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Γ.ΚΩΤΣΗΡΑΣ
ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  κκάάθθεετταα  ααννττίίθθεεττοοςς  
σσττηη  σσυυγγχχώώννεευυσσηη  ττηηςς  ΔΔΟΟΥΥ  ΑΑχχααρρννώώνν

 Σε ομόφωνη απόφαση 
για σύμπραξη όλων των

 παρατάξεων, με στόχο την
 παραμονή της ΔΟΥ 
στην πόλη, κατέληξε 

το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο.Λ.Ε. ΑΕ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΝΕΛΚΥΣΗ

ΤΟΥ Φ/Γ “ΔΡΕΠΑΝΟ”

σσεελλ..  66

σσεελλ..  22

σσεελλ..  33σσεελλ..  33--44

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Προληπτική απομάκρυνση

πληθυσμού, στις 12 
Ιουλίου, λόγω επιχείρησης

εξουδετέρωσης βόμβας 

σσεελλ..22
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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 επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιές καταιγίδες. 

Η θερμοκρασία από 24- 32 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεόφιλος, Προκόπιος, Προκόπης, Προκοπία

Παγκόσμια Ημέρα Αλλεργίας
Οσίου Θεοφίλου μυροβλύτου, Αγίου Προκοπίου

Μεγαλομάρτυρος

AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.Νίκης 38,
- Γερμανικά, 2105570007

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.

Εθνικής Αντιστάσεως 98 & Περσεφόνης,
2105547900

ΜΑΝΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.Στρατηγού Ρόκκα 
Νικολάου 114, 2105550323

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι., Παναγίας Γρηγορούσης
50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

ΧΑΪΔΑΡΙ
Μελέκη Ευθαλία Ν.

Θηβών 14 & Συνταγματάρχου Γιαννούλη 14,
2105905451

Σ
υνεχίζονται οι προσπάθειες για την απο-
μάκρυνση των επικίνδυνων και  επιβ-
λαβών πλοίων και ναυαγίων εντός των

χώρων της ζώνης Λιμένος Ελευσίνας και του
ομώνυμου κόλπου.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανέλ-
κυσης του ναυαγίου Φ/Γ “ΔΡΕΠΑΝΟ” (Ν.Π.
10028), με στόχο την οριστική απομάκρυνσή του
από τον κόλπο της Ελευσίνας το προσεχές χρο -

νικό διάστημα.
Το Φ/Γ “ΔΡΕΠΑΝΟ” ελλιμενίστηκε στην Ελευ-

σίνα το 2009 και είχε εγκαταληφθεί από την πλοι-
οκτήτρια εταιρεία στη θαλάσσια περιοχή του
Ασπροπύργου, εντός της ζώνης Λιμένα Ελευ-
σίνας αρμοδιότητας του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, παρά τις
εξώδικες ενημερώσεις που είχε αποστείλει ο
Ο.Λ.Ε. ΑΕ ως προς τις οικονομικές (τέλη ελλιμε-
νισμού) και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της.

Τ
ην Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 και από ώρα
7:30, με μέγιστη διάρκεια της επιχείρησης
μέχρι τέσσερις (04) ώρες, έχει προγραμμα-

τιστεί εξουδετέρωση (ελεγχόμενη έκρηξη)  πυρο-
μαχικού παλαιού τύπου, που εντοπίστηκε εντός του
Στρατιωτικού Αεροδρομίου Ελευσίνας (στο νότιο
άκρο).

Για απόλυτη ασφάλεια αποφασίστηκε από τον
Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής η προληπτική απο-
μάκρυνση του πληθυσμού (κατοίκων και εργαζομέ-
νων), που βρίσκεται σε ακτίνα 964m από τη θέση
του πυρομαχικού. 

Η περιοχή απομάκρυνσης (εκκένωσης) για τον Δήμο
Ελευσίνας ορίζεται ως εξής:

• Νότια της ΝΕΟΑΚ και ανατολικά της γραμμής
την οποία σχηματίζουν οι οδοί Πίνδου, Φουτρή, Ρ. Φερ-
αίου, Πάρ. Ρ. Φεραίου, Ερμού, Ζαΐμη, Επισμ. Ν. Νέζη,
Θερμοπυλών, Σουλίου, Μαραθώνος, Ωκεανίδων.

• Βόρεια της ΝΕΟΑΚ και ανατολικά της νοητής
γραμμής που βρίσκεται 200m δυτικά της οδού Αγριελαίας 

μέχρι τον Σαρανταπόταμο και μετά τον Σαρανταπόταμο
ανατολικά της νοητής γραμμής που απέχει 100m από την
οδό Γέλας μέχρι τα όρια του Αεροδρομίου. Στην περιοχή
αυτή περιλαμβάνεται φυσικά και ο οικισμός Αεροδρομίου
(οικισμός Ποντίων).

Κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών (ή εργαζόμενοι) πρέ-
πει μέχρι ώρα 07:00π.μ. να τις έχουν εγκαταλείψει με
δικά τους μέσα ή χρησιμοποιώντας τα λεωφορεία του
Δήμου. Ένα λεωφορείο θα βρίσκεται έξω από το γήπεδο
5x5 (soccerland) και ένα έξω από το Σύλλογο Ποντίων
Ελευσίνας.

Συνιστάται η απομάκρυνση και των οχημάτων.
Χώροι συγκέντρωσης θα είναι το δημοτικό parking

(Χατζηδάκη & Νικολαΐδου), ο κήπος του Δημαρχείου
Ελευσίνας και η πλατεία Ηρώων. 

Στις ανωτέρω περιοχές και κατά τη διάρκεια της
επιχείρησης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση.

Ο.Λ.Ε. ΑΕ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η
ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ Φ/Γ “ΔΡΕΠΑΝΟ”

ΣΣΣΣχχχχεεεεττττιιιικκκκήήήή    φφφφωωωωττττοοοογγγγρρρρααααφφφφίίίίαααα    ααααππππόόόό    ττττηηηηνννν    ααααννννέέέέλλλλκκκκυυυυσσσσηηηη

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Προληπτική απομάκρυνση πληθυσμού λόγω 
επιχείρησης εξουδετέρωσης βόμβας
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Σ
την ομόφωνη απόφαση για σύμπραξη όλων
των παρατάξεων με στόχο την παραμονή της
ΔΟΥ στις Αχαρνές κατέληξε το Δημοτικό

Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Δευτέρας (6/7). Η
απόφαση της ΑΑΔΕ για συγχώνευση των Εφοριών
πέντε όμορων δήμων έχει προκαλέσει την έντονη
αντίδραση των δημοτών των Αχαρνών, αλλά και τις
συνεχείς ενέργειες του Δημάρχου και της Δημοτι-
κής Αρχής.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός, κατά
την εισήγησή του στο Συμβούλιο ανέλυσε διεξοδι-
κά τις κινήσεις του εδώ και ένα χρόνο. Αποκάλυψε
μάλιστα πως η απόφαση είχε ληφθεί πριν ένα
χρόνο και λόγω των πιέσεών που άσκησε, αν και
ακόμη δεν είχε αναλάβει τα ηνία του Δήμου, κατά-
φερε να πάρει παράταση. Στην πορεία όμως ο σχε-
διασμός της ΑΑΔΕ επανήλθε και βρίσκεται πλέον
σε εξέλιξη.

