μετρό (ΣΕΛΜΑ).
Συγκεκριµέν α, σύµφων α µε αν ακοίν ωση του Σωµατείου, ακιν ητοποιηµέν οι θα είν αι
οι συρµοί του Μετρό, την  Πέµπτη 28 Νοεµβρίου, από την  έν αρξη της βάρδιας
µέχ ρι τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας και την  Παρ-
ασκευή 29 Νοεµβρίου από τις 12.00 έως τις 16.00.
Στην  αν ακοίν ωσή τους οι εργαζόµεν οι επιρρίπτουν  τις ευθύν ες για την  εκ ν έου
έν αρξη των  κιν ητοποιήσεων  στη διοίκηση της εταιρίας επισηµαίν ον τας ότι εδώ και
έξι µήν ες δεν  λαµβάν ουν  δεδουλευµέν ες αποδοχ ές, που απορρέουν  από την
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας που έχ ουν  υπογράψει τόσο η προηγούµεν η όσο και
η ν υν  πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών .

Φοροδιαφυγή µαµούθ µε e-shops - Είχαν στήσει ηλεκτρονικά πολυκα-
ταστήµατα µε εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις «φάντασµα»

Εκτεταµέν η φοροδιαφυγή έφεραν  στο φως οι στοχ ευµέν οι έλεγχ οι για τον  εν τοπι-
σµό αδήλωτων  πωλήσεων  µέσω διαδικτύου, που πραγµατοποίησε η Αν εξάρτητη
Αρχ ή ∆ηµοσίων  Εσόδων .

Οι ελεγκτές της Α.Α.∆.Ε. συγκέν τρωσαν  και συν δύασαν  στοιχ εία από το
διαδίκτυο, (ιστοσελίδες κοιν ων ικής δικτύωσης), τις βάσεις δεδοµέν ων  της Α.Α.∆.Ε.
και τρίτες πηγές. Σε πρώτη φάση, επιλέχ θησαν  18 περιπτώσεις µε εν δείξεις
υψηλής φοροδιαφυγής. Από τις οκτώ πρώτες υποθέσεις, που ολοκληρώθηκαν ,
προκύπτει εν τοπισµός σηµαν τικού ύψους φοροδιαφυγής από αδήλωτες πωλήσεις
µέσω διαδικτύου, η συν ολική αξία των  οποίων  υπερβαίν ει τα 5,7 εκ. ευρώ.
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..  Ηµερίδα από τον Κεντρικό Τοµέα της
Περιφέρειας Αττικής στο Πανεπιστήµιο

∆υτικής Αττικής 

Το σχεδιασµό των µέτρων για την καταπολέµηση  των µετα-
δοτικών νοσηµάτων που προέρχονται  από τους πληθυ-
σµούς των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής παρου-

σίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής κ Γιώργος Πατούλης σε ειδική
Ηµερίδα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των κουνουπιών,
που διοργανώθηκε από τον Κεντρικό Τοµέα της Περιφέρειας Αττι -
κής στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής 

. Ο κ. Πατούλης δήλωσε ότι  : «Η επιστηµονική Ηµερίδα που διο-
ργανώθηκε από τον Κεντρικό Τοµέα της Περιφέρειας αποτελεί
πρόσκληση και  πρόκληση προς όλες τι ς αρµόδιες αρχές και  τους
φορείς µία κοινή στρατηγική καταπολέµησης των µολυσµατικών
κουνουπιών». 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής ζήτησε τι ς εισηγήσεις των ειδικών
και  τα επιστηµονικά συµπεράσµατα της ηµερίδας για την κατάρ-
τιση ενός Συντονισµένου Σχεδίου Αντιµετώπισης των επιδηµιών
που προέρχονται  από τα κουνούπια στην Αττική.

Ο κύριος Πατούλης θύµισε ότι  την τελευταία δεκαετία ο ιός του
∆υτικού Νείλου δηµιούργησε συνεχείς επιδηµίες, µε εξαίρεση την
περίοδο µετά το 2014 που η επιδηµία είχε επι τυχώς ελεγχθεί  και
αναφέρθηκε στο εφιαλτικό καλοκαίρι  του 2018 που θρηνήσαµε
ρεκόρ αριθµού των θυµάτων της νόσου. 

«Η εµπειρία των προηγούµενων ετών καταδεικνύει  ότι  εί ναι  στο
χέρι  µας να προστατεύσουµε τον πληθυσµό της Αττικής και  όλης
της χώρας, όπως και  τι ς ευάλωτες οµάδες και  παράλληλα να
εξαλείψουµε τους πληθυσµούς των µολυσµατικών κουνουπιών µε
έγκαιρες παρεµβάσεις και  δράσεις ψεκασµών που φαίνεται  ότι
τα προηγούµενα χρόνια πραγµατοποιήθηκαν πληµµελώς». 

