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Μνήμη της τρίτης ευρέσεως της τίμιας

κεφαλής του βαπτιστού Ιωάννου 
Προδρόμου, Μαρτύρων Κελεστίνου και Παγχαρίου,

Οσίου Ολβιανού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Συμεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου
Σπυρίδωνος, 2155453833

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ
ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ

Παγκάλου 81, 2105547602

ΜΑΝΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 50

& Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

ΧΑΪΔΑΡΙ
Χριστοδούλου Αντώνιος Ε.

Ανθέων 35, 2105814400

Στις 20 Μαΐου 2020 κοιν οποιήθηκε
στον  Αν τιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή
Δυτικής Αττικής Θαν άση Μπούρα η με αρ.
Πρωτ. 5294/19-05-2020 επιστολή(ακολουθεί
παρακάτω) του Δημάρχ ου Μάν δρας-Ειδυλλίας
κ. Χρήστου Στάθη και της Αν τιδημάρχ ου Παι-
δείας του Δήμου Μάν δρας-Ειδυλλίας κας Ευαγ-
γελίας Κουτσοδήμα με θέμα τη μοριοδότηση των
μαθητών  του Δήμου τους κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020 για την  εισαγωγή τους στην  Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση με βάση τα ισχ ύον τα
από το ν όμο για τις  περιοχ ές που βρίσκον ται
σε κατάσταση έκτακτης αν άγκης, προκειμέν ου
ο κ. Μπούρας ν α προβεί σε σχ ετικές εν έργειες.

Έτσι, κατέθεσε αν αφορά προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  κα Νίκη
Κεραμέως, ζητών τας ν α κάν ει αυτό που ορίζει ο
ν όμος για τις υπό κατάσταση έκτακτης αν άγκης
περιοχ ές.

Υπεν θυμίζεται ότι ο κ. Μπούρας είχ ε
καταθέσει αν τίστοιχ η αν αφορά στις 12 Μαΐου
2020 προς την  Υπουργό Παιδείας με αφορμή
την  επιστολή που του κοιν οποιήθηκε από το
Σύλλογο Γον έων  και Κηδεμόν ων  του Γεν ικού
Λυκείου Νέας Περάμου, ζητών τας ν α συμπεριλ-
ηφθούν  στις ισχ ύουσες διατάξεις για την  καθ’
υπέρβαση εισαγωγή στην  Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση και οι μαθητές της Νέας Περάμου
Μεγάρων .

Ο κ. Μπούρας βρίσκεται πάν τα στο
πλευρό των  κατοίκων  της Δυτικής Αττικής και
παρεμβαίν ει τόσο σε κοιν οβουλευτικό επίπεδο
όσο και με προσωπικές επαφές για την  επίλυση
των  δίκαιων  αιτημάτων  τους.

Το Τμήμα Αθλητικών Δρα-
στηριοτήτων του Οργανισμού
Άθλησης και Φροντίδας, Νεο-
λαίας και Τρίτης Ηλικίας του
Δήμου Ασπροπύργου
ενημερώνει ότι σε συνέχεια
της δεύτερης (2ης) φάσης
άρσης των περιοριστικών
μέτρων, θα επαναλειτουργή-
σουν συγκεκριμένες αθλητι-
κές εγκαταστάσεις, πάντοτε
βάσει  υγειονομικών πρω-
τοκόλλων. 

Ειδικότερα, από  σήμερα
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020  θα επιτρέπεται η είσο-
δος στο Κλειστό Γυμναστήριο Ασπροπύργου
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΤΣΟΚΑΣ» και στο Κλειστό Γυμνα-
στήριο του 1ου  Γυμνασίου, μόνο στους συλλόγο-
υς, στους οποίους είχαν παραχωρηθεί ώρες προ-

πονήσεων, από την έναρξη της αθλητικής χρονιάς,
σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες που παρέχονται
από τις αρμόδιες αρχές, αναφορικά με τα μέτρα
πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του
COVID-19.

ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΙΣΟΔΟΣ 
Σταδιακή επαναφορά στη λειτουργία των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου Ασπροπύργου

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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ΟΟ  ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληηςς  ππααρρέέδδωωσσεε  σσττιιςς  ΑΑννττιιππεερριιφφέέρρεειιεεςς
ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  ΔΔυυττιικκοούύ  ΤΤοομμέέαα  

εειιδδιικκάά  κκυυττίίαα  αανναακκύύκκλλωωσσηηςς  γγιιαα  εεσσωωττεερριικκοούύςς  χχώώρροουυςς
Γ. Πατούλης: «Καθημερινά το κίνημα της

ανακύκλωσης γίνεται ισχυρότερο και εδραιώνε-
ται η αλλαγή νοοτροπίας – Με συγκεκριμένα
βήματα κάνουμε μία πράσινη αρχή στο ζήτημα
της διαχείρισης των απορριμμάτων»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης παρέ-
δωσε χθες ειδικούς κάδους εσωτερικής
ανακύκλωσης και χωριστής συλλογής πλα-
στικών, μεταλλικών και χάρτινων συσκευασιών,
οι οποίοι θα τοποθετηθούν στις υπηρεσίες των
Περιφερειακών ενοτήτων Δυτικού Τομέα και
Δυτικής Αττικής. 

Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης παρέδωσε
στους αντιπεριφερειάρχες Λ. Κοσμόπουλο και
Α. Λεωτσάκο περίπου 100 ειδικούς κάδους.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο Περιφερειάρχης Γ.

Πατούλης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους της Περιφέρειας για θέματα που
αφορούν, τόσο στο αντικείμενό τους, όσο και στην ανακύκλωση.

Όπως υπογράμμισε «καθημερινά το κίνημα της ανακύκλωσης γίνεται ισχυρότερο και εδραιώνεται  η
αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό φαίνεται στην πράξη με την σταδιακή αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών
που οι πολίτες εναποθέτουν στους νέους κάδους. Με συγκεκριμένα βήματα κάνουμε μία πράσινη αρχή
στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και συμβάλουμε στο έτος ανακύκλωσης 2020». 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Α. Λεωτσάκος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τους κάδους, επι-
σημαίνοντας ότι θα αξιοποιηθούν στο έπακρο και υπογράμμισε ότι το στοίχημα της ανακύκλωσης
οφείλουμε να το κερδίσουμε καθώς είναι ευθύνη μας να παραδώσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον στις
επόμενες γενιές. 

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Λ. Κοσμόπουλος αφού ευχαρίστησε με τη σειρά του τον
Περιφερειάρχη για την παράδοση των κάδων, επισήμανε ότι είναι σημαντικό που η νέα διοίκηση είναι
καθημερινά παρούσα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής. Επιπλέον τόνισε ότι η αξιο-
ποίηση των κάδων εσωτερικής ανακύκλωσης αποτελεί την καλύτερη πρόκληση για να βάλουμε την
Αττική μπροστά για μια Νέα Αρχή με πράσινο μέλλον. 

ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Επιχορηγείται με 598.496,31 για
την εξόφληση υποχρεώσεων του
προς την ΕΥΔΑΠ που αφορούν

οφειλές παλαιοτέρων ετών.

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικού
επιχορηγείται ο Δήμος Ελευσίν ας  με το ποσό
των  598.496,31 για την  εξόφληση υποχρ-
εώσεων  του προς την  ΕΥΔΑΠ που αφορούν
οφειλές παλαιοτέρων  ετών .

Συγκεκριμέν α, όπως τον ίζει σε αν ακοίν ωσή
του ο δήμαρχος Αργ. Οικον όμου,  η ολιγωρία
της προηγούμεν ης Δημοτικής Αρχής που δεν
προχώρησε στην  έγκαιρη εξόφληση ποσών
λογαριασμών  που αφορούσαν  αθλητικούς
χώρους και σχολεία οδήγησαν  ακόμη και στην
δέσμευση των  τραπεζικών  λογαριασμών  του
Δήμου.

Οι κοπιώδεις προσπάθειες του Δημάρχου
και της Δημοτικής Αρχής, οι συν εχείς συν αν -
τήσεις με Υπουργούς ( Υπουργό και Υφυπο-
υργό Εσωτερικών  ) και αρμόδιους φορείς (
ΕΥΔΑΠ ) με τις αν τίστοιχες αιτιάσεις, φέρν ουν
όλο και περισσότερα θετικά αποτελέσματα για
τον  Δήμο μας.

Θα συν εχίσουμε ν α κιν ούμαστε με το ίδιο
πν εύμα, εν ημερών ον τας παράλληλα τους
Δημότες μας, για όσα παραλάβαμε ως ν έα
Δημοτική Αρχή.

Γ. ΚΩΤΣΗΡΑΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Θετικά ως προς την επιστροφή των ποσών απάντησε ο Χ. Θεοχάρης 
Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κώτσηρας, κατόπιν πολλών επικοινωνιών που είχε με γονείς και
εκπαιδευτικούς, σε σχέση με τις εκδρομές μαθητών που δεν έγιναν λόγω της πανδημίας και τα έξοδα που
είχαν προκαταβληθεί για αυτές, απέστειλε επιστολή απευθυνόμενη στον Υπουργό Τουρισμού κ. Θεοχάρη στην
οποία απάντησε ο Υπουργός διευκρινίζοντας ότι  υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του ποσού ή χρήσης πιστω-
τικού σημειώματος 18 μηνών.

Ο Βουλευτής ευχαρίστησε τον Υπουργό για την απάντηση και ενημέρωσή του και υπογράμμισε ότι η κίνηση
αυτή είναι σημαντική για τη δίκαιη διευθέτηση αυτών των έκτακτων περιπτώσεων.

Συνεχίζεται στη σελ. 11
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2



Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, επικοιν ών ησε  το πρωί της
Παρασκευής 22-5-2020 με τον  Υπουργό Αν άπτυξης και
Επεν δύσεων , κ. Άδων ι Γεωργιάδη, προκειμέν ου οι
ν ομοθετικές ρυθμίσεις για τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας ν α
συζητηθούν  σήμερα στην  Ολομέλεια της Βουλής ως Τρο-
πολογία, αν τί της επόμεν ης Παρασκευής, για ν α μπορ-
ούν  ν α πληρωθούν  συν τομότερα οι εργαζόμεν οι.

Έτσι, μετά τις επαφές με την  Κυβέρν ηση, η σχ ετική
Νομοθετική ρύθμιση θα ολοκληρωθεί εν τός της ημέρας,
ώστε ν α μπορέσουν  ν α πληρωθούν  οι εργαζόμεν οι.

Για την  εξέλιξη αυτή ήταν  εν ήμεροι οι εργαζόμεν οι που
πίεζαν  για την  επίσπευση της ψήφισης της Διάταξης.

Την  τροπολογία αυτή υπερασπίσθηκε στη Βουλή ο
Υπουργός Εθν ικής Άμυν ας κ. Νίκος Παν αγιωτόπουλος,
εν ώ ο κος Μπούρας στην  τοποθέτησή του υπερασπίσθηκε την  ρύθμιση που δίν ει
τη δυν ατότητα ν α πληρωθούν  οι εργαζόμεν οι στα Ναυπηγία Ελευσίν ας. Ταυτόχ ρο-
ν α εξέφρασε την  αισιοδοξία του για την  οριστική καν ον ική λειτουργία των  Ναυ-
πηγείων  Ελευσίν ας την  οποία έχ ει δρομολογήσει ο Υπουργός Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων  κ. Γεωργιάδης. 

Ο κ. Μπούρας είν αι πάν τοτε στο πλευρό των  εργαζομέν ων  στα Ναυπηγεία Ελευ-
σίν ας, θα παρακολουθεί από κον τά την  πορεία των  εξελίξεων  για το καλό των  εργα-
ζομέν ων  και την  Αν άπτυξη της Δυτικής Αττικής. 

Αλκυονίδες:Σε ένα μόλις 24ωρο 
σημειώθηκαν περίπου  10 
ασθενείς σεισμικές δονήσεις !

Μέσα σε ένα μόλις 24ωρο σημειώθηκαν

περίπου  10 ασθενείς σεισμικές δονήσεις στην

ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου, κοντά στις

Αλκυονίδες!

Ένα περίπου μήνα παρατηρείται  αυτή η

κατάσταση με τις αμέτρητες ασθενείς σεισμικές

δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή του

Λουτρακίου, κοντά στις Αλκυονίδες, γεγονός

που έχει απασχολήσει και τους δημοτικούς

συμβούλους που ρωτάνε να μάθουν τι

συμβαίνει…

korinthiannews.gr
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Επίσκεψη του Δημάρχου Χαιδαρίου στα σχολεία που άνοιξαν

Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Ντηνιακός
μαζί  με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας
Μάνο Πετούση επισκέφθηκαν τα
Γυμνάσια και Λύκεια του Χαϊδαρίου την
Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαϊου,
τις δυο ημέρες που ξανάνοιξαν τα σχο-
λεία για τις ομάδες στις οποίες έχουν
χωριστεί οι μαθητές.

Προηγήθηκαν, την περασμένη εβδο-
μάδα, όλες οι αναγκαίες ενέργειες του
Δήμου ώστε να ανοίξουν τα σχολεία με
ασφάλεια για μαθητές και καθηγητές. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του
Αντιδημάρχου Μάνου Πετούση και του Προέδρου της Δευτεροβάθμιας Επι-
τροπής Παιδείας Βαγγέλη Ζεβόλη με τους Διευθυντές των σχολικών μονά-
δων. Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων ενημερώθηκε από τον Αντιδήμα-
ρχο Παιδείας για τα μέτρα τήρησης των κανόνων υγιεινής στα σχολεία.
Τοποθετήθηκαν επιπλέον καθαρίστριες σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια. Μοι-
ράστηκαν αντισηπτικά υγρά στα σχολεία και ενισχύθηκαν οικονομικά οι Διε-
υθύνσεις των σχολείων για αγορές επιπλέον ειδών καθαριότητας που τυχόν
χρειαστούν.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου θα είναι σε επικοινωνία με όλους τους φορείς της
σχολικής κοινότητας για τον συνεχή απολογισμό της κατάστασης και την
επίλυση κάθε προβλήματος μέχρι την ασφαλή ολοκλήρωση της σχολικής
χρονιάς.

