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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 240 ΠΑΙ∆ΙΑ
ΣΤΑ ∆ΥΟ ΝΕΑ Κ∆ΑΠ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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σελ. 3

ΕΦΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆ήθεν διαµεσολαβητές τάζουν
αποζηµιώσεις σε πληµµυροπαθείς

σελ. 2

Άπλετο φως στην είσοδο της ∆.Ε. Φυλής
Επιβεβληµένη η αντικατάσταση
των φωτιστικών σωµάτων καθώς
υπήρχαν κρούσµατα
βανδαλισµών αλλά και κίνδυνοι
-λόγω της χαµηλής
ορατότητας- για τους οδηγούς

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟ
ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΛΟΥΚΕΤΟ
ΣΤΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ σελ. 8

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. ΚΑΙ ΚΕ∆Α

σελ. 4

Στη σηµερινή
συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ασπροπύργου

σελ. 2-12

σελ. 3

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο
ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ
∆ΩΡΕΑΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

Κίνδυνος στην Πάρνηθα από ...
αγριογούρουνα, σκυλιά και λύκους

Το καταγγέλει µε ερώτηση του ο βουλευτής του Ποταµιού Γιώργος
Αµυράς και ζητεί από το υπουργείο Εσωτερικών ν α πάρει άµεσα µέτρα
σελ. 6

σελ. 5

" Όλ η η πόλ η παίζ ει Handball"

Μια µοναδική γιορτή για τους λιλιπούτειους µαθητές της Α΄
και Β΄ ∆ηµοτικού των σχολείων του ∆ήµου Ασπροπύργου!

ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΛΗΣ

Πυρετώδεις προετοιµασίες για τους παγκόσµιους αγώνες STEM
στο
Αµπού Ντάµπι

σελ. 4

2-θριάσιο
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Άπλετο φως στην είσοδο της ∆.Ε. Φυλής
Ασπρόπυργος

ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ - ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ
Αχαρνών 7, 2105576029
Ελευσίνα

Μπαρδής Μελέτιος Ι.
Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633

Μάνδρα
Ροκάς ∆ηµήτριος Π.
Σαλαµίνος 7 & Αλαµάνας, 2105541344
Aχαρνές

Παγώνα Αργυρώ Χ.
Θρακοµακεδόνων 10, 2102443437
Άνω Λιόσια

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. Πηνειού 81,
Άνω Λιόσια, 2102481114
Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου,
2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κρύο και υγρασία
Η θερµοκρασία από 6 έως 15
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αµβρόσιος, Αµβρόσης, Αµβροσία
∆ιεθνής Ηµέρα Πολιτικής Αεροπορίας
Οσίου Αµβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
20060191531

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

Επιβεβληµένη η αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων καθώς υπήρχαν κρούσµατα
βανδαλισµών αλλά και κίνδυνοι -λόγω της χαµηλής ορατότητας- για τους οδηγούς

Σ

ε
αντικατάσταση
των ιστών που
φωτίζουν την λεωφόρο Φυλής στην είσοδο
της δηµοτικής ενότητας
Φυλής προχωράει ο
∆ήµος Φυλής µε την
έγκριση της Περιφέρειας
∆υτικής Αττικής.
Ο χαµηλός φωτισµός
που
παρέχουν
τα
υπάρχοντα
φωτιστικά
σώµατα αλλά και οι
συνεχείς
βανδαλισµοί,
λόγω του χαµηλού ύψους
των ιστών, καθιστούν
επιβεβληµένη την αντικατάσταση τους. Ήδη άρχισαν να τοποθετούνται στη νησίδα οι ιστοί µε τα νέα
φωτιστικά σώµατα ύψους 12 µέτρων που θα φωτίζουν
την είσοδο της πόλης .
Τα υπάρχοντα φωτιστικά που θα αποµακρυνθούν πρόκειται να φωτίσουν και να οµορφύνουν πολλά σηµεία
µέσα στην πόλη.

Ακολουθεί η τεχνική έκθεση που πήρε έγκριση από
την Περιφέρεια ∆υτικής Αττικής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε και αφορά την αντικατάσταση
των
υπαρχόντων
ιστών
ηλεκτροφωτισµού ( 146 τεµάχια ) , ύψους 3,5 µέτρων
µαζί µε τα φωτιστικά τους σώµατα ( διπλές µπάλες
µε λαµπτήρες των 125 W ) , οι οποίοι βρίσκονται
τοποθετηµένοι στα πεζοδρόµια δεξιά και αριστερά σε
τµήµα της λεωφόρου Φυλής µήκους περίπου 1,5
χιλιοµέτρου στην είσοδο της ∆ηµοτικής Ενότητας της
Φυλής . Οι εν λόγω ιστοί θα αντικατασταθούν µε σιδηροϊστούς ύψους 12 µέτρων οι οποίοι θα φέρουν
φωτιστικό σώµα το οποίο θα διαθέτει 6 λαµπτήρες
ατµών νατρίου ισχύος 250 W το καθένα .
Οι νέοι σιδηροϊστοί θα τοποθετηθούν στο κεντρικό
διάζωµα της λεωφόρου . Θα τοποθετηθούν επίσης 3
καινούργιοι σιδηροϊστοί ύψους 6 µέτρων µε
µονό
φωτιστικό σώµα ισχύος 250W , εκατέρωθεν της λεωφόρου σε ήδη υπάρχουσες βάσεις , στο σηµείο πριν
την έναρξη του κεντρικού διαζώµατος , όπου τώρα

δεν υπάρχει καθόλου φωτισµός . Σηµειώνεται ότι οι
δωδεκάµετροι σιδηροϊστοί οι οποίοι προβλέπεται να
τοποθετηθούν , µαζί µε τα φωτιστικά τους σώµατα ,
ήταν εγκατεστηµένοι παλαιότερα στο κεντρικό διάζωµα της λεωφόρου και βρίσκονται αποθηκευµένοι σε
αρίστη κατάσταση στις αποθήκες του ∆ήµου .
Ήδη υπάρχουν από τότε εγκατεστηµένα 17
τεµάχια από τους λόγω ιστούς και πρόκειται να
επανατοποθετηθούν άλλοι 22 .
Επίσης επισηµαίνεται ότι υπάρχει η απαραίτητη υποδοµή για την
επανατοποθέτησή τους ( βάσεις των
σιδηροϊστών , υπόγεια καλωδίωση και γείωση , φρεάτια
σύνδεσης των καλωδίων ) και συνεπώς δεν
απαιτείται η κατασκευή νέου υπογείου δικτύου
καλωδίωσης . Με την κατασκευή µικρών προεκτάσεων
( όπου
χρειάζεται )
της
υφιστάµενης
καλωδίωσης εντός των φρεατίων σύνδεσης , οι νέοι
ιστοί µπορούν να επανασυνδεθούν και να
λειτουργήσουν .
Η αντικατάσταση των παρόντων ιστών ηλεκτροφωτισµού και των φωτιστικών τους σωµάτων
κρίνεται επιβεβληµένη , επειδή ο φωτισµός τον οποίο
αποδίδουν , αφ’ ενός µεν είναι ελλιπής , αφ’
εταίρου δε λόγω του χαµηλού ύψους των ιστών , υφίστανται συνεχώς βανδαλισµούς και
καταστροφές , µε
αποτέλεσµα να καθίσταται δυσχερής και επικίνδυνη
η οδήγηση ιδίως κατά τις
βραδινές ώρες .
συνεχίζεται στη σελ. 12

ΕΦΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τ

∆ήθεν διαµεσολαβητές τάζουν
αποζηµιώσεις σε πληµµυροπαθείς

ι ς τελευταί ες ηµέρες
παρουσιάστηκαν περιπτώσει ς συµπολι τών
µας που δέχθηκαν τηλέφωνα
από αγνώστους οι οποί οι
τους έλεγαν ότι δικαιούνται την
αποζηµίωση των 5.000 ευρώ
γι α τι ς ζηµι ές από τι ς
πληµµύρες (έχουν ή δεν
έχουν ζηµιές), αρκεί να συναντηθούν κάπου µαζί τους να
τους δώσουν ένα ποσό και
εκείνοι θα κανονίσουν να πάρουν την αποζηµίωση.
Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας κ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εφιστά την προσοχή στους δηµότες να µην ανταποκρίνονται σε τέτοια µηνύµατα και να µην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία σε διάφορους επιτήδειους. Οι δηµότες σχετικά µε τις αποζηµιώσεις πρέπει να ενηµερώνονται αποκλειστικά και
µόνο από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου Ελευσίνας.
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θριάσιο-3

Γ. Μαυρωτάς: «Απαντήσεις ουσίας και όχι
συνθήµατα για τα έργα αντιπληµµυρικής
προστασίας στη ∆υτική Αττική»

Σ

ε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αττικής του
Ποταµιού Γιώργου Μαυρωτά, καλείται να απαντήσει τις αµέσως επόµενες ηµέρες ο Υπουργός
Υποδοµών και Μεταφορών κ. Σπίρτζης, για τα πεπραγµένα των τελευταίων ετών συµπεριλαµβανοµένης και
της διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σχετικά µε την
αντιπληµµυρική θωράκιση των περιοχών της περιφέρειας Αττικής.
Μετά τον τραγικό απολογισµό σε απώλειες ανθρώπινων ζωών στη Μάνδρα Αττικής και τις µεγάλες καταστροφές σε πολλές κατοικίες και επιχειρήσεις, έρχεται προ
ολίγων ηµερών δήλωση του κ. Σπίρτζη στην οποία ούτε
λίγο ούτε πολύ σηµειώνει ότι νιώθει πολύ περήφανος
για την αντιπληµµυρική προστασία της τριετούς διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Επειδή όµως η αντιπληµµυρική προστασία της Αττικής και ειδικά της
πολύπαθης ∆υτικής Αττικής θέλει ολοκληρωµένα έργα
και όχι επικοινωνιακή διαχείριση πριν και µετά τις
κρίσεις. Επειδή µε τη συνήθη τακτική πολλών υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης για αποποίηση
όποιων ευθυνών τους και απόδοσή τους αποκλειστικά
και µόνο στα 40 χρόνια της µεταπολίτευσης, οι πολίτες
δεν βλέπουν λύσεις στα προβλήµατά τους. Ο βουλευτής

του Ποταµιού ζητά ενηµέρωση για τις πραγµατικές
αιτίες των καταστροφικών πληµµυρών εφόσον όπως
υποστηρίζει ο κ. Υπουργός όλα έχουν γίνει καλώς επί
της θητείας του.
Συγκεκριµένα κατά τη συζήτηση της επίκαιρης
ερώτησης, ο κ. Μαυρωτάς καλεί τον κ. Σπίρτζη να παρουσιάσει αναλυτικά στοιχεία για τα δροµολογηµένα έργα
αντιπληµµυρικής προστασίας, σχετικά οικονοµικά
στοιχεία για την εκτέλεσή τους και πότε αναµένεται να
ολοκληρωθούν. Τέλος ρωτά τον κ. Υπουργό εάν
πιστεύει ότι µε βάση τα έργα που ανακοίνωσε ο ίδιος το
2015, και όταν αυτά ολοκληρωθούν θα καλύπτονται οι
ανάγκες των περιοχών αυτών και οι κάτοικοι της ∆υτικής
Αττικής θα µπορούν να νιώθουν ασφαλείς.

Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της επίκαιρης ερώτησης
προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών
Με αφορµή πρόσφατη συνέντευξη του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη σε ραδιοφωνική
εκποµπή, στην οποία δήλωσε επί λέξει: «είµαστε ειλικρινά πολύ περήφανοι για αυτά που έχουµε κάνει στην
αντιπληµµυρική προστασία τα τελευταία τρία χρόνια»,
συνεχίζεται στη σελ.10

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο
ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ
∆ΩΡΕΑΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

Η

καταστροφική πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου
2017 προκάλεσε βαρύτατες ζηµιές σε εκατοντάδες οικοδοµές των συµπολιτών µας της Μάνδρας. Ζηµιές που είναι αναγκαίο να αποκατασταθούν το
συντοµότερο δυνατόν ώστε να µπορέσουν οι οικογένειες των πληγέντων να ξαναστήσουν το σπιτικό τους και
να επανέλθει η ζωή τους στην πριν την καταστροφή
κατάσταση.
Η πόλη πρέπει να ξανακτισθεί αλλά η δύσκολη οικονοµική κατάσταση των συµπολιτών µας δεν επιτρέπει την
άµεση αποκατάσταση ούτε η κρατική αρωγή που εξαγγέλθηκε είναι δυνατόν να καλύψει τις ζηµιές.
Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας προσκαλεί κάθε φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στον τοµέα
των κατασκευών, και όχι µόνο, να αναλάβει τις εργασίες
επισκευής ενός ή περισσότερων σπιτιών που επλήγησαν από την θεοµηνία.
Καλούµε κάθε ενδιαφερόµενο να επικοινωνήσει µε το
∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας.
Επικοινωνία
Τηλέφωνα: 2132014945 – 4902
Email:gramdim2@mandras-eidyllias.gr

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 240 ΠΑΙ∆ΙΑ
ΣΤΑ ∆ΥΟ ΝΕΑ Κ∆ΑΠ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο

∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου Νικόλαος Μελετίου και η Πρόεδρος της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης του ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.), κ. Σοφία Μαυρίδη εν ηµερών ουν
ότι, ξεκίν ησε η λειτουργία, δύο (2) Νέων Κέν τρων ∆ηµιουργικής Απασχ όλησης, υπό την εποπτεία της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης του ∆ήµου Ασπροπύργου.
Συγκεκριµέν α, οι χ ώροι που θα στεγάσουν τα δύο ν έα Κέν τρα, είν αι το 10ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο στην περιοχ ή Γκορυτσά, και το 3ο ∆ηµοτικό, στην περιοχ ή Γερµαν ικά
µε δυν ατότητα φιλοξεν ίας 135 και 105 παιδιά αν τίστοιχ α.
Οι δραστηριότητες µε τις οποίες θα απασχ οληθούν οι συµµετέχ ον τες, είν αι ιδιαίτερα διαδραστικές και εποικοδοµητικές. Συγκεκριµέν α, υπό την καθοδήγηση των άρτια
καταρτισµέν ων εκπαιδευτικών , παιδαγωγών και κοιν ων ικών λειτουργών , τα παιδιά θα απασχ ολούν ται µε θεατρικό παιχ ν ίδι, σκάκι, εξάσκηση ξέν ης γλώσσας µέσω µουσικής, µε παραδοσιακούς και µον τέρν ους χ ορούς, µε εικαστικές και άλλες δηµιουργικές δραστηριότητες.
Να θυµίσουµε ότι για τη ν έα σχ ολική χ ρον ιά ο ∆ήµος Ασπροπύργου και η ΚΕ∆Α συµµετέχ ουν στο πλαίσιο της δράσης «Εν αρµόν ιση Οικογεν ειακής και Επαγγελµατικής
Ζωής», µε σκοπό ν α διευρυν θεί η λειτουργία των Κ.∆.Α.Π. Αθλητικών και Πολιτιστικών ∆ράσεων , για παιδιά από 5-12 ετών .

"Όλη η πόλη παίζει Handball"

4-θριάσιο

Πέµπτη 7 ∆εκεµβρίου 2017

Μια µοναδική γιορτή για τους λιλιπούτειους µαθητές της Α΄
και Β΄ ∆ηµοτικού των σχολείων του ∆ήµου Ασπροπύργου!

Τ

ο Σάββατο 02 ∆εκεµβρίου από τις 16:00-18:00 στο κλειστό
γυµναστήριο "Γεώργιος Τσόκας " του ∆ήµου Ασπροπύργου
διοργανώθηκε από τον Αθλητικό Σύλλογο Ολύµπιος ∆ιας
Ασπροπύργου µια µοναδική γιορτή για τους λιλιπούτειους µαθητές της Α και
Β ∆ηµοτικού των σχολείων του ∆ήµου Ασπροπύργου!
Πάνω από 170 µαθητές και µαθήτριες µέσω µίας γιορτής γεµάτη κέφι,
µουσική και περνοντας µέσα από διάφορους σταθµούς µε κινητικές δράσεις
κατάφεραν να κορυφωθουν παίζοντας Handball.
Τα παιδιά έφτιαξαν οµάδες, φόρεσαν φανέλα και έβαλαν αµέτρητα γκολ.
Το ∆.Σ του συλλόγου ευχαριστεί

Ο Σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει , τους γονείς που στηρίζουν τις
αθλητικές αναζητήσεις των παιδιών τους και τον κ. Κότσιρα , υπεύθυνο
ανάπτυξης της ΟΧΕ, για την εµπνευσµένη προσέγγιση των παιδιών και την
αµέριστη βοήθεια στην οργάνωση και υλοποίηση της γιορτής !

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. ΚΑΙ ΚΕ∆Α

Σ

Στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου

υν εδριάζει σήµερα Πέµπτη 7 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 18:30 µ.µ., στην
αίθουσα συν εδριάσεων του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου, το ∆.Σ. Ασπροπύργου για
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων , σχετικά
µε τα θέµατα της ακόλουθης ηµερήσιας διάταξης, :
Θέµα 1ο :Έγκριση Προϋπολογισµού και
Ολοκληρωµέν ου Πλαισίου ∆ράσης του Πν ευµατικού Κέν τρου ∆ήµου Ασπροπύργου, για
το οικον οµικό έτος 2018.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆.Σ., του Πν ευµατικού Κέν τρου ∆ήµου Ασπροπύργου, κ.
Μελέτιος Μπουραν τάς.

Θέµα 2ο :Έγκριση Προϋπολογισµού και
Ολοκληρωµέν ου Πλαισίου ∆ράσης του Οργαν ισµού Άθλησης και Φρον τίδας Νεολαίας &
Τρίτης Ηλικίας (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), για το οικον οµικό έτος 2018.
Εισηγητής: Ο Αν τιπρόεδρος του ∆.Σ., του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., Ιωάν ν ης Κατσαρός.
Θέµα 3ο :Έγκριση ∆` Αν αµόρφωσης Προϋπολογισµού του Οργαν ισµού Άθλησης και
Φρον τίδας Νεολαίας & Τρίτης Ηλικίας
(Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), Φορολογικού Έτους 2017.

Εισηγητής: Ο Αν τιπρόεδρος του ∆.Σ., του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., Ιωάν ν ης Κατσαρός.

Θέµα 4ο :Έγκριση Προϋπολογισµού Κοιν ωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.) οικον οµικού έτους 2018.
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ∆.Σ., της
Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.

Θέµα 5ο :Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης
Τεκµηρίωσης εσόδων -εξόδων Κοιν ωφελούς
Επιχ είρησης
∆ήµου
Ασπροπύργου
(Κ.Ε.∆.Α.), οικον οµικού έτους 2018.
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ∆.Σ., της
Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.

Θέµα 6ο :Κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου
Προγράµµατος ∆ράσης της Κοιν ωφελούς
Επιχ είρησης
∆ήµου
Ασπροπύργου
(Κ.Ε.∆.Α.), για το οικον οµικό έτος 2018.
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ∆.Σ., της
Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.
Θέµα 7ο :Κατάρτιση Ολοκληρωµέν ου
Πλαισίου ∆ράσης της Κοιν ωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.), για το

οικον οµικό έτος 2018.
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ∆.Σ., της
Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.

Θέµα 8ο :Αγορά ακιν ήτου ιδιοκτησίας
∆ηµήτριου Φίλη, του Ισιδώρου, στη θέση
«ΓΚΟΡΥΤΣΑ», για τη δηµιουργία αύλειου
χώρου του 9ου ∆ηµοτικού σχολείου.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχος Πολεοδοµίας
& Τ.Υ, κ. Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 9ο :∆ιαγραφή ποσού 90€ από τον
ΧΚ 3293/2017 επ` ον όµατι ΓΙΑΓΛΗ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ, του ΙΩΑΝΝΗ, για παράβαση Κ.Ο.Κ.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 10ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Θ
230-7 οικογεν ειακού τάφου στον ΚΑΒΑΛΙ∆Η
ΘΕΟ∆ΩΡΟ, ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΥ∆ΟΚΙΑΣ.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχος ∆ιοικητικών &
Οικον οµικών Υπηρεσιών , κ. Ισίδωρος
Τσίγκος.
Θέµα 11ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Γ

0216
οικογεν ειακού
τάφου
στους
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΚΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχος ∆ιοικητικών &
Οικον οµικών Υπηρεσιών , κ. Ισίδωρος
Τσίγκος.
Θέµα 12ο :∆ωρεά εξόδων εν ταφιασµού
(ταφής και αν όρυξης) για τη θαν ούσα Σταυρούλα Πασχάλη, του Αν δρέα.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.