Ο κ. Βρεττός αναφέρθηκε στις συναντήσεις, τις
πιέσεις και τις εναλλακτικές προτάσεις που κατέθ-
εσε και που έφταναν μέχρι την παραχώρηση
κτηρίου από το Δήμο προς χρήση από τον ΑΑΔΕ,
ενώ ενημέρωσε το 

Σώμα και για την επιχειρηματολογία της ΑΑΔΕ.
Τόνισε δε πως προτάθηκε η δημιουργία
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, όπου σε χώρο του Δήμου
στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ της
παροχής άλλων υπηρεσιών, θα συμβάλλουν στην
εξοικείωση των φορολογουμένων στις ηλεκτρονι-
κές υπηρεσίες οι οποίες μέρα με τη μέρα πληθ-
αίνουν με σκοπό τη γρήγορη εξυπηρέτηση και την
αποφυγή συνωστισμού στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

Μετά την τοποθέτηση τόσο των επικεφαλής των
παρατάξεων όσο και δημοτικών συμβούλων αποφ-
ασίστηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο να:

Γ.ΚΩΤΣΗΡΑΣ
ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο
Βουλευτής Δυτικής Αττικής κ. Γιώργος
Κώτσηρας, με αφορμή τον ένα χρόνο που
κλείνει σήμερα από τις βουλευτικές εκλο-

γές, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Στις 7 Ιουλίου του 2019, οι Έλληνες πολίτες

έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ισχυρή εντολή για τον σχηματισμό
αυτοδύναμης Κυβέρνησης. Στη χώρα μας, τον
τελευταίο χρόνο, έγιναν βήματα προόδου, αξιοπι-
στίας και μεταρρυθμίσεων, παράλληλα με την επιτ-
υχημένη διαχείριση έκτακτων κρίσεων.

Οι πολίτες της Δυτικής Αττικής μου έκαναν τη
μεγάλη τιμή να με εκλέξουν βουλευτή. Δεν ξεχνάω
την ανιδιοτελή αυτή αγάπη και από την πρώτη
ημέρα της θητείας μου, όπως οφείλω, προσπαθώ
να την τιμήσω με πράξεις.

Είμαι παρών με παρεμβάσεις, όπου χρειάζεται,
συναντήσεις με αρμοδίους φορείς και κυβερνητι-
κά στελέχη για την βελτίωση της καθημερινότητας
των πολιτών της Δυτικής Αττικής και σταθερή κοι-
νοβουλευτική παρουσία. Συνεχίζουμε το έργο μας
με εξωστρέφεια, αναφορά στις ανάγκες της κοι-
νωνίας και πίστη στις δυνατότητες των Ελλήνων!
Για μια καλύτερη Ελλάδα, για μια καλύτερη Δυτική
Αττική!»

Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της
παραβατικότητας, με τη συμμετοχή
εκπροσώπου του Υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη και υψηλόβαθμων
αστυνομικών πραγματοποιήθηκε, το
μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου 2020,
στο Γραφείο του Δημάρχου Φυλής Χρή-
στου Παππού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο
Δήμαρχος Φυλής ζήτησε την πάταξη όλων
των μορφών παραβατικότητας, χωρίς να
εξαιρέσει τα ζητήματα Οδικής Ασφάλειας,
Υγιεινής, Αυθαίρετης Δόμησης και Ηχο-
ρύπανσης. Πρόσθεσε ότι στόχος όλων των
εμπλεκόμενων υπηρεσιών πρέπει να είναι
η τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των
συμπολιτών και η προστασία των δικαιω-
μάτων τους.

Κατά την εξέλιξη της συζήτησης οι
συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν επί των ζητημάτων
ευθύνης τους, τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά
και σε αυτές που σχεδιάζονται. 

Το ζητούμενο ήταν ο συντονισμός των δράσεων για την
επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Πιο συγκεκριμένα στη ευρεία σύσκεψη
συμμετείχαν οι:

Γαλιάτσος Γεώργιος Αντιστράτηγος Ε.Α
– Σύμβουλος του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Δασκαλάκης Εμμανουήλ Υποστράτηγος
– Βοηθός ΓΑΔΑ

Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος Ταξία-
ρχος Υποδιοικητής της Διεύθυνσης Ασφά-
λειας Αττικής

Συκιωτάκης Γεώργιος Αστυνομικός Διε-
υθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής
Αττικής

Δοσχόρης Σπυρίδωνας Αστυνομικός
Διευθυντής – Διοικητής Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Δυτικής Αττικής

Δημητρακόπουλος Ιωάννης Εκπρόσω-
πος Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής

Πλακιάς Ευάγγελος Αστυνομικός Υπο-
διευθυντής – Διοικητής Υποδιεύθυνσης

Επιχειρησιακών Δράσεων Δυτικής Αττικής
Ντέλης Γεράσιμος Αστυνόμος Α’ – Διοικητής Α.Τ Ζεφ-

υρίου

ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  κκάάθθεετταα  ααννττίίθθεεττοοςς  σσττηη
σσυυγγχχώώννεευυσσηη  ττηηςς  ΔΔΟΟΥΥ  ΑΑχχααρρννώώνν

 Σε ομόφωνη απόφαση για σύμπραξη όλων των παρατάξεων, με στόχο την
 παραμονή της ΔΟΥ στην πόλη, κατέληξε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΟΟ  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΦΦυυλλήήςς  ζζήήττηησσεε  ττηηνν  ππάάττααξξηη  όόλλωωνν  ττωωνν  μμοορρφφώώνν  ππααρρααββααττιικκόόττηηττααςς
ΣΣεε  σσύύσσκκεεψψηη  πποουυ  έέγγιιννεε  μμεε  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  εεκκππρροοσσώώπποουυ  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη  κκααιι  υυψψηηλλόόββααθθμμωωνν  αασσττυυννοομμιικκώώνν  

Η συν έχ εια στη σελ 11
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ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΠΠααρράάτταασσηη,,  έέωωςς  ττέέλλοοςς

ΑΑυυγγοούύσσττοουυ γγιιαα  ΔΔήήλλωωσσηη  ττωωνν
ΤΤεεττρρααγγωωννιικκώώνν  

ΜΜέέττρρωωνν  σσττοουυςς  ΔΔήήμμοουυςς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου

Ασπροπύργου ενημερώνει ότι,
σύμφωνα με τον νόμο 4682/2020

(Α΄76) παρατείνεται η προθεσμία διόρ-
θωσης- δήλωσης των τετραγωνικών

στους Δήμους μέχρι 31.8.2020. 