«Το 2019 είχαµε µεν λιγότερους θανάτους από µολύνσεις του ιού
του δυτικού Νείλου, όµως η Ελλάδα παρουσίασε σύµφωνα µε τι ς
µετρήσεις το 70% των µολύνσεων από τον ιό στην Ευρώπη. Ως
Περιφέρεια Αττικής, που αποτελεί  τη µεγαλύτερη περιφέρεια
της χώρας, έχουµε δεσµευθεί  ότι  θα πρωτοστατήσουµε στο σχε

διασµό και  την εφαρµογή µέτρων αντιµετώπισης για την
επί τευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσµάτων για τον
έλεγχο της επιδηµίας.»

Εκτός από τον κίνδυνο του ιού του ∆υτικού Νείλου ο Περ-
ιφερειάρχης Αττικής αναφέρθηκε στην ελονοσία, η οποία
όπως είπε, «δυστυχώς καταγράφεται  στη χώρα µας» και
υπογράµµισε ότι  «στο σχεδιασµό για την καταπολέµηση
του προβλήµατος εντάσσεται  και  η µελέτη πιθανών κιν-
δύνων ελονοσίας σε σχέση µε τους πληθυσµούς των µετανα-
στών».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής εξήγησε επίσης ότι  στο σχε-
δι ασµό του προγράµµατος περι λαµβάνεται  η στοχευµένη
ενηµέρωση σε όλες τι ς οµάδες του πληθυσµού, από τα τους παι -
δικούς σταθµούς µέχρι  τα ΚΑΠΗ, τα γήπεδα, τους επαγγελµατί ες
που εργάζονται  στο ύπαιθρο, αλλά και  τους άστεγους. 

Ο κύριος Πατούλης κάλεσε τους πολί τες όλης της Αττικής να
συµµετάσχουν στι ς πρωτοβουλίες κινητοποίησης της κοινότητας
πού προγραµµατί ζονται  να  πραγµατοποιηθούν από την Περιφ-
έρεια Αττικής στους δήµους, και  ιδιαί τερα στι ς περιοχές που
πλήττονται . .

«Οι  Ηµέρες Καθαρισµού» που σχεδιάζουµε αφορούν τον καθ-
αρισµό των περιοχών της κάθε κοινότητας από τους τόπους ανα-
παραγωγής των κουνουπιών όπως στάσιµα νερά, έλη ,σκουπίδια
κ.α.

«Θα ζητήσουµε την ενεργοποίηση και  συµµετοχή όλων των
κατοίκων της Αττικής», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής 

Έχουµε υποσχεθεί  ότι  για την ερχόµενη περίοδο η επα-
γρύπνηση µας και  η εντατικοποίηση των µέτρων θα αυξηθούν στο
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό ώστε σε συνεργασία, τόσο µε τους
δήµους και  τι ς αρχές ∆ηµόσιας Υγείας, να ληφθούν εγκαίρως όλα
τα µέτρα που ξεκινούν από τη δι ερεύνηση των περιβαλλοντικών
συνθηκών, την ειδική δι ερεύνηση την καταγραφή των πληθυσµών
των κουνουπιών, και  βεβαίως την εντατικοποίηση των ψεκασµών
για τους οποίους θα ενηµερώνονται  οι  πολί τες αναλυτικά, καθώς
και  για την ασφαλή χρήση των εντοµοκτόνων, µε γνώµονα πάντα την
καλύτερη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος και  των ανθρώπι -
νων ζωών». 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τοµέα κύριος Γιώργος ∆ηµό-
πουλος δήλωσε:«“Ως Περιφέρεια Αττικής έχουµε καταρτίσει  ένα
ολιστικό πρόγραµµα καταπολέµησης των κουνουπιών, το οποίο
βασίζεται  στη µείωση του πληθυσµού τους µέσω του περιορι -
σµού των εστιών αναπαραγωγής τους. Ειδικότερα, έχουν συσταθ-
εί  τεχνικά κλιµάκια, τα οποία πρωτίστως θα χαρτογραφήσουν
όλες τι ς εστί ες πολλαπλασιασµού των κουνουπιών, όπως ρέµα-
τα, πάρκα, φρεάτια, όπου υπάρχουν στάσιµα νερά, κυρίως εντός
των αστικών ιστών, έπει τα θα ελέγξουν την πορεία των ψεκασµών
και  θα επαναπροσδιορί ζουν τι ς παραµέτρους, ώστε να είναι
στοχευµένη η αντιµετώπιση του προβλήµατος».   

Στην Ηµερίδα συµµετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου
Τοµέα Λ. Κεφαλογιάννη,  ο καθηγητής Εντοµολογίας, ερευνητής
Αντώνιος Μιχαλάκης, η Υπεύθυνη ∆ιανυσµατικών Ασθενειών του
Εθνικού Οργανισµού Υγείας (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) κυρία ∆ανάη
Περβανίδου, η γενική δι ευθύντρια ∆ηµόσιας Υγείας του Υπουρ-
γείου Υγείας κ. Βασιλική Καραούλη, η αναπληρώτρια καθηγήτρια
κ Ελένη Πατσούλα, ο υπεύθυνος για το πρόγραµµα Καταπολέµ-
ησης των Κουνουπιών του ∆ήµου Αθηναίων κ.Χρήστος Μάρκουλης,
η επόπτρια ∆ηµόσιας Υγείας της ∆ι εύθυνσης Υγειονοµι κού
Ελέγχου και  Περιβαλλοντικής Υγι ει νής του Κεντρικού Τοµέα της
Περιφέρειας Αττικής κ. Μαρία Σπάρου, η προϊ σταµένη του
Τµήµατος Βι οκτόνων του Υπουργεί ου Αγροτι κής Ανάπτυξης
και  Τροφί µων κ. ∆ήµητρα Γκι λπάθη  και  ο εντοµολόγος του
εργαστηρί ου Ελέγχου Γεωργι κών φαρµάκων του Μπενάκει ου
Φυτοπαθολογι κού Ινστι τούτου κ. Γι ώργος Κολι όπουλος και
πολλοί  ει δι κοί  επι στήµονες.