Θέµα 13ο :Έγκριση αιτηµάτων χορήγησης
Οικον οµικών Εν ισχύσεων – Επιχορηγήσεων .
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.
Θέµα 14ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ –
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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θριάσιο-5

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής
µε τον Γενικό ∆ιευθυντή του ΙΓΜΕ
για θέµατα αντιπληµµυρικής προστασίας

Τ

ις δυν ατότητες παρέµβασης του Ιν στιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευν ών (ΙΓΜΕ) σχ ετικά, αφεν ός µε τη λήψη άµεσων µέτρων για την αποτροπή επιδείν ωσης της κατάστασης και της
αποκατάστασης της λειτουργικότητας των πληγεισών περιοχ ών της ∆υτικής Αττικής, και αφετέρου µε την εκπόν ηση προτάσεων για την οριστική αν τιµετώπιση των πληµµυρικών φαιν οµέν ων , εξέτασαν σήµερα το πρωί, σε συν άν τησή τους, η Περιφερειάρχ ης Αττικής, Ρέν α ∆ούρου και ο Γεν ικός
∆ιευθυν τής του ΙΓΜΕ, ∆ηµήτρης Τσαγκάς.
Συγκεκριµέν α εξετάστηκε η συµβολή του ΙΓΜΕ, στη βάση της σηµαν τικής τεχ ν ογν ωσίας και εµπειρίας του, για την εκπόν ηση Στρατηγικού Σχ εδίου Αν τιπληµµυρικής Προστασίας (ΣΣΑΠ) µέσα από
σύγχ ρον ες γεω-επιστηµον ικές µεθόδους, επεξεργασία φωτο-γεωλογικών δεδοµέν ων , επικαιροποίηση
στοιχ είων , µε στόχ ο τον προσδιορισµό και την ιεράρχ ηση των αν τιπληµµυρικών εκείν ων έργων που
λαµβάν ουν υπόψη τη Ζών η ∆υν ητικού Κιν δύν ου Πληµµύρας.
Το Σχ έδιο αυτό απαιτεί σειρά συν εργειών µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς – επίσηµους συµβούλους της Πολιτείας, όπως είν αι το Εθν ικό Αστεροσκοπείο Αθην ών καθώς και µε τις αρµόδιες Αρχ ές.
Ερωτηθείσα σχ ετικά η Περιφερειάρχ ης Αττικής, Ρέν α ∆ούρου παρατήρησε ότι «η αποτελεσµατική
αν τιπληµµυρική προστασία είν αι υπόθεση σοβαρής, έγκαιρης δουλειάς – κάτι που στην Περιφέρεια
Αττικής επιχ ειρούµε συστηµατικά εδώ και τρία χ ρόν ια».
«Πλέον το κρίσιµο είν αι η άµεση άρση, µε ν οµοθετικές ρυθµίσεις, όλων εκείν ων των θεσµικών
εµποδίων που αφορούν σε µια f ast track διαδικασία για έργα αν τιπληµµυρικής υποδοµής», συν έχ ισε
η ίδια.

ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΛΗΣ

Πυρετώδεις προετοιµασίες για τους
παγκόσµιους αγώνες STEM στο Αµπού Ντάµπι

‘’2 ηµέρες χωρίζουν τους µαθητές
του Γυµνασίου Φυλής που εκπροσωπούν την Ελλάδα σε παγκόσµιους
αγώνες STEM στο Adu-Dhabi, όπου
θα διεκδικήσουν µια παγκόσµια θέση
για το δικό τους όχηµα Land Rover
4×4’’

Τα παιδιά µε την καθοδήγηση της
υπεύθυνη εκπαιδευτικού κατασκεύασαν ένα χειροποίητο 4×4 όχηµα µε
ανακυκλώσιµα υλικά και αυτόµατα
ηλεκτρικά µέρη αφού πρώτα το
σχεδίασαν τρισδιάστατα στον υπολογιστή. Το όχηµα διαθέτει αυτόµατα
φώτα όταν ο φωτισµός πέφτει κάτω
από 25lux και ανάβει µπλε led όταν
παίρνει κλίση µεγαλύτερη από 25ο.

Υπάρχει η δυνατότητα αναρρίχησης
σε βράχια, τρέξιµο σε χιόνια, σε
λακούβες µε νερά και ανεβαίνει σε
οποιοδήποτε ανηφορικό εµπόδιο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα παιδιά
έφτιαξαν 3 διαφορετικά αµαξώµατα
µέχρι να κατασκευάσουν το τελικό
που τηρούσε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές.
Η νίκη τους στον πανελλήνιο διαγωνισµό Land Rover 4×4 in schools µε
τα 5 βραβεία (καλύτερου εκθεσιακού
περιπτέρου, καλύτερης οµάδας
δηµόσιου σχολείου, καλύτερης οµάδας γυµνασίου, καλύτερης φωτογραφίας οµάδας και νικήτριας οµάδας για
παγκόσµιους αγώνες) και τα 2 έπαθλα που απέσπασαν (νικήτριας οµά

δας, καλύτερου χρόνου πίστας
αγώνων) αποτέλεσε το εισιτήριο
για τους παγκόσµιους αγώνες
του Αµπού Ντάµπι.
Οι µαθητές που διακρίθηκαν είναι:
1) Σεβασλίδης Βασίλης, µαθητής
της Γ’ Γυµνασίου
2) Μαγγανάς Σταύρος, µαθητής της
Α’ Γυµνασίου
3) Μπανανά Χαρά, µαθήτρια της Γ’
Γυµνασίου
4) Λιούκας Ευάγγελος, µαθητής της
Γ’ Γυµνασίου και
5) Μπουραΐµης Παναγιώτης, µαθητής της Α’ Γυµνασίου
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: κ. Βαρδαλάχου Ευαγγελία, Μ.Ed., Υπ. D.Ed
Να υπενθυµίσουµε, επίσης, ότι η
ίδια οµάδα µαθητών και εκπαιδευτικού είχε διακριθεί άλλη µια
φορά σε διαγωνισµό STEM, τον

Απρίλιο 2017, και συγκεκριµένα
στο «Φεστιβάλ Βιωµατικών ∆ράσεων
για µαθητές Γυµνασίου» όπου κέρδισαν ένα τρισδιάστατο εκτυπωτή και
ένα πενταήµερο ταξίδι στο Θερινό
σχολείο Φυσικής στην Κεφαλλονιά.
Οι γονείς, οι µαθητές και ο Σύλλογος εκπαιδευτικών του Γυµνασίου
Φυλής εκφράζουν τις ευχαριστίες
τους στο ∆ήµαρχο Φυλής κ. Παππού
Χρήστο για την οικονοµική βοήθεια
και στην Πρόεδρο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Φυλής, κ. Λιάκου Ελένη
για την στήριξη από την πρώτη µέρα
της διάκρισης
Αυτή τη φορά, στις βαλίτσες τους θα
κουβαλούν και τη θετική ενέργεια
όλων µας και ευχόµαστε να επιστρέψουν νικητές και να κάνουν περήφανη την Ελληνική σηµαίαN
Καλή επιτυχία!

6-θριάσιο

Κίνδυνος στην Πάρνηθα από ...
αγριογούρουνα, σκυλιά και λύκους
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Το καταγγέλει µε ερώτηση του ο βουλευτής του Ποταµιού Γιώργος
Αµυράς και ζητεί από το υπουργείο Εσωτερικών να πάρει άµεσα µέτρα

Α

πίστευτο και όµως αληθιν ό. Βορά αδέσποτων
σκυλιών αλλά και λύκων κιν δυν εύουν ν α
γίν ουν περπατητές αλλά και εκδροµείς στην
Πάρν ηθα.
Το καταγγέλει µε ερώτηση του ο βουλευτής του Ποταµιού Γιώργος Αµυράς και ζητεί από το υπουργείο Εσωτερικών ν α πάρει άµσες µέτρα.
Επικαλούµεν ος µαρτυρίες συµπολιτών µας, ο κ.
Αµυράς µεταφέρει µια απίστευτη εικόν α όπου αδέποστα σκυλιά επιτίθεν ται σε εκδροµείς. εν ώ τρών ε ελάφια και λαγούς, εν ώ λύκοι κατασπαράσσουν αδέσποτα.
Ακολουθεί το κείµεν ο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Υ ΠΟΥ ΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: Απειλή άγριας παν ίδας από αδέσποτα ζώα
στον Εθν ικό ∆ρυµό Πάρν ηθας

Πέρασαν δέκα χ ρόν ια από την καταστροφική φωτιά
της Πάρν ηθας που αφάν ισε 90.000 στρέµµατα δάσους κι ο Εθν ικός ∆ρυµός, ο σηµαν τικότερος πν εύµον ας
της Αττικής, επουλών ει αργά και σταθερά τις πληγές
του. Έγιν αν τεράστιες προσπάθειες για ν α ξαν αγίν ει
η Πάρν ηθα έν α πάρκο µε άγρια ζωή όπου θα υπάρχ ει
µια ισορροπία φυτοφάγων κι αρπακτικών ζώων ώστε
ν α µπορεί ο επισκέπτης της Αττικής ν α χ αίρεται την
άγρια φύση λίγα χ ιλιόµετρα από το σπίτι του.

Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια κιν δυν εύει ν α τιν αχ θεί στον αέρα καθώς η παρουσία αδέσποτων ζώων ,
τόσο στην Πάρν ηθα όσο και στο δάσος προς την
πλευρά των ∆ερβεν οχ ωρίων , διαταράσσει σοβαρά
την ισορροπία της άγριας παν ίδας.
Σκυλιά επιτίθεν ται και τρών ε ελάφια και µικρά ζώα,
όπως λαγούς. Λύκοι που έχ ουν επαν εµφαν ιστεί,
σκοτών ουν και τρών ε τα αδέσποτα. Αγριογούρουν α,
αλεπ ούδες και σκυλιά µάχ ον ται µέχ ρι θαν άτου.
Σηµειών εται ότι υπ ήρξαν κρούσµατα επ ίθεσης
σκυλιών σε εκδροµείς καθιστών τας έτσι το περιβάλλον
αφιλόξεν ο και κυρίως επικίν δυν ο σε επισκέπτες.
Εθελον τές φιλόζωοι πήραν την πρωτοβουλία ν α
φρον τίζουν και ν α ταΐ ζουν τα αδέσποτα ώστε ν α µην
είν αι πλέον επιθετικά. Οι θέσεις τροφοληψίας που
έχ ουν φτιάξει όµως προσελκύουν αγριογούρουν α και
λύκους που επιτίθεν ται στα αδέσποτα. Επιπλέον , οι
εθελον τές προσπαθούν ν α τα πιάσουν και ν α τα
στειρώσουν αλλά δεν υπάρχ ει χ ώρος για τη µετέπειτα
φιλοξεν ία αυτών των ζώων .
Ωστόσο, οι ν έες εγκαταλείψεις κατοικίδιων
συν εχ ίζον ται µε αυξητική τάση µετατρέπον τας το
εθν ικό πάρκο µέρος απόθεσης µη επιθυµητών ζώων .
Όλα τα αν ωτέρω καθιστούν επ ιβεβληµέν η τη
σύλληψη, καταγραφή και στείρωση όλων των αδέσποτων κατοικίδιων ζώων της περιοχ ής ώστε ν α σταµατήσει τουλάχ ιστον η αν απαραγωγή. Αυτό θα αποτε