ΠΠααρράάτταασσηη  ππρροοθθεεσσμμίίααςς
οοφφεειιλλώώνν  κκααιι  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  

ππρροοςς  ττοο  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς  
μμέέχχρριι  3311  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  22002200

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

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί
δια περιφοράς, η με αρ. 20 συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής στις 8-7-2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 12:00, κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθ-
ετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγον-
τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνε-
πειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντι-
μετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις
(ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα παρακάτω θέματα:       

Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης χρή-
σης οικ. έτους 2012.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντε-
λεήμων)

Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης χρή-
σης οικ. έτους 2013.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντε-
λεήμων)

Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης χρή-
σης οικ. έτους 2017.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντε-
λεήμων)

Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης χρή-
σης οικ. έτους 2018.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντε-
λεήμων)

Απόδοση δαπανών Παγίας Προκαταβολής
οικ. έτους 2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντε-
λεήμων)

Απόδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπ-
ληρωμής Γ/341 & Γ342 (ταξίδι Αθήνα-Βρυξέ-
λες-Αθήνα την περίοδο 22-6/26-6-2020).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντε-
λεήμων)

Αποδοχή πληρωμής οφειλόμενων εισφο-
ρών προς το Δήμο Φυλής της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
Ο.Ε., προς τακτοποίηση των υποχρεώσεών
της για την ιδιοκτησία της στο  Ο.Τ. 3038 με
κτηματολογικό αριθμό 66093 (Προσδιορισμός
τιμής μονάδας κατά  συμβιβασμό μετά από
αίτηση του υπόχρεου) και εισήγηση  προς το
Δ.Σ.  για λήψη σχετικής απόφασης.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρή-
στος)

Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 15424/17-6-2020
1ου Πρακτικού & του υπ’ αριθμ 17626/ 3-7-2020
2ου Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού
Αναδόχου για την Προμήθεια
«ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ», Α.Μ. 83/2020  Τ.Υ.,
προϋπολογισμού 119.821,20€ (συμπ/νου
Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμ-
ητρα)

Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθμ. 15423/17-6-
2020 1ου Πρακτικού & του υπ’ αριθμ. 17627/3-7-
2020 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνι-
σμού για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου
για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΣΣΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ»
Α.Μ. 81/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού
119.350,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμ-
ητρα)

Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 16549/25-6-2020
1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ INFOPOINT
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.
22Κ/2020 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), προϋ-
πολογισμού 52.700,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμ-
ητρα)

Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 16548/25-6-2020
2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού
ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ. 5/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 64.992,12€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.) (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμ-
ητρα)

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ» Α.Μ. 68/2018.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθα-
νάσιος)

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 105/2016.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθα-
νάσιος)

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΠΕΡΝΕΡΙ» Α.Μ. 215/2018.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθα-
νάσιος)

Έγκριση της γνωμάτευσης του Τεχνικού
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας
Αττικής της 21ης Συνεδρίασης 27-12-2019, του
2ου ΑΠΕ και της 1ης   Συμπληρωματικής
Σύμβασης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ
ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ» Α.Μ. 250/17,
ΑΝΑΔΟΧΟΣ “ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.” (162.994,06€).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθα-
νάσιος)

Έγκριση όρων διακήρυξης & τευχών διαγω-
νισμού και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνι-
σμού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ “ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ” ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 42/19, προϋπολογισμού μελέτ-
ης: 534.353,34 € με Φ.Π.Α.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  κ. Σχίζας Αθανάσιος)
Έγκριση του Πρακτικού κλήρωσης και

συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και
Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 40/17, προϋπολογισμού:
299.108,37 € με ΦΠΑ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  κ. Σχίζας Αθανάσιος)
Επικύρωση της αρ. 16/20 απόφασης Δ.Σ.

του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της
3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2020 του ν.π.δ.δ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Καμαρ-
ινόπουλος Παναγιώτης)

Επικύρωση της αρ. 16/20 απόφασης Δ.Σ.
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» του
Δήμου Φυλής, περί έγκρισης ισολογισμού του
ν.π.δ.δ., οικ. έτους 2019.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Γιαννή Ελπίδα)
Επικύρωση της αρ. 15/20 απόφασης Δ.Σ.

του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» του
Δήμου Φυλής, περί έγκρισης απολογισμού του
ν.π.δ.δ., οικ. έτους 2019.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Γιαννή Ελπίδα)
Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημε-

ρώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα
πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω
αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας (e–mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
grafeio.epitropon@fyli.gr την ψήφο σας (υπέρ ή
κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφ-
ορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκει-
μένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της
συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημε-
ρήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και
της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφ-
θεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοι-
νωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επι-
τροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση,
μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδο-
σης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ –
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ     ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ     
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

-  Εκδώσει ψήφισμα για την  παραμον ή της ΔΟΥ
- Συγκροτήσει διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα πραγματοποιήσει συν αν τήσεις με τον

διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή, τον  Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Πατούλη και όποιον  άλλο
κριθεί σκόπιμο.

- Εκκιν ήσει όλες τις ν ομικές διαδικασίες που μπορούν  ν α λειτουργήσουν  επ’ ωφελεία του
στόχου της παραμον ής της Εφορίας.

Ομόφωνη ήταν η απόφαση και στο δεύτερο θέμα που αφορούσε τη μη κατασκευή διοδίων στους Α/Κ
Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου. Τόσο ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός όσο και ο Αντιδήμαρχος κ.
Νίκος Δαμάσκος που έχει το ρόλο του συνδεκτικού κρίκου με τη συντονιστική των όμορων Δήμων
ενημέρωσαν το Σώμα για τις μέχρι τώρα ενέργειές τους. Διαβάστηκε το σχέδιο ψηφίσματος το οποίο και
εγκρίθηκε ομόφωνα.

Στο Συμβούλιο το παρών έδωσαν η βουλευτής Ανατολικής Αττικής κ. Γεωργία Μαρτίνου, ο Αντιπερ-
ιφερειάρχης Αθανάσιος Αυγερινός και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι  Γεωργία Βλάχου και Αθανάσιος
Κατσιγιάννης. Ιδιαίτερα καίρια ήταν η παρέμβαση του κ. Αυγερινού, ο οποίος πήρε το λόγο και τοποθ-
ετήθηκε επί του θέματος αναλυτικά, προτείνοντας τη δημιουργία της διαπαραταξιακής. Μάλιστα τόνισε
πως θα φροντίσει προσωπικά να πραγματοποιηθεί άμεσα η συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, αλλά και
να ενταθούν οι πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση. Τόσο ο Δήμαρχος όσο και το Σώμα τον ευχαρίστησαν
για τις προτάσεις του και τη διάθεση συμπόρευσης στην κοινή προσπάθεια προς όφελος των δημοτών
των Αχαρνών.   
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Η Αστυνομία με
εντολή του Υπουργού

τοποθετεί πλέον 
καθημερινά 

ενισχυμένες δυνάμεις
στις Αχαρνές,

Λίγες μόνο ώρες χρειά-
στηκε να περάσουν από
τη συνάντηση του
Δημάρχου κ. Σπύρου
Βρεττού με υψηλόβαθμα
στελέχη της Ελληνικής
Αστυνομίας και την τηλε-
φωνική του επικοινωνία
με τον Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη κ.
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για να
φανούν τα πρώτα σημαντικά
αποτελέσματα. 