ΕΕννόόςς  λλεεππττοούύ  σσιιγγήή  σσττηηνν  ΠΠλλααττεείίαα  ΗΗρρώώωωνν
ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν  γγιιαα  ττηηνν  7799ηη  εεππέέττεειιοο  ααππόό

ττηηνν  έέννδδοοξξηη  ΜΜάάχχηη  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς  

79 χρόνια από την ηρωική
Μάχη της Κρήτης που αποτέλε-
σε βαρύτατο πλήγμα για τον
Γερμανικό ζυγό και ο Σύλλογος
Κρητών Φυλής τίμησε την επέ-
τειο με μια σεμνή τελετή. 

Το πρωί της Κυριακής 24
Μαΐου πιστός στο ραντεβού του
με την Ιστορία ο Σύλλογος, παρ-
όντος του Δημάρχου Φυλής Χρή-
στου Παππού βρέθηκε στην
πλατεία Ηρώων Άνω Λιοσίων. 

Σύσσωμο το Διοικητικό
Συμβούλιο ενδεδυμένο με παρα-
δοσιακές φορεσιές της λεβεντο-
γενάς Κρήτης και λιγοστά μέλη,
στάθηκαν μπροστά από το
Μνημείο Πεσόντων Ηρώων
όπου ο αγαπητός Ιερέας του
Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης παπά Φανούρης Μπρίλης, τέλεσε με συγκίνηση, την
επιμνημόσυνη δέηση.  

Ακολούθως κατέθεσαν στεφάνια ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς και η Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών
Φυλής,  Κωνσταντίνα Στεφανουδάκη. Η λιτή τελετή ολοκληρώθηκε,  με ενός λεπτού σιγή. 

ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΣ : Επαφές με την Κυβέρνηση, ώστε  
να ολοκληρωθεί η σχετική Νομοθετική ρύθμιση 
για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και να  
πληρωθούν γρηγορότερα οι εργαζόμενοι
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Στη δήλωση του Γραμμα-
τέα της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ,
πρώην Υπουργού Εσωτε-
ρικών και βουλευτή Επι-
κρατείας, Πάνου Σκο-
υρλέτη: "Μνημείο υπε-
κφυγών, ανακριβειών και
ψεμάτων η «μη απάν-
τηση» του κ. Θεοδωρικά-
κου στη Βουλή για τον
«ΦιλόΔημο Ι»", απαντά,
με ανακοίνωσή του, ο
Υπουργός Εσωτερικών,
Τάκης Θεοδωρικάκος: 

«Είναι γνωστό ότι το πέρ-
ασμα του κ. Σκουρλέτη
από θέσεις ευθύνης που
αφορούν την Αυτο-
διοίκηση είχε τα γνωστά αρνητικά αποτε-
λέσματα για τον θεσμό. Προφανώς και
ως αντιπολίτευση συνεχίζει την ίδια κατα-
στροφική πολιτική.

Οι πάντες γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα
«Φιλόδημος Ι» είχε πόρους μόλις 134
εκατ. ευρώ έναντι υποσχέσεων έργων
1,2 δισ. ευρώ.

Αντίθετα το σημερινό πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» έχει διασφαλισμένους
πόρους τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ.

Αφορά όλους τους δήμους της χώρας και
περιλαμβάνει ευρύτατο πλαίσιο έργων και
καινοτόμων δράσεων με άμεσο οικονο-
μικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό
αντίκτυπο. Χάρη δε σε αυτούς τους δια-
σφαλισμένους πόρους εξασφαλίζεται και
το σύνολο των προηγούμενων έργων
που ήταν στον αέρα.

Ευχόμαστε στον κ. Σκουρλέτη να προσα-
ρμοστεί γρήγορα στην αλήθεια και στην
πραγματικότητα, ώστε να είναι περισσότε-
ρο χρήσιμος, έστω στο κόμμα του.»

Δια περιφοράς συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Κινέτας στις
27/5

Καλείται το Συμβούλιο της Κοιν ότητας Κιν έτας του Δήμου Μεγαρέων  σε τακτική
συν εδρίαση δια περιφοράς την  27η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 έως
21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των  κάτωθι θεμάτων  της ημερησίας
Δ/ξεως:

Ίδρυση Αστυν ομικού Τμήματος στην  Κιν έτα.
Σήμαν ση για απαγόρευση διέλευσης οχ ημάτων  στους χ αρακτηρισμέν ους πεζοδρ-

όμους που οδηγούν  στην  παραλία.

Ευχαριστήρια επιστολή της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών
(Π.Ο.Σ.Ε.Α.) σε Περιφέρεια Αττικής και ΕΔΣΝΑ

Για την παροχή υγειονομικού υλικού 

Η Παν ελλήν ια Ομοσπον δία Συλλό-
γων  Εθελον τών  Αιμοδοτών
(Π.Ο.Σ.Ε.Α.) με επιστολή της εκφράζει
τις θερμές ευχ αριστίες της προς τον
Περιφέρεια Αττικής  και προσωπικά
τον  Περιφερειάρχ η Γ. Πατούλη για την
προσφορά υγειον ομικού υλικού το
οποίο διατέθηκε στα μέλη της σε συν ε-
ργασία με τον  ΕΔΣΝΑ.

Στην  επιστολή επισημαίν εται
μεταξύ άλλων  ότι η ΠΟΣΕΑ «εκφράζει
τις θερμές ευχ αριστίες της, στην  Περ-
ιφέρεια Αττικής»  και προσωπικά στην
Περιφερειάρχ η Γ. Πατούλη τον  οποίο
χ αρακτηρίζει ως «πρωτοπόρο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άν θρωπο
της κοιν ων ικής δράσης και προσφο-
ράς».  Στη συν έχ εια αφού ευχ αριστεί
για την  άμεση αν ταπόκριση στο αίτημα
χ ορηγίας υγειον ομικού υλικού, προκει-
μέν ου ν α διαν εμηθεί στους Συλλόγους
– Μέλη της, τον ίζει: «Η γεν ν αιόδωρη
προσφορά σας, η πρώτη που έχ ει
δεχ τεί μέχ ρι τώρα η Ομοσπον δία μας,
έδωσε την  δυν ατότητα σε Συλλόγους
μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α. σε όλη τη χ ώρα,
αλλά και σε συν εργαζόμεν ους με αυτήν
φορείς, ν α διοργαν ώσουν  μεγάλο
αριθμό ασφαλών  Αιμοδοσιών  την
κρίσιμη περίοδο της παν δημίας.

