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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Νεφώσεις και βροχές  

Η θερµοκρασία έως 18 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μεγαλοµάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου,
Οσίων  Μωυσέως Ναθαν αήλ Πιν ουφρίου
και Ιακώβου του Ρώσου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας & Παναγούλη  - Πλατεία

Ωρολογίου, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιερά Οδός 22, 2105546448

ΜΑΝ∆ΡΑ 
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232  08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
Παππού Γεωργία Ι.

Λεωφόρος Φυλής 186, 2102474995

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ

Καραϊσκάκη 84, 2105985845
08:00-21:00

ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ρίµιν ι 28, Έν αν τι  Νοσοκοµείου Αττικόν ,
2105812139

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου «Ξανά Εθελοντής»
στον 5ο Αυθεντικό Φειδιππίδειο ∆ρόµο Αθήνα – Σπάρτη – Αθήνα

Γ
ια τρίτη συν εχή χρον ιά, εθελον τές από το ∆ήµο
Ασπροπύργου έδωσαν  το παρόν  στον  5ο Αυθεν -
τικό Φειδιππίδειο ∆ρόµο, Αθήν α – Σπάρτη –

Αθήν α, κατόπιν  προσκλήσεως του Αθλητικού Πολιτιστι-
κού Συλλόγου «Αθην αίοι ∆ροµείς». Από τις 15 έως τις 19
Νοεµβρίου 2019, το προσωπικό και µέλη του ∆.Σ. του
Οργαν ισµού Άθλησης και Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας του ∆ήµου Ασπροπύργου καθώς και  του Α.Ο.
«ΘΡΙΑ» Ασπροπύργου,  βρίσκον ταν  σε τέσσερις (4)
σταθµούς επί της εθν ικής οδού Αθην ών  – Κορίν θου εφο-
διάζον τας τους δροµείς µε ν ερό, φρούτα και άλλα είδη και
εµψυχών ον τάς τους ν α συν εχ ίσουν  την  προσπάθειά
τους. 

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου,
συγχαίρει τους είκοσι πρωταγων ιστές – υπεραθλητές,
που κατάφεραν  ν α τερµατίσουν  αλλά και όλους όσους
προσπάθησαν . Ευχαριστεί θερµά όλους τους εθελον τές
της πόλης, για την  αν ιδιοτελή τους προσφορά στην  επιτ-
υχή διεξαγωγή του 5ου Αυθεν τικού Φειδιππίδειου ∆ρό-
µου, καθώς και τον  υπεύθυν ο των  εθελον τών  και επο-
πτών , κ. Ηλία Μπέλλο και τον  κ. Γεώργιο ∆ιαµαν τή,
Πρόεδρο του ∆.Σ. του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου
«Αθην αίοι ∆ροµείς», οι οποίοι βρισκόταν  σε συν εχή επι-
κοιν ων ία και συν εργασία µε το ∆ήµο Ασπροπύργου.   

Θριάσιο Νοσοκοµείο: 
Έναρξη αιτήσεων για 59 
προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ
Το Γεν ικό Νοσοκοµείο Ελευσίν ας «ΘΡΙΑΣΙΟ»  θα προ-

βεί στην  πρόσληψη 59 ατόµων  ΥΕ Προσωπικό Καθαρι-
ότητας µε ΑΣΕΠ και σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµέν ου χρόν ου.

Υποβολή αιτήσεων  συµµετοχής
Οι εν διαφερόµεν οι καλούν ται ν α συµπληρώσουν  την

αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και ν α την
υποβάλουν , είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιο-
δοτηµέν ο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον  η εξουσιοδότ-
ηση φέρει την  υπογραφή τους θεωρηµέν η από δηµόσια
αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµέν η επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας µας στην  ακόλουθη διεύθυν ση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ», Λ.
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΜΑΓΟΥΛΑ, Τ.Κ. 19018, απευθύν ον τάς
την  στο Τµήµα Προσωπικού υπόψιν  κας Βαµβουκάκη
Ιωάν ν ας (τηλ. επικοιν ων ίας: 213 2028753).

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
26/11/2019-05/12/2019
Στην  περίπτωση αποστολής των  αιτήσεων  ταχυδρο-

µικώς το εµπρόθεσµο των  αιτήσεων  κρίν εται µε βάση την
ηµεροµην ία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
µετά την  αποσφράγισή του επισυν άπτεται στην  αίτηση
των  υποψηφίων .

Η προθεσµία υποβολής των  αιτήσεων  είν αι δέκα (10)
ηµέρες (υπολογιζόµεν ες ηµερολογιακά) και αρχ ίζει από
την  επόµεν η ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρ-
ούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της αν άρτησής της στο
κατάστηµα της υπηρεσίας µας (Γεν ικό Νοσοκοµείο Ελευ-
σίν ας «ΘΡΙΑΣΙΟ») και στο χώρο των  αν ακοιν ώσεων  του

δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Ελευσίν ας  ̂ εφόσον
η αν άρτηση είν αι τυχόν  µεταγεν έστερη της δηµοσίευσης
στις εφηµερίδες. Η αν ωτέρω προθεσµία λήγει µε την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν  αυτή
είν αι, κατά ν όµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργά-
σιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την  επό-
µεν η εργάσιµη ηµέρα.

Οι υποψήφιοι µπορούν  ν α αν αζητήσουν  τα έν τυπα
των  αιτήσεων : α) στην  υπηρεσία µας στην  αν ωτέρω
διεύθυν ση- β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριµέν α ακολουθών τας από την
κεν τρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες -» Έν τυπα - ∆ιαδι-
κασίες -» ∆ιαγων ισµών  Φορέων  -» Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ γ)
στα κατά τόπους Κέν τρα Εξυπηρέτησης Πολιτών  (ΚΕΠ)
αλλά και στην  ηλεκτρον ική τους διεύθυν ση
(www.kep.gov .gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύν δε-
σµοι Αν εξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν
στην  κεν τρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
και από εκεί θα έχουν  πρόσβαση στα έν τυπα µέσω της
διαδροµής: Πολίτες-» Έν τυπα - ∆ιαδικασίες-» ∆ιαγων ι-
σµών  Φορέων -» Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ.



Τετάρτη 27 Νοεµβρίου 2019 θριάσιο-3

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ
Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών 

Κώστας Καραµανλή στην πληγείσα περιοχή της Κινέτας
‘’Εµείς ως υπουργείο θα κινηθούµε  µε µεγάλη ταχύτητα, έτσι ώστε 

να αποζηµιωθούν άµεσα οι πληγέντες’’

Η
Κοιν ωφελής
Επιχ είρηση
του ∆ήµου

Α σ π ρ ο π ύ ρ γ ο υ
(Κ.Ε.∆.Α.), µέσα
από τις δράσεις και
τις καιν οτόµες πρω-
τοβουλίες που αν α-
πτύσσει στα Κέν τρα
∆ η µ ι ο υ ρ γ ι κ ή ς
Απασχόλησης Παι-
διών , προωθεί τη
Βιώσιµη Αν άπτυξη
και συµµετέχ ει για
πρώτη φορά στο
θεσµό BRAVO SUS-
TAINABILITY DIA-
LOGUE &

AWARDS. 
Στο πλαίσιο των  καλών  πρακτικών  της, εν τάσσον ται

οι δράσεις, «Ασφαλής Θρία», «Εβδοµάδα δράσης στα
Κ∆ΑΠ κατά του Bully ing» και «Ηµερίδες για την  Μεσογει-
ακή ∆ιατροφή». 

Η Κοιν ωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Ασπροπύργου
(Κ.Ε.∆.Α)  λειτουργεί 5  Κέν τρα ∆ηµιουργικής Απασχόλ-
ησης Παιδιών  «Κ.∆.Α.Π.»  και φιλοξεν εί στις δοµές 500
παιδιά, ηλικίας 5-12 ετών . Αν απτύσσουν  δράσεις µε
στόχο την  βελτίωση της ποιότητας ζωής  µε προεκτάσεις
την  καταπολέµηση  των  διακρίσεων  και του κοιν ων ικού
αποκλεισµού και την  εν ηµέρωση  σε θέµατα που αφορ-
ούν  την  παιδική ηλικία και κατά συν έπεια τους ∆ηµότες
του ∆ήµου Ασπροπύργου.

O θεσµός, BRAVO SUSTAINABILITY DIALOGUE &
AWARDS, ο οποίος κλείν ει φέτος 10 χρόν ια, εν τάσσε-
ται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece
2020,  και συµβάλλει στην  προώθηση της Βιώσιµης Αν ά-
πτυξης & Υπεύθυν ης Λειτουργίας και Επιχειρηµατικότ-
ητας, µέσω µιας διαδικασίας διαλόγου και διαβούλευσης µε
έν αν  µεγάλο αριθµό κοιν ων ικών  εταίρων , εν ώ παράλ-
ληλα αν αδεικν ύει τις πρωτοβουλίες εκείν ες που συµβάλ-
λουν  στη ∆ηµιουργία της Ελλάδας και της Ευρώπης  του
Αύριο.