Ο Δήμαρχος με τις κινήσεις
του αυτές έθεσε τις βάσεις για
να παταχθεί κάθε μορφή παρα-
νομίας και ανομίας στην πόλη. 

Η Αστυνομία με εντολή του
Υπουργού τοποθετεί  πλέον
καθημερινά ενισχυμένες δυνά-
μεις στις Αχαρνές, αρχής γενο-
μένης από το βράδυ της Παρ-
ασκευής. Με τον τρόπο αυτό θα
προβεί σε στοχευμένες επιχειρή-
σεις καθ’ όλη τη διάρκεια του
24ωρου με απώτερο στόχο να
εξαλείψει κάθε μορφής παραβα-
τικότητας.

Στο στόχαστρο των ελέγχων
και των επιχειρήσεων μπαίνουν
όλοι  όσοι  κινούνται  εκτός
νόμου. Από τους οδηγούς
αυτοκινήτων με εξατμίσεις που
κάνουν θόρυβο, έχουν φιμέ τζά-
μια, παίζουν μουσική στη δια-
πασών, κάνουν επίδειξη ή
κινούνται περίεργα μέχρι χρή-

στες ουσιών, κλέφτες, διαρρήκ-
τες, εμπόρους ναρκωτικών ή
άτομα που οπλοφορούν. Ο
αγώνας που ξεκίνησε θα είναι
διαρκής έως ότου αποκατα-
σταθεί η τάξη στην πόλη. «Ήρθε
η αρχή του τέλους για όσους
νομίζουν ότι θα κινούνται σε
αυτή τη πόλη και θα κάνουν
ό,τι θέλουν. Ο νόμος θα εφαρ-
μοστεί για όλους είτε κάποιοι το
θέλουν είτε όχι», δήλωσε σχετι-
κά ο Δήμαρχος Αχαρνών κ.
Σπύρος Βρεττός.

Τα πρώτα σημάδια δόθηκαν
από το βράδυ της Παρασκευής
όταν πραγματοποιήθηκε
πληθώρα επιχειρήσεων από
όλες τις Αστυνομικές Διε-
υθύνσεις στις Αχαρνές. Οι
επιχειρήσεις αυτές θα συνεχι-
στούν και  το προσεχές διά-
στημα, καθώς όπως έχει τονίσει
και ο ίδιος ο Υπουργός κ. Χρυ-
σοχοΐδης είναι προσωπικό του
στοίχημα η εξάλειψη της
ανομίας στο Δήμο Αχαρνών.

Στόχος είναι  η πάταξη της
ανομίας, η εξάλειψη της
εγκληματικότητας και της παρα-
βατικότητας κάθε μορφής, το
χτύπημα στις συμμορίες και τις
παράνομες συμπεριφορές κάθε
είδους.

Ήδη το βράδυ της Παρασκε-
υής βεβαιώθηκαν 73 παραβά-
σεις και 5 πλημμελήματα, ενώ
αφαιρέθηκαν 15 διπλώματα, 21
άδειες κυκλοφορίας, 30
πινακίδες και έγιναν 5 ακινητο-
ποιήσεις. Ένας πρώτος απολο-
γισμός που μαρτυρά όμως την
αποτελεσματικότητα των δρά-
σεων που αναλαμβάνει πλέον η
Ελληνική Αστυνομία μετά την
παρέμβαση του Δημάρχου.   

Οι έλεγχοι και οι επιχειρήσεις
θα είναι συνεχείς και οι δημότες
των Αχαρνών θα πρέπει  να
είναι σίγουροι πως πλέον οι
παραβάτες κάθε είδους δεν θα
μείνουν ατιμώρητοι  μέχρι  η
πόλη να αποκτήσει  ξανά τη
φυσιολογική της ζωή.

Σπύρος Βρεττός: 
«Ήρθε η αρχή του τέλους για όσους νομίζουν ότι θα 

κινούνται σε αυτή τη πόλη και θα κάνουν ό,τι θέλουν»

ΚΚλλάάδδεεμμαα  εεππιικκίίννδδυυννωωνν
ψψηηλλώώνν  δδέέννττρρωωνν  σσττηηνν  
ΠΠααρρααλλίίαα  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ασπροπύργου
κ. Αβρ. Κωνσταντινίδη σε συνεργασία με τον
Πρόεδρο του Συλλόγου Κατοίκων Παραλίας
Ασπροπύργου κ. Αντ. Κοναξή μερίμνησαν ώστε
συνεργεία του Δήμου να προβούν σε κλάδεμα
επικίνδυνων ψηλών δέντρων στην οδ. Αλκιβιάδη
& το Γυμνάσιο Παραλίας Ασπροπύργου, ικανο-
ποιώντας το αίτημα του Συλλόγου αλλά και
κατοίκων της περιοχής...κάτι που θα συνεχιστεί
τις επόμενες ημέρες και σε άλλα σημεία της περ-
ιοχής, που έχει υποδείξει ο Σύλλογος...
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ΟΟ  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΒΒοουυλλήήςς,,  ΑΑθθααννάάσσιιοοςς  ΜΜπποούύρρααςς,,  σσττηηνν  ττεελλεεττήή  
ααπποοφφοοίίττηησσηηςς  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΛΛυυκκεείίοουυ  ΜΜααγγοούύλλααςς  

Βραβεύθηκε για την σταθερή στήριξη που παρέχει διαχρονικά στους γονείς και μαθητές της Μαγούλας.

Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Αθα-
νάσιος Μπούρας, παρευρέθηκε στην τελετή αποφοίτησης του Γενι-
κού Λυκείου Μαγούλας, μετά από πρόσκληση του Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων. 
Στην προσφώνησή του, ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Παναγιώτης Πιτέλ-

ης, αναφέρθηκε στις πολύχρονες προσπάθειες και ενέργειες του κ.
Μπούρα για την στήριξη και επίλυση των προβλημάτων των σχολείων της
Μαγούλας. Συγκεκριμένα εξήρε την συμβολή του Αντιπροέδρου της Βουλής
προκειμένου να αποτραπεί η συγχώνευση των δημοτικών σχολείων της
περιοχής, αλλά και να διατηρηθεί το καθεστώς αυτόνομης λειτουργίας του
Λυκείου, εμποδίζοντας τον υποβιβασμό του σε γυμνάσιο με λυκειακές
τάξεις. 

