
Την Κυριακή η παρουσίαση
του βιβλίου του
Σεραφείµ Τσόκα

Μειώνει κατά 10%τα
δηµοτικά τέλη ο ∆ήµαρχος
Αχαρνών Σπ. Βρεττός

. Νέα πρωτοβουλία και για τα αδέσποτα ζώα

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΑ ΣΤΟΥΣ

ΟΙΚΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ
Ο Γενικός Γραµµατέας Φυσικού

Περιβάλλοντος και Υδάτων
Κων/νος Αραβώσης άκουσε τα αιτήµατα

και τις προτάσεις των εκπροσώπων της
Συντονιστικής Επιτροπής Πυρόπληκτων

Κινέτας του ∆ήµου Μεγαρέων.

ΣΣυυµµββοουυλλεευυττιικκόό  ΣΣττααθθµµόό
γγιιαα  ττηηνν  ΆΆννοοιιαα  ααπποοκκττάά  οο  ∆∆ήήµµοοςς  

ΦΦυυλλήήςς..  ΣΣήήµµεερραα  τταα  εεγγκκααίίννιιαα  

ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΟΥΡΙΤΗ
∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΟΛΗ – ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκεεςς    ΑΑπποοττυυππώώσσεειιςς  σσττηηνν  ΑΑρρββααννίίττιικκηη
ΚΚοουυλλττοούύρραα..  ΣΣυυµµµµεεττοοχχιικκόό  δδρρώώµµεεννοο

ΤΡΙΤΗ 17/12/2019 , Ώρα  19.00 Καφενείο Μπρέµπος ,
Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 2, Ασπρόπυργος

ΛΥΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΙΤΣΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ  

Θα παραλάβουν κανονικά τα δώρα τους οι νικητές µαθητές,
έπειτα από παρέµβαση του Χρήστου Παππού 

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

Κ 2239Αρ. Φύλλου 3811 Παρασκευή 13 ∆εκεµβρίου 2019 Έτος 25ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Λ. Κοσµόπουλος: Προανήγγειλλε νέο Σχέδιο για
την Αντισεισµική Προστασία της ∆υτικής Αττικής
Καθοριστική η συµµετοχή του Καθηγητή ∆υναµικής Τεκτονικής, Εφαρµοσµένης

Γεωλογίας & ∆ιαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, ∆ρ. Ευθυµίου Λέκκα.

ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ:  

ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

Β. Ντηνιακός: Απαραίτητος ο Β. Ντηνιακός: Απαραίτητος ο 
εξορθολογισµός των δαπανών εξορθολογισµός των δαπανών 

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33

Υπεγράφη Σύµφωνο Συνεργασίας µεταξύ Περιφέρ-
ειας Αττικής και ΕΒΕΑ  για την ενεργό στήριξη της

νεοφυούς επιχειρηµατικότητας στην Αττική

σσεελλ..  88
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6908604269

Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Παρασκευή 13 ∆εκεµβρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Νεφώσεις  

Η θερµοκρασία έως 16  βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευστράτιος,  Ευστρατία, Στρατούλα,

Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, 
Ευγένιος, Ορέστης, Ορεστιάς, 

Ορεστία, Ορεστιάδα, Λουκάς, Λουκία 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Καµπόλης Παναγιώτης Α.Πλάτωνος 1, 
2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΟΕ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ 8Α

Τηλέφωνο  : 210-5548208

ΜΑΝ∆ΡΑ
ΓΚΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ 1
Τηλέφωνο  : 210 5550309

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
ΚΑΤΖΙΛΙΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΣΑΚΑΛΩΦ 11 ΚΑΙ ΜΑΣΤΡΑΧΑ 2
Τηλέφωνο  : 210-2471660

08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
ΚΑΒΑΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 67 ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΑΛΑΤΑΚΙ 
ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ), 210-5321114

08:00-14:00 &17:00-23:00

Μ
ε εν τολή του ∆ηµάρχ ου Χαιδαρίου Βαγγέλη
Ντην ιακού υπερωρίες υπαλλήλων του ∆ήµου
θα δικαιολογούν ται και θα πραγµατοποιούν ται

µόν ον  εφόσον  υπάρχ ει πραγµατική υπηρεσιακή
αν άγκη. Είν αι µια απόφαση ευθύν ης της διοίκησης
καθώς συν δέεται µε την  δύσκολη οικον οµική κατά-
σταση του ∆ήµου, και την  αν αγκαιότητα εξορθολογι-
σµου των  δαπαν ών , επισηµαίν ει σε αν ακοίν ωσή του
ο ∆ήµαρχ ος.

To Τουριστικό Περίπτερο ∆αφνίου και συγκεκρ-
ιµένα η παραχώρησή του στον ∆ήµο Χαϊδαρίου
έφερε στη Βουλή µε ερώτησή του ο Βουλευτής
της ∆υτικής Αθήνας του ΜΕΡΑ 25 Κρίτων Αρσέν-
ης.

Σε άλλο θέµα που αφορά τον  δήµο Χαιδαρίου ,
συζητήθηκε στην  Ολοµέλεια της Βουλής στις 6 ∆εκεµ-
βρίου 2019 η Επίκαιρη Ερώτηση τoυ Κρίτων α
Αρσέν η, Βουλευτή ∆υτικής Αθήν ας, µε θέµα «Παρ-
αχ ώρηση χ ρήσης Αν αψυκτήριου Μον ής ∆αφν ιού
στον  ∆ήµο» στην  οποία απάν τησε ο Υφυπουργός
Οικον οµικών  κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ:  
ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
Β. Ντηνιακός: Απαραίτητος ο εξορθολογισµός των δαπανών Β. Ντηνιακός: Απαραίτητος ο εξορθολογισµός των δαπανών 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΟΙΚΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ

Ο Γενικός Γραµµατέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνος Αραβώσης
άκουσε τα αιτήµατα και τις προτάσεις των εκπροσώπων της  Συντονιστικής 

Επιτροπής Πυρόπληκτων Κινέτας του ∆ήµου Μεγαρέων. 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής ∆υτικής Αττικής κ. Αθανάσιος Μπούρας συναντήθηκε µε
τον Γενικό Γραµµατέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κωνσταντίνο Αραβώση. 

Στη συνάντηση τους ήταν παρόντες και εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής Πυρόπληκτων
Κινέτας του ∆ήµου Μεγαρέων. Σκοπός της σύσκεψης ήταν η επίλυση σηµαντικών ζητηµάτων που αφο-
ρούν τους οικιστές της Κινέτας µετά την καταστροφική πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2018, και παρεµ-
ποδίζουν την αποκατάστασή τους.  

Ο κ. Μπούρας υποστήριξε τις προτάσεις των κατοίκων της Κινέτας στο σύνολο τους και τόνισε ότι θα
βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους στηρίζοντας κάθε ενέργεια  που βοηθά στην αποκατάσταση της περ-
ιοχής.  Τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ευχαρίστησαν θερµά τον κ. Μπούρα για την ουσιαστική
και διαχρονική στήριξή του στα ζητήµατα τους.  