Η μεγάλη σημασία της προσφοράς
αυτής, αποδεικν ύεται από την  επιτ-
υχ ία των  Αιμοδοσιών  αφού πέρα από
την  διάθεση προσφοράς των  συμπο-

λιτών  καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το
αίσθημα ασφάλειας που παρείχ ε και
συν εχ ίζει ν α παρέχ ει η διάθεση του
προστατευτικού υγειον ομικού υλικού».
Την  επιστολή υπογράφουν  εκ μέρους
του Δ.Σ. ο  Πρόεδρος Χ. Εμ. Πρωτό-
παπας και η Γ.Γ. Ευαγ. Ιωαν . Κλούρα. 

Ο Γ. Πατούλης με αφορμή τη σχ ετική
επιστολή επισημαίν ει ότι η Περιφέρεια
Αττικής θα «συμβάλλει με όλες της τις
δυν άμεις στην  θωράκιση της υγείας
των  εθελον τών  οι οποίοι εργάζον ται
καθημεριν ά για ν α συμβάλλουν  στην
ευαισθητοποίηση των  συμπολιτών  μας
στην  παν αν θρώπιν η ιδέα της Εθελον -
τικής Αιμοδοσίας».

Επιπλέον  αν αφερόμεν ος στο
σημαν τικό έργο που επιτελούν  τον ίζει
πως τόσο ως Περιφερειάρχ ης Αττικής,
όσο και ως Πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Αθην ών , θα συμβάλει με
συγκεκριμέν ες δράσεις και πρωτοβου-
λίες προκειμέν ου ν α κιν ητοποιηθούν
ακόμα περισσότεροι πολίτες ως εθε-
λον τές αιμοδότες προκειμέν ου ν α εξα-
σφαλιστεί η αυτάρκεια της χ ώρας σε
Εθελον τικά Προσφερόμεν ο Αίμα. Μάλι-
στα ως εν δεικτικό παράδειγμα αν αφέρ-
ει ότι με πρωτοβουλία του έχ ει δημιο-
υργηθεί για πρώτη φορά τράπεζα αίμα-
τος στην  Περιφέρεια Αττικής. 

ΥΠΕΣ: “Πόρους 134 εκ. € το ΦιλόΔημος Ι,
τουλάχιστον 2,5 δισ. € το Αντώνης Τρίτσης”
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Μ
ε μέριμνα του Αντιδ-
ημάρχου Καθαριότ-
ητας κ. Α. Κωνσταν-

τινίδη το Τμήμα Πρασίνου του
Δήμου, ικανοποιώντας το
αίτημα του Αντιπροέδρου
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. - Προέδρου
Συλλόγου της περιοχής κ. Αντ.
Κοναξή, προχώρησε σε εκτε-
ταμένες εργασίες αποψίλωσης
& καλλωπισμού του περιβάλ-
λοντος χώρου του 2ου
Γυμνασίου & του Β ΚΑΠΗ που
εδρεύουν στην Παραλία Ασπρ-

οπύργου προκειμένου να παρ-
αδοθούν καθαρά & ευπρεπή
σε μαθητές & κατοίκους της
περιοχής.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα
και βάσει του από 07/05 αιτή-
ματος, οι ενέργειες αυτές θα
συνεχιστούν τις επόμενες
ημέρες ξεκινώντας από τον
εσωτερικό – εξωτερικό χώρο
του 5ου Δημοτικού σχολείου -
Νηπιαγωγείου, ο οποίος ανεβ-
λήθη πριν 20 ημέρες λόγω των
εργασιών ανακαίνισης στο

Γήπεδο του, και της πλατείας
έναντι αυτού, καθώς και του
Παιδικού Σταθμού ενόψει της
πιθανής επαναλειτουργίας
τους από την Κυβέρνηση.

Θα ακολουθήσει κούρεμα
της πλατείας του Ι. Ναού Αγ.
Ανάργυρων, του χώρου έναντι
του Πολιτιστικού Παραλίας,
καθώς και του Γηπέδου της
περιοχής. 

Όπως επίσης και η συντήρη-
ση των υπαρχουσών πλα-
τειών.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι αυτοί
οι χώροι είχαν καθαριστεί στα
μέσα Μαρτίου αλλά λόγω των
συχνών βροχοπτώσεων και
της πυκνής βλάστησης έπρεπε
να ξαναγίνουν.

Θερμές ευχαριστίες στους
εργαζόμενους για τον ευπρεπι-
σμό των χώρων.

Καλλωπισμός & αποψιλώσεις Γυμνασίου & ΚΑΠΗ Παραλίας Ασπροπύργου

∆∆ήήµµοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν::  
Αναπλάσεις σχολείων
κατά το διάστηµα 
αναστολής της 
λειτουργίας τους

ΣΣεε  ααννάάππλλαασσηη  σσχχοολλεείίωωνν  ππρροοχχώώρρηησσεε
οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  γγιιαα  νναα  κκάάννεειι
κκααλλύύττεερρηη  ττηηνν  κκααθθηηµµεερριιννόόττηητταα  ττωωνν
µµααθθηηττώώνν  κκααττάά  ττηηνν  εεππιισσττρροοφφήή  ττοουυςς
σσεε  ααυυττάά..

ΟΟιι  εερργγαασσίίεεςς  έέχχοουυνν  ωωςς  σσττόόχχοο  ττηηνν
ααννααββάάθθµµιισσηη  ττωωνν  χχώώρρωωνν  πποουυ  κκααθθηηµµεε--
ρριιννάά  ππεερρννοούύνν  πποολλλλέέςς  ώώρρεεςς  οοιι  µµααθθηη--
ττέέςς,,  εείίττεε  οοιι  χχώώρροοιι  ααυυττοοίί  χχρρεειιάάζζοοννττααιι
δδιιοορρθθώώσσεειιςς,,  λλόόγγωω  ττηηςς  φφθθοορράάςς  ααππόό
ττοονν  χχρρόόννοο,,  εείίττεε  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααββααθθµµιι--
σσττοούύνν  γγιιαα  ππεερριισσσσόόττεερροο  δδηηµµιιοουυρργγιικκήή
ααππαασσχχόόλληησσηη  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν..

ΣΣττοο  88οο  ΓΓυυµµννάάσσιιοο  ΑΑχχααρρννώώνν  ααπποοκκαα--
τταασσττάάθθηηκκεε  ττοο  σσύύσσττηηµµαα  ααπποοσσττρράάγγγγιι--
σσηηςς  οοµµββρρίίωωνν  υυδδάάττωωνν  εεννώώ  κκαατταασσκκεευυάά--
σσττηηκκεε  ννέέοο  ττεερρέένν  ββόόλλεεϊϊ  µµεε  ββιιοοµµηηχχαα--
ννιικκόό  δδάάππεεδδοο  σσττοονν  ααύύλλεειιοο  χχώώρροο  ττοουυ
σσχχοολλεείίοουυ..
ΟΟ  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  ΣΣππύύρροοςς  ΒΒρρεεττ--