Επίσης ο Πρόεδρος του Συλλόγου ευχαρίστησε τον κ. Μπούρα για την
συνεισφορά του στην επαναλειτουργία του εξεταστικού κέντρου του Λυκείου
Μαγούλας που είχε διακοπεί, με ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην ψυχο-
λογία των μαθητών της περιοχής και για την επανακήρυξη της Δημοτικής

Ενότητας Μαγούλας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ με πρόσφατη
ερώτηση του προτείνει την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή τους στη Τριτοβάθμια
εκπαίδευση. 

Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε τον Πρόε-
δρο του Συλλόγου και όλους τους παρευρισκόμενους για την εμπιστοσύνη
που επεφύλαξαν στο πρόσωπό του, ευχήθηκε στους μαθητές καλή σταδιο-
δρομία, πρόοδο και κάθε επιτυχία στην ζωή τους. Στάθηκε ιδιαίτερα στις
μεγάλες προσπάθειες των γονέων που με θυσίες στήριξαν όλα τα χρόνια τα
παιδιά τους. Ιδιαίτερη μνεία έκανε για τους καθηγητές των παιδιών που όλα
τα χρόνια έδωσαν στα παιδιά όλα τα εφόδια για την παραπέρα επιτυχία τους. 

Μετά το πέρας των χαιρετισμών ακολούθησε η βράβευση του κ. Μπούρα
για την σταθερή στήριξη που παρέχει διαχρονικά στους γονείς και μαθητές
της Μαγούλας. 

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για τα
Ναυπηγεία - Τέλος στην οδύσσεια των
εργαζομένων

Ο
λοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία της προ-
τειν όμεν ης από την  ΟΝΕΧ και την
Dev elopment Financial Corporation (DFC)

συμφων ίας με τους παλαιούς μετόχ ους της εταιρείας
“ΝΕΩΡΙΟΝ” ΑΕ που ελέγχ ει τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας
και συγκεκριμέν α τους κ. κ. Ν. Ταβουλάρη, Ι. Στεφά-
ν ου, Φωτ. Κολοκυθά, Ευ. Παν ουτσόπουλο, Αθ. Αθα-
ν ασιάδη, Δ. Καλλιγέρη, Ι. Κωστούρου, Χρ. Κωστούρου,
Ι. Αλεβίζο, Νικηφοράκη και την  οικογέν εια Κοκκάλα.

Σύμφων α με αν ακοίν ωση του υπουργείου Αν ά-
πτυξης, συγκεν τρώθηκε ποσοστό 53,22% υπερ-
καλύπτον τας το απαιτούμεν ο ποσοστό του 51%. Από
σήμερα η ΟΝΕΧ αν αλαμβάν ει το σχ έδιο εξυγίαν σης
των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας, το due diligence (οικον ο-
μοτεχ ν ικό έλεγχ ο) και τις υπόλοιπες ν ομικές διαδι-
κασίες.

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Αν άπτυξης & Επεν -
δύσεων , κ. Άδων ις Γεωργιάδης επισημαίν ει: “Το Υπο-
υργείο Αν άπτυξης & Επεν δύσεων  θα είν αι ο θεματο-
φύλακας αυτής της συμφων ίας με στόχ ο τους επόμε-
ν ους μήν ες ν α ολοκληρωθεί η διαδικασία εξυγίαν σης
σύμφων α με το Άρθρο 106 ΒΔ ώστε ν α τελειώσει η
οδύσσεια των  εργαζομέν ων  και ν α υπάρξει αν αγέν -
ν ηση της ν αυπηγικής βιομηχ αν ίας στην  Ελλάδα.

Ευχ αριστώ όλους τους υπογράφον τες για το εποικο-
δομητικό πν εύμα, με το οποίο χ ειρίστηκαν  αυτήν  την
υπόθεση καθώς και τον  αρμόδιο Υφυπουργό Βιομ-
ηχ αν ίας, κ. Νίκο Παπαθαν άση για τη σκληρή δουλειά.

Άμεσα καταθέτουμε στη Βουλή, από κοιν ού με τον

Υπουργό Εθν ικής Άμυν ας, κ. Νίκο Παν αγιωτόπουλο,
ν ομοθετική διάταξη για την  παράταση του ισχ ύον τος
καθεστώτος ώστε ν α συν εχ ιστεί απρόσκοπτα το πρό-
γραμμα του Πολεμικού Ναυτικού και ν α μην  έχ ουν
καμιά αν ησυχ ία οι εργαζόμεν οι των  Ναυπηγείων ”.

“Λευκός Καπνός” για τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας – Το 53,22% στην ONEX



ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας 

υποβολής αιτήσεων για ένταξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείοστο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολι-
τικής, και το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στα

πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Δομή Παροχής
Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου

Αχαρνών με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5001330 του
επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2014-2020»
σας ενημερώνουν ότι παρατείνεται η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό

Παντοπωλείο.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών
μπορούν να προσέλθουν από 06/07/2020  έως
10/07/2020  και τις ώρες 9:00πμ- 14:00μμ  στο

Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο εδρεύει επί των
οδών Αχαρνέων Ιππέων και Μεγάλου Βασιλείου,

στην περιοχή Προφήτης Ηλίας των Εργατικών
Κατοικιών, προκειμένου να καταθέσουν  σχετική

αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά.

Επισυνάπτεται το έντυπο με τα δικαιολογητικά, τα
οικονομικά κριτήρια ένταξης, καθώς και η αίτηση

ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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Μια μαγευτική βραδιά πρό-
σφερε ο Σταμάτης Κραουνάκης
στους πάρα πολλούς Χαϊδαρ-
ιώτες που ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκληση του Δήμου και
ανέβηκαν προχθες βράδυ στον
Λόφο του Προφήτη Ηλία.

Ο δημοφιλής συνθέτης μαζί με
το καλλιτεχνικό σχήμα που τον
συνοδεύει  «Σπείρα + Φίλοι
Μουσικοί» ξεκίνησαν φέτος από
το Χαϊδάρι τον κύκλο των θερ-
ινών τους συναυλιών.

Η μουσική παράσταση, που 

έγινε με ελεύθερη είσοδο στο
πλαίσιο των καλοκαιρινών
εκδηλώσεων του Δήμου Χαϊδα-
ρίου, κράτησε περισσότερο από
2,5 ώρες και  περιλάμβανε
πολλά από τα διάσημα τρα-
γούδια του συνθέτη αλλά και
δείγματα της καινούργιας δου-
λειάς του. 

Στο δεύτερο μέρος της συναυ-
λίας ο Σταμάτης Κραουνάκης
παρέσυρε τους θεατές στο τρα-
γούδι, ενώ η λάμψη του γεμά-
του φεγγαριού και η εντυπω-
σιακή θέα της Αθήνας προς 

όλες τις κατευθύνσεις δημιο-
υργούσαν το κατάλληλο
σκηνικό

Ευχαριστούμε τον Σταμάτη
Κραουνάκη και τους συνεργά-
τες του για αυτή την όμορφη
και  πολύ ξεχωριστή παράστα-
ση.