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Τέλος στο θέµα που δηµιουργήθηκε στο 3ο
ΓΕΛ Άνω Λιοσίων µε την ακύρωση του διαγωνι-
σµού λογοτεχνίας, ποίησης και σκίτσου της δευ-
τεροβάθµιας σχολικής επιτροπής, µε αποτέλε-
σµα οι νικητές να µη µπορούν να παραλάβουν το
δώρο τους, έδωσε, µε παρέµβασή του, ο δήµα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Ο διαγωνισµός έγινε την περασµένη σχολική
χρονιά, αφορούσε µαθητές Γυµνασίων και
Λυκείων του ∆ήµου Φυλής και τα αποτελέσµατα
µαζί µε τους νικητές αναρτήθηκαν µετά την ολοκ-
λήρωσή του. 

Η µικρή συµµετοχή ανάγκασε τους
υπεύθυνους να προχωρήσουν στην ακύρ-
ωσή του, ωστόσο λόγω οργανωτικών αρρ-
υθµιών, τα παιδιά από το 3ο ΓΕΛ Άνω
Λιοσίων, που κέρδισαν, δεν ενηµερώθη-
καν ποτέ και περίµεναν να παραλάβουν
κανονικά τα βραβεία τους.

Η έντονη απογοήτευσή τους, όταν έµαθ-
αν για την ακύρωση του διαγωνισµού,
οδήγησε γονείς τους στο γραφείο της
αντιδηµάρχου ∆ιοίκησης και  Εσόδων
Ελένης Λιάκου, η οποία παρενέβη στον
Χρήστο Παππού, µε το αίτηµα να δοθούν

τα βραβεία στα παιδιά, εφόσον το πρόβληµα δε
δηµιουργήθηκε από αυτά και δεν έφεραν καµία
ευθύνη.

Όπως και έγινε. Ο δήµαρχος Φυλής το αποφ-
άσισε άµεσα και έτσι οι 15 φορητοί υπολογιστές,
που ήταν τα έπαθλα των νικητών, που παραγγέ-
λθηκαν ήδη, θα βρίσκονται σε λίγες ηµέρες στα
χέρια των µαθητών του 3ου Λυκείου Άνω
Λιοσίων.

(πηγή:doxthi.gr)

Ο ∆ήµος Αχαρνών και  ο
∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός,
στέκονται δίπλα στους ∆ηµότες
τους και τους στηρίζουν µε την
µείωση των ∆ηµοτικών τελών
έως 10% για όλους.

Πρόκειται  για µία γενναία
απόφαση που λαµβάνεται µετά
από αρκετά χρόνια και αφορά σε
µεγάλη µερίδα των ∆ηµοτών. Οι
µειώσεις ισχύουν για όλους
τους κατοίκους των Αχαρνών και
των Θρακοµακεδόνων.

“Μειώνουµε τα ∆ηµοτική
Τέλη αυξάνοντας παράλληλα τις
υπηρεσίες που παρέχουµε
στους ∆ηµότες µας.

Σε πείσµα των καιρών και
παρά την άσχηµη οικονοµική
κατάσταση που βρήκαµε το
∆ήµο µας, καταφέραµε να κάνο-
υµε γενναίες (για τα δεδοµένα
µας) µειώσεις”.

Νέα πρωτοβουλία και για τα
αδέσποτα 

Επίσης, µε  πρωτοβουλία της
∆ηµοτικής Αρχής βγήκε στο 

δρόµο το νέο όχηµα για τη
µεταφορά Αδέσποτων του
∆ήµου Αχαρνών

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρ-
ος Βρεττός δήλωσε:

«Η διαχείριση των αδέσποτων
ζώων αποτελεί δείγµα πολιτι-
σµού από µία κοινωνία. 

Το λιγότερο που µπορούµε
να κάνουµε είναι να τους προ

σφέρουµε τη στοιχειώδη
περίθαλψη και να διαθέσουµε
ένα όχηµα στην υπηρεσία τους. 

Μη ξεχνάµε ότι δεν ήταν επι-
λογή τους να ζουν στον
δρόµο?»

ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΟΥΡΙΤΗ
∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΟΛΗ –
ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκεεςς  
ΑΑπποοττυυππώώσσεειιςς  σσττηηνν

ΑΑρρββααννίίττιικκηη  ΚΚοουυλλττοούύρραα
ΣΣυυµµµµεεττοοχχιικκόό  δδρρώώµµεεννοο

ΤΡΙΤΗ 17/12/2019 , Ώρα  19.00
Καφενείο Μπρέµπος ,

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 2, Ασπρόπυργος

Χ
ριστουγεν ν ιάτικη συν άν τηση στο διαχ ρον ικό
καφεν είο «Μπρέµπος» για ν α µοιραστούµε
µν ήµες, αφηγήσεις, τραγούδια και κάλαν τα της

αρβαν ίτικης, αγροτικής κουλτούρας του Ασπροπύρ-
γου.

Η κοιν ότητα θυµάται, ον ειρεύεται και απλών ει
εγκάρδια το χ έρι για ν α µας µυήσει στην  «Σπρογγο-
λιά», στις «∆έρµες» αλλά και στο συµµετοχ ικό δρώµε-
ν ο, στην  εικαστική δράση και στη θεατρική αφήγηση.

Η Χριστουγεν ν ιάτικη αυτή πρόσκληση συν οδεύεται
από στοχ ασµούς όπως: Ποια είν αι η γέφυρα µεταξύ
εν ός άυλου πλούτου που κουβαλούν  οι αρβαν ίτες
αγρότες της περιοχ ής και της σύγχ ρον ης µεταβιοµ-
ηχ αν ικής αν άπτυξης;

Ποιο είν αι το µέλλον  της προφορικής αρβαν ίτικης
γλώσσας;

Πως η κοιν ότητα θα έρθει πιο κον τά µέσα από το
σεβασµό στη ζων ταν ή παράδοση, τις προσωπικές
ιστορίες, το τραγούδι,  το µύθο  και τη διαφορετικότ-
ητα  µίας πολυπολιτισµικής πόλης;

Εικαστική δράση : Αιµιλία Μπουρίτη
Αφήγηση: Σοφία Λιάκου
Συµµετέχ ουν                                                                                      
Μαίρη Αβράαµ, Ελέν η ∆άρα, Κατερίν α Ηλία, Μαρία

Καψάλα, Κούλα Λιόση, Κατίν α Νερούτσου, Φαν ή
Παπαδά, Άν ν α Τσοκάν η

Σε συν εργασία µε το Πν ευµατικό Κέν τρο του
∆ήµου Ασπροπύργου

Με την  υποστήριξη και την  αιγίδα του Υπουργείου
Πολιτισµού

Μειώνει κατά 10% τα δηµοτικά τέλη 
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπ. Βρεττός

ΛΥΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΣΚΙΤΣΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ  
Θα παραλάβουν κανονικά τα δώρα τους οι νικητές µαθητές,

έπειτα από παρέµβαση του Χρήστου Παππού 
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Μπαράζ εµπρηστικών επιθέσεων µε
γκαζάκια σηµειώθηκε τα ξηµερώµατα της
Πέµπτης , µε στόχο, µεταξύ άλλων, το
αυτοκίνητο αξιωµατικού της Aστυνοµίας
επικεφαλής της εξωτερικής φρουράς των
φυλακών Κορυδαλλού και την πολυκα-

τοικία που µένει γνωστός δηµοσιογράφος,
ο οποίος καλύπτει το αστυνοµικό ρεπο-
ρτάζ.

