
ΞΞεεκκιιννάά  ττοο  55οο
ΑΑττττιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο

ΑΑρρχχααίίοουυ  ΔΔρράάμμααττοοςς  

ΓΓιιαα  55ηη  χχρροοννιιάά  σσττηηνν  
ΕΕλλεευυσσίίνναα  ααππόό  ττηη  11ηη  
έέωωςς  ττιιςς  1100  ΙΙοουυλλίίοουυ

ΚΚααννοοννιικκάά  ηη  ααπποοκκοομμιιδδήή
σσκκοουυππιιδδιιώώνν  σστταα  

εευυααίίσσθθηητταα  σσηημμεείίαα  ττοουυ
ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  εεννώώ

εείίχχαανν  ήήδδηη  ξξεεκκιιννήήσσεειι  κκααιι  οοιι
ααππααιιττοούύμμεεννοοιι  ψψεεκκαασσμμοοίί  

Αναστολή των κινητοποιήσεων
αποφάσισε η ΠΟΕ-ΟΤΑ

ΜΜέέγγααρραα::  ΈΈννααςς  ννεεκκρρόόςς
εεννττοοππίίσσττηηκκεε  σσεε  φφλλεεγγόόμμεεννοο  ΙΙΧΧ

ΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑΤΤΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ
ΑΑΙΙΘΘΟΟΥΥΣΣΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ
ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ  
ΤΤΙΙΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΥΥΣΣΩΩΝΝΑΑ  
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Αποδοχή και εξόφληση οφειλών
από το Δήμο της Κ.Ε.ΔΗ.Φ., σύμφωνα με

έγγραφη εισήγηση των εκκαθαριστών
Στη σημερινή 

συνεδρίαση του
 Δημοτικού 

Συμβουλίου Φυλής

ΘΘεερρμμήή  υυπποοδδοοχχήήΘΘεερρμμήή  υυπποοδδοοχχήή
ΚΚώώσστταα  ΚΚααρρααμμααννλλήήΚΚώώσστταα  ΚΚααρρααμμααννλλήή

στην εκδήλωση της
Τοπικής Οργάνωσης

ΝΔ Ελευσίνας
Óåλ. 5

ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΛΕ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΔιιααχχρροοννιικκάά  ααιιττήήμμαατταα
ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  κκοοιιννωωννίίααςς  

λλααμμββάάννοουυνν  
««σσάάρρκκαα  κκααιι  οοσσττάά»»

Óåλ. 3

Óåë. 3

ΣΣτταα……  κκααλλσσόόνν  
έέκκρρυυββαανν  ττηηνν  ηηρρωωίίννηη  

τρεις γυναίκες Ρομά απο τον Ασπρόπυργο
Óåë. 2

Óåλ. 6

Óåλ. 2

Óåë. 3

Óåλ. 9



Σε αυτοσχέδιες ζώνες με καλσόν μετέφεραν δέματα με
ηρωίνη τρεις γυναίκες που συνελήφθησαν, μόλις
έφτασαν σιδηροδρομικώς στη Θεσσαλονίκη. Μαζί

τους συνελήφθη και ένας άντρας, σύζυγος της μίας, ο οποίος
κατηγορείται ότι συντόνιζε τη μεταφορά των 4 κιλών ηρωίνης.

Όλοι τους είναι Ρομά που ζουν στον Ασπρόπυργο 
Οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Θεσ-

σαλονίκης είχαν πληροφορηθεί ότι στην αμαξοστοιχία που
ξεκίνησε από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη επέ-
βαιναν ένας 38χρονος, η 36χρονη σύζυγός του και άλλες δύο
γυναίκες, 23 και 27 χρόνων. Όλοι τους είναι Ρομά που ζουν
στον Ασπρόπυργο Αττικής. 

Οι τρεις γυναίκες είχαν δέσει στη μέση τους με αυτοσχέδιες
ζώνες από καλσόν συνολικά οκτώ συσκευασίες με ηρωίνη,
βάρους 4 κιλών και 78 γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά προορίζονταν για εμπόρους της Θεσσα-
λονίκης, προκειμένου να διακινηθούν στην εσωτερική αγορά.
Πληροφορίες αναφέρουν πως η αξίας της συγκεκριμένης
ποσότητας ξεπερνά τις 180.000 ευρώ, όπως τουλάχιστον
προσδιορίστηκε από τις διωκτικές αρχές στη δικογραφία.
Χρησιμοποίησαν το τρένο, προκειμένου να μην κινήσουν
υποψίες στις διωκτικές αρχές.

Από την Αλβανία
Η συγκεκριμένη ποσότητα ηρωίνης εκτιμάται πως έφτασε

στην Ελλάδα από τη γειτονική Αλβανία, οι έμποροι ναρκω-
τικών της οποίας έχουν δραστηριοποιηθεί έντονα και στη
διακίνηση ηρωίνης, που φτάνει εκεί από τη Λατινική Αμερική.

Πιστεύεται όπως τα ναρκωτικά παραδίδονται στους έλληνες
εμπόρους ιδιαίτερα νοθευμένα, γι’ αυτό και οι τιμές των
δόσεων στη λιανική αγορά είναι ιδιαίτερα χαμηλές.

Οι τέσσερις συλληφθέντες, τρεις γυναίκες και ένας άντρας,
οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα που άσκησε σε βάρος τους ποι-
νική δίωξη για εμπορία ναρκωτικών και τους παρέπεμψε ν’
απολογηθούν στον ειδικό ανακριτή. Πληροφορίες αναφέρουν
πως ήδη ο 38χρονος ομολόγησε ότι συντόνιζε τη διακίνηση
των συγκεκριμένων ναρκωτικών. Η έρευνα της δίωξης ναρ-
κωτικών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνεχίζεται για τον
εντοπισμό και τη σύλληψη των παραληπτών.

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: 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

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Ασπρόπυργος
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ. Ρόδου 6 & Θριασίου,

2105576086

Ελευσίνα 
Τσάμος Παναγιώτης Α. Λεωφόρος Εθνικής 

Αντιστάσεως 54, 2105549976

Μάνδρα
Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον Γρηγόρης Μικρογεύματα, 2105550309

Aχαρνές
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ Δεκελείας 41 &

Ξενοφώντος, 2102463057

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Αεράκης Νικόλαος Λ. Αιγαίου Πελάγους 32, Άνω

Λιόσια, 13341, ΑΤΤΙΚΗΣ2102470189
Χαϊδάρι

Μανίκαρος Ιωάννης Δ., Καραϊσκάκη 82, 
2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Yπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες,

στους 40 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παρασκευή: Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης,

Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα,
Μελίτων, Μελίτωνας, Μελίτος, Μελίτης

Σάββατο: Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα,
Δαμιανός, Δαμιανή , Κοσμάς, Μαυρικία, 

Ξεκίνησαν
α π ό
εχθές  οι

ψεκασμοι  σκου-
πιδιών σε διάφο-
ρα σημεία της
πόλης  με προ-
σωπικό ασφα-
λείας, όπως ανα-
κοίνωσε ο Δήμος
Χαϊδαρίου.

Η σχετική 
ανακοίνωση:

Λόγω της απε-
ργίας των συμβα-
σιούχων στην υπηρεσία καθαριότητας των Δήμων, που
υπερασπίζουν το δικαίωμά τους στην εργασία, μετά την
αντεργατική απόφαση για απόλυσή τους από το ελεγ-
κτικό συνέδριο, υπάρχει αντικειμενικά σοβαρό πρόβ-
λημα με την αποκομιδή των σκουπιδιών.

Σε προηγούμενη ανακοίνωση είχαμε αναφέρει ότι
πρόκειται για μια απόφαση που θίγει όλο το Χαϊδάρι,
μιας και οι μόνιμοι υπάλληλοι που απομένουν είναι μόνο
12!!! Αριθμός που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγ-
κες για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.

Η μόνη λύση είναι η μονιμοποίηση αυτού του προσω-
πικού για να μπορεί να λειτουργήσει η υπηρεσία.

Υπάρχουν εύλογες ανησυχίες από τους κατοίκους για
το τι θα γίνει, πότε θα μαζευτούν τα σκουπίδια. Η
ανησυχία πρέπει να γίνει στήριξη και διεκδίκηση μόνιμης
και σταθερής δουλειάς για αυτούς τους εργαζόμενους.
Άλλωστε, η ομηρία και απόλυση των συμβασιούχων
έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση τους Δήμους. Ο
δίκαιος αγώνας τους θα ωφελήσει συνολικά όλη την
πόλη ,γι’ αυτό και πρέπει να στηριχτεί από όλους τους
κατοίκους.

Τα συνεργεία καθαρίζουν κανονικά όλες αυτές τις 

μέρες τα «ευαίσθη-
τα» σημεία. Τέτοια είναι
τα σχολεία,

όπου γίνεται το πρό-
γραμμα θερινής
απασχόλησης παιδιών
(CAMP), οι παιδικές
χαρές, τα αθλητικά
κέντρα, το κολ-
υμβητήριο, τα φαρμα-
κεία, οι Παιδικοί Σταθ-
μοί, τα νηπιαγωγεία, οι
πλατείες, τα κέντρα
ΑΜΕΑ και τα νοσοκο-
μεία.

Χθες το πρωί
ξεκίνησαν εντατικοί

ψεκασμοί πάνω από τους όγκους σκουπιδιών, που
έχουν συσσωρευτεί γύρω από τους κάδους. Χρησιμο-
ποιείται ειδικό φάρμακο για την καταπολέμηση των μικρ-
οβίων, αλλά και των δυσάρεστων οσμών. Η προσπάθεια
θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα μέρα και νύχτα.

Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα δώσει άμεσα λύσεις
στα δίκαια αιτήματα των συμβασιούχων και οι πόλεις θα
καθαριστούν το συντομότερο δυνατόν

Αναστολή των κινητοποιήσεών 
αποφάσισε η ΠΟΕ-ΟΤΑ
Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν

οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των δήμων μετά τη
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ
την Πέμπτη το μεσημέρι.

Ετσι, μετά από αρκετές ημέρες ταλαιπωρίας για τους
πολίτες με τα... βουνά σκουπιδιών στους δρόμους, κανο-
νικά αναμένεται απο τα ξημερώματα της Παρασκευής, η
αποκομιδή των απορριμμάτων, καθώς η Εκτελεστική
Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν έλαβε απόφαση για συνέχι-
ση των κινητοποιήσεων της.

ΚΚααννοοννιικκάά  ηη  ααπποοκκοομμιιδδήή  σσκκοουυππιιδδιιώώνν  
σστταα  εευυααίίσσθθηητταα  σσηημμεείίαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  εεννώώ  εείίχχαανν

ήήδδηη  ξξεεκκιιννήήσσεειι  κκααιι  οοιι  ααππααιιττοούύμμεεννοοιι  ψψεεκκαασσμμοοίί  

Αναστολή των κινητοποιήσεων αποφάσισε η ΠΟΕ-ΟΤΑ

ΣΣτταα……  κκααλλσσόόνν  έέκκρρυυββαανν  ττηηνν  ηηρρωωίίννηη  
γυναίκες Ρομά απο τον Ασπρόπυργο
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ΘΘεερρμμήή  υυπποοδδοοχχήή  ΚΚώώσστταα  ΚΚααρρααμμααννλλήή  ΘΘεερρμμήή  υυπποοδδοοχχήή  ΚΚώώσστταα  ΚΚααρρααμμααννλλήή  
στην εκδήλωση της Τοπικής Οργάνωσης ΝΔ Ελευσίνας

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του
κόσμου στο κάλεσμά της Τοπικής
Οργάνωσης ΝΔ Ελευσίνας σε

γνωστό cafe της πόλης, στη Μαρίνα Καλ-
υμπακίου. Τιμώμενο πρόσωπο ο βου-
λευτής Σερρών και Τομεάρχης Υπο-
δομών και Μεταφορών της ΝΔ, Κώστας
Καραμανλής, ο οποίος σε πολύ θερμό
κλίμα συζήτησε και μετέφερε τις θέσεις
της Νέας Δημοκρατίας στους πολίτες της
περιοχής.
Στην εκδήλωση είδαμε τον βουλευτή Επι-

κρατείας της ΝΔ Βασίλη Οικονόμου, την βουλευτή Αττικής της ΝΔ Γεωργία Μαρτίνου, τους πολιτευτές της
ΝΔ Γιώργο Κώτσηρα, Ανδρέα Τσώκο και Δημήτρη Τσανικλίδη, τον δήμαρχο Ασπροπύργου Νίκο Μελετίου
και πολλά «γαλάζια» στελέχη της ευρύτερης περιοχής.
Τα εύσημα έδωσαν όλοι στον Πρόεδρο της Τοπικής Οργάνωσης ΝΔ Λεωνίδα Γεωργόπουλο για την πετ-
υχημένη εκδήλωση, όπως και στα μέλη του ΔΣ της οργάνωσης, τους Κωνσταντίνο Ρεντούμη, Κωνσταν-
τίνο Τούρτα, Άννα Στάθη, Γιάννη Μακρυγιάννη, Μαρία Αντωνάρα, Γιώργο Ιορδανίδη, Βαρβάρα Κώτση,
Χρήστο Τριπίτσιδη και Γιώργο Ιωάννου. Επίσης, είδαμε εκεί και την Ρίκα Μπαρδή.

ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΛΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΔιιααχχρροοννιικκάά  ααιιττήήμμαατταα  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  κκοοιιννωωννίίααςς  
λλααμμββάάννοουυνν  ««σσάάρρκκαα  κκααιι  οοσσττάά»»

ΜΜέέγγααρραα::  ΈΈννααςς  
ννεεκκρρόόςς  εεννττοοππίίσσττηηκκεε
σσεε  φφλλεεγγόόμμεεννοο  ΙΙΧΧ

ΈΈνναα  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκίίννηηττοο  ττυυλλίίχχττηηκκεε  σσττιιςς
φφλλόόγγεεςς  λλιιγγοο  ππρριινν  ττιιςς  σσττρροοφφέέςς  ττηηςς
ΚΚαακκιιάάςς  ΣΣκκάάλλααςς,,  σσττηηνν  ππααλλιιάά  ΕΕθθννιι--

κκήή  ΟΟδδόό  ΑΑθθηηννώώνν  ––  ΚΚοορρίίννθθοουυ,,σσττοο  ύύψψοοςς  ττωωνν
ΜΜεεγγάάρρωωνν,,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  ααππααννθθρραα--
κκωωθθεείί  έένναα  άάττοομμοο..

ΤΤοο  ππεερριισσττααττιικκόό  έέγγιιννεε  λλίίγγοο  ππρριινν  ααππόό  ττιιςς  99
ττοο  ββρράάδδυυ  ττηηςς  ΤΤεεττάάρρττηηςς,,  κκααιι  μμέέχχρριι  σσττιιγγμμήήςς
εείίννααιι  άάγγννωωσσττεεςς  οοιι  σσυυννθθήήκκεεςς,,  υυππόό  ττιιςς
οοπποοίίεεςς  εεκκδδηηλλώώθθηηκκεε  ηη  φφωωττιιάά  σσττοο  ΙΙΧΧ..

ΌΌτταανν  έέφφτταασσαανν  οοιι  ππυυρροοσσββέέσσττεεςς,,  ααννέέσσυυρρ--
αανν  έένναα  άάττοομμοο  ααππααννθθρραακκωωμμέέννοο,,εεννώώ  δδεενν
κκααττέέσσττηη  δδυυννααττόό  νναα    δδιιεευυκκρριιννιισσττεείί  αανν  ππρρόό--
κκεειιττααιι  γγιιαα  άάννδδρραα  ήή  γγιιαα  γγυυννααίίκκαα..

ΤΤιιςς  έέρρεευυννεεςς  γγιιαα  νναα  εεξξαακκρριιββωωθθοούύνν  τταα  ααίίττιιαα
ττηηςς  φφωωττιιάάςς  κκααιι  ηη  ττααυυττόόττηητταα  ττοουυ  ααττόόμμοουυ
έέχχοουυνν  ααννααλλάάββεειι  ηη  ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκήή  σσεε  σσυυννεε--
ρργγαασσίίαα  μμεε  ττηηνν  ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ..  ΣΣττοο  σσηημμεείίοο  ββρρέέθθηη--
κκαανν  66  ππυυρροοσσββέέσσττεεςς  μμεε  22  οοχχήήμμαατταα..

Μπορεί πριν από περίπου έξι μήνες να επισκέφ-
θηκε την Ελευσίνα ο αρμόδιος υπουργός Ναυ-
τιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής προαναγγέ-

λοντας την παραχώρηση χώρων της χερσαίας ζώνης
στον δήμο Ελευσίνας, εντούτοις μόλις πριν από μερικές
ώρες άρχισε να υλοποιείται αυτή η πρωτοβουλία. 

Πιο συγκεκριμένα, στη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ.
του ΟΛΕ πάρθηκε απόφαση - κατά πλειοψηφία - να απο-
δοθούν στον δήμο παράκτιοι και μη λιμενικοί χώροι . Αν 

και η εν λόγω απόφαση δεν απηχεί πλήρως την απόφ-
αση του δημοτικού συμβουλίου Ελευσίνας, σύμφωνα με
τον δήμαρχο Ελευσίνας, Γιώργο Τσουκαλά,  εν τούτοις
αποδίδονται χώροι οι οποίοι αποτελούσαν διαχρονικά
αιτήματα της τοπικής κοινωνίας.

Αυτές είναι: Η περιοχή του Φονιά, του Αναψυκτηρίου, η
παιδική χαρά, ο θερινός κινηματογράφος, τα πάρκα, ο
χώρος από τη γωνία του Κρόνου μέχρι τη μαρίνα του
ΙΡΙΣ, το γήπεδο Ρουμελιώτης.

Η παραπάνω  απόφαση του Δ.Σ.  του ΟΛΕ είναι πολύ
σημαντική αλλά θα πρέπει να εγκριθεί από τη συνέλευ-
ση του ΤΑΙΠΕΔ . Θεωρούμε όμως ότι σήμερα έγινε ένα
σημαντικό βήμα για την Ελευσίνα. 

Τελειώνοντας θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την
προβληματική εικόνα που παρουσιάζουν οι χώροι
ευθύνης του ΟΛΕ σχεδόν σε όλη την παράκτια ζώνη και
ιδίως στην παραλία Ασπροπύργου. 

Ε. Λιάκος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          
NOMΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                                    
Δ/ΝΣΗ   Οικονομική
ΤΜΗΜΑ   Προμηθειών                                                                                                    
Πληροφορίες    : Γεωργιάδης

Βασίλειος 
Τηλέφωνο         :  2105537236
Fax                  :  2105537268
email                : prom@elefsina,gr

Ελευσίνα,  27-06-2017
Αρ. Πρωτ. οικ. 13013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ
" Προμήθεια Εφαρμογών

Μηχανογράφησης του Δήμου
& Αδειών Χρήσης Λογισμικού "

προϋπολογισμού 5.000,00 €
πλέον ΦΠΑ 24% ( ήτοι
6.200,00 € με ΦΠΑ 24% )
KAE : 10.7134.0019
Ο  Δήμαρχος  Ελευσίνας  προκ-

ηρύσσει διαγωνισμό με Συνοπτι-
κή Διαδικασία , με σφραγισμένες

προσφορές για  την «Προμήθεια
Εφαρμογών Μηχανογράφησης
του Δήμου & Αδειών Χρήσης
Λογισμικού» προϋπολογισμού
δαπάνης 6.200,00€ συμπεριλαμ-
βανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα
με την με αρ. 43/2017 τεχνική
προδιαγραφή της Δ/νσης Περι-
βάλλοντος    που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρ-
ούσης.  
Ο Προμηθευτής θα επιλεγεί

σύμφωνα με την πλέον συμφέρ-
ουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής και  μετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και
της τεχνικής προσφοράς.  
Τυχόν αποκλίσεις προσφοράς

από τις Τεχνικές Προδιαγραφές
θα οδηγούν σε αυτόματο αποκ-
λεισμό της.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-

ται σε δύο μήνες.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  την

13-07-2017 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 π.μ.   ( ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών )
στο Δημαρχείο  Ελευσίνας  (2ο
Όροφο ), που   βρίσκεται   στην
διεύθυνση  Χατζηδάκη 41 και

Δήμητρος, ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής   διενέργειας  &
αξιολόγησης διαγωνισμών
δημοσίων συμβάσεων προμηθ-
ειών.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά
όλα τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά
πρόσωπα , οι ενώσεις προμηθευ-
τών και συνεταιρισμοί.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
προσκομίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαμβά-
νονται στην διακήρυξη του διαγω-
νισμού. 
Η τεχνική περιγραφή και η δια-

κήρυξη θα παραλαμβάνονται : 
α)    από το τμήμα προμηθειών

με αίτημά τους στο email:
prom@elefsina.gr. 
β) ηλεκτρονικά από το  site του

Δήμου και συγκεκριμένα στο link :
http://www.elefsina.gr/diag_diak.
aspx?sflang=el όπου θα
παρέχονται ελεύθερα , άμεσα και
δωρεάν.
Η δαπάνη δημοσίευσης της

παρούσας και τυχόν επαναλ-
ηπτικών βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άνω Λιόσια : 27-6-17
Αρ. Πρωτ. :34706

Για τον Δήμο Φυλής 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για την επιλογή αναδόχου

κατασκευής του Έργου

1.Ο Δήμος Φυλής, προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθ-
εση του έργου : 
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΥΛΗΣ»     Α.Μ. 11/2016
Προϋπολογισμός :

2.600.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  -
Κωδικός Πίστωσης Κ.Α.Ε. :
9775.06.021

2. Η Διακήρυξη, τα συμβατικά
τεύχη και τα τυχόν συνοδευτικά
σχέδια του έργου βρίσκονται ανα

ρτημένα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Δήμου
www.fyli.gr.
Το έντυπο οικονομικής προσφο-

ράς, που θα συμπληρωθεί από
τους διαγωνιζόμενους διατίθεται
δωρεάν από την Τεχνική Υπηρ-
εσία του Δήμου Φυλής, Κ. Παλα-
μά 23 & Α. Καρκαβίτσα, Πλατεία
Μουσών, 13341 Άνω Λιόσια,
μέχρι και την Δευτέρα 24 Ιουλίου
2017 και ώρες 9.00-13.00. Σε
περίπτωση που δεν το παραλαμ-
βάνει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος
απαιτείται εξουσιοδότηση του
προσώπου που θα το παραλάβει.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο

210/2482233, FAX επικοινωνίας
210/2486196, αρμόδιος υπάλ-
ληλος για επικοινωνία κ. Βουτσι-
νά Β. ή κ. Καραμπίνη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
την 27η Ιουλίου 2017 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
(ώρα λήξης παραλαβής προσφο-
ρών), από την αρμόδια Επιτροπή
στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Φυλής
(Μελίνα Μερκούρη), Πλατεία
Ηρώων, 13341 Άνω Λιόσια.

4.Η επιλογή του αναδόχου θα
γίνει με την «ανοικτή διαδι-
κασία» του άρθρου 27, του Ν.
4412/2016 και υπο τις προϋποθέ-
σεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των

διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί
και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α
του Ν.4412/16.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να

υποβάλει μόνο μία οικονομική
προσφορά.
Κριτήριο για την ανάθεση της

σύμβασης (άρθρο 14 της Διακήρ-
υξης) είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφο-
ρά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη
τιμή).

5.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται
να συμμετάσχουν :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριο-
ποιούνται σε ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ έργα
(για προσφέροντες εγκατε-
στημένους στην Ελλάδα πρέπει
να είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., και να 

ανήκουν στην 3η τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) και είναι εγκατε-
στημένοι :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρω-

παϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν

υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσα-
ρτήματος I της ως άνω Συμφ-
ωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν

εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει

είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων

συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθ-
ρου 76  του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε
περίπτωση που η ένωση ανα-
δειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός
και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (π.χ. κοι-
νοπραξία).
6. Για την έγκυρη συμμε-

τοχή στον διαγωνισμό απαιτείται
από τους διαγωνιζόμενους, κατά-
θεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής κατά τους όρους του
άρθρου 72 Ν. 4412/2016 (άρθρο
15 της Διακήρυξης), που
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί
του προϋπολογισμού της υπηρ-
εσίας, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο
ποσό των 41.935,49 ΕΥΡΩ.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμε-

τοχής δεν γίνονται δεκτές, αν
έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο
των 30 ημερών πλέον του χρόνου
ισχύος της προσφοράς όπως
ορίζεται στη Διακήρυξη, ήτοι (12)
μηνών και 30 ημερών, από την
ημερομηνία δημοπράτησης
(άρθρο - 72 Ν.4412/2016), δηλα-
δή πρέπει να έχουν ισχύ του

λάχιστον μέχρι 27 Αυγούστου
2018.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από
την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ -
Κωδικός Πίστωσης: Κ.Α.Ε.:
9775.06.021
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρ-
ασίας θα εγκριθεί από την Προϊ-
σταμένη Αρχή.