Το πολιτιστικό καλοκαίρι του
Δήμου Χαϊδαρίου συνεχίζεται.
Σας περιμένουμε όλους στις
προσεχείς εκδηλώσεις.

Για την φωτογραφική κάλυψη ευχαρι-
στούμε Photos Stavros Hiotakis.

Μια λαμπερή μουσική βραδιά στην
κορυφή του Προφήτη Ηλία

Ο δημοφιλής συνθέτης  Σταμάτης Κραουνάκης μαζί με το καλλιτεχνικό σχήμα
που τον συνοδεύει «Σπείρα + Φίλοι Μουσικοί» ξεκίνησαν φέτος από το Χαϊδάρι

τον κύκλο των θερινών τους συναυλιών.

Συνεχίζονται οι ψεκασμοί
κατά των κουνουπιών 
από την Περιφερειακή 
Ενότητα Δυτικής Αττικής
Σε συνέχεια προηγούμενων εφαρμογών,
συνεχίζεται ο 12ος κύκλος εφαρμογής προνυμφ-
οκτονίας σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφερ-
ειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, υπό την επο-
πτεία του Αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη Κοσμόπου-
λου.
Συγκεκριμένα, ενημερώνονται οι πολίτες ότι ψεκα-
σμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών
πραγματοποιούνται ως εξής:

- Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 σε σημεία του
Δήμου Μάν δρας-Ειδυλλίας(Μάν δρα, Ερυθρές,
Βίλια, Οιν όη) και του Δήμου Μεγαρέων  (Μέγα-
ρα, Νέα Πέραμος, Κιν έτα).
- Παρασκευή 10 Ιουλίου σε σημεία του
Δήμων  Ασπροπύργου, Ελευσίν ας(Ελευσίν α,
Μαγούλα) και του Δήμου Φυλής (Άν ω Λιόσια,
Ζεφύρι, Φυλή).

Το παραπάνω πρόγραμμα ψεκασμών είναι ενδεικ-
τικό και ενδέχεται να τροποποιηθεί
ανάλογα με τα εντομολογικά ευρήματα, τις καιρικές
συνθήκες ή για λόγους ανωτέρας βίας.
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Με στόχο να αλλάξει το μοντέλο διαχείρισης των
απορριμμάτων και στη Δυτική Αττική, ο Περιφ-
ερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο

Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμό-
πουλος βρίσκονται σε άμεση συνεργασία τους Δήμους. 

Απορριμματοφόρο σύγχρονης τεχνολογίας και καφέ
κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων παραδόθηκαν στο Δήμο
Μάνδρας-Ειδυλλλίας και κάδοι εσωτερικής ανακύκλωσης
στο Δήμο Μεγαρέων, ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται τις
επόμενες ημέρες με αντίστοιχες ενέργειες σε όλη τη Δυτι-
κή Αττική, όπου δρομολογούνται και αντίστοιχα έργα. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ευχαρι-

στώντας τους Δημάρχους για την συνεργασία, τόνισε ότι
«Είμαι πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε, να περάσο-
υμε σε μία νέα εποχή σύγχρονης διαχείρισης των απορρ-
ιμμάτων».

Στόχος είναι μέσα από τη συνεργασία και τη σύνθεση,
να συνδράμουμε όλοι στην κοινή προσπάθεια για μία
αποτελεσματική και λειτουργική διαχείριση των στερεών
αποβλήτων. 

Η προσπάθεια συνεχίζεται. Με τον Δήμο Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας έχουμε πολλά να κάνουμε και να δημιουργήσουμε
προς όφελος των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας.
Είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον.  Με όλους τους
Δήμους της Αττικής θα είμαστε συνοδοιπόροι.» 

Εκστρατεία για την ανακύκλωση και τη μείωση των απορριμμάτων από την Περιφέρεια Αττικής

ΛΛ..  ΚΚοοσσμμόόπποουυλλοοςς::  ««ΑΑλλλλάάζζοουυμμεε  ττοο  μμοοννττέέλλοο  
δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν  σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή»»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος δήλωσε ότι «Πραγματοποιούμε μια κοινή
προσπάθεια με τους Δήμους της Δυτικής Αττικής για μια
ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, μειωμένο
όγκο, περισσότερη ανακύκλωση, προστασία του περι-
βάλλοντος. Θα ακολουθήσουν ενέργειες και στους υπό-
λοιπους Δήμους της Δυτικής Αττικής, με σκοπό, σε
συνδυασμό με έργα για τη διαχείριση των απορριμμά-
των, να αλλάξουμε το μοντέλο, να γυρίσουμε σελίδα».

Στον Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας επαφές είχαν με τον
Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και τον Αντιπεριφερειάρχη Λ.
Κοσμόπουλο, ο Δήμαρχος Χ. Στάθης,  ο Αντιπεριφερει-
άρχης Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλης, οι Αντιδήμα-
ρχοι Παναγιώτης Κολοβέντζος, Σωτηρία Αργυρίου, Ευαγ-
γελία Κουτσοδήμα, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας Δημήτρης Ραφτόπουλος και ο Προϊ-
στάμενος της Υπηρεσίας Καθαριότητας Νίκος Αγγελάκος.

Στο Δήμο Μεγαρέων, παρόντες ήταν επίσης ο Αντιδή-
μαρχος Καθαριότητας Κωνσταντίνος Φυλακτός, ο Αντιδή-
μαρχος Κινέτας Σταύρος Φωτίου, ο Αντιδήμαρχος Ν.
Περάμου Σταύρος Φωτίου, ο Γ. Δήμας, ο Αντιδήμαρχος
Πρασίνου και Τουριστικής Ανάπτυξης Ιερόθεος Πολυχρ-
όνης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κων-
σταντίνος Καράμπελας.
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Μ
ετά το ρεκόρ των 457.000 αιτήσεων δικαι-
ούχων για το ενισχυμένο και διευρυμένο
Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ, ο

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάν-
νης Βρούτσης προχώρησε στην ενίσχυση του προϋπο-
λογισμού του προγράμματος κατά 7 εκατ. ευρώ αυξά-
νοντας παράλληλα τον αριθμό των διαθέσιμων επιταγών
κατά 70.000, επιπλέον των 300.000 επιταγών που είχαν
ήδη ανακοινωθεί.

Συνολικά, θα χορηγηθούν 370.000 επιταγές, δηλαδή
πάνω από 2,5 φορές περισσότερες (164%) σε σχέση με
το περσινό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του προ-
γράμματος θα φτάσει τα 37.000.000 €.

Επίσης, δίνεται τελευταία παράταση της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των τουριστικών καταλ-
υμάτων και ξενοδοχείων αλλά και των ακτοπλοϊκών
επιχειρήσεων μέχρι την Παρασκευή, 10 Ιουλίου και ώρα
23:59.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος, ως ένα επιπλέον κίνητρο
συμμετοχής, επιταχύνεται η διαδικασία αποπληρωμής
των παρόχων καθώς αυτή θα ολοκληρώνεται εντός 30
ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών.