Οι εµπρησµοί ξεκίνησαν στις 01:20 από
το Χαλάνδρι, όπου σε πυλωτή πολυκα-
τοικίας οι δράστες τοποθέτησαν 

εµπρηστικό µηχανισµό µε γκαζάκια στο
αυτοκίνητο του αστυνοµικού, το οποίο
υπέστη ζηµιές.

Χαλάνδρι - έκρηξη - πυλωτη

Στις 01:40 εξερράγη ο δεύτερος µηχανι-
σµός έξω από καφέ- ζαχαροπλαστείο
στην οδό ∆ιονύσου 70 στην Κηφισιά, 

όπου προκλήθηκαν µικρές ζηµιές.
Τέλος, στις 02:10 εξερράγη ο τρίτος

εµπρηστικός µηχανισµός στην είσοδο
πολυκατοικίας στην Καλογρέζα, όπου
µένει ο δηµοσιογράφος, µε αποτέλεσµα
να σπάσει ο υαλοπίνακας.

Για τις επιθέσεις γίνονται έρευνες από
την Αστυνοµία.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

48

Η ερώτηση αφορά στη διεκδίκηση του καταστήµατος εστίασης «Γιορτή» που αν ήκε
στον  ΕΟΤ και σήµερα στην  Εταιρεία Ακιν ήτων  του ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆). Ο δήµος Χαϊδα-
ρίου διεκδικεί το ακίν ητο, του οποίου η χ ρήση είχ ε παραχ ωρηθεί από το 1997 έως το
2017, αλλά στη συν έχ εια δεν  αν αν εώθηκε η παραχ ώρηση.

Όπως δήλωσε ο Κρίτων  Αρσέν ης:«Πετύχ αµε σήµερα στην  ολοµέλεια µια πρώτη ν ίκη
για το Χαϊδάρι. Ο ∆ήµος χ ρειάζεται τα έσοδα από το Τουριστικό Περίπτερο ∆αφν ίου,
«Εστιατόριο «Γιορτή», για ν α αν τιµετωπίσει τα τρέχ ον τα οικον οµικά  του προβλήµατα.
Πιστεύω ότι θα έπρεπε ν α αποτραπεί κάθε πιθαν ότητα πώλησης του χ ώρου (στην
καρδιά του αρχ αιολογικού περίπατου της Ιεράς Οδού) σε ιδιώτη. Έφερα το ζήτηµα στη
Βουλή και ζήτησα από την  Κυβέρν ηση ν α παραχ ωρήσει τον  χ ώρο ξαν ά στο ∆ήµο Χαϊ-
δαρίου. Και ο υφυπουργός δεσµεύθηκε ν α το κάν ει. Θα παρακολουθώ το ζήτηµα, έως
την  υπογραφή του συµφων ητικού παραχ ώρησης από την  ΕΤΑ∆ στον  ∆ήµο Χαϊδα-
ρίου».

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΑΖΩΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932260140

Μπαράζ εµπρηστικών επιθέσεων στην Αττική
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Μ
ια µεγάλη αθλητική εκδή-
λωση µε διοργανωτή την
οµάδα ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ

∆ΑΦΝΗΣ/∆ΑΣΟΥΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
και υπό την αιγίδα των ∆ήµων
Χαϊδαρίου και Αιγάλεω θα πραγ-
µατοποιηθεί το Σαββατοκύριακο
14 και 15 ∆εκεµβρίου. 

Σκοπός της διοργάν ωσης
είν αι η  εν ίσχυση του σωµα-
τείου «ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ».

Στο τουρνουά θα συµµετάσχουν
οµάδες από την Κέρκυρα, την
Πάτρα, την Λάρισα, την Τρίπολη,
την Αργολίδα καθώς και  ο
Εθνικός Πειραιά και η Ιεράπολη
Αιγάλεω. 

Οι αγώνες της Α’ φάσης  θα διε-
ξαχθούν στα γήπεδα «Τάκης Χαρ-
αλαµπίδης», και ∆ΑΚ Αιγάλεω. 

Ο µεγάλος και ο µικρός τελικός
θα γίνουν στο γήπεδο «Σταύρος
Μαυροθαλασσίτης».

Το αναλυτικό πρόγραµµα του
Τουρνουά:

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12

Α’  ΟΜΙΛΟΣ  ΓΗΠΕ∆Ο ΤΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ

19:00 ∆ΑΦΝΗ – ΕΝ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

19:40 ΑΣΤ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΣΕΠΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

20:20 ΝΙΚΗΤΗΣ 1ου ΑΓΩΝΑ – ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ
2ου ΑΓΩΝΑ

21:00 ΝΙΚΗΤΗΣ 2ου ΑΓΩΝΑ – ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ
1ου ΑΓΩΝΑ

Β΄ΟΜΙΛΟΣ ΓΗΠΕ∆Ο ∆ΑΚ ΑΙΓΑΛΕΩ

18:00 ΙΕΡΑΠΟΛΗ – ΕΝ. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ

18:40 ΕΘΝΙΚΟΣ – ΠΑΤΡΑΣ

19:20 ΝΙΚΗΤΗΣ 1ου ΑΓΩΝΑ – ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ
2ου ΑΓΩΝΑ

20:00 ΝΙΚΗΤΗΣ 2ου ΑΓΩΝΑ – ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ
1ου ΑΓΩΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12

ΓΗΠΕ∆Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ

11:00 ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ µεταξύ των οµάδων
που τερµάτισαν στη 2η θέση κάθε οµίλου

12:00 ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ µεταξύ των οµάδων
που τερµάτισαν στην 1η θέση κάθε οµίλου

13:15 ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Οι αγώνες της φάσης των οµίλων έχουν διάρκεια
30’. Οι τελικοί θα γίνουν σε δύο ηµίχρονα των
25’

ΣΣυυµµββοουυλλεευυττιικκόό  
σσττααθθµµόό  γγιιαα  ττηηνν  
ΆΆννοοιιαα  ααπποοκκττάά  
οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς

Συµβουλευτικό σταθµό για την Άνοια
εγκαινιάζει την Παρασκευή 13 ∆εκεµβρίου
2019 ο ∆ήµος Φυλής.
-Η νέα δηµοτική δοµή γίνεται σε συνερ-
γασία µε το Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο
Υγιών Πόλεων (Ε∆∆ΥΠΠΥ) και την Εταιρία
Alzheimer Αθηνών και θα στεγάζεται επί
της οδού Αθηνών 31.
Τα εγκαίνια θα πραγµατοποιήσουν ο
δήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και ο
πρόεδρος του Ε∆∆ΥΠΠΥ Γιώργος
Πατούλης

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ∆ΑΦΝΗΣ ∆ΑΣΟΥΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΕΩ
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Μια ανοιχτή Βιβλιοθήκη για όλους
Συνεχίζεται η ανταλλαγή βιβλίων στο δήµο Αχαρνών