10 Η Διακήρυξη αυτή θα δημο-
σιευθεί σύμφωνα με την παράγρ-
αφο 1 του άρθρου 120 και την
παράγραφο 5 του άρθρου 376
στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η Περίληψη της Διακήρυξης
αυτής θα δημοσιευθεί κατά την
παρ. 4 του άρθρου 376 του Ν.
4412/2016 στο τεύχος Διακ-
ηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα
με τα εδάφια 2 και 3 της περίπτω-
σης 31 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016. 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 27-6-2017
Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άνω Λιόσια :27-6-2017
Αρ. Πρωτ. :    34705

Για τον Δήμο Φυλής 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του Έργου

1. Ο Δήμος Φυλής, προκ-
ηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για
την ανάθεση του έργου : 
“ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –

Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η
ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΣΤΟ
ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΠΚΕ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ” Α.Μ. 60/17  προϋπο-
λογισμού 168.603,81 €  ΕΥΡΩ
(με Φ.Π.Α). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ  -  Κωδικός Πίστωσης :
Κ.Α.Ε. : 30.7331.10001

2. Η Διακήρυξη καθώς
και τα τεύχη και έγγραφα της
σύμβασης βρίσκονται αναρτημέ-
να στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του Δήμου www.fyli.gr.
Το έντυπο οικονομικής προσφο-

ράς, που θα συμπληρωθεί από
τους διαγωνιζόμενους διατίθεται
δωρεάν από την Τεχνική Υπηρ-
εσία του Δήμου Φυλής, Κ. Παλα-
μά 23 & Α. Καρκαβίτσα, Πλατεία
Μουσών, 13341 Άνω Λιόσια,
μέχρι και την Πέμπτη 20 Ιουλίου
2017 και ώρες 9.00-13.00. 
Σε περίπτωση που δεν το παρα-

λαμβάνει ο ίδιος ο διαγωνιζόμε-
νος απαιτείται εξουσιοδότηση του
προσώπου που θα το παραλάβει.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο
210/2482233, FAX επικοινωνίας
210/2486196, αρμόδιος υπάλ-
ληλος για επικοινωνία κ. Βουτσι-
νά Β. ή κ. Καραμπίνη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
την 25η Ιουλίου 2017 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π. μ. (ώρα
λήξης παραλαβής προσφορών),
από την αρμόδια Επιτροπή στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβου

λίου του  Δήμου Φυλής (Μελίνα
Μερκούρη), Πλατεία Ηρώων,
13341 Άνω Λιόσια.

4. Η επιλογή του
αναδόχου θα γίνει με την «ανοικ-
τή διαδικασία» του άρθρου 27,
του Ν. 4412/2016.
Η οικονομική προσφορά των

διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί
και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α
του Ν.4412/16.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να

υποβάλει μόνο μία οικονομική
προσφορά.
Κριτήριο για την ανάθεση της

σύμβασης (άρθρο 14 της Διακήρ-
υξης) είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφο-
ρά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη
τιμή).

5.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται
να συμμετάσχουν :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριο-
ποιούνται σε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ έργα
και έργα
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (για
προσφέροντες εγκατεστημένους
στην Ελλάδα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., και να
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ) και
είναι εγκατεστημένοι :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρω-

παϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν

υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσα-
ρτήματος I της ως άνω Συμφ-
ωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν

εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει

είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων

συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθ

ρου 76  του Ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω

ενώσεις να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε
περίπτωση που η ένωση ανα-
δειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός
και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοι-
νοπραξία).

6. Για την έγκυρη συμμε-
τοχή στον διαγωνισμό απαιτείται
από τους διαγωνιζόμενους, κατά-
θεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής κατά τους όρους του
άρθρου 72 Ν. 4412/2016 (άρθρο
15 της Διακήρυξης), που
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί
του προϋπολογισμού της υπηρ-
εσίας, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο
ποσό των 2.719,42 ΕΥΡΩ.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμε-
τοχής δεν γίνονται δεκτές, αν
έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο
των 30 ημερών πλέον του χρόνου
ισχύος της προσφοράς όπως
ορίζεται στη Διακήρυξη, ήτοι 9
μηνών και 30 ημερών, από την
ημερομηνία δημοπράτησης
(άρθρο - 72 Ν.4412/2016), 
δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 

τουλάχιστον μέχρι 25 Μαΐου
2018.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρ-
ασίας θα εγκριθεί από την Προϊ-
σταμένη Αρχή.

9. Η Διακήρυξη αυτή θα δημοσιε-
υθεί σύμφωνα με την παράγραφο
1 του άρθρου 120 και την
παράγραφο 5 του άρθρου 376
στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η Περίληψη της Διακήρυξης
αυτής θα δημοσιευθεί κατά την
παρ. 4 του άρθρου 376 του Ν.
4412/2016 στο τεύχος Διακ-
ηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα
με τα εδάφια 2 και 3 της περίπτω-
σης 31 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016. 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 27-6-2017

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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Μέτρα για τις ευπαθείς
ομάδες του πληθυ-
σμού ενόψει των

υψηλών θερμοκρασιών, λαμβά-
νουν οι δήμοι Ασπροπύργου,
Ελευσίνας και Αχαρνών ,
ορίζοντας κλιματιζόμενους χώρ-
ους φιλοξενίας και συστήνοντας
στους δημότες να αποφεύγουν
τις άσκοπες μετακινήσεις, την
πολύωρη έκθεση στον ήλιο και
την έντονη σωματική εργασία.

Ειδικότερα, ο δήμος Ασπροπύρ-
γου, ενημερώνει ότι διατηρεί ανοικ-
τούς, τους παρακάτω κλιματιζόμε-
νους χώρους: Ο Δήμος Ασπροπύρ-
γου ενημερώνει όλους τους Ασπρ-
οπύργιους ότι, λόγω των έκτακτων
καιρικών φαινομένων, και του ανα-
μενόμενου κύματος καύσωνα, έως και τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου, θα λειτουργήσουν  κλιματιζόμενες αίθουσες, στο Πνε-
υματικό Κέντρο, στο Πολιτιστικό Κέντρο (Γερμανικά) και στα Α΄, Β΄ και Γ΄ ΚΑΠΗ του Δήμου, από τις 8 το πρωί έως τις
8 το απόγευμα, για τη φιλοξενία όσων Συμπολιτών αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσφορίας, λόγω της υπερβολικής
ζέστης. 

Οι κλιματιζόμενοι χώροι του δήμου Ελευσίνας που θα είναι ανοιχτοί τις ημέρες του καύσωνα , από 10.00 έως 18.00,
είναι οι εξης: Δημοτικό διαμέρισμα Ελευσίνας: • Α΄ ΚΑΠΗ στην Ελευσίνα, Αθανασίου Τσοκάνη 29, τηλ. 2105549148.
• Β΄ ΚΑΠΗ στην Ελευσίνα, Ιάκχου 40, τηλ. 2105546117. • Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο στην Ελευσίνα, Παγκάλου
& Κίμωνος, τηλ. 2105565600, 2105565614. Δημοτικό διαμέρισμα Μαγούλας: • Δημοτικό κατάστημα  Μαγούλας,
Ηρώων Πολυτεχνείου 2, τηλ. 2132140412 • ΚΑΠΗ – Πολιτιστικό στη Μαγούλα, Φιλίας Οικονόμου 1, τηλ. 2105559740

Ο Δήμος Αχαρνών εν όψει του επερχόμενου καύσωνα και των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν τις
επόμενες μέρες θέτει στη διάθεση των πολιτών, τους κάτωθι κλιματιζόμενους χώρους από τις 8.00-20.00.: 1Ο ΚΑΠΗ
Πλατεία Αγ.Νικολάου (Κεντρικό Μενίδι) τηλ:210-2402122 3Ο ΚΑΠΗ Φιλαδελφείας 205 (Κόκκινος Μύλος) τηλ:210-
2387587 Οι πρώτες υπερβάσεις του ορίου όζοντος στην Αττική.

Ο Δήμος ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ διαθέτει στο κοινό τις εξής αίθουσες: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, 
Α΄ ΚΑΠΗ ΜΑΝΔΡΑΣ 2105551314, 6932397670, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Β΄ΚΑΠΗ 2105552039,

6932397670,  ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΑΠΗ , ΚΑΠΗ ΕΡΥΘΡΩΝ, 2263062313, 6932397673,
ΚΑΠΗ ΒΙΛΛΙΩΝ 2263022729, 6932397673, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΛΛΙΩΝ, 2263320000, 6932397673, 
ΚΑΠΗ ΟΙΝΟΗΣ Π.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ ΘΗΒΩΝ 2263091598, 6932397673, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΥΘΡΩΝ 

6932397673.

Ο Δήμος Δήμαρχος Μεγαρέων ζητεί από το Υπουργείο Οικονομικών,  
να αναλάβει  την αρμοδιότητα λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών

ΟΔήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Στα-
μούλης  έστειλε επιστολή στον Υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμο

Παπαδημητρίου  με την οποία ζητεί , όπως η
αρμοδιότητα των λαϊκών Αγορών να περιέλθει στο
Δήμο Μεγάρων για να έχει ο Δήμαρχος το νόμιμο
δικαίωμα να παρέμβει και να λύσει τα προβλήμα-
τα που δυσχεραίνουν το έργο των πωλητών και
ταυτόχρονα να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των
ίδιων των πολιτών .

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,
Όπως είναι γνωστό η αρμοδιότητα των λαϊκών αγορών σε όλη τη χώρα ανήκει στους Δήμους, εκτός των

Δήμων Αττικής και της Θεσσαλονίκης, που η υπόψη αρμοδιότητα έχει παραχωρηθεί στις αντίστοιχες Περ-
ιφέρειες.
Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα για μία πολύ σημαντική δράση, όπως είναι η λαϊκή αγορά, η οποία

επηρεάζει σημαντικά την λειτουργία μιας πόλης με σοβαρές κοινωνικές και λοιπές λειτουργικές προεκτά-
σεις, ο ρόλος του Δήμου στην Αττική είναι απλά γνωμοδοτικός και μόνο σε ό,τι αφορά στην χωροθέτηση
αυτής.
Έτσι λοιπόν, ενώ η Περιφέρεια εισπράττει τα έσοδα των λαϊκών αγορών με ένα μικρό ποσοστό να μετα-

βιβάζεται στον Δήμο, ο Δήμος επωμίζεται σχεδόν τα πάντα, που αφορούν στην λειτουργία τους και δέχε-
ται όλα τα παράπονα και τις απαιτήσεις των πολιτών καθώς και των πωλητών λαϊκών αγορών, χωρίς όμως
να έχει την δυνατότητα επίλυσής τους, αφού δεν έχει την αρμοδιότητα.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε πολύ, όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου η αρμο-

διότητα των λαϊκών αγορών, να περιέλθει στην αρμοδιότητα των Δήμων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης,
όπως αυτό εξάλλου ισχύει για όλους τους λοιπούς Δήμους της Ελλάδας.»

Ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετέρωσης
πυρομαχικών παλαιού τύπου, 

εντός του αεροδρομίου Ελευσίνας, 
το Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017, από τις

06:30 ως τις 12:00. 

ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ.
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ.
Νικόλαος Μελετίου ενημερώνει όλους τους

πολίτες ότι, θα πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη έκρηξη
εξουδετέρωσης πυρομαχικών παλαιού τύπου, εντός
του αεροδρομίου Ελευσίνας, το Σάββατο, 1 Ιουλίου
2017, από τις 06:30 ως τις 12:00. 
Οι κάτοικοι των επηρεαζόμενων περιοχών, παρακα-
λούνται να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, στο
άκουσμα ενδεχόμενων θορύβων. 
Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμοδίων, δεν
απαιτείται η λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου. 

Επανέρχεται η Λεωφορειακή
Γραμμή 735 στο Ζεφύρι ...

Με αυξημένη Αστυνομική δύναμη
στην περιοχή 
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Νησιώτικο «άρωμα» στην καλοκαιρινή γιορτή
του Παιδικού Σταθμού της Δημοτικής Ενότητας Φυλής,

Νησιώτικο «άρωμα» είχε η καλοκαιρι-
νή γιορτή του Παιδικού Σταθμού της
Δημοτικής Ενότητας Φυλής, που

πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτ-
ης 23 Ιουνίου στον προαύλιο χώρο του Παι-
δικού Σταθμού και μάγεψε τους γονείς και
τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής.