ττόόςς  ττόόννιισσεε::    ““ΕΕσσττιιάάζζοουυµµεε  σσττηηνν  κκααθθ--
ηηµµεερριιννόόττηητταα  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  ττοουυ
∆∆ήήµµοουυ  µµααςς..  ΤΤοο  δδιιάάσσττηηµµαα  αανναασσττοολλήήςς
λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  σσχχοολλεείίωωνν  υυππήήρρξξεε
χχρρήήσσιιµµοο  γγιιαα  νναα  τταα  ααννααββααθθµµίίσσοουυµµεε””..
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Τ
ον  Ιούν ιο θα ξεκιν ήσει ο δεύτερος γύρος
της «επιστρεπτέας προκαταβολής» στις
επιχειρήσεις, εν ώ σημαν τικά αυξημέν ο θα

είν αι το ποσό που θα διατεθεί μέσω αυτής.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου
Οικονομικών στόχος είναι κατά τον δεύτερο γύρο
της «επιστρεπτέας προκαταβολής» να διατεθεί
ποσό τουλάχιστον 1,4 δισ. ευρώ και σε διευρ-
υμένο αριθμό δικαιούχων, αφού μέσω των
αλλαγών που εξετάζονται να γίνουν θα δοθεί η
δυνατότητα σε περισσότερους να υποβάλλουν
αίτηση.

Στην πρώτη φάση της «επιστρεπτέας προκαταβο-
λής» 53.351 δικαιούχοι οριστικοποίησαν την
αίτηση για την χορήγηση του δανείου. Από
αυτούς οι 47.532 δικαιούχοι έχουν ήδη δει στον
τραπεζικό τους λογαριασμό τα ποσά της επιστρε-
πτέας προκαταβολής, μετά και την καταβολή χθές
235,4 εκατ. ευρώ σε 13.474 δικαιούχους.Συνολι-
κά έχουν διατεθεί έως τώρα 468,7 εκατ. ευρώ,
ενώ τις επόμενες ημέρες θα πληρωθούν και οι
υπόλοιπες 5.819 επιχειρήσεις δικαιούχοι. 
Εκτιμάται ότι από το 1 δισ. ευρώ που προβλεπό-
ταν να καταβληθεί στον πρώτο γύρο της "επιστρε-

πτέας προκαταβολής" θα
περισσέψουν περίπου
400 εκατ. ευρώ. 
Αυτά θα προστεθούν στον
δεύτερο κύκλο του
χρηματοδοτικού σχήμα-
τος, ο οποίος θα ανοίξει
τον Ιούνιο.
Έτσι, το διαθέσιμο ποσό

της επιστρεπτέας προκαταβολής του Ιουνίου θα
ανέλθει περίπου στο 1,4 δισ. ευρώ και θα αφορά
μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που επλήγ-
ησαν από την πανδημία από τον Μάρτιο και μετά. 
«Το αδιάθετο υπόλοιπο της πρώτης φάσης θα
προστεθεί στη δεύτερη φάση, ώστε το συνολικό
ποσό που θα έχει χορηγηθεί, μέχρι τέλος Ιου-
νίου, να διαμορφωθεί στα 2 δισ. ευρώ», ανέφερε
χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του το υπουργείο
Οικονομικών.

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Νέοι δικαιούχοι

Σημειώνεται ότι στο νέο κύκλο θα μπορούν να
υποβάλουν αίτηση και  όσες επιχειρήσεις
εντάχθηκαν στην πρώτη φάση της επιστρεπτέας
προκαταβολής και έχουν ήδη λάβει το κρατικό
χαμηλότοκο δάνειο.

Σε ότι αφορά τα κριτήρια ένταξης, στον πρώτο
γύρο, υιοθετήθηκε ως κριτήριο η μεταβολή των
εσόδων κατά τον μήνα Μάρτιο συγκριτικά με τους
αντίστοιχους μήνες των τριών τελευταίων ετών (ή
κατά το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς σε
σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους των τριών
τελευταίων ετών για τις εταιρείες με απλογραφικά
βιβλία). 

Στον δεύτερο γύρο, θα ληφθούν υπόψη και τα
στοιχεία για τον Απρίλιο και ενδεχομένως για τον
Μάιο.
Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα αξιο-

ποιήσουν το χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρε-
πτέας προκαταβολής υποχρεούνται να διατηρή-
σουν έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό
των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την
30ή Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του
συστήματος «Εργάνη».

ΠΟΣΟ 1.4 ΔΙΣ ΕΥΡΩΠΟΣΟ 1.4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ
Επιστρεπτέα προκαταβολή::

Ξεκινά τον Ιούνιο ο δεύτερος γύρος

ΟΔήμος Ασπροπύργου συμμετέχει στον
εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Πάρ-
κων: «Υγιή Πάρκα-Υγιή Άνθρωποι», στις

24 Μαΐου 2020, που διοργανώνεται από την
Europarc, την Ομοσπονδία των Εθνικών
Δρυμών και Πάρκων της Ευρώπης. 

Ο θεσμός ξεκίν ησε ν α γιορτάζεται κάθε χ ρόν ο από
το 1909, στη Σουηδία, και πλέον  τιμάται από όλα τα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Έν ωσης. Φέτος φυσικά
η ημέρα θα εορταστεί διαδικτυακά λόγω των  προλ-
ηπτικών  μέτρων  κατά της διασποράς του Cov id 19,
όμως έστω και ψηφιακά οι πολίτες μπορούν  ν α 

λάβουν  τα κατάλληλα κίν ητρα για ν α επισκεφθούν
τα εν  λόγω πάρκα, δια ζώσης.    

Ο Δήμος Ασπροπύργου, ως μέλος του Ελλην ικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών  Πόλεων , με εκπρ-
οσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο,  ακολουθεί την
Ατζέν τα 2030 των  Ην ωμέν ων  Εθν ών  για τη Βιώσιμη
Αν άπτυξη (Στόχ ος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοιν ότ-
ητες) αν απτύσσον τας περιβαλλον τικό πλάν ο, με
απώτερο σκοπό την  απόδοση θετικού περιβαλλον τι-
κού ισοζυγίου στην  περιοχ ή. 

Οι παράμετροι του περιβαλλον τικού σχ εδιασμού,
κατ’ επέκταση του Ευρωπαϊκού Πρωτοκόλλου 

Βιώσιμης Αν άπτυξης, είν αι η σύν δεση 
και η αλληλεπίδραση τoυ οικιστικού ιστού της

πόλης με τα αστικά πάρκα, η σχ έση τους με την  
ψυχ ική υγεία, ισορροπία και αρμον ία των  πολιτών ,

οι αφορμές για άθληση, αλλά και η ευκαιρία στον
επισκέπτη ν α έρθει πιο κον τά στη φύση, από την
οποία έν εκεν  αστυφιλίας έχ ει ουσιαστικά αποκοπεί. 

Τα πάρκα της πόλης του Ασπρόπυργου που προ-
τάθηκαν  για τη συμμετοχ ή είν αι: 1), το οποίο η
Δημοτική Αρχ ή έχ ει οριοθετήσει ως τόπο οργαν ω-
μέν ης  Περιβαλλον τικής Εκπαίδευσης για τους ν εαρ-
ούς δημότες.

Συμμετοχή του Δήμου Ασπροπύργου στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Πράσινων Πάρκων 
Tο Μητροπολιτικό Πάρκο Γκορυτσάς και το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής ενισχύουν το πλάνο του Δήμου για τη

βιώσιμη ανάπτυξη και στόχος είναι να συμβάλλουν στην απόδοση θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου στην περιοχή. 
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ΑΓΓΕΛΙΑ
Ζητείται νοσηλευτής-νοσηλεύτρια για κέντρο ημέρας

ΑΜΕΑ στην περιοχή της Ελευσίνας, 8ωρο. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση α' βοηθειών. 
Μπορείτε να αποστείλετε τα βιογραφικά σας 
στο παρακάτω mail:oloiemeis17@gmail.com 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2105560464
Παρακαλουμε, μη ξεχνάτε να καταχωρείτε τηλέφωνο

επικοινωνίας. 48

Ενοικιάζεται κατάστημα
στο κέντρο του Ασπροπύργου

με πλήρη εξοπλισμό 
για καφετέρια και 

οποιαδήποτε χρήση - Μεγάλος
χώρος πλατείας. 6977426279
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Ανοίγουν τα θερινά σινεμά 
Με την πανδημία του κορωνοϊού να έχει πλήξει πολλούς τομείς, ανάμεσά τους και αυτόν της ψυχα-

γωγίας και ως εκ τούτου τον κινηματογράφο, ένα μικρό αίσθημα αισιοδοξίας δίνει η επανέναρξη των
προβολών στα θερινά σινεμά από την 1η Ιουνίου.

Βεβαίως, με προϋποθέσεις, όπως η πληρότητα των σινεμά να φτάνει το 40% και με αυστηρή τήρη-
ση των γνωστών πλέον κανόνων υγειονομικής προστασίας. Για τις κλειστές αίθουσες, φαίνεται ότι όλα
θα κριθούν το επόμενο διάστημα και πιθανό άνοιγμά τους από τον Σεπτέμβριο.

Μπορεί ο προγραμματισμός από τις νέες πρεμιέρες να έχει γίνει άνω κάτω, με χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα τον πολυαναμενόμενο τελευταίο Τζέιμς Μποντ, αλλά ήδη, μετά και την ανακοίνωση για το
άνοιγμα των θερινών σινεμά, έχει αρχίσει ένας πρώτος προγραμματισμός για προβολές νέων ταινιών
για τη θερινή περίοδο. 

Προγραμματισμένες διακοπές
ρεύματος 25-26/5/20 σε
συνοικίες του Δήμου Αχαρνών

Για ν έες προγραμματισμέν ες διακοπές
ρεύματος σε περιοχές του δήμου Αχαρν ών ,

τις επόμεν ες ημέρες, εν ημερών ει ο ΔΕΔΔΗΕ
λόγω αν αγκαίων  τεχν ικών  εργασιών  στο

δίκτυο ηλεκτροδότησης . 
Πιο συγκεκριμέν α, το ρεύμα θα κοπεί:

25/5/2020 8:00:00 πμ 25/5/2020 11:00:00 πμ Δ.
ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
– ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ – ΨΑΡΡΩΝ – ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ – Δ.ΔΕΔΕ
– Β.ΟΥΓΚΩ 194 Κατασκευές
25/5/2020 10:00:00 πμ 25/5/2020 2:00:00 μμ Δ.
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ –
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ – ΣΠΕΤΣΩΝ –
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 195 Κατασκευές
25/5/2020 12:00:00 μμ 25/5/2020 5:00:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ –
ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ – ΣΟΥΛΙΟΥ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ –
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ – ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 196 Κατασκε-
υές
26/5/2020 7:00:00 πμ 26/5/2020 5:30:00 μμ
Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ –
ΡΟΥΠΕΛ – ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΒΕΛΙΟΥ –
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β – ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ
– ΓΑΤΣΟΥ – ΑΜΥΝΤΑ – ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣς –
ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ – ΦΙΛΩΤΑ – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ –
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΑΡΧΕΛΑΟΥ – ΡΟΥΜΕΛΗΣ –
ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ – Ν.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ – ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
1821 – ΝΕΑΡΙΟΥ – ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ(ΑΡΕΩΣ) –
ΤΑΥΓΕΤΟΥ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΑΦΩΝ ΝΤΟΥΝΑ –
ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ – ΣΟΛΩΜΟΥ –
ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΝΕΑΡΧΟΥ

Συνεχίζεται απο σελ. 3
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66997788008877330099

Ενοικιάζεται  κατάστημα
170 τμ στο κέντρο του Ασπροπύργου 

Δημητρίου Λιάκου 14  – Πρώην «Ναϊάς».
Τηλέφωνο  επικοινωνίας 6974161382

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2105571925 & 6949073467 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  

Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα 
90τμ όπισθεν Δημαρχείου, 

έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
στον Ασπρόπυργο

Πληροφορίες στο τηλ. 6977426279

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιομ-
ηχανική εταιρία, με αντικείμενο
την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου, αναζητά να προσλάβει
στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ
Μάνδρας Αττικής για πενθήμερη
8ωρη απασχόληση.  

Ανειδίκευτους Εργάτες Παραγωγής (ΚΩΔ: ΑΕΠ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση σιλοφόρων οχημάτων
-Εργασίες καθαρισμού και οργάνωσης του χώρου παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ημεδαπούς υποψηφίους

Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων (ΚΩΔ: ΧΠΟ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση προϊόντων  & Εκφόρτωση Ά υλών
-Φόρτωση των προϊόντων σε κοντέινερ

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ημεδαπούς υποψηφίους
-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης Ειδικότητας:
Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Ομάδας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40 τον φορτοε-
κφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν. 

Παρακαλούμε να προωθούνται τα βιογραφικά σας στο dida@iokal.com ή
στο fax: 21 055 52 396 με αναφορά στον κωδικό της θέσης που σας ενδια-
φέρει.

21.2.2020

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ
ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ
ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΧΧΕΕΣΣ..    

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522

Ζητούνται  αποθήκες
για αγορά και ενοικίαση

στον Ασπρόπυργο. 

Πληροφορίες στο Μεσιτικό 
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη. 

Τηλέφωνο 6946971237
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Ε Λ Λ ΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ                                                                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια

Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e - m a i l

:dperiouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  22/05/2020
Αριθ. Πρωτ.:  12164

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δημόσιου Αν οικτό  Ηλεκτρο-

ν ικό  Διαγων ισμό, 
για την  αν άδειξη αν αδόχου

για την  υπηρεσία
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΣΣΑΣ ΣΕ
ΔΡΟΜΟΥΣ»

Α.Μ.: 81/2020, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού

96.250,00 € χωρίς Φ. Π. Α. 24%
(119.350,00€ με Φ.Π.Α.24% ) 

Ο Δήμαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό  Ηλεκ-
τρονικό  Διαγωνισμό, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά βάσει
τιμής,  γ ια την ανάδειξη
αναδόχου για την υπηρεσία
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΣΣΑΣ ΣΕ
ΔΡΟΜΟΥΣ» συνολικού ενδεικτι-
κού προϋπολογισμού 96.250,00
€ χωρίς Φ. Π. Α. 24%
(119.350,00€ με Φ.Π.Α.24%). 