Τη συµµετοχή του επιστηµονικού κόσµου και των πολιτών
για καταπολέµηση των µεταδοτικών νοσηµάτων από τα κουνούπια 

ζήτησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης
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Ο Οργανισµός Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας του ∆ήµου Ασπροπύργου,  ενηµερώνει τους δηµότες
για τις δραστηριότητες του,  τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµ-
βριο, έπειτα από  τη σύσκεψη της Επιτροπής Εκδροµών και
Θεάτρου.  Αναλυτικά το πρόγραµµα των δραστηριοτήτων: 

30/11/2019 : Ηµερήσια εκδροµή στην Ιερά Μονή Αγίας
Αικατερίνης Σινά Τραγάνας & Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας.

Αναχώρηση: 07:30-ΚΑΠΗ Παραλίας / 07:45-1ο ∆ηµοτικό
Σχολείο.

11/12/2019 : Θεατρική Παράσταση «Η Σκούπα», των
Ρέππα – Παπαθανασίου,    στο Θέατρο Γκλόρια.

Αναχώρηση:18:30-ΚΑΠΗ Παραλίας/ 18:45-  1ο ∆ηµοτικό
Σχολείο.

14-15/12/2019 : ∆ιήµερη Εκδροµή στο Καρπενήσι.
Αναχώρηση: 07:00-ΚΑΠΗ Παραλίας / 07:15-1ο ∆ηµοτικό

Σχολείο. 

29/12/2019 : Προσκύνηµα στην Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου
& φαγητό και διασκέδαση στα Μέγαρα. 

Αναχώρηση: 10:45-ΚΑΠΗ Παραλίας / 11:00-1ο ∆ηµοτικό
Σχολείο. 

Για περισσότερες πληροφορίες και  εγγραφές, οι ενδιαφερό-
µενο µπορούν να απευθύνονται καθηµερινά και στα τρία (3)
Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου Ασπροπύργου καθώς και στα τηλέφω-
να: 210-5577862, 210-5579341 (Α΄ΚΑΠΗ), 210-5573549
(Β΄ΚΑΠΗ) και 210-5598125 (Γ΄ΚΑΠΗ).

Πολλές και ψυχαγωγικές οι ∆ράσεις Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. 
για τους µήνες Νοέµβριο - ∆εκέµβριο 

Με απόλυτη επιτυχία 
διεξήχθησαν στη Χασιά οι

αγώνες ιστορικών αυτοκινήτων 

Μ
ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 16
Νοεµβρίου, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Φυλής ο
αγώνας ιστορικών αυτοκινήτων µε τον τίτλο «Time

Speed Distance Regularity Rally», που συνδιοργάνωσε ο AC3
(Argolis Classic Car Club) µε τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Σπορ
Αυτοκινήτων (Σ.Ι.Σ.Α) υπό την Αιγίδα του ∆ήµου Φυλής.

Στην αφετηρία στη Φυλή βρέθηκαν 37 πληρώµατα όπου στις
10:30  έλαβαν εκκίνηση από την Αντιδήµαρχο Φυλής Ελένη
Λιάκου και τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής
∆ιονύση Βλάχο, παρουσία κατοίκων και φίλων του ιστορικού
αυτοκινήτου.

Την ικανοποίηση της για την επιτυχή διοργάνωση εξέφρασε η
Αντιδήµαρχος Φυλής Ελένη Λιάκου η οποία υπογράµµισε πως
στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής και ανάδειξης της
Φυλής : « Ο µηχανοκίνητος αθλητισµός ήρθε για να µείνει στη
∆ηµοτική Κοινότητα Φυλής. 

Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνονται οι αγώνες στην  Φυλή
και βλέπουµε πως κάτοικοι και πληρώµατα έχουν αγκαλιάσει
µε ενθουσιασµό τη διοργάνωση. Ανανεώσαµε την πρόσκλησή
µας προς τις δυο έµπειρες λέσχες ιστορικού αυτοκινήτου και
για του χρόνου και η πρόσκλησή µας έγινε ευχαρίστως δεκτή. 

Στόχος µας είναι οι αγώνες ιστορικού αυτοκινήτου να γίνουν
θεσµός στον τόπο µας ώστε  παράλληλα µε τον θρησκευτικό,
αρχαιολογικό, ορειβατικό και γαστριµαργικό τουρισµό να
προσθέσουµε στη Φυλή και τους λάτρεις των αγώνων αυτοκι-
νήτου» επεσήµανε η Αντιδήµαρχος Φυλής. 
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Έν αν  όµορφο και ασφαλή χ ώρο
ψυχ αγωγίας και απασχ όλησης
αποτελεί για τα παιδιά η πλήρως
αν ακαιν ισµέν η και αν αβαθµισµέν η
παιδική χ αρά της Πλατείας Ηρώων
στα Άν ω Λιόσια, η όποια παρ-
αδόθηκε πρόσφατα προς χ ρήση
στους µικρούς κατοίκους της περ-
ιοχ ής.

Πρόκειται ουσιαστικά για ν έα
παιδική χ αρά αφού διαθέτει και-
ν ούργια ειδικά δάπεδα ασφαλείας
και σύγχ ρον α όργαν α, όπου τα
παιδιά µπορούν  ν α χ αίρον ται το
παιχ ν ίδι, αλλά και οι γον είς ν α
ξεκουράζον ται όσο τα παιδιά διασ-
κεδάζουν . Στη παιδική χ αρά
έχ ουν  τοποθετηθεί ειδικά όργαν α
ώστε ν α µπορεί ν α εξυπηρετεί και
µεγαλύτερης ηλικίας παιδιά, διε-
υρύν ον τας την  ηλικιακή γκάµα των
µικρών  επισκεπτών  της. 

Η αν ακαιν ισµέν η παιδική χ αρά
βρίσκεται στην  πυκν οκατοικηµέν η
περιοχ ή του Κέν τρου των  Άν ω
Λιοσίων  και δη στην  κεν τρική πλα-
τεία, κι ως εκ τούτου, εκτός από
τους µικρούς κατοίκους της γειτο-
ν ιάς, δέχ εται επισκέπτες και από
άλλες περιοχ ές του ∆ήµου.

«Θέλουµε τα παιδιά µας χ αρ-
ούµεν α και τις παιδικές χ αρές γεµά-
τες ώστε τα παιδιά µας ν α µπορ-
ούν  ν α τρέξουν  και ν α παίξουν  µε
ασφάλεια και οι γον είς και οι συν ο-
δοί τους ν α κάν ουν  έν α διάλλειµα
και ν α ξεκουραστούν  από τα άγχ η
και τα βάρη της ηµέρας» υπογραµ-
µίζει ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος
Παππούς.

Στη παιδική χ αρά, σύµφων α µε
την  µελέτη της Τεχ ν ικής Υπηρ-
εσίας του ∆ήµου Φυλής, τοποθε-
τήθηκαν  έν α σύν θετο όργαν ο για
ν ήπια, έν α σύν θετο πολυόργαν ο
µε έξι λειτουργίες (αν αρρίχ ηση, ισο-
ρροπία, τρεις τσουλήθρες µε πύρ-
γους κ.λπ.) για παιδιά, έν α σύν θε-
το όργαν ο µε τσουλήθρα, µον όζυγο
και κούν ια, κούν ιες για ν ήπια και 

κούν ιες για παιδιά, ατοµική τραµ-
πάλα ελατηρίου και οµαδική τραµ-
πάλα ελατηρίων . 

Επίσης έχ ει τοποθετηθεί ν έο
δάπεδο ασφαλείας, παγκάκια και
φυτά.

Τη µελέτη του έργου εκπόν ησε η
Τεχ ν ική Υπηρεσία και η χ ρηµα-
τοδότηση έγιν ε µε ιδίους πόρους
του ∆ήµου.

Άνω Λιόσια: Πλήρως ανακατασκευασµένη και αναβαθµισµένη 
η παιδική χαρά στην πλατεία Ηρώων

Οµάδα Γυναικών στο Συµβουλευτικό
Κέντρο ∆ήµου Φυλής 
µε δωρεάν συµµετοχή @µε δωρεάν συµµετοχή @

Συνάντηση στις 25 Νοεµβρίου - Παγκόσµια
Ηµέρα κατά της Βίας των Γυναικών 

Το Συµβουλευτικό Κέν τρο Γυν αικών  του ∆ήµου
Φυλής σας εν ηµερών ει  ότι µε αφορµή την  25η
Νοεµβρίου –Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Βίας

των  Γυν αικών  διοργαν ών ει στην  έδρα της δοµής την
∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και Ώρα: 10.00-12.00
ΟΜΑ∆Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ µε θέµα:«Η συµβολή της σύγκρ-
ουσης σε µία υγιή επικοιν ων ία»

Τις οµάδες θα συν τον ίσουν  οι:
Κα Βίκυ Βεοπούλου- Ψυχ ολόγος/Σύµβουλος Ψυχ ο-

λογικής Στήριξης
Κα Πόπη Μηλιών η-Κοιν ων ική Λειτουργός/Σύµβουλος

Κοιν ων ικής Στήριξης
Μπορείτε ν α δηλώσετε συµµετοχ ή στο Συµβουλευ-

τικό Κέν τρο-Ι.Καµπόλη 23, Άν ω Λιόσια  στην  κα
Πυρρώτη Ευαγγελία-Κοιν ων ιολόγο/Σύµβουλο Υπο-
δοχ ής στο τηλέφων ο :210-2483360

Η συµµετοχ ή στην  οµάδα είν αι εν τελώς δωρεάν  –
Μπορούν  ν α συµµετέχ ουν  γυν αίκες και από όµορους
∆ήµους 

Κάπνισµα: 235 κλήσεις την
1η µέρα στη γραµµή 1142
Πρώτη µέρα λειτουργίας της προχθες και η τηλεφωνι-

κή γραµµή 1142 δέχθηκε σύµφωνα µε στοιχεία του
υπουργείου Υγείας, συνολικά 235 κλήσεις.
Από αυτές, 58 αφορούσαν  καταγγελίες, 22 αιτήµατα βοήθ-

ειας για διακοπή καπν ίσµατος, 66 γεν ικές πληροφορίες για
τον  αντικαπν ιστικό νόµο, 58 κλήσεις δεν  ολοκληρώθηκαν ,
14 έκλεισαν  τη γραµµή πριν  συνοµιλήσουν  µε εκπρόσωπο
και 17 αφορούσαν  σε άλλο ζήτηµα.
Η τηλεφων ική γραµµή 1142 ενηµέρωσης και υποστήριξης

για καπν ιστές και µη, τέθηκε χθες σε λειτουργία στο πλαίσιο
εφαρµογής του αντικαπν ιστικού νόµου.
Καλώντας στο 1142, κάποιος µπορεί να ενηµερωθεί για το

τι προβλέπει η νοµοθεσία για την  απαγόρευση του καπ-
ν ίσµατος, να ζητήσει βοήθεια για τη διακοπή του καπ-
ν ίσµατος, καθώς και να αναφέρει παραβάσεις της σχετικής
νοµοθεσίας, που υπέπεσαν  στην  αντίληψή τους.
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Συνελήφθησαν δύο
άτοµα για απάτες στην
περιοχή του Αιγάλεω

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω έπει-
τα από επιχείρηση, πρωινές ώρες

της 12-11-2019 στο Αιγάλεω, από
αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφάλειας
Αιγάλεω σε συνεργασία µε αστυνοµι-
κούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
∆υτικής Αττικής, δύο (2) ηµεδαποί,
ηλικίας 35 και 41 ετών, για απάτη.

Ειδικότερα, οι προαναφερόµενοι εντό-
πιζαν τα υποψήφια θύµατα στο διαδίκτυο
έπειτα από ανάρτηση ηλεκτρονικής
αγγελίας πώλησης κινητού τηλεφώνου
µεγάλης αξίας.

Ακολούθως και προκειµένου να ολοκ-
ληρωθεί η αγοραπωλησία, όριζαν µε
τους ενδιαφερόµενους συνάντηση στην
πλατεία Εσταυρωµένου στο Αιγάλεω,
κατά τη διάρκεια της οποίας οι δράστες
τους επεδείκνυαν το προς πώληση κιν-
ητό το οποίο στη συνέχεια, χωρίς να
γίνονται αντιληπτοί, το αντικαθιστούσαν
µε µη λειτουργικό οµοίωµα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας
καθώς και έπειτα από εντοπισµό
αγγελίας πώλησης όµοιου κινητού µε
διαφορετικά στοιχεία ιδιοκτήτη, ανωτέρω
αστυνοµικοί οργάνωσαν επιχείρηση
κατά τη διάρκεια της οποίας, µετά από
προσυµφωνηµένο ραντεβού, εµφ-
ανίστηκε ο 35χρονος και αφού επέδειξε
το κινητό, συνελήφθη την στιγµή που
προσπαθούσε να το αντικαταστήσει.

Ο συνεργός του, εντοπίστηκε εντός
αυτοκινήτου στην ίδια περιοχή να τον
αναµένει.

Στην κατοχή τους, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν:

Κουτί περιέχον κινητό τηλέφωνο µε
απόδειξη αγοράς αξίας -1069- ευρώ

Οµοίωµα κινητού τηλεφώνου ίδιου
τύπου

Ένας φορτιστής
Το χρηµατικό ποσό των -120- ευρώ
Από την περαιτέρω έρευνα, εξιχνιά-

σθηκαν επιπλέον δύο (2) περιπτώσεις.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

Πρόγραµµα εκπαίδευσης
κυβερνοασφάλειας σε 
σχολεία στην Ελλάδα και 
σε 50 ακόµη χώρες

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η KPMG
International διοργάνωσε το ετή-
σιο πρόγραµµα "Global Cyber

Day" (Ηµέρα για την Ασφάλεια στον
Κυβερνοχώρο) σε 51 χώρες σε ολόκληρο
τον κόσµο.

Πρόκειται για µια κοινωνική πρωτοβου-
λία, µε επικεφαλής επαγγελµατίες ασφά-
λειας στον κυβερνοχώρο της KPMG, µε
στόχο την εκπαίδευση των νέων σχετικά
µε τη σηµασία της ασφάλειας στον κυβε-
ρνοχώρο και τους κινδύνους του διαδικ-
τύου, ως µέρος της πάγιας δέσµευσης
της εταιρείας να στηρίζει τις κοινωνίες
µέσα στις οποίες δραστηριοποιείται.

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, τα
µαθήµατα διοργανώθηκαν τον Οκτώβριο
στο πλαίσιο του παγκοσµίως αναγνωρι-
σµένου ∆ιεθνούς Μήνα Ευαισθητο-
ποίησης για την Ασφάλεια στον Κυβερ-
νοχώρο, και περιλάµβαναν οδηγίες σχετι-
κά µε την ασφαλή χρήση των προσω-
πικών δεδοµένων, τα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης, την ηλεκτρονική παρ-
ενόχληση/εκφοβισµό (cyber bullying), τα
online παιχνίδια και τα smart τηλέφωνα.

H KPMG στην Ελλάδα, πραγµατο-
ποίησε για δεύτερη χρονιά το πρόγραµµα
στη χώρα και ενηµέρωσε φέτος σχεδόν
500 µαθητές και γονείς µε εισηγητές από
την KPMG τους ∆ρ. Θοδωρή Στεργίου,
διευθυντή στο τµήµα ∆ιαχείρισης Τεχνο-
λογικών Κινδύνων, Ματίνα Λάκκα, επιβ-

λέπουσα ανώτερη σύµβουλο, και ∆ανάη
∆ηµαρά, σύµβουλο στο ίδιο τµήµα.

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτε-
λεί ένα πρόβληµα που µεγεθύνεται, όχι
µόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τα
παιδιά.

Σύµφωνα µε µια πρόσφατη έκθεση από
την οργάνωση Children's Society του
Ηνωµένου Βασιλείου, σχεδόν οι µισοί
(44%) νέοι σπαταλούν περισσότερο από
τρεις ώρες την ηµέρα στα µέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης και σχεδόν 1 στους 10
(9%) χρησιµοποιούν τα µέσα δικτύωσης
κατά το διάστηµα µεταξύ 12 τα µεσάν-
υχτα και 6 το πρωί.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το
γεγονός, ότι σύµφωνα µε την ίδια έκθεση,
οι νέοι που αντιµετωπίζουν ψυχολογικά
προβλήµατα είναι πάνω από τρεις φορές
πιθανότερο να έχουν υποστεί παρ-
ενόχληση/εκφοβισµό τη χρονιά που πέρ-
ασε.

Αυτό ήταν ακόµα πιο έντονο στην
περίπτωση των κοριτσιών, µε το 46% να
δηλώνουν ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύω-
σης έχουν αρνητική επίδραση στην αυτο-
εκτίµησή τους.
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr

ΣΣππύύρροοςς  ΒΒρρεεττττόόςς::  
ΖΖηηττάά  ττηηνν  άάµµεεσσηη
ααννττιικκααττάάσστταασσηη  
ττοουυ  ππεεππααλλααιιωωµµέέννοουυ  
δδιικκττύύοουυ  ύύδδρρεευυσσηηςς  ττοουυ
δδήήµµοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν
- Επιστολές προς την ΕΥ∆ΑΠ 

Μ
ε επιστολές του προς την ΕΥ∆ΑΠ, ο ∆ήµαρχος Αχα-
ρνών Σπύρος Βρεττός ζητά την άµεση αντικατάστα-
ση του πεπαλαιωµένου δικτύου ύδρευσης του

δήµου Αχαρνών.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών ενηµέρωσε µε τις επιστολές την

διοίκηση της Εταιρείας για τη παλαιότητα, τις σοβαρές ελλείψεις
και τις δυσλειτουργίες του απαρχαιωµένου δικτύου ύδρευσης
της πόλης των Αχαρνών και ζητά την άµεση επίλυση των
προβληµάτων.
Ένα ακόµη χρόνιο πρόβληµα, το οποίο χρήζει άµεσης

επίλυσης είναι αυτό που αφορά τα δίκτυα ύδρευσης του ∆ήµου
Αχαρνών. Μεγάλο µέρος του δικτύου είναι πεπαλαιωµένο,
ενώ υπάρχουν ακόµη περιοχές, στις οποίες η υδροδότηση
γίνεται µέσω ιδιωτικών δικτύων. Ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρετ-
τός έχει θέσει ως µία από τις βασικές προτεραιότητές του ζητή-
µατα υποδοµών στην πόλη. Στο πλαίσιο αυτό είναι συνεχείς οι
παρεµβάσεις του προς την ΕΥ∆ΑΠ µε τις οποίες προωθούνται
αιτήµατα ούτως ώστε να γίνουν άµεσα όλες οι απαιτούµενες
ενέργειες για την επίλυση παρόµοιων ζητηµάτων. «Το νερό
αποτελεί κοινωνικό αγαθό. 
Οφείλουµε να φροντίζουµε ούτως ώστε όλοι οι πολίτες να 

έχουν ίση πρόσβαση σε αυτό», δήλωσε ο κ. Σπύρος Βρεττός
αναφερόµενος στο συγκεκριµένο θέµα. Ενδεικτικά την περα-
σµένη εβδοµάδα έχουν αποσταλεί προς τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ τέσσερις διαφορετικές επιστολές που
αφορούσαν:

1) Το πεπαλαιωµένο δίκτυο στο κεντρικό Μενίδι
2) Την ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης στον Οικισµό

Φλόγα Βαρυµπόµπης
3) Την υδροδότηση µε ιδιωτικά δίκτυα ύδρευσης περιοχών

του ∆ήµου Αχαρνών
4) Την παραλαβή από την εταιρεία του δηµοτικού δικτύου της

ευρύτερης περιοχής της Βαρυµπόµπης.
Κάποια από τα ζητήµατα έχουν δηµιουργηθεί εδώ και δεκα-

ετίες και ακόµη δεν έχει βρεθεί τρόπος να επιλυθούν. Στο
πλαίσιο αυτό λοιπόν ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρεττός έχει δώσει
τις απαραίτητες κατευθύνσεις στις αρµόδιες υπηρεσίες του
∆ήµου προκειµένου να µην υπάρξει άλλη χρονοτριβή, ενηµε-
ρώνοντας παράλληλα την ΕΥ∆ΑΠ.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών τόνισε:«Η ανακατασκευή του πεπα-
λαιωµένου δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Αχαρνών αλλά και η
υδροδότηση περιοχών από την ΕΥ∆ΑΠ και όχι από ιδιωτικά
δίκτυα όπως γίνεται έως σήµερα είναι ζητήµατα που πρέπει να

επιλυθούν άµεσα.Με επιστολές µας προς την ΕΥ∆ΑΠ ζητάµε
να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες για την επίλυσή τους
καθώς το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό. Οφείλουµε να
φροντίζουµε ούτως ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν ίση πρό-
σβαση σε αυτό».
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ

ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ   
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 90τµ 
όπισθεν ∆ηµαρχείου, έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού

της Θεοτόκου στον Ασπρόπυργο τηλ. 6977426279

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ 27 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (ΚΑΦΕ - ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6983595319 & 2105596108 (ΕΛΕΝΗ)

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΡΑΛΙΓΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΤΣΙΤΑΤ ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΒΙΝΤΑΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΓ∆ΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΜΑΓ∆ΕΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99

 Θέση Εργασίας: 
Υπάλληλος Γραφείου Κίνησης

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:
Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιοµηχανική εται-
ρία µε αντικείµενο την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου αναζητά να καλύψει τη θέση Υπάλ-
ληλος Γραφείου Κίνησης στις εγκαταστάσεις
της στη ΒΙΠΕ Μάνδρας Αττικής για πενθήµερη
8ωρη απασχόληση. 

Αρµοδιότητες Θέσης Εργασίας:
-Τηλεφωνικό κέντρο.
-Εξυπηρέτηση πελατών – επικοινωνία &
διαχείριση παραπόνων.
-Επικοινωνία µε προµηθευτές. 
-∆ιαχείριση υποστηρικτικών εργασιών γραφ-
είου.
-Συνεργασία µε την οµάδα του γραφείου
κίνησης.
-Έκδοση Παραστατικών ∆ιακίνησης. 
-Σύνταξη οικονοµικών προσφορών. 
Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ΤΕΙ / ΙΕΚ ή άλλης σχολής σχετικής
µε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων – Γραµµατειακή Υπο-
στήριξη.  
-3-5 έτη εµπειρία σε ανάλογη θέση εργασίας.
-Καλός χειρισµός Η/Υ, διαχείριση email και πολύ

καλή γνώση αγγλικών.
-Καλή γνώση διαδικασιών logistics.
-Γνώση στις διαδικασίες εξαγωγών θα εκτιµηθ-
εί. 

Επιθυµητές δεξιότητες:
-Προσανατολισµός στο αποτέλεσµα και θετική
στάση.
-Ευελιξία και άµεση επίλυση προβληµάτων.
-Οµαδικότητα και συνεργασία.

Η εταιρεία προσφέρει:
-Αποδοχές ανάλογες της εµπειρίας του υποψ-
ηφίου.
-Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
-∆υνατότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης. 
-Ευκαιρίες εξέλιξης. 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να αποστείλουν
το βιογραφικό τους σηµείωµα στο email:
dida@iokal.com ή στο φαξ 210552396 . Όλες
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εµπιστευτικές.
H εταιρία Θα επικοινωνήσει µόνο µε τους υπο-
ψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτή-
σεις της θέσης. 

Κωδικός αναφοράς:
ΥΓΚ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ

ΧΟΡΤΩΝ ΤΗΛ. 6932154263



Πέµπτη 21 Νοεµβρίου 2019 θριάσιο-11



12-θριάσιο Πέµπτη 21 Νοεµβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ ∆/ν ση     :Λ. ∆ηµοκρατίας

18
Ταχ. Κώδικας :193 00

Πληροφ ορίες :Καµπόλη Μαρία
Τηλέφ ων ο  :213 2006405
Fax    :210 5572276

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:  15-11-2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  24614

Περίληψη της υπ΄αρ.
446/2019, απόφ ασης µε θέµα:
Έγκριση Αν απροσαρµογής
Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτρ-
οφ ωτισµού ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, έτους 2020 η οποία εγκρίθη-
κε  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν εται η  τροποποίηση
των  συν τελεστών   των  Τελών
Καθαριότητος και Φωτισµού ,
σύµφ ων α µε το άρθρο 185 του
Νόµου 4555/2018, από τους
υπάρχον τες  συν τελεστές αν ά
τετραγων ικό µέτρο ως ακολούθ-
ως:

Με τους αν ωτέρω συν τελεστές
και σύµφ ων α µε τα υπάρχον -
τα, στην  υπηρεσία στοιχεία, ο
∆ήµος Ασπροπύργου προϋπο-

λογίζει ν α εισπράξει για τέλη
Καθαριότητος και Φωτισµού για
το έτος 2020 τα παρακάτω :
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Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω,
η προβλεπόµενη λογιστική κατά-
σταση της Υπηρεσίας Καθαριότ-
ητος και Φωτισµού για το έτος
2020 απεικονίζεται στον παρακάτω
πίνακα. 

Όπως προκύπτει από τον  παρα-
πάν ω πίν ακα η προβλεπόµεν η
Λογιστική κατάσταση της Υπηρ-
εσίας Καθαριότητος και Φωτι-
σµού παρουσιάζει έλλειµµα -
4.934.808,52€ για το έτος 2020,
το οποίο  υπολογίζεται ν α καλυφ -
θεί από: 

α)  τις ν έες οικίες και την  µετεγ-
κατάσταση επιχειρήσεων , β) τα
τέλη, τα οποία, αφ ορούν  παρελθ-
όν τα έτη, και θα βεβαιωθούν  και
θα εισπραχθούν  για πρώτη
φ ορά στο έτος 2020 (κωδ.
Προϋπ. 2111 ποσού
2.600.000,00€), γ) την  εισπρα-
ξιµότητα της οµάδας 32 

(κωδ. Προϋπ. 3211 ποσού
370.879,85€) δηλαδή από τέλη
που έχουν  βεβαιωθεί κατά τα
παρελθόν τα έτη και δ) από ταµει-
ακό υπόλοιπο προερχόµεν ο από
εισπραχθέν τα δηµοτικά τέλη
(κωδ. Προϋπ. 5111.001 &
5113.000 αν τιστοίχου  ποσού
172.203,21€ & 1.791.725,46€). 

Τα προαν αφ ερόµεν α ποσά, ήτοι,
κωδ. Προϋπ. 2111
–2.600.000,00€, κωδ. Προϋπ.
3211–370.879,85€ και κωδ.
Προϋπ. 5111.001 & 5113.000
αν τιστοίχου  ποσού 172.203,21€
& 1.791.725,46€ θα εγγραφ ούν
στον  Προϋπολογισµό έτους
2020.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

Συγκεν τρωτικός  πίν ακας  προβλεποµέν ων   ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ
έτους 2020  των  Υπηρεσιών  Καθαριότητος και Φωτισµού



14-θριάσιο Πέµπτη 21 Νοεµβρίου 2019

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου,τριφατσο
µε εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

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

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

Ενοικιάζεται επαγγε-
λµατικός χώρος 105 τετρα-
γωνικών µέτρων στο κέν-
τρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται 
ο επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα 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 κόλ-
πο του καραµαγκά.Μόνο για
οικογένειες τηλ.
6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, 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 (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, 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, κή-
πος, ελεύθερη, ανακαινι-
σµένη, ανακαίνιση '10, τιµή
30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κατά-
σταση, τιµή 60.000€,
συζητήσιµη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο 400
τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, µονοκατοικία 90 τ.µ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται λόγω

ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, 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 µπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τι-
µή 309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα αναλαµ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας - Μα-
γούλας & Ελευσίνας. Τηλ.
6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΚΙΝ 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 οι-
κιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωµένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ  ΤΗΛ. 6947253136

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

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

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα ο-

δήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

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

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

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για µό-
νιµη εργασία σε επιχείρηση
στην Ελευσίνα Τηλ.
6955242052 
κα Μαρία 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
Τηλεόραση 14’’
παλαιού τύπου σε οικο-
γένεια που την έχει
ανάγκη. 6938025013
κος ∆ηµήτρης 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2004, 1100 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ)  µε 180.000

χλµ. στην τιµή των 1150 ευρώ.

(∆ιαθέτει airconditioner,

καινούρια µπαταρία,  

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ,

τακάκια, φίλτρα λαδιού κι έχει

γίνει ξεθάµπωµα φαναριών  

και πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες 

στο 6948683400

Η εταιρεία Advisor Service Pack 
ζητά προσωπικό:

Άνδρες & γυναίκες για picking και scanner
Άνδρες & γυναίκες για ανειδίκευτη

εργασίαΧειριστές µηχανηµάτων clark & BT
Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας 

Μισθός πολύ ικανοποιητικός µε ένσηµα. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: Νίκης & Σπύρου Λούη

(Γερµανικά), Ασπρόπυργος 19300
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

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

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ -
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άριστη γνώση φορολο-
γικών, ασφαλιστικών και εργατικών
θεµάτων
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
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 Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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