Οι λιλιπούτειοι… ηθοποιοί του Παιδικού
Σταθμού, ντυμένοι γοργόνες, ψαράδες και
ναύτες, σκόρπισαν με ποιήματα και μικρά
σκετσάκια, το χαμόγελο και την καλοκαιρινή
διάθεση στο κοινό, που καταχειροκρότησε
ενθουσιασμένο την προσπάθεια των παι-
διών. 

Την προσπάθεια των παιδιών και των παι-
δαγωγών εξήρε ο Πρόεδρος του Παιδικού
Σταθμού, Βαγγέλης Σταματάκος, και ευχα-
ρίστησε θερμά τους γονείς για τη στήριξή
τους στις προσπάθειες της Διοίκησης και των
παιδαγωγών, καθώς και την υποστήριξη τους
στην προσπάθεια των παιδιών.

«Πάντα προσπαθούμε να προσφέρουμε ότι καλύτερο μπορούμε στα παιδιά», υπογράμμισε ο Βαγγέλης Σταματά-
κος, ο οποίος δεσμεύθηκε ότι ούτε και τη νέα παιδαγωγική χρονιά θα μείνει κάποιο παιδί εκτός του Παιδικού Σταθ-
μού, μία υπόσχεση που είχε δώσει και πέρυσι και την οποία τήρησε.

Το εξαιρετικό έργο που προσφέρει ο Παιδικός Σταθμός, εξήρε ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Φυλής,
Σπύρος Μπρέμπος, συγχαίροντας τον Βαγγέλη Σταματάκο για τη σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών και της
δομής του Παιδικού Σταθμού. Με θερμό χειροκρότημα ευχαρίστησαν τον Βαγγέλη Σταματάκο και οι γονείς, συγχαίρ-
οντας τον, όπως και τις παιδαγωγούς, για την εξαιρετική γιορτή.

Τον Βαγγέλη Σταματάκο «για τον αγώνα που έχει καταβάλλει για να επιτύχει τις απαραίτητες αλλαγές στο χώρο του
Παιδικού Σταθμού», ευχαρίστησε και η Διευθύντρια του Παιδικού Σταθμού, Ειρήνη Μωραΐτου, η οποία ενδεικτικά ανα-
φέρθηκε στην ανακατασκευή του χώρου της κουζίνας και την πλήρη ανακαίνιση των μπάνιων των παιδιών. Μάλιστα
η κα Μωραΐτου υπογράμμισε ότι ο κ. Σταματάκος έχει υποσχεθεί ότι θα συνεχιστεί το έργο της αναβάθμισης των
δομών, εσωτερικά και εξωτερικά του Παιδικού Σταθμού. Τέλος, ευχαρίστησε τα παιδιά για την προσπάθεια που κατέ-
βαλλαν για την υλοποίηση της γιορτής, τις παιδαγωγούς για το έργο τους και τους γονείς για τη συνεργασία τους. 

ΞΞεεκκιιννάά  ττοο  55οο  ΑΑττττιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο  ΑΑρρχχααίίοουυ  ΔΔρράάμμααττοοςς  
ΓΓιιαα  55ηη  χχρροοννιιάά  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ααππόό  ττηη  11ηη  έέωωςς  ττιιςς  1100  ΙΙοουυλλίίοουυ

Το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος επιστρέφει στην Ελευσίνα
για 5η χρονιά, από τη 1η έως τις 10 Ιουλίου, με τις φετινές
εργασίες του να είναι επικεντρωμένες στον μεγάλο τραγικό

ποιητή Σοφοκλή. Οι διοργανωτές και συμμετέχοντες στο Αττικό Σχο-
λείο Αρχαίου Δράματος βρίσκονται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να
μας ανακοινώσουν την συμμετοχή του Σχολείου στο νεοσύστατο Διεθ-
νές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η συμμετοχή στο δίκτυο έρχεται ως ανταμοιβή στις άοκνες προσπά-
θειες των καθηγητών, μαθητών και εθελοντών του Αττικού Σχολείου για
την προαγωγή και την έρευνα του αρχαίου δράματος, και σηματοδοτεί
το άνοιγμα ενός καινούργιου κύκλου εργασιών για την μελέτη των
αρχαίων ελληνικών κειμένων καθώς και για την θεατρική τους απόδο-
ση.

Στο Διεθνές Δίκτυο θα συνεργάζονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα
και σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες για την προαγωγή του αρχαίου δράματος και της σημασίας του, οι εξής φορείς
που θα υπογράψουν με το ΥΠΠΟΑ τριετή προγραμματική σύμβαση: το Εθνικό Θέατρο (σε συνεργασία με το Ευρω-
παϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών), το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Φεστιβάλ Αθηνών με το «Λύκειο Επι-
δαύρου» και το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος της Ελευσίνας. To Aττικό Σχολείο εντάσσεται από φέτος στο πλαίσιο
των δράσεων Ελευσίνα-Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021. Από αυτή τη χρονιά ξεκινά και η συνεργασία
μας με το διεθνές φεστιβάλ παραστατικών τεχνών Between the Seas, με έδρα την Νέα Υόρκη.

Το σχολείο θα φιλοξενήσει 50 μαθητές στο εντατικό θερινό πρόγραμμά του, όπου θα διδάξουν καθηγητές από την
Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπροσθέτως, η ομάδα τον Αύγουστο του 2017 θα παρουσιάσει στο πλαίσιο του φεστιβάλ
Αισχύλεια την τραγωδία Φιλοκτήτης σε νέα μετάφραση, με την συμμετοχή καταξιωμένων ηθοποιών.

Διήμερο Εργαστήριο
στην Ελευσίνα: 

Κινούμενες παροιμίες 
από όλο τον κόσμο.

(για παιδιά 12-15 ετών)
1 & 2 Ιουλίου (10:00-14:00, Αισχύλου 21 )

Ένα διήμερο εργαστήριο κινούμενης εικόνας με
τον Μπάμπη Αλεξιάδη (animator και media artist
που μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Λονδίνου και

Αθήνας) με σκοπό τη διδασκαλία και την εκμάθηση παρ-
αδοσιακών τεχνικών animation. Βασική αρχή των εργα-
στηρίων είναι να προσφέρουν τη δυνατότητα στους
συμμετέχοντες να δημιουργήσουν το δικό τους animation
μικρού μήκους.

Το εργαστήριο θα βασιστεί σε παροιμίες από όλο τον
κόσμο και μέσα από το animation και την αφήγηση οι
συμμετέχοντες θα εμπνευστούν και θα δημιουργήσουν
την δική τους ιστορία.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να μάθουν
την τεχνική του παραδοσιακού animation (pixilation, stop
motion) μέσα από την ζωγραφική το κολάζ και την γλυπτι-
κή. Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι να προσφέρει τη
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μάθουν τη δομή του
παραδοσιακού animation και τη σύνθεση της κινούμενης
εικόνας χρησιμοποιώντας αναλογικές εφαρμογές όπως το
θαυματοτρόπιο, το πραξινοσκόπιο και το ζωοτρόπιο.

Οι συμμετέχοντες θα είναι οι βασικοί δημιουργοί του ani-
mation, καθώς θα πάρουν μέρος σε όλα τα στάδια της
παράγωγης μιας μικρού μήκους ταινίας κινουμένων
σχεδίων, από το animation και τη σκηνοθεσία έως το μον-
τάζ και την ηχογράφηση του soundtrack.
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Την Τρίτη, 4 Ιουλίου και ώρα 20:00 μ.μ.
θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύρ-

γου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για
τα παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης
.

Θέμα 1ο :Σύναψη Προγραμματικής Σύμβα-
σης, για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμ-
ματος, με τίτλο: «Ατμοσφαιρική ρύπανση και
Ανθρώπινη Υγεία στο Δήμο Ασπροπύργου :
Προσδιορισμός χημικών ρύπων, Χαρακτηρι-
σμός πιθανών πηγών εκπομπής  και Διερ-
εύνηση της κάλυψης των νομοθετικών απαιτή-
σεων».

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Περιβάλλοντος
και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ελένη Βερούτη.

Θέμα 2ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ορι-
στικής παραλαβής της υπηρεσίας,
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 3ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ορι-
στικής παραλαβής της υπηρεσίας, «ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 4ο :Έγκριση ανανέωσης-επέκτασης
της διάρκειας ισχύος, της από 14-10-2004
επαγγελματικής μίσθωσης μεταξύ του Δήμου
Ασπροπύργου και του κ. Ηλία Χιονίδη, σύμφ-
ωνα με την υπ  ̀αριθμ. 18287/18-05-2017 Γνω-
μοδότηση του Δικηγόρου, κ. Γεώργιου
Συλλούρη.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο :Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθα-
ριότητας και Φωτισμού, και επαναβεβαίωση,
για τον κ. Κοπαλίδη Ιωάννη, του Δημητρίου.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ορι-
στικής παραλαβής της υπηρεσίας,
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ».

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο :Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για τη
διάνοιξη των οδών Φυλής και Γκορυτσάς σε
εκτός σχεδίου τμήματά τους.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας &
Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 8ο : Παραχώρηση του υπ  ̀αριθμ. Ζ-
1213 οικογενειακού τάφου στους κληρονόμους
της Τσιβελεκίδου Μαρίας, του Θεμιστοκλή και
της Μαρίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 9ο : Έγκριση της υπ  ̀αριθμ. 274/2017
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
ρύθμισης της οφειλής, της κας Ευγενίας Τσου-
καλά, του Δημητρίου, με διαγραφή των Χ.Κ.
694 & 544/2017, που αφορούν Δημοτικά Τέλη
Καθαριότητας και Φωτισμού ετών 2010-2011,
και επαναβεβαίωση των Δ.Τ. Καθαριότητας και
Φωτισμού ετών 2010- 2011, σε είκοσι τέσσερις
ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 10ο :Έγκριση της υπ  ̀αριθμ. 285/2017
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
ρύθμισης της οφειλής, της εταιρείας «Α.
Κατσούλης Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», με διαγρ-
αφή των σχετικών Χ.Κ. και επαναβεβαίωση της
οφειλής σε πενήντα μηνιαίες δόσεις.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 11ο:  Έγκριση της υπ  ̀αριθμ. 286/2017
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
ρύθμισης της οφειλής, της εταιρείας ΑΦΟΙ
ΖΑΠΟΥΝΙΔΗ Ο.Ε., με διαγραφή των σχετικών
Χ.Κ. και επαναβεβαίωση της οφειλής σε πενήν-
τα μηνιαίες δόσεις.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 12ο :Παραχώρηση του υπ  ̀αριθμ. Ε-
0138 οικογενειακού τάφου στον Χάψα Χαρά-
λαμπο, του Ευσταθίου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 13ο :Παραχώρηση του υπ  ̀αριθμ. Ε-
0072 οικογενειακού τάφου στην Αζβεστο-
πούλου Μαρία, του Πολύκαρπου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 14ο :Παραχώρηση του υπ  ̀αριθμ. Ε-
0109 οικογενειακού τάφου στον Καραγιαννίδη
Συμεών, του Αποστόλου.

Θέμα 15ο :Παραχώρηση του υπ  ̀αριθμ. Ε-
0106 οικογενειακού τάφου στον Σαββίδη Ανα-
στάσιο, του Ιωάννη.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 16ο :Παραχώρηση του υπ  ̀αριθμ. Ε-
0034 οικογενειακού τάφου στην Πορουτσίδου
Δέσποινα, του Σάββα.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 17ο :Παραχώρηση του υπ  ̀αριθμ. Ε-
0219 οικογενειακού τάφου στον Βλάχο Ελευθ-
έριο, του Θεοδώρου.Εισηγητής: Ο Πρόεδρος 

Δ Σ, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 18ο  :Παραχώρηση του υπ  ̀αριθμ. Δ-
0128 οικογενειακού τάφου στον Κότα Αναστά-
σιο, του Δημητρίου. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμ-
πούλας.

Θέμα 19ο :Παραχώρηση του υπ  ̀αριθμ. Ε-
0286 οικογενειακού τάφου στον Πετρίδη
Δημήτριο, του Ιωάννη.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας. 

Θέμα 20ο :Παραχώρηση του υπ  ̀αριθμ. Ζ-
0085 οικογενειακού τάφου στον Μελετίου Νικό-
λαο, του Ιωάννη.Εισηγητής: Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμ-
πούλας.