Το Τµήµα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης
Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς του
∆ήµου Αχαρνών, σας προσκαλεί να συµµετέχετε στην
Εβδοµάδα ανταλλαγής βιβλίων από τη ∆ευτέρα 9 ∆εκεµ-
βρίου έως και το Σάββατο 14 ∆εκεµβρίου 2019, στη
∆ηµοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς» (Λιοσίων 18).
Ώρες λειτουργίας: καθηµερινά 09:00-13:00 και το Σάβ-
βατο 16:00-20:00
Αγαπάµε το βιβλίο και το αφήνουµε? να ταξιδέψει
Φέρτε µαζί σας ένα βιβλίο για να το ανταλλάξετε µε
κάποιο άλλο
Μια ανοιχτή Βιβλιοθήκη για όλους

Η Αντιδήµαρχος Παιδείας, Πολιτισµού,
Αθλητισµού & Νέας Γενιάς, Λουίζα Κοσµίδου

ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ BMW M4 Performance Edition 
ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΚΕΧΑΓΙΑ 
Τέλος καλό όλα καλά για την  περίπτωση κλοπής της συλλεκτικής BMW M4 Perf ormance Edition που αν ή-
κει στον  οδηγό αγών ων  Αν τρέα Κεχ αγιά και κλάπηκε τον  προηγούµεν ο µήν α από τον  Ασπρόπυργο . Το
σπορ αυτοκίν ητο και όπως αποκάλυψε το zougla.gr, βρέθηκε προχ θές σε σπίτι στην  περιοχ ή των  Άν ω
Λιοσίων και σε σηµείο της αυλής του που είχ ε διαµορφωθεί σε «κλειστό πάρκιν γκ»
.
Κρησφύγετο στα Άνω Λιόσια
Για την  έρευν α συν έβαλλαν  καθοριστικά το τµήµα ασφαλείας Ασπροπύργου που συν εργάστηκε τόσο µε
την   AGInterpol όσο και µε την  BMW AG.  Μία έρευν α που θα βοηθήσει σηµαν τικά και άλλους ιδιοκτήτες
οχ ηµάτων  ν α βρουν  το αυτοκίν ητό τους.

Συνελήφθη ο ηλικιωµένος ιδιοκτήτης του σπιτιού
Να σηµειωθεί ότι ο ο ηλικιωµέν ος ιδιοκτήτης του σπιτιού µεταφέρθηκε στο τµήµα ασφαλείας Ασπροπύργου
για αν άκριση . Σύµφων α µε καλά πληροφορηµέν ες πηγές, συγγεν ής του ηλικιωµέν ου που έµεν ε στο σπίτι είν αι σεσηµασµέν ος και γν ώριµος της ασφάλειας.Το αυτοκίν ητο
βρέθηκε άθικτο καθώς οι κλέφτες και έπειτα από τη µεγάλη δηµοσιότητα που πήρε το θέµα, περίµεν αν  την  κατάλληλη στιγµή για ν α τα εξαφαν ίσουν ....  
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∆ήµος Ιλίου: Τρόφιµα σε δικαιούχους του Προγράµµατος ΤΕΒΑ

Ο ∆ήµος Ιλίου σήµερα  Παρασκευή 13 ∆εκεµβρίου
2019, ώρες 09:30 έως 13:30, θα πραγµατοποιή-
σει διανοµή προϊόντων ΤΕΒΑ στο χώρο του Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου (Αίαντος 59), στο
πλαίσιο εφαρµογής του Προγράµµατος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων (FEAD/TEBA).
Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι οι δικαιούχοι του
Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που
έχουν δηλώσει ότι επιθυµούν να συµµετέχουν και στο
Πρόγραµµα ΤΕΒΑ, οι οποίοι για την παραλαβή των
προϊόντων χρειάζεται να έχουν µαζί τους την Αστυνοµι-
κή Ταυτότητα, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφά-
λισης - A.M.K.A. και καρότσι µεταφοράς.
Σε περίπτωση που ο ωφελούµενος αδυνατεί να προσέ-
λθει την ηµέρα διανοµής, το άτοµο που θα παραλάβει θα
πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση µε το γνήσιο της υπο-
γραφής του ωφελούµενου.
Προς αποφυγή ταλαιπωρίας, οι δικαιούχοι παρακα-
λούνται να προσέρχονται κατά τις ώρες που αναφέρον-

ται στο γραπτό µήνυµα, το οποίο έχουν λάβει ατοµικά
στο κινητό τους τηλέφωνο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του
∆ήµου Ιλίου και συγκεκριµένα στην κυρία Φωτεινή Αβρ-
αµοπούλου στο 2132030018 και ώρες 08:00 - 15:00.

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

Άρχισε το εορταστικό ωράριο
των καταστηµάτων - 
Άρχισε εχθές 12 ∆εκεµβρίου 2019, το εορταστικό
ωράριο των εµπορικών καταστηµάτων στην Αθήνα.
Θα είναι συνεχές και υπάρχει πρόβλεψη για λειτο-
υργία των καταστηµάτων τρεις Κυριακές. �
Την Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2020 προτείνεται, όπως
παραδοσιακά και εθιµικά γίνεται, τα καταστήµατα
λιανικού εµπορίου να παραµείνουν κλειστά.
Πιο αναλυτικά το προτεινόµενο ωράριο από τον
Εµπορικό Σύλλογο Αθηνών, έχει ως εξής:

Πέµπτη 12/12/2019 09.00 - 21.00
Παρασκευή 13/12/2019 09.00 - 21.00
Σάββατο 14/12/2019 09.00 - 16.00
Κυριακή 15/12/2019 11.00 - 16.00
∆ευτέρα 16/12/2019 09.00 - 18.00
Τρίτη 17/12/2019 09.00 - 21.00
Τετάρτη 18/12/2019 09.00 - 21.00
Πέµπτη 19/12/2019 09.00 - 21.00
Παρασκευή 20/12/2019 09.00 - 21.00
Σάββατο 21/12/2019 09.00 - 18.00
Κυριακή 22/12/2019 11.00 - 18.00
∆ευτέρα 23/12/2019 09.00 - 21.00
Τρίτη 24/12/2019 09.00 - 18.00
Τετάρτη 25/12/2019 ΑΡΓΙΑ
Πέµπτη 26/12/2019 ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 27/12/2019 09.00 - 21.00
Σάββατο 28/12/2019 09.00 - 18.00
Κυριακή 29/12/2019 11.00 - 18.00
∆ευτέρα 30/12/2019 09.00 - 21.00
Τρίτη 31/12/2019 09.00 - 18.00
Τετάρτη 1/1/2020 ΑΡΓΙΑ

Χριστουγεννιάτικο παζάρι 
από την Οµάδα Συνεργασίας Μεγάρων
του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού

Σε µια πολύ φιλική  ατµόσφαιρα η Οµάδα Συν εργασίας
Μεγάρων  του Σώµατος Ελλην ικού Οδηγισµού διοργά-
ν ωσε χ ριστουγεν ν ιάτικο παζάρι σε καφετέρια στη
Μέγαρα την  Τετάρτη 4 ∆εκεµβρίου.
Τα δραστήρια µέλη της οµάδας δηµιούργησαν  χ ερο-

τεχ ν ήµατα, χ ριστουγεν ν ιάτικα δώρα και  παραδοσιακά
γλυκά τα οποία διέθεσαν  µε σκοπό την  οικον οµική
εν ίσχ υση του ΣΕΟ Μεγάρων  το οποίο διακρίν εται για 

τις πολύπλευρες δράσεις του και την  προσφορά του
στους ν έους.
Η οµάδα ευχ αρισθεί θερµά όσους προσήλθαν  και
βοήθησαν  την  προσπάθεια και εύχ εται Καλά Χρι-
στούγεν ν α!