λούσε την αρχ ή µιας ολοκληρωµέν ης και ουσιαστικής εν έργειας για την αν τιµετώπιση εν ός τόσο σηµαν τικού προβλήµατος όχ ι όµως κι έν α ολοκληρωµέν ο
σχ έδιο.
Κατόπιν των αν ωτέρω, ερωτάσθε:
1. Προτίθεται το υπουργείο Εσωτερικών ν α λάβει
άµεσα µέτρα για την ολοκληρωµέν η αν τιµετώπιση
αυτού του ιδιόρρυθµου φαιν οµέν ου που ιαταράσσει
σοβαρά την ισορροπία της άγριας παν ίδας στον
Εθν ικό ∆ρυµό της Πάρν ηθας;
2. Ποιες εν έργειες σκοπεύετε ν α κάν ετε ώστε ν α
αν τιµετωπ ισθεί
το
φαιν όµεν ο
εγκατάλειψης
κατοικίδιων ζώων στην περιοχ ή; Σκοπεύετε ν α αυξήσετε την περιφρούρηση της περιοχ ής;
Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αµυράς, Β’ Αθήν ας

Σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου
Κάλεσµα συµµετοχής στον "2ο ∆ρόµο Αγάπης"

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου σας καλεί να συµµετέχετε µε τη
δική σας Χριστουγεννιάτικη οµάδα στον "2ο ∆ρόµο Αγάπης" .
Ελάτε να τρέξουµε ή να περπατήσουµε µέσα στους δρόµους της πόλης
µας.Συγκεντρώνουµε τρόφιµα µακριάς διαρκείας για αδύναµους συµπολίτες
µας.Κυριακή 10 ∆εκεµβριου. Εκκίνηση Πλατεια Λαού στις 11 το πρωί.
Τερµατισµός Κεντρική Πλατεία Ηρώων.
Θα υπάρχουν δραστηριότητες για µικρά παιδιά, κάλαντα χοροί και τραγούδια από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου.
Πληροφορίες 6982059736

Ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆ηµοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Αχαρνών διοργανώνουν το 1ο Χριστουγεννιάτικο
Παζάρι από 15/12/2017 εώς 17/12/2017

Το παζάρι θα πραγµατοποιηθεί στο Προαύλιο χώρο του ∆ηµαρχείου. Στην διάρκεια
του θα υπάρχουν θεατρικές παραστάσεις, φουσκωτά, απασχόληση
παιδιών και συναυλίες. Θα ανακοινωθεί αναλυτικό πρόγραµµα.
Για πληροφορίες και συµµετοχές στο 210 2478505/507, κα. Ζάρρα Ι. & κ. Αµπαρτζάκης Κ.
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Φεστιβάλ ταινιών για παιδιά και
νέους στο 1ο – 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας
Το αφιέρωµα θα δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της ευρύτερης
περιοχής της Ελευσίνας να αποκτήσουν ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που µπορεί να
ενθαρρύνει τον διάλογο µεταξύ των µαθητών στην τάξη.

θριάσιο-7

Επίσκεψη στο ∆ήµο Ελευσίνας
αντιπροσωπειών 4 σχολείων
από τη Γαλλία, την Ιταλία,
την Πορτογαλία και την Ισπανία

Ε

πίσκεψη στο ∆ήµο αντιπροσωπειών
τεσσάρων σχολείων από τη Γαλλία,
την Ιταλία, την Πορτογαλία και την
Ισπανία, τα οποία συµµετέχουν µαζί µε το 1ο
ΕΠΑΛ Ελευσίνας στο πρόγραµµα Erasmus+
και στη δράση "Αντιµετώπιση της σχολικής
διαρροής µε έµφαση στην ένταξη µειονοτήτων".

Τ

ο CineDoc σε συνεργασία µε την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας (ΚΕ∆Ε)
διοργανώνει το διήµερο αφιέρωµα παιδικού και νεανικού κινηµατογράφου CineDoc
Elefsina.
Πρόκειται για ταινίες ντοκιµαντέρ και µυθοπλασίας που απευθύνονται σε παιδιά και νέους
ηλικίας 8-15 ετών, τις οικογένειές τους καθώς και
σε εκπαιδευτικούς, οι οποίες δείχνουν τη ζωή µέσα
από τα µάτια παιδιών απ’ όλο τον κόσµο.
Το CineDoc Elefsina ξεκινάει το ταξίδι του στις
χώρες του µεταξιού, από το Κιργιστάν µέχρι το
Μπαγκλαντές, µε ιστορίες παιδιών που κάνουν τα
όνειρα τους πραγµατικότητα µέσα από αντίξοες
κοινωνικές συνθήκες.
Στη Γιάφα, ο διάσηµος χορευτής Pierre Dulaine,
προσπαθεί να διδάξει σε παιδιά από το Ισραήλ και
την Παλαιστίνη πώς να χορεύουν µαζί χορούς
ballroom. Στο Πακιστάν, γνωρίζουµε την βραβευµένη µε Νόµπελ Ειρήνης, Malala Yousafzai, η
οποία τραυµατίστηκε όταν οι Ταλιµπάν άνοιξαν

πυρ εναντίον του σχολικού λεωφορείου στο
οποίο επέβαινε µε τις φίλες της. Στη Νορβηγία, ο
Μόντουλφ προσπαθεί να αντιµετωπίσει τον εκφοβισµό που δέχεται από τους «σκληρούς» του σχολείου.Οι προβολές συνοδεύονται από παράλληλες
δράσεις και συζητήσεις, καθώς και κινηµατογραφικό εργαστήριο που θα πραγµατοποιηθεί από την
βραβευµένη σκηνοθέτιδα Αγγελική Αριστοµενοπούλου δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να έρθει
πιο κοντά στην τέχνη του κινηµατογράφου.
Επιπλέον, παιδιά από σχολεία της Ελευσίνας,
θα συµµετέχουν ενεργά στην παρουσίαση και
αξιολόγηση των ταινιών ψηφίζοντας την καλύτερη
ταινία του αφιερώµατος.
Παράλληλα, το αφιέρωµα θα δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της ευρύτερης περιοχής
της Ελευσίνας να αποκτήσουν ένα εκπαιδευτικό
εργαλείο που µπορεί να ενθαρρύνει τον διάλογο
µεταξύ των µαθητών στην τάξη.
Το αναλυτικό πρόγραµµα του διηµέρου:
https://www.cinedoc.gr/cinedoc-elefsina

Συναντήθηκαν µε την Πρόεδρο της Σχολικής
Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του
∆ήµου µας, την διευθύνουσα σύµβουλο και την
καλλιτεχνική διευθύντρια της ΑΕ Ελευσίς 2021.
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8-θριάσιο

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Σ

ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ

ε απ άν τηση δηµοσιεύµατος της εφηµερίδας
«Φιλελεύθερος» στο φύλλο της 28ης-11-2017
µε τίτλο «Με λουκέτο απ ειλείται το Κέν τρο
Εγκαυµάτων στο Θριάσιο» η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου θα ήθελε ν α αν αφέρει τα εξής :
Το Λάτσειο Κέν τρο Εγκαυµάτων απ οτελεί µια π ρότυπ η µον άδα εξειδικευµέν ης φρον τίδας για την αν τιµετώπ ιση π εριστατικών εγκαυµάτων και τραύµατος, δωρεά του Κοιν ωφελούς
Ιδρύµατος Ιωάν ν η Λάτση το οπ οίο
υπ άγεται οργαν ικά στο Γ.Ν. Θριάσιο.
Σε όλους τους ασθεν είς π ου
ν οσηλεύον ται στο ν οσοκοµείο µας
π αρέχ εται ολοκληρωµέν η ιατρον οσηλευτική φρον τίδα εν ώ τα
επ είγον τα και βαρέα π εριστατικά
αν τιµετωπ ίζον ται απ ό άρτιο εκπ αιδευµέν ο π ροσωπ ικό και µε την
κατάλληλη υλικοτεχ ν ική υπ οδοµή.
Το τµήµα Πλαστικής Χειρουργικής
και Μον άδας Αυξηµέν ης Φρον τίδας
Εγκαυµάτων είν αι στελεχ ωµέν ο µε
έµπ ειρο ιατρικό και ν οσηλευτικό
π ροσωπ ικό. Στο µόν ιµο ιατρικό δυν αµικό της Κλιν ικής αν ήκουν έν ας Συν τον ιστής ∆ιευθυν τής , δύο
∆ιευθυν τές , έν ας Επ ιµελητής Α’ και έν ας Επ ιµελητής
Β’. Στην Κλιν ική υπ ηρετούν επ ίσης έξι ειδικευόµεν οι
στην Πλαστική Χειρουργική ιατρική και τέσσερις ειδικευµέν οι σε π αράταση.
Απ ό την αν άλυση των στατιστικών στοιχ είων και

την επ εξεργασία των δεδοµέν ων απ ό το 2015 έως
και σήµερα, π ροκύπ τει αύξηση των χ ειρουργικών
επ εµβάσεων των π εριστατικών , αύξηση του αριθµού
των ν οσηλευόµεν ων καθώς και των ηµερών
ν οσηλείας.
Κατά συν έπ εια η κλιν ική της Πλαστικής Χειρουργι-

κής είν αι υπ ερστελεχ ωµέν η και διαθέτει επ αρκή χ ειρουργικό χ ρόν ο στις αίθουσες του Θριασίου για την
έγκαιρη και ασφαλή διεκπ εραίωση των π εριστατικών
της.
Η χ ειρουργική αν τιµετώπ ιση των εγκαυµατιών καθορίζεται απ ό την αιτιολογία, την έκταση και το βάθος
του τραύµατος και οι ασθεν είς αν τιµετωπ ίζον ται χ ει-

ρουργικά όταν κριθεί αν αγκαίο απ ό τον θεράπ ον τα
ιατρό.
Το ν οσοκοµείο διαθέτει 2 ηλεκτρικούς δερµοτόµους
οι οπ οίοι βρίσκον ται σε λειτουργία , εν ώ αιτήµατα
π ου αφορούν δυσλειτουργία ή βλάβη ιατροτεχ ν ολογικού εξοπ λισµού διεκπ εραιών ον ται απ ό το αρµόδιο
τµήµα Βιοϊατρικής Τεχ ν ολογίας.
Η εφαρµογή τεχ ν ητού δέρµατος
εν δείκν υται µε βάση τη διεθν ή βιβλιογραφία στην αν τιµετώπ ιση ασθεν ών
µε εγκαύµατα µεγαλύτερα του 70% της
συν ολικής
επ ιφάν ειας
σώµατος
(TBSA) και όταν π ροκύπ τει αν άγκη
για χ ρήση τεχ ν ητών δερµάτων τηρούν ται απ ό το ν οσοκοµείο οι π ροβλεπ όµεν ες διαδικασίες.
Το Σεπ τέµβριο του 2016 η ∆ιοίκηση
της 2ης Υ .ΠΕ. µε π αρέµβασή της εξασφάλισε την π ροµήθεια εν ός αν αισθησιολογικού µηχ αν ήµατος για την
κάλυψη των αν αγκών του αν αισθησιολογικού τµήµατος , εν ώ έχ ει π αραχ ωρηθεί
έν α
αν αισθησιολογικό
µηχ άν ηµα απ ό την Draeger Hellas .
Να σηµειωθεί ότι βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης η διαδικασία εκσυγχ ρον ισµού του
εξοπ λισµού του Αν αισθησιολογικού Τµήµατος µέσω
δωρεάς της Εθν ικής Τράπ εζας.
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΡΟΥΤΗΣ
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

