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Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας

Εμβάθυνση της συνεργασίας του
Δήμου Ελευσίνας με τον ΕΟΤ

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

σελ. 3

Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει
και πάλι μια παγκόσμιας
κλάσης ναυπηγική υποδομή

Γεωργιάδης - Ξενοκώστας - Πάιατ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Μήνυση και αγωγή
κατά παντός
υπευθύνου
Καταθέτει ο Δήμαρχος
Μεγαρέων για την ρύπανση
στο Βουρκάρι
σελ. 2-4

Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ε.Ε
«Σύνδρομο Down-Χωρίς εμπόδια» πέτυχε ο Δήμος Φυλής
σελ. 3

ΧΑΪΔΑΡΙ: Εργασίες για την προστασία των
πολύτιμων τοιχογραφιών στο κτίριο Ν. Γύζης

ΣΤΗ ΦΑΚΑ

Εγκληματική ομάδα για διαρρήξεις
και κλοπές στα Άνω Λιόσια

σελ. 5

σελ. 2

σελ. 9

Με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες
αναβάθμισης του μητροπολιτικού
Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»
Γ. Πατούλης:
Δεσμευτήκαμε ότι θα
παραδώσουμε στους πολίτες
της Αττικής μία όαση
πρασίνου και αυτό θα
κάνουμε, χωρίς χρονοτριβές»
σελ. 7

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Αχαρνών 7, 2105576029
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΠΑΡΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8, 210-5546633
ΜΑΝΔΡΑ

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Ζαλαβρά Ελένη

Λεωφόρος Φυλής 240, 2102471445
08:00-22:00
ΧΑΪΔΑΡΙ

Μάτσια Πολυξένη Δ.

Θερμοπυλών 60 & Ηπείρου, 2105984393

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΑΠΟ 24-36
ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ

Μήνυση και αγωγή κατά παντός υπευθύνου
καταθέτει ο Δήμαρχος Μεγαρέων για την ρύπανση στο Βουρκάρι

Τ

ην
π ερασμέν η
ε β δ ο μ ά δ α
σ η μ ε ι ώθ η κ ε
ρύπαν ση στον υγροβιότοπ ο του Βουρκαρίου
από διαρροή πετρελαιοειδών από αγωγό, που
περν ά από τον βυθό
του Βουρκαρίου, όπως
αν έφερε το συν εργείο
δυτών , που τον επισκεύασε.
Μόλις έγιν ε γν ωστό το
περιστατικό ο Δήμαρχ ος
επ ικοιν ών ησε με τον
Λιμεν άρχ η Ελευσίν ας
και ήταν σε διαρκή
επαφή με τις Λιμεν ικές Αρχ ές, προκειμέν ου ν α παρακολουθεί την εξέλιξη του συμβάν τος.
Η αρχ ική εκτίμηση των αρμοδίων ήταν ότι επρόκειτο για περιστατικό μικρής έκτασης.
Ο Δήμαρχ ος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης, όμως
δεν αρκέστηκε στις διαβεβαιώσεις και μετέβη στην
περιοχ ή του συμβάν τος, για ν α έχ ει ιδία άποψη για το
περιστατικό και εκεί διαπίστωσε, ότι η έκταση της
π ετρελαιοκηλίδας ήταν μεγάλη. Στην π εριοχ ή
υπήρχ αν βεβαίως συν εργεία, που επισκεύαζαν την
βλάβη και επιδίδον ταν στον καθαρισμό της πετρελαιοκηλίδας.

ΣΤΗ ΦΑΚΑ

Κατόπ ιν των π αραπ άν ω
κάλεσε την προϊσταμέν η της
Nομικής υπηρεσίας του Δήμου
και της έδωσε εν τολή, ν α ξεκιν ήσει τις διαδικασίες για την
κατάθεση μήν υσης και αγωγής
κατά π αν τός υπ ευθύν ου,
προκειμέν ου ν α βρεθούν οι
υπαίτιοι του ατυχ ήματος και ν α
απ οδοθούν
οι
αν άλογες
ευθύν ες και για ν α εφαρμοστεί
το «ο ρυπαίν ων πληρών ει».

Ο κ. Σταμούλης εξ άλλου
προέβη στην παρακάτω δήλωση:« Εχ ει ήδη δοθεί εν τολή
στην προϊσταμέν η της Νομικής Υ πηρεσίας του
Δήμου, για ν α καταθέσει Μήν υση και Αγωγή κατά
παν τός υπευθύν ου, για το δυσάρεστο αυτό γεγον ός,
το οποίο μόλυν ε την θάλασσα και την παραλία στο
Βουρκάρι μία περιοχ ή, που έχ ει χ αρακτηριστεί ως
Περιφερειακό πάρκο, προστατευόμεν η περιοχ ή ιδιαιτέρου περιβαλλον τικού κάλλους με μον αδική χ λωρίδα
και ορν ιθοπαν ίδα.
Το περιστατικό αυτό επιβάρυν ε το περιβάλλον και
προξέν ησε μεγάλη ζημία στην βιοποικιλότητα της
περιοχ ής.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

Εγκληματική ομάδα για διαρρήξεις και κλοπές στα Άνω Λιόσια.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης,
Γιουβενάλης, Ιουβεναλία *
Κατάθεσις της τιμίας Εσθήτος της
παναγίας Θεοτόκου εν
Βλαχερναίς, Ιουβεναλίου

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
Διεύθυνση: 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

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ως μέλη
αυτής
Εξιχνιάσθηκαν δεκαέξι 16 περιπτώσεις

Ε

ξαρθρώθηκε από το Τ μήμα Ασφαλείας
Φυλής, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της
οποίας διέπρατταν διαρρήξεις και κλοπές
στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.
Συνελήφθησαν, την 25-6-2020 στα Άνω Λιόσια,
δύο ημεδαποί ηλικίας 30 και 39 ετών, μέλη της
ανωτέρω εγκληματικής ομάδας. Ταυτοποιήθηκε
38χρονη ημεδαπή, ως έτερο μέλος και αναζητείται.
Ο 39χρονος είχε αρχικά προσαχθεί κατόπιν
αναζητήσεων, στο Τμήμα Ασφαλείας Φυλής, όπου

και αναγνωρίστηκε ως δράστης κλοπής που
διέπραξε πρωινές ώρες της 25-6-2020, από κοινού με την ανωτέρω ημεδαπή, σε ζαχαροπλαστείο
με τη μέθοδο της απασχόλησης.
Μετά από έρευνα στην οικία του 39χρονου και
την ανεύρεση και κατάσχεση κλοπιμαίων εντός
αυτής, που τα είχε μεταφέρει ο 30χρονος, ακολούθησε και η σύλληψη του τελευταίου.
Ο 30χρονος είχε στην κατοχή του τσάντα που
περιείχε οχτώ μεταλλικές συνδέσεις φυσικού
αερίου με τα αντίστοιχα εξαρτήματα της.
Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν δεκαέξι περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών, που σημειώθηκαν
στα Άνω Λιόσια.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
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Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ε.Ε
«Σύνδρομο Down-Χωρίς εμπόδια» πέτυχε ο Δήμος Φυλής

Τη συμμετοχή του στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Σύνδρομο
Down-Χωρίς εμπόδια» στο πλαίσιο
του Erasmus + της Ευρωπαϊκής
Ένωσης διεκδίκησε και κέρδισε ο
Δήμος Φυλής. Μια συμμετοχή
συνεπής με την ευαισθησία του σε
θέματα που αφορούν ΑμΕΑ και
παράλληλα με την προσπάθεια
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας
και ενεργοποίησης των πολιτών ως
προς τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με
ειδικές ανάγκες.
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για
την προώθηση του διαπολιτισμικού
διαλόγου μεταξύ των νέων (με και
χωρίς σύνδρομο Down), την κοινωνική τους ένταξη, καθώς και τη
βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων των εργαζομένων του
Δήμου Φυλής (π.χ. κοινωνικών λειτουργών) που σχετίζονται με τις
δραστηριότητες της νεολαίας με ή
χωρίς Σύνδρομο Down.
Οι στόχοι του έργου είναι:
α) η συμβολή στην ανάπτυξη των
επαγγελματικών ικανοτήτων 20
εργαζομένων από 4 χώρες σε θέματα νεολαίας, β) η ευαισθητοποίησή
τους στην εργασία τους σε θέματα
σχετικά με το Σύνδρομο Down. H
εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί
στην Κωνσταντινούπολη συμβάλλοντας στην βελτιστοποίηση των
ικανοτήτων τους καθώς και την ανάπτυξη κατάλληλων επαγγελματικών
εργαλείων, προσαρμοσμένων στις
ανάγκες της ομάδας στόχου, με
σκοπό τη δημιουργία καλής πρακτικής. Παράλληλα θα δημιουργηθεί