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε Άσκηση Απεγκλωβισµού

Η Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και
Νεολαίας ∆ήµου Ασπροπύργου, κα Σοφία Μαυρίδη και ο Πρόεδρος της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Παντελής Σαββίδης
σας προσκαλούν την Παρασκευή, 13 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ.

στον χώρο του Αγροκηπίου (Αγίας Μαρίνης), όπου θα πραγµατοποιηθεί 
σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον µη Κερδοσκοπικό

Οργανισµό «My Grand Road», άσκηση απεγκλωβισµού 
µε την συµµετοχή µαθητών και µαθητριών του Επαγγελµατικού Λυκείου 

του ∆ήµου Ασπροπύργου.

Σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών η εκδήλωση θα µεταφερθεί 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου 

(Αλέκου Παναγούλη 13).

8-θριάσιο Παρασκευή 13 ∆εκεµβρίου 2019

Λ. Κοσµόπουλος: Προανήγγειλλε νέο Σχέδιο για την
Αντισεισµική Προστασία της ∆υτικής Αττικής
Καθοριστική η συµµετοχή του Καθηγητή  ∆υναµικής Τεκτονικής, Εφαρµοσµένης
Γεωλογίας & ∆ιαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, ∆ρ. Ευθυµίου Λέκκα.

Έ
ν α ν έο σχ έδιο για την
αν τισεισµική προ-
στασία της Περιφερεια-

κής Εν ότητας ∆υτικής Αττικής
οργαν ών εται, µε τη συµµετοχ ή
του Καθηγητή  ∆υν αµικής Τεκ-
τον ικής, Εφαρµοσµέν ης Γεω-
λογίας & ∆ιαχ είρισης Φυσικών
Καταστροφών , ∆ρ. Ευθυµίου
Λέκκα, προαν ήγγειλλε ο Αν τι-
περιφερειάρχ ης ∆υτικής Αττι-
κής Λευτέρη Κοσµόπουλος.

Στη σύσκεψη του Συν τον ιστι-
κού Οργάν ου Πολιτικής Προ-
στασίας Περιφερειακής Εν ότ-
ητας ∆υτικής Αττικής, που
συν εκλήθη  την  Τρίτη 10

∆εκεµβρίου 2019 στο κτίριο της
Περιφερειακής Εν ότητας ∆υτι-
κής Αττικής, έγιν αν  εισαγωγικές
τοποθετήσεις σχ ετικά µε την
αν τισεισµική προστασία της
∆υτικής Αττικής, σε έν α ν έο
πλαίσιο, που θα προβλέπει τις
αλλαγές στο κλίµα, καθώς και
τις τεχ ν ολογικές αλλαγές.

Μετά την  εισήγηση του Καθη-
γητή Γεωλογίας ∆ρ. Ε. Λέκκα,
συµφων ήθηκε ν α ξεκιν ήσει
εκστρατεία, µε εν ηµερωτικές
δράσεις για την  αν τισεισµική
προστασία από κοιν ού µε
ελέγχ ους δηµόσιων  κτιρίων , σε

συν εργασία µε τους ∆ήµο-
υς και τους κατά τόπους
φορείς της ∆υτικής Αττι-
κής. Σκοπός τόσο η
εν ηµέρωση των  πολιτών
την  κρίσιµη στιγµή των
σεισµικών  φαιν οµέν ων
όσο και η πρόληψη
επικίν δυν ων  ζηµιών . 

Όπως δήλωσε και ο Αν τι-
περιφερειάρχ ης ∆υτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσµό-
πουλος, «Η ∆υτική Αττική
είν αι ίσως η πιο ευαίσθητη
περιβαλλον τικά περιοχ ή
της χ ώρας µας και καλούµαστε ν α την  προστατεύσουµε στο

βαθµό που είν αι αυτό
δυν ατόν , δεδοµέν ων  της κλι-
µατικής αλλαγής και των  τεχ ν ο-
λογικών  κιν δύν ων  που
υπάρχ ουν . 

Είµαστε εδώ και συν εργαζό-
µαστε µε όλους τους φορείς της
περιοχ ής µας, όπως και µε
κορυφαίους επιστήµον ες,
όπως ο ∆ρ. Ευθύµιος Λέκκας,
για ν α προστατεύσουµε την
περιοχ ή µας».

Συµµετείχ αν  εκπρόσωποι
της ∆ιεύθυν σης Αστυν οµίας
∆υτικής Αττικής, ∆ιεύθυν σης
Πολιτικής Προστασίας ∆υτικής 

Αττικής, ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.,
∆ιεύθυν σης Υγειον οµικού
Ελέγχ ου Περιφερειακής Εν ότ-
ητας ∆υτικής Αττικής, ∆ασα-
ρχ είου Μεγάρων , της ∆ιεύθυ-
ν σης ∆ηµόσιας Υγείας, Πυρο-
σβεστικής Μεγάρων , ∆ήµου
Ασπροπύργου, , ο περιφερει-
ακός σύµβουλος Γ. Γεωργόπου-
λος, ∆ήµος Μάν δρας-Ειδυλλίας,
Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  ∆ήµου
Μεγαρέων , Τροχ αία Ελευσίν ας,
∆Ε∆∆ΗΕ Ελευσίν ας,
Β΄Τροχ αίας ∆υτικής Αττικής,
Συλλόγου Εθελον τών
Θριασίου, Οµάδας Εθελον τών
Μεγαριτών , κ.ά.

Την Κυριακή η παρουσίαση του βιβλίου του Σεραφείµ Τσόκα

Το βιβλίο του «Θεέ, µου πως ζήσαµε» , θα
παρουσιάσει την  Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου
2019 στις 11 το πρωί, στο Πν ευµατικό Κέν -
τρο ∆ήµου Ασπροπύργου (Αλέκου Παν α-
γούλη 13) ο Σεραφείµ Τσόκας.
Στο βιβλίο του ο Σεραφείµ Τσόκας περιγράφ-
ει µε γλαφυρό τρόπο την  πολυτάραχ η περίο-
δο του εµφυλίου στον  Ασπρόπυργο.
Στην  παρουσίαση του βιβλίου θα παραβρεθ-
εί και θα το προλογίσει ο υπουργός Αν ά-
πτυξης Άδων ις Γεωργιάδης. Επίσης σε πάν ελ
θα συµµετέχ ουν , ο επίκουρος καθηγητής

Αν τών ης Κλάψης,  ο εκδότης Χρήστος Ζαµπούν ης αλλά και ο ίδιος ο συγγραφέας
Σεραφείµ Τσόκας.
Εν ώ τον  συν τον ισµό της συζήτησης και της εκδήλωσης θα κάν ει ο  γν ωστός δηµο-
σιογράφος & διευθυν τής της εφηµερίδας Παρασκήν ιο Νίκος Ελευθερόγλου.
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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 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΑΖΩΤΡΙΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932260140

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99

 Θέση Εργασίας: 
Υπάλληλος Γραφείου Κίνησης

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:
Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιοµηχα-
νική εταιρία µε αντικείµενο την επεξε-
ργασία ανθρακικού ασβεστίου αναζ-
ητά να καλύψει τη θέση Υπάλληλος
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
γραφείου.
-Συνεργασία µε την οµάδα του γραφ-
είου κίνησης.
-Έκδοση Παραστατικών ∆ιακίνησης. 
-Σύνταξη οικονοµικών προσφορών. 
Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ΤΕΙ / ΙΕΚ ή άλλης σχολής
σχετικής µε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων –
Γραµµατειακή Υποστήριξη.  
-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
εκτιµηθεί. 