Ο θεσµός Brav o στοχεύει: 

✓ Στην  αν άδειξη και επιβράβευση των  καλύτερων
πρακτικών  που υλοποιούν ται από Οργαν ισµούς της
χώρας, συν δέον ται µε ευρύτερους εθν ικούς στόχους και
προωθούν  εµπράκτως τη Βιώσιµη Αν άπτυξη έχον τας
µετρήσιµα αποτελέσµατα.   
✓ Στην  προώθηση των  πρότυπων  και πρωτότυπων

πρακτικών  για την  καιν οτοµία, την  αν άπτυξη και την
αν ταγων ιστικότητα, προκειµέν ου ν α αν απαραχθούν  και
ν α χρησιµοποιηθούν  σε ευρύτερες εφαρµογές.
✓ Στην  αν άπτυξη δράσεων  που βελτιών ουν  την  Ποι-

ότητα Ζωής και υποστηρίζουν  τη Βιώσιµη Αν άπτυξη,
αποτελών τας προϊόν  συν εργασίας του Ιδιωτικού και
∆ηµόσιου Τοµέα.
✓ Στην  αφύπν ιση και εν εργοποίηση της ελλην ικής κοι-

ν ων ίας στα θέµατα της Βιώσιµης Αν άπτυξης και της Αει-
φορίας.
✓ Στην  εν ίσχυση της δικτύωσης και της διαδικασίας

διαλόγου µε όλους τους συµµετέχον τες φορείς.
✓ Στην  αποτύπωση των  πρωτοβουλιών  που αν α-

πτύσσον ται στη χώρα µας.

Με αφορµή τη συµµετοχή της Κοιν ωφελούς Επιχείρη-
σης του ∆ήµου Ασπροπύργου στον  συγκεκριµέν ο
θεσµό, περιµέν ουµε από εσάς ν α αξιολογήσετε τις καλές
πρακτικές της Κ.Ε.∆.Α. στον  ακόλουθο σύν δεσµο
https://brav o.sustainablegreece2020.com/gr/v ote-good-
practice?s=1671

Η Κ.Ε.∆.Α. του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου συµµετέχει

στο θεσµό BRAVO 
SUSTAINABILITY 

DIALOGUE & AWARDS

Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών 
Κώστας Καραµανλή κατά την επίσκεψή του
στην πληγείσα περιοχή της Κινέτας δήλωσε τα
εξής:
«∆εν χρειάζεται να πούµε τι έγινε εδώ πριν από ένα

περίπου χρόνο. Το ξέρετε εσείς που το ζήσατε. Κατα-
λαβαίνετε ότι δυστυχώς η ελληνική πολιτεία δεν έδειξε
την απαιτούµενη προσοχή έτσι ώστε να κάνει όλες τις
αντιπληµµυρικές εργασίες, που  πρέπει να κάνει ακρ-
ιβώς αµέσως µετά από αυτήν την φυσική καταστροφή.
Εµείς λοιπόν βρισκόµαστε εδώ για να τα κάνουµε αυτά
το συντοµότερο δυνατόν και σε συνεννόηση και µε τον
Πρωθυπουργό την άλλη εβδοµάδα θα συνεδριάσει η
κυβερνητική επιτροπή που είναι υπεύθυνη, έτσι ώστε
να εκταµιευθούν αµέσως χρήµατα που υπάρχουν για τα
αντιπληµµυρικά έργα που πρέπει να γίνουν στους
µεγάλους αυτοκινητόδροµους, για να µην έχουµε τα
φαινόµενα:

·         Πρώτον, να κλείνει η Ελλάδα στα δύο,  έστω
και για λίγες ώρες και
·         ∆εύτερον, για να µην έχουµε τις ζηµιές αυτές
που έχουµε και βλέπουµε εδώ.

Αυτή είναι, άµα θέλετε, η πρόθεση και αυτά πρέπει να
τα κάνουµε µε πολύ γρήγορους ρυθµούς».
«Βρισκόµαστε σήµερα εδώ, για τον απλούστατο λόγο,
ότι είναι πολύ δύσκολες οι ώρες από την καταστροφική
αυτή βροχή, νεροποντή, που είχαµε  το βράδυ. Από
την πρώτη ώρα, ο πρώτος στόχος, ήταν να µην κοπεί
η χώρα στα δύο,  να ανοίξει ο δρόµος. Οι  υπεύθυνοι
της Ολυµπίας οδού ήταν σε συνεχή επαφή µε το Υπο-
υργείο, έτσι ώστε να µπορέσει να ανοίξει ο αυτοκινητό-
δροµος, όπερ και εγένετο αυτό, πριν από λίγη ώρα.
∆υστυχώς έχουµε ένα πολύ µεγάλο µποτιλιάρισµα και
για αυτό δόθηκε  άµεσα η εντολή ο κόσµος να µην
πληρώνει διόδια µέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η
κυκλοφορία στους δρόµους.

Ελπίζουµε και αυτό που µας λέει η παραχωρησιούχος
είναι  ότι ο δρόµος θα ανοίξει το αργότερο µέχρι σήµε
ρα  το πρωί, θέλουµε να ελπίζουµε και τους πιέσουµε,
όσο το δυνατόν περισσότερο και τους βοηθάµε, έτσι
ώστε να ανοίξει ο δρόµος το βράδυ.

Πέρα από αυτό είναι εδώ οι υπηρεσίες του υπουρ-
γείου από τη Γενική ∆ιεύθυνση Φυσικών Καταστρο-
φών. Έχουν γίνει ήδη οι πρώτες αποτιµήσεις στις ζηµι-
ές σε 80 σπίτια. Έχουµε την εντύπωση ότι οι ζηµιές
στην περιοχή και στα σπίτια είναι γύρω στα 300, πέρα
από τις επιχειρήσεις. Εµείς ως υπουργείο θα κινηθούµε
άµεσα και µε πολύ µεγάλη ταχύτητα, έτσι ώστε άµεσα,
να αποζηµιωθούν οι πληγέντες.
Εδώ όµως χωρίς καµία δόση, αν θέλετε πολιτικής αντι-

παράθεσης, νοµίζω ότι πρέπει να πούµε κάτι, το οποίο
το λένε πλέον και το βλέπουν, ειδικά οι πολίτες αυτής
της περιοχής.
Αυτή η  περιοχή το 2018 επλήγη από µία τεράστια πυρ-

καγιά. ∆υστυχώς η ελληνική πολιτεία την εποχή εκείνη
και µιλάω για όλη την Πολιτεία, δεν µιλάω µόνο για την
Κυβέρνηση, µιλάω και για την Περιφέρεια την εποχή
εκείνη, δεν προέβη σε όλες τις αναγκαίες αντιπληµµυρ-
ικές εργασίες και τα αντιπληµµυρικά έργα, ούτε καν στα
κορµοδέµατα, έτσι ώστε να µην έχουµε αυτό το φαινό-
µενο και αυτές τις καταστροφές, που έχουµε σήµερα.
∆εν θέλω να πω ότι αν ότι δεν ήταν πολύ µεγάλο και

πολύ έντονο το καιρικό φαινόµενο, ήτανε, αλλά εδώ
πρέπει αυτό το πάθηµα να µας γίνει µάθηµα και να κιν-
ηθούµε µε πολύ µεγάλη ταχύτητα, έτσι ώστε να µην
έχουµε ξανά τέτοια φαινόµενα, διότι πλέον ζούµε σε µία
εποχή, που η κλιµατική αλλαγή είναι εδώ και µας
χτυπάει την πόρτα και η πολιτεία πρέπει να είναι έτοιµη
να αντιµετωπίσει τέτοια φαινόµενα.  
Για αυτό λοιπόν εµείς, από την άλλη εβδοµάδα,

πέρα από τα αντιπληµµυρικά έργα, τα οποία υπο-
γράψαµε µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
από τα οποία τα επτά  είναι για την Περιφέρεια της
Αττικής και είναι ύψους 150 εκατοµµυρίων, θα
προβούµε σε αντιπληµµυρικά έργα 350 εκατοµ-
µυρίων ευρώ στους πέντε µεγάλους αυτοκινητό-
δροµους και στις γύρω περιοχές, έτσι ώστε να
είµαστε έτοιµοι και να µπορούµε να έχουµε ετοιµότ-
ητα να αντιµετωπίζουµε τέτοια φαινόµενα.
Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν και την Περιφέρεια

και τον Περιφερειάρχη κύριο Πατούλη, ο οποίος από
την πρώτη στιγµή ήταν εδώ και το ∆ήµαρχο και θέλω
να ξέρουν οι πολίτες ότι πλέον όλοι οι φορείς της πολι-
τείας, η κεντρική κυβέρνηση, ο ∆ήµος και η Περιφέρεια
θα εργάζονται µαζί, έτσι ώστε να µπορέσουµε να αντι-
µετωπίσουµε αυτές τις φυσικές καταστροφές » 



Θέµα 1ο :Έγκριση Τεχ ν ικού
Προγράµµατος Εκτελεστέων
Έργων , οικον οµικού έτους
2020, σύµφων α µε την  υπ
αριθµ΄ 4/2019  απόφασης Εκτε-
λεστικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος
Πολεοδοµίας και Τεχ ν ικών
Υπηρεσιών , κος Αν αστάσιος
Παπαδόπουλος.

Θέµα 2ο :Συµµετοχ ή του
∆ήµου Ασπροπύργου  στην
υπό σύσταση αστική µη κερ-
δοσκοπική εταιρεία µε την
επων υµία «Εθν ικό ∆ίκτυο
Πολιτισµού, Παιδείας & Περι-
βάλλον τος Ο.Τ.Α.», ως ιδρυτικό
µέλος αυτής.

Εισηγητής: Ο Γεν ικός Γραµµα-
τέας κος Ευστάθιος Ρεστέµης.