εγχειρίδιο ως αποτέλεσμα του
μαθήματος κατάρτισης.
Επιπλέον, το πρόγραμμα
ευελπιστεί να συμβάλλει στην
ανάπτυξη της μάθησης και της
επικοινωνίας, του πνεύματος
πρωτοβουλίας και της αυτοεκτίμησης, της διαπολιτισμικής
συνείδησης και της διευκόλυνσης στην πρόσβαση στην
αγορά εργασίας για 24 νέους με
και χωρίς σύνδρομο Down, μέσα
σε 7 ημέρες ανταλλαγής νέων
που θα πραγματοποιηθεί στη
Κλουζ Ναπόκα της Ρουμανίας
(5-10 Οκτωβρίου 2020).
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τους εξής εταίρους:

Direcia de Asistenă Socială și
Medicală
(Κλουζ
Ναπόκα,
Ρουμανία) επικεφαλής του προγράμματος,

Asociaia AGA Down Sindrom
Cluj (Κλουζ Ναπόκα, Ρουμανία),
Asociaia Babilon Travel (Κλουζ
Ναπόκα, Ρουμανία),
Δήμος Φυλής (Ελλάδα),

Down
(Tουρκία)

Sendromu

Dernegi

Associazione Italiana Persone
Down Onlus (Iταλία).

Η περίοδος υλοποίησης του
έργου είναι 9 μήνες (16.03.202015.12.2020) και ο εγκεκριμένος

ΚΔΒΜ Δήμου Ασπροπύργου

προϋπολογισμός του έργου είναι
38.889 ευρώ.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες
σχετικά με το έργο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δήμο Φυλής στο
τηλέφωνο 210 2411621 (Βέλλης
Γεώργιος, υπεύθυνος του προγράμματος,
email:
giorgos.vellis@gmail.com) ή με τον
αρμόδιο αναπληρωτή δήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Αντωνόπουλο
Γεώργιο στο τηλέφωνο 211
4115224.
Σημείωση: Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την εξάπλωση
του ιού COVID-19 (κορονοϊού), για
την ασφάλεια των συμμετεχόντων,
οι περίοδοι που αναφέρονται στο
παρόν δελτίο τύπου θα τροποποιηθούν εφόσον παραστεί ανάγκη,
αναλόγως με τις εξελίξεις που θα
υπάρχουν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Παράταση προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφ έροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων
στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση», ΟΠΣ 5002212

Ε

ν ημερών ουμε όλους τους υποψήφιους εν διαφερόμεν ους
ότι το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχ ον τας υπόψη την υπ΄ αριθμ.
7026/441/26.06.2020 Απόφαση του Δ.Σ. αν ακοιν ών ει την
παράταση της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρον ικών αιτήσεων
και φακέλου αίτησης και δικαιολογητικών και την τροποποίηση
στα αν τίστοιχα πεδία της με Α.Π. 660/4/16980/10.06.2020
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Εν διαφέρον τος για σύν αψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών εν ηλίκων στα Κέν τρα Διά
Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο:
«Κέν τρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση», με
κωδικό ΟΠΣ 5002212 (αρ. πρωτ. 6998/439/11-06-2020 Απόφαση ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ):
Νέα καταληκτική ημερομην ία Υποβολής Ηλεκτρον ικών Αιτήσεων : έως και 06/07/2020 (ώρα 11:00 π.μ.)
Νέα καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Φακέλου
Αίτησης και Δικαιολογητικών: έως και 10/07/2020
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρον ικά στη διεύθυν ση
http://mis.inediv im.gr
Αιτήσεις που δεν υποβάλλον ται με την αν ωτέρω (ηλεκτρον ική) μορφή και αποστέλλον ται ταχυδρομικά, με e-mail ή f ax,
δεν γίν ον ται δεκτές και απορρίπτον ται.
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εν τός σφραγισμέν ου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 10/07/2020 στη
διεύθυν ση : Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρν ών 417 &Κοκκιν άκη, 111 43 Αθήν α (Κεν τρική Γραμματεία
- 2ος Όροφος), με υποχρεωτικά συμπληρωμέν α τα στοιχεία
που ορίζον ται στη σχετική Πρόσκληση.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν
θα γίν ον ται δεκτοί.
Ως τελική ημερομην ία λήψης κατά την αποστολή των φακέλων λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομην ία που φέρει ο
φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της ως άν ω ημερομην ίας
οι αιτήσεις θεωρούν ται εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Εν διαφέρον τος και τους όρους της θα παρέχον ται στα τηλέφων α:
213-131-4657, 213-131-4620, 213-131-4528, 213-131-4526,
213-131-4638, 213-131-4648, 213-131-4644, 213-131-4639,
213-131-4645, 213-131-4534, 213-131-4640 κατά τις ώρες
10:00 έως 13:00.
Πληροφορίες σχετικά με την τεχν ική υποστήριξη για την
ηλεκτρον ική πλατφόρμα των αιτήσεων θα παρέχον ται στο
τηλέφων ο 213-131-4633 κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Έν ωση (Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό Ταμείο) μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αν άπτυξη Αν θρώπιν ου
Δυν αμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

θριάσιο-3
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας

Εμβάθυνση της
συνεργασίας του Δήμου
Ελευσίνας με τον ΕΟΤ

T

η Δευτέρα 29/6, μετά από πρωτοβουλία του Βουλευτή Δυτικής Αττικής κου
Γιώργου Κώτσηρα και παρουσία του,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με
τον Γ.Γ. του ΕΟΤ κο Δημήτρη Φραγκάκη και τον
Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. κο Φώτη Τατάκη καθώς
και με την προϊσταμένη του Τμήματος
Δημοσίων Σχέσεων του ΕΟΤ, κα Γερολυμάτου.

Αντικείμενο της συνάντησης και συζήτησης
ήταν το αίτημα που κατέθεσε η Κοινωφελής
Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας για την παραχώρηση αιγίδας από πλευράς ΕΟΤ, στα
πλαίσια της μεγάλης διοργάνωσης του Δήμου
μας «Φεστιβάλ Αισχύλεια 2020».

Σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο κ. Κώτσηρας
και ο κ. Τατάκης ανέλυσαν τη σπουδαιότητα
εμβάθυνσης της συνεργασίας του Δήμου
Ελευσίνας με τον ΕΟΤ, στα πλαίσια της τουριστικής προβολής και ανάδειξης της πόλης μας
και των πολιτιστικών εκδηλώσεων που παράγει.
Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. απηύθυνε
και ανοιχτή πρόσκληση στον κ. Φραγκάκη και
την κα Γερολυμάτου, προκειμένου να παραστούν στο Φεστιβάλ Αισχύλεια 2020 και να
ξεναγηθούν ενδελεχώς στην πόλη μας.

Ο απολογισμός της συνάντησης είχε –αδιαμφισβήτητα- θετικό πρόσημο και ευελπιστούμε σε περαιτέρω συνεργασία με τον
Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού, που αποτελεί
πυλώνα της εθνικής μας βιομηχανίας, προς
όφελος όχι μόνο της Κ.Ε.Δ.Ε. αλλά και ολόκληρου του Δήμου.
Ευχαριστούμε θερμά τον Βουλευτή κ.
Κώτσηρα για τις πρωτοβουλίες του, οι οποίες
αποσκοπούν στην εν συνόλω αναβάθμιση του
Δήμου μας.

4-θριάσιο
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Σύλλογος Εθελοντών
Θριασίου Πεδίου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο

Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, με
την πολύπλευρη δράση του, επιχειρεί́ και
στον κοινωνικό́ τομέα να έχει ρόλο κατ’
αρχήν συμβολικό́ αλλά́ και ουσιαστικό, με σκοπό́
να προσελκύει και άλλους φορείς για να σταθούν
δίπλα στον άνθρωπο που πάσχει - με πίστη πάντα
στις αρχές του Εθελοντισμού́ - συμπάσχοντας.
Στην πορεία του
αυτή́
βρί σκει
συνοδοι πόρους
και συγκεκριμένα
εκφράζει
και
δημόσι α
τι ς
θερμές του ευχαρι στί ες γι α την
προσφορά́
σε
φ αρ μ ακ ε υ τι κ ό́
υλικό, τα Φαρμακεί α - Σωτήρης
και
Σοφί α
Λ ο υ κό π ο υ λο υ ,
γι ατί́
ανταποκρί θηκαν
στο
κάλεσμα μας σχετικά́ με την κάλυψη φαρμακευτικών αναγκών
ευπαθών συμπολιτών μας.
Ευχόμεθα και ελπίζουμε όλες αυτές οι προσπάθειες να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος έχει δρομολογήσει συγκεκριμένες ενέργειες για την περαιτέρω προστασία και αξιοποίηση του Βουρκαρίου,
με στόχο την ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού, διότι υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις, ότι η θάλασσα είναι κατάλληλη για ιαματικά λουτρά.
Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν δέχεται άλλη υποβάθμιση της
περιοχής και αξιώνει να βρεθούν οι αιτίες, που προξένησαν αυτή την
ρύπανση και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν και να πληρώσουν την
ζημία, διότι είναι γνωστό ότι, “ο ρυπαίνων πρέπει να πληρώσει”.»

θριάσιο-5
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ΧΑΪΔΑΡΙ: Εργασίες για την προστασία των πολύτιμων
τοιχογραφιών στο κτίριο Ν. Γύζης

Άμεσα μέτρα προστασίας των
τοιχογραφιών του Νικολάου Γύζη
με θέμα τις 4 Εποχές έλαβε η
Διεύθυν ση Συν τήρησης Αρχαίων
και Νεωτέρων Μν ημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, μετά από
κατεπείγον αίτημα του Δήμου Χαϊδαρίου.

Οι μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας
τοι χογραφί ες του Ν. Γύζη, που
βρίσκονται στο ομώνυμο κτίριο κοντά
στο Παλατάκι, αντιμετωπίζουν εδώ
και αρκετά χρόνια κίνδυνο σοβαρής
φθοράς λόγω της υγρασί ας που
συγκεντρώνεται στο εσωτερικό του
νεοκλασικού κτιρίου.
Ο Δήμος Χαϊδαρίου τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο
κατέστρωσε με μεγάλη ταχύτητα και
υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης
για την συντήρηση των τοιχογραφιών
και συνολι κά του νεοκλασι κού
κτιρίου, μαζί με τον όμορο Πύργο
Παλατάκι.

Η πρόταση του Δήμου έχει μεταφερθεί προς έγκριση στο νέο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
Λόγω όμως της διαρκούς επιδείνωσης του προβλήματος της υγρασίας στο νεοκλασικό κτίριο «Ν.
Γύζης»,
ο Δήμαρχος Βαγγέλης
Ντηνιακός στις 6 Μαϊου έστειλε κατεπεί γουσα επι στολή στο ΥΠΠΟ
ζητώντας την διενέργεια αυτοψίας στο
κτίριο και την λήψη μέτρων προστασίας των τοιχογραφιών.

Μετά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, συνεργείο της αρμόδιας
Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων
και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ
έλαβε άμεσα σωστικά μέτρα προστασίας των τοιχογραφιών.
Στο τμήμα της οροφογραφίας που
παρουσιάζει αποκόλληση από το
υπόστρωμα, τοποθετήθηκε σταθερό
μεταλλι κό ι κρί ωμα και κατάλληλη
προστασία.
Ο Δήμος Χαϊδαρίου ευχαριστεί την

ΚΑΕ ΑΕΚ ΓΙΑ TA TRY OUTS

Τα δοκιμαστικά θα γίνουν στον Άγιο Νικόλαο
Α. Λιοσίων και όχι στη Ζωφριά.

Οι «κιτριν όμαυροι» αν ακοίν ωσαν try outs για τους
γεν ν ηθέν τες 2003 έως 2007, αλλά έσπευσαν σε μία
διευκρίν ιση.
Αν αλυτικά
«Η Γεν ική Διεύθυν ση των Τμημάτων Υ ποδομής της
ΑΕΚ BC εν όψει της περιόδου 2020-2021, εν ημερών ει, ότι: Τα δοκιμαστικά τεστ (Try οuts) το Σάββατο
4 Ioυλίου και την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, θα διεξαχ θούν στo 1ο Κλειστό Γυμν αστήριο Δήμου Φυλής, στον
Άγιο Νικόλαο Άν ω Λιοσίων (Κων σταν τίν ου Παρθέν η
και Λεωφόρου Φυλής - Συγκρότημα Σχ ολείων ), και όχ ι
στο Κλειστό Ζωφριάς, στο οποίο πραγματοποιούν ται
έκτακτες εργασίες.
Οι αθλητές, που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία θα
πρέπει ν α είν αι γεν ν ηθέν τες το 2003, το 2004, το
2005, το 2006 και το 2007. Όσοι εν διαφερόμεν οι,
αθλητές επιθυμούν ν α συμμετάσχ ουν , παρακαλούν ται ν α βρίσκον ται στο χ ώρο 30 λεπτά πριν από
την έν αρξη της προπόν ησής τους, με αθλητική περιβολή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχ ή στην
προπόν ηση είν αι η προσκόμιση ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ και ΕΝΤΥ ΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΑΘΛΟΥ ΜΕΝΟΥ με βάση το Πρωτόκολλο Υ γείας της
Γ.Γ Αθλητισμού, στο πλαίσιο της προστασίας για τον
Cov id-19.
Με τα δύο παραπάν ω αν τίγραφα αν ά χ είρας, καθώς
ΚΑΙ με τη συν ήθη ιατρική βεβαίωση (υπογεγραμμέν η
από Ιατρό καρδιολόγο/παθολόγο) ή την κάρτα (αθλητή) Υ γείας 2019-2020, θα έχ ετε τη δυν ατότητα ν α
λάβετε μέρος στις προπον ήσεις.

Η διαδικασία των tryouts δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

Ημέρες Ώρες προπόν ησης:

Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

10:00 - 11:30: Γεν ν ηθέν τες 2003-2004

11:30 - 13:00: Γεν ν ηθέν τες 2005-2006

Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

10:00 - 11:00: Γεν ν ηθέν τες 2003-2004

11:00 - 12:00: Γεν ν ηθέν τες 2005-2006

12:00 - 13:00: Γεν ν ηθέν τες 2007

Οι προπον ήσεις θα πραγματοποιηθούν υπό την
επίβλεψη των προπον ητών των αγων ιστικών Τμημάτων Υ ποδομής και Ακαδημίας (AEK BC ΑCADEMY –
DRAGAN SAKOTA), καθώς και μελών του τεχ ν ικού
επιτελείου της Ομάδας Αν δρών .

Για τυχ όν πληροφορίες μπορείτε ν α επικοιν ων ήσετε
από Τρίτη 30 Ιουν ίου έως Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020,
και ώρες 11:00-17:00, στα τηλέφων α 6937001371 (κ.
Νίκος Κότσιαρης), 2102821008 (Γραφεία ΑΕΚ BC)».

αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργεί ου Πολι τι σμού γι α την άμεση
ανταπόκριση της.
Η προστασία και η ανάδειξη της
πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς του Χαϊδαρίου αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την πόλη μας.
Η Δημοτική Αρχή, με συγκεκριμένες
προτάσει ς και πλήρει ς μελέτες,
διεκδικεί και θα διασφαλίσει κάθε
διαθέσιμη χρηματοδότηση για τον
σκοπό αυτό.

ΔΗΜΟΣ ΦΥ Λ ΗΣ

Τίμησαν και φέτος τους Έλληνες
αγνοούμενους της Κυπριακής
τραγωδίας από τον Δήμο

Με περιορισμέν ο αριθμό ατόμων , λόγω των μέτρων
κατά της παν δημίας, ο δήμος Φυλής τίμησε και φέτος
τους Έλλην ες αγν οούμεν ους της Κυπριακής τραγωδίας από τον Δήμο μας. Το μν ημείο της ομών υμης
πλατείας στο Ζεφύρι έγιν ε, για μια ακόμα φορά, τόπος
μν ήμης, συγκίν ησης και υπερηφάν ειας.
Το επόμεν ο βήμα είν αι ν α δοθεί σε πλατεία των Άν ω
Λιοσίων το όν ομα του συν τοπίτη μας, μαχ ητή της
Κύπρου, Γιάν ν η Ηλιόπουλου. Ως ελάχ ιστος φόρος
τιμής για Έλλην ες που πολεμούν σαν ήρωες και
ήρωες που πολεμούν σαν Ελλην ες.

