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Συνάντηση Γ. Κασσαβού
µε τον νέο ∆ιοικητή
του Α.Τ. Αχαρνών

ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ,
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ
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Εξαρθρώθηκε σπείρα µε
πάνω από 140
διαρρήξεις και ληστείες
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Στόχος µέχρι τον Οκτώβριο
η αύξηση των περιπολιών
σε όλο τον ∆ήµο Αχαρνών
σε 24ωρη βάση. σελ. 2

Εκτεταµένες ασφαλτοστρώσεις
στην Οινόη για την
ασφάλεια των πολιτών

Οι ζηµιές στους δρόµους που συνήθως είναι µεγάλης
έκτασης λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών
αλλά και της αγροτικής χρήσης τους αντιµετωπίστηκαν
ριζικά ενόψει και του επερχόµενου χειµώνα. σελ. 2

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 3.610 ΦΙΑΛΕΣ ΠΟΤΩΝ

ΑΧΑΡΝΕΣ: Φωτιά σε αποθήκη
τροφίµων αποκάλυψε
εργαστήριο µε χιλιάδες
ποτά 'µπόµπες'
σελ. 3

Υψηλή αθλητική ποιότητα,
άµιλλα, θέαµα και διασκέδαση

ήταν τα χαρακτηριστικά του Τουρνούα Μπάσκετ
στα πλαίσια των ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΩΝ.
σελ. 5
Έναρξη υποβολής
αιτήσεων στο
Κοινωνικό
Φροντιστήριο του
∆ήµου Μεγαρέων

σελ. 6

Ο ∆ήµος Φυλής τίµησε
τους φονευθέντες
το 1944 στη Χασιά

34η ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

σελ. 3

σελ. 7

Έρχεται τον Οκτώβριο η Έκθεση, µε θέµα
« Εν 55 Τυπώσεις της Ελευσίνας»

Ματιές στην Ελευσινιακή
δηµοσιογραφία, η οποία έχει
συµβάλλει στην διατήρηση και
µετάδοση της Ιστορίας της πόλης

σελ. 5
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ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 3.610 ΦΙΑΛΕΣ ΠΟΤΩΝ

Ασπρόπυργος
Βλαζάκη Σµαραγδή Ε. 17ο χλµ Εθνικής Οδού
Αθηνών - Κορίνθου, 2105575911
Ελευσίνα
ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 79, 2105544250

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

Στράγκα Μαρία Χ. Βενιζέλου Ελευθερίου 78,
Έναντι Ιερού Ναού Παναγίας Σουµελά, Αχαρνές 2102440400
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΡΤΑ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258
Χαϊδάρι

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 82, 2105985845

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος
Η θερµοκρασία από 21 έως 33
βαθµούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια
Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακας,
Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

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

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

ΑΧΑΡΝΕΣ: Φωτιά σε αποθήκη
τροφίµων αποκάλυψε εργαστήριο
µε χιλιάδες ποτά 'µπόµπες'

Π

υρκαγιά στο Μενίδι οδήγησε
στην
αποκάλυψη
παράνοµου εργαστηρίου
παρασκευής νοθευµένων ποτών
Σύµφωνα µε την αστυνοµία, τον
χώρο µίσθωνε και λειτουργούσε ως
αποθήκη τροφίµων 40χρονος, ο
οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε
στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών
Αθηνών.

Σε βάρος του σχηµατίστηκε δικογραφία, από το Τµήµα Ασφαλείας
Αχαρνών, για πλαστογραφία, νοθεία
τροφίµων, παράβαση του τελωνειακού κώδικα, καθώς και της νοµοθεσίας περί σηµάτων και νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες.
Μέσα στην αποθήκη, που λειτουργούσε ως παράνοµο συσκευαστήριο -εµφιαλωτήριο νοθευµένων οινοπνευµατωδών ποτών, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν, µεταξύ άλλων: 3.610 φιάλες ποτών,
1.031 αυτοκόλλητα διαφόρων εταιρειών, 4 ρολά µε
αυτοκόλλητες ταινίες και διάφορα εργαλεία.

Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνοµική έρευνα, οι
φιάλες είχαν εισαχθεί από τη Βουλγαρία, ενώ σε µερικές
συσκευασίες είχαν ήδη αντικατασταθεί οι επιγραφές από
ελληνικές.