Αντικείμενο της σύμβασης
αφορά την μίσθωση μηχανήματος
τοποθέτησης πίσσας σε δρόμους,
για τις ανάγκες του Δήμου. Η
παρούσα αφορά την μίσθωση
αυτοκινούμενου μηχανήματος
παρασκευής και εφαρμογής ασφ-
άλτου χαμηλής θερμοκρασίας δια
εκτοξεύσεως (asphalt patcher). 

Το μηχάνημα τοποθέτησης
πίσσας θα χρησιμοποιηθεί για τις
ανάγκες επισκευής οδών του
Δήμου Φυλής, σε σημεία που τα
οδοστρώματα εμφανίζουν βλά-
βες, οι οποίες είτε μπορούν να
αποβούν επικίνδυνες, είτε μπορ-
ούν να δημιουργήσουν μελλοντι-
κά μεγαλύτερα προβλήματα. Το
μηχάνημα θα αξιοποιηθεί από το
προσωπικό του Δήμου Φυλής
για την επισκευή οδών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
κατατάσσονται στους ακόλουθο-
υς κωδικούς του Κοινού Λεξι-
λογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 45500000-2 – Ενοικίαση
κατασκευαστικών μηχανημάτων
και εξοπλισμού για έργα πολιτι-
κού μηχανικού με χειριστή.

Ο ενδεικτικός προϋπολογι-
σμός για την παροχή της ανω-
τέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο
ποσόν των 96.250,00€ χωρίς
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με
ΦΠΑ: € 119.350,00) και θα
βαρύνει την με Κ.Α. : 30-
6234.10003  σχετική πίστωση
του προϋπολογισμού του οικο-
νομικού έτους 2020 του Φορέα. Η
διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε έξι (6) μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το
κριτήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφο-
ράς, βάσει τιμής. 

Η καταληκτική ημερομην ία
παραλαβής των  προσφ ορών
είν αι η 08/06/2020 και ώρα
16:00.

Η διαδικασία θα διεν εργηθεί
με χρήση της πλατφ όρμας του
Εθν ικού Συστήματος Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είν αι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr,  την
12/06/2020, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 11:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία σύν αψης της παρ-
ούσας σύμβασης έχουν  φ υσικά
ή ν ομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση εν ώσεων  οικον ο-
μικών  φ ορέων , τα μέλη αυτών ,
που είν αι εγκατεστημέν α σε:

α) κράτος-μέλος της Έν ωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-

κού Οικον ομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό αν άθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γεν ικές σημειώσεις του
σχετικού με την  Έν ωση Προσα-
ρτήματος I της ως άν ω Συμφ -
ων ίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν  στην  περίπτωση γ́
της παρούσας παραγράφ ου και
έχουν  συν άψει διμερείς ή πολ-
υμερείς συμφ ων ίες με την
Έν ωση σε θέματα διαδικασιών
αν άθεσης δημοσίων  συμβά-
σεων .

Οι εν ώσεις οικον ομικών
φ ορέων , συμπεριλαμβαν ομέ-
ν ων  και των  προσωριν ών
συμπράξεων , δεν  απαιτείται ν α
περιβληθούν  συγκεκριμέν η
ν ομική μορφ ή για την  υποβολή
προσφ οράς. Στις περιπτώσεις
υποβολής προσφ οράς από
έν ωση οικον ομικών  φ ορέων , 

όλα τα μέλη της ευθύν ον ται
έν αν τι της αν αθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον .  

Για την  έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύν αψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχον τες οικο-
ν ομικούς φ ορείς (προσφ έρον -
τες),  εγγυητική επιστολή συμμε-
τοχής 2%  της προεκτιμόμεν ης
αξίας της σύμβασης (εν δεικ-
τικός  προϋπολογισμός), εκτός
Φ. Π. Α., ποσού χιλίων   εν ν ια-
κοσίων  είκοσι πέν τε ευρώ
1.925,00 €. Στην  περίπτωση
έν ωσης οικον ομικών  φ ορέων ,
η εγγύηση συμμετοχής περιλαμ-
βάν ει και τον  όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των  οικον ομικών  φ ορέων  που
συμμετέχουν  στην  έν ωση. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει ν α
ισχύει τουλάχιστον  για τριάν τα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρό-
ν ου ισχύος της προσφ οράς του
άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης,
ήτοι για διάστημα τουλάχιστον
εν ν έα (9) μην ών  από την  επό-
μεν η της διεν έργειας του διαγω-
ν ισμού, άλλως η προσφ ορά
απορρίπτεται.

Προσφ ορές θα υποβληθούν
σύμφ ων α με την  αν αλυτική δια-
κήρυξη. 

Γεν ικές πληροφ ορίες
παρέχον ται και από το Τμήμα
Προμηθειών  του Δήμου Φυλής,
Διεύθυν ση Πλατεία Ηρώων , Τ.Κ
13341, Τηλ. 213 2042716, Fax.
213 2042714. 

Οι εν διαφ ερόμεν οι οικον ομι-
κοί φ ορείς μπορούν  ν α έχουν
πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του
διαγων ισμού επισκεπτόμεν οι
την  ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr καθώς και  την
επίσημη  πλατφ όρμα του Εθν ι-
κού Συστήματος Ηλεκτρον ικών
Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov .gr. Η
περίληψη της Διακήρυξης, αν α-
ρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ι σ τ ό τ ο π ο
http: //et.diav geia.gov .gr/  και
ιστοσελίδα της αν αθέτουσας
αρχής, στη διεύθυν ση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης
στον  Ελλην ικό Τύπο, σύμφ ων α
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η δαπάν η των  δημοσιεύσεων
στον  Ελλην ικό Τύπο βαρύν ει
τον  αν άδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ε Λ Λ ΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ                                                                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια

Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e - m a i l

:dperiouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  22/05/2020
Αριθ. Πρωτ.:  12166

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δημόσιου Αν οικτό  Ηλεκτρο-

ν ικό  Διαγων ισμό, 
για την  αν άδειξη αν αδόχου

για την  προμήθεια
«ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ
ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ»

Α.Μ.: 83/2020, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού

96.630,00 € χωρίς Φ. Π. Α. 24%
(119.821,20€ με Φ.Π.Α.24% )  

Ο Δήμαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό  Ηλεκ-
τρονικό  Διαγωνισμό, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά βάσει
τιμής,  γ ια την ανάδειξη
αναδόχου για την προμήθεια
«ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ
ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ»,
συνολικού ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού 96.630,00 € χωρίς Φ.
Π. Α. 24%  (119.821,20€ με
Φ.Π.Α.24%). 

Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η προμήθεια ασφαλτομίγμα-
τος και λοιπών ειδών ασφαλτό

στρωσης για την ανάγκες του
Δήμου Φυλής. Η παρούσα αφορά
την προμήθεια:

1. Ασφαλτικού σκυροδέ-
ματος πυκνής σύνθεσης για την
κατασκευή αντιολισθηρής
στρώσης κυκλοφορίας (Τύπου 1)
σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-
05-03-12-01:2009,

2. Ασφαλτικό συγκολ-
λητικό γαλάκτωμα τύπου ΚΕ-1,

3. Σκληρά αδρανή.
Τα προς προμήθεια είδη κατα-

τάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
44113700-2  Υλικά επισκευής
οδών .

Ο ενδεικτικός προϋπολογι-
σμός για την παροχή της ανω-
τέρω προμήθειας ανέρχεται στο
ποσόν των 96.630,00€ χωρίς
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με
ΦΠΑ: € 119.821,20) και θα
βαρύνει την με Κ.Α. : 30-
6662.10004 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομι-
κού έτους 2020 του Φορέα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται σε έξι (6) μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το
κριτήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφο-
ράς, βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομην ία
παραλαβής των  προσφ ορών
είν αι η 08/06/2020 και ώρα
16:00.

Η διαδικασία θα διεν εργηθεί
με χρήση της πλατφ όρμας του
Εθν ικού Συστήματος Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είν αι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr,  την
12/06/2020, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 12:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία σύν αψης της παρ-
ούσας σύμβασης έχουν  φ υσικά
ή ν ομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση εν ώσεων  οικον ο-
μικών  φ ορέων , τα μέλη αυτών ,
που είν αι εγκατεστημέν α σε:

α) κράτος-μέλος της Έν ωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-

κού Οικον ομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό αν άθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γεν ικές σημειώσεις του
σχετικού με την  Έν ωση Προσα-
ρτήματος I της ως άν ω Συμφ -
ων ίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν  στην  περίπτωση γ́
της παρούσας παραγράφ ου και
έχουν  συν άψει διμερείς ή πολ-
υμερείς συμφ ων ίες με την
Έν ωση σε θέματα διαδικασιών
αν άθεσης δημοσίων  συμβά-
σεων .

Οι εν ώσεις οικον ομικών
φ ορέων , συμπεριλαμβαν ομέ-
ν ων  και των  προσωριν ών  

συμπράξεων , δεν  απαιτείται
ν α περιβληθούν  συγκεκριμέν η
ν ομική μορφ ή για την  υποβολή
προσφ οράς. Στις περιπτώσεις
υποβολής προσφ οράς από
έν ωση οικον ομικών  φ ορέων ,
όλα τα μέλη της ευθύν ον ται
έν αν τι της αν αθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον .  

Για την  έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύν αψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχον τες οικο-
ν ομικούς φ ορείς (προσφ έρον -
τες),  εγγυητική επιστολή συμμε-
τοχής, 2%  της προεκτιμόμεν ης
αξίας της σύμβασης (εν δεικ-
τικός  προϋπολογισμός), εκτός
Φ. Π. Α., ποσού χιλίων   εν ν ια-
κοσίων  τριάν τα δυο ευρώ και
εξήν τα λεπτών  1932,60€. 

Στην  περίπτωση έν ωσης
οικον ομικών  φ ορέων , η
εγγύηση συμμετοχής περιλαμβά-
ν ει και τον  όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των  οικον ομικών  φ ορέων  που
συμμετέχουν  στην  έν ωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει
ν α ισχύει τουλάχιστον  για τριάν

τα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόν ου ισχύος της προσφ οράς
του άρθρου 2.4.5 της διακήρ-
υξης, ήτοι για διάστημα τουλάχι-
στον  εν ν έα (9) μην ών  από την
επόμεν η της διεν έργειας του δια-
γων ισμού, άλλως η προσφ ορά
απορρίπτεται.

Προσφ ορές θα υποβληθούν
σύμφ ων α με την  αν αλυτική δια-
κήρυξη. 

Γεν ικές πληροφ ορίες
παρέχον ται και από το Τμήμα
Προμηθειών  του Δήμου Φυλής,
Διεύθυν ση Πλατεία Ηρώων , Τ.Κ
13341, Τηλ. 213 2042716, Fax.
213 2042714. 

Οι εν διαφ ερόμεν οι οικον ομι-
κοί φ ορείς μπορούν  ν α έχουν
πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του
διαγων ισμού επισκεπτόμεν οι
την  ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr καθώς και  την
επίσημη  πλατφ όρμα του Εθν ι-
κού Συστήματος Ηλεκτρον ικών
Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov .gr. Η
περίληψη της Διακήρυξης, αν α-
ρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ι σ τ ό τ ο π ο
http: //et.diav geia.gov .gr/  και
ιστοσελίδα της αν αθέτουσας
αρχής, στη διεύθυν ση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης
στον  Ελλην ικό Τύπο, σύμφ ων α
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η δαπάν η των  δημοσιεύσεων
στον  Ελλην ικό Τύπο βαρύν ει
τον  αν άδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

Διατίθεται 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
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105 τετρ-
αγωνικών μέτρων στο κέν-
τρο του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκο-
τρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπλι-
σμός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του καραμαγκά.Μόνο
για οικογένειες τηλ.
6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (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

πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκε-
υή γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
στον ημιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, μπάνιο,
προκασκευασμενο, μεταφ-
έρεται 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, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
ανακαινισμένη, ανακαίνιση
'10, τιμή 30.000€, συζητή-
σιμη , 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 κατάστα-
ση, 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,
τέντες, θέα θάλασσα,
μεσίτες δεκτοί, τιμή
57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162 τ.μ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνια-
κή, 4 υ/δ (το 1 master), 2
μπάνια, σε οικόπεδο 183
τ.μ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.μ., τιμή 309.000€,
συζητήσιμη

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

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

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική
με πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωμένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ  ΤΗΛ. 6947253136

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της Δυτι-
κής Αττικής με χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ 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 
«ΟΔΗΓΟΣ 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 επικοινωνίας: 11 π.μ.
έως 1 μ.μ. – κος Ηλίας -
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694
43 88 304 –email: ifoniton-
amea@gmail.com  

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

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 

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee  PPaacckk  
ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

.Άνδρες & γυναίκες για
picking και scanner .Άνδρες & γυναίκες για
ανειδίκευτη εργασία..Χειριστές μηχανημάτων
clark BT . Οδηγό με δίπλωμα Δ΄
κατηγορίας. ηλεκτροσυγκολλητές 

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός με ένσημα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερμανικά), 
Ασπρόπυργος 19300

ΚΥΡΙΑ  ζητά εργασία
για οικιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωμένων στην περιοχή της

Δυτικής Αττικής και Δυτικής 
Αθήνας. Τηλ. 6944802271

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
210 5555262,
6945898529
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & 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
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.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 Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/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 ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-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
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 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
ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ, γνώστες
Αττικής.

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Γ
κατηγορίας με ΠΕΙ

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας χειριστή
ανυψωτικού μηχανήματος - κλάρκ.

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Ε κατηγορίας.

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

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