Θέµα 3ο :Τροποποίηση της
υπ΄ αριθ. 292/2019 απόφασης
περί καθορισµού αριθµού
µαθητευόµεν ων   Επαγγελµατι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
ση (Μεταλυκειακό  Έτος- τάξη
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. Μαθητεία
ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για
απασχ όληση στο ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου κατά το σχ ολικό έτος
2019-2020.    

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου , κος Θεµι-
στοκλής  Γ. Τσόκας, 

Θέµα 4ο :Έγκριση της
υπ΄αριθµ  69/2019 απόφασης
της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης
µε θέµα :

«Τροποποίηση του άρθρου 7,
του Καταστατικού του Νοµικού
Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου
µε την  επων υµία Κοιν ωφελής
Επιχ είρηση  ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου µε σύν τοµο διακρι-
τικό τίτλο «Κ.Ε.∆.Α.»
(ΦΕΚ.2387/τΒ΄/24.11.2008)».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της
Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης
∆ήµου Ασπροπύργου
(Κ.Ε.∆.Α), κος  Παν τελής Σαβ-
βίδης.

Θέµα 5ο :Έγκριση της
π΄αριθµ΄88/2019 απόφασης
της ∆ηµοτικής Επιχ είρησης
Τηλεόρασης «ATTICA T.V» µε
θέµα: «Έγκρισης τροπο-
ποίησης και κωδικοποίησης
του καταστατικού της εταιρείας
µε την  επων υµία: «∆ηµοτική
Επιχ είρηση  Τηλεόρασης-
«ATTICA T.V»»

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της
∆ηµοτικής Επιχ είρησης  Τηλε-
όρασης «ATTICA T.V» ∆ήµου
Ασπροπύργου, κος  ∆ηµήτριος
Παπαδόπουλος.

Θέµα 6ο :Έγκριση 2ου θέµα-
τος 7ου πρακτικού της Επιτρο-
πής Συµβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών  ∆ιαφορών  του
∆ήµου (EUROLOGIC AE).

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής
Οικον οµικών  Υπηρεσιών , κος
Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 7ο :Μεταβολές Σχ ο-
λικών  Μον άδων  Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης Σχ ολικού  Έτους
2020-2021

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου , κος Θεµι-
στοκλής  Γ. Τσόκας,

Θέµα 8ο : Επί αιτήσεως της
εταιρείας ΒΙΟΡΑΛ Α.Β.Ε. για
αν ταλλαγή εδαφικών  τµηµάτων
ιδιοκτησιών .

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος
Πολεοδοµίας και Τεχ ν ικών
Υπηρεσιών , κος Θεµιστοκλής
Τσίγκος.

Θέµα 9ο :Παροχ ή σύµφων ης 

γν ώµης για χ ωρική µεταβολή
ιδιοκτησίας στο Κτηµατολόγιο.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος
Πολεοδοµίας και Τεχ ν ικών
Υπηρεσιών , κος Θεµιστοκλής
Τσίγκος.

Θέµα 10ο :Λήψη απόφασης
σχ ετικά µε την  αποδοχ ή των
όρων  χ ρηµατοδότησης στο
πλαίσιο του χ ρηµατοδοτικού
προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Υ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019», ΑΞΟΝΑΣ
1, «ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019».

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος
Πολεοδοµίας και Τεχ ν ικών
Υπηρεσιών , κος Αν αστάσιος
Παπαδόπουλος.

Θέµα 11ο : Υ π ο β ο λ ή
πρότασης µε τίτλο «Προµήθεια
και τοποθέτηση στεγάστρων
για την  αν αβάθµιση των  στά-
σεων , µε στόχ ο την  εξυπηρέτ-
ηση του επιβατικού κοιν ού του
∆ήµου Ασπροπύργου», στο
Πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ»
στην  Πρόσκληση Vµε τίτλο
«Προµήθεια εξοπλισµού,
κατασκευή, µεταφορά και
τοποθέτηση στεγάστρων , για
τη δηµιουργία ή και αν αβάθµιση
των  στάσεων , για την
εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοιν ού των  δήµων  της χ ώρας»
και εξουσιοδότηση του
∆ηµάρχ ου προκειµέν ου ν α
προβεί σε όλες τις προ εν τα-
ξιακές εν έργειες για την  υποβο-
λή φακέλου.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος
Πολεοδοµίας και Τεχ ν ικών
Υπηρεσιών , κος Αν αστάσιος
Παπαδόπουλος.

Θέµα 12ο :Υποβολή πρότα-
σης µε τίτλο « Επικαιροποίηση
– Έλεγχ ος – Προµήθεια –

Συν τήρηση εν εργειακής πυρα-
σφάλειας στα σχ ολικά κτίρια
του ∆ήµου Ασπροπύργου»,
στο Πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ»
στην  Πρόσκληση VIII µε τίτλο
«Εκπόν ηση µελετών  και υλο-
ποίηση µέτρων  και µέσων
πυροπροστασίας στις σχ ολικές
µον άδες της χ ώρας». 

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος
Πολεοδοµίας και Τεχ ν ικών
Υπηρεσιών , κος Αν αστάσιος
Παπαδόπουλος.

Θέµα 13ο :Παραχ ώρηση
οικογεν ειακού τάφου επ’ ον ό-
µατι ΚΟΑΣΙ∆Η ΗΓΙΑ του
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ και της
ΣΟΦΙΑΣ .

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής
Οικον οµικών  Υπηρεσιών , κος
Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 14ο :Παραχ ώρηση
οικογεν ειακού τάφου επ’ ον ό-
µατι ΚΑΛΑΪΤΣΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της
ΕΛΕΝΗΣ.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής
Οικον οµικών  Υπηρεσιών , κος

Φίλιππος Πάν ος.
Θέµα 15ο :Παραχ ώρηση

οικογεν ειακού τάφου επ’ ον ό-
µατι ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
του ΠΑΝΤΕΛΗ και της
ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής
Οικον οµικών  Υπηρεσιών , κος
Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 16ο :Παραχ ώρηση
οικογεν ειακού τάφου επ’ ον ό-
µατι ΠΟΠΙ∆ΟΥ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής
Οικον οµικών  Υπηρεσιών , κος
Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 17ο :∆ωρεά εξόδων
αν όρυξης και εν ταφιασµού, για
τον  θαν όν τα Πετρίδη Ιωάν ν η
του Νικολάου, ∆ηµοτικό Υπάλ-
ληλο.

Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος
∆ηµοτικού Συµβουλίου , κος
Θεµιστοκλής  Γ. Τσόκας.

Θέµα 18ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ-
ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

4-θριάσιο Τετάρτη 27 Νοεµβρίου 2019

ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Η απασχόληση µαθητευόµενων  ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. στο ∆ήµο Ασπροπύργου, η «ΑΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» & η τροποποίηση του καταστατικού σε ATTICA T.V και Κ.Ε.∆.Α.

Σ
υνεδριάζει σήµερα Τετάρτη και ώρα 19:00 µ.µ. το ∆.Σ. Ασπροπύργου ,
για τη συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα ακόλουθα θέµατα της ηµε-
ρήσιας διάταξης.
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Προ των πυλών η εισαγωγή του
µαθήµατος στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
Θετική η ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας. Ένας εκπαιδευτικός από
κάθε σχολείο θα εκπαιδευτεί σε
ΚΑΡΠΑ, ώστε να µεταδώσει τη γνώση
στους µαθητές

Η14χρονη Νεφέλη, µαθήτρια της Γ
Γυµνασίου στα βόρεια προάστια, έσωσε
την 10χρονη αδελφή της ∆ανάη από
πνιγµό στην πισίνα, µε τη µέθοδο της
Καρδιοπνευµονικής Αναζωογόνησης, µε
βάση όσα διδάχτηκε σε σχετικό σεµινάρ-
ιο στο σχολείο της. Ένα άλλο κορίτσι, η
15χρονη Φανουρία από το Βέλο Κορι-
νθίας, είχε καταλυτική παρέµβαση για να
κρατηθεί στη ζωή µια κυρία που είχε
υποστεί ανακοπή σε έναν κήπο.

Είναι δύο από τους 50.000 µαθητές
και εκπαιδευτικούς που έχουν διδαχτεί
τα τελευταία χρόνια τις βασικές αρχές των
πρώτων βοηθειών, στο πλαίσιο εκπαι-
δευτικών σεµιναρίων σε σχολεία που
διοργάνωσαν σε εθελοντική βάση η
οργάνωση KIDS SAVE LIVES και η
Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσο-
κοµειακής Φροντίδας.

Οι δύο φορείς, που έχουν
συµπληρώσει µια δεκαετία εθελοντικής
προσφοράς, µε στόχο την εµπέδωση της
ΚΑΡΠΑ στον γενικό πληθυσµό, ετοίµα-
σαν σχέδιο νόµου για την θεσµοθέτηση
και εισαγωγή του µαθήµατος των
πρώτων βοηθειών στα ελληνικά σχολεία.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου

Παιδείας, µε την οποία συναντήθηκαν
πρόσφατα οι εκπρόσωποί της, υπο-
δέχτηκε µε θέρµη την πρωτοβουλία και
αναµένεται το επόµενο διάστηµα η εισα-
γωγή του νοµοσχεδίου για ψήφιση στη
Βουλή.