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

Η εταιρεία προσφέρει:
-Αποδοχές ανάλογες της εµπειρίας
του υποψηφίου.
-Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον
εργασίας
-∆υνατότητες εκπαίδευσης και ανά-
πτυξης. 
-Ευκαιρίες εξέλιξης. 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να
αποστείλουν το βιογραφικό τους
σηµείωµα στο email: dida@iokal.com
ή στο φαξ 210552396 . Όλες οι αιτή-
σεις θεωρούνται απόλυτα εµπιστευτι-
κές. H εταιρία Θα επικοινωνήσει µόνο
µε τους υποψήφιους/ες που ανταπο-
κρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης. 

Κωδικός αναφοράς:
ΥΓΚ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΗ 7 ,
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – Τ.Κ. 19300
ΤΗΛ:216 800 2441
ΑΦΜ: 998116933 – ∆ΟΥ:
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ασπρόπυργος, 12/12/ 2019
Αρ. πρωτ. 3099

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«Αµοιβές και έξοδα Παροχής
υπηρεσιών  καθαριότητας
Κ∆ΑΠ.»

Ο Πρόεδρος της Κοιν ωφ ελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου (Κ.Ε.∆.Α)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισµό
παροχής υπηρεσιών έγγραφες
σφραγισµένες προσφορές

για την υπηρεσία «Αµοιβές και
έξοδα Παροχής υπηρεσιών καθαρ-
ιότητας  Κ∆ΑΠ.», προϋπολογι-
σµού 60.000 ,00 € πλέον ΦΠΑ
ήτοι σύνολο74.400,00 µε Φ.Π.Α.
και µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµι-
κή άποψη προσφορά , βάσει τιµής
σε ευρώ. 

Η προσφορά αφορά το σύνολο
των υπηρεσιών του διαγωνισµού ,
όπως περιγράφονται και προδια-
γράφονται στην αριθµ. 3035/06-
12-2019  τεχνική µελέτη της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης .

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την
Παρασκευή 27 ∆εκεµβρίου  2019
, και ώρα 9.30 π.µ µε λήξη απο-
δοχής προσφορών στις 10.00 π.µ.
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής
διενέργειας διαγωνισµών και
αξιολόγησης αποτελεσµάτων δια-
γωνισµών , στα γραφεία της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης επί της
οδού Αγίου Ιωάννη Στεφανή 7 ,

Ασπρόπυργος. Προσφορά που
υποβάλλεται µετά την παραπάνω
ώρα λήξης δεν λαµβάνεται υπόψη.

∆εκτοί στον διαγωνισµό µε δικαίω-
µα υποβολής προσφοράς γίνονται
αναγνωρισµένες ατοµικές ή εταιρι-
κές επιχειρήσεις των παρακάτω
κατηγοριών:
1. Έλληνες και αλλοδαποί,
2. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και
αλλοδαπά,
3. Συνεταιρισµοί και Ενώσεις
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να
προσκοµίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαµβά-
νονται στην διακήρυξη του διαγωνι-
σµού.
Εγγύηση συµµετοχής δεν απαι-
τείται σύµφωνα µε το άρθρο 72 ν.
4412/16.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ενηµερώνονται για τον παρόντα
διαγωνισµό από το τµήµα
προµηθειών της Κοινωφελούς
Επιχείρησης στο τηλέφωνο

2168002441 , από την  υπάλ-
ληλο Χαραλαµπίδη Ελένη   τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες , µετά
τη δηµοσίευση της διακήρυξης και
µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διε-
ξαγωγής του διαγωνισµού.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
λάβουν τα τεύχη της διακήρυξης
από τα γραφεία της Κοινωφελούς
Επιχείρησης στην οδό οδού Αγίου
Ιωάννη Στεφανή 7 , Ασπρόπυργος
από τις ίδιες υπαλλήλους που
προαναφέρθηκαν ή να τους απο-
σταλούν µέσω e-mail µετά από
συνεννόηση µε την Υπηρεσία µέχρι
και την προηγούµενη ηµέρα της
δηµοπρασίας , τις εργάσιµες ηµέρ-
ες και ώρες από 9:00 έως 13:00.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

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.

Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε ΛH Σ   Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  ∆ Η Μ Ο Υ  Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Υ
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Υπεγράφη Σύµφωνο Συνεργασίας µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ΕΒΕΑ
για την ενεργό στήριξη της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας στην Αττική

Σύµφωνο Συνεργασίας µεταξύ του Περ-
ιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Αττικής
(Π.Τ.Α.Α.) και της Θερµοκοιτίδας Νεο-
φυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του
ΕΒΕΑ υπέγραψαν  ο Περιφερειάρχης Αττι-
κής κ. Γ. Πατούλης και ο Πρόεδρος της
ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλος.

Σκοπός του Συµφώνου είναι η συνερ-
γασία και η ανάληψη κοινών συνεργειών
για την προώθηση, υλοποίηση, ενθάρρυ-
νση και ενεργό στήριξη της νεοφυούς
επιχειρηµατικότητας στην Αττική.

Κατά τη διάρκεια της υπογραφής του
Συµφώνου Συνεργασίας παρόντες ήταν οι
Senior Advisors Σ. Κουρούπης, Ν. Συρρά-
κος και Τ. Φλαµπούρας,  η Αντιπεριφερει-
άρχης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  Μ.
Κουρή και ο ∆ιευθυντής του Περιφερεια-
κού Ταµείου Ανάπτυξης Αττικής Σ. Νικολαρόπουλος.

Γ. Πατούλης
«Το ζητούµενο στις µέρες µας είναι η δηµιουργία νέων

θέσεων εργασίας και η αναστροφή του φαινοµένου brain drain,
που θα ανακόψει τις ροές νέων ανθρώπων προς το εξωτερ-
ικό. Συνεργαζόµαστε στενά µε το Εµπορικό και Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο Αθηνών για να συµβάλουµε στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας και τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας.
Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει έµπρακτα το ελληνικό start-up
"oικοσύστηµα"». Τη σχετική επισήµανση έκανε ο Περιφερει-
άρχης Αττικής Γ. Πατούλης, ο οποίος στη συνέχεια πρόσθεσε
ότι:«Το στοίχηµα για την Περιφέρεια Αττικής είναι ένα νέο µον-
τέλο περιφερειακής ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης που θα
"έξυπνη", βιώσιµη και κοινωνικά συνεκτική. Ένα µοντέλο
επιχειρηµατικότητας δηλαδή, το οποίο βασίζεται σε ένα ολοκ-
ληρωµένο πλαίσιο στήριξης καινοτόµων επιχειρήσεων.