Θέμα 21ο : Παραχώρηση του υπ`
αριθμ. Ζ-0853 οικογενειακού τάφου στον
Συγγελάκη Μανούσο, του Παύλου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 22ο : Παραχώρηση του υπ`
αριθμ. Θ-0103 οικογενειακού τάφου στον Σιδ-
ηρόπουλο Αλέξιο, του Παναγιώτη και της
Μαρίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 23ο :Παραχώρηση του υπ  ̀αριθμ. Γ-
0223 οικογενειακού τάφου στους κληρονόμους
της Παπαδοπούλου Μαρίας, του Δημητρίου και
της Δημητρούλας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 24ο :Παραχώρηση του υπ  ̀αριθμ. Θ-
0263 οικογενειακού τάφου στον Σαββίδη
Παύλο, του Χαράλαμπου και της Μαρίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 25ο :Έγκριση μετάβασης Αιρετού και
Δημοτικών Συμβούλων, του Δήμου Ασπρ-
οπύργου, στο Πλοϊέστι της Ρουμανίας, από 14
έως 16 Ιουλίου 2017, και έγκριση διενέργειας
της δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μετά-
βασης της αντιπροσωπείας του Δήμου, όπως
και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
3.350,00€.Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομι-
κής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 26ο :Ψήφισμα για τη συγκέντρωση
υπογραφών με σκοπό την διεκδίκηση του επα-
ναπατρισμού, του αγάλματος της Αφροδίτης
της Μήλου, σύμφωνα και με την υπ  ̀ αριθμ.
2162/22-06-2017 επιστολή της Κ.Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 27ο :Τροποποίηση του άρθρου 2, του
από 27/09/2013 και με αρ. πρωτ. 36311 τρο-
ποποιούμενου συμφωνητικού εκμίσθωσης
ακινήτου για την λειτουργία «Κέντρου Επαγγε-
λματικής Κατάρτισης» βάσει της 297/2017
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 28ο :Διαγραφή του ποσού των
780,00€ για την εισφορά σε χρήμα στην περ-
ιοχή ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ, για την κα Πατεράκη Αικατε-
ρίνη, και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτή-
τες.Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 29ο :Παραχώρηση του υπ  ̀αριθμ. Ε-
0545 οικογενειακού τάφου στον Μυλωνά
Δημήτριο, του Σπύρου και της
Μαρίας.Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικ-
ητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρ-
ος Τσίγκος.

Θέμα 30ο :Έγκριση διενέργειας δαπάνης
σύμφωνα με την υπ  ̀αριθμ. 534/ΟΙΚ. ΥΠ./ 28-
06-2017 εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικής
Υπηρεσίας.Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομι-
κής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 31ο :Έγκριση αιτημάτων χορήγησης
Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 32ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ –
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 4.7.17
ΤΤηηνν  εεκκππόόννηησσηη  εερρεευυννηηττιικκοούύ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς,,  μμεε  ττίίττλλοο::  ««ΑΑττμμοοσσφφααιιρριικκήή  

ρρύύππααννσσηη  κκααιι  ααννθθρρώώππιιννηη  υυγγεείίαα  σσττοονν  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ»»  ππρροοωωθθεείί  οο  δδήήμμοοςς  
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άνω Λιόσια :27-6-17
Αρ. Πρωτ. : 34707

Για τον Δήμο Φυλής 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του Έργου

1. Ο Δήμος Φυλής, προκ-
ηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για
την ανάθεση του έργου : 
“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ” Α.Μ. 52/17

προϋπολογισμού 300.000,00
ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α). 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ

ΠΟΡΟΙ  -  Κωδικός Πίστωσης :
Κ.Α.Ε. : 15.7332.10003.

2. Η Διακήρυξη, τα
συμβατικά τεύχη και τα τυχόν
συνοδευτικά σχέδια του έργου
βρίσκονται αναρτημένα στην

ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήμου www.fyli.gr.
Το έντυπο οικονομικής προσφο-

ράς, που θα συμπληρωθεί από
τους διαγωνιζόμενους διατίθεται
δωρεάν από την Τεχνική Υπηρ-
εσία του Δήμου Φυλής, Κ. Παλα-
μά 23 & Α. Καρκαβίτσα, Πλατεία
Μουσών, 13341 Άνω Λιόσια,
μέχρι και την Δευτέρα 24 Ιουλίου
2017 και ώρες 9.00-13.00. Σε
περίπτωση που δεν το παραλαμ-
βάνει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος
απαιτείται εξουσιοδότηση του
προσώπου που θα το παραλάβει.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο

210/2482233, FAX επικοινωνίας
210/2486196, αρμόδιος υπάλ-
ληλος για επικοινωνία κ. Βουτσι-
νά Β. ή κ. Καραμπίνη.

3. Ο διαγωνισμός θα διε-
ξαχθεί την 27η Ιουλίου 2017
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00
π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής
προσφορών), από την αρμόδια
Επιτροπή στο Δημαρχείο του
Δήμου Φυλής Πλατεία Ηρώων,
13341 Άνω Λιόσια.

4. Η επιλογή του
αναδόχου θα γίνει με την «ανοικ-
τή διαδικασία» του άρθρου 27,

του Ν. 4412/2016 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των

διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί
και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α
του Ν.4412/16.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να

υποβάλει μόνο μία οικονομική
προσφορά.
Κριτήριο για την ανάθεση της

σύμβασης (άρθρο 14 της Διακήρ-
υξης) είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφο-
ρά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη
τιμή).

5.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται
να συμμετάσχουν :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριο-
ποιούνται σε οικοδομικά έργα,
έ ρ γ α
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και
έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ (για προσφέρ-
οντες εγκατεστημένους στην
Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμ-
μένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ..Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., και να ανήκουν στην
Α2 τάξη και άνω για έργα κατ-

ηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Α1 τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και
Α1 τάξη και άνω για έργα κατ-
ηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ) και είναι
εγκατεστημένοι :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρω-

παϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν

υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσα-
ρτήματος I της ως άνω Συμφ-
ωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν

εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει

είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων

συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθ-

ρου 76  του Ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω

ενώσεις να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε
περίπτωση που η ένωση ανα-
δειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός
και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοι-
νοπραξία).

6. Για την έγκυρη συμμε-
τοχή στον διαγωνισμό απαιτείται
από τους διαγωνιζόμενους, κατά-
θεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής κατά τους όρους του
άρθρου 72 Ν. 4412/2016 (άρθρο
15 της Διακήρυξης), που
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί
του προϋπολογισμού της υπηρ-
εσίας, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο
ποσό των 4.838,71 ΕΥΡΩ.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμε-

τοχής δεν γίνονται δεκτές, αν
έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο
των 30 ημερών πλέον του χρόνου
ισχύος της προσφοράς όπως
ορίζεται στη Διακήρυξη, ήτοι 9
μηνών και 30 ημερών, από την
ημερομηνία δημοπράτησης
(άρθρο - 72 Ν.4412/2016), δηλα-

δή πρέπει να έχουν ισχύ του-
λάχιστον μέχρι 27 Μαΐου 2018.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρ-
ασίας θα εγκριθεί από την Προϊ-
σταμένη Αρχή.

9. Η Διακήρυξη αυτή θα δημοσιε-
υθεί σύμφωνα με την παράγραφο
1 του άρθρου 120 και την
παράγραφο 5 του άρθρου 376
στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η Περίληψη της Διακήρυξης
αυτής θα δημοσιευθεί κατά την
παρ. 4 του άρθρου 376 του Ν.
4412/2016 στο τεύχος Διακ-
ηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα
με τα εδάφια 2 και 3 της περίπτω-
σης 31 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016. 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 27-6-2017

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ          

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                         
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ασπρόπυργος, 28 Ιούνιου  2017
Αρ. Πρωτ.: 24832                

Ταχ.Δ/νση:  Λεωφ.  Δημοκρατίας
18                                  
Ταχ. Κωδ. : 19 300 Ασπρόπυρ-
γος
Τηλέφωνο : 2132006417-28                                                           
Τηλεομοιότυπο (φαξ): 210
5576485                                   
Πληροφορίες : Σοφία Πανταζή 
Email:  pantazi.s@aspropyr-
gos.gr                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ

ΤΙΤΛΟ:«ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ»

1. Ο Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, προκηρύσσει ανοιχτό δια-
γωνισμό για την ανάθεση του
έργου “ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ”, με
προϋπολογισμό 200.000,00
ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Το έργο
συντίθεται από τις ακόλουθες
κατηγορίες εργασιών: α) κατ-
ηγορία έργου υδραυλικά, με
προϋπολογισμό 161.290,00€
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,
απρόβλεπτα και απολογιστικές
εργασίες).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορ-
ούν να παραλάβουν τα συμβατι-
κά τεύχη του διαγωνισμού (Δια-
κήρυξη, Συγγραφή Υποχρ-
εώσεων κ.λ.π) από την ιστο-
σελίδα του Δήμου www.aspropy-
rgos.gr και τα λοιπά στοιχεία το
διαγωνισμού από γραφεία της
Δ/νσης Πολεοδομίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ασπροπύργου,  Σαλαμίνας και
Αθ. Διάκου Ασπρόπυργος. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2132006417, FAX 2105576485,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοι-
νωνία κ. Σοφία Πανταζή.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθ-
εί στις  27 Ιουλίου 2017, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. και
το σύστημα υποβολής προσφο-
ρών είναι με επί μέρους ποσο-
στά έκπτωσης της περ. α) της
παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν.
4412/16.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται
δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμε-
νοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπρ-
αξία, εγγεγραμμένοι στο
Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την
κατηγορία και τάξη του
έργου,(κατηγορία  υδραυλικά,
τάξη Α2 και άνω και β) αλλοδα-
ποί διαγωνιζόμενοι που απο-
δεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτι-
κά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής ύψους
3.225,70 ΕΥΡΩ και ισχύ του-
λάχιστον 6 μηνών και 30 ημε-
ρών, μετά την ημέρα διεξαγω-
γής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφ-
ορών είναι 6 μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται
από πόρους του Δήμου. Προκα-
ταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημο-
πρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου.

Ασπρόπυργος   28/06/2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή::  ΑΑππόό  ττοο  ΠΠέέρρααμμαα
έέωωςς  ττηηνν  ΚΚόόρριιννθθοο..

Το ποσοστό των ακατάλληλων ακτών ανέρχεται σε 45,45%.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ          

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                         
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ασπρόπυργος, 28 Ιούνιου  2017
Αρ. Πρωτ.: 24819                

Ταχ.Δ/νση:  Λεωφ.  Δημοκρατίας
18                                  
Ταχ. Κωδ.  : 19 300 Ασπρόπυρ-
γος
Τηλέφωνο : 2132006417-28                                                           
Τηλεομοιότυπο (φαξ): 210
5576485                                   
Πληροφορίες : Σοφία Πανταζή 
E m a i l :
pantazi.s@aspropyrgos.gr                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ

ΤΙΤΛΟ:
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017-2018»

1. Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι-
σμό για την ανάθεση του έργου
“ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017-2018”, με

προϋπολογισμό 6.000.000,00
ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλο-
υθες κατηγορίες εργασιών: α)
κατηγορία έργου οδοποιία, με
προϋπολογισμό 4.838.709,68,€
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,
απρόβλεπτα και απολογιστικές
εργασίες).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να παραλάβουν τα συμβατικά
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρ-
υξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κ.λ.π) από την ιστοσελίδα του
Δήμου www.aspropyrgos.gr και
τα λοιπά στοιχεία το διαγωνισμού
από γραφεία της Δ/νσης Πολεο-
δομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνας και Αθ. Διάκου Ασπρ-
όπυργος. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2132006417, FAX 2105576485,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοι-
νωνία κ. Σοφία Πανταζή.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις  25 Ιουλίου 2017, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το
σύστημα υποβολής προσφορών
είναι με επί μέρους ποσοστά
έκπτωσης της περ. α) της παρ. 2
του άρθρου 95 του Ν. 4412/16.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι,

μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που
καλύπτουν την κατηγορία και
τάξη του έργου,(κατηγορία  οδο-
ποιία, τάξη τέταρτη και άνω και β)
αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ-
ταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και
ποσοτικά) με το δημοπρατούμε-
νο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής ύψους
96.774,00 ΕΥΡΩ και ισχύ του-
λάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών,
μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι 6 μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από
πόρους του Δήμου, με πολυετή
δαπάνη, 3.072.000,00€ για το
2017 και 2.928.000,00€, για το
2018. Προκαταβολή δε θα χορη-
γηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρ-
ασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου.