θριάσιο-9

∆Ω∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 1975 - 1986

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Το 1975 το κτίριο του παλαιού ∆ηµαρχ είου αδυν ατούσε ν α καλύψει τις αν άγκες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, των υπηρεσιών γραφείων , των τεχ ν ικών υπηρεσιών και των συν εργείων , λόγω στεν ότητας χ ώρων .
Προσπαθήσαµε ν α βρούµε λύση, αλλά ο χ ώρος που
προβλεπόταν από το Σχ έδιο πόλεως για αν έγερση του
∆ηµαρχ είου βρισκόταν στην ιδιοκτησία των αδελφών
Παππά στον κιν ηµατογράφο ΟΡΦΕΑ. Η συζήτηση µε
τους ιδιοκτήτες απέβη άκαρπη για πώληση.
Ο ν έος χ ώρος που θεωρήθηκε κατάλληλος ήταν εκεί
που υπήρχ ε το παλαιό ΠΙΚΠΑ.
Ζητήσαµε από τις κεν τρικές υπηρεσίες του Ιδρύµατος ν α µας το επιστρέψουν , αφού ο ∆ήµος είχ ε παραχ ωρήσει το οικόπεδο δωρεάν κατά την Κατοχ ή ώστε
το ΠΙΚΠΑ ν α καλύπτει βασικές αν άγκες, κύρια για την
υγεία των παιδιών της πόλεως.
Στην αρχ ή αρν ήθηκαν , αλλά τελικά µας επέστρεψαν
την έκταση την οποία έπρεπε ν α αυξήσουµε σε 4000
τ.µ. περίπου, για ν α χ τίσουµε σύγχ ρον ο ∆ηµαρχ είο.
Αρχ ές του 1978 αποζηµιώσαµε τους Συν εταιριστές
του ΜΟ∆ΕΣΤΟΥ µε 2,5 εκατ. δρχ , και αγοράσαµε
συµπληρωµατική έκταση αξίας 1 εκατ. δρχ από τους
κληρον όµους Παππά.
Έτσι έχ ον τας την αν αγκαία οικοπεδική έκταση,
προχ ωρήσαµε το 1979 σε αν άθεση των µελετών του
ν έου ∆ηµαρχ είου. Το 1982 έγιν ε αρχ ιτεκτον ικός διαγων ισµός που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 1982.
Το πρώτο βραβείο πήρε ο Παν τελής Χερουβείµ, µε
προϋπολογισµό 70 εκ. δρχ .
Το 1986 διαθέταµε στο Ο.Τ. 124 έκταση 3.500 τ.µ.
αξίας 20 εκατ.δρχ .
Ο Αρχ ιτεκτον ικός διαγων ισµός και οι µελέτες κράτησαν 4 χ ρόν ια και στοίχ ισαν 14 εκατ.δρχ . Ο προϋπολογισµός του έργου αν ερχ όταν σε 230 εκατ.δρχ και
υπό οµαλές συν θήκες προβλεπόταν ν α ολοκληρωθεί
το έργο το 1988.
Οι µελέτες προέβλεπαν :
Κατασκευή του κυρίως
Κτιρίου
Κατασκευή Βιβλιοθήκης και µικρού Θεάτρου.
Αργότερα ο επόµεν ος ∆ήµαρχ ος κ. Παπαπέτρου
τροποποίησε τις µελέτες και κατάργησε την Βιβλιοθήκη
και το Θεατράκι.
Για ν α προχ ωρήσουµε στην έν αρξη των εργασιών
απευθυν θήκαµε στον Υ πουργό Εσωτερικών κ. Γεν ν ηµατά για έγκριση δαν είου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆αν είων , το οποίο δεν αν ταποκρίθηκε
σε σχ ετικό µας αίτηµα.
Ζητήσαµε ραν τεβού από τον Υ πουργό και πήγαµε
µε τον Πρόεδρο κ. Θεοδώρου, δίν ον τάς του την σχ ετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στην εν
λόγω απόφαση ο Πρόεδρος µεταξύ άλλων είχ ε γράψει :
“Να σταµατήσει επιτέλους ο εµπαιγµός του ∆ήµου
Ελευσίν ος”.
Συµπτωµατικά την ώρα εκείν η περν ούσαν κάτω από

το Υ πουργείο 12.000 περίπου Τραπεζοϋπάλληλοι
που βρίσκον ταν σε πολυήµερες αγων ιστικές κιν ητοποιήσεις και την ώρα εκείν η βάδιζαν σε πορεία φων άζον τας: “Να σταµατήσει τώρα ο εµπαιγµός των Τραπεζικών ”.
Ο κ. Γεν ν ηµατάς σηκώθηκε έξαλλος φων άζον τας:
“Είσαστε συν εν ν οηµέν οι και στρέφεστε κατά της
Κυβερν ήσεως, µιλών τας όλοι για εµπαιγµό”.
Προσπάθησα ν α τον ηρεµήσω και ν α τον πείσω ότι
δεν γν ωρίζαµε ότι θα υπήρχ ε πορεία των Τραπεζικών
σήµερα, και εν πάση περιπτώσει εµείς ζητούσαµε έν α
δάν ειο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆αν είων ,
από το οποίο δεν είχ αµε ξαν απάρει.
Τελικά ηρέµησε ο Υ πουργός, υποσχ έθηκε ν α κάν ει
ό,τι µπορεί και φύγαµε.
Αργότερα µας εν έκριν αν δάν ειο 50 εκατ. δρχ . και
έτσι προχ ωρήσαµε στη θεµελίωση και την κατασκευή
του σκελετού από µπετόν αρµέ.
Το ∆ηµαρχ είο προχ ώρησε τις εργασίες επί ∆ηµαρχ ίας
Παπαπέτρου και ολοκληρώθηκε επί ∆ηµαρχ ίας Γεωργόπουλου. Τα εγκαίν ια έγιν αν στις 8/10/1997, παρουσία του ∆ηµάρχ ου Αθην αίων κ. ∆ηµ. Αβραµόπουλου, του ∆ηµάρχ ου Ελευσίν ος κ. Γιώργου Γεωργόπουλου,του πρώην ∆ηµάρχ ου κ. Μιχ άλη Λεβέν τη, του
π ρώην βουλευτού κ. Παπ αγιάν ν η και π λήθους
πολιτών .
Στην αν αµν ηστική φωτογραφία που µου έστειλε ο
∆ήµαρχ ος κ. Γεωργόπουλος γράφει: “Σε αν άµν ηση των
εγκαιν ίων του Νέου ∆ηµοτικού Μεγάρου, που εσύ
άρχ ισες και εγώ τελείωσα”.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥ ΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΦΕΑ
18/10/1976
ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥ ΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Μετά την συµπλήρωση εν ός χ ρόν ου στην διοίκηση
του ∆ήµου, πραγµατοποιήσαµε
λαϊκή συγκέν τρωση στον κιν ηµατογράφο "ΟΡΦΕΑ"
στην πλατεία Ηρώων . Θέλαµε ν α εν ηµερώσουµε τους
πολίτες για τα πεπραγµέν α, τις δυσκολίες, τις επιτυχ ίες,
και ν αχ αράξουµε την πορεία για το επόµεν ο διάστηµα
Αυτή την περίοδο είχ ε οξυν θεί πολύ το πρόβληµα
της υγείας και της ν οσηλευτικής περίθαλψης στην Ελευσίν α και όλη την περιοχ ή.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

«Λέσχη Ανάγνωσης» µε τον Συγγραφέα
κ. Χρήστο Σιάφκο

Ο

Είχ αν κλείσει και οι 5 κλιν ικές στην Ελευσίν α και τα
Μέγαρα και το καλοκαίρι του 1976 έκλεισε και η κλιν ική "Άγιος Γεώργιος" του κ. Ρόκα. Η ν οσηρότητα και η
θν ησιµότητα είχ αν χ τυπήσει κόκκιν ο, λόγω και της
τροµερής ρύπαν σης από τα τσιµεν τάδικα ΤΙΤΑΝ ΧΑΛΥ Ψ, την Χαλυβουργική, την Ελλην ική Χαλυβουργία
και τις Υ ψικαµίν ους. Τα εργατικά και τα τροχ αία ατυχ ήµατα ήταν καθηµεριν ά και οι ασθεν είς πέθαιν αν αβοήθητοι πριν φθάσουν στα Νοσοκοµεία του κέν τρου.
Ζητήσαµε από το ΙΚΑ και το Υ πουργείο Υ γείας ν α
µας χ τίσουν Νοσοκοµείο και ν α αν οίξουν Κέν τρο
Υ γείας, αλλά µας είπαν πως δεν υπήρχ αν χ ρήµατα,
γιατί παρέλαβαν από την Χούν τα “καµέν η γη”.
Αφού εν ηµέρωσα τους εκατον τάδες πολίτες στην
συγκέν τρωση για τις δυσκολίες,τους ρώτησα : “Τι ν α
κάν ουµε;” .
Τότε έν ας εργάτης οικοδόµος,
ο Γιάν ν ης
Μιχ αήλος,σηκώθηκε όρθιος και µου είπε: “∆ήµαρχ ε γιατί
δεν προχ ωράµε µόν οι µας; Να ζητήσουµε από τους
40.000 εργαζόµεν ους της περιοχ ής ν α δώσουν από
έν α µεροκάµατο και από τις Βιοµηχ αν ίες ν α συν εισφέρουν µεγάλα ποσά, αφού θα λυθούν τα προβλήµατα
και των εργαζοµέν ων τους.”
Τότε ρώτησα τους εκατον τάδες παρευρισκόµεν ους
αν συµφων ούν ν α προχ ωρήσουµε µόν οι µας. Σηκώθηκαν όρθιοι και χ ειροκροτούσαν εν θουσιασµέν οι και για
πολλά λεπτά µας προέτρεπαν ν α υλοποιήσουµε την
πρόταση.
Η πρώτη µεγάλη απόφαση είχε παρθεί .

Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς ενηµερώνει τους πολίτες ότι, σήµερα Πέµπτη, 7
∆εκεµβρίου 2017, στις 18:30 στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη,
στον 3ο όροφο του Πνευµατικού, (Αλέκου Παναγούλη 13), θα
πραγµατοποιηθεί, η επόµενη συνάντηση της «Λέσχης Ανάγνωσης».
Τα µέλη της Λέσχης θα έχουν την τιµή να γνωρίσουν τον πολυγραφότατο Συγγραφέα κ. Χρήστο Σιάφκο, ο οποίος γεννήθηκε το 1953, στην Αθήνα. Σπούδασε δηµοσιογραφία στο Πανεπιστήµιο του Παλέρµο
στη Σικελία της Ιταλίας.
Έχει εργαστεί αρχικά ως ρεπόρτερ και στη συνέχεια ως υπεύθυνος τµηµάτων και

αρχισυν τάκ της σε εφηµερίδες και περι ο δ ι κ ά ,
σχεδόν πάντα
στο χώρο του
πολιτιστικ ού
ρεπορτάζ.
Συνεργάζεται
πλέον µε το
"Επτά"
της

"Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας".
Στη λογοτεχνία εµφανίστηκε το 1999 µε το µυθιστόρηµα "Ένας χωρισµός" (Αστάρτη).
Έχει µεταφράσει µυθιστορήµατα, δοκίµια και ποίηση από τα ιταλικά.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην υπέυθυνη της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Ασηµίνα Φούφα –
Κορώνη.

10-θριάσιο

Η συνέχεια από από τη σελ.3

είναι να απορεί κανείς µε την πρωτοφανή αµετροέπεια του
κ. Υπουργού, αν αναλογιστεί τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν πριν λίγο καιρό στη Μάνδρα Αττικής, και τα οποία
οφείλονται σε µεγάλο βαθµό και στην πολύχρονη καθυστέρηση της κατασκευής των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων
στην ευρύτερη περιοχή.
Σε επικοινωνιακό επίπεδο µπορεί το ζήτηµα της θωράκισης
της ∆υτικής Αττικής από τον κίνδυνο πληµµυρών, να είναι
ψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ όπως και της Περιφερειακής Αρχής Αττικής. Παρόλα
αυτά, τα τελευταία τρία χρόνια σε συνέχεια µιας ήδη προβληµατικής και πληµµελούς στάσης πολλών ετών, εκ των
πραγµάτων διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια ανθρώπων και ιδιοκτησιών
από πληµµύρες και άλλα έντονα αλλά όχι σπάνια φυσικά
φαινόµενα. Πολύ συχνά η ολιγωρία του κρατικού µηχανισµού
στον σχεδιασµό και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων
αποδίδεται σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, τις οποίες όµως
αρµοδιότητα και δυνατότητα να άρουν, έχουν οι ίδιες οι κρατικές και αυτοδιοικητικές αρχές. Η απώλεια ακόµα και ανθρώπινων ζωών, εκτός από την
καταστροφή οικοσκευών και επιχειρήσεων, καθιστά επείγοντα το χαρακτήρα
των απαραίτητων ρυθµίσεων και έργων που πρέπει να πραγµατοποιηθούν
για την αντιπληµµυρική θωράκιση της πολύπαθης ∆υτικής Αττικής.
Υπενθυµίζεται ότι µε σκοπό την αντιµετώπιση των µεγάλων καταστροφών
από τις πληµµύρες του Οκτωβρίου του 2014 σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής
και για την πρόληψη τυχόν νέων, ο κ. Υπουργός τον Μάιο του 2015 ανακοίνωσε έργα συνολικού ύψους 112,1 εκατοµµυρίων ευρώ, µε τα οποία,
σύµφωνα µε σχετικό δελτίο τύπου «ολοκληρώνεται η αντιπληµµυρική θωράκιση της ∆υτικής Αττικής, στις ευαίσθητες και πολύπαθες από τις καταστροφικές πληµµύρες του παρελθόντος περιοχές των ∆ήµων Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Καµατερού...Τα τέσσερα αυτά έργα, προωθούνται σύµφωνα µε το
νέο ολοκληρωµένο αντιπληµµυρικό σχεδιασµό της Αττικής, που υλοποιεί η
Κυβέρνηση και το Υπουργείο ΥΠΟΜΕ∆Ι.
Πρόκειται για βασικές και συµπληρωµατικές υποδοµές στο έργο της Εσχα
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τιάς, µε την συνδυασµένη κατασκευή των οποίων, µετά από πολλές δεκαετίες ανοίγει νέα περίοδος ασφάλειας και προστασίας των κατοίκων της ∆υτικής Αττικής από τις πληµµύρες.»
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι πραγµατικές αιτίες των καταστροφικών
πληµµυρών στη Μάνδρα Αττικής αν όχι η απουσία έργων αντιπληµµυρικής
θωράκισης τα οποία θα µπορούσαν να έχουν προχωρήσει και κατά την τελευταία τριετία της διακυβέρνησής σας;
2. Ποια είναι τα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας που έχετε ήδη δροµολογήσει, σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκονται, ποιος είναι ο προϋπολογισµός τους, ποιο το ποσοστό απορρόφησης κονδυλίων και πότε προβλέπεται
να ολοκληρωθούν;
3. Ειδικότερα για την αντιπληµµυρική θωράκιση δήµων της ∆υτικής Αττικής, ποια είναι η πορεία των έργων που ανακοινώσατε τον Μάιο του 2015; Με
την ολοκλήρωσή τους θεωρείτε ότι καλύπτονται πλήρως οι εν λόγω περιοχές;
Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ &
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος (160τµ)
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).
∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη θέρµανση,
µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

Θριάσιο-11
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
3ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ µε στόχο την συγκέντρωση ρουχισµού,
τροφίµων και γραφικής ύλης για τα παιδιά

Μ

ία µεγάλη διοργάνωση από τους Πελοποννήσιους της
Ελευσίνας που έγινε το Σαββατοκύριακο 25 & 26.11.2017
στο Κλειστό Γυµναστήριο ‘∆ασκαλάκης’ .
Χορωδιακές οµάδες και Χορευτικά συγκροτήµατα συµµετείχαν και
προσέφεραν ρουχισµό και τρόφιµα για τους πληγέντες του όµορου
∆ήµου.
Η ∆ιοίκηση του Συλλόγου καλοδέχθηκε τους προσκεκληµένους και
τους ευχαρίστησαν . Στη συνέχεια η Πρόεδρος Τριλίκη Ντίνα άνοιξε
την
εκδήλωση
λέγοντας
«Αγαπητοί µας προσκεκληµένοι , φίλες και φίλοι µας
Καλώς ήρθατε. Το ευχαριστώ εκ µέρους της διοίκησης , των µελών
των χορευτικών και της χορωδίας µας είναι µικρό µπροστά σε όσα
θέλουµε να σας πούµε.
∆ύσκολες ώρες για την περιοχή µας, τον όµορο ∆ήµο µας. Πρωτόγνωρη καταστροφή µέσα σε λίγες ώρες. ∆εν περίµενε κανείς να δει
χωρίς βροχή ένα χείµαρρο να πνίγει και να καταστρέφει τα πάντα
.Μέσα σε αυτή τη δυστυχία να πούµε ‘ευτυχώς’ που δεν έγινε το φαινόµενο αργότερα , όταν µαθητές, κάτοικοι και όλος ο κόσµος θα ήταν
στους δρόµους.
Οι γείτονές µας µέρες τώρα δεν µπορούν να µπουν στα σπίτια τους,
να ηρεµήσουν. Από παντού έρχονται να βοηθήσουν . Τους ευχαριστούµε θερµά. Εµείς , ο Σύλλογος Πελοποννησίων Ελευσίνας δεν θα
µπορούσαµε να µείνουµε αµέτοχοι . Έτσι , µεταφέραµε την ηµεροµηνία
του διηµέρου των εκδηλώσεών µας και µέσα σε χρόνο ρεκόρ συγκεντρώσαµε χορωδίες και 9 χορευτικά συγκροτήµατα από Σύρο , Άργος
,Πάτρα ,Καλάβρυτα, Τρίπολη, Λαύριο, Καµατερό, Αχαρνές να
µεγαλώσουν τον κύκλο της αγάπης και της ελληνικής λεβεντιάς .
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓΑΠΗΣ τις ονοµάσαµε απλά , γιατί στο χώρο
συγκεντρώνονται µε την επίβλεψη του ∆ήµου Μάνδρας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ρουχισµός και γραφική ύλη για τα παιδιά που
επλήγησαν.
Φίλοι µας ,
Για την µνήµη όλων όσων χάθηκαν και πριν να ξεκινήσουµε σας
παρακαλώ να κρατήσουµε ενός λεπτού σιγή για όσους έφυγαν .
Με αυτά τα λόγια η Πρόεδρος του Συλλόγου Πελοποννησίων Ντίνα
Τριλίκη ξεκίνησε την βραδιά.
Στη συνέχεια αφιέρωσε το διήµερο των εκδηλώσεων του 3ου Πελοποννησιακού Ανταµώµατος στον Ελευσίνιο µουσικό-συνθέτη Σωτήρη
Καλυµνάκη λέγοντας :