Στην Περιφέρεια Αττικής, πιστεύουµε, ότι οι startups χρειά-
ζονται ουσιαστική βοήθεια και λύσεις. Στην προοπτική αυτή
εντάσσεται και το Σύµφωνο Συνεργασίας που αναπτύσσουµε
µε το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών. Με
την στήριξη του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Αττικής και
τη συνεργασία του ΕΒΕΑ καταφέρνουµε, καινοτόµες επιχειρ-
ηµατικές οµάδες µέσω της Θερµοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρή-
σεων (Θ.Ε.Α.), στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο του ΕΒΕΑ να
παρουσιάζουν τις επιχειρηµατικές τους ιδέες.

Η Περιφέρεια Αττικής επιλέγει στρατηγικά τη στήριξη της νεα-
νικής καινοτόµου επιχειρηµατικότητας, γιατί µπορεί να ανα-
δειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για την ανάκαµψη της οικο-
νοµίας του τόπου. Και εντάσσει στην στρατηγική της  συγκεκρ-
ιµένες δράσεις στοχεύοντας:

Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της επιχειρηµατικής δρα-
στηριότητας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων στο
εξωτερικό.

Στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας και των συνεργασιών
των επιχειρήσεων στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον και
στην ανάπτυξη δεσµών συνεργασίας των ελληνικών µε διεθ-
νείς επιχειρήσεις.

Στον αναπροσανατολισµό προς κλάδους και προϊόντα
υψηλότερης προστιθέµενης αξίας που θα συµβάλλουν στην
ενίσχυση της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και
της σύναψης διεθνών συνεργασιών.

Στην ανάπτυξη συνεργειών επιχειρηµατικότητας – υπηρε-
σιών και την ενίσχυση του ρόλου των συνοδευτικών υπηρε-
σιών στο παραγωγικό σύστηµα για την ενίσχυση της παρου-
σίας των startups  επιχειρήσεων µε ελληνικές ρίζες στις διεθ-
νείς αγορές».

Κ. Μίχαλος
Ο Πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχα-

λος, κατά την υπογραφή του Συµφώνου ανέφερε:
«Σήµερα ανακοινώνουµε την υπογραφή ενός νέου

Συµφώνου, το οποίο αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής
συµµαχίας που έχει το ΕΒΕΑ µε την Περιφέρεια Αττικής, µε τη
βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει ένα δυναµικό εργαλείο για την
παραγωγική ανασυγκρότηση, όχι µόνο της Αττικής αλλά συνο-
λικά της οικονοµίας της χώρας, µέσα από τη στήριξη της νεανι-
κής και όχι µόνο επιχειρηµατικότητας και τη δηµιουργία νέων
βιώσιµων και καλά αµειβόµενων θέσεων εργασίας. Έτσι θα
συµβάλλουµε ενεργά και στην αντιµετώπιση του brain drain όσο
και του brain waste, της φυγής, αλλά και της σπατάλης, της
υποαξιοποίησης ανθρώπινου κεφαλαίου, που συνιστούν τη
µεγαλύτερη ίσως πρόκληση, στην προσπάθεια να χτίσουµε κάτι
υγιές µετά τα χρόνια της κρίσης.

Τα Επιµελητήρια, όπως και οι Περιφέρειες και οι ∆ήµοι,
έχουν άµεση γνώση των αναπτυξιακών αναγκών και των
δυνατοτήτων κάθε περιοχής. Ενώνοντας τις δυνάµεις τους,
µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά στην τόνωση της ανά-

πτυξης, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 
Μπορούν, κυρίως, να συµβάλουν στην καλλι-

έργεια µιας σύγχρονης, θετικής επιχειρηµατικής
κουλτούρας στην ελληνική κοινωνία.

Ως ΕΒΕΑ αποδίδουµε πολύ µεγάλη σηµασία
στη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας.
Υπηρετώντας αυτό το στόχο, το Επιµελητήριό
µας έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο πλέγµα
δοµών και υπηρεσιών, όπως είναι η Θερµο-
κοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων
και το ∆ίκτυο Επιχειρηµατικών Αγγέλων του
ΕΒΕΑ. Επιπλέον, από κοινού µε την Περιφέρεια
έχουµε θεσµοθετήσει και διοργανώνουµε τα βρα-
βεία Athens Startup Awards, το Athens
Innovation Festival και συµµετέχουµε σε διεθνή
events καινοτοµίας».

Στόχος του Συµφώνου Συνεργασίας

Η συνεργασία ΕΒΕΑ και Περιφέρειας Αττικής περιλαµβάνει,
µεταξύ άλλων:

Συνεργασίες µε ερευνητικά κέντρα, ακαδηµαϊκούς φορείς,
φορείς καινοτοµίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, πρεσβείες ξένων
χωρών, Επιµελητήρια του εξωτερικού και διµερή Επιµελητήρια
για την ανάπτυξη κοινών προγραµµάτων,

∆ιασύνδεση µε clusters, funds και οργανισµούς καινοτοµίας
Ελλήνων στο εξωτερικό,

∆ιοργάνωση αποστολών και συµµετοχή σε διεθνώς αναγ-
νωρισµένα συνέδρια και εκθέσεις νεοφυούς επιχειρηµατικότ-
ητας στο εξωτερικό,

∆ηµιουργία data base Ελλήνων που δραστηριοποιούνται
στην τεχνολογία και την καινοτοµία στο εξωτερικό και στο εσω-
τερικό,

Σχεδιασµός και ανάπτυξη προγράµµατος θεµατικών θερµο-
κοιτίδων σε κτήρια της Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά µε τον
Τουρισµό, τη Ναυτιλία και την  Αγροτεχνολογία,

Ανάπτυξη συνεργασίας και αξιοποίηση του Business Angels
Network,

∆ιασύνδεση µε σηµαντικά οικοσυστήµατα του εξωτερικού µε
σκοπό την αποτελεσµατική συνεργασία,

∆ιασύνδεση και συνεργασία µε τις πρωτοβουλίες ψηφιακής
οικονοµίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Επεξεργασία και ανάπτυξη προγράµµατος αξιοποίησης και-
νοτοµιών που αναπτύσσονται στα προγράµµατα incubation και
acceleration της Θ.Ε.Α., µε σκοπό την κάλυψη αναγκών του
Π.Τ.Α.Α.,

Ενεργοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής και προγράµµα-
τος προβολής και ενίσχυσης της αναγνωρισιµότητας της Θ.Ε.Α.
και των πρωτοβουλιών και δράσεων σε συνεργασία µε τo
Π.Τ.Α.Α.,

Παροχή επιµορφωτικών σεµιναρίων – ηµερίδων.