Σύµφωνα µε την ενηµέρωση των εθε-
λοντών, η υπουργός Παιδείας, Νίκη
Κεραµέως είπε πως η προώθηση στη
Βουλή θα γίνει µετά την εξέταση του
σχεδίου από το νοµικό τµήµα του υπο-
υργείου, ενώ επιθυµία της είναι η εισα-
γωγή του µαθήµατος πρώτων βοηθειών
στα ελληνικά σχολεία να ξεκινήσει άµεσα.

Είχε προηγηθεί συνάντηση µελών της
επιτροπής του προγράµµατος µε την
υφυπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη,
από την οποία πήρε το πράσινο φως,
προκειµένου να προετοιµαστεί το σχέδιο
νόµου και να περάσει το πρόγραµµα
στην τελική του φάση.

«Αν το εγχείρηµα στεφτεί µε επιτυχία

θα είµαστε η 6η χώρα στην Ευρώπη που
θα έχει ψηφίσει νόµο για την εισαγωγή
των πρώτων βοηθειών στα σχολεία της»,
είπε στο ethnos.gr ο ιδρυτής και πρόε-
δρος της KIDS SAVE LIVES, διασώστης
του ΕΚΑΒ στη Χαλκιδική, Αναστάσης Στε-
φανάκης και έκανε λόγο για ένα σηµαν-
τικό βήµα προς τα µπρος. «Θα βοηθήσει
σε δύο πράγµατα: στο ουσιαστικό µέρος
θα υπάρξουν περισσότεροι άνθρωποι
που γνωρίζουν αναζωογόνηση, και θα
µπορούν να σώζουν ζωές, όπως έχει
γίνει πολλές φορές ως σήµερα. Από την
άλλη, τα παιδιά µέσω αυτής της διαδι-
κασίας θα αναγνωρίσουν την αξία του
εθελοντισµού και της αλληλεγγύης».

Εφόσον περάσει το νοµοσχέδιο και
ψηφιστεί από τη Βουλή, το πρόγραµµα
θα εφαρµοστεί µέσω των εκπαιδευτικών
κάθε σχολείου, αφού πρώτα αυτοί εκπαι-
δευτούν σε πρώτες βοήθειες. «Σήµερα
έχουµε 704 εθελοντές εκπαιδευτές στο

πλαίσιο του προγράµµατος. Είµαστε πολ-
λοί, αλλά δεν φτάνουµε για να εκπαι-
δεύσουµε το σύνολο των 750.000 µαθη-
τών και µαθητριών στα ελληνικά σχολεία.
Αυτό µπορεί να γίνει µέσω της εκπαίδευ-
σης των εκπαιδευτικών. Κάθε σχολείο θα
ορίσει έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος θα
παρακολουθήσει ένα πρόγραµµα
εκπαίδευσης από εµάς και θα αναλάβει
στη συνέχεια να µεταδώσει τη γνώση
στους µαθητές του σχολείου», είπε ο
κ.Στεφανάκης.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, προτιµητέοι
για να αναλάβουν αυτό το έργο θα είναι
οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής, χωρίς
ωστόσο να αποκλείεται καµία άλλη
ειδικότητα.

Οι άνθρωποι του προγράµµατος είναι
έτοιµοι, εφόσον οι διαδικασίες προχωρή-
σουν σύντοµα, να ξεκινήσουν πιλοτικά τη
δράση ήδη από την τρέχουσα σχολική
χρονιά, στην περιοχή της Κεντρικής
Μακεδονίας, µέσω των 400 διαθέσιµων
εθελοντών εκπαιδευτών. Από την σχολι-
κή χρονιά 2020-2021 θα είναι σε θέση
να επεκτείνουν το πρόγραµµα σε πανελ-
λαδικό επίπεδο.

Οι άνθρωποι του KIDS SAVE LIVES
θα εργαστούν για το πρόγραµµα σε εθε-
λοντικό επίπεδο, ενώ η πηγή χρηµα-
τοδότησης για την προµήθεια του αναγ-
καίου κιτ εξοπλισµού (πρόπλασµα, απινι-
δωτής κ.ά.) σε κάθε σχολείο θα αναζ-
ητηθεί σε επόµενες επαφές

Σύντοµα στα ελληνικά σχολεία το Μάθηµα πρώτων βοηθειών 

Απεργία στα ΜΜΜ: Απεργία στα ΜΜΜ: 
Στάσεις εργασίας στο Μετρό
Πέµπτη και Παρασκευή

Το Σωµατείο Εργαζοµέν ων  Λειτουργίας Μετρό Αθην ών ,
αν ακοίν ωσε από την  περασµέν η εβδοµάδα, πως µε
ευθύν η της διοίκησης των  Σταθερών  Συγκοιν ων ιών
(ΣΤΑ.ΣΥ), θα κατέβουν  σε στάσεις εργασίας την  προ-
σεχ ή Πέµπτη (28/11) και Παρασκευή (29/11).

Σύµφων α µε την  αν ακοίν ωση, οι εργαζόµεν οι του
Μετρό ξεκιν ούν  τις κιν ητοποιήσεις τους µε στάσεις
εργασίας, καθώς ζητούν  δεδουλευµέν α 6 µην ών  «τα
οποία απορρέουν  από την  συλλογική τους σύµβαση
εργασίας».
Τον ίζουν  µάλιστα πως έχ ει υπογραφεί η πλήρης εφα-

ρµογή των  υποχ ρεώσεων  προς τους υπαλλήλους, αλλά
ακόµη δεν  έχ ουν  λάβει τα οφειλόµεν α.

Ποιες ώρες θα κάν ει στάση το µετρό
Οπως αν ακοιν ώθηκε, την  Πέµπτη θα γίν ουν  δύο στά-

σεις εργασίας.
Η πρώτη θα γίν ει από την  έν αρξη της βάρδιας ως τις

9 το πρωί και η δεύτερη από τις 9 το βράδυ ως τη λήξη
της βάρδιας.
Οσον  αφορά την  Παρασκευή, θα γίν ει µία 4ωρη στάση

εργασίας από τις 12 το µεσηµέρι ως τις 4 το πρωί.

Εντός της εβδοµάδας αναµένονται οι αποφάσεις
για το Κοινωνικό µέρισµα. Σύµφωνα µε πληροφ-
ορίες τις αποφάσεις θα λάβει ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός, Κ. Μητσοτάκης, στη διάρκεια σύσκεψ-
ης που θα πραγµατοποιηθεί µε το οικονοµικό
επιτελείο της κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίµου.

Στο οικον οµικό επιτελείο κρατούν  χ αµηλά τους
τόν ους για το µέρισµα, µε τις πληροφορίες ν α αν αφ-
έρουν  ότι θα εκτιµηθούν  όλα τα δεδοµέν α -κυρίως οι
ροές εσόδων  του Νοεµβρίου-, έτσι ώστε ν α ληφθούν
οι τελικές αποφάσεις.

Για ν α καλυφθούν  οι χ ρεώσεις ΥΚΩ, έκτακτες αν άγ-
κες σε συγκοιν ων ίες – ν οσοκοµεία και ν α εκτελε-
στούν  δικαστικές αποφάσεις, τα περιθώρια του
µερίσµατος θα περιοριστούν  εν τός του εκτιµώµεν ου
δηµοσιον οµικού χ ώρου των  436 εκατ. ευρώ, αφού
όµως αφαιρεθούν  τουλάχ ιστον  200 εκατ. ευρώ ως
«µαξιλάρι ασφαλείας».

Με βάσει όλα τα παραπάν ω  στο τραπέζι των  απο-
φάσεων  της κυβέρν ησης βρίσκον ται δυο σεν άρια:

Το πρώτο: Εάν  το υπερπλεόν ασµα που θα απο-
µείν ει από το δηµοσιον οµικό χ ώρο των  436 εκατ.
ευρώ φθάσει ή εν δεχ οµέν ως υπερβεί τα 300 εκατ.
ευρώ τότε θα διατεθεί για την  εφάπαξ περικοπή εν ός
φόρου

Το µέτρο δεν  θα είν αι επαν αλαµβαν όµεν ο αλλά θα
ισχ ύσει µόν ο για το 2019.

Το δεύτερο: Σε διαφορετική περίπτωση εάν  δηλαδή
το υπερπλεόν ασµα δεν  ξεπεράσει τα 150-200 εκατ.
ευρώ τότε θα µοιραστεί σε αδύν αµες και ευαίσθητες
κοιν ων ικές οµάδες.

Ο υπουργός Οικον οµικών  Χρήστος Σταϊκούρας µε
δηλώσεις του είπε πως αυτή την  εβδοµάδα θα βγει η
απόφαση για το κοιν ων ικό µέρισµα αν αφέρον τας ότι
«υπάρχ ει έν α ποσό το οποίο θα διαν εµηθεί σε
ευαίσθητες κοιν ων ικές οµάδες. Το πόσο θα είν αι αυτό
θα αποφασιστεί αυτή την  εβδοµάδα και το πώς θα δια-
ν εµηθεί».

Επικρατέστερο σενάριο θεωρείται η χορήγησή
του να γίνει σε δικαιούχους του Κοινωνικού Εισο-
δήµατος Αλληλεγγύης, µονογενεϊκές οικογένειες
και νοικοκυριά στα όρια της φτώχειας.

Επίσης από το οικον οµικό επιτελείο αν αφέρουν  ότι
προτεραιότητα για την  κυβέρν ηση είν αι και τα άτοµα
µε Ειδικές Αν άγκες. Μία ακόµα κατηγορία είν αι και οι
πολύτεκν οι µε τέσσερα παιδιά και πάν ω και εφόσον
το οικογεν ειακό εισόδηµα δεν  ξεπερν άει κάποιο όριο
εν δεχ οµέν ως τα 10.000 -12.000 ευρώ.