6-θριάσιο
Το Δημοτικό Ελεύθερο Ανοικτό
Πανεπιστήμιο γίνεται πραγματικότητα
στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού
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Κοινωνικός Τουρισμός:
Έσπασε το φράγμα των 300.000 αιτήσεων

Ε

ν α αίτημα χ ρόν ων γίν εται πραγματικότητα στον
Δήμο Αγίων Αν αργύρων -Καματερού. Το Δημοτικό
Ελεύθερο Αν οικτό Παν επιστήμιο γίν εται πραγματικότητα με τη συμμετοχ ή της επιστημον ικής αφρόκρεμας
της χ ώρας.
Το έργο το οποίο είχ ε υποστεί καθυστερήσεις λόγω
των προβλημάτων της παν δημίας προχ ωρά με γρήγορους ρυθμούς.
Η επιστημον ική επιτροπή που έχ ει ήδη συγκροτηθεί,
αποτελείται από διακεκριμέν ους πρυτάν εις και επιφαν είς
επιστήμον ες που επιθυμούν ν α συν δράμουν τα μέγιστα
στην προσπάθεια αυτή.
Συγκεκριμέν α η επιτροπή αποτελείται από τους:
κ. Αν δρέα Μπουν τουβή, πρύταν η του Εθν ικού Μετσόβιου Πολυτεχ ν είου, κ Μελέτιο Δημόπουλο, πρύταν η του
Εθν ικού και Καποδιστριακού Παν επιστημίου Αθην ών , κ.
Καλδή Παν αγιώτη, πρύταν η του Παν επιστημίου Δυτικής
Αττικής, κ. Σταύρο Ζωγραφάκη, αν τιπρύταν η του Γεωπον ικού Παν επιστημίου Αθην ών , κ. Αν δρέα Αν δριόπουλο, πρώην πρύταν η του ΕΜΠ και γ.γ του υπουργείου
Περιβάλλον τος, κ Μασσαλά Χρήστο, πρώην πρύταν η του
Παν επιστημίου Ιωαν ν ίν ων και τον κ. Βασίλη Αν αλυτή
γ.γ του Δήμου Αγίων Αν αργύρων – Καματερού.
Στόχ ος της επιτροπής είν αι ν α δώσει την απαραίτητη
επιστημον ική κατάρτιση καθώς και τον δομικό συν τον ισμό στο έργο το οποίο συγκεν τρών ει ήδη μεγάλο εν διαφέρον από το κοιν ό.
Είν αι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που μία τέτοια προσπάθεια συγκεν τρών ει τόσο μεγάλη ακαδημαϊκή συμμετοχ ή.
Τα μαθήματα του Παν επιστημίου θα ξεκιν ήσουν το
Σεπτέμβριο συμπεριλαμβάν ον τας 2 θεματικές εν ότητες :
αν θρωπιστική και θετική κατεύθυν ση και θα πραγματοποιούν ται στο αμφιθέατρο του Πάρκου Αν ακύκλωσης
στον χ ώρο του Δημαρχ είου.
Ο Δήμαρχ ος Αγίων Αν αργύρων Καματερού κ. Σταύρος
Τσίρμπας σημείωσε μεταξύ άλλων :«Είμαι πραγματικά
περήφαν ος που σε αυτό το πρώτο βήμα για την βελτίωση της εκπαίδευσης και την επέκταση της δια βίου μάθησης των δημοτών μας, βρισκόμαστε συν επικουρούμεν οι
από μία επιστημον ική επιτροπή που συμπεριλαμβάν ει
τέτοια ακαδημαϊκή δυν αμική και ποιότητα. Νιώθω προσωπικά μεγάλη χ αρά που αγκαλιάζει, τόσο η επιστημον ική κοιν ότητα όσο και ο κόσμος, αυτό το εγχ είρημα με
τόση εγκαρδιότητα».

Περισσότερες από 300.000
ηλεκτρον ικές αιτήσεις έχουν
υποβληθεί
την
για
το
εν ισχυμέν ο και διευρυμέν ο
Πρόγραμμα
Κοιν ων ικού
Τουρισμού ΟΑΕΔ 2020-2021.
Οι δικαιούχοι μπορούν ν α
υποβάλουν αιτήσεις μέχρι
την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020
και ώρα 23:59.
Επίσης, για την επιτάχυνση
της διαδικασίας αποπληρωμής
των τουριστικών καταλυμάτων
και των ακτοπλοϊκών εταιριών
που θα ενταχτούν στο πρόγραμμα, αποφασίστηκε, για πρώτη
φορά, η αποπληρωμή τους να
ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την υποβολή των
δικαιολογητικών. Με αυτό τον
τρόπο, συντομεύεται θεαματικά
η αποπληρωμή των παρόχων,
λειτουργώντας ως ένα επιπλέον
κίνητρο συμμετοχής.
Υπενθυμίζεται ότι για πρώτη
φορά επιδοτούνται ακτοπλοϊκά
εισιτήρια και αυξάνεται η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων
από 5 σε 6 βράδια.
Επίσης, μειώνεται η ιδιωτική

συμμετοχή σε όλα τα ξενοδοχεία, ενώ αυξάνεται η επιδότηση του ΟΑΕΔ. Τέλος, προστίθεται ο Νομός Έβρου στο
ειδικό πλαίσιο των 10 διανυκτερεύσεων και της μηδενι κής
ιδιωτικής συμμετοχής.
Οι διακοπές με το πρόγραμμα
επιδότησης μπορούν να πραγματοποι ηθούν από την 1
Αυγούστου 2020 έως τις 31
Ιουλί ου 2021 σε τουρι στι κά
καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.
Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια:
-από μία έως δέκα διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για
διακοπές τουριστικά καταλύματα
των νήσων Λέσβου, Λέρου,
Σάμου, Χίου, Κω και του Νομού
Έβρου ή -από μία έως έξι διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν
γι α
δι ακοπές
τουρι στι κά
καταλύματα της υπόλοι πης
Ελλάδας.
Η υποβολή αι τήσεων από
τους δικαιούχους και η δήλωση
συμμετοχής από τους παρόχους γίνεται αποκλειστικά μέσω

της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
του
Ελληνι κού
Δημοσί ου
gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ στις παρακάτω
ηλεκτρονι κές
δι ευθύνσεις:

Δικαιούχοι
https://www.gov.gr/ipiresies/e
r g a s i a - k a i asphal i se/apozem i osei s-kai p a r o kh e s/ p r o g r a m m a t a koinonikou-tourismou

Πάροχοι
https://www.gov.gr/ipiresies/e
r g a s i a - k a i asphal i se/apozem i osei s-kai parokhes/parokhoi-koinonikoutourismou

Με λίγα λόγια η διαδρομή θα
εί ναι : Ενι αί α Ψηφι ακή Πύλη
gov.gr → Εργασία και ασφάλιση
→ Αποζημιώσεις και παροχές
→ Προγράμματα κοι νωνι κού
τουρισμού ή Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού.
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Με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αναμόρφωσης και αναβάθμισης
του μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

Μ

Γ. Πατούλης: Δεσμευτήκαμε ότι θα παραδώσουμε στους πολίτες της Αττικής
μία όαση πρασίνου και αυτό θα κάνουμε, χωρίς χρονοτριβές»

ε εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, το
Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του
Πάρκου υλοποιεί, με ταχύτατους ρυθμούς, μία
σειρά έργων αναμόρφωσης, με στόχο να αποκατασταθούν
οι ελλείψεις που έχουν προκύψει ανά τα χρόνια, ώστε να
αλλάξει ο χαρακτήρας του, να αναβαθμιστεί και να γίνει
προορισμός όλων των Αθηναίων.
Βασικός γνώμονας των εργασιών είναι η προστασία του
περιβάλλοντος και η προάσπιση της δημόσιας περιουσίας.
Με τη δέουσα υπομονή, κατανόηση και αλληλεγγύη, το
Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» θα μετατραπεί
σταδιακά σε μια όαση πρασίνου, πολιτισμού, ιστορίας ,
αναψυχής και εκπαίδευσης.
Για την επίτευξη αυτού του οράματος του Περιφερειάρχη
Αττικής κ. Γ. Πατούλη, στο Πάρκο έχουν ήδη υλοποιηθεί και
δρομολογούνται έργα υποδομής και αποκατάστασης των
ελλείψεων των προηγούμενων ετών, τα οποία υλοποιούνταν
κανονικά, ακόμα και την περίοδο έξαρσης της πανδημίας.
Ειδικότερα, υλοποιούνται εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων και εργασίες αποψίλωσης και επισκευάζεται το δίκτυο
Πυρόσβεσης που είχε παραδοθεί κατεστραμμένο από την
προηγούμενη διοίκηση.
Παράλληλα αποκαθίσταται και επισκευάζεται το δίκτυο του
ηλεκτροφωτισμού και ταυτόχρονα επισκευάζονται το σύνολο των
φωτοβολταικών ιστών, που ενώ τοποθετήθηκαν το προηγούμενο
έτος, λειτουργεί μόνο το 10% αυτών.
Επιπλέον, ενεργοποιήθηκαν όλες οι γεωτρήσεις του Πάρκου,
που είχαν τεθεί σε αχρηστία τα προηγούμενα έτη, και κατασκε

«Πρέση» και ξεκίνησαν οι διαδικασίες που απαιτούνται για
την δημοπράτηση του έργου.
Με τις υπηρεσίες της 24ωρης φύλαξης του Πάρκου,
έχουν αποσβεστεί πλήθος παραβατικών συμπεριφορών
εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου, καθώς ειδοποιείται
άμεσα από τους φύλακες του Πάρκου και η Άμεσος Δράση.

Τέλος, μελετάται η εγκατάσταση ενός αρδευτικού συστήματος για τα μικρά δέντρα τα οποία έχουν ανάγκη
ποτίσματος από την Δασολόγο του Πάρκου και μέχρι την
κατασκευή αυτού, υδροφόρες της Περιφέρειας και των όμορρων Δήμων συνδράμουν στο εβδομαδιαίο πότισμα των
δέντρων και των φυτών του Πάρκου.

υάστηκε δίκτυο υδροδότησης ενοποιώντας τες, με αποτέλεσμα
στο κανάλι να υπάρχει τρεχούμενο νερό, και να ανέβει σημαντικά η στάθμη της μεγάλης λίμνης, εξαλείφοντας τις εικόνες
εγκατάλειψης του περσινού καλοκαιριού.
Επίσης, ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες της
στεγανοποίησης της κεντρικής λίμνης, με την απομάκρυνση της
πανίδας αυτής, τηρώντας τις αρχές και τις αξίες της βιοποικιλότητας , σύμφωνα με τις υποδείξεις και την σύμφωνη γνώμη του
Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Ακόμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης,
αποφάσισε την υδροδότηση του Πάρκου από το πηγάδι

ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΛΕ ΑΕ ΜΕ ΘΕΜΑ
“Ο ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ”

Δήμος Ιλίου: Ρόλο και
γνώμη στους πολίτες για
το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Να συμμετέχ ουν εν εργά στις αλλαγές
που θα βελτιώσουν την ποιότητα της
ζωής τους και θα μετατρέψουν το Ίλιον
σε μια πόλη που θα τη χ αίρον ται με όλες
τις αισθήσεις τους, καλεί τους πολίτες ο
Δήμος Ιλίου.
Κεν τρικός άξον ας αυτών των αλλαγών
είν αι η εκπόν ηση Σχ εδίου Βιώσιμης
Αστικής Κιν ητικότητας (ΣΒΑΚ) του
Δήμου, στην οποία φορείς και πολίτες
μπορούν ν α διαμορφώσουν το δικό
τους ρόλο.
Στο πλαίσιο αυτό, κάθε εν διαφερόμεν ος μπορεί ν α εκφράσει γν ώμη και απόψεις, συμπληρών ον τας το ερωτηματολόγιο π ου βρίσκεται στον π αρακάτω
σ
ύ
ν
δ
ε
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ο
:
https://geobabel.herokuapp.com/#/app/

Ο κ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά: «Με σχέδιο, αποφασιστικότητα και δουλεύοντας εντατικά, ακόμα και την περίοδο της πανδημίας αλλάζουμε την όψη του Πάρκου, το οποίο
για χρόνια ήταν παρατημένο στην τύχη του. Κάποιοι προφανώς αρνούνται ακόμα και τώρα να αναγνωρίσουν την
πραγματικότητα και εμμένουν σε κομματικές ιδεοληψίες που
«καταδίκασαν» το Πάρκο σε στασιμότητα και εγκατάλειψη.
Εμείς όμως προχωράμε μπροστά, ξεπερνώντας παθογένειες που κόστισαν ακριβά. Οι πολίτες δεν μπορούν να περιμένουν. Από την πρώτη στιγμή που μεταφέρθηκαν οι διοικητικές
αρμοδιότητες του Πάρκου στην Περιφέρεια, εκπονήσαμε συγκροτημένο σχέδιο για την αναμόρφωσή του.
Δεσμευτήκαμε ότι θα παραδώσουμε στους πολίτες της Αττικής
μία όαση πρασίνου και αυτό θα κάνουμε, χωρίς χρονοτριβές».

questionnaire/5de4d71768238d0022e
55af 1
Υ πεν θυμίζεται, ότι το Σχ έδιο Βιώσιμης
Αστικής Κιν ητικότητας, το οποίο αποτελεί στρατηγικό σχ έδιο με ορίζον τα δεκαετίας και σκοπό την επιλογή παρεμβάσεων και έργων στον αστικό ιστό, που
θα εξασφαλίσουν βιώσιμους τρόπους
μετακίν ησης.
Περισσότερες πληροφορίες, αν αφορικά με το Σχ έδιο Βιώσιμης Αστικής Κιν ητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ιλίου, οι
εν διαφερόμεν οι μπ ορούν ν α βρουν
στον
ακόλουθο
σύν δεσμο:
https://sv ak-iliou.com/

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ προσκαλεί όσους ιδιώτες, συλλόγους,
φορείς κλπ διαθέτουν παλιές φωτογραφίες, που περιέχουν εικόνες σχετικές
με το θέμα «Ο Λιμενεργάτης στην Ελευσίνα», να τις προσκομίσουν στο Γραφείο Τύπου & Ενημέρωσης του Ο.Λ.Ε. ΑΕ προκειμένου να εκτεθούν στο
πλαίσιο Έκθεσης Ιστορικής Φωτογραφίας που διοργανώνει ο Οργανισμός
με θέμα “Ο Λιμενεργάτης στην Ελευσίνα”.
Στόχος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ είναι να αναδείξει και να προβάλλει στο ευρύ κοινό,
επ’ ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021, άγνωστες
πτυχές της ιστορίας και του ρόλου του Λιμενεργάτη στον Λιμένα της Ελευσίνας μέσω φωτογραφιών που βρίσκονται σε προσωπικά και οικογενειακά
αρχεία.
Η Έκθεση θα φιλοξενηθεί το προσεχές χρονικό διάστημα στο κτήριο του
ΟΛΕ ΑΕ που βρίσκεται έμπροσθεν της πρώην Αμερικανικής Βάσης στην
παραλία της Ελευσίνας, το οποίο σήμερα επισκευάζεται.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Τύπου
& Ενημέρωσης του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ στο τηλ. 210-5543755.

Θανάσης Λεβέντης
Καθηγητής
Νευροχειρουργικής

Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη
12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο
(Πρώην Ιωνία)
Χατζηδάκη 40 & Πάγκαλου - Ελευσίνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
6932439508 & 210 5545994
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Λίγες μέρες ακόμη παράταση ώστε να συμμορφωθούν όσοι εργοδότες
δεν προχώρησαν στην καταβολή του Δώρου Πάσχα
Ποινικό αδίκημα η μη καταβολή του

Μπορεί στις 30 Ιουνίου, να ήταν η τελική προθεσμία
καταβολής του Δώρου Πάσχα 2020 για όσους εργαζόμενους δεν το έλαβαν μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη, ωστόσο έρχεται νέα ανατροπή.
Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Εργασίας
ενδέχεται να δώσει λίγες μέρες ακόμη παράταση ώστε
να συμμορφωθούν όσοι εργοδότες δεν προχώρησαν
στην καταβολή του Δώρου Πάσχα.

Ειδικότερα, αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι από τους
περίπου 1 εκατ. εργαζόμενους που θα έπρεπε να το
λάβουν χθες, οι εργοδότες που πλήρωσαν ήταν ελάχιστοι με αποτέλεσμα το υπουργείο Εργασίας να
προχωρά άμεσα σε μικρή -και «λίγων ημερών»- παράταση ώστε να δοθεί μια ακόμη και καταληκτική ευκαιρία
πληρωμής του Δώρου Πάσχα.

Πεποίθηση του υπουργείου όπως γράφει το ieidiseis.gr είναι οι εργοδότες σε αυτή την φάση να το καταθέσουν στους λογαριασμούς των εργαζομένων, ενώ σε
διαφορετική περίπτωση όσοι δεν το λάβουν θα πρέπει
να προχωρήσουν σε καταγγελία.

Σε κάθε περίπτωση όσοι εργοδότες δεν καταβάλλουν
το Δώρο Πάσχα θα βρεθούν προ των ευθυνών τους. Σε
περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του δώρου – και ως
εκ τούτου παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας – οι
εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα κατά τόπους Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιώματα τους και τις
αναγκαίες ενέργειες ώστε να κινηθεί η αυτόφωρος διαδικασία.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν θα λάβουν
το Δώρο μπορούν να κάνουν αγωγή αλλά και να προσφύγουν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
να κινηθεί η ποινική δίωξη.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
για τον “Κανονισμό Προστασίας Π
εριβάλλοντοςκαι Ποιότητας Ζωής”
και Κυρώσεις – Πρόστιμα για την
παραβίασή του

Τ

ίθεται σε ηλεκτρον ική διαβούλευση για κάθε εν διαφερόμεν ο μέχ ρι τις 20 Ιουλίου 2020 ο “Καν ον ισμός
Προστασίας του Περιβάλλον τος και Ποιότητας
Ζωής” του Δήμου Μεγαρέων καθώς και τα πρόστιμα, που
προβλέπον ται για την παραβίασή του.
Επιδιωκόμεν οι στόχ οι αυτού του Καν ον ισμού είν αι:
- Η προστασία και η αν αβάθμιση του περιβάλλον τος
- Η αποτροπή της ρύπαν σης
- Η αν αβάθμιση των περιοχ ών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, αρχ αιολογικού και τουριστικού εν διαφέρον τος
- Η εν εργός συμμετοχ ή των δημοτών
- Η εν ίσχ υση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερόμεν ων υπηρεσιών στους δημότες, κατοίκους, επισκέπτες του Δήμου και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούν ται στην περιοχ ή ευθύν ης του
- Η εν ημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και
των επαγγελματιών που δραστηριοποιούν ται στην περιοχ ή ευθύν ης του Δήμου
Γι αυτό το πολύ σημαν τικό εγχ είρημα ο δήμαρχ ος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε σχ ετικά:
«Το σχ έδιο του “Καν ον ισμού Προστασίας του Περιβάλλον τος & Ποιότητας Ζωής” συν τάχ θηκε με την επιμέλεια
του Αν τιδημάρχ ου κ. Ιεροθέου Πολυχ ρόν η, ζητήθηκαν
παρατηρήσεις - προτάσεις από την αν τιπολίτευση και
πριν τη συζήτηση και ψήφισή του από τα θεσμικά όργαν α, τίθεται σε αν οιχ τή διαβούλευση για όλους τους
πολίτες και τους φορείς
Θέλουμε ν α γίν ουν οι πόλεις μας πιο αν θρώπιν ες, περισσότερο ασφαλείς και κυρίως πιο φιλικές προς το δημότη
και τον επισκέπτη. Στόχ ος αυτού του καν ον ισμού είν αι
η βελτίωση σε σημαν τικά καθημεριν ά ζητήματα, που
έχ ουν ν α κάν ουν με την ποιότητα ζωής μας, την προστασία του περιβάλλον τος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Τα ΠΡΟΣΤΙΜΑ, που προβλέπον ται για την
παραβίαση του καν ον ισμού, μαζί με τις δράσεις, για την
εν ημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών , θα αποτελέσουν τη δικλείδα ασφαλείας για την τήρηση και εφαρμογή του.
Καλούμε όλους τους συν δημότες μας σε αυτό το χ ρον ικό διάστημα μέχ ρι τις 20 Ιουλίου 2020 , ν α γίν ουν
κυρίαρχ ο μέρος αυτής της προσπάθειας συμμετέχ ον τας
με προτάσεις - παρατηρήσεις - επισημάν σεις.»
Τα κείμεν α για τη διαβούλευση βρίσκον ται στο παρακάτω link:
www.megara.gr/portal/index.php/themata-diav oulef sis
Οι προτάσεις σας μπορούν ν α αποσταλούν μέσω ηλεκτρον ικού ταχ υδρομείου στο dmegara@megara.gr με
θέμα «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ».
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Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει και πάλι
μια παγκόσμιας κλάσης ναυπηγική υποδομή

Σ

Γεωργιάδης - Ξενοκώστας - Πάιατ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας - Αποκλειστικές Δηλώσεις

τα Ναυπηγεία Ελευσίνας βρέθηκαν το
μεσημέρι της Τετάρτης ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρέσβης των
Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ,
και ο διευθύνων σύμβουλος της ONEX, Πάνος
Ξενοκώστας στον απόηχο των ραγδαίων
εξελίξεων για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μετά και την
επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος από την αμερικανική
υπηρεσία
χρηματοδότησης
αναπτυξιακών έργων (DFC).
Στις αποκλειστικές δηλώσεις που εξασφάλισε η
εφημερίδα «ΘΡΙΑΣΙΟ», εκφράστηκαν ομόθυμα
μηνύματα αισιοδοξίας τόσο για το τέλος της ταλαιπωρίας των εργαζομένων όσο και για την προοπτική ανάπτυξης των Ναυπηγείων και των επιχειρηματικών κλάδων που άπτονται αυτών στην
περιοχή.
Πάνος Ξενοκώστας: «Είμαστε περήφανοι που
φτάσαμε σε αυτό το σημείο, είμαστε χέρι χέρι με
τους εργαζόμενους»

Ο Διευθύν ων Σύμβουλος της ONEX κύριος Πάν ος
Ξεν οκώστας δήλωσε υπερήφαν ος για τις εξελίξεις
σημειών ον τας πως «μπροστά μας έχ ουμε πολύ αγών α
και πολλή δουλειά». Προαν ήγγειλε κοιν ή πορεία με
τους εργαζόμεν ους του Ναυπηγείου και κατέστησε
σαφές πως η ONEX ευελπιστεί γαι εργάζεται ωστε ν α
γίν ει το Κέν τρο Επισκευής της Μεσογείου στην Ελευσίν α.

Πάιατ: «Με την επένδυση της ONEX, η Ελευσίνα
μπορεί να γίνει και πάλι μια παγκόσμιας κλάσης
ναυπηγικήυποδομή»

Ο Αμερικαν ός πρέσβης δήλωσε: “Το όραμα της
ONEX, το οποίο συμμερίζεται η κυβέρν ησή μου, είν αι
ν α καταστήσει την Ελευσίν α το κύριο ν αυπηγείο για
την υποστήριξη Ελλήν ων , Αμερικαν ών και διεθν ών
πλοιοκτητών στην Αν ατολική Μεσόγειο. Με την επέν δυση της ONEX, η Ελευσίν α μπορεί ν α γίν ει και πάλι
μια παγκόσμιας κλάσης (ν αυπηγική) υποδομή, υποστηρίζον τας τον αυξαν όμεν ο αριθμό πλοίων μεταφορά
υγροποιημέν ου αερίου, τον 6ο Αμερικαν ικό Στόλο,
πλωτές μον άδες επαν αεριοποίησης, υπεράκτιες πλατφόρμες και άλλα αμυν τικά και εμπορικά πλοία.”
Ο Υ πουργός Αν άπτυξης και Επεν δύσεων κος Γεωργιάδης κατα τη διάρκεια της εκδήλωσης αν έφερε χ αρακτηριστικά «Είμαστε στην τελική ευθεία. Είμαστε σε
πολύ καλό δρόμο και αισιόδοξοι ότι μέχ ρι το τέλος του
χ ρόν ου θα έχ ουμε τελειώσει»
Αργύρης Οικονόμου: «Το θέμα των Ναυπηγείων
οδηγείται σε οριστική λύση»

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης
οικον όμου τόν ισε πως η παρουσία του Αμερικαν ού
Πρέσβη και του κλιμακίου του Υ πουργείου Αν άπτυξης
σηματοδοτεί πως βαίν ουμε σε οριστική λύση. Υ πογράμμισε πως οι εξελίξεις είν αι επ ωφελεία τόσο για
τους εργαζομέν ους στα Ναυπηγεία προάγουν τα συμφ

έρον τα και την αν απτυξιακή προοπτική της Ελευσίν ας. «Η αν έχ εια των εργαζομέν ων φτάν ει στο τέλος,
υπήρξε δημόσια δήλωση για τα δεδουλευμέν α, παρακολουθούμε θετικά τις εξελίξεις και θα συν επικουρήσουμε τη καιν ούρια ιδιοκτησία».
Γιώργος Κώτσηρας: «Έχουμε φτάσει στην πηγή
και θα πιούμε και νερό»

Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κος Γιώργος
Κώτσηρας σε δηλώσεις του τόν ισε τον συμβολισμό της
παρουσίας του Υ πουργού Αν άπτυξης και του Αμερικαν ού Πρέσβη. «Το θέμα είν αι πολύ σημαν τικό τόσο
για τους εργαζόμεν ους όσο για την αν απτυξιακή προοπτική της περιοχ ής. Όπως είπε ο κος Γεωργιάδης,
έχ ουμε φτάσει στην πηγή και θα πιούμε και ν ερό, όλα
θα πάν ε καλά.»
Θανάσης Μπούρας: «Σήμερα είναι το τέλος μιας
δύσκολης περιόδου και η αρχή της αναζωογόνησης του Ναυπηγείου»

Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας κος Θαν άσης Μπούρας στις δηλώσεις του
σημείωσε πως οι εξελίξεις πως είν αι η αρχ ή μιας καλής
προοπτικής, όχ ι μόν ο για τη διατήρηση των θέσεων
εργασίας αλλα και μπορεί ν α οδηγήσει στον τριπλασιασμό των εργαζομέν ων . Είμαι διαχ ρον ικά δίπλα σε
αυτή την προσπάθεια, είν αι πολύ σημαν τικό που κρατήσαμε ζων ταν ή αυτή την ημέρα ωστε ν α πάμε στο
επόμεν ο βήμα»

Ποιά ειναι η DFC
Η ONEX υποστηρίζεται στο αίτημά της από τον
αμερικανικό Οργανισμό Διεθνούς Οικονομικής
Ανάπτυξης (U.S. International Development
Finance Corporation – D.F.C.).
H DFC είναι μια νέα τράπεζα επενδύσεων που
δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση Ντόναλντ
Τραμπ το 2019 με την τροπολογία ‘Καλύτερης Χρήσης των Επενδύσεων που Οδηγούν στην Ανάπτυξη’ ( Better Utilization of Investments Leading
to Development – BUILD).
Υπό το σχήμα αυτό η DFC αποτελεί έναν οργανισμό που επικαλύπτει τη δράση και τους πόρους
περισσότερων παλιότερων οργανισμών με χρηματοδοτικά και επενδυτικά προγράμματα, όπως η
USAID, η DCA και η OPIC.
Θυμίζουμε πως η επιστολή αναφέρει πως η επένδυση στα ναυπηγεία Ελευσίνας θα εδραιώσει ένα
σημαντικό κόμβο εξυπηρέτησης της ναυτιλιακής
δραστηριότητας στη μεταφορά υγροποιημένου
αερίου από τις ΗΠΑ και τη Δυτική Αφρική, προς
τις αγορές τις Ελλάδας και των Δυτικών Βαλκανίων.

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020
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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 Δ΄
κατηγορίας
. ηλεκτροσυγκολλητές

Μισθός πολύ ικανοποιητικός με ένσημα.

Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου:
Νίκης & Σπύρου Λούη
(Γερμανικά),
Ασπρόπυργος 19300

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΑΥΣ Ν.Ε.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της
Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους
κ.κ. Μετόχους της ναυτικής εταιρείας με την
επωνυμία ‘’ΣΤΕΦΑΝΑΥΣ Ν.Ε.’’ η οποία εδρεύει
στoν Ασπρόπυργο Αττικής, 16χλμ Ε.Ο ΑθηνώνΚορίνθου, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 3η
Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09:00π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στoν
Ασπρόπυργο Αττικής, 16χλμ Ε.Ο ΑθηνώνΚορίνθου, για λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα ημερησίας διάταξης :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.
Άφεση – Διαγραφή οφειλών.
2.
Οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην
Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει
τις μετοχές του προ της συνελεύσεως σε Τράπεζα και να προσκομίσει την σχετική απόδειξη
ή να καταθέσει τις μετοχές του στην Γενική
Συνέλευση.
Σε περίπτωση όπου κατά την ανωτέρω ημερομηνία δεν συντελεστεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου, όπως ορίζεται από
τον νόμο και το καταστατικό, την ίδια ώρα και
στον ίδιο χώρο.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο

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.

θριάσιο-11
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ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ ΣΤΟΝ
ΠΥΡΡΙΧΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΟΙ
ΣΩΠΙΑΔΗΣ-ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
Σε δύο ανανεώσεις προχώρησε η
διοίκηση του Πυρρίχιου Ασπροπύργου
αφού ανανέωσαν και τη νέα χρονιά στην
ομάδα ο επιθετικός Χρήστος Σωπιάδης
και ο δεξιός μπακ Μάριος Μουστάκας.

Παράταση προθεσμίας

οφειλών και ρυθμίσεων
προς το Δήμο Φυλής

μέχρι 31 Αυγούστου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρατείνεται μέχρι 31 Αυγούστου
2020, η προθεσμία πληρωμής

όλων των οφειλών δημοτών και
των ρυθμίσεων , ΧΩΡΙΣ

προσαυξήσεις λόγω των έκτακτων
μέτρων προστασίας
από τον Cov id 19.
Γιώργος Αβράμης

Αντιδήμαρχος Δήμου Φυλής

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Παράταση, έως τέλος

Αυγούστου για Δήλωση των
Τετραγωνικών
Μέτρων στους Δήμους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
Ασπροπύργου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον νόμο 4682/2020 (Α΄76)
παρατείνεται η προθεσμία διόρθωσηςδήλωσης των τετραγωνικών στους
Δήμους μέχρι 31.8.2020.

Η ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ...

Ο Σάκης Γκουτσούλας συνεχίζει στην ομάδα του Μίμα ! Ο Σάκης
είναι 30 ετών και αγωνίζεται ως αριστερό μπακ - χαφ. Είναι από
τους αρχηγούς της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ μας και βρίσκεται εδώ από την
πρώτη στιγμή της ίδρυσης της το 2016. Εχοντας συμμετοχή σε όλες
τις χρονιές με αποκορύφωμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος
της Β ΕΠΣΔΑ και την άνοδο στην Α κατηγορία . Αν και αμυντικός έχει
πετύχει αρκετά καθοριστικά γκολ σε μεγάλα παιχνίδια.
ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΡΧΗΓΕ...Η διοίκηση σου εύχεται να είσαι υγιής
και να παραμείνεις μέλος της οικογένειας του ΜΙΜΑ μέχρι το φινάλε
της καριέρας σου .

NEA ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Μωυσόγλου(αντιπρόεδρος)
Γιάννης Μακρής(Ταμίας)
Ευάγγελος Πατάλας(γενικός γραμματέας)
Θεόδωρος Γεωργίου(γενικός αρχηγός)
Υπεύθυνη δημισίων σχέσεων: Σοφία
Πολυχρονιάδου
Αν. γραμματέας(Ιωάννης Κληρονόμου)
Αν γεν. γραμματέας(Ιωάννης Κληρονόμος)
Αν.γενικός αρχηγός(Κώστας Πετάσης)
Μέλος: Νίκος Χολογκίτας
Η ομάδα θα αγωνίζεται και τη νέα χρονιά στην
Α΄κατηγορία Δυτικής Αττικής.

Μετά απο τις
αρχαιρεσίες που
έγιναν στην Λαμπερή
Ελευσίνας το νέο
διοικητικητικό σχήμα
έχει ως εξής.
Αθανασία
Λάσκου(πρόεδρος)
Πέτρος

ΑΝ. ΤΣΑΚ.

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΚΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθηκαν στον Κριό Ασπροπύργου ο Θοδωρής Βάν τζος συν εχίζει στον προεδρικό
θώκο. Αν αλυτικά το ν έο Δ.Σ έχει ως εξής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΝΤΖΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α : ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΟΦΙΑ ΦΙΝΕΤΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β : ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ :ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗ
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΝΤΖΟΣ
ΜΕΛΟΣ :ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΚΕ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

Πέρασε 1 εβδομάδα που αποχαιρετήσαμε την αγαπημένη μας
Αρχόντω.
Οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Ελευσίνα αποχαιρετούμε και με αυτό τον τρόπο τη συντρόφισσα Αρχόντω Μαρούγκα, που ήταν παρών με όποιο τρόπο μπορούσε στους
αγώνες του λαού, με ξεχωριστή στιγμή την ολόψυχη στήριξη της
στο μεγαλειώση 9μηνο αγώνα των Χαλυβουργών .
Υπήρξε μέλος του ΚΚΕ και συνοδοιπόρος στο φιλειρηνικό
κίνημα μέσω της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας. Ο πατέρας της,
Αντώνης Γέμελας, υπήρξε αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης
μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ, ενώ ήταν εγγονή της αγωνίστριας της Εθνικής Αντίστασης, Μάρως Παπαδάκη.
Θα μας λείψει η ζεστή και ταυτόχρονα «αρχοντική» παρουσία
της, αλλά και το χαμόγελο που χάριζε απλόχερα σε όλο τον
κόσμο καθημερινά.
Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στο
σύζυγο της Άλκη, στο γιο της Μελέτη
και στους οικείους της.
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6978087309

Ζητούνται αποθήκες
για αγορά και ενοικίαση
στον Ασπρόπυργο.

Πληροφορίες στο Μεσιτικό
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη.
Τηλέφωνο 6946971237
Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιομηχανική 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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΠΙΝΑΚΑΔΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ
ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6975304052
Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 90τ.μ. στην
Ελευσίνα, πλησίον ΔΕΗ.

Πλήρως αυτόνομο, χωρίς κοινόχρηστα
Τιμή ενοικίασης 400€
Τηλ: 6937958083

Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00

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 φορτοεκφόρτωσης 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 ενδιαφέρει.
21.2.2020

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα
90τμ όπισθεν Δημαρχείου,
έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
στον Ασπρόπυργο

Πληροφορίες στο τηλ. 6977426279
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Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε ΛH Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Δ Η Μ Ο Υ
ΑΣΠΡ ΟΠΥ Ρ ΓΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΗ 7 , ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – Τ.Κ. 19300
ΤΗΛ:216 800 2441

Ασπρόπυργος,
01/07 /2020
Αρ. πρωτ. 882
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
προγραμμάτων
«Υλοποίηση
ΚΔΑΠ - υπηρεσίες υποστήριξης
και λειτουργίας ΚΔΑΠ»

προϋπολογισμού 74.400,00€ με
ΦΠΑ

O Πρόεδρος της Κοιν ωφ ελούς
Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών, με
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία « υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας ΚΔΑΠ» , προϋπολογισμού 74.400,00 € και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά , βάσει τιμής σε
ευρώ,στο σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις

ΑΦΜ: 998116933 – ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

διατάξεις του άρθρου 86 και 117
του Ν.4412/2016,. Η προσφορά
αφορά το σύνολο των υπηρεσιών
του διαγωνισμού, όπως περιγράφονται και προδιαγράφονται
στην αριθμ. 32/2020 τεχνική
της
Κοινωφελούς
μελέτη
Επιχείρησης .

Ο διαγων ισμός θα διεξαχθεί την
Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 , και ώρα
11.00 π.μ, η οποία είναι και η
ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών
και αξιολόγησης αποτελεσμάτων
διαγωνισμών, στα γραφεία της
Κοινωφελούς Επιχείρησης επί
της οδού Ιωάννη Στεφανή 7,
Ασπρόπυργος. Προσφορά που
υποβάλλεται μετά την παραπάνω ώρα λήξης δεν λαμβάνεται
υπόψη.

Δεκτοί στον διαγωνισμό με
δικαίωμα υποβολής προσφοράς
γίνονται αναγνωρισμένες ατομικές ή εταιρικές 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 περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται 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 υπάλληλο Παππού Μαρία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , μετά τη
δημοσίευση της διακήρυξης και
μέχρι την προηγούμενη ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν τα τεύχη της διακήρυξης
από τα γραφεία της Κοινωφελούς
Επιχείρησης στην οδό οδού
Ιωάννη Στεφανή 7 , Ασπρόπυργος από τις ίδιες υπαλλήλους
που προαναφέρθηκαν ή να τους
αποσταλούν μέσω e-mail μετά
από συνεννόηση με την Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη
ημέρα της δημοπρασίας , τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από
9:00 έως 13:00.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ
Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

ΕΔΡΑ: Λ. Δημοκρατίας 141
Ταχ. Κωδ:193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:213 200 6745
Email: sepasp1@aspropyrgos.g
r

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας έχει
ευχάριστα νέα για τους μικρούς της φίλους!

Ασπρόπυργος 26.06.2020
Αρ. Πρωτ:165

Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε πως φέτος
θα λειτουργήσει κανονικά η Θερινή Κατασκήνωση του Δήμου,
λαμβάνοντας -φυσικά- όλα τα απαραίτητα μέτρα
υγιεινής και ασφαλειας
Εντός των προσεχών ημερών, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα
ενημερωθούν εκ νέου σχετικά με τις εγγραφές,
το πρόγραμμα και τις δράσεις!

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ε Π Α Ν Α Λ Η Π ΤΙ Κ Ο Υ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 10ΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου «Σχολική Επιτροπή
Μονάδων
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», λαμβάνοντας υπόψη:
•
την
Κ.Υ.Α.
64321/Δ4(ΦΕΚ 1003/30-5-2008,
τ. Β) » όπως τροποποιήθηκε από
την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-

08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-082016).
•
τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την μίσθωση
κυλικείων δημόσιων σχολείων με
τις τροποποιήσεις που έχουν
γίνει μέχρι σήμερα.
•
Την απόφαση του
Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής με
αριθμό
19/2020,
αριθ.
Πρωτ.:162/26.6.20
Την Διακήρυξη Δημό•
σιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης
κυλικείου του 10ου Δημοτικού,
αρ. πρωτ.:164/26-6-20
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο, Επαν αληπτικό Πλειοδοτικό Διαγων ισμό, με σφ ραγισμέν ες προσφ ορές, για την
εκμίσθωση του Κυλικείου του
10ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου, που εδρεύει στην περιοχή «Γκορυτσά» Ασπροπύργου.
Οι προσφ ορές θα κατατίθεν ται
την 15η Ιουλίου 2020, από τις
10:30 π. μ. έως τις 11:30 π. μ.,
στην αίθουσα συν εδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ασπροπύργου επί της Λ.
Δημοκρατίας 141, εν ώπιον της
αρμόδιας επιτροπής διεν έργειας
του διαγων ισμού. Η αποσφ ρά-

γιση των προσφ ορών θα γίν ει
την ίδια ημέρα 15/7/20 και ώρα
11:30 π.μ., στην αίθουσα του
Δημοτικού
Συμβουλίου
του
Δήμου Ασπροπύργου. Το ελάχιστο ποσό προσφ οράς από τους
εν διαφ ερόμεν ους για το κυλικείο
του 10ου Δημοτικού, ορίζεται
στα τέσσερα ευρώ (4,00€) αν ά
μαθητή. Στον Επαν αληπτικό
Πλειοδοτικό Διαγων ισμό δεν
γίν ον ται δεκτοί:
Όσοι απασχολούν ται
1.
στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., με
οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
2.
Οι συν ταξιούχοι.
3.
Όσοι έχουν κώλυμα
διορισμού στο Δημόσιο, σύμφ ων α με τα άρθρα 4 (παρ. 1,2,3,4,
5,7,8&9) του Ν 3528/2007 ΦΕΚ
26 τ. Α΄/9-2-07.
4.
Όσοι είν αι αν άδοχοι
εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου
Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.
Οι εν διαφ ερόμεν οι μπορούν ν α
απευθύν ον ται, για πληροφ ορίες,
στη Γραμματεία της Σχολικής
Επιτροπής, στα τηλέφ ων α 213
200 6745 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ξεκίνησε τη λειτουργία του ο «ψηφιακός βοηθός» στο νέο site του
Δήμου Χαϊδαρίου
Ξεκίνησε τη λειτουργία του ο «ψηφιακός βοηθός»
στο νέο site του Δήμου Χαϊδαρίου, www.haidari.gr.
Μέσα από αυτή την πολύ εύχρηστη εφαρμογή
ο επισκέπτης του site μπορεί να ρωτήσει και να πάρει
άμεσα οδηγίες για την αναζήτηση χρηστικών
πληροφοριών και την εξυπηρέτηση του από τις
υπηρεσίες του Δήμου.

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοικιαση ή πώληση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο με εύκολη πρόσβαση
προς όλες τις εθνικές οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά μέτρα, κατάλληλο
για φαρμακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά μέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105 τετραγωνικών μέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκοτρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο
εστίασης
(προτίμηση φαρμακείο /
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γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου
Δημοκρατίας και πωλείται
ο επαγγελματικός εξοπλισμός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 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 Πολυτεχνείου.
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 (ενοικίαση ή πώληση) κεντρ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
210 5555262, 6945898529

ικό κατάστημα (Οδός Παγκάλου) 300τμ + 100τμ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληροφορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
στον ημιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, μπάνιο,
προκασκευασμενο, μεταφέρεται στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη , 10:0022:00-- 6970343665
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατάσταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
μονοκατοικία 100 τ.μ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος,
ελεύθερη, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιμή

35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, 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 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.
Πληροφορίες στο 6977646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΙΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

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 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 παιδιών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής με χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988
"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα οδήγησης, 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 γαλακτοκομικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε exvan 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: ifonitonamea@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΜΗ
ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΓΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΠΡΩΙΝΗ) ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6944203411

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

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ: 6932476552
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Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

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

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Γ
κατηγορίας με ΠΕΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
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

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 Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης 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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
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 Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης Ε κατηγορίας.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

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

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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 Ελευσίνα, 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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
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

16-θριάσιο

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

Θερινός κινηματογράφος Δ. Μάνδρας-Ειδυλλίας