Ασπρόπυργος   28/06/2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών προχώρησε
και το 2017, για 38η χρονιά, στην πραγματοποίηση εκτε-
ταμένων δειγματοληψιών και αναλύσεων στα μικροβιολο-

γικά εργαστήρια που διαθέτει. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 98
(60,12%) είναι κατάλληλες παράλιες για κολύμβηση και 65
(39,87%) είναι ακατάλληλες, σε σύνολο 163 που αναλύθηκαν.
Μεγάλο μέρος της ακτογραμμής στον νομό Αττικής κρίθηκε με
βάση τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ ακατάλληλο για κολύμβηση και
άρα επιβλαβές και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία με υψηλές
συγκεντρώσεις ρυπογόνων παραγόντων.
Με γνώμονα τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων το
ΠΑΚΟΕ κάνει την κατανομή στις παραλίες χαρακτηρίζοντάς τις
Κατάλληλες (Κ) για κολύμβηση και Ακατάλληλες (Α).

Ασπρόπυργος: Τόσο ο αριθμός των κολοβακτηριδίων όσο και
των εντερόκοκκων υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια. Συγκεκρι-
μένα, ανιχνεύτηκαν έως και 370 κολοβακτηρίδια ανά 100ml
νερού (επιτρεπόμενο όριο 250/100ml νερού) και 285 εντερό-
κοκκοι ανά 100ml νερού (επιτρεπόμενο όριο 100/100ml νερού).

Ελευσίνα: Τραγική είναι η κατάσταση στην Ελευσίνα, καθώς τα

κολοβακτηρίδια αγγίζουν έως και τα 380 ανά
100ml νερού (επιτρεπόμενο όριο 250/100ml
νερού), ενώ ο αριθμός των εντερόκοκκων
είναι… απροσδιόριστος.
Οι εντερόκοκκοι («εντερικοί κόκκοι») είναι
μικροοργανισμοί και συγκεκριμένα βακτήρια.
Η ποιότητα του θαλασσινού νερού εξαρτάται
και από την ποσότητα των βακτηρίων αυτών
που υπάρχουν. Σύμφωνα με την ιατρική
κοινότητα, η αυξημένη ποσότητα εντερόκοκ-
κων στο νερό που κολυμπάμε μπορεί να προ-
καλέσει:
– ουρολοιμώξεις
– μικροβιαιμία/ενδοκαρδίτιδα (τόσο σε προσθ-
ετικές όσο και σε ακέραιες βαλβίδες)
– ενδοκοιλιακές και πυελικές λοιμώξεις. Σπανι-
ότερα λοιμώξεις τραυμάτων, εγκαυμάτων,
μηνιγγίτιδα

Στο αναλυτικό πίνακα, που αφορούν τις ακτές της Δυτικής Αττι-
κής, δεν φαίνεται απλώς η καταλληλότητα ή μη της κάθε ακτής,

αλλά και ο βαθμός της όποιας καθαρότητας, καθώς παρατίθεν-
ται αναλυτικά και οι τιμές για τα κολοβακτηρίδια και τον εντερό-
κοκκο ανά όγκο νερού.
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ΥΥππεεγγρράάφφηη  ηη  ππρροογγρρααμμμμααττιικκήή  σσύύμμββαασσηη  γγιιαα  ττηηνν  
ααννττιικκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  σσυυννθθεεττιικκοούύ  ττάάππηητταα  σσττοο  δδηημμοοττιικκόό

γγήήππεεδδοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ««ΤΤάάκκηηςς  ΧΧααρρααλλααμμππίίδδηηςς»»

Το γραφείο του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργου Βασιλειάδη  επισ-
κέφθηκε βρέθηκε ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέκος, ο οποίος προχώρησε στην
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργό για την πράξη:

«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό
γήπεδο «Τάκης Χαραλαμπίδης» του Δήμου Χαϊδαρίου.»

Στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω
Λιοσίων, συνεδριάζει σήμερα  30-6-2017 και ώρα
12:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής, προκειμένου

να συζητήσει  τα ακόλουθα θέματα:

1. Διεύρυνση Εκτελεστικής Επιτροπής με εκλογή δύο (2)
τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών που
προέρχονται από την μειοψηφία για την συγκρότησή της
όταν επιλαμβάνεται θεμάτων πειθαρχικού χαρακτήρα
(παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011).

2. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιω-
τικού δικαίου αόριστου χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής
απόφασης.

3. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ
του Δήμου Φυλής και τριών (3) ιδιοκτητών που ζητούν καθ-
ορισμό τιμή μονάδος για αποζημίωση που υπερβαίνει το
ποσό των 30.000,00€ δυνάμει της υπ’ αριθμ 143/17 απόφ-
αση Ο.Ε

4. Τροποποίηση της αρ. 182/2015 απόφασης Δ.Σ. περί
ορισμού μελών του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής, ως προς την αντικατάσταση
ενός τακτικού μέλους και ενός αναπληρωματικού.

5. Τροποποίηση της αρ. 23/2016 απόφασης Δ.Σ. περί
εκλογής αντιπροέδρου και ορισμού μελών του Δ.Σ. του
ν.π.δ.δ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής.

6. Αποδοχή και εξόφληση οφειλών από το Δήμο της
Κ.Ε.ΔΗ.Φ., σύμφωνα με έγγραφη εισήγηση των εκκαθαρ-
ιστών.

7. Αποδοχή ή μη της αρ. 53/2017 απόφασης Ο.Ε. περί
παραίτησης ή μη από την με αρ. 4938/12 καταθ. ασκηθ-

είσα Έφεση του Δήμου Φυλής, κατά της εταιρείας «Συνερ-
γαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών
Ελεγκτών».

8. Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβα-
σης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου
Δικαίου και του Δήμου Φυλής, για την ανάδειξη του Δήμου
ως προπύργιο αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

9. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
10. Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 53.057,60 € της

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης από το Δήμο Φυλής, για την κάλυψη αναγκών
συντήρησης και προμήθειας υλικών σχολικών κτιρίων
κατά τις καλοκαιρινές σχολικές διακοπές, ενόψει του νέου
σχολικού έτους 2017-2018».

11. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο
Αθηνών κ. Σεραφείμ Κων/νου Κάρλου, για υπόθεση που
του ανατέθηκε με την αρ. 114/2017 απόφαση Ο.Ε.

12. Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου του
Δήμου Φυλής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέρον-
τος για το έτος 2017.

13. Καθορισμός Διδάκτρων Δημοτικού Ωδείου Φυλής
για τη σχολική χρονιά 2017-2018.

14. Kαθορισμός αμοιβής εξεταστικών επιτροπών των
Διπλωματικών εξετάσεων του Δημοτικού Ωδείου Φυλής.

15. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε άπορους δημότες
μας.

16. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017.
17. Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό του

Δήμου με τους Φώτιο Γιαννακόπουλο και Κων/νο Γιαν-
νακόπουλο για εδαφική έκταση στο ΟΤ 162 στη Δημοτική

Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής επί αγωγής τους η
οποία συζητείται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

18. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης 593,05 τ.μ.
ιδιοκτησίας ΣΥΡΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, στο ΟΤ 69 (χώρος
Αθλοπαιδιών) στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του
Δήμου Φυλής.

19. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης 273 τ.μ. ιδιοκ-
τησίας ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στα ΟΤ 140-14 της
Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.

20. Έγκριση του 2ο Συγκριτικού Πίνακα για τις εργασίες
: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ
Δ.Ε Φυλής ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» (ΑΡ.ΜΕΛ. 278/16).

21. Απαγόρευση Στάσης - Στάθμευσης σε δρόμους
όπου διέρχεται ή Λεωφορειακή Γραμμή 735 και ανήκουν
στην Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.

22. Τροποποίηση της αρ. 140/2017 απόφασης Δ.Σ.
περί έγκρισης του πορίσματος της επιτροπής καταγραφ-
ής βλαβών αγωγών αποχέτευσης, ως προς το ποσό
αποζημίωσης που αιτείται ο δημότης.

23. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματι-
κής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Φυλής για την κατασκευή του έργου με τίτλο :
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 4.981.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

24. Επικύρωση της αρ. 62/2017 απόφασης Δ.Σ. του
ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» του Δήμου
Φυλής περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογι-
σμού οικ. Έτους 2017 για την εξασφάλιση πιστώσεων
του ν.π.δ.δ.                                                                                                                                                                                     

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη Γερμανία

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

Αποδοχή και εξόφληση οφειλών 
από το Δήμο της Κ.Ε.ΔΗ.Φ., σύμφωνα με

έγγραφη εισήγηση των εκκαθαριστών
Στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής
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ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377
ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((11--11,,55σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ    ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΉΉ  ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

((22--44σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855  ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ

ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΔΔΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ 

210 5575860-1

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο 

Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.

6974792931, 2105571963

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς
εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττμμ    ππλληησσίίοονν

22οουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
ΔΔιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθμμεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο  ήή
mmiinnii  mmaarrkkeett..    

ΤΤιιμμήή  σσυυζζηηττήήσσιιμμηη..  66997777998822117733

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ

ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝΔΡΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ. EIMAIL:HR@MAVELEC.GR, 
FAX : 2105556953."

ΔΔΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  
ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--

ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922



Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 θριάσιο-11

Σ υ μ πλ ή ρ ω μ α
της Επίσημης
Εφημερίδας της
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς
Ένωσης

Πληροφορίες και ηλεκτρονι-
κά έντυπα: 

Προκήρυξη σύμβασης –
υπηρεσίες κοινής ωφελείας

Οδηγία 2014/25/ΕΕ

ΤΜΗΜΑ Ι: Αναθέτων Φορέας
Ι.1) Επωνυμία και διε-

υθύνσεις:Επίσημη Επωνυμία:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδρο-
μική Διεύθυνση: Λεωφόρος
Μεσογείων 357-359, Πόλη :
Χαλάνδρι, Κωδικός NUTS:EL 30,
Ταχ. Κωδικός: 152 31 Χώρα:
Ελλάδα, Αρμόδιος για πληροφο-
ρίες: κ. Ειρ. Αγγελοπούλου,
Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθ-
ειών, Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:procurement@desf
a.gr, Τηλέφωνο: +30 210
6501200/ +30 2130884000/ +30
213884230Φαξ: + 30 210
6749504/ +30 2130884232,
Διεύθυνση (-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική Διεύθυνση της Αναθέτου-
σας Αρχής (URL):
http://www.desfa.gr

Ι.2) Από κοινού διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης

Ι.3) Επικοινωνία: Τα έγγραφα
της σύμβασης είναι διαθέσιμα για
απεριόριστη, πλήρη, άμεση και
δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυ-
νση: http://www.desfa.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι
διαθέσιμες από: προαναφερθ-
είσα διεύθυνση

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής πρέπει να υποβάλ-
λονται: στην προαναφερθείσα
διεύθυνση

Ι.6) Κύρια δραστηριότητα:
Παραγωγή, μεταφορά και διανο-
μή αερίου και θερμότητας

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Αντικείμενο
ΙΙ.1)  Εύρος της σύμβασης
ΙΙ.1.1)Τίτλος: Προμήθεια Υγρ-

οποιημένου Φυσικού Αερίου για
Σκοπούς Εξισορρόπησης
Φορτίου του Ε.Σ.Μ.Φ.Α έτους
2018.

Αριθμός αναφοράς:
722/17/ΔΔΠ

ΙΙ.1.2)Κωδικός κύριου λεξι-
λογίου CPV: 09121000

ΙΙ.1.3) Είδος
σύμβασης:Αγαθά

ΙΙ.1.4) Σύντομη Περιγραφή:
Προμήθεια Υγροποιημένου

Φυσικού Αερίου για Σκοπούς Εξι-
σορρόπησης Φορτίου του
Ε.Σ.Μ.Φ.Α έτους 2018.

ΙΙ.1.5) Εκτιμώμενη συνολική
αξία

Aξία χωρίς
ΦΠΑ:84.800.000,00 ΕUR

ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά
με τα τμήματα

H παρούσα σύμβαση υποδιαι-
ρείται σε τμήματα: Όχι

ΙΙ.2)Περιγραφή
ΙΙ.2.1)Τίτλος: 
ΙΙ.2.2)Επιπλέον κωδικός (-οί)

CPV
ΙΙ.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30
Κύριος τόπος ή τοποθεσία

εκτέλεσης: Νομός Αττικής 
ΙΙ.2.4)Περιγραφή της

ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (-ΕΣ),

που θα προκύψει(-ουν) από τη
διαδικασία επιλογής, θα υπογρά-
ψει(-ουν) ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ
με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, όσον αφορά
την Προμήθεια Φυσικού Αερίου
Εξισορρόπησης για την Περίοδο
Προμήθειας με έναρξη ισχύος την
01η.01.2018και λήξη την 31η
.12.2018.

Ενδεικτικά και για σκοπούς
κατάρτισης προϋπολογισμού και
μόνο, η μέγιστη ποσότητα που
απαιτείται για την Εξισορρόπηση
του Εθνικού Συστήματος 

Φυσικού Αερίου για την χρονι-
κή περίοδο Προμήθειας, ήτοι από
01.01.2018 έως 31.12.2018 υπο-
λογίζεται σε 1.702.667 MWh. 

ΙΙ.2.5)Κριτήρια ανάθεσης: Τα
κριτήρια που αναφέρονται κατω-
τέρω: Τιμή 

ΙΙ.2.6)Εκτιμώμενη αξία: Αξία
χωρίς ΦΠΑ: 84.800.000,00ΕUR

ΙΙ.2.7)Διάρκεια σύμβασης,
συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμι-
κού συστήματος αγορών:
Διάρκεια σε μήνες: 12

Η παρούσα σύμβαση υπόκει-
ται σε παράταση: Όχι

ΙΙ.2.10)Πληροφορίες σχετικά
με εναλλακτικές προσφορές:

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές
προσφορές: Όχι

ΙΙ.2.11)Πληροφορίες σχετικά
με δικαιώματα προαίρεσης:

Δικαίωμα Προαίρεσης: Ναι 
Περιγραφή δικαιωμάτων προ-

αίρεσης:
Η χρονική διάρκεια της

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ δύναται
να επεκταθεί για περίοδο που δεν
θα υπερβαίνει τους τρεις(3)
μήνες, κατόπιν ανάλογης ειδο-
ποίησης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ προς
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ(-ΕΣ), του-
λάχιστον έναν(1)μήνα πριν από
τη λήξη της ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

ΙΙ.2.12)Πληροφορίες σχετικά
με ηλεκτρονικούς καταλόγους

ΙΙ.2.13)Πληροφορίες σχετικά
με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο
ή/και πρόγραμμα χρηματοδο-
τούμενο από τα Ταμεία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης: Όχι

Ι Ι .2.14)Συμπληρωματικές
πληροφορίες

Η σύναψη της Σύμβασης τελεί
υπό τον όρο του θετικού ελέγχου
νομιμότητας που διενεργείται
από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφ-
ωνα με το άρθρο 35 του Ν.
4129/2013.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Νομικές, οικονο-
μικές, χρηματοοικονομικές και
τεχνικές πληροφορίες

ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμε-
τοχής

ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγ-
γελματικής δραστηριότητας,
συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων για την εγγραφή
σε επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο: 

(i) Νομιμοποίηση:
α) Για εταιρείες που διέπονται

από το Ελληνικό Δίκαιο, το πιστο-
ποιητικό/-ά από το Γενικό Εμπορ-
ικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) που ν’ απο-
δεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία
και εγγραφή, την τρέχουσα σύνθ-
εση του διοικούντος νομικού
σώματος και των τρεχόντων
νομικών εκπροσώπων, ή τις
αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνή-
σεως (ΦΕΚ) ή λοιπά κατάλληλα
πιστοποιητικά αρμόδιων αρχών

β) Για εταιρείες που δραστηρ-
ιοποιούνται κάτω από δίκαιο της
αλλοδαπής, πιστοποιητικό/-ά
από την αρμόδια Αρχή, όπως
προστάζει το δίκαιο της χώρας
που εδρεύει, που ν’ αποδεικ-
νύουν τη νόμιμη λειτουργία και
εγγραφή, την τρέχουσα σύνθεση
του διοικούντος νομικού σώματος
και των τρεχόντων νομικών εκπρ-
οσώπων, ή λοιπά κατάλληλα
πιστοποιητικά αρμόδιων αρχών.

Αναλυτικότερα ως ορίζεται στο
Άρθρο 13, Περιεχόμενα Φακέλου
A’, της Διακήρυξης.

ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια

Κατάλογος και σύντομη περι-
γραφή των κριτηρίων επιλογής:

-Δημοσιευμένα ή επικυρωμένα
αντίγραφα των Λογιστικών Κατα-
στάσεων Αποτελεσμάτων για την
τελευταία 3ετία (2014,2015 και
2016) που να παρουσιάζουν τον
Ετήσιο Κύκλο 

Εργασιών του Προσφέροντα
ή, στην περίπτωση ΟΜΙΛΟΥ καθ-
ενός μέλους αυτού.

-Επί ποινή απόρριψης της
Προσφοράς, ο ετήσιος κύκλος
εργασιών του Προσφέροντα ή, σε 

περίπτωση ΟΜΙΛΟΥ, τουλάχι-
στον του Επικεφαλής του
ΟΜΙΛΟΥ με ελάχιστη συμμετοχή
50% στον ΟΜΙΛΟ, για τρεις(3)
τουλάχιστον τελευταίες χρήσεις
(2014,2015και 2016) πρέπει να
υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια
ευρώ (€). 

-Συστάσεις από τραπεζικά
ιδρύματα σε σχέση με την οικονο-
μική και πιστοληπτική κατάσταση
του Προσφέροντα, που να
καλύπτουν κατ’ ελάχιστο το ποσό
των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ
(10.000.000,00€).

ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγε-
λματική ικανότητα 

-Έγγραφα που να υποδ-
ηλώνουν την κατατομή, την διάρ-
θρωση, την οργάνωση και υπο-
δομή του Προσφέροντα ή, στην
περίπτωση ΟΜΙΛΟΥ, καθενός
από τα μέλη του, σε σχέση με το
προτεινόμενο αντικείμενο της
προμήθειας. 

Επι ποινή απόρριψης ο υπο-
ψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει:

-Συστάσεις στο πεδίο της προ-
τεινόμενης εμβέλειας αντικειμέ-
νου της προμήθειας για κάθε ένα
από τα τελευταία οκτώ (8) έτη,
ήτοι:

A. Κατάλογο Συμβάσεων Προ-
μήθειας Υγροποιημένου Φυσικού
Αερίου του Προσφέροντα ή στην
περίπτωση ΟΜΙΛΟΥ, καθενός
από τα μέλη του, οι οποίες
βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν
ολοκληρωθεί με επιτυχία την
τελευταία οκταετία (8).

Σε περίπτωση Συμβάσεων σε
εξέλιξη, πρέπει να αναφερθεί
επίσης το ανεκτέλεστο τμήμα
κάθε Σύμβασης (ως προς τον
όγκο/ κόστος) κατά την προθε-
σμία υποβολής των Προσφορών. 

Β. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκ-
μηριώνει την εμπειρία του Προ-
σφέροντα στην αγορά φυσικού
αερίου σύμφωνα με το Άρθρο 2
(π.χ. επίσημα στοιχεία από
δημοσίως διαθέσιμες πηγές,
όπως ετήσιες εκθέσεις πεπραγ-
μένων της εταιρείας, στοιχεία
ανεξάρτητων αναλυτών, κ.λπ) για
κάθε ένα από τα τελευταία οκτώ
(8) χρόνια.

Και/ή
Άδεια Προμήθειας Φυσικού

Αερίου που χορηγείται από την
Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας πριν από την προθεσμία
υποβολής Προσφορών.

ΙΙΙ.1.4) Αντικειμενικοί κανό-
νες και κριτήρια συμμετοχής

Οι Προσφέροντες θα είναι
οικονομικοί φορείς, κατά το
Άρθρο 37 της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ (στο εξής
αναφερόμενη ως «Οδηγία»), οι
οποίοι θα είναι Προμηθευτές ή
Έμποροι Φυσικού Αερίου είτε
Όμιλοι ή Συμπράξεις Εταιρειών ή
Κοινοπραξίες (σύμφωνα με το
Άρθρο 37 της Οδηγίας, εφεξής
καλούμενοι ως ΟΜΙΛΟΙ) Προμηθ-
ευτών και/η Εμπόρων Φυσικού
Αερίου (Νομικές Οντότητες) που
πρέπει να αποδείξουν ότι, σύμφ-
ωνα με τους κανονισμούς της
χώρας εγκατάστασής τους, έχουν
την ικανότητα να εκτελέσουν την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ότι επιτρέπεται
η συμμετοχή τους στον εν λόγω
Διαγωνισμό.

ΙΙΙ.1.5) Πληροφορίες για ανα-
τιθέμενες κατ΄αποκλειστικότ-
ητα συμβάσεις 

ΙΙΙ.1.6) Απαιτούμενες Εγγυή-
σεις: 

-Προκειμένου να συμμε-
τάσχουν στον Διαγωνισμό, οι
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ πρέπει να
προσκομίσουν Εγγύηση Συμμε-
τοχής ύψους ενός εκατομμυρίου
εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδων
ευρώ (€1.696.000,00), με ισχύ
για δύο 

(2) μήνες επιπλέον από την 
ελάχιστη περίοδο ισχύος της

προσφοράς.
- Για την υπογραφή της

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να
καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέ-
λεσης, ύψους τετρακοσίων είκοσι
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 

(€424.000,00), ίση με το μισό
τοις εκατό (0,5%) της μέγιστης 

εκτιμώμενης αξίας της
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (πλην ΦΠΑ), για
τις υποχρεώσεις που αναλαμβά-
νει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ως
απόρροια της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-
ΠΛΑΙΣΙΟ, η οποία θα παραμένει
εν ισχύ καθ’ όλη την διάρκεια της
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ και έως
τρείς(3) μήνες μετά την τελευταία
ημέρα της ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, δηλαδή την
01.04.2019.

ΙΙΙ.1.7) Βασικοί όροι χρημα-
τοδότησης και πληρωμής ή/και
αναφορά στις σχετικές διατά-
ξεις που τις διέπουν:

- Χρηματοδότηση από ιδίους
πόρους.

- Οι πληρωμές θα πραγματο-
ποιούνται έναντι δεόντως εκδοθ-
έντων τιμολογίων που θα συνο-
δεύονται από τα απαραίτητα
έγγραφα που προβλέπει η
Ελληνική Νομοθεσία.

Η εξόφληση των τιμολογίων θα
πρέπει να πραγματοποιείται από
τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ μέχρι την τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα του μήνα
Μ+1.

ΙΙΙ.1.8) Νομική μορφή που
πρέπει να έχει ο όμιλος οικο-
νομικών φορέων στον οποίο
θα ανατεθεί η σύμβαση: 

Ως ορίζεται στα Τεύχη της Δια-
κήρυξης

ΙΙΙ.2) Όροι που αφορούν τη
σύμβαση

ΙΙΙ.2.1) Πληροφορίες σχετικά
με συγκεκριμένη επαγγελματι-
κή κατηγορία

ΙΙΙ.2.2) Όροι εκτέλεσης της
σύμβασης: Ως ορίζεται στα
Τεύχη της Διακήρυξης

ΙΙΙ.2.3) Πληροφορίες σχετικά
με το προσωπικό που αναλαμ-
βάνει την εκτέλεση της σύμβα-
σης

ΤΜΗΜΑ ΙV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή Διαδικασία
IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά

με συμφωνία –πλαίσιο ή δυνα-
μικό σύστημα αγορών

Η προκήρυξη αφορά τη
σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο 

Συμφωνία πλαίσιο με πολλούς
φορείς.

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά
με τη μείωση του αριθμού των
λύσεων ή των προσφορών
κατά τη διάρκεια της διαπραγ-
μάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά
με τον ηλεκτρονικό πλειστηρ-
ιασμό

IV.1.8) πληροφορίες για τη
Συμφωνία περί Δημοσίων
Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από
τη Συμφωνία περί Δημοσίων
Προμηθειών: Όχι

ΙV.2)Διοικητικές πληροφο-
ρίες

IV.2.1) Προηγούμενη
δημοσίευση σχετικά με την εν
λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλα-
βής των προσφορών ή των
αιτήσεων συμμετοχής 

Ημερομηνία: 03.08.2017
Τοπική ώρα 12:00 
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομ-

ηνία αποστολής των προσκλή-
σεων υποβολής προσφορών ή
συμμετοχής στους επιλεγέντες
υποψηφίους 

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες
μπορούν να υποβληθούν οι
προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής: Ελληνικά, Αγγλικά

IV.2.6) Ελάχιστη
απαιτούμενη χρονική διάρκεια
ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την
αναφερόμενη ημερομηνία
παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την
αποσφράγιση των
προσφορών:

Ημερομηνία:03.08.2017 
Τοπική ώρα: 12:30 
Τόπος: Λεωφόρος Μεσογείων

357-359, Χαλάνδρι
Πληροφορίες για 

εξουσιοδοτημένα άτομα και
τη διαδικασία αποσφράγισης
προσφορών: 

Νόμιμα εξουσιοδοτημένοι 
εκπρόσωποι των Προσφερόν-

των, που συμμετέχουν στον Δια-
γωνισμό, μπορούν να παρα-
στούν εάν το επιθυμούν.

ΤΜΗΜΑ VI: Πρόσθετες
πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά
με επαναλαμβανόμενες
συμβάσεις 

Πρόκειται για
επαναλαμβανόμενη δημόσια
σύμβαση: Όχι

VI.2)  Πληροφορίες σχετικά 
με τις ηλεκτρονικές ροές

εργασίας
VI.3)  Συμπληρωματικές

πληροφορίες: 

1) ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
-Η παρούσα Προκήρυξη διέ-

πεται από τους νόμους της Ελλά-
δας και την ισχύουσα νομοθεσία
της ΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία
2014/25/ΕΕ που γενικώς θα διέ-
πουν τις σχέσεις ανάμεσα στον
ΑΓΟΡΑΣΤΗ και τους Προσφέρον-
τες, ανεξάρτητα από την εθνικότ-
ητά τους. 

Τυχόν διενέξεις θα υπόκεινται
στην αποκλειστική δικαιοδοσία
των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

Η διαδικασία για τη διευθέτηση
διενέξεων κατά τη διάρκεια του
Διαγωνισμού διέπεται από το
Νόμο 3886/2010, ή τον εκάστοτε
ισχύοντα νόμο κατά το Άρθρο
379 του Ν.4412/2016.

Η αξιολόγηση των προσφο-
ρών θα πρέπει να πραγματοποι-
είται σύμφωνα με τις παρούσες
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ.

-Οι διατάξεις που αφορούν την
ονομαστικοποίηση των μετοχών
ΑΕ.

• ΠΔ 82/1996 «Ονομα-
στικοποίηση των μετοχών των
Ανώνυμων Εταιρειών (ΑΕ) που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάλ-
ηψης έργων ή 

προμηθειών του Δημοσίου ή
νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΦΕΚ
66Α’/11.04.1996),

•Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ
30Α’/14.02.2005) «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.
3414/2005 (ΦΕΚ 279
Α’/10.11.2005) και

•ΚΥΑ20977/23.08.2007
(ΦΕΚ1673Β’ /23 .08 .2007)

«Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του Ν. 3310/2005,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
3414/2005».

Οι εταιρείες που έχουν
εισαχθεί σε Χρηματιστήριο της
χώρας όπου εδρεύουν,
εξαιρούνται από τις παραπάνω
διατάξεις. 

Οι εταιρείες αυτές πρέπει να
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο
εκπρόσωπό τους, δηλώνοντας
ότι έχουν εισαχθεί σε Χρηματι-
στήριο της χώρας όπου βρίσκεται
η έδρα τους.

-Άρθρο 8 του Ν.2741/1999
(ΦΕΚ 199Α’/28.09.1999)
«Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τρο-
φίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
3060/2002 (ΦΕΚ
242Α’/24.12.2002) για τη
θεμελίωση της αρμοδιότητας των
Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου και άλλες διατάξεις, Ν.
3310/2005 (ΦΕΚ
30Α’/14.02.2005) «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγή-
σεων κατά τη διαδικασία σύναψ-
ης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τον 

Ν.3414/2005 (ΦΕK 
279Α’/10.11.2005)”, την ΥΑ

1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ 1590 
Β’/16.11.2005) σχετικά με τις

χώρες στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρείες, ΚΥΑ
24014/2005 (ΦΕΚ 1637
Β’/25.11.2005), Ν. 3614/2007
(ΦΕΚ 267 Α’/03.12.2007)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίο-
δο 2007-2013», άρθρο 25 «Επι-
τάχυνση της υλοποίησης συγχρ-
ηματοδοτούμενων πράξεων».

-Νόμος 4013/2011, όπως τρο-
ποποιήθηκε από τον
Ν.4412/2016 άρθρο 375 παρ. 7
(ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), σχετικά
με την υποχρεωτική εισφορά
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ).

-Οποιεσδήποτε άλλες
συμπληρωματικές διατάξεις,
κανονισμοί, ερμηνευτικές
εγκύκλιοι ή άλλες πράξεις οι
οποίες συνδέονται ή εγκρίνονται
από τις προαναφερθείσες διατά-
ξεις, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται
στην παρούσα Διακήρυξη.

2) Αναλυτικότερα ότι ορίζεται
στο άρθρο 13, της Διακήρυξης
Φάκελος Α’ – Δικαιολογητικά
Συμμετοχής 

3) Ημερομηνία παραλαβής
Τευχών έως και 21.07.2017

VI.4) Διαδικασίες
προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για
τις διαδικασίες προσφυγής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) AΑ.Ε. 

Λεωφόρος Μεσογείων 357-
359 Χαλάνδρι

GR-152 31 ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 210 6501200/

+30 2130884000/+30
2130884230

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pro-
curement@desfa.gr

Φαξ: + 30 210 6749504/+30
2130884232

Διεύθυνση στο διαδίκτυο:
www.desfa.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για
τις διαδικασίες
διαμεσολάβησης

VI.4.3)Υποβολή Προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά

με την(τις) προθεσμία(ες)
υποβολής προσφυγών:

Οι προσφυγές υποβάλλονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ Α’
173/30-09-2010), για τη
Δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων -
Εναρμόνιση της Ελληνικής
Νομοθεσίας με την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L
335).

VI.4.4) Υπηρεσία από την
οποία παρέχονται
πληροφορίες για την υποβολή
προσφυγών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. 

Λεωφόρος Μεσογείων 357-
359 Χαλάνδρι

GR-152 31 ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 210 6501200/

+30 2130884000/+30
2130884230

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pro-
curement@desfa.gr

Φαξ: + 30 210 6749504/ +30
213884232

Διεύθυνση στο διαδίκτυο:
www.desfa.gr

VI.5)Ημερομηνία αποστολής
της παρούσας
προκήρυξης:27.06.2017
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ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα  μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκ-
τρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε

οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού

ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνε-
ργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού

στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με
μήνυμα  τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον
χώρο της φύλαξης και διαχείρισης αρχείου,
επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της,

για πλήρη απασχόληση: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρ-
ακολούθησης και υλοποίησης, σωστά και έγκαιρα
όλων των αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί
καθημερινά σε άμεση συνεργασία με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας. Αναφέρεται
στον Διευθυντή Λειτουργιών.

Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων
εντός αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδι-
κασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφο-
ρίας.Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση,
εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:
Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εμπειρία σε picking, θα

θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
Ηλικία 25-35
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης

σε ιδ. ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν

στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περ-
ιοχές.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφ-
ατη φωτογραφία και αναγραφή στο θέμα τον
κωδικό της θέσης, στο e-mail: hr@archeiothiki.gr ή
fax : 210 5599076.

(5.4.17)

ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 
1 υ/δ, κατασκευή ́ 78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα

βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, κήπος 2.000τ.μ. 
ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ́ 12.

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000
ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 38

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
10 ΕΤΩΝ ΣΕ

ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3
ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ.

ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα  ((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς

ΛΛααμμίίααςς))..  ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα  
ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ    ((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  
ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό    κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα

ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  
δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100    μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα  σσττοο

χχωωρριιόό..ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..
ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  1100  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ

ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ
116600ττμμ..

ΔΔΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟ
ΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΕΕ
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  ((

ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ
ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..
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ς: 6975328309

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή 35.000€
6986257643

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

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

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκε-
υασμενο, μεταφέρεται
στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - -
6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελματικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται εστιατόριο 

(πρώην Χαγιάτι) στο κέν-
τρο της Μάνδρας (Κορο-
πούλη 6). 180τμ κτίριο και
250τμ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ Ι Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπε-
ρής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόρι-
στη θέα, ελεύθερη, καλή κα-
τάσταση, κοντά 

στον Σκλαβενίτη, με θερ-
μοσίφωνα χωρίς θέρμανση,
2 ενοίκια μπροστά, άμεσα
διαθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, μπάνιο, α-
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.μ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως ε-
πιπλωμένο οροφοδιαμέρι-
σμα 90 τμ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλα-
τείας, σε διώροφη οικοδο-
μή, επί οικοπέδου 500 τμ,
με κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583
(3.3.16)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκ-
τασης 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 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 
2 μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, ε-
λεύθερη, 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 ανάγ-
κης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματι-
σμός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, μεσίτες
δεκτοί, τιμή 57.000€, συζητή-
σιμητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ε-
νιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τι-
μή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ:6978415698

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

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€. 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής Αττι-
κής με χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθμό. Επίσης ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών. Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμ-
πειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια-
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας

698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμ-
βανει φυλαξη παιδιων στην
περιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ
στα Γερμανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα ή μονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίμηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικό-
πεδο στον Περιφερειακό
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν πα-
πάκι - μηχανάκι (ας είναι πα-
λιό διότι αναλαμβάνω προ-
σωπκά το service) για μετα-
κινήσεις λόγω προβλήμα-
τος αναπηρίας. Τηλ:
6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο  ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ

2255..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ

111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ
ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ
ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ

ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200
ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::

66994477114444225577

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  22  WWCC,,

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

ΤΤηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  77  ΙΙοουυννίίοουυ  22001177  κκααιι  ώώρραα  0099::5500--1100::0000
σσηημμεειιώώθθηηκκεε  ττρροοχχααίίοο  μμεε  σσττααθθμμεευυμμέέννοο  όόχχηημμαα  έέξξωω

ααπποο  ττοο  22οο  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ((ΙΙάάκκχχοουυ  κκααιι
ΜΜιιααοούύλληη))..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  άάγγννωωσσττοοςς  ππρροοκκάάλλεεσσεε  υυλλιι--

κκέέςς  ζζηημμιιέέςς  σσττοο  σσττααθθμμεευυμμέέννοο  όόχχηημμαα
((γγκκρριι  ΚΚΙΙΑΑ  RRIIΟΟ))  χχωωρρίίςς  νναα  ααφφήήσσεειι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ..  

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  όόππωωςς  γγννωωρρίίζζεειι  
κκάάττιι  νναα  εεππιικκοοιιννωωννήήσσεειι  66997711996699553300..  

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ//ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ
ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΕΕΣΣ..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ//ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑ//ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66998866771122339900  ((ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΙΙΚΚΗΗ))
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
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
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  --  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ..  ΤΤΗΗΛΛ::  66998888338800448855
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ΣΑΒΒΑΤΟ 15/7ΣΑΒΒΑΤΟ 15/7

ΠΑΜΕ ΣΤΟΠΑΜΕ ΣΤΟ
ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ

ΣΧΟΙΝΙΑ ΣΤΟΝΣΧΟΙΝΙΑ ΣΤΟΝ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΜΑΡΑΘΩΝΑ

ολοημερο μπανιοολοημερο μπανιο
στην οργανωμενηστην οργανωμενη

παραλια του παραλια του 
ΣχοινιαΣχοινια

αναχωρηση τοαναχωρηση το
Σαββατο στις 9.00Σαββατο στις 9.00
και επιστροφη τοκαι επιστροφη το

βραδυβραδυ

τιμη συμμετοχηςτιμη συμμετοχης
12€12€

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/7ΚΥΡΙΑΚΗ 23/7

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝΠΑΜΕ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΕΣΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΕΣ

ΔΡΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝΔΡΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΥΒΟΙΑΕΥΒΟΙΑ

ολοημερο μπανιοολοημερο μπανιο
σε οργανωμενησε οργανωμενη

παραλιαπαραλια

αναχωρηση αναχωρηση 
Κυριακη στις 9.00Κυριακη στις 9.00

και επιστροφη και επιστροφη 
το βραδυτο βραδυ

τιμη συμμετοχηςτιμη συμμετοχης
13€13€

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/7ΚΥΡΙΑΚΗ 30/7

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝΠΑΜΕ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ

ΚΑΡΑΘΩΝΑ ΣΤΟΚΑΡΑΘΩΝΑ ΣΤΟ
ΝΑΥΠΛΙΟΝΑΥΠΛΙΟ

ολοημερο μπανιοολοημερο μπανιο
στην οργανωμενηστην οργανωμενη

παραλια του παραλια του 
Καραθωνα στοΚαραθωνα στο

ΝαυπλιοΝαυπλιο

αναχωρηση τηναναχωρηση την
Κυριακη στις 9.00Κυριακη στις 9.00

επιστροφη τοεπιστροφη το
βραδυβραδυ

τιμη συμμετοχηςτιμη συμμετοχης
14€ 14€ 