Συνάντηση Γ. Κασσαβού µε τον νέο
∆ιοικητή του Α.Τ. Αχαρνών

Στόχος µέχρι τον Οκτώβριο η αύξηση των περιπολιών
σε όλο τον ∆ήµο Αχαρνών σε 24ωρη βάση.

Σ

υνάντηση στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών πραγµατοποίησε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός µε το νέο ∆ιοικητή του
Αστυνοµικού Τµήµατος Αχαρνών κ. Παναγιώτη
Συρµαλή Αστυνόµο Α', παρουσία του ∆ιευθυντή
Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής Ταξίαρχου κ. Γιώργου Ψωµά.
Ο νέο ∆ιοικητής του Α.Τ. Αχαρνών, ανέλαβε να
νέα του καθήκοντα πριν λίγες ηµέρες και µε τον
∆ιευθυντή Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής, ανέλυσαν στον ∆ήµαρχο Αχαρνών τις δράσεις που
έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα για την
πάταξη της εγκληµατικότητας, καθώς επίσης και
για τους στόχους τους επόµενους µήνες.
Πιο συγκεκριµένα, οι δύο αξιωµατικοί της
ΕΛ.ΑΣ. τόνισαν πως η αυξηµένη αστυνόµευση
που ξεκίνησε τον Ιούνιο, µετά τον άδικο χαµό του
µικρού Μάριου, δεν έχει µειωθεί, ενώ αναµένεται µέχρι τον Οκτώβρη να ενισχυθεί µε την είσοδο νέων
αστυφυλάκων. Όπως αναφέρθηκε, στόχος είναι, η αύξηση των περιπολιών σε όλο τον ∆ήµο Αχαρνών σε
24ωρη βάση.
Επίσης, στις αρχές Οκτωβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες για την δηµιουργία του Τµήµατος
Αστυνοµικών Επιχειρήσεων ∆υτικής Αττικής που δηµιουργείται στον ∆ήµο Αχαρνών, µε απόφαση του
Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ (ΦΕΚ 2390 Β' 14/7/2017), µε σκοπό την ενίσχυση των δράσεων πάταξης του εγκλήµατος.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσιάζει η πόλη από τον
Ιούνιο µέχρι σήµερα και τόνισε πως πρέπει να καταπολεµηθεί αποτελεσµατικά η παραβατικότητα από όποιον και αν προέρχεται, να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία των σχολικών µονάδων του ∆ήµου Αχαρνών,
να καταπολεµηθεί η εγκληµατική και παράνοµη κατοχή και χρήση όπλων, και να αντιµετωπιστεί η ηχορύπανση που προκαλείται από συγκεκριµένες οµάδες ατόµων τις βραδινές ώρες.
Επίσης µε αφορµή την απόφαση παραµονής του Αστυνοµικού Σταθµού Θρακοµακεδόνων (ΦΕΚ 2987 Β'
30/8/2017), η οποία επιτεύχθηκε ύστερα από συντονισµένες και τεκµηριωµένες ενέργειες του ∆ήµου Αχαρνών και των πολιτών, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ζήτησε την ενίσχυση του σταθµού, ώστε
το προσωπικό να ανταποκριθεί στις δύσκολες απαιτήσεις της περιοχής.
Ο νέος ∆ιοικητής του Α.Τ. Αχαρνών και ο ∆ιευθυντής Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής, επεσήµαναν πως στόχος
τους είναι η εµπέδωση του αισθήµατος ασφαλείας στους πολίτες του ∆ήµου Αχαρνών και γι’ αυτό θα εργαστούν µε µεθοδικότητα και επιµονή µέχρι να το καταφέρουν.
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Ο ∆ήµος Φυλής τίµησε τους
φονευθέντες το 1944 στη Χασιά

Σ

ε κλίµα συγκίνησης τελέστηκε την Τετάρτη 14
Σεπτεµβρίου 2017, επιµνηµόσυνη δέηση στη
µνήµη των δολοφονηθέντων από συνεργάτες
των Γερµανών, άµαχων Λιοσωτών και Χασιωτών, στο
µνηµείο των πεσόντων, στη Λεωφόρο Φυλής, παρουσία του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, εκπροσώπων της ∆ηµοτικής Αρχής και συγγενών των
φονευθέντων.
Στη µνήµη των πεσόντων κατέθεσαν στεφάνι ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και ο Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής, Σπύρος Μπρέµπος.
Ο Αντιδήµαρχος Σπύρος Μπρέµπος, αναφέρθηκε
µε συγκίνηση στη θυσία των συµπολιτών µας. «Με
την µαρτυρία τους είπαν “όχι” στον γερµανικό

ζυγό», είπε ο κ. Μπρέµπος υπογραµµίζοντας ότι
«έτσι και ‘µείς σήµερα, λέµε “όχι” στην “τυραννία”,
λέµε ”ναι” στην ευµάρεια, και έχοντας το βλέµµα µπροστά, προχωράµε για ένα καλύτερο µέλλον του τόπου
µας».
Υπενθυµίζεται ότι στη Χασιά, στις 14 Σεπτεµβρίου
1944, εκτελέσθηκαν µε ψυχρότητα 18 Χασιώτες και
Λιοσιώτες, σε αντίποινα της επιχείρησης ανταρτών
κατά γερµανικού στρατιωτικού οχήµατος στην είσοδο
του χωριού, στις 23 Αυγούστου 1944, στην οποία
σκοτώθηκαν από χειροβοµβίδα τρεις Γερµανοί. Σε
αντίποινα της ίδιας ενέργειας των ανταρτών είχε
προηγηθεί στις 23 Αυγούστου επίθεση των Γερµανών
στη Χασιά µε πολυβόλα, µε αποτέλεσµα να καεί ολόκληρο το χωριό.

θριάσιο-3

ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ,
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ

Εξαρθρώθηκε σπείρα µε
πάνω από 140
διαρρήξεις και ληστείες
στο ενεργητικό της

Ε

ξαρθρώθηκε, ύστερα από έρευνα του Τµήµατος Ασφαλείας Κορίνθου, σπείρα Ροµά τα µέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες και κλοπές.
Μέχρι στιγµής έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 20 περιπτώσεις
ληστειών και απόπειρας ληστείας, καθώς και 125 περιπτώσεις
κλοπών και αποπειρών κλοπής , στην Κόρινθο και σε τοπικές
κοινότητες των ∆ήµων Κορινθίων, Βέλου - Βόχας και Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.
Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθησαν, µετά από οργανωµένη αστυνοµική επιχείρηση του Τµήµατος Ασφαλείας Κορίνθου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σε καταυλισµό στα
Εξαµίλια Κορινθίας, 7 Ροµά, ηλικίας από 18 έως 23 ετών και
ένας ανήλικος, όλοι τους µέλη της σπείρας.
Σε βάρος τους, σχηµατίστηκε δικογραφία κακουργηµατικού
χαρακτήρα για σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης, ληστεία,
διακεκριµένες περιπτώσεις κλοπής και εµπρησµό, ενώ στη
δικογραφία περιλαµβάνονται ακόµη 14 Ροµά, από τους οποίους οι 10, ηλικίας από 18 έως 37 ετών και τέσσερις ανήλικοι, ως
συνεργοί των µελών της εγκληµατικής οργάνωσης.

Εκτεταµένες ασφαλτοστρώσεις στην Οινόη για την ασφάλεια των πολιτών

Οι ζηµιές στους δρόµους που συνήθως είναι µεγάλης έκτασης λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών
αλλά και της αγροτικής χρήσης τους αντιµετωπίστηκαν ριζικά ενόψει και του επερχόµενου χειµώνα.

Μ

ε εκτεταµένες
ασφαλτοστρώσεις
στην Οινόη ,
συνεχίζει
ο
∆ήµος Μάνδρας
Ειδυλλίας
τη
«µάχη» για την
βελτίωση
της
καθηµερινότητας
και της διαβίωσης των πολιτών.

Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας προχώρησε άµεσα
στην ασφαλτόστρωση δρόµων στην Οινόη µετά την
ολοκλήρωση του πρόχειρου διαγωνισµού. Τα συνεργεία µε την καθηµερινή και αποτελεσµατική
επίβλεψη του Αντιδηµάρχου κ. Περικλή Ρόκα ολοκλήρωσαν µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα τις ασφαλτοστρώσεις παραδίδοντας στους κατοίκους άψογα
επισκευασµένους και ασφαλείς δρόµους.
Οι εργασίες δεν περιορίστηκαν µόνο στην επικάλυψη των χαλασµένων σηµείων ή των λακκουβών
αλλά επεκτάθηκαν σε όλη την έκταση των δρόµων
προκειµένου αυτοί να γίνουν ασφαλέστεροι και να
αλλάξουν την εικόνα της Κοινότητας της Οινόης.

Οι ζηµιές στους δρόµους που συνήθως
είναι µεγάλης έκτασης λόγω των ακραίων
καιρικών συνθηκών αλλά και της αγροτικής
χρήσης τους αντιµετωπίστηκαν ριζικά ενόψει και του επερχόµενου χειµώνα.
Η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη, επιβλέποντας και η ίδια την διαδικασία των εργασιών τόνισε ότι από την πλευρά του ∆ήµου
γίνεται συνεχή και καθηµερινή καταγραφή
όλων των αναγκών της Οινόης ώστε να
προγραµµατίζονται άµεσα δραστικές επεµβάσεις για την βελτίωση την ζωής των
κατοίκων και των δηµοτών.

4-θριάσιο
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πουργό Εργασίας Τάσο Πετρόπουλο, ο οποίος
–υποστηρίζουν - αν αγν ώρισε ότι είν αι παράν οµη η
παρακράτηση των εισφορών και δήλωσε ότι από
1/1/2018 θα δώσει εν τολή στην Η∆ΙΚΑ ώστε ν α υπολογιστούν τα οφειλόµεν α αν ά συν ταξιούχ ο, χ ωρίς
ωστόσο ν α δεσµευτεί για την καταβολή τους.
Η αν ακοίν ωση του υπουργείου Εργασίας

Τ Ι ΑΠΑΝΤ Α Ο Υ ΦΥ ΠΟΥ Ρ ΓΟΣ

ΕΝ∆ΙΣΥ: Καταθέ τε ι µήνυση για παρακράτηση
ε ισφ ορών σε έ να ε κατ. συ νταξιού χ ου ς

Μ

ην υτήρια αν αφορά κατά παν τός υπευθύν ου για παράν οµη παρακράτηση των
εισφορών σε περίπου έν α εκατοµµύριο
συν ταξιούχ ους θα καταθέσει σήµερα το Εν ιαίο ∆ίκτυο
Συν ταξιούχ ων .
Οι συν ταξιούχ οι που πραγµατοποίησαν σήµερα
πορεία στο υπουργείο Εργασίας και συν αν τήθηκαν µε
τον υφυπουργό Τάσο Πετρόπουλο επισηµαίν ουν ότι ο
ν όµος αν αφέρει ότι η εισφορά υπέρ υγείας υπολογίζεται επί των καταβαλλόµεν ων συν τάξεων , και κατά

συν έπεια η κράτηση για τον κλάδο ασθέν ειας θα
πρέπει ν α γίν εται στο ποσό που προκύπτει µετά την
αφαίρεση των µν ηµον ιακών µειώσεων .
Με αποτέλεσµα, προσθέτουν , ν α χ άν ουν σηµαν τικά ποσά από τις συν τάξεις τους που εκτιµάται ότι για
καθέν α συν ταξιούχ ο φτάν ουν έως και 3.000 ευρώ.
Το Εν ιαίο ∆ίκτυο Συν ταξιούχ ων (ΕΝ∆ΙΣΥ ) έχ ει υπολογίσει ότι το κράτος χ ρωστά σε πάν ω από 1 εκατοµµύριο συν ταξιούχ ους.
Στο υπουργείο Εργασίας συν αν τήθηκαν µε τον υφυ

Ο υφυπουργός Εργασίας, Κοιν ων ικής Ασφάλισης και
Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης, Τάσος Πετρόπουλος, κατά τη
χ θεσιν ή συν άν τηση µε αν τιπ ροσωπ εία συν ταξιούχ ων , επαν έλαβε τη δηµόσια δέσµευσή του ότι θα
επιστραφούν τα επιπλέον ποσά που παρακρατήθηκαν ως εισφορά υπέρ ασθεν είας από 1/1/2012 έως και
30/6/2016, επί πλασµατικών και όχ ι επί των πράγµατι καταβαλλοµέν ων συν τάξεων .
Με διάταξη του ν .4387/2016 (άρθρο 44) αποκαταστάθηκε ο τρόπος παρακράτησης της εισφοράς ασθεν είας για το παραπάν ω χ ρον ικό διάστηµα και ως βάση
υπολογισµού της κράτησης προσδιορίστηκε το µεικτό
ποσό της σύν ταξης, αφού όµως αφαιρεθούν οι µν ηµον ιακές περικοπές των ν όµων 4024/2011, 4051/2011
και 4093/2012.
Ο επαν υπολογισµός της εισφοράς των συν ταξιούχ ων υπέρ ασθεν είας σε είδος θα αφορά συν τάξεις
µε ηµεροµην ία έκδοσης έως και 30/6/2016.
Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, αφού επαληθεύσουν τα ποσοστά και τη βάση υπολογισµού, θα επιστρέψουν τη θετική διαφορά στους δικαιούχ ουςσυν ταξιούχ ους.

Kαλείται σήµερα σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του δήµου Ασπροπύργου

Κ

αλείται σήµερα 15 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 08:30
π.µ. σε Συνεδρίαση η αρµοδια Οικονοµική Επιτροπή
του δήµου Ασπροπύργου , προκειµένου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέµατα της ηµερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την «Ανατροπή δέσµευσης
πιστώσεων προυπολογισµού οι-κονοµικού έτους 2017»
σύµφωνα µε την υπ'αρ.πρωτ. 675/07-09-2017 Εισήγηση του
∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την «9η Αναµόρφωση
Προυπολογισµού 2017 & Τροποποίηση Τεχνικού
Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2017» σύµφωνα µε την
υπ'αρ.πρωτ.676/07-09-2017 Εισήγηση του ∆/ντή της
Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ.πρωτ.
32607/07-09-2017 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο
«ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» σύµφωνα µε την
υπ'αρ.πρωτ. 32608/07-09-2017 Εισήγηση του ∆/ντή της
Τεχν.Υπηρεσίας & Πολεοδοµίας.
ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 334,80€ µε τίτλο «ΕΞΟ∆Α ΛΟΙΠΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» για την εφηµερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟ-ΤΗΤΑ,

σύµφωνα µε την υπ'αρ.πρωτ. 671/05-09-2017 Εισήγηση του
∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 833,28€ µε τίτλο «ΕΞΟ∆Α ΛΟΙΠΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» για την εφηµεριδα ΘΡΙΑΣΙΟ, σύµφωνα µε
την υπ'αρ.πρωτ. 672/05-09-2017 Εισήγηση του ∆/ντή της Οικονοµι-κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 806,00 ευρώ µε τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και ∆ιορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του
∆ιοικ. Εφετείου Αθηνών επί της αγωγής της τεχνικής εταιρείας
«ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ – ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΤΤΕ» σύµφωνα µε την
υπ'αρ.πρωτ. 673/07-09-2017 Εισήγηση του ∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 806,00 ευρώ µε τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και ∆ιορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του
∆ιοικ. Εφετείου Αθηνών επί της αγωγής της τεχνικής εταιρείας
«ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ – ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΤΤΕ» σύµφωνα µε την
υπ'αρ.πρωτ. 674/07-09-2017 Εισήγηση του ∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 1.478,08 ευρώ µε τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και ∆ιορισµός πληρε-

ξουσίου δικηγόρου για να καταθέσει υπόµνηµα στο 14ο
Μονοµ.∆ιοικ.Πρωτοδ. Αθηνών για τις 8 προσφυγές που
άσκησε η ΒΕΝΙΚ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΕ κατά του ∆ήµου, σύµφωνα
µε την υπ'αρ.πρωτ. 677/07-09-2017 Εισήγηση του ∆/ντή της
Οικονοµικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και
διάθεση πιστώσεως ποσού 17.000,00€ µε τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ», σύµφωνα µε
την υπ'αρ.πρωτ. 681/11-09-2017 Εισήγηση του ∆/ντή της
Οικονοµικής Υπηρεσί-ας.
ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και
διάθεση πιστώσεως ποσού 20.000,00€ µε τίτλο
«ΑΠΟΜΑΓΝHΤΟΦΩΝΗΣΗ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ
∆.Σ.»,
σύµφωνα µε την υπ'αρ.πρωτ. 682/11-09-2017 Εισήγηση του
∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και
διάθεση πιστώσεως ποσού 15.000,00€ µε τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΩΝ», σύµφωνα µε την υπ'αρ.πρωτ.
683/11-09-2017 Εισήγηση του ∆/ντή της Οικονοµικής
Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 12ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και
διάθεση πιστώσεως ποσού 343,48€ µε τίτλο «ΕΞΟ∆Α
ΛΟΙΠΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» για την εφηµερίδα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, σύµφωνα µε την υπ'αρ.πρωτ. 684/11-092017 Εισήγηση του ∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 13ο Αιτήσεις -Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