Η ΜΟΥΣΙΚΗ Λειτουργεί σαν καταπραϋντικό απέναντι στο άγχος και
στην πίεση της καθηµερινότητας. Τι όµορφα συναισθήµατα νιώθεις και
τι ξεχωριστές σκέψεις κάνεις, ακούγοντας ένα µουσικό κοµµάτι. Αλήθεια πώς θα ήταν η ζωή του ανθρώπου χωρίς την µουσική; Αδιάφορη
θα σας απαντούσα. Άχρωµη, µονότονη, βαρετή, ανέκφραστη. Η µουσική σε βοηθάει να χαλαρώνεις, να χαµογελάς, να αισιοδοξείς, να ονειρεύεσαι, να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις. Ακόµη και στις δύσκολες στιγµές
που περνάµε σαν άνθρωποι, αυτή ξέρει να µας φτιάχνει τη διάθεση,
χαρίζοντάς µας την πιο όµορφη συντροφιά. Με τη µουσική ζωγραφίζεις
ήχους, πετάς στα αστέρια, γνωρίζεις διαφορετικούς πολιτισµούς και
κουλτούρες και το κυριότερο επικοινωνείς.
Η µουσική είναι η µόνη γλώσσα που όλος ο κόσµος καταλαβαίνει. Ο
µόνος τρόπος συννενόησης. Είναι µια αδερφοσύνη. Να το θυµάστε
φίλοι µου. Κάποτε δε θα χρειάζεται να µιλάµε.
Και εµείς σήµερα εδώ στο 3ο Χορωδιακό Αντάµωµα µεγαλώνουµε
τον κύκλο της ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Χορωδίες , άνθρωποι που αφήνουν τον
εαυτό τους λεύτερο να σιγοτραγουδά κάποιες στιγµές της µέρας , άνθρωποι που µε την καθοδήγηση του µαέστρου τους δένουν τις νότες σε
µια αλυσίδα και προσπαθούν να µη ξεφύγουν ,αλλά να τις διαβάζουν
και να τις τραγουδούν µε µια φωνή όλοι µαζί , έφτιαξαν την δική τους
χορωδία και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µας. Τους ευχαριστούµε.
Θα τους χαρούµε και θα τους χειροκροτήσουµε.
Μα σήµερα εδώ σε τούτο το χώρο , εµείς της Ελευσίνας θυµόµαστεN
Αφιερώνουµε τούτη την Ηµέρα στον δικό µας συνθέτη στον αγαπηµένο λαϊκό τραγουδιστή, στον οργανοπαίκτη που µας άφησε το δικό
του σηµαντικό έργο .
Σωτήρης Καλυµνάκης 1926-2009
Πράγµατι ο δικός µας άνθρωπος. Αυτός που έκανε µε το δικό του
µουσικό τρόπο την δική µας Ελευσίνα , την Ελλάδα µας ακόµη πιο
γνωστή φτάνοντας στην Αµερική.
Ο άνθρωπος που γνώρισε τη φτώχεια από τα µικρά του χρόνια και
βγήκε στο µεροκάµατο από 10 χρονών , δουλεύοντας σε εργοστάσιο
σαπουνοποιίας . Ο πατέρας του έπαιζε λαούτο , ο ένας αδερφός του

κλαρίνο και ο άλλος µπουζούκι. Με αυτά τα µουσικά ακούσµατα
µαθαίνει µόνος του κιθάρα και αργότερα µπουζούκι.
∆έκα πέντε χρονών αγοράζει την πρώτη του κιθάρα και κάνοντας παρέα µε µεγαλύτερους οργανοπαίκτες µαθαίνει τα µυστικά
της µουσικής. Ενώ συνεχίζει να δουλεύει στο εργοστάσιο φτιάχνει
µε φίλους το δικό του συγκρότηµα , που του δίνει το όνοµα του.
Ξεκινά τις εµφανίσεις στην Ελευσίνα στην ταβέρνα «Του Κατσέλη».
Εργάστηκε επίσης σαν µουσικός στο «Ακταίον» και στις «Λεύκες»
στην Ελευσίνα και σε µια ψαροταβέρνα στον Σκαραµαγκά .
Στον Σκαραµαγκά δούλεψε 3 χρόνια και σειρά είχε η Λάρισα
όπου δούλεψε 4 χρόνια. Στην ταβέρνα «Μπαµπούλας» στην Ρόδο
ιδιοκτήτης ήταν ένας θείος του .
Εκεί πήγε να δουλέψει και κάθισε 4 χρόνια .Εκεί συνεργάστηκε και
µε την Καίτη Γκρέυ .
Με την παρότρυνση του Χρήστου Κολοκοτρώνη έρχεται στην Αθήνα
αρχές της δεκαετίας του '60

Ηχογραφεί τα πρώτα του τραγούδια στην εταιρία ΝΤΟ-ΡΕ.Γνωρίζει
την τραγουδίστρια Λίτσα ∆ιαµάντη (??)το τραγούδι «Η Ρετσινώτισσα»
Εµφανίζεται στο «Ροσινιόλ» µε τον Τσιτσάνη και στις «Τζιτζιφιές» µε τον
Παπαιωάννου .
Συνεργάζεται µε την Σοφία Σιδέρη στην εταιρία «ΜΙΟΥΣΙΚ ΜΠΟΞ»
και ηχογραφούν µεγάλες επιτυχίες.
Για συνολικά 14 χρόνια εµφανίζεται στο εξωτερικό και συνεργάζεται
µε Καίτη Γκρέυ, Ρένα, Ντάλια,Τατασόπουλο και άλλους. Ηχογραφεί
τραγούδια στην Αµερική και εργάζεται σαν µαέστρος στις εταιρίες
«ELECTOR» και «KOLONIA».

Το 1980 γυρίζει οριστικά στην Ελλάδα και δουλεύει στο
«ΡΟΣΙΝΙΟΛ» µε τον Τσαουσάκη. Τα τελευταία χρόνια εργάστηκε ως
εργάτης στην ΠΕΤΡΟΛΑ για να συµπληρώσει τα ασφαλιστικά του χρόνια .
Σωτήρης Καλυµνάκης. Σύµβολο της µουσικής . Ένας ταπεινός σε
όλες του τις κινήσεις συνθέτης . Μα τα δάκτυλά του πιάνοντας την πένα
ανέβασαν τον πήχυ της µουσικής ψηλά.
Πιάνοντας το µπουζούκι οι νότες ζαλίζονται.
Αυτόν τον δικό µας άνθρωπο τιµάµε σήµερα. Μπορεί να αργήσαµε
. Μα ήρθε η ώρα σε αυτή την εκδήλωση αγάπης και συµπαράστασης
, στο 3ο Πελοποννησιακό Αντάµωµα να θυµηθούµε εκείνον.
Αγαπηµένε µας Σωτήρη Καλυµνάκη . Άφησες πίσω σου τα παιδιά και
τα εγγόνια σου .Την αγαπηµένη γυναίκα σου την πήρες συντροφιά ,
ίσως γιατί ήθελες να συνεχίσεις να παίζεις µε το µπουζούκι σου τα
αγαπηµένα τραγούδια που έγραψες και να τα ακούτε παρέα . Μα εδώ
έχουµε την οικογένειά σου, τα παιδιά και τα εγγόνια σου . Μια οικογένεια αγαπηµένη και δεµένη σαν τις νότες µε το πεντάγραµµο.
Σου αφιερώσαµε τούτο το 2ήµερο για ένα και µόνο λόγο. ‘∆εν θέλουµε να ξεχνάµε το χθες. Τους ανθρώπους που έγραψαν ιστορία. Άφησες παρακαταθήκη όχι µόνο στην πόλη µας . Άφησες τραγούδια που
δεν σβήνουν στο πέρασµα του χρόνου.
Κυρ Σωτήρη σ΄αγαπάµε. ∆εν θα σε ξεχάσουµε ποτέ. Προσωπικά
τούτες τις µέρες περίµενα την γλάστρα µε τις φρέζιες που µού φερνες
κάθε χρόνο τις πρώτες µέρες του χειµώνα.
Θα σε αγαπάµε , θα σε θυµόµαστε και θα σου πούµε ένα µεγάλο
ευχαριστώ όλοι εµείς που αγαπάµε την µουσική, το όµορφο ελληνικό
τραγούδι , το πεντάγραµµο.
Παύλο Καλυµνάκη & Κική Καλυµνάκη είσαστε τα αγαπηµένα παιδιά
του . Ελάτε να κάνετε την έναρξη στο 3ο Χορωδιακό Αντάµωµα και να
σας προσφέρουµε µια πλακέτα που πάνω φέρει ένα δίσκο . Για να
θυµόσαστε τον πρώτο δίσκο του πατέρα σας , του µεγάλου συνθέτη
Σωτήρη Καλυµνάκη.
Και συνέχισε:
Και στο σηµείο αυτό θέλω να καλέσω έναν από
τους µαθητές του Σωτήρη Καλυµνάκη να παίξει το πρώτο του τραγούδι. Είναι ο Γωγούλης o οποίος αν και έχει φύγει χρόνια από την
Ελευσίνα για τον δάσκαλό του είναι απόψε εδώ . Μαθητές του είναι το
Α & Ω σε µεγάλους τραγουδιστές .

Ακολούθησαν απονοµές στον µαθητή του µεγάλου συνθέτη-µουσικού Σωτήρη Καλυµνάκη και τη σκυτάλη πήραν οι χορωδίες σ ΄ένα µουσικό ονειρεµένο πρόγραµµα γεµάτο όµορφες αξέχαστες µελωδίες .
Μια βραδυά που η πόλη την χρωστούσε στον ΣΩΤΗΡΗ
ΚΑΛΥΜΝΑΚΗ.
Το επόµενο βήµα είναι απλό : ονόµατα που έκαναν την πόλη µας
γνωστή έξω από τα σύνορά της, ονόµατα που προσέφεραν από το
δικό τους µετερίζι δεν πρέπει να τα ξεχνάµε . Στην επόµενη ονοµατοδοσία θα πρέπει να δοθεί και το όνοµα του ελευσίνιου µουσικο- συνθέτη σε µία οδό . Εµείς κάναµε µία αρχή, ένας απλός σύλλογος.
Η πόλη , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ας κάνει το καθήκον του.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/11/2017
Στον ίδιο χώρο βραδιάζοντας και µετά από µία ηµέρα που την περιέλουσε ο ήλιος , ήρθαν κοντά µας N.
Τα χορευτικά συγκροτήµατα από τη Πάτρα, την Επίδαυρο , την Σύρο
, το Καµατερό , τις Αχαρνές, το Λαύριο , Αργολίδα , την Ελευσίνα και
έκαναν ένα µεγάλο κύκλο. Κύκλο λεβεντιάς , παράδοσης N
Τον συνόδεψαν οι µουσικοί µας :
Με δρώµενο για τις Λεψινιώτισσες και Πελοποννήσιες άνοιξε η
δεύτερη ηµέρα . Με χορούς της Ελευσίνας η πόλη της ∆ήµητρας και
του Αισχύλου αγκαλιάζει τους παρευρισκόµενους . Τα µικρά χορευτικά
κάνουν την εµφάνισή τους και χειροκροτούνται από όλους . Πάνω από
340 χορευτές κάθε ηλικίας γέµισαν το Κλειστό Γυµναστήριο. Με τις
παραδοσιακές φορεσιές από κάθε γωνιά της Πελοποννήσου αλλά και
της όµορφης Σύρου που φορούσαν οι Πελοποννήσιοι του νησιού , έφεραν την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ. Η ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΧΤΥΠΗΣΕ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ .

Και τις 2 ηµέρες στους Προέδρους των Χορωδιών και των Χορευτικών, η Πρόεδρος κάλεσε τα παιδιά του Σωτήρη Καλυµνάκη , τον Αντιδήµαρχο Χαράλαµπο Ανδρώνη, την ∆Σ Κυριακή Παραδείση, τον Βουλευτή Βασίλη Οικονόµου , τα ιδρυτικά µέλη του Συλλόγου , τους εκπροσώπους των Συλλόγων και Φορέων , τον ∆ηµοσιογράφο Βαγγέλη
Κουκούλογλου που παρουσίασε και την Χορωδία του Συλλόγου Λευκαδίων , τον Πρόεδρο της Έρευνας Ελευσινιακής Κληρονοµιάς Γιάννη
Καλοµενίδη που συνέβαλε στην επιτυχία των εκδηλώσεων, τους εκπροσώπους των Πελοποννησιακών σωµατείων και των Αγ.Αναργύρων,
της Unesco για τον Πολιτισµό της Ειρήνης , τον ∆ιευθυντή Προγράµµατος της ‘Αιγαίο Ραδιοτηλεόρασης’ , να κάνουν απονοµές . Μια πλακέτα περίµενε τον Πρόεδρο κάθε Συλλόγου χωριστά και ατοµικό αναµνηστικό για κάθε συµµετέχοντα σε χορωδία ή χορευτικό . Με αυτό τον
τρόπο ευχαρίστησαν τις Χορωδίες :
του Συλλόγου Λευκαδίων Ηλιούπολης
του Συλλόγο Αυλωνιτών ‘Το Σάλεσι’
του Συλλόγου Φίλων Ελληνικής Μουσικής ‘Συγχορδία’
του Συλλόγου Πελοποννησίων Ελευσίνας
Ευχαρίστησαν επίσης για την όµορφη παρουσία τους ,τα χορευτικά
συγκροτήµατα :
Του Συλλόγου Πελοποννησίων Καµατερού « ο Γέρος του Μωριά»
Του Συλλόγου Πελοποννησίων Σύρου
Του Συλλόγου Πελοποννησίων Αχαρνών ‘Θεόδωρος Κολοκοτρώνης’
Του Συλλόγου Πελοποννησίων Λαυρίου
Του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου Πάτρας
Του Χορευτικού Συλλόγου Αργολίδας –ΕπίδαυροςΤου Χορευτικού Συλλόγου Τρίπολης
Του Συλλόγου Πελοποννησίων Ελευσίνας
Κλείνοντας η Πρόεδρος Τριλίκη Ντίνα , ευχαρίστησε :
Τον ∆ήµαρχο Ελευσίνας κ.Γιώργο Τσουκαλά για την παραχώρηση
της αίθουσας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για να πραγµατοποιούνται οι πρόβες της χορωδίας και των χορευτικών τµηµάτων του
Συλλόγου, τον Πρόεδρο ΠΑΚΚΠΑ κ.Βασίλη Αγριµάκη για την παραχώρηση του Κλειστού Γυµναστηρίου για την 2ήµερη διοργάνωση ,
τους εργαζοµένους κ.κ. Άννα Βεροζίνη & Μιχάλη Πολυβό, τους φίλους
του Συλλόγου Βασ. Τσατσαρώνη και Μαρούγκα Γιώργο για την βοήθειά τους στο στήσιµο των σκηνικών καθώς και όλους όσους παρευρέθησαν σε αυτό το διήµερο Αντάµωµα που καλύφτηκε αποκλειστικά
και µόνο από τον Σύλλογο . Ένας χορός κοινός για όλους ήταν το
κλείσιµο της αυλαίας µε τα λόγια : « Φίλοι µας σας ευχαριστούµε 2
φορές : πρώτα για την συµµετοχή σας, το ταξίδι σας , την λεβεντιά σας
. ∆εύτερο και µε συγκίνηση σας σφίγγουµε το χέρι για την προσφορά
σας σε τρόφιµα , λάδι , ρουχισµό ,γραφική ύλη που κλείνοντας η
αυλαία, παραδίνουµε στο ∆ήµο Μάνδρας µε την ευχή να είναι το τελευταίο κακό για όλους και γρήγορα να µπορέσουν να επανέλθουν στα
σπιτικά τους , όσο δύσκολο και εάν είναι. Ελπίζουµε κάτω από καλύτερες συνθήκες του χρόνου να διοργανώσουµε µε Υγεία όλοι µας το 4ο
Πελοποννησιακό Αντάµωµα .Ευχαριστούµε θερµά.
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12-θριάσιο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΝΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΒΕΑ: Μετά από τρεις επίπονες µέρες εκλογικής διαδικασίας αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω αυτούς που µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο
µε στήριξαν και µε βοήθησαν: τα παιδιά µου, την οικογένειά µου και κυρίως τη
µητέρα µου, τους φίλους που συνεργαστήκαµε, τους συνεργάτες του γραφείου
µου, τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ για την εµπιστοσύνη που µου δείχνει, τα υπηρεσιακά στελέχη του επιµελητηρίου για την άψογη εκλογική διαδικασία και, πάνω απ’
όλα, τα µέλη µας - επιχειρηµατίες που µε τίµησαν µε την ψήφο τους!
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ. 6972728300

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ"
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ
700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Στο συγκεκριµένο τµήµα της λεωφόρου Φυλής ,
υπάρχουν συνεχείς ελιγµοί και κατηφορική
κλίση
του δρόµου και επικρατούν συνθήκες υγρασίας ,
οµίχλης και παγετού κατά τους
χειµερινούς µήνες
. Η επανατοποθέτηση των δωδεκάµετρων σιδηροϊστών στο κεντρικό διάζωµα
της λεωφόρου , θα
συµβάλλει κατά πολύ στην βελτίωση του φωτισµού
της λεωφόρου , στην
ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας για πρόκληση ατυχήµατος , καθώς και
στην ασφαλή διέλευση
των κατοίκων και των επισκεπτών της ∆ηµοτικής Ενότητας της Φυλής .
Με την εκπόνηση της παρούσας µελέτης ο ∆ήµος
Φυλής µε την διενέργεια δηµόσιου
συνοπτικού διαγωνισµού µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές

και µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής
, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 117 του
Ν. 4412/2016 , προβαίνει στην αναζήτηση αναδόχου
µε την
κατάλληλη τεχνογνωσία , ο οποίος θα αναλάβει την αποσύνδεση και αποµάκρυνση των
υπαρχόντων σιδηροϊστων ηλεκτροφωτισµού στα πεζοδρόµια της λεωφόρου Φυλής , την
επανατοποθέτηση και σύνδεση 22 δωδεκάµετρων σιδηροϊστών
και των φωτιστικών τους σωµάτων
στο κεντρικό
διάζωµα της λεωφόρου καθώς και την τοποθέτηση
τριών καινούργιων εξάµετρων
σιδηροϊστων µε
µονό φωτιστικό σώµα και την παράδοσή τους σε
πλήρη και κανονική
λειτουργία .
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θριάσιο-13

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη).
∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6974792931 κος
Σταύρος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ.
ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279
ΑΣΠΡΟ ΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία
και
µπάνιο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6945334415
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφωνα,
νυχτερινό
ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και
θέση στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή mini
market. Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
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ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

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

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ
,

κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

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 , 10:00-22:00-6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:0013:00 ) (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο διαµέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

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 νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€, συζητήσιµη
6953058205

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€

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ.

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

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ.
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρεφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη παιδιων στην περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµένου λίγες ηµέρες τη βδοµάδα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΟΠΕΛΑ
ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

w e b s i t e : w w w .a n a s t a s ia s er ep a . g r

Πέµπτη 7 ∆εκεµβρίου 2017

16-θριάσιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA
ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

‘’Ως ∆ήµος δηλώνουµε κατηγορηµατικά πως δεν έχουµε
καµία σχέση µε τέτοιου είδους φαινόµενα’’

Ο

∆ήµος Μάνδρας –
Ειδυλλίας ενηµερώνει
όλους τους δωρητές,
ιδιώτες και φορείς, οι οποίοι
έχουν παραχωρήσει ρούχα
για τους πληµµυροπαθείς
πως ο ∆ήµος µας µε τους
υπαλλήλους κ αι σε συνεργασία µε εθελοντές προχωρούν στην αποθήκευση, διαλογή κ αι µοίρασµα των
ρούχων αυτών ανάλογα µε τις
ανάγκες του κάθε νοικοκυριού.

Παρά τους περιορισµένους
χώρους αποθήκευσης καταφέραµε να οργανώσουµε ένα δίκτυο διαλογής και διανοµής
ρούχων το οποίο πλέον απευθύνεται και εξυπηρετεί όλη την έκταση της πόλης.
Εντούτοις παρατηρείται το φαινόµενο σε πολλά σηµεία της

πόλης να βρίσκονται διασκορπισµένα ρούχα τα οποία ποτέ
δεν φθάνουν σε κανένα παραλήπτη.
Ως ∆ήµος δηλώνουµε κ ατηγορηµατικά πως δεν έχουµε
καµία σχέση µε τέτοιου είδους
φαινόµενα.
Για παράδειγµα τα ρούχα
που βρίσκονται στον προαύλιο
χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας
Αικατερίνης δεν ανήκουν και
δεν περιήλθαν στις υπηρεσίες
του ∆ήµου και ουδέποτε λάβαµε γνώση για αυτά.
Θεωρούµε ότι άκριτα, ατεκµηρίωτα και διφορούµενα σχόλια στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποκρύπτουν κακές
προθέσεις και απόπειρες εντυπωσιασµού δεν βοηθούν στην προσπάθεια του τόπου µας να ορθοποδήσει ξανά.
Ευχαριστούµε για την κατανόηση

∆ιάλεξη ∆Ι.ΚΕ.∆Ι.∆.Α για την Ενδοοικογενειακή Βία
µε τον κ. Θ. Μαµάκου στον ∆ήµο Αχαρνών

Στα πλαίσια των διαλέξεων του ∆ιεπιστηµον ικού Κέν τρου ∆ιαλέξεων του ∆ήµου
Αχαρν ών 2017-2018 σας εν ηµερών ουµε ότι, την Πέµπτη 07 ∆εκεµβρίου 2017 και
ώρα 17:00 - 19:00 στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αχαρν ών Β΄
όροφος θα διεξαχθεί η διάλεξη µε θέµα:
"Εν δοοικογεν ειακή Βία – Νοµική Θεώρηση" µε εισηγητή τον κ. Μαµάκο Θεµιστοκλή
- ∆ικηγόρο Παρ΄ Αρείω Πάγω, Νοµικό Σύµβουλο Νοσοκοµείου "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ "
και Νοµικό Συν εργάτη του ∆ήµου Αχαρν ών .
∆/νση Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νέας Γενιάς
∆ήµου Αχαρνών - Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης

9-10/12 ∆ΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
- ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ - ΕΛΑΙΩΝΑ- ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ- ΒΥΤΙΝΑ

∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΕΤΡΙΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ 4*
ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑ∆ΙΝΟ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8.00

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 75€

16-17/12 ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΑ
- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΣΤΟ ΑMALIA 4*
ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑ∆ΙΝΟ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ

∆ΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΣΤΟ ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8.00

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 65€ (παιδιά 1-4 ετών δωρεάν )