Χολαργός, 6-12-2019
Αριθ. πρωτ.: 28956

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ KAI 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ∆ήµαρχος Παπάγου - Χολαρ-
γού 

Προκηρύσσει τη διενέργεια διεθ-
νούς ανοικτού  ηλεκτρονικού  δια-
γωνισµού για την  προµήθεια µε
τίτλο «Προµήθεια καυσίµων  και
λιπαν τικών , για τις αν άγκες του
∆ήµου Παπάγου-Χολαργού, του
Ν.Π.∆.∆. ∆.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και των
Σχολικών  Επιτροπών  Α  ́ Βάθ-
µιας και Β  ́ Βάθµιας εκπαίδευ-
σης του ∆ήµου διάρκειας δύο
(2) ετών , µε δικαίωµα προαίρε-
σης ως προς τα υγρά καύσιµα»
µε σφραγισµένες προσφορές και
συµπλήρωση του επισυναπτόµε-
νου εντύπου προσφοράς, µε κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει τιµής, η

οποία θα δοθεί ως εξής: α) µε
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό
(%) επί της εκάστοτε διαµορφ-
ούµενης και πιστοποιούµενης
Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης
του είδους από το Παρατηρητήρ-
ιο Τιµών Υγρών Καυσίµων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας για το Νοµό Αττι-
κής, κατά την ηµέρα παράδοσης
αυτού και που θα αντιστοιχεί σε
κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα
του είδους, για τα καύσιµα β) Με
τιµές µονάδος (συµπλήρωση τιµο-
λογίου) για τα λιπαντικά. 

CPV: 09134200-9, 09132100-
4, 24951100-6, 24950000-8,
09135100-5 και Κωδικό NUTS
κυρίου τόπου παράδοσης της
προµήθειας  EL301:  Αττική
(Βόρειος Τοµέας Αθην ών ).

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποι-
ηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov .gr
του συστήµατος µε ηµεροµην ία
λήξης κατάθεσης προσφ ορών
την  9/1/2020 και ώρα 11.00 π.µ.
και ηµεροµην ία αποσφ ράγισης
την  15/1/2020 και ώρα 11.00

π.µ. (συστηµικοί αριθµοί
ΕΣΗ∆ΗΣ για τις οµάδες
Α,Β,Γ,∆,Ε: 82498 και για την
οµάδα ΣΤ: 82505).
Ο συνολικός προϋπολογισµός

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
και δικαιώµατος προαίρεσης)
αναλύεται ως εξής: Οµάδα Α.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ:
1.261.080,00€, Οµάδα Β.
ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ ∆ΗΜΟΥ:
137.268,00€, Οµάδα Γ.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
∆ΟΚΜΕΠΑ: 3.720,00€, Οµάδα
∆. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ε.:
5.580,00€, Οµάδα Ε.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆.Ε.:
22.320,00€, Οµάδα ΣΤ.
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΥ:
55.527,20€.

Ο προϋπολογισµός της δαπάνης
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
1.485.495,20€ (ενός εκατοµ-
µυρίου τετρακοσίων ογδόντα
πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενε-
νήντα πέντε ευρώ και είκοσι
λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ και δικαιώµατος προαίρε-
σης, σύµφωνα µε την υπ’  αριθ.
2019192 συνολική µελέτη, για
την οποία έχουν προβλεφθεί οι

αναλογούσες πιστώσεις στους
προϋπολογισµούς έτους 2019-
2022 του ∆ήµου και των
Ν.Π.∆.∆. (ΚΑ 15.6641.0002,
20.6641.0006, 35.6641.0002,
45.6641.0002, 10.6641.0002,
15.6641.0001, 20.6641.0010,
30.6641.0001, 35.6641.0001,
45.6641.0001, 50.6641.0001,
10.6641.0001, 15.6643.0001).

Οι οικονοµικές προσφορές, τα
τεχνικά στοιχεία των προσφορών
και όλα τα έγγραφα που απαι-
τούνται για την διενέργεια του δια-
γωνισµού και τη συµµετοχή σ'
αυτόν συντάσσονται στην Ελληνι-
κή γλώσσα. 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές
ισχύουν και δεσµεύουν τους οικο-
νοµικούς φορείς για διάστηµα
δώδεκα (12) µηνών από την επό-
µενη της διενέργειας του διαγωνι-
σµού. Κάθε συµµετέχων στο δια-
γωνισµό µπορεί να υποβάλλει
ηλεκτρονική προσφορά για µία ή
περισσότερες οµάδες των υπό
προµήθεια ειδών, ως αυτές προσ-
διορίζονται στην 2019192/2019
µελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι
στην προσφορά του θα περιλαµ-
βάνεται το σύνολο των ειδών κάθε
οµάδας. Στο διαγωνισµό µπορούν

να λάβουν µέρος όσοι διαθέτουν
τα προσόντα και δικαιολογητικά
συµµετοχής, που απαιτεί η δια-
κήρυξη. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση
συµµετοχής υπέρ του συµµε-
τέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει σε ποσοστό 1% επί της
συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ
και µη συνυπολογιζόµενων των
δικαιωµάτων προαίρεσης) προϋ-
πολογισθείσας δαπάνης, για το
σύνολο των ειδών της κάθε οµά-
δας που συµµετέχει ο οικονοµικός
φορέας. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονο-

µικών φορέων, η εγγύηση συµµε-
τοχής περιλαµβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονο-
µικών φορέων που συµµετέχουν
στην ένωση. 
Ο προµηθευτής στον οποίο θα

γίνει η κατακύρωση της προµήθει-
ας, υποχρεούται να καταθέσει
κατά την υπογραφή των σχετικών
συµβάσεων µε τους φορείς υλο-
ποίησης της προµήθειας,
εγγύηση καλής εκτέλεσης για
ποσό ίσο µε το πέντε επί τοις
εκατό (5%) της συµβατικής αξίας
µε τον κάθε φορέα χωρίς τον

Φ.Π.Α.  Η σύµβαση θα έχει διάρ-
κεια δύο (2) έτη µε δικαίωµα
προαίρεσης 50%  για το έτος
2022 ως προς τα υγρά καύσιµα.

Το σύνολο των τευχών του δια-
γωνισµού που αναφέρουν αναλ-
υτικά τους όρους του διαγωνι-
σµού θα αναρτηθούν στην ιστο-
σελίδα του ∆ήµου www.dpapx-
ol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθ-
ερη, άµεση και πλήρης πρόσβα-
ση από την ηµεροµηνία δηµοσίευ-
σης στην Εφηµερίδα των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων, καθώς και
στη ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
Η παρούσα θα δηµοσιευθεί στον

ελληνικό τύπο, σύµφωνα µε όσα
ορίζει η νοµοθεσία. Η δαπάνη των
δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό
Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφ-

ορία επικοινωνήστε µε το Τµήµα
Προµηθειών και ∆ιαχείρισης
Αποθηκών του ∆ήµου στα
τηλέφωνα  213-
2002859/841/842.

Ο ∆ήµαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος
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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

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
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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 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Suzuki
Baleno 1300 κυβικά,
Moντέλο τέλος του
1998, σε καλή κατά-
σταση µε aircondition ,
ηλεκτρικά παράθυρα,
υδραυλικό τιµόνι, και-
νούρια λάστιχα και µε
όλα τα service. Tιµή
συζητήσιµη 1300 ευρώ
Τηλέφωνο 
6938025013
κ. Κώστας 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2002, 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 ενδιαφε-
ρόµενους 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 φορολογικών,
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 Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου

•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 φορτηγά
VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΑΖΩΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932260140
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