24/9 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΝΜΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΟΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟ

ΠΑΝΥΓΥΡΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΜΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙ∆Α ΓΙΑ ΚΑΦΕ - ΦΑΓΗΤΟ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8.00, ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10€
ΤΗΛ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685

Παρασκευή 15 Σεπτεµβρίου 2017

Η

Έρχεται τον Οκτώβριο η Έκθεση, µε θέµα
« Εν 55 Τυπώσεις της Ελευσίνας»

θριάσιο-5

Ματιές στην Ελευσινιακή δηµοσιογραφία, η οποία έχει
συµβάλλει στην διατήρηση και µετάδοση της Ιστορίας της πόλης

∆ιοικούσα Επιτροπή και η Οµάδα
εργασίας του Μουσείου Νεότερης Ιστορίας της Ελευσίνας «Γεώργιος Αµπατζόγλου», συνεχίζοντας τις
εργασίες τους, αποφάσισαν την διοργάνωση
Έκθεσης, µε θέµα
« Εν DD Τυπώσεις της Ελευσίνας».

Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν
στις 21/10/2017, στον χώρο του ∆ιοικητηρίου, στο
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, στο πλαίσιο του
«Φεστιβάλ Αισχύλεια».

Κάθε τοπική εφηµερίδα ή περιοδικό, είναι ένα
κοµµάτι ιστορίας, το οποίο πιστεύουµε ότι πρέπει
να γίνει γνωστό.Η Ελευσινιακή δηµοσιογραφία,
έχει συµβάλλει πολύ στην διατήρηση και µετάδοση
της Ιστορίας της πόλης µας.
Καλούµε κάθε Ελευσίνιο, κάθε Ελευσίνια αλλά και
κάθε άνθρωπο, που ήρθε στην Ελευσίνα, εργάστηκε, έζησε κι αγάπησε αυτή την πόλη και διαθέτει σχετικό υλικό, να συµβάλει στην προσπάθεια,
προσφέροντας ή δανείζοντάς το.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε να
επικοινωνείτε µε το µέλος της ∆ιοικούσας Επιτρο

πής κ. Νοδάρα Ευαγγελία στο 6948892655 ή
στην Γραµµατεία του Μουσείου µε την κ. Κυρίτση
Κωνσταντίνα, στο
Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας Ν.Π.∆.∆ ΠΑΚΠΠΑ
στο 210-5565604 (ώρες γραφείου).
.
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ« ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ»
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Υψηλή αθλητική ποιότητα, άµιλλα, θέαµα και διασκέδαση

ήταν τα χαρακτηριστικά του Τουρνούα Μπάσκετ στα πλαίσια των ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΩΝ.

Μ

ε µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά
καλαθοσφαίρισης υπό την αιγίδα του ∆ήµου
Μάνδρας Ειδυλλίας στα πλαίσια των Ζερβονικολείων 2017 µε οικοδεσπότη τον Μανδραϊκό στο 1ο
κλειστό Γυµναστήριο Μάνδρας.
Οι οµάδες του τουρνουά έδωσαν τον καλύτερο τους
εαυτό µε αποτέλεσµα οι θεατές να παρακολουθήσουν
υψηλού επιπέδου αγώνες κρατώντας αµείωτο το ενδιαφέρον τους.
Στους αγώνες, στον µικρό τελικό ο Μανδραϊκός παρά
τις σηµαντικές απουσίες του Κούσουλα και Παπαπέτρου
εµφανώς βελτιωµένος σε όλους τους τοµείς και πιο αποφασισµένος κατάφερε να κάµψει την αντίσταση του

Αµύντα οµάδας Α2 µε 65-63. Στον µεγάλο τελικό ο
Ιωνικός Νικαίας κέρδισε τον Χολαργό µε 79-69 και στέφθηκε νικητής του τουρνουά. Όλοι οι αθλητές µέσα από
την αθλητική τους ποιότητα, την άµιλλα, το ταλέντο και
τη συνεργασία απέδειξαν το λόγο που ο αθλητισµός
αποτελεί ένα σηµαντικό και χρήσιµο πεδίο κοινωνικότητας και πολιτισµού.
Μετά το τέλος των αγώνων ακολούθησε απονοµή
κυπέλλων και µεταλλίων στους συµµετέχοντες από την
∆ήµαρχο, η οποία συνεχάρη και ευχαρίστησε όλους
τους αθλητές όχι µόνο για τη συµµετοχή τους στο Τουρνουά αλλά και για το παράδειγµα που δίνουν στα νέα
παιδιά είτε αυτά ασχολούνται µε τον αθλητισµό είτε όχι.

w ebsit e:www .anas tasia serep a.gr

Η διοίκηση του Μανδραϊκού Τµήµατος Καλαθοσφαίρισης, µε τη σειρά της, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει την δήµαρχο Μάνδρας Ειδυλλίας Ερυθρών
κ.Ιωάννα Κριεκούκη, την πρόεδρο του ∆.Ο.Κ.Α.Π
κ.Αλεξία Νερούτσου-Λιάσκου καθώς και την κ.Ιώαννα
Λουκά για την καθοριστική συµβολή τους στην επιτυχή
διεξαγωγή του τουρνουά.
Επίσης, ευχαριστεί και την Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Ερασµία Στάθη – Οικονόµου που παραβρέθηκε στις απονοµές. Τέλος, τόσο ο Μανδραϊκός όσο και ο ∆ήµος θα
ήθελε να ευχαριστήσει τις οµάδες του Ιωνικού Νικαίας,
του Χολαργού και του Αµύντα που τίµησαν µε την παρουσία τους το Τουρνουά.

6-θριάσιο

Σε κλίµα θρησκευτικής κατάνυξης η λιτάνευση
του Τιµίου Σταυρού στα Άνω Λιόσια

Παρασκευή 15 Σεπτεµβρίου 2017

Σ

ε κλίµα θρησκευτικής κατάνυξης και µε κάθε επισηµότητα τελέστηκε χθες 14 Σεπτεµβρίου 2017, η εορτή της Υψώσεως του Τιµίου
Σταυρού στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στα Άνω
Λιόσια του ∆ήµου Φυλής.
Οι εόρτιες εκδηλώσεις ξεκίνησαν παραµονή της µεγάλης εορτής, το
βράδυ της Τετάρτης 13 Σεπτεµβρίου, µε την τέλεση του Μέγα Πανηγυρικού
Εσπερινού χοροστατούντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως, κ.κ. Αθηναγόρα. Ανήµερα της εορτής, εψάλη το
πρωί Όρθρος και Θεία Λειτουργία και ακολούθως τελέστηκε µε µεγαλοπρέπεια η λιτάνευση του Τιµίου Σταυρού και της ιερής Εικόνας, συνοδεία κληρικών, του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, εκπροσώπων της ∆ηµοτικής Αρχής και πλήθους πιστών.
Την ποµπή συνόδευσε η Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής προσδίδοντας
στη λιτανεία τη δέουσα λαµπρότητα και επισηµότητα.
Μετά τη λιτάνευση, ο προϊστάµενος εφηµέριος της ενορίας, Πρωτοπρεσβύτερος Κανέλλος Αδαµόπουλος, ευχαρίστησε τον ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τους πιστούς που προσήλθαν
ευλαβικά για να τιµήσουν την εορτή της Υψώσεως του Τιµίου Σταυρού και
ευχήθηκε στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, χρόνια πολλά.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο
του ∆ήµου Μεγαρέων

Η

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Απασχόλησης, Πολιτισµού & Τουρισµού του
∆ήµου Μεγαρέων στο πλαίσιο στήριξης της
οικογένειας καλεί εκπαιδευτικούς, δασκάλους και καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, να στελεχώσουν εθελοντικά
το Κοινωνικό Φροντιστήριο του ∆ήµου, το οποίο θα λειτουργήσει µόνο χάρη στη δική τους προσφορά.
Παράλληλα καλούνται και οι γονείς/κηδεµόνες µαθητών
που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα και επιθυµούν τα παιδιά τους να ενταχθούν στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, να απευθυνθούν στην έδρα της Κοινωνικής
Υπηρεσίας, Πλούτωνος 3 (Πλακάκια), στον 1ο όροφο,
∆ευτέρα µε Παρασκευή, 8:30 – 14:30, έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου 2017
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να
προσκοµίσουν οι δικαιούχοι είναι:
Αίτηση του ενδιαφεροµένου
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου
τριµήνου
Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας
Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασµού εταιρίας παροχής
ηλεκτρισµού
Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (έντυπο Ε1)

Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή
εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.
Επιπλέον, όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, θα πρέπει
να υποβάλλονται τα επιπλέον δικαιολογητικά ανάλογα µε
την περίπτωση.
Να σηµειωθεί πως τα παιδιά των οικογενειών που
έχουν ενταχθεί στις ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών του
∆ήµου είναι αυτόµατα δικαιούχοι του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, αρκεί να καταθέσουν αίτηση.

Η αρµόδια για θέµατα παιδείας Αντιδήµαρχος, Ελένη
Ρήγα, δήλωσε:«Οι εκπαιδευτικοί, ως κλάδος µε πολλές
ευαισθησίες λόγω της φύσης της δουλειάς τους, έχουν
την ικανότητα να αντιλαµβάνονται τα κάθε είδους προβλήµατα, που αντιµετωπίζουν οι µαθητές τους.
Για αυτό το λόγο υπήρξαν οι πρώτοι που στάθηκαν
δίπλα τους, όταν ξεκίνησε η οικονοµική κρίση στη χώρα
µας, και προσπάθησαν στο µέτρο του δυνατού να
δώσουν λύσεις. Αυτούς τους εκπαιδευτικούς, λοιπόν,
καλούµε να στελεχώσουν για ακόµη µία χρονιά το Κοινωνικό Φροντιστήριο, το οποίο δεν θα καταφέρει να λειτουργήσει χωρίς την δική τους συµβολή».

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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Συνελήφθη φυγόποινη
από το Αιγάλεω
Είχε αρπάξει µωρό
από µαιευτήριο το 2010

Σ

τα χέρια της αστυνοµία βρίσκεται πλέον µια
φυγόποινη η οποία το 2010 είχε αρπάξει
µωρό από το µαιευτήριο «Έλενα E. Βενιζέλου», µπήκε σε ένα ταξί και πήγε στο σπίτι της στο
Αιγάλεω.
Η 45χρονη, σήµερα, πτυχιούχος Οικονοµικών Επιστηµών είχε καταδικαστεί σε βαριά ποινή αλλά δεν
την είχε εκτίσει και συνελήφθη στα Ιωάννινα όπου
κρυβόταν αυτά τα 7, 5 χρόνια.
Η εν λόγω γυναίκα αντιµετώπιζε ψυχολογικά
προβλήµατα, είχε αποβάλει αλλά συνέχιζε να παριστάνει την έγκυο στο σύντροφό της και άρπαξε το
νεογέννητο κοριτσάκι από το καλαθάκι όπου κοιµόταν δίπλα στη µητέρα του, µε σκοπό να του το παρουσιάσει ως δικό τους.
Μετά το συµβάν σε βάρος της είχε ασκηθεί δίωξη
σε βαθµό κακουργήµατος για αρπαγή ανηλίκου,
υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και πλαστογραφία.
Τότε η κατηγορούµενη είχε καταδικαστεί µε απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών σε ποινή κάθειρξης εννέα ετών και έξι µηνών.
Αµέσως µετά την σύλληψή της η 45χρονη
οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που διέταξε τον εγκλεισµό της στην φυλακή.

∆ήµος Ιλίου: Παροχή δεκατιανού

Ο

σε µαθητές που έχουν ανάγκη

∆ήµος Ιλίου συνεχίζει την παροχή µικρογεύµατος –
δεκατιανού σε µαθητές Νηπιαγωγείου, ∆ηµοτικού,
Γυµνασίου και Λυκείου, στηρίζοντας τις οικογένειες
που αδυνατούν να καλύψουν τη βασική ανάγκη σίτισης των παιδιών κατά την παραµονή τους στο σχολείο.
Το κόστος των µικρογευµάτων καλύπτεται από ιδίους πόρους
του ∆ήµου και περιλαµβάνουν τοστ ή σάντουιτς ή οποιοδήποτε
άