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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
Αγίων Βαλλεριανού Κικιλίας 

και Τιβουρτίου, Αγίου Φιλήµονος του
Αποστόλου, Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ρόκα Μαρία Π.

Αδελφών Κυπραίου 54,
2105546916

ΜΑΝ∆ΡΑ 

Ροκάς ∆ηµήτριος Π.
Σαλαµίνος 7 - Εργατικές Κατοικίες, 19600,

2105541344, 08:00-23:00

Άνω Λιόσια,
ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ,
2102484070  08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ

Γεωργοπούλου Αδαµαντία - Μαρία
Πλάτωνος 34, Όπισθεν My Market

- ∆άσος, 2105324590
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Η
Αιµιλία Μπουρίτη σε συν ερ-
γασία µε το Πν ευµατικό
Κέν τρο του ∆ήµου Ασπρ-

οπύργου στο πλαίσιο του διεθν ούς
έργου της ΑΜΟΛΗ και µε την  υπο-
στήριξη και την  αιγίδα του Υπουρ-
γείου Πολιτισµού, πραγµατοποιεί
έν α τριήµερο διεθν ές, ερευν ητικό,
εκπαιδευτικό και καλλιτεχ ν ικό εργα-
στήρι που θα πραγµατοποιηθεί
στον Ασπρόπυργο στις 22 και
στις 23 Νοεµβρίου ενώ στις 24
Νοεµβρίου 2019, στις 18:00 µ.µ.
θα αν ακοιν ωθούν  τα αποτελέσµατα

του εργαστηρίου σε µορφή συζήτ-
ησης αν οιχ τής στο κοιν ό, στην  αίθ-
ουσα εκδηλώσεων  «∆ηµήτριος Καλ-
λιέρης» του Πν ευµατικού Κέν τρου. 

Το εργαστήρι στοχ εύει  στη συν ε-
ργασία µίας οµάδας διεθν ών  προσ-
κεκληµέν ων  που τη συν ιστούν  επι-
στήµον ες, ακαδηµαϊκούς,  ερευ-
ν ητές,  θεωρητικούς τέχ ν ης, καλλι-
τέχ ν ες και φοιτητές από  τέσσερις
ευρωπαϊκές χ ώρες (Ιταλία,
Ρουµαν ία, Σουηδία, και Ελλάδα).
Σκοπός της οµάδας είν αι  η γν ωρ-
ιµία µε την  πόλη του Ασπροπύρ-

γου, την  ιστορία της, το αν θρώπιν ο
δυν αµικό της, την  φυσιογν ωµία του
τοπίου της, την  βιοµηχ αν ική και
την  αγροτική της υπόσταση. Το
εργαστήρι, επίσης στοχ εύει στη
ζύµωση των  προσκεκληµέν ων
µεταξύ τους, καθώς προέρχ ον ται
από διαφορετικούς επιστηµον ικούς
τοµείς µε στόχ ο ν α δηµιουργηθεί
έν ας αν οιχ τός διεπιστηµον ικός,
εκπαιδευτικός, επιχ ειρηµατικός και
διακαλλιτεχ ν ικός διάλογος προς
όφελος της πόλης του Ασπροπύρ-
γου.

∆υτική Αττική: Απόπειρα βιασµού εναντίον 17χρονης
Το κορίτσι κατάφερε να ξεφύγει χάρη σε µία παρέα εφήβων 
που περνούσε τυχαία από το σηµείο 
Επίθεση από ν εαρό άν δρα, ο οποίος

επιχ είρησε ν α τη βιάσει, δέχ θηκε
17χ ρον η σε περιοχ ή της δυτικής Αττι-
κής.

Η επίθεση σηµειώθηκε πίσω από
αστυν οµικό τµήµα της περιοχ ής. Το
κορίτσι κατάφερε ν α ξεφύγει χ άρη σε
µία παρέα εφήβων  που περν ούσε
τυχ αία από το σηµείο και την  έσωσε.

Η 17χ ρον η βρήκε καταφύγιο στη
σχ ολή χ ορού της όπου και πήγαιν ε.
Άµεσα, ειδοποιήθηκαν  η µητέρα της και
η αστυν οµία.

«Μου πιάν ει το χ έρι έν ας άγν ωστος
άν θρωπος, µε τραβάει και µετά  αρχ ίζει
ν α µε χ ουφτών ει, γεν ικά ν α κάν ει διά-
φορες κιν ήσεις. Με κρατούσε µε το έν α
του χ έρι κυκλικά πάν ω από το στήθος µου, για ν α µη φύγω. Έκαν α προσπάθειες ν α ξεφύγω, αλλά ήταν  αδύν α-
το. Σκοπός του ήταν  ν α µου κατεβάσει την  φόρµα» είπε η αν ήλικη στο Star, περιγράφον τας τον  εφιάλτη που
έζησε.Σύµφων α µε την  ίδια, ο δράστης µιλούσε ελλην ικά, «αλλά µε µια ιδιαίτερη προφορά».

«Είχ α παγώσει, δεν  ήξερα τι ν α κάν ω, αλλά µετά φών αξα, η αλήθεια είν αι δύο, τρεις φορές, αλλά δεν  ήταν
τόσο δυν ατή η φων ή µου, ώστε ν α ακουστεί. Παν ικοβλήθηκα πολύ εκείν η την  ώρα» πρόσθεσε η µαθήτρια.

«Βρήκα το παιδί µου σε άθλια κατάσταση»
Η µητέρα της 17χ ρον ης, σοκαρισµέν η, δήλωσε ότι βρήκε τη µικρή σε «άθλια κατάσταση», εν ώ αποκάλυψε ότι

ο δράστης αν αγν ωρίστηκε.
«Βρήκα το παιδί µου σε άθλια κατάσταση στη Σχ ολή Χορού που πηγαίν ει. Μετά πήγαµε στο τµήµα της περ-

ιοχ ής για ν α κάν ω την  καταγγελία. Την  επόµεν η ηµέρα το πρωί έλαβα έν α τηλέφων ο από τη ΓΑ∆Α, ότι η υπόθ-
εση είν αι πολύ σοβαρή. Κάν αµε αν αγν ώριση».

Εν ώ συµπλήρωσε: «Το παιδί αν αγν ώρισε έν αν  από όλους όσους είδε. Το µόν ο που µου είπαν , που µπόρε-
σαν  ν α µου πουν , είν αι ότι είν αι Έλλην ας Μουσουλµάν ος ο κύριος. Βρήκαν  σε χ ρόν ο ρεκόρ υλικό από κάµε-
ρες. Πλέον  δεν  την  αφήν ουµε ν α πηγαίν ει πουθεν ά µόν η της, όπως την  αφήν αµε».Ο δράστης -ο οποίος έχ ει
συλληφθεί στο παρελθόν  για παράν οµη εν έργεια- µέχ ρι στιγµής δεν  έχ ει συλληφθεί και η 17χ ρον η φοβάται για
την  ασφάλειά της.
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Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου
και ο Πρόεδρος του Πνευµατι-
κού Κέντρου του ∆ήµου , σας
προσκαλούν στη διάλεξη του
«Ανοιχτού Πανεπιστηµίου», που
θα δώσει ο οµιλητής ∆ρ.  Μάνος
∆ανέζης  Αστροφυσικός, Μέλος
του Σώµατος Οµότιµων  Καθη-
γητών του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών  *,  ο οποίος θα  αναπτύξει
το θέµα : «Επιστήµη και Νέος
Πολιτισµός»,   τη ∆ευτέρα, 25
Νοεµβρίου 2019,στις 19:30,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Πνευµατικού Κέντρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου
(¨∆ηµήτριος Καλλιέρης¨)  Αλέ-
κου Παναγούλη 13.

*Γεννήθηκε στον Πειραιά και
πήρε πτυχίο Μαθηµατικών από το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήµιο Αθηνών και ∆ίπλωµα Προ-
γραµµατιστή Η/Υ από τη Bull
General Electric. Εκπόνησε τη
διδακτορική του διατριβή στην Αστρ-
οφυσική στο Παρίσι, στο
Observatoire de Paris µε την
Επίβλεψη της Prof Vera Doazan και
την παρουσίασε στο Τµήµα Φυσι-
κής του Πανεπιστηµίου Αθηνών -
Επίβλεψη καθ. Σωτήρης Σβολόπου-
λος, µε βαθµό “Άριστα” µε θέµα:
«Συµβολή στη Μελέτη των Βe
Αστέρων - το διπλό σύστηµα AX
Mon». 

Τα επιστηµονικά του ενδιαφέρον-
τα είναι:  Φασµατοσκοπική µελέτη
θερµών αστέρων εκποµπής στην
ορατή περιοχή του ηλεκτροµαγνητι-
κού φάσµατος και στο υπεριώδες
(UV) µέσω δορυφορικών δεδοµέ-

νων (IUE, HST), Φασµατοσκοπική
µελέτη Ενεργών Γαλαξιακών Πυρή-
νων (AGNs) στην ορατή και υπερ-
ιώδη φασµατική περιοχή, αστρικές
ατµόσφαιρες, διπλά συστήµατα
αστέρων και  Ιστορία και Φιλοσοφία
των Θετικών Επιστηµών. ∆ιετέλεσε
επίκουρος καθηγητής Αστροφυσι-
κής, του Τµήµατος Φυσικής, του
Τοµέα Αστροφυσικής, Αστρονοµίας
και Μηχανικής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών και σήµερα είναι µέλος του
Σώµατος Οµοτίµων Καθηγητών του
ΕΚΠΑ.

Έχει δηµοσιεύσει περισσότερες
από 300 επιστηµονικές εργασίες σε
διεθνή περιοδικά µε κριτές και
πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Έχει συγγράψει είκοσι πέντε βιβ-
λία Φυσικής - Αστροφυσικής Ιστο-

ρίας και Φιλοσοφίας των Θετικών
Επιστηµών και κοινωνικού ενδιαφ-
έροντος. Έχει δώσει περισσότερες
των 500 διαλέξεων. Σεναριογράφ-
ος- παρουσιαστής - επιστηµονικός
επιµελητής 151 επιστηµονικών doc-
umenters. Μεταξύ αυτών η σειρά
«Το Σύµπαν που αγάπησα» και η
σειρά «Έτσι βλέπω τον κόσµο»
στην ΕΤ3.  

Του έχουν απονεµηθεί πολλές
τιµητικές  διακρίσεις, όπως: Α΄
Έπαινος από το Υπουργείο Παι-
δείας, τα βραβεία «Αρώνη» και
«Πέτρου Κοσκορόζη», από το
Πανεπιστήµιο Αθηνών, το "Hellenic
- American University prize" στο 1ο
φεστιβάλ Επιστηµονικών ταινιών,
καθώς και τιµητικές  διακρίσεις από
δήµους, επιστηµονικές ενώσεις,
αστρονοµικές ενώσεις και σωµατεία.

∆ιάλεξη του Αστροφυσικού Μάνου ∆ανέζη
Τη ∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου στο «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» ∆ήµου Ασπροπύργου 

Σε αξιοποίηση των  περιουσιακών
στοιχ είων  των  κληροδοτηµάτων  του
∆ήµου προχ ωρά ο ∆ήµαρχ ος
Αχ αρν ών  Σπύρος Βρεττός.

Τα κληροδοτήµατα του ∆ήµου
Αχ αρν ών  (καταστήµατα, γραφεία,
διαµερίσµατα), παραχ ώρησε ο
Εµµαν ουήλ Κριαράς εις µν ήµην  της
συζύγου του Αικατερίν ης Στριφτού. Τα
ακίν ητα επί σειρά ετών  έχ ουν  αφεθεί
στην  µοίρα τους, µε αποτέλεσµα ο
∆ήµος Αχ αρν ών  ν α χ άν ει σηµαν τικά
έσοδα.

Ο ∆ήµαρχ ος Σπύρος Βρεττός:

«Εµµανουήλ Κριαράς6 ένας
πολυγραφότατος νεοέλληνας
επιστήµονας που έφυγε πριν λίγα
χρόνια σε ηλικία 108 ετών. Σύζυγός
του η Αικατερίνη Στριφτού, στη µνήµη
της οποίας άφησε σηµαντική περιουσία
στον ∆ήµο Αχαρνών.

Ούτε ένα ευχαριστώ σε µία κορυφαία
ακαδηµαϊκή µορφή ούτε καν µία
αποδοχή κληρονοµιάς. Προσωπικά
επισκέφθηκα τα κληροδοτήµατα, είδα

ακίνητα να ρηµάζουν, ακίνητα που θα 

µπορούσαν να αξιοποιηθούν προς
όφελος των ∆ηµοτών.

Στις προθέσεις µου είναι (έστω και αν
είναι αργά) να τιµήσουµε τον
Εµµανουήλ Κριαρά και τη σύζυγό του
Αικατερίνη όχι µόνο για την προσφορά
τους στην πόλη µας, αλλά και για την
προσφορά τους γενικότερα στην
Ελληνική Παιδεία. Παράλληλα, έχω
δώσει εντολή στις αρµόδιες υπηρεσίες
να προχωρήσει άµεσα ο διαγωνισµός
προς αξιοποίησή τους, αφού
πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπ. Βρεττός 
προχωρά σε αξιοποίηση των κληροδοτηµάτων

και της περιουσίας του ∆ήµου

ΑΣΕΠ: 300 νέες προσλήψεις
στην Περιφέρεια Αττικής

Την  έγκριση αιτήµατος για πρόσληψη
τακτικού προσωπικού 289 θέσεων  και
11 θέσεων  δικηγόρων  µε έµµισθη εν το-
λή, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραµ-
µατισµού προσλήψεων  τακτικού προ-
σωπικού έτους 2020, εν έκριν ε µετά
από εισήγηση του Αν τιπεριφερειάρχη
Οικον οµικών  Ν. Πέππα το Περιφερει-
ακό Συµβούλιο κατά την  προχθεσιν ή
του συν εδρίαση. Να σηµειωθεί ότι για τη
διαµόρφωση του σχετικού πίν ακα η
Περιφέρεια Αττικής κιν ήθηκε µε ταχύτα-
τες διαδικασίες αν ταποκριν όµεν η στα
ασφυκτικά χρον ικά πλαίσια που είχαν
τεθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών .  

Πρόκειται για   ν έους υπαλλήλους
όλων  των  βαθµίδων  εκπαίδευσης (ΠΕ,
ΤΕ, ∆Ε, ΥΕ).

Όπως αν αφέρεται σε χαρακτηριστικό
σηµείο της συν εδρίασης, ''από της
ιδρύσεως της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι
από τον  Ιαν ουάριο του 2011, δεν  έχει
εκδοθεί από το ΑΣΕΠ καµία προκήρυξη
πρόσληψης τακτικού προσωπικού στην
Περιφέρεια Αττικής''.

Η εισήγηση αφορά τις εξής ειδικότ-
ητες:

ΠΕ Γεωτεχ ν ικών  (γεωπόν ους,
κτην ιάτρους, δασολόγους και ιχθυολό-
γους)

ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικον οµικού
ΠΕ Ιατρών
ΠΕ Οδον τιάτρων
ΠΕ Φαρµακοποιών
ΠΕ Φαρµακοποιών  ∆ηµόσιας Υγείας

ΕΣΥ
ΠΕ Φαρµακοποιών  Ελεγκτών
ΠΕ Κοιν ων ικών  Λειτουργών
ΠΕ Μηχαν ικών
ΤΕ Μηχαν ικών
ΠΕ Περιβάλλον τος
ΠΕ Πληροφορικής
ΤΕ Πληροφορικής
ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού
ΤΕ Επαγγελµάτων  Υγείας και Πρόν οι-

ας
ΤΕ Τεχν ολόγων  Γεωπον ίας
ΤΕ Τεχν ολόγων  Τροφίµων
∆Ε Οδηγών
∆Ε ∆ιοικητικών -Γραµµατέων
∆Ε Σπερµατεγχυτών
∆Ε Χειριστών  Μηχ αν ηµάτων
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
∆ικηγόροι µε έµµισθη εν τολή

Με πληροφορί ες από workenter.gr

Όµιλος ΤΙΤΑΝ: Εξαγοράζει τη µει-
οψηφική συµµετοχή της IFC σε
θυγατρικές του
Το συνολικό τίµηµα της εξαγοράς 
ανέρχεται σε 81,8 εκατοµµύρια ευρώ

T
ην  απόκτηση από την  International Finance
Corporation (IFC) των  µειοψηφικών  συµµετοχ ών
που κατέχ ει στις επιχ ειρήσεις του Οµίλου TΙΤΑΝ

στην  Νοτιοαν ατολική Ευρώπη και την  Αίγυπτο εν έκρ-
ιν ε στην  προχ θεσιν ή συν εδρίασή του το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Titan Cement International SA.

Το συν ολικό τίµηµα της εξαγοράς αν έρχ εται σε 81,8
εκατοµµύρια ευρώ. Όπως επισηµαίν εται σε σχ ετική
αν ακοίν ωση, µε την  εν ίσχ υση της επέν δυσής του στις
θυγατρικές, ο όµιλος υπογραµµίζει την  µακροπρόθεσµη
επιχ ειρηµατική του στρατηγική στις χ ώρες αυτές, διευ-
κολύν ον τας την  περαιτέρω αν άπτυξη.

Η ολοκλήρωση της συµφων ίας τελεί υπό την  πλήρω-
ση αν αβλητικών  αιρέσεων .

Σύµφων α µε την  εταιρεία, µε τη συν αλλαγή αυτή
ολοκληρών εται «η επιτυχ ηµέν η συν εργασία του οµίλου
µε την  IFC, η οποία δοµήθηκε σταδιακά από το 2008
σε Αλβαν ία, Αίγυπτο, Σερβία, Βόρεια Μακεδον ία και
Κόσοβο». Όπως τον ίζεται «η συν εργασία αυτή βοήθη-
σε τον  όµιλο TITAN ν α αν τιµετωπίσει απαιτητικές
συν θήκες αγοράς σε δύσκολους καιρούς». Ταυτόχ ρο-
ν α, «η IFC συν έδραµε και καθοδήγησε τις προσπάθει-
ες του οµίλου για την  βελτιστοποίηση των  πρακτικών
του σε θέµατα περιβάλλον τος, βιωσιµότητας και διακ-
υβέρν ησης στις χ ώρες αυτές».

Η συν εργασία µε την  IFC διήρκεσε περισσότερο
από δέκα χ ρόν ια. 
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Α.Π.: 296671/20-
11-2019

∆ Η Μ Ο Σ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ήµος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 4.12.2019 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00 ενώπιον της αρµόδιας
επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του Π.∆. 270/81, στην αίθου-
σα της Οικονοµικής Επιτροπής,
Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διε-
ξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφ-
ορική δηµοπρασία για την πενταε-
τή εκµίσθωση του µε αριθµό 11
πάγκου ιχθυοπωλείου που
βρίσκεται στην  Κεν τρική ∆ηµο-
τική Αγορά και περιλαµβάν ει µε
τιµή εκκίν ησης το ποσό των
530 € το µήν α, αναπροσαρµοζό

µενο κατά 2% ετησίως, επί του
εκάστοτε διαµορφούµενου
µισθώµατος, µετά την παρέλευση
δύο ετών.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο µε το 10%
τριών  (3) ετών  µισθωµάτων  του
ορίου της πρώτης προσφ οράς
και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση
ισόποσου γραµµατίου παρακα-
ταθέσεως του Ταµείου Παρακα-
ταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισµένης στην
Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρ-
κειας. (Άρθρο 2).

Η µίσθωση θα είν αι για πέν τε (5)
χρόν ια και θα αρχίζει µε την υπο-
γραφή του πρωτόκολλου παρά-
δοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυµούν, αρκεί να προσ

κοµίσουν τα αναφερόµενα δικαιο-
λογητικά στο άρθρο 2 των  όρων
διακήρυξης.

Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δηµοπρασία µπορούν
να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από
την  ∆/ν ση ∆ηµοτικής Περιου-
σίας, Τµήµα Αξιοποίησης και
Εκµετάλλευσης ∆ηµοτικής Περ-
ιουσίας του ∆ήµου Αθην αίων ,
Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε
εργάσιµη ηµέρα και ώρα.

Η δηµοσίευση επιβαρύν ει τον
τελευταίο πλειοδότη.

Αθήν α, 18/11/2019

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

Α.Π.:296676/20-
11-2019

∆ Η Μ Ο Σ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ήµος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 4.12.2019 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00 ενώπιον της αρµόδιας
επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του Π.∆. 270/81, στην αίθουσα
της Οικονοµικής Επιτροπής,
Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διε-
ξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφ-
ορική δηµοπρασία για την πενταε-
τή εκµίσθωση του µε αριθµό 12
πάγκου ιχθυοπωλείου που
βρίσκεται στην  Κεν τρική ∆ηµο-
τική Αγορά και περιλαµβάν ει µε
τιµή εκκίν ησης το ποσό των
530 € το µήν α, αναπροσαρµοζό-
µενο κατά 2% ετησίως, επί του 

εκάστοτε διαµορφούµενου
µισθώµατος, µετά την παρέλευση
δύο ετών.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο µε το 10%
τριών  (3) ετών  µισθωµάτων  του
ορίου της πρώτης προσφ οράς
και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση
ισόποσου γραµµατίου παρακα-
ταθέσεως του Ταµείου Παρακα-
ταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισµένης στην
Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρ-
κειας. (Άρθρο 2).

Η µίσθωση θα είν αι για πέν τε (5)
χρόν ια και θα αρχίζει µε την υπο-
γραφή του πρωτόκολλου παρά-
δοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυµούν, αρκεί να προσ-
κοµίσουν τα αναφερόµενα δικαιο

λογητικά στο άρθρο 2 των  όρων
διακήρυξης.

Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δηµοπρασία µπορούν
να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από
την  ∆/ν ση ∆ηµοτικής Περιου-
σίας, Τµήµα Αξιοποίησης και
Εκµετάλλευσης ∆ηµοτικής Περ-
ιουσίας του ∆ήµου Αθην αίων ,
Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε
εργάσιµη ηµέρα και ώρα.

Η δηµοσίευση επιβαρύν ει τον
τελευταίο πλειοδότη.

Αθήν α, 18/11/2019

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Αγαπητά µέλη του Συλλόγου

Είµαστε στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσουµε ότι ο Αγροτοδασικός Σύλλογος
∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας απέκτησε σελίδα
στο facebook.
Με την σελίδα αυτή αποσκοπούµε να έχουµε
ένα πιο ενεργό προφίλ στην τοπική κοινωνία
ενηµερώνοντας για τις δράσεις και τις θέσεις
µας.
Σας προσκαλούµε, λοιπόν, αν έχετε προφίλ
στο facebook να δηλώσετε ότι Σας Αρέσει η
Σελίδα µας (κάνοντας αναζήτηση: Αγροτοδα-
σικός Σύλλογος ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας
ή πηγαίνοντας Εδώ  για το σχετικό λινκ) και
επιπλέον να προσκαλέσετε φίλους σας να
κάνουν το ίδιο.
Ευχαριστούµε και ευχόµαστε καλή συνέχεια
και ό,τι καλύτερο

Α∆Α:63Υ9Ω6Μ-Ζ4Ψ
Α∆ΑΜ:19PROC005888515

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ Η Μ Ο Σ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Α.Π.  288037/11-11-2019 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ήµος Αθηναίων διακηρύσσει
ότι στις  16/12/2019 ηµέρα ∆ευ-
τέρα και ώρα 15.00  λήγει η
προθεσµία υποβολής των προ-
σφορών στην ηλεκτρονική πλα-
τφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ, της ανοικτής
διαδικασίας, για την επιλογή
αναδόχου κατασκευής του
έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ  ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ
ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ
Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Η
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ». συν ολικού προϋπολογι-
σµού 1.500.000,00 € (µε αναθ-
εώρηση και Φ.Π.Α.). Η αποσφρά-
γιση των προσφορών θα γίν ει
την  Παρασκευή 20/12/2019 και
ώρα 10.00 π.µ.  από την  Επιτρ-
οπή ∆ιαγων ισµού.

Κριτήριο για την ανάθεση της
σύµβασης είναι η πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµ

ηλότερη τιµή) µε επιµέρους
ποσοστά έκπτωσης για κάθε
οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών
του τιµολογίου και του προϋπο-
λογισµού, εκφραζόµενα σε ακέρ-
αιες µονάδες επί τοις εκατό (%).
(άρθρα 13 & 14 των όρων της
∆ιακήρυξης).

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζε-
ται στο ποσό των  24.194,00€
και βεβαιώνεται µε την προσκόµι-
ση εγγυητικής επιστολής συµµε-
τοχής, κατά τους όρους της
παρ.1 α) του άρθρου 72 του
Ν.4412/2016. (άρθρο 15 των
όρων της ∆ιακήρυξης).   Η συν ο-
λική προθεσµία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε δώδεκα (12)
µήν ες από την ηµέρα υπογραφ-
ής της σύµβασης. (άρθρο 12 των
όρων της ∆ιακήρυξης).

Στη δηµοπρασία δικαίωµα
συµµετοχής, εφόσον πληρούν
τους όρους της διακήρυξης,
έχουν οι κάτωθι.: 

1. Ηµεδαπά Φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα, που δραστηρ-
ιοποιούνται στην 2η  και άν ω
Τάξη ΜΕΕΠ ή κοινοπραξίες 1ης
Τάξης ΜΕΕΠ για έργα κατηγο-
ρίας Οικοδοµικών , καθώς  και
στην 1η  και άνω Τάξη ΜΕΕΠ ή
κοινοπραξίες A2 Τάξης ΜΕΕΠ για
έργα κατηγορίας Πρασίν ου.

2. Αλλοδαπά Φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται
σε έργα κατηγορίας Υδραυ-
λικών  και Πρασίν ου,  εγκατε-
στηµένοι σε:

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊ
κού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-

γράψει και κυρώσει τη Σ.∆.Σ., στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµό-
σια σύµβαση κ αλ ύπτ ε-
ται 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) 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.Οικονοµικός φορέας συµµε-
τέχει είτε µεµονωµένα είτε ως
µέλος ένωσης.

4.Οι ενώσεις οικονοµικών
φορέων συµµετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και της παρ. 1 
(ε) του άρθρου 76 του
ν.4412/2016.

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκρ-
ιµένη νοµική µορφή για την υπο-
βολή προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανά-
δοχος, η νοµική της µορφή πρέ-
πει να είναι τέτοια που να εξασφ-
αλίζεται η ύπαρξη ενός και µονα-
δικού φορολογικού µητρώου για
την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρ

ης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονι
κή πρόσβαση στα έγγραφα της

σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια 
προσβάσιµο χώρο “ηλεκτρονι-

κοί διαγωνισµοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στον ιστότο-
πο του ∆ήµου Αθηναίων:
(http://www.cityofathens.gr) Ηµε-
ρολόγια Ιστότοπου > Προκ-
ηρύξεις και ∆ιαγωνισµοί:
http://www.cityofathens.gr/pkd 

Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφεροµένους ηλεκ-
τρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗ∆ΗΣ, σε ηλεκτρονικό
φάκελο του υποσυστήµατος.

Συµπληρωµατικές πληροφο-
ρίες σχετικά µε τις προδιαγραφές
και οποιαδήποτε σχετικά δικαιο-
λογητικά, παρέχονται  σε όλους
τους προσφέροντες που συµµε-
τέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύµβασης από την αναθέτουσα
µέχρι την Πέµπτη 12/12/2019,
εφ όσον  έχουν  ζητηθεί µέχρι
και την  Παρασκευή 29/11/2019. 

Τα έξοδα των εκ της κείµενης
νοµοθεσίας απαραίτητων δηµο-
σιεύσεων της προκήρυξης της
δηµοπρασίας στην οποία ανα-
δείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν
τον ίδιο και εισπράττονται µε τον
πρώτο λογαριασµό πληρωµής
του έργου. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΘ.

ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ



Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2019    θριάσιο-5 



6-θριάσιο Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2019

48

O ∆ήµος Αχαρνών µεταφέρει καθηµερινώς 
φοιτητές της πόλης προς την Πανεπιστηµιούπολη 

και την Πολυτεχνειούπολη

Στα  Άνω Λιόσια  
ο "Χάρτινος Πύργος"
“Ο "Χάρτινος Πύργος" στα Άνω Λιόσια του
∆ήµου Φυλής. Ένας ∆ήµος που διαφυλάττει
την αρβανίτικη παράδοση και µετρά επ ίσης
πολλές πληγές από τον σεισµό του 1999, ετοι-
µάζεται να αγκαλιάσει το µενιδιάτικο πυργάκι
µου µε αληθινή αγάπη. 
Ευχαριστώ από καρδιάς τους συµµετέχοντες για
τη µεγάλη τιµή που µου κάνουν! Σας περιµένο-
υµε όλους!” τονίζει η συγγραφέας Σοφία Κατάρα
στην γλαφυρή πρόσκλησή τηςE 

Οι Εκδόσεις Ελκυστής σας προσκαλούν στην
παρουσίαση του βιβλίου "Χάρτινος Πύργος" της
ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΤΑΡΑ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σοφία Κατάρα την Κυριακή 24 Νοεµβρίου 2019
στις 18:00 µ.µ. στην Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη
του ∆ηµαρχείου Άνω Λιοσίων, Αθήνα.

Χαιρετισµό θα απ ευθύνει ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, Πρόεδρος του Αρβανίτικου
Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Λιοσίων "Η Γρίζα".
Για το βιβλίο θα µιλήσουν ο ΣΠΥΡΟΣ
ΜΠΡΕΜΠΟΣ, Λαογραφικός Ερευνητής της
Αρβανίτικης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, και η
συγγραφέας.

Απ οσπ άσµατα θα διαβάσει η ∆ρ. ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ, Εκπαιδευτικός, Πρόεδρος του
Οµίλου Φίλων της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Αχα-
ρνών "Χρήστος Τσεβάς".

Η παρουσίαση γίνεται υπό την αιγίδα του
∆ήµου Φυλής.

O ∆ήµος Αχαρνών µεταφέρει καθηµερινώς φοιτητές της πόλης µας
προς την Πανεπιστηµιούπολη και την Πολυτεχνειούπολη
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δήλωσε σχετικά : Από την

αρχή που βρεθήκαµε στο τιµόνι του ∆ήµου προσπαθούµε να
κάνουµε τη ζωή των συνδηµοτών µας ευκολότερη, πόσο µάλλον
των νέων συνδηµοτών µας.
Εδώ και αρκετές εβδοµάδες ο ∆ήµος Αχαρνών µεταφέρει

καθηµερινώς φοιτητές της πόλης µας προς την Πανεπιστηµιούπολη
και την Πολυτεχνειούπολη. Είναι το ελάχιστο που µπορούµε να
κάνουµε για τους νέους µας και τις οικογένειές τους
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Σωστή διατροφή και άσκηση,
στη µάχη κατά του διαβήτη  

Εν ηµερωτική εκδήλωση µε τη στήριξη
 του ∆ήµου Ελευσίν ας  

Μ
ε επιτυχία, παρουσία πλήθος κόσµου  πραγµατο-
ποιήθηκε το απόγευµα της ∆ευτέρας 18 Νοεµβρίου η
ενηµερωτική εσπερίδα µε θέµα: «Σακχαρώδης ∆ια-

βήτης: µια Σύγχρονη Μάστιγα». Η εκδήλωση που διορ-
γανώθηκε µε τη συνεργασία της  Κοινωφελούς Επιχείρησης
του ∆ήµου Ελευσίνας (Κ.Ε.∆.Ε.) και του Συµβουλίου ∆ηµοτι-
κής Κοινότητας (Σ∆Κ) Ελευσίνας, φιλοξενήθηκε στην αίθου-
σα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στη διάρκεια
της εσπερίδας οι καταξιωµένοι επιστήµονες που µίλησαν
αναφέρθηκαν εκτενώς σε όλα τα θέµατα που αφορούν στον
διαβήτη µε τρόπο κατανοητό για το κοινό.

Στην έναρξη της εκδήλωση ο πρόεδρος του Σ∆Κ Γιάννης
Γιανν ίκος καλωσόρισε τους παριστάµενους και ευχαρίστησε
το δήµαρχο κ. Αργύρη Οικονόµου για τη στήριξη και
εν ίσχυση που παρέχει στη υλοποίηση τέτοιων εκδηλώσεων.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Παγωγιώτης-Φώτης
Τατάκης  µετέφερε χαιρετισµό του δηµάρχου, ευχαρίστησε
τους οµιλητές για την παρουσία τους και µε την ιδιότητα του
γιατρού παρουσίασε  στατιστικά στοιχεία που καταδεικ-
νύουν πως οι προβλέψεις για την ασθένεια του σακχαρώδο-
υς διαβήτη είναι ανησυχητικές.

Στο σύντοµο χαιρετισµό του ο Βουλευτής ∆υτικής Αττικής
Γιώργος Κώτσηρας εκθείασε τις συχνές ενηµερωτικές δράσεις
για θέµατα υγείας που υλοποιεί ο δήµος Ελευσίνας και παράλ-
ληλα αναφέρθηκε και στο κυβερνητικό πρόγραµµα υγείας.

Με την ιδιότητα του γιατρού µίλησε και ο Γιώργος Κουρ-
ούνης  αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Ελευσίνας, λέγοντας αρχικά πως η αίθουσα είναι µικρή αφού
το κοινό ήταν πολυπληθές και συνέχισε αναπτύσσοντας τη
σχέση του διαβήτη µε την παχυσαρκία και τους παράγοντες
που συντελούν στην αύξηση βάρους. Την ενότητα των χει-
ρουργικών επεµβάσεων για  ασθενείς που πάσχουν από
διαβήτη ανέπτυξε η αναισθησιολόγος  Ε.  Κοπανάκη, ενώ για
τον αυτοέλεγχο και τη ρύθµιση του διαβήτη µίλησε  ο παθ-
ολόγος ∆/ντης  ΕΣΥ Ι. Κυριαζής, σε µια ιδιαίτερα διαδραστική
παρουσίαση.  

Τέλος ο  επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Π.  Χαλβα-
τσιώτης ξεκίνησε την οµιλία του αναφερόµενος στη σχέση
του Αισχύλου µε τα Ελευσίν ια Μυστήρια και στη συνέχεια
παρουσίασε αποτελέσµατα ερευνών και πολυετών µελετών
για το διαβήτη σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες και
ειδικά για τη σχέση παχυσαρκίας-διαβήτη  στα παιδιά. Ακο-
λούθησε η διατύπωση ερωτήσεων από το κοινό και αφού
δόθηκαν οι διευκριν ιστικές απαντήσεις ο κ.  Τατάκης προα-
νήγγειλε ότι δράσεις για την υγεία  όπως ιατρικές εξετάσεις αλλά
και ενηµερωτικές εκδηλώσεις θα γίνουν και στη Μαγούλα, ενώ
κλείνοντας την εσπερίδα ο κ. Γιανν ίκος ευχαρίστησε κοινό
και επιστήµονες για τη συµµετοχή τους. 

Από όσα ακούστηκαν να κρατήσουµε πως «η πρόληψη
σώζει ζωές», «η σωστή διατροφή και άσκηση είναι τα πιο
αποτελεσµατικά όπλα στη µάχη κατά του διαβήτη» και πως
«η τροφή φάρµακό σας»   

Στο Πνευµατικό Κέντρο 
Θρακοµακεδόνων η Πρωτοπορία

του ∆ήµου Τρικκαίων το Σάββατο
23 Νοεµβρίου

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Ολοκληρώθηκαν τα δωρεάν 

µαθήµατα της 1ης 
εκπαιδευτικής σειράς στο
Κέντρο Μάθησης Η/Υ 

για το σχολικό έτος 2019 -20

Ολοκληρώθηκαν τα δωρεάν µαθήµατα της 1ης
εκπαιδευτικής σειράς στο Κέντρο Μάθησης Η/Υ
για το νέο σχολικό έτος 2019 -20 στα τµήµατα
βασικής και προχωρηµένης γνώσης. 

Η διάρκεια των µαθηµάτων είναι 8 εβδοµάδες
και οι αιτήσεις συµµετοχής συνεχίζονται µε χρο-
νική σειρά προτεραιότητας στα γραφεία της ∆ευτε-
ροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής (κτίριο πρώην
∆ΟΥ Άνω Λιοσίων, Αχαρνών 61-63 τηλ.
2131603420). 

“Συνεχίζουµε το έργο µας και σας ευχαριστούµε
για την εµπιστοσύνη σας.” τονίζει στο λιτό µήνυµά
του ο Πρόεδρος της ∆ηµοτική Επιτροπής Παι-
δείας Νίκος Χατζητρακόσιας, που είχε τη χαρά να
µοιράσει τους τίτλους παρακολούθησης, στους
συµµετέχοντες στον 1ο κύκλο για τη νέα εκπαι-
δευτική χρονιά. 
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Ω
ς κάτοικοι της Αγίας
Άννας βιώνουµε καθ-
ηµερινά την αγωνία για

τα παιδιά µας σε µια συνοικία
όπου καθηµερινά υποβαθµίζεται
και δεν έχει τίποτα να τους προ-
σφέρει. Χωρίς παιδικές χαρές,
µε µια πλατεία αφηµένη στην
τύχη της και οι εξωτερικοί αθλ-
ητικοί χώροι να θυµίζουν τριτο-
κοσµικές εικόνες. 

Στις συνέπειες της υποβάθµι-
σης της περιοχής µας, όπου τα
παιδιά και οι νέοι δεν έχουν
καµία διέξοδο, σε µια περιοχή
όπου η εγκληµατικότητα είναι
στο προσκήνιο, είναι οι γονείς
να πρέπει να βάζουµε βαθιά το
χέρι στην τσέπη ώστε τα παιδιά
µας να µπορούν να µετέχουν σε
πολιτιστικές και αθλητικές δρα-
στηριότητες. 

Στη συνοικία µας η σχολική
κοινότητα απαρτίζεται από το 9ο
Νηπιαγωγείο, το 9ο ∆ηµοτικό, το
6ο Γυµνάσιο και το 5ο ΓΕΛ.
Οφείλουµε να αναφέρουµε και
τις Εργατικές Κατοικίες. Εύκολα
µπορούµε λοιπόν να αντιληφθ-
ούµε τον πληθυσµό παιδιών,
εφήβων και νέων στην περιοχή
µας. 

Επιδιώκουµε εδώ και καιρό
την πλήρη αποκατάσταση των
ανοιχτών γηπέδων και του
χώρου που τα περιβάλει όπου
είναι ο µοναδικός αθλητικός
χώρος µε ελεύθερη πρόσβαση
στη συνοικία µας, ώστε να απο-
τελέσει πόλο έλξης και να λειτο-
υργήσει για τα παιδιά µας ως
σηµείο αναφοράς µε αθλητικό 

χαρακτήρα. Ασφαλής και
Σύγχρονος. 

Αναζητώντας λύση εντοπίσα-
µε το πρόγραµµα Φιλόδηµος και
καταθέσαµε αίτηµα στις
23/04/2019 ζητώντας να αξιο-
ποιηθεί η κρατική χρηµατοδότ-
ηση και να αποκατασταθούν
πλήρως τα γήπεδα καθώς και ο
χώρος που τα περιβάλει. Η απε-
ρχόµενη, ∆ηµοτική Αρχή παρα-
δέχτηκε πως τους ''ξέφυγε'' και
το αίτηµα µας εισήχθη στο δηµο-
τικό συµβούλιο στις 30/04/2019
όπου ο τότε ∆ήµαρχος προ-
σφώνησε κατά την εισήγηση του
ότι πρόκειται για ένα αίτηµα από
την Αγία Άννα. Οι παρευρισκό-
µενοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, µερ-
ικοί εκ των οποίων στελεχόνουν
την σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή το
υπερψήφισαν οµόφωνα, όµως
παρόλα αυτά, η απόφασή τους
αυτή, όπως ενηµερωθήκαµε τις
επόµενες µέρες, δεν υπήρχε στα
πρακτικά και δεν δηµοσιεύθηκε
στη διαύγεια παρά µόνο το
µέρος που αφορούσε την έγκρι-
ση της αποδοχής της χρηµα-
τοδότησης λέγοντας µας πως
έχει καταγραφεί στο ηχητικό.

Μετά το ατύχηµα στη Χίο, τα
Υπουργεία Εσωτερικών και Αθλ-
ητισµού, στις 3 Σεπτεµβρίου µε
την κοινή τους απόφαση, δίνουν
προθεσµία ενός έτους προκειµέ-
νου το σύνολο των εγκαταστά-
σεων, είτε είναι ολυµπιακές είτε
ανήκουν στη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού είτε στην Αυτο-
διοίκηση α’ και β’ βαθµού να 

ανταποκρίνονται στις προϋ-
ποθέσεις ασφάλειας. 

Καλούν την Αυτοδιοίκηση και
τους ∆ηµάρχους να διεξάγουν
τους σχετικούς ελέγχους και
εργασίες προκειµένου οι εγκατα-
στάσεις τους να έλθουν σε αυτό
το επίπεδο, αναφέροντας πως
δεν υπάρχει κανένα άλλο χρο-
νικό περιθώριο από αυτόν το
συγκεκριµένο που δίνουν.

Και ρωτάµε: Τι θα συµβεί;
Θα τα κλείσετε;

Στις 25/09 το υπουργείο εσω-
τερικών εξήγγειλε νέα παράταση
στο πρόγραµµα, δίνοντας για
ακόµα µια φορά την ευκαιρία να
ενταχθεί ο συγκεκριµένος
χώρος. Ωστόσο η ∆ηµοτική
Αρχή κωφεύει. 

Η νέα ∆ηµοτική Αρχή, όπως
πληροφορούµαστε, στο ζήτηµα
των αθλητικών εγκαταστάσεων
και θέλοντας να αξιοποιήσει την
χρηµατοδότηση που έχει πλέον
στην διάθεσή της, προσανα-
τολίζεται σε άλλες προτεραιότ-
ητες, όπως τη βελτίωση των
κλειστών γηπέδων, προσπε-
ρνώντας την ανάγκη των
κατοίκων να έχουν στις
συνοικίες τους, δίπλα τους,
ελεύθερους χώρους άθλησης.

Σε ένα ∆ήµο πλέον των 100
χιλιάδων κατοίκων, η νέα ∆ηµο-
τική Αρχή θα πρέπει να φρον-
τίσει να εξασφαλίσει ελεύθερους
χώρους άθλησης και αυτό µπορ-
εί να το πραγµατοποιήσει αξιο-
ποιώντας την κρατική χρηµα-

τοδότηση, τα δικά µας χρήµατα. 
Είµαστε αντίθετοι σε κάθε

λογική που καλλιεργεί συστηµα-
τικά µειωµένες προσδοκίες και
έχει ένα και µοναδικό στόχο, να
περιορίζει συνεχώς τις απαιτή-
σεις των πολιτών- γονέων ώστε
να είναι ευχαριστηµένοι µε αυτά
τα λίγα που τους αφήνουν να
έχουν. 

∆ιεκδικούµε τα αυτονόητα για
τα παιδιά µας και ζητούµε από
την ∆ηµοτική Αρχή και το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο να αποδείξουν
έµπρακτα ότι δεν αγνοούν του
πολίτες αυτής της πολύπαθης
πόλης.

Ως κάτοικοι της Αγίας Άννας
ζητάµε να ενταχθεί ο χώρος των
ανοιχτών γηπέδων στη πρόταση
4 του Προγράµµατος Φιλόδηµος
ΙΙ και να αποκατασταθεί πλήρ-
ως, τόσο ο χώρος των γηπέδων
όσο και ο χώρος που τα περι-
βάλλει ώστε να είναι Ασφαλής,
Σύγχρονος και µε Ελεύθερη
πρόσβαση.

Καλούµε τους Συλλόγους και
Φορείς της περιοχής να ανταπο-
κριθούν στο δίκαιο αίτηµα µας
και να στηρίξουν αυτή µας την
προσπάθεια. 

Γιατί τα παιδιά µας το δικαι-
ούνται και εµείς οφείλουµε να

τους το παρέχουµε.
23/10/2019

Συντονιστικό Κατοίκων
Αγίας Άννας

Απευθύναµε κάλεσµα σε
Συλλόγους και Φορείς να

στηρίξουν το δίκαιο αίτηµα µας
στο οποίο και ανταποκρίθηκαν. 

Στηρίζουν το αυτονόητο για
τα παιδιά µας: 

Οι ∆ιευθύνσεις των Σχο-
λικών Μονάδων 

Παιδικού Σταθµού Αγία
Άννας 

9ου Νηπιαγωγείου 
9ου ∆ηµοτικού 
6ου Γυµνασίου 
5ου Γενικού Λυκείου 
Οι Σύλλογοι Γονέων : 
9ου Νηπιαγωγείου 
6ου Γυµνασίου 
5ου Γενικού Λυκείου 
Σωµατεία – Φορείς 
Σύλλογος Εργατικών Κατοι-

κιών Αλέξανδρος Πανα-
γούλης Σύνδεσµος Εµπόρων
Βιοτεχνών Αχαρνών (ΣΕΒΑ) 

Εθνικό Συµβούλιο κατά των
Ναρκωτικών (ΕΣΥΝ) Αχα-
ρνών-Φυλής 

Σύλλογος Γυναικών
Μενιδίου µέλος ΟΓΕ 

Ως κάτοικοι της Αγίας Άννας,
εµµένουµε στην θέση να ενταχθ-
εί ο συγκεκριµένος χώρος στη
πρόταση 4 του Προγράµµατος
Φιλόδηµος ΙΙ και να αποκατα-
σταθεί πλήρως. Τόσο ο χώρος
των γηπέδων όσο και ο χώρος
που τα περιβάλλει ώστε να είναι
Ασφαλής, Σύγχρονος και µε
Ελεύθερη πρόσβαση. 

19/11/2019
Συντονιστικό Κατοίκων Αγίας

Άννας

Ασφαλείς, Σύγχρονοι και µε Ελεύθερη Πρόσβαση Αθλητικοί ΧώροιΑσφαλείς, Σύγχρονοι και µε Ελεύθερη Πρόσβαση Αθλητικοί Χώροι
ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 Πολλοί Σύλλογοι και φορείς τάχθηκαν στο πλευρό τους στηρίζοντας το δίκαιο αίτηµά τους 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ

ΧΟΡΤΩΝ ΤΗΛ. 6932154263



Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2019 θριάσιο-9

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr

∆εκάδες Ελευσίνιοι αψήφησαν την
απογευµατινή βροχή και ανέβηκαν
για µία ακόµη χρονιά στο λόφο του

αρχαιολογικού χώρου, τηρώντας ευλαβικά
το έθιµο. Στο εκκλησάκι της Παναγίτσας της
Μεσοσπορίτισσας, παραµονή των Εισοδίων
της Θεοτόκου, τελέστηκε θεία λειτουργία και
στη συνέχεια αρτοκλασία. Οι Ελευσινιώτισ-
σες µε πανέρια γεµάτα ηµίγλυκους άρτους
διασχίζοντας τον αρχαιολογικό χώρο,
πατώντας πολλές φορές πάνω στα αρχαία
µάρµαρα και τις πέτρες που γλιστρούσαν
από τη βροχή,  ανηφόρισαν το λόφο και
κατέκλυσαν το χώρο µέσα και  µπροστά από
την εκκλησία, Σύµµαχός τους και ο καιρός
καθώς όταν σταµάτησε η βροχή, ακόµα περ-
ισσότερος κόσµος έφτασε στην Παναγίτσα. 
Η Ελευσίνα µε την αναβίωση του

αντίστοιχου εθίµου της αρχαιότητας, απέδει-
ξε για µία ακόµη φορά µε τον πιο παραστα-
τικό τρόπο τη σύνδεση της σύγχρονης
πόλης µε τον αρχαίο κόσµο. 
Ειδικά φέτος, το έθιµο της «Μεσοσπορίτισ-

σας» συγκέντρωσε το ενδιαφέρον κόσµου
από πολλά µέρη της Αττικής που προσήρθ-
αν είτε ατοµικά- µεµονωµένα είτε οργανωµέ-
να ως σύλλογοι,  πολλών µέσων ενηµέρω-
σης που κάλυψαν το γεγονός, αλλά και του
Υπουργείου Πολιτισµού που µε ειδικό  συνε

ργείο µαγνητοσκοπούσε το όλο δρώµενο.
Θυµίζουµε ότι µόλις πρόσφατα η υπουργός
Πολιτισµού κα. Λίνα Μενδώνη ανακοίνωσε
ότι το έθιµο της Μεσοσπορίτισσας θα
ενταχθεί στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολι-
τιστικής Κληρονοµιάς της Ελλάδας µέσα στο
2020 και το πρώτο τρίµηνο του 2021 θα
κατατεθεί ο φάκελος και στην UNESCO
προκειµένου να ενταχθεί στον αντίστοιχο
κατάλογο.
Στην αναβίωση του εθίµου µεγάλη ήταν

συµβολή του Λαογραφικού Συλλόγου  Ελευ-
σίνας «το Αδράχτι», µέλη του οποίου ετοίµα-
σαν «τα πολυσπόρια», που µοιράζονταν στο
κοινό κατά την αποχώρηση από τον αρχαιο-
λογικό χώρο.  Τα πολυσπόρια είναι παρασ-
κεύασµα µε βάση τα όσπρια (όπως ρεβίθια,
φασόλια και φακές), αλλά και στάρι που βρά-
ζουν γυναίκες στα σπίτια τους αναβιώνοντας
την αγροτική παράδοση που ήθελε ο καθέ-
νας να βράζει ό,τι παρήγαγε. Κατόπιν, τα
πηγαίνουν στο Λαογραφικό Μουσείο, όπου
µέσα σε ένα καζάνι γίνεται η «σύβραση»,
δηλαδή το βράσιµο όλων των παραπάνω
µαζί µε πετιµέζι, ρόδι και σταφίδες. 
Στη θεία λειτουργία στην εκκλησία της

Παναγίτσας, αλλά και µετά έδωσαν το
παρών µεταξύ άλλων ο δήµαρχος Ελευ-
σίνας Αργύρης Οικονόµου, ο βουλευτής ∆υτ.

Αττικής Ευάγγελος Λιάκος, ο αντιδήµαρχος
Λεωνίδας Παππάς, η πρόεδρος του

ΠΑΚΠΑΑ Σεβασµία Άνθη- Γκιόκα, δηµοτικοί
και τοπικοί σύµβουλοι Ελευσίνας .    

Οι Ελευσίνιοι τίµησαν το έθιµο 
της «Παναγίας Μεσοσπορίτισσας» 

Πλήθος κόσµου στο λόφο των αρχαίων
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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 AΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΣΠΑΘΑΡΟΒΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ΤΟΡΤΟΠΙ∆Η ΠΑΡΘΕΝΑ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΥΤΟΖΟΒΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Λεωφ όρος ∆ηµοκρατίας 141
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ                                         
Τηλ.: 213 200 6409 – 10                                                           
Φαξ: 210 55 72 276                                                                     
e - m a i l :

grafeiodimarxou@aspropyr-
gos.gr                              

Ασπρόπυργος, 
21 Νοεµβρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 26044

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου
γνωστοποιεί ότι: Με την υπ΄αριθµ.
454/13-11-2019 Απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθη-
κε η τροποποίηση του εγκεκριµέ-
νου ρυµοτοµικού σχεδίου της
περιοχής Γκορυτσά Ασπροπύρ-
γου (Φ.Ε.Κ. 738/∆/17-8-204) στο
Ο.Τ. 129, µε τον χαρακτηρισµό
ως «Χώρου 4ου Γυµνασίου
Ασπροπύργου» τµήµατος
αυτού, ιδιοκτησίας του ∆ήµου
Ασπροπύργου, το οποίο ορίζεται
από τα σηµεία Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-
Κ-Α του τοπογραφικού διαγράµ-
µατος µε κλίµακα 1:500, της
∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κατόπιν των ανωτέρω
καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να
λάβουν γνώση της τροποποίησης
στη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Ασπροπύργου, τις εργάσιµες
ηµέρες και να υποβάλλουν τυχόν
ενστάσεις µέσα σε προθεσµία  15
ηµερών από την τελευταία
δηµοσίευση της παρούσης γνω-
στοποίησης. Αρµόδιος δικαστικός
επιµελητής θα επιδώσει νόµιµα
την παρούσα, σ΄αυτόν που απε-
υθύνεται, για να λάβει γνώση και
για τις νόµιµες συνέπειες.

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου

Νικόλαος Ι. Μελετίου
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει 
στον Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµενους για αποθήκες

στη Μάνδρα, Μαγούλα. Άµεση πρόσληψη, µισθός, ασφάλεια,
άνδρες - γυναίκες για φορτοεκφορτώσεις, παραλαβές, 

πικαδόρους, ανασυσκευασία, χειριστές κλαρκ, 
αποστολή βιογραφικών qualityproductionsolutions@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105556064 
Ωράριο : 9:00-16:00 ΚΙΝΗΤΟ 6982220794 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  88//1122//22001199  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  88//1122//22001199  
ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  ττηη  σσηηµµαασσίίαα  ττηηςς  

ΕΕθθεελλοοννττιικκήήςς  ΠΠρροοσσφφοορράάςς  ΜΜυυεελλοούύ  ττωωνν  ΟΟσσττώώνν

Η Παν αθην αϊκή Οργάν ωση Γυν αικών  – Παράρτηµα Ελευσίν ας σε
συν εργασία µε τον  Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ, σας καλεί στην  εν ηµε-
ρωτική εκδήλωση για τη σηµασία της Εθελον τικής Προσφοράς Μυελού
των  Οστών .

Θα ακολουθήσει, ∆ειγµατοληψία και Εγγραφή Εθελον τών  ∆οτών .
Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου  11:00 πµ
Αίθουσα ’’Στέκι” Π.Α.Κ.Π.Π.Α ∆ήµου Ελευσίν ας
Κίµων ος 11 & Παγκάλου

Μπορείς να σώσεις µία ζωή!

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

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

Τηλέφωνο  επικοινωνίας 6974161382

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

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

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. Ο∆ΟΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΕΛΝΤΟΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΧΑΣΑΪ ΤΟΥ ΡΑΓΙΠ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΠΑΦΤΕ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΛΑΪ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΣΚΟ∆ΡΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΝΝΕΦΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΡΑΒΑΤΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 & 6949073467 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

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

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε

αριθµ.24ης/2019 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ .:454
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθµ

10/2019 απόφ ασης της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής που
αφ ορά την  «Τροποποίηση του
εγκεκριµέν ου ρυµοτοµικού
σχεδίου της περιοχής Γκορυ-
τσάς στο Ο.Τ. 129 (ΦΕΚ
738/δ/17-08-2004) και τον  χαρ-
ακτηρισµό ως «Χώρου 4ου
Γυµν ασίου Ασπροπύργου»,
τµήµατος αυτού».

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
13η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ηµέρα
TETAΡTH και ώρα 20.00 µ.µ.,
συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνε-
δρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ασπροπύργου ύστερα από την
υπ’αριθµ. 24725/07-11-2019
έγγραφη πρόσκληση του Πρόε-
δρου κου Θεµιστοκλή Γ. Τσόκα,
η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε όλα
τα µέλη του Συµβουλίου, και στον
∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις  του άρθρου
67, του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ
Α΄87), όπως το άρθρο αυτό αντι-
καταστάθηκε µε  τις διατάξεις του
άρθρου 74   του Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ 133/19-7-2019). 

Πριν από την έναρξη της συνε-
δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, παρόντα ήταν
τα 29 και απόντα τα 4, και ονοµα-
στικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
9)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
11)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
12)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
18)ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
1 9 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ ΟΥ

ΕΛΕΝΗ
20)ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
21)ΓΑΒΡΙΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
22)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
23)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
24)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
26)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
27)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
28)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
29)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ            
2)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
4)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑ∆ΝΡΟΣ

Ο  ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλ-
ληλος του ∆ήµου, για την τήρηση
των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Θεµι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 10ο θέµα της
ηµερησίας διάταξης  µε τίτλο:
«Έγκριση της υπ’ αριθµ 10/2019
απόφασης της Επιτροπής Ποιότ-
ητας Ζωής που αφορά την «Τρο-
ποποίηση του εγκεκριµένου
ρυµοτοµικού σχεδίου της περ-
ιοχής Γκορυτσάς στο Ο.Τ. 129
(ΦΕΚ 738/δ/17-08-2004) και τον
χαρακτηρισµό ως «Χώρου 4ου
Γυµνασίου Ασπροπύργου», τµή-
µατος αυτού», έθεσε υπόψη των
µελών την υπ αριθµ’ 10/2019
απόφαση της Επιτροπής Ποιότ-
ητας Ζωής, η οποία έχει ως
κάτωθι:  

«Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ’
αριθ. 7ης/ 2019     συν εδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ ή µ ο υ     Α σ π ρ ο π ύ ρ
γ ο υ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 10
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για

την  τροποποίηση του εγκεκριµέ-
ν ου ρυµοτοµικού σχεδίου της
περιοχής Γκορυτσάς στο Ο.Τ.
129 (ΦΕΚ  738/∆/17-08-2004)
και τον  χαρακτηρισµό ως
«Χώρου 4ου Γυµν ασίου Ασπρ-
οπύργου» τµήµατος αυτού.

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 04
Νοεµβρίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
∆ήµου Ασπροπύργου κατόπιν
της υπ’ αριθµ. 23754/29-10-2019
έγγραφης πρόσκλησης του
Προέδρου αυτής κ.
Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ - Αντιδ-
ηµάρχου, που κοινοποιήθηκε
νόµιµα µε ∆ηµοτικό κλητήρα την
30-10-2019  σε καθένα των
συµβούλων σύµφωνα µε τα
άρθρα 73, 75 & 225 του
Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκ-
τονικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -
Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως
αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα
77 & 116 του Ν.4555/2018 και το
αρ. 2 του Ν.4623/2019, καθώς
επίσης και τις διατάξεις του
Ν.3463/2006 «Κ.∆.Κ.». Αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη
απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνο-
λο (9) µελών παραβρέθηκαν  (7).

Π Α Ρ Ο Ν Τ Α  ΜΕΛΗ 

1. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΑΣΤ.
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 5 .
ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ 6. ΗΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ.
4. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7 .
ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ

1. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
2. ΚΑΜΠΟΛΗ  ΟΛΥΜΠΙΑ

(Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα
δεν παραβρέθηκαν) 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την ένα-
ρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 2ο θέµα της  ηµε-
ρήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών την
υπ’αρ. πρωτ. 23844/30-10-2019 

Εισήγηση του ∆/ντη της Πολεο-
δοµίας και Τ.Υ. που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 152,

153, 154, 159, 160 και 243 του
π.δ  «Κώδικας Βασικής Πολεοδο-
µικής Νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 580/∆'.
της 14/27-7-1999), όπως ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 29
του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α'
της 13-6-2000), όπως αντικατα-
στάθηκαν µε το άρθρο 10 του ν.
3044/2002 «Μεταφορά Συντελε-
στή ∆όµησης και ρυθµίσεις άλλων
θεµάτων αρµοδιότητας
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.» (ΦΕΚ 197/Α' της
27-8-2002).

3.Τις διατάξεις των άρθρων 186,
283 και 286 του ν. 3852/ 2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωµέν-
ης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλι-
κράτης» (ΦΕΚ 87/Α' της 7-6-
2010).

4.Τις διατάξεις του ν. 4555/2019
«Μεταρρύθµιση του θεσµικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµο-
κρατίας - Ενίσχυση της Συµµε-
τοχής - Βελτίωση της οικονοµικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ .Α. [Πρόγραµµα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]EEE.(ΦΕΚ
133/Α’ της 19-7-2018)

5.Τις διατάξεις των άρθρων 30,
31 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ
249/Α΄της 25-11-2011) «Νέος
τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης,
ελέγχου κατασκευών και λοιπές
διατάξεις».

6.Τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 31 του ν. 4067  (ΦΕΚ 79
Α  ́ της  9-4-2012) για το "Νέο
Οικοδοµικό Κανονισµό", όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει
µε την παρ. 2 του άρθρου 62 του
ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α  ́ της
08-08-2014).

7. Την µε αριθµό 2153/473/29-
1-1997 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 125/∆΄της 26-2-1997)
«Τροποποίηση Γενικού Πολεοδο-
µικού Σχεδίου του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου (Ν. Αττικής)».

8.  Την µε αριθ.
4150/Φεγκ/04/26-7-2004, (ΦΕΚ
738/∆  ́της 17-08-2004) 

«Έγκριση Πολεοδοµικής Μελέτ-
ης Ένταξης της Γειτονιάς 1 (Βόρειο
Τµήµα) και της Γειτονιάς 2 (Νότιο
Τµήµα) της περιοχής «Γκορυ-
τσά» (ΠΕ5) του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου Νοµού Αττικής.

9. Την µε αριθµό
37237/ΣΤ1/02-04-2007 (ΦΕΚ
635/ Β /́27-04-2007) υπουργική
απόφαση «Καθορισµός κριτηρίων
καταλληλότητας και επιλογής
χώρων, για την ανέγερση
∆ηµοσίων διδακτηρίων Α/θµιας και
Β/θµιας Εκπαίδευσης καθώς και
χώρων µετά κτιρίων καταλλήλων
για στέγαση Σχολικών Μονάδων».

10. Το από 19-12-2017 «Πρακ-
τικό καταλληλότητας και επιλο-
γής χώρου για την ανέγερση
διδακτηρίου του 4ου Γυµνασίου
Ασπροπύργου», της επιτροπής
του άρθρου 18 παρ. 6 του ν.
3467/ 2006 (ΦΕΚ 128/Α της 21-
6-2006) η οποία συγκροτήθηκε
µε την υπ  ́αριθµόν 4819 (αριθµός
πρωτοκόλλου 40884/1-11-2017)
απόφαση του ∆ηµάρχου Ασπρ-
οπύργου, και οµόφωνα έκρινε ως
αναγκαίο και κατάλληλο χώρο
για την ανέγερση διδακτηρίου του
4ου Γυµνασίου Ασπροπύργου,
οικόπεδο µε εµβαδό 6430m2
περίπου, επί της οδού Γκορυτσάς
και αδιανοίκτων του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου 

11. Την µε αριθµό πρωτοκόλ-
λου 2379-2 της 12-3-2019 θετική
εισήγηση του ∆ιευθυντή της Περ-
ιφερειακής ∆ιεύθυνσης  Π & ∆
Εκπαίδευσης Αττικής – ∆ιεύθυ-
νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης ∆υτικής Αττικής για την ανέ-
γερση του κτιρίου του 4ου
Γυµνασίου Ασπροπύργου.

Εισηγούµεθα την τροποποίηση
του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού
σχεδίου του ΦΕΚ 738/∆/17-08-
2004 της περιοχής «Γκορυτσά»,
στο Ο.Τ. 129 και τον χαρακτηρι-
σµό ως «Χώρου 4ου Γυµνασίου
Ασπροπύργου» τµήµατος αυτού,
το οποίο ορίζεται από τα σηµεία
Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Α όπως
απεικονίζονται στο τοπογραφικό
διάγραµµα µε κλίµακα 1:500,
που συνοδεύει την παρούσα.

∆εν επέρχεται καµία µεταβο-
λή στους όρους  δόµησης στο
τµήµα του Ο.Τ. 129 που προο-
ρίζεται για  «Χώρος  του 4ου
Γυµνασίου  Ασπροπύργου».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος
κάλεσε τα µέλη  να αποφασίσουν.

Τα µέλη άκουσαν τον κ. Πρόε-
δρο και αφού έλαβαν υπόψη :

14Την υπ.’αριθ. πρωτ.
23844/30-10-2019 Εισήγηση του
∆/ντη της Πολεοδοµίας και Τ.Υ.

15Τ ις διατάξεις του
Ν.3463/2006.

16Τ ις διατάξεις του
Ν.3852/2010.

17Τ ις διατάξεις του
Ν.4555/2018 & 4623/2019.

18Τo επισυναπτόµενo τοπογρ-
αφικό διάγραµµα.

αποφ ασίζουν

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ πέν τε (5)
δηµοτικοί σύµβουλοι οι κ.κ. 1)
Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 2)
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 3)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ, 4)
ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ και 5)
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
εγκρίν ουν  την  τροποποίηση
του εγκεκριµέν ου ρυµοτοµικού
σχεδίου του ΦΕΚ 738/∆/17-08-
2004 της περιοχής «Γκορυτσά»,
στο Ο.Τ. 129 και τον  χαρακτηρι-
σµό ως «Χώρου 4ου
Γυµν ασίου Ασπροπύργου» τµή-
µατος αυτού, το οποίο ορίζεται
από τα σηµεία Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Θ-
Ι-Κ-Α όπως απεικον ίζον ται στο
τοπογραφ ικό διάγραµµα µε
κλίµακα 1:500, που συν οδεύει
την  παρούσα. 

Επίσης, δεν  επέρχεται καµία
µεταβολή στους όρους  δόµ-
ησης στο τµήµα του Ο.Τ. 129
που προορίζεται για  «Χώρος
του 4ου Γυµν ασίου  Ασπροπύρ-
γου

Ο δηµοτικός σύµβουλος κ.
ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ δεν
ψηφίζει το θέµα, διότι προβλέπε-
ται στο Σχ. πόλης στην Γκορυτσά
χώρος για Γυµνάσιο και Λύκειο σε
άλλο Ο.Τ. και ως εκ τούτου δεν
απαιτείται αλλαγή χώρου για το
4ο Γυµνάσιο. 

Ο δηµοτικός σύµβουλος κ.
ΗΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ δεν  ψηφίζει το
θέµα, διότι, ενώ υπήρχε χώρος
για Γυµνάσιο και Λύκειο, απαλλο-
τριώθηκε άλλος χώρος από
αυτόν που κανονικά έπρεπε να
γίνει βάσει σχεδίου το 4ο Γυµνάσιο
και επίσης, επειδή δεν έχει γίνει
αποχαρακτηρισµός του συγκεκρ-
ιµένου οικοπέδου.

Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθµό 10».

Λαβών τον λόγο  ο επικεφαλής
του συνδυασµού
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ -
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»  δήλωσε οτι , δια-
φοροποιείται   από την απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής, εφό-
σον υπάρχει δέσµευση ότι στο
ήδη χαρακτηρισµένο Ο.Τ ., θα
ανεγερθεί   «ΛΥΚΕΙΟ», και είναι
θετικός ως προς την τροπο-
ποίηση  του σχεδίου  στο
Ο.Τ.129, και τον χρακτηρισµό
αυτού ως «χώρο σχολείου».Οµως
παραµένει αντίθετος ως προς την 

αγορά, αλλά και την τιµή αγο-
ράς του ακινήτου, εφόσον
υπήρχε ηδη χαρακτηρισµένος
χώρος.

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι του
συνδυασµού «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΜΠΡΟΣΤΑ», δεν υπερψηφίζουν
την πρόταση καθώς θεωρούν, ότι
η δηµιουργία δύο Σχολικών Μονά-
δων σε αντικρυστά οικοδοµικά
τετράγωνα, από τα οποία διέρχε-
ται κεντρική οδική αρτηρία µικρού
πλάτους, εµπεριέχει κ ινδύνους
ατυχήµατος, λόγω της πιθανής
κυκλοφορικής συµφόρησης. 

Τέθηκαν ερωτήσεις από τους
∆ηµοτικούς Συµβούλους του
συνδυασµού «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΜΠΡΟΣΤΑ», και συγκεκριµένα
τους  κ.κ. : Αλέξανδρο Τσίγκο και
Ευάγγελο Μουζάκα, του επικεφ-
αλής του συνδυασµού «ΛΑΪΚΗ
Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,κο Αλέξανδρο
Τσοκάνη , καθώς και του επικεφ-
αλής του συνδυασµού
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ», κου
Αγησιλάου Τσίγκου,  σε ότι
αφορά το εν λογω ακίνητο. 

Και συγκεκριµένα,  για πιο
λόγους  τροποποιείται το ήδη
υπάρχον ρυµοτοµικό σχέδιο  που
έχει χαρακτηρισµένο στο Ο.Τ .
135 Χώρο Σχολείου , τι προβλέ-
πεται να γίνει µε το σχέδιο Γκορυ-
τσάς  και την µελέτη της περιοχής,
αν υπάρχει χρηµατοδότηση και
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, εάν
έχει γίνει αποπληρωµή του ιδιοκ-
τήτη του ακινήτου στο Ο.Τ .
129,το οποίο είναι εκτός σχεδίου
και θεωρούν την τιµή του υπερβο-
λική.

Εν συνεχεία  των ανωτέρω
τοποθετήσεων και των ανωτέρω
ερωτήσεων, των µελών του Σώµα-
τος,  λαβών τον λόγο ο ∆ήµαρχος
κος Νικόλαος Ι. Μελετίου , ανέφε-
ρε, πως είναι γνωστό ότι το σχέδιο
στην περιοχή της Γκορυτσάς, δεν
έχει ολοκληρωθεί, και το Ο.Τ.,
που είχε προβλεφθεί ως χώρος
Σχολείου, βρισκόταν στην επέκτα-
ση του Σχεδίου.

Η µεταφορά αυτή σε άλλο Ο.Τ.,
προέκυψε για να κερδιθεί σηµαν-
τικός χρόνος για την ανοικοδόµ-
ηση του Σχολείου, και έχουν
πραγµατοποιηθεί, όλες οι προβ-
λεπόµενες διαδικασίες από την
Επιτροπή Καταλληλότητας.Σε
ό,τι αφορά την Μελέτη, είναι
πλήρως ολοκληρωµένη, έχει
καταταθεί για χρηµατοδότηση,
και έχει ήδη εξασφαλισθεί αυτή.
Την παρούσα στιγµή, η µοναδική
αναµονή που υφίσταται είναι η
έγκριση του Κτιριολογικού Προ-
γράµµατος, ώστε να γίνει ο χαρ-
ακτηρισµός του οικοπέδου, ως
Σχολικός Χώρος.

Σε ό,τι αφορά το Χρονοδιάγρ-
αµµα του έργου, το πρώτο 6µηνο
του τρέχοντος έτους, θα έχει
εγκατασταθεί ο εργολάβος, µιας
και το έργο έχει ήδη ενταχθεί στο
πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ», και
η τελευταία δόση της αποπληρω-
µής του συγκεκριµένου χώρου,
θα έχει πραγµατοποιηθεί, έως τον
Ιανουάριο του 2020.

Την ολοκλήρωση των προανα-
φερθέντων ερωτήσεων που τέθη-
καν, απαντήσε  ο Αντιδήµαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεο-
δοµίας, κος Παπαπδόπουλος
Αναστάσιος,  ο οποίος ανέφερε ότι
προκρίθηκε το Ο.Τ. 129, διότι
εκεί  υπάρχει η δυνατότητα ανέγε-
ρσης ενός πολύ µεγαλύτερου
κτιριού, σε σύγκριση µε το προη-
γούµενο Ο.Τ.

Αυτό είναι αναγκάιο,  επειδή  µε
την αύξηση του πλυθησµού της
περιοχής µε την πάροδο των
ετών, αυξήθηκαν σηµαντικά και οι 

ανάγκες, για τις Σχολικές Μονά-
δες που την υποστηρίζουν.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά
την προαναφερόµενη διαδικασία
και αφού έλαβε υπόψη:

•Την  εισήγηση του Προέδρου,
κου Θεµιστοκλή Γ. Τσόκα,

•Την  εισήγηση του ∆ηµάρχου
κου Νικολάου Ι. Μελετίου,

•Την  τοποθέτηση του Αν τιδ-
ηµάρχου Τ.Υ. και Πολεοδοµίας,
του ∆ήµου Ασπροπύργου,

•Τις τοποθετήσεις των  επικε-
φ αλής των  ∆ηµοτικών  Παρατά-
ξεων , καθώς και των  ∆ηµο-
τικών  Συµβούλων  αυτών ,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Έγκρισης
της υπ’ αριθµ 10/2019 απόφ α-
σης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
που αφ ορά την  «Τροποποίηση
του εγκεκριµέν ου ρυµοτοµικού 

σχεδίου της περιοχής Γκορυ-
τσάς στο Ο.Τ. 129 (ΦΕΚ
738/δ/17-08-2004) και τον  χαρ-
ακτηρισµό ως «Χώρου 4ου
Γυµν ασίου Ασπροπύργου»,τµή-
µατος αυτού». τάχθηκαν  είκοσι
πέν τε (25) µέλη του 

συµβουλίου, και ον οµαστικά
οι κ.κ.:

1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
9) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
12)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
15)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
18)ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
1 9 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ ΟΥ

ΕΛΕΝΗ
20)ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21)ΓΑΒΡΙΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
22)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
23)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
24)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
25)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΛΕΥΚΟ ψήφ ισαν  τέσσερα (4)
µέλη του συµβουλίου και ον οµα-
στικά οι κ.κ.

1)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
2)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
3)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
4)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την  υπ’ αριθµ
10/2019 απόφ αση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής που
αφ ορά την  «Τροποποίηση του
εγκεκριµέν ου ρυµοτοµικού
σχεδίου της περιοχής Γκορυ-
τσάς στο Ο.Τ. 129 (ΦΕΚ
738/δ/17-08-2004) και τον  χαρ-
ακτηρισµό ως «Χώρου 4ου
Γυµν ασίου Ασπροπύργου»,
τµήµατος αυτού».

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθµό 454.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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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



Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2019 θριάσιο-15  

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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