Οι διακοπές μέσω των επιταγών Κοινωνικού Τουρι-
σμού ΟΑΕΔ μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1
Αυγούστου 2020 έως τις 31 Ιουλίου 2021 σε τουριστικά
καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ και 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 για
διακοπές τουριστικά καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.

Η δήλωση συμμετοχής από τους παρόχους γίνεται 

αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του
Ελληνικού Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς πρόσβα-
σης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημέ-
νων χρηστών ΟΑΕΔ στην διεύθυνση:
h t t p s : / / w w w . g o v . g r / i p i r e s i e s / e r g a s i a - k a i -
asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-koinon-
ikou-tourismou

Με λίγα λόγια η διαδρομή είναι: Ενιαία Ψηφιακή Πύλη
gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώσεις και
παροχές → Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos

Κοινωνικός Τουρισμός: Αυξάνονται οι δικαιούχοι
Συνολικά, θα χορηγηθούν 370.000 επιταγές, δηλαδή πάνω από 2,5 φορές περισσότερες (164%) σε σχέση 
με το περσινό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα φτάσει τα 37.000.000 €.

Σ
την  Υπαίθρια Έκθεση Ζωγραφ-
ικής και στις παράλληλες δρά-
σεις που διοργάν ωσε το ΝΠΔΔ

ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίν ας, συμμε-
τείχ αν  οι ωφελούμεν οι του Κέν τρου
«Ολοι Εμείς», που πραγματοποιήθη-
καν  στον  πεζόδρομο της Ιεράς
Οδού, στην  Ελευσίν α, από τις 3 έως
τις 5 Ιουλίου, 2020.

Οι διημερεύον τες του Κέν τρου
«Ολοι Εμείς», επισκέφτηκαν  την
Υπαίθρια Έκθεση με θέμα : «Μέν ο-
υμε σπίτι… και δημιουργούμε»,
στην  οποία και συμμετείχ αν  με καλ-
λιτεχ ν ικές δημιουργίες τους και
φωτογραφήθηκαν  με την  Πρόεδρο,
κ Εύη Αν θη και τον  Αν τιπρόεδρο,
κ. Ρόκα Ευάγγελο, του ΝΠΔΔ
ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίν ας, καθώς
και την  Πρόεδρο του «Ολοι Εμεις»,
κ. Αφροδίτη Φαρμακη. Οι καλλι-
τεχ ν ικές δημιουργίες όλων  των
συμμετεχ όν των , προγραμματίζεται
το προσεχ ές χ ρον ικό διάστημα, ν α
εκτυπωθούν  επάν ω σε μεγάλες
επιφάν ειες, για ν α «ν τύσουν »
προσόψεις κτηρίων , ή άλλα σημεία
σε δημόσιους χ ώρους του Δήμου
μας.

Η καλλιτεχ ν ική δράση έδωσε την  ευκαι-
ρία στους διημερεύον τες του Κέν τρου
«Ολοι Εμείς», ν α εκφράσουν  την  δημιο-
υργικότητα τους με πρωτότυπα έργα
ζωγραφικής, καθώς και ν α συμμε-
τάσχ ουν  ισότιμα σε μια διακοιν οτική
δράση που υλοποίησε το Τμήμα Ζωγρα-
φικής του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευ-
σίν ας, κατά την  περίοδο του επιβεβ-
λημέν ου κατ’ οίκον  περιορισμού, για την
αποτροπή της διασποράς της Παν -
δημίας. Απώτερος στόχ ος της δράσης,
ήταν  ν α εν θαρρύν ει τα παιδιά και τους
έφηβους του Δήμου μας, που αν ταπο-
κρίθηκαν  θετικά στο κάλεσμα, ν α εκφ-
ράσουν  μέσω της τέχ ν ης, σκέψεις,
συν αισθήματα, όν ειρα, επιθυμίες και
ευχ ές.

Ευχ αριστούμε θερμά την  Πρόεδρο
του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίν ας,
κ. Αν θη Σεβασμία, για την  πρόσκληση
της ν α συμμετάσχ ουμε σε μια δράση
που προάγει τον  πολιτισμό, την  ισότ-
ητα των  ευκαιριών  και την  συν αισθημα-
τική έκφραση, υποστηρίζον τας παράλ-
ληλα τους σκοπούς και την  αποστολή
του Κέν τρου μας.

Η πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής
Φαρμάκη Αφροδίτη

««ΌΌλλοοιι  ΕΕμμεείίςς»»  σσττηηνν  ΥΥππααίίθθρριιαα  ΈΈκκθθεεσσηη  ΖΖωωγγρρααφφιικκήήςς  ττοουυ  ΠΠΑΑΚΚΠΠΠΠΑΑ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
Η καλλιτεχνική δράση έδωσε την ευκαιρία στους διημερεύοντες του Κέντρου «Ολοι Εμείς», ναΗ καλλιτεχνική δράση έδωσε την ευκαιρία στους διημερεύοντες του Κέντρου «Ολοι Εμείς», να

εκφράσουν την δημιουργικότητά τους με πρωτότυπα έργα ζωγραφικής εκφράσουν την δημιουργικότητά τους με πρωτότυπα έργα ζωγραφικής 
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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

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

ΓΑΜΟΣ

Ο Σάββας Βασίλειος Παπαδόπουλος

του Γεωργίου και της Σπυριδούλας

το γένος Παγιάτη 

που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής

και κατοικεί στην Ελευσίνα Αττικής

και η Χριστίνα Ευθυμίου του

Ασημάκη και της Παρασκευής το

γένος Φώτου που γεννήθηκε 

στην Αθήνα και κατοικεί στο

Καματερό Αττικής θα έλθουν σε

γάμο που θα γίνει στην Ελευσίνα.
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Οι παλαίμαχοι του Ειδυλλια-
κού και της Δάφνης Ερυθρών
έδωσαν αποχαιρετιστήριο
παιχνίδι   στα Βίλλια και
τίμησαν την μνήμη του
Δημήτρη Γκίκα.

Πριν την έναρξη του παιχνι-
διού δόθηκαν τιμητικές πλακέ-
τες από την ομάδα του Ειδ-
υλλιακού στην Δάφνη ερυθ-
ρών και  στην συζυγο του
Δημήτρη Γκίκα.

Για την ιστορία η ομάδα της
Δάφνης Ερυθρών επικράτησε με σκορ 3-6.Σκορ-
ερ οι Αγγελής στις δύο εστίες από ένα, Κουτρο-
υμάνος, Λέχρης,Κομίνης, Πέππας.

Στο τέλος οι δύο ομάδες τα είπαν και μεταξύ
τυρού και αχλαδιού σε Ταβέρνα.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΚΑΙ Ο ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΟΠΑΛΗΣ
Με τον ΑΟ Μίμα -Μικρασιατική.
Αλλος έν ας ποδοσφαιριστής αν αν έωσε με τον  ΑΟ Μίμα -Μικρασιατική.
Ο λόγος για τον  ΘΟΔΩΡΗ ΤΟΠΑΛΗ που αγων ίζεται ως αριστερό Μπακ και αριστερό Χαφ . Ο

Θοδωρής είν αι 28 ετών  και έχει αγων ιστεί αρκετά χρόν ια στο Μεγαρικό εν ώ τα τελευταία 2 χρό-
ν ια βρίσκεται στην  ομάδα μας .