Κοινωνικό µέρισµα: Από µέρα σε µέρα 
οι αποφάσεις - Σε ποιους θα δοθεί
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Με ταχύτατους ρυθµούς προχωρά η ανέγερση της Στέγης του Συλλόγου Πολιτισµού ο “Αιγέας”

Μ
ε ταχύτατους ρυθµούς προχωρά η ανέγερση της
Στέγης του Συλλόγου Αιγαιοπελαγίτικου Πολιτι-
σµού ο “Αιγέας” η θεµελίωση του οποίου είχε τελε-

στεί µε τις ευλογίες της εκκλησίας στις 31 Ιανουαρίου του
2019. 

Μετά την τοιχοποιία µε τούβλα έχουν αρχίσει να πέφτουν
και τα µπετά ενώ οι εργασίες προχωρούν ταχύτατα εντός κι
εκτός του κτιρίου, στην κυριολεξία, µε ήλιο και βροχή. 

Το κτίριο που βασίζεται στην Αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονι-
κή και κατασκευάζεται µε µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και
χρηµατοδότηση του ∆ήµου Φυλής, αναµένεται να αποτελέσει
πόλο έλξης και πολιτισµού για τους νησιώτες του ∆ήµου
Φυλής και της ευρύτερης περιοχής αλλά και για όλους τους
λάτρεις της ξεχωριστής κουλτούρας των νησιών του Αιγαίου. 

Λίγα λόγια για την Στέγη του Αιγέα βασισµένα στην τεχνική
της περιγραφή:

Το κτίριο έχει ανεγερθεί στη συµβολή των οδών Βασιλείου
Μελετίου και Νικηφόρου Μανδηλαρά της ∆ηµοτικής Ενότ-
ητας Άνω Λιοσίων σε οικόπεδο έκτασης 818,53 τ.µ. 

Η πραγµατοποιούµενη κάλυψη είναι 200,00 τ.µ. και η
συνολική πραγµατοποιούµενη δόµηση είναι 400,00 τ.µ. 

Το κτίριο σύµφωνα µε τη µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας,
ακολουθεί την αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική και υλοποιείται
µε πόρους του ∆ήµου Φυλής. Αποτελείται από έναν ισόγειο
ενιαίο χώρο ο οποίος προορίζεται για χώρους εκδηλώσεων

και έναν υπόγειο χώρο, ο οποίος διαθέτει χώρους γραφ-
είων, WC ανδρών, WC γυναικών, αποδυτήρια και αποθη-
κευτικούς χώρους. Επίσης προβλέπεται κατασκευή πέργκο-
λας στην πρόσοψη του κτιρίου ενώ ο περιβάλλοντας χώρος
επιφάνειας 618,53 τ.µ. θα φυτευτεί µε γκαζόν και το υπόλοι-
πο τµήµα θα στρωθεί µε πλάκες τύπου Καρύστου.

Kυκλοφοριακή αγωγή σε σχολεία των Αχαρνών
µε τη συµµετοχή 150 παιδιών

Με µεγάλη επιτυχία και τη συµµετοχή
150 παιδιών πραγµατοποιήθηκε
ηµερίδα µε θέµα την ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ
ΑΓΩΓΗ στα 6ο και  12ο ∆ηµοτικά
Σχολεία Αχαρνών.

Έως σήµερα, παραπάνω από 2.000
µαθητές Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης έχουν
παρακολουθήσει  και  συµµετάσχει
διαδραστικά στο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα. Είναι  µία πρωτοπόρα
κίνηση που βρίσκει  µεγάλη
ανταπόκριση.

Όπως δήλωσε ο αρµόδιος
Αντιδήµαρχος για τη ∆ηµοτική
Αστυνοµία Μιχάλης Βρεττός: «Από την
πρώτη στιγµή έχει γίνει σαφής από τη
νέα ∆ηµοτική Αρχή και τον ∆ήµαρχο
Σπύρο Βρεττό, η αναγκαιότητα να
εργαστούµε πάνω στην ενηµέρωση των
νέων παιδιών. 

Είναι αυτοί που θα µας δείξουν το
δρόµο για µία καλύτερη πόλη. Είµαι
υπερήφανος για τη δουλειά που γίνεται
προς αυτήν την κατεύθυνση από τη
∆ηµοτική Αστυνοµία και οφείλω να πω
συγχαρητήρια στην προϊσταµένη κ.
∆ήµητρα Τσιαούση.»
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Π
ραγµατοποιήθηκε την  Τρίτη 19
Νοέµβρη η σύσκεψη – συζήτ-
ηση που πραγµατοποιήθηκε

στο Πολιτιστικό κέν τρο του ∆ήµου
Ελευσίν ας (ΠΑΚΠΠΑ) µε θέµα: «Η ΝΕΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΗΠΑ – ΕΛΛΑ∆ΑΣ & Ο
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ
KINHMATOΣ».

Την  συζήτηση άν οιξε ο πρόεδρος τη
επιτροπής Αν τών ης Αλεξαν δρόπουλος,
ο οποίος ευχ αρίστησε τους παραβρισ-
κόµεν ους για την  παρουσία τους. 

Στη συν έχ εια το λόγο πήρε ο Χρήστος
Μαργαν έλης, µέλος της Γραµµατείας της
ΕΕ∆ΥΕ και κύριος οµιλητής της εκδήλω-
σης. 

Στην  οµιλία του στάθηκε σε πλευρές
της συµφων ίας ΗΠΑ – Ελλάδας, στο ότι
όλη η χ ώρα γίν ετε βάση αµερικαν ική,
τους κιν δύν ους που απορρέουν  από
αυτό για το λαό µας, αλλά και τις επίπτω-
σης στην  ευρύτερη περιοχ ή. 

Στη συν έχ εια έγιν αν  ερωτήσεις και
τοποθετήσεις των  παραβρισκόµεν ων .
Συν τον ιστής της συζήτησης ήταν  ο 

γραµµατέας της επιτροπής Χριστόφο-
ρος ∆ηµόπουλος.

Ο Χρήστος Μαργαν έλης, κλίν ον τας
κάλεσε τους παραβρισκόµεν ους ν α
γίν ουν  κοιν ων οί των  θέσεων  και προ-
τάσεων  του κιν ήµατος ειρήν ης,
παλεύον τας παράλληλα για:

• Να µην  αν αν εωθεί, ν α καταγγε-
λθεί η Ελλην οΑµερικαν ική “Συµφων ία
Αµοιβαίας Αµυν τικής Συν εργασίας.”

• Να κλείσει η βάση της Σούδας

και οι άλλες Αµερικαν οΝΑΤΟϊκές βάσεις.
Καµία σκέψη για µεταφορά στον  Άραξο
ή αλλού πυρην ικών  όπλων  των  ΗΠΑ.

• Να επιστρέψουν  εδώ και τώρα
όλα τα στελέχ η των  Εν όπλων  ∆υν ά-
µεων  που υπηρετούν  σε αποστολές
των  ΗΠΑ - ΝΑΤΟ εκτός συν όρων .

• Αποδέσµευση από το ΝΑΤΟ
και την  ΕΕ µε τον  λαό ν οικοκύρη στον
τόπο του.

• Αλληλεγγύη στο συριακό λαό και
σε όλους τους λαούς που αν τιστέκον -
ται.

Γ
υν αικεία? υπόθεση αποτέλεσε η πρώτη, µετά την  αν άληψη των
καθηκόν των  της, επίσηµη συν άν τηση που είχε µε τις γυν αίκες
µέλη του ΚΑΠΗ ∆ηµοτικής Κοιν ότητας Φυλής, η Ελέν η Λιάκου,

Αν τιδήµαρχος ∆ηµοτικής Κοιν ότητας Φυλής, Πρόεδρος του ΚΑΠΗ ∆.Κ.
Φυλής και Αν τιδήµαρχος ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών  και Προµηθειών  του
∆ήµου Φυλής.

Η νέα Πρόεδρος του ΚΑΠΗ είχε την ευκαιρία να συνοµιλήσει µε τις
γυναίκες µέλη του Κέντρου και να συζητήσει µαζί τους για τις δράσεις και λει-
τουργίες του ΚΑΠΗ. «Γνωρίζοµαι προσωπικά µε κάθε µία από εσάς και
χαίροµαι που σας βλέπω στο ΚΑΠΗ. 

Θέλω να νιώθετε αυτό τον χώρο οικείο, έναν χώρο όπου θα µαζευόσαστε
για να κουβεντιάσετε, να ψυχαγωγηθείτε αλλά και να δηµιουργήσετε», ανέφ-
ερε η Ελένη Λιάκου διαβεβαιώνοντας ότι η ∆ηµοτική Αρχή και η ίδια ως
Πρόεδρος του ΚΑΠΗ έχουν θέσει υψηλά στις προτεραιότητές τους τη φρον-
τίδα των ατόµων της τρίτης ηλικίας.

Η Ελένη Λιάκου υπογράµµισε ότι σχεδιάζει να εµπλουτίσει το πρόγραµµα
δραστηριοτήτων του ΚΑΠΗ και ζήτησε από τις κυρίες να δηλώσουν τις δρα-
στηριότητες που επιθυµούν. «Θέλω ο χρόνος σας στο ΚΑΠΗ να περνά
ευχάριστα και δηµιουργικά. Εδώ να ξεκουράζεστε και να χαλαρώνετε κάνον-
τας πράγµατα που σας ευχαριστούν», υπογράµµισε.

Για τις προγραµµατισµένες για το επόµενο διάστηµα, δράσεις, δραστηρι-
ότητες, επισκέψεις σε θέατρα, εκδροµές, ιατρικές εξετάσεις κ.λπ., ενηµέρω-
σε τις κυρίες η Υπεύθυνη των ΚΑΠΗ, Ειρήνη Αληµατήρη, η οποία πραγµα-
τοποίησε ανάλογες ενηµερωτικές συναντήσεις και στα υπόλοιπα ΚΑΠΗ του
∆ήµου, ήτοι στο 1ο και το 2ο ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων και στο ΚΑΠΗ Ζεφυρίου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 19  Νοέµβρη η σύσκεψη – συζήτηση
στο Πολιτιστικό κέντρο του ∆ήµου Ελευσίνας (ΠΑΚΠΠΑ)

µε θέµα: «Η ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΗΠΑ – ΕΛΛΑ∆ΑΣ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΑΛΗΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ KINHMATOΣ».

Σε ζεστή ατµόσφαιρα η πρώτη συνάντηση 
της Ελένης Λιάκου µε γυναίκες µέλη 

του ΚΑΠΗ ∆.Κ. Φυλής
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ΣΣεειισσµµόόςς  66,,44  ΡΡίίχχττεερρ  σσττηηνν  ΑΑλλββααννίίαα::
∆εκάδες νεκροί και τραυµατίες 

-Κτίρια κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα, σκηνές πανικού

Τουλάχ ιστον  18 ν εκροί και πάν ω από 600 τρα-
υµατίες είν αι ο τραγικός απολογισµός του σεισµού των
6,4 βαθµών  της κλίµακας Ρίχ τερ που σηµειώθηκε τα
ξηµερώµατα στην  Αλβαν ία.

Η υπουργός Άµυν ας της χ ώρας, Όλτα Χάκα, έκαν ε
λόγο για 7 ν εκρούς και πάν ω από 325 τραυµατίες,
προσθέτον τας πως έν ας µεγάλος αριθµός ατόµων
παραµέν ει ακόµη εγκλωβισµέν ος κάτω από τα
συν τρίµµια χ ωρίς ν α µπορεί ν α δώσει, προς το
παρόν , περισσότερα στοιχ εία.Κτίρια έχ ουν  καταρρ-
εύσει και εκατον τάδες άλλα έχ ουν  υποστεί ζηµιές. 

Ο µέχ ρι στιγµής απολογισµός δείχ ν ει ότι ο σεισµός
προκάλεσε εκτεταµέν ες υλικές ζηµιές σε Τίραν α,
∆υρράχ ιο, Φίερι και Λέζια. Πολλά κτίρια κατέρρευσαν
στο ∆υρράχ ιο, συµπεριλαµβαν οµέν ου εν ός τριώροφ-
ου ξεν οδοχ είου.

Η λίστα των  ν εκρών  και των  τραυµατιών  όσο περ-
ν ούν  οι ώρες µεγαλών ει. Αλβαν ικά µέσα εν ηµέρωσης
µεταδίδουν  ότι ο αριθµός των  ν εκρών  έφθασε τους
18. Υππεν θυµίζεται ότι ν ωρίτερα, σε αν άρτησή του,
στο Twitter ο διευθυν τής επικοιν ων ίας της αλβαν ικής
κυβέρν ησης, Έν τρι Φούγκα, έγραψε ότι 28 άν θρωποι
έχ ουν  διασωθεί και 600 έχ ουν  λάβει ιατρική βοήθεια.

Στην  ίδια αν άρτηση, ο κ. Φούγκα επισηµαίν ει ότι
«οµάδες έκτακτης αν άγκης έρχ ον ται από το Κόσοβο,
την  Ιταλία, την  Ελλάδα και άλλους γείτον ες. Οι
διασώστες λαµβάν ουν  βοήθεια από εθελον τές σε µια
πρωτοφαν ή επίδειξη αλληλεγγύης».

Την  ίδια ώρα δεκάδες είν αι οι τραυµατίες που έχ ουν
µεταφερθεί στα ν οσοκοµεία. Ο πρεσβευτής της

Τουρκίας στην  Αλβαν ία, δήλωσε πως µια
οµάδα περίπου 20 Τούρκων  υπηκόων
διασώθηκε από έν α ξεν οδοχ είο που υπέ-
στη ζηµιές από τον  σεισµό. Όπως δήλω-
σε στο CNN- Turk ο Αχ µέτ Γιορούκ, οι
Τούρκοι διέµεν αν  σε ξεν οδοχ είο του
∆υρραχ ίου, µία από τις περιοχ ές που επλήγησαν  πιο
έν τον α από τον  σεισµό.

Κτίρια κατέρρευσαν  σαν  τραπουλόχ αρτα 

Κτίρια ισοπεδώθηκαν  σαν  πύργοι από τραπου-
λόχ αρτα και αµέτρητα άλλα υπέστησαν  ζηµιές. Ο σει-
σµός έπιασε στον  ύπν ο τους κατοίκους της Αλβαν ίας
και πολλοί ήταν  αυτοί στις πόλεις κον τά στο επίκεν -
τρο που άρχ ισαν  ν α τρέχ ουν  παν ικόβλητοι στους
δρόµους.Πλήθος κόσµου µπροστά από κτίριο που
κατέρρευσε από τον  σεισµό -Φωτογραφία:
APΣηµειών εται ότι αυτός είν αι ο δεύτερος µεγάλος σει-
σµός που γίν εται στην  Αλβαν ία µέσα στον  χ ρόν ο.
Στις 21 Σεπτεµβρίου, σεισµός 5,6 Ρίχ τερ είχ ε προκα-
λέσει ζηµιές σε περίπου 500 σπίτια, καταστρέφον τας
ολοσχ ερώς κάποια από αυτά.Η σηµεριν ή δόν ηση είχ ε
επίκεν τρο 7 χ ιλιόµετρα βορειοαν ατολικά από το
∆υρράχ ιο, που βρίσκεται περίπου 30 χ ιλιόµετρα δυτι-
κά των  Τιράν ων . Ο σεισµός σηµειώθηκε στις 04:54 και
είχ ε εστιακό βάθος 10 χ ιλιόµετρα. Σύµφων α µε το
Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Ιν στιτούτο, η δόν ηση ήταν
µεγέθους 6,4 Ρίχ τερ, µε άλλες πηγές ν α κάν ουν  λόγο
για 6,3 Ρίχ τερ, εν ώ αρχ ικά είχ ε µετρηθεί 6,6 Ρίχ τερ.

Σε αρκετές περιοχ ές που επλήγησαν  από τον  σει-
σµό υπάρχ ουν  σοβαρά προβλήµατα στην  ηλεκτρ-
οδότηση και τις τηλεπικοιν ων ίες. 

Στους δρόµους επικρατεί κοµφούζιο, εν ώ ο πρωθυ-
πουργός της χ ώρας Εν τι Ράµα µετέβη στο ∆υρράχ ιο,
που επλήγη περισσότερο. Στις 07:03 το πρωί της
Τρίτης καταγράφηκε µετασεισµός 5,4 βαθµών  της
κλίµακας Ρίχ τερ.

Τηλεφων ική επικοιν ων ία Μησοτάκη-Ράµα

Εν  τω µεταξύ, τηλεφων ική επικοιν ων ία µε τον
πρωθυπουργό της Αλβαν ίας, Έν τι Ράµα, είχ ε το πρωί
της Τρίτης ο Έλλην ας πρωθυπουργός.Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης εξέφρασε τη συµπαράστασή του στον
Αλβαν ό οµόλογό του, εν ώ έδωσε εν τολή ν α αν αχ ωρή-
σει άµεσα για την  Αλβαν ία κλιµάκιο της ΕΜΑΚ προκει-
µέν ου ν α βοηθήσει στις έρευν ες διάσωσης. Ο κ.
Μητσοτάκης δήλωσε επίσης στον  κ. Ράµα πως η
Ελλάδα είν αι διατεθειµέν η ν α συµβάλει µε όποιον  άλλο
τρόπο χ ρειαστεί. Μήν υµα συµπαράστασης προς την
Αλβαν ία εξέφρασε και ο Έλλην ας υπουργός Εξωτερ-
ικών , Νίκος ∆έν διας, µε αν άρτησή του στον  προσω-
πικό του λογαριασµό στο Τwitter.
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr

Μ
ετά από
αιτήµατα
τ ω ν

κατοίκων της
Φυλής – Ζωφρ-
ιάς για την γραµ-
µή 711, των
κατοίκων του
Ασπροπύργου
για την λεωφορει-
ακή γραµµή Γ16
καθώς και των
∆ηµάρχων των
παραπάνω περ-
ιοχών, ο Αντιπρ-
όεδρος της Βουλής και Βουλευτής
∆υτικής Αττικής Αθανάσιος Μπούρ-
ας ήρθε σε επικοινωνία τόσο µε την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Υποδοµών και  Μεταφορών όσο και
µε τον πρόεδρο του ΟΑΣΑ. 

Μετά από αυτή την καθοριστική
παρέµβαση του κ. Μπούρα, οι αρµό-
διοι φορείς δεσµεύτηκαν απέναντί 

του για επανεξέταση του ζητήµατος
της κατάργησης και υποσχέθηκαν να
δώσουν την πρέπουσα λύση στο
πρόβληµα που απασχολεί τους
κατοίκους αυτών των περιοχών.

Ο κ. Μπούρας θα βρίσκεται σε δια-
ρκή επικοινωνία µε τους αρµόδιους
φορείς ώστε να ικανοποιηθούν τα
αιτήµατα των κατοίκων και των
∆ηµοτικών Αρχών.

Η ∆ιαρκής Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέ-
σεων της Βουλής των
Ελλήνων σ α ς   π ρ ο
σ κ α λ ε ί
σε Ηµερίδα µε θέµα:

«Η Εθνική Στρατηγική
για την επιδηµία του
HIV»  στις 3 ∆εκεµ-
βρίου 2019, ώρα 11.00
στην αίθουσα Γερου-
σίας της Βουλής των Ελλήνων 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Βασίλειος Οικονόµου

Π.Α. τηλ.επικοινωνίας:2108542901
Mail:b.oikonomou@parliamnet.gr      

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΕΝΑΡΞΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Kωνσταντίνος Αν. Tασούλας , Πρόεδρ-

ος της Βουλής των Ελλήνων 
Βασίλειος Κικίλιας, Υπουργός Υγείας 
Βασίλης Οικονόµου, Πρόεδρος ∆ιαρ-

κούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέ-
σεων 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Γιάννης Κυριόπουλος, Οµότιµος Καθη-
γητής Ε.Σ.∆.Υ. 
Νίκος ∆έδες, Πρόεδρος Συλλόγου

Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή»
Παναγιώτης Αρκουµανέας, Πρόεδρος

Ε.Ο.∆.Υ. 
Γιώτα Τουλούµη , Συντονίστρια Εθνικού

Στρατηγικού Σχεδίουγια τον ΗIV 
Μάριος Λαζανάς, Πρόεδρος Ελληνικής

Εταιρείας Μελέτης & Αντιµετώπισης του
AIDS 
Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής

Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Παν/µιο
Πελοποννήσου 
Κώστας Αθανασάκης, Οικονοµολόγος

Υγείας, Τµήµα Πολιτικών ∆ηµόσιας
Υγείας, Πα∆Α 
Θα ακολουθήσoυν παρεµβάσεις
Ώρα Έναρξης    11.00 
Ώρα Προσέλευσης 10.30               

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ηµερίδα µε θέµα: «Η Εθνική Στρατηγική για

την επιδηµία του HIV» στις 3 ∆εκεµβρίου 2019 

∆έσµευση Προέδρου του ΟΑΣΑ στον
κ. Αθ. Μπούρα για επανεξέταση 

των καταργήσεων των λεωφορειακών 
γραµµών 711 και Γ16.
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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)

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

ΖHTΕΙTAI BOHΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΟΥ
Ε∆ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

9.00 ΕΩΣ 16.00   ΤΗΛΕΦΩΝΟ  6941638447
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Α∆ΑΜ: 19PROC 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             
∆ΗΜΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                          

∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

∆ήµος Ελευσίν ας, 
18-11-2019 

Α.Π.: οικ. 18185   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ»
προϋπολογισµού 149.889,96€
συµπεριλαµβαν οµέν ου ΦΠΑ
24%

Ο ∆ήµος Ελευσίν ας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ενδεικτικού προϋ-
πολογισµού 149.889,96€
συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α. για την υλοποίηση της
δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ»
µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονο-
µική άποψη προσφορά µόνο
βάσει της τιµής ( χαµηλότερη τιµή
),  όπως προδιαγράφονται στην
αρ. 95/19  Τεχνική  Προδιαγρα-
φή  του ∆ήµου Ελευσίνας, που
συνέταξε η ∆ιεύθυνση Καθαριότ-
ητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλ-
λοντος και Πρασίνου του ∆ήµου
Ελευσίνας . 

Ο διαγωνισµός θα πραγ-
µατοποιηθεί µε χρήση της πλα-
τφόρµας του Εθνικού Συστήµα-
τος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων ( Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr 

Ηµεροµην ία και ώρα έν αρξ-
ης υποβολής των  προσφ ορών
23/12 / 2019  και ώρα: 07:00 

Καταληκτική ηµεροµην ία και
ώρα υποβολής των  προσφ ο-
ρών :     10/01/2020  και
ώρα:15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται σε  (36)  µήν ες από την
υπογραφ ή  µε δικαίωµα παρά-
τασης σύµφ ων α µε την
κείµεν η ν οµοθεσία.

Στον  διαγων ισµό γίν ον ται
δεκτά φ υσικά ή  ν οµικά πρό-
σωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
εν ώσεις των  αν ωτέρω
φ υσικών  ή ν οµικών
προσώπων .

Η Εγγύηση συµµετοχής
ορίζεται στο ποσοστό 2%  της
προϋπολογισµέν ης δαπάν ης
χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι
2.418,00€.

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
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

Το πλήρες κείµενο της ∆ια-
κήρυξης µε τα συνηµµένα µέρη
της (σε ηλεκτρονική µορφή)
διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα
του δήµου στη διεύθυνση:
https://www.elefsina.gr/el/diakir-
ixeis-diagonismoi

Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Κ.

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Εµπνευσµένη 
θεατρική 
Παράσταση
στο ∆ηµοτικό
Σχολείο
Φυλής την 
Παρασκευή 29
Νοεµβρίου 
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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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 & 6949073467 
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«Το Χαµόγελο του Παιδιού»,
ενόψει Χριστουγέννων,
συγκεντρώνει τρόφιµα &
είδη πρώτης ανάγκης για
παιδιά και οικογένειές  που
ζουν στο όριο της φτώχειας

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» εκπρο-
σωπών τας τα χ ιλιάδες παιδιά και τις
οικογέν ειές τους που βρίσκον ται στην
Ελλάδα και ζουν  στο όριο της φτώχ ει-
ας, απευθύν εται σε κάθε πολίτη και
φορέα ζητών τας υποστήριξη προκειµέ-
ν ου ν α συγκεν τρωθούν  τα απαραίτητα
τρόφιµα και είδη πρώτης αν άγκης και
ν α καλυφτούν  οι βασικές τους αν άγκες.

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» παρά τις
δυσκολίες, συν εχ ίζει σταθερά το έργο
του, κι εν όψει των  Χριστουγέν ν ων ,
καλεί όλους ν α στηρίξουν  την  πρωτο-
βουλία αυτή µε δεδοµέν ο ότι ο αριθµός
των  οικογεν ειών , που δεν  µπορούν  ν α
καλύψουν  ούτε τα στοιχ ειώδη για τα
παιδιά τους, αυξάν εται δραµατικά.

Ωστόσο, χ άρη σε αν άλογες κιν ητο-
ποιήσεις και στη θετική αν ταπόκριση
των  συµπολιτών  µας το Α’ εξάµην ο του

2019 και παρά τις τεράστιες δυσκολίες, 

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» στήριξε
παν ελλαδικά 9.445 παιδιά και τις οικογέ-
ν ειές τους που ζουν  ή απειλούν ται ν α
βρεθούν  σε συν θήκες φτώχ ειας. Από
το σύν ολο των  παιδιών , τα 1.147 υπο-
στηρίχ θηκαν  για πρώτη φορά. Σε
ποσοστό 78,40% οι οικογέν ειες ήταν
άν εργων  γον έων  ή απασχ όλησης σε
επισφαλή εργασία.

Τα είδη που συγκεν τρών ον ται είν αι
απαραίτητα καθηµεριν ά για κάθε παιδί,
φυλάσσον ται και διαν έµον ται απευθείας
από «Το Χαµόγελο του Παιδιού» και την
εξειδικευµέν η οµάδα του Οργαν ισµού.
Απαράβατος καν όν ας -και σε αυτή την
περίπτωση- είν αι η διασφάλιση της αξιο-
πρέπειας κάθε παιδιού και η απόλυτη
διαφάν εια στη διαδικασία τόσο της
συγκέν τρωσης όσο και της διαν οµής
των  ειδών .

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» στο
πλαίσιο της φρον τίδας για το παιδί και
την  οικογέν εια ξεκίν ησε το 1997 τη λει-
τουργία των  Κέν τρων  Στήριξης Παιδιού
& Οικογέν ειας, προσφέρον τας υπο-
στηρικτικές υπηρεσίες σε έν α µεγάλο
αριθµό οικογεν ειών  µε αν ήλικα παιδιά,
που αν τιµετωπίζουν  σοβαρά προβλή-
µατα διαβίωσης. Κύριος σκοπός των
Κέν τρων  Στήριξης είν αι η αποφόρτιση 

της οικογέν ειας από προβλήµατα που
µπορούν  ν α λυθούν  µε τη συµµετοχ ή
του οργαν ισµού «Το Χαµόγελο του Παι-
διού» (προβλήµατα διαβίωσης, επικοι-
ν ων ίας και αλληλεπίδρασης µε φορείς
πρόν οιας κλπ). Παράλληλα στοχ εύουν
στην  κιν ητοποίηση των  µελών  της κάθε
οικογέν ειας, ούτως ώστε ν α εν ισχ ύεται
ο οικογεν ειακός πυρήν ας και θεσµός και
ν α µην  οδηγείται η οικογέν εια σε κλιµά-
κωση της κρίσης µε αρν ητικά αποτελέ-
σµατα για τα παιδιά. Συγκεκριµέν α
πραγµατοποιείται ολιστική προσέγγιση
στη δυσλειτουργική οικογέν εια µε στόχ ο
την  εν δυν άµωσή της και την  - κατά το
δυν ατόν  - αποκατάσταση της ικαν ότ-
ητάς της ν α αν ταποκριθεί θετικά στις
αν άγκες της καθηµεριν ότητας, µε τις
δικές της δυν άµεις και ν α αποτελέσει
έν α ασφαλές περιβάλλον  φρον τίδας για
τα παιδιά.

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΕΙ∆Η ΠΡΩΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

● Μελοµακάρον α (σε συσκευασία)
● Κουραµπιέδες (σε συσκευασία)
● Γάλα εβαπορέ
● Λάδι
● Ρύζι

● Όσπρια
● Αλεύρι
● Σάλτσα τοµάτας
● Είδη πρωιν ού (κακάο, µπισκότα,

κρουασάν , δηµητριακά, φρυγαν ιές, µέλι,
µαρµελάδα, µερέν τα, χ υµοί)

● Άν θος αραβοσίτου
● Αλάτι, Ξύδι
● Πουρές
● Βρεφικές κρέµες
● Βρεφικό γάλα Νο 1 & 2
● Είδη βρεφικής φρον τίδας (πάν ες,

µωροµάν τηλα, σαµπουάν , αφρόλουτρα,
κρέµες συγκάµατος)

● Προϊόν τα καθαρισµού (καθαριστικά
και απολυµαν τικά γεν ικής χ ρήσης,
µαλακτικό ρούχ ων , απορρυπαν τικό
πλυν τηρίου, χ λωρίν η κλπ)

● Είδη προσωπικής φρον τίδας (σαµ-
πουάν , αφρόλουτρα, οδον τόκρεµες,
οδον τόβουρτσες)

● Είδη οικιακής χ ρήσης (αλουµιν όχ αρ-
το, διάφαν η µεµβράν η, σακούλες απο-
ρριµµάτων )

● Χαρτικά (χ αρτί υγείας, χ αρτί κου-
ζίν ας, χ αρτοπετσέτες)

Η συγκέν τρωση των  ειδών  πραγµατο-
ποιείται στα Κέν τρα Στήριξης Παιδιού
και Οικογέν ειας του οργαν ισµού, σε
πολλές περιοχ ές στην  Ελλάδα:

Τ
ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι κής,
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του,
Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκει ται  να

συνεδριάσει  σήµερα  Τετάρτη, 27-11-2019 και
ώρα 15:30 στο αµφιθέατρο του Υπουργείου
Υποδοµών και  Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτι κών της 15ης,
16ης και  17ης Συνεδρίασης έτους 2019 του
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

2. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πολι -
τι κών Κοι νωνικής Ένταξης και  Κοι νωνικής
Συνοχής Περιφέρειας Αττικής έτους 2018.

(Εισηγήτρια η Εντεταλµένη Περιφερειακή
Σύµβουλος κ. Μ. Κουρή)

3. Έγκριση της σύναψης και  όρων του
σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περ-
ιφέρειας Αττικής και  του ∆ήµου Πειραιώς για
την κατασκευή του έργου µε τί τλο: «Συµπληρω-
µατική Σύµβαση για εργασίες αποκατάστα-
σης και  αντιστήριξης του πρανούς στην πλαζ
Βοτσαλάκια στα πλαίσια του υποέργου:
“Ανάπλαση και  αναβάθµιση επιλεγµένων
περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών στον
αστικό ιστό του ∆ήµου Πειραιά. ΑΑΕ 8/2012”
του έργου: Ολοκληρωµένη Αστική Αειφόρος
Ανάπλαση ευρείας κλίµακας στο ∆ήµο Πειρ-
αιά – Β΄ Φάση».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ.
Αντωνάκου)

4. Έγκριση σύναψης και  όρων τροπο-
ποίησης – παράτασης προγραµµατι κής
σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και  του ∆ήµου Χαλανδρίου για το έργο:

«∆ιαµόρφωση πλατείας στον Κ.Χ. 1170 του
∆ήµου Χαλανδρίου».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ.
Κεφαλογιάννη)

5. Έγκριση σκοπιµότητας και  δαπάνης
για τη συµµετοχή υπαλλήλων της ∆/νσης Αγρο-
τικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. ∆υτικού
Τοµέα Αθηνών στο 3ο Συνέδριο Γεωγραφικών
Πληροφορικών Συστηµάτων και  Χωρικής
Ανάλυσης στη Γεωργία και  την Κτηνοτροφία,
που θα διεξαχθεί  στην Αθήνα στις 11, 12 και  13
∆εκεµβρίου 2019 στην Αθήνα.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Λεω-
τσάκος)

6. Λήψη απόφασης για την παράταση
ωραρίου των εµπορικών καταστηµάτων εντός
του εµπορικού κέντρου στο ∆ήµο Γλυφάδας.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. ∆.
Νάνου)

7. Έγκριση σκοπιµότητας και  δαπάνης
για εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί  στις
φυλακές Αυλώνα στις 18 ∆εκεµβρίου 2019.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε.
∆ουνδουλάκη)

8. Έγκριση σκοπιµότητας και  δαπάνης
για εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν
για τις ηµέρες µνήµης των Γενοκτονιών για το
έτος 2020.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε.
∆ουνδουλάκη)

9. Ορισµός εκπροσώπου της Περιφ-
έρειας Αττικής στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του
Π∆ 170/2003 των συγκοινωνιακών φορέων της
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρ-
ειας Αττικής.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β.
Θεοδωρακοπούλου - Μπόγρη)

10. Έγκριση λήψης µέτρων σήµανσης

και  εξασφάλισης κυκλοφορίας σύµφωνα µε τη
µελέτη: «Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων
λόγω αποκλεισµού τµηµάτων της οδού Βασ.
Κωνσταντίνου στην ∆.Κ. Βάρης στο πλαίσιο
κατασκευής του έργου: «Κατασκευή αντιπ-
ληµµυρικών έργων Βάρης -  Βούλας – Βου-
λιαγµένης».

(Εισηγήτρια η Εντεταλµένη Περιφερειακή
Σύµβουλος κ. Ε. Κοσµίδη)

11. Απόφαση λήψης µέτρων προσωρ-
ινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων του έργου
«Καθαρισµός – Συντήρηση – Κατασκευή φρε-
ατίων υδροσυλλογής και  συνδετηρίων αγωγών
δικτύου πρώην ∆ΕΣΕ».

(Εισηγήτρια η Εντεταλµένη Περιφερειακή
Σύµβουλος κ. Ε. Κοσµίδη)

12. Ορισµός νέων µελών του Περιφερει -
ακού Συµβουλίου Αττικής σε Κοινές Επιτρο-
πές Παρακολούθησης Προγραµµατι κών
Συµβάσεων Περιφέρειας Αττικής. 

(Εισηγήτρια η Εντεταλµένη Περιφερειακή
Σύµβουλος κ. Ε. Κοσµίδη)

13. Γνωµοδότηση επί  της Μελέτης Περι -
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστά-
µενου Καταστήµατος Τεχνικού και  Οικιακού
Εξοπλισµού της εταιρείας PRAKTIKER HEL-
LAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. επί  της οδού Τατοΐου 14,
Μεταµόρφωση, ∆ήµος Μεταµόρφωσης, Π.Ε.
Βορείου Τοµέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ.
Ν. Παπαδάκης)

14. Γνωµοδότηση επί  της Μελέτης Περι -
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Νέο ∆ιώροφο Κτίριο Κεντρικών Εγκαταστά-
σεων Εταιρείας Ταχυµεταφορών µε Υπόγειο
Σταθµό Αυτοκινήτων (Κέντρο διαλογής – Γραφ-
εία – Καταστήµατα λιανικής)», επί  της Π.
Ράλλη 36-38, στο ∆ήµο Αιγάλεω, Π.Ε. ∆υτικού

Τοµέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ.

Ν. Παπαδάκης)
15. Γνωµοδότηση επί  της Μελέτης Περι -

βαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διαδικασία
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά
στη δραστηριότητα «Κατάστηµα Υγειονοµικού
ενδιαφέροντος – Μικτή Επιχείρηση Λιανικής &
Χονδρικής ∆ιάθεσης Τροφίµων και  Ποτών –
Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και  ∆ιάθε-
σης Πλήρους γεύµατος» της «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» στη Λ. Κηφισού 94, στο
∆ήµο Αιγάλεω – ΠΕΤ: 1907136525.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ.
Ν. Παπαδάκης)

16. Γνωµοδότηση επί  της Μελέτης Περι -
βαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου έγκριση
των περιβαλλοντικών όρων του υφιστάµενου
δικτύου γεωτρήσεων που βρίσκεται  εντός του
Οικοδοµικού Συνεταιρισµού Βουλευτών
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στην περιοχή Κηφισιά Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ.
Ν. Παπαδάκης)

17. Γνωµοδότηση επί  της Μελέτης Περι -
βαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μονάδα
Βιοαερίου, επαύξηση ισχύος από 499kW σε
998kW της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
Α.Ε. που βρίσκεται  στη θέση Βράχος Ντόσκο-
υρι  στο ∆ήµο Μεγάρων της Περιφέρειας Αττι -
κής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ.
Ν. Παπαδάκης)

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
«Μονάδα Βιοαερίου, στη θέση Βράχος Ντόσκουρι στο ∆ήµο Μεγάρων
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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
εργασία..Χειριστές µηχανηµάτων clark BT . Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας. ηλεκτροσυγκολλητές 
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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