Η Διοίκηση της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ του εύχεται ν α είν αι υγιής και ν α συν εχίσει με το ίδιο πάθος
ν α προσφέρει στο σύλλογο μας !!

ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΟΔΩΡΗ !

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΟ ΜΙΜΑ ΚΑΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΔΑΣ 
Άλλος έν ας αν ερχόμεν ος ν εαρός ποδοσφαιριστής θα φοράει τη φαν έλα της ομάδας μας και την

επόμεν η χρον ιά ! Ο Νίκος είν αι μόλις 17 χρόν ων  και έχει ήδη δύο γεμάτες χρον ιές στην  Α
ΕΠΣΔΑ. Αγων ίζεται ως δεξί μπακ εν ίοτε και ως δεξί χαφ.

ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ! Υγεία και κάθε επιτυχία με την  ομάδα μας !

ΑΝ.ΤΣ.

TIMΗΣΑΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΑ ΒΙΛΛΙΑ

Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος Αστυνόμος Α’ – Ασφάλεια
Ζεφυρίου

Δάψης Σπύρος Αστυνόμος Β’ Αναπληρωτής Διοικ.
Ασφάλειας Φυλής

Αντώνης Γεώργιος Υπαστυνόμος Β’ – Διοικητής Α.Τ.
Φυλής

Κυριάκος Καμπόλης – Προϊστάμενος Δημοτικής
Αστυνομίας

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία της σύσκεψης ο
Δήμαρχος Χρήστος Παππούς τόνισε ότι κινείται στο
πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής του Δήμου για μια 

ασφαλή πόλη. «Είμαστε κάθετοι στο θέμα της
εγκληματικότητας, είτε αφορά στις βαριές μορφές παρα-
βατικότητας, όπως το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, η
οπλοφορία και η οπλοχρησία, είτε αφορά στη λεγόμενη
ήπια  παραβατικότητα που όμως ακυρώνει θεμελιώδη
δικαιώματα των συνδημοτών μας, όπως η οδική ασφά-
λεια, η Δημόσια Υγεία, το πολιτισμένο περιβάλλον και η
κοινή ησυχία. 

Ως Δήμος δεν αρκεστήκαμε σε ρόλο παρατηρητή,
αλλά στηρίξαμε την Πολιτεία πληρώνοντας υψηλό
οικονομικό κόστος. Διαθέσαμε, δωρεάν, στην ΕΛ.ΑΣ 

δύο δημοτικά κτίρια, προσφέραμε ένα περιπολικό
στο Α.Τ Άνω Λιοσίων και οκτώ στις άλλες υπηρεσίες
και είμαστε, καθημερινά, στο πλευρό τους. Ζητάμε
αυστηρή εφαρμογή του νόμου, ώστε να νιώθουν
ασφαλείς οι συνδημότες μας. Στο θέμα αυτό δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε εκπτώσεις. 

Οι προσδοκίες μας από την Πολιτεία ήταν και παρ-
αμένουν υψηλές. Οι συνδημότες μας αξίζουν το
καλύτερο για τον επιπλέον λόγο ότι έχουν υποβληθ-
εί σε θυσίες για να στηρίξουν το έργο της και αναμέ-
νουν από αυτήν να κάνει το χρέος της απέναντί
τους», υπογράμμισε.

ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΠΠΠΠΟΟΥΥΣΣ::  ΖΖηηττάάμμεε  ααυυσσττηηρρήή  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  ννόόμμοουυ,,  ώώσσττεε  νναα  ννιιώώθθοουυνν
αασσφφααλλεείίςς  οοιι  σσυυννδδηημμόόττεεςς  μμααςς..  ΣΣττοο  θθέέμμαα  ααυυττόό  δδεενν  θθαα  κκάάννοουυμμεε  εεκκππττώώσσεειιςς..  

ΟΟιι  ππρροοσσδδοοκκίίεεςς  μμααςς  ααππόό  ττηηνν  ΠΠοολλιιττεείίαα  ήήτταανν  κκααιι  ππααρρααμμέέννοουυνν  υυψψηηλλέέςς..

Συνεχίζεται απο τη σελ. 3

ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΠΗΡΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Ο ΜΕΓΑΡΙΚΟΣΟ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

Ο Μεγαρικός πραγματοποίησε μια σπουδαία
μεταγραφή. Η νεοφώτιστη στην Α΄κατηγορία ήρθε
σε επαφή με τον 25χρονο  μέσο Γιάννη Καρα-
γιάννη, που αγωνιζόταν στον Βύζα Μεγάρων.
Ακόμα έχει αγωνιστεί σε Ν.Πέραμο, Ερμή Κορυ-
δαλλού, και Ασπρόπυργο. Πρόκειται για μια
σπουδαία μεταγραφή και αναμένεται να βοηθήσει
τον σύλλογο στην Α΄κατηγορία.

ΑΝ.ΤΣ.
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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

Ζητούνται  αποθήκες
για αγορά και ενοικίαση

στον Ασπρόπυργο. 
Πληροφορίες στο Μεσιτικό 

Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη. 
Τηλέφωνο 6946971237

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 

Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος 
όροφος στο Παλαιοχώρι Μάνδρας

σε 800 μέτρα οικόπεδο 
τηλέφωνο 69 74 311 396 

Τιμή συζητήσιμη

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

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!
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

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

Διατίθεταιοικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου,τριφα-
τσο με εύκολη πρόσβαση
προς όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τερ-
αγωνικά μέτρα, κατάλληλο
για φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 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
κέντρο 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.Μό-
νο για οικογένειες τηλ.
6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΣΤΟ
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 Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649
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 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατά-
σταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΝέα 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, ανοικ-

τό πάρκιν, αποθήκη, κήπος,
ελεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, ανακαίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΝεόκτι-
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 γκα-
ρσονιέρα 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,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες μετρητά
και 1.500€ τον μήνα.
Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-

διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. 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 αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

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

Κυρίααναλαμβάνει 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  

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 κατά-
σταση με aircondition ,
ηλεκτρικά παράθυρα,
υδραυλικό τιμόνι, και-
νούρια λάστιχα και με
όλα τα service. Tιμή
συζητήσιμη 1300
ευρώ Τηλέφωνο 
6938025013
κ. Κώστας 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΗΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 

210 5555262, 6945898529

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ: 6932476552 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑΔΟΥ 300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. ΟΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.
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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



16-θριάσιο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020

Θερινός κινηματογράφος «Άστρον» Δήμου Μάνδρας-ΕιδυλλίαςΘερινός κινηματογράφος «Άστρον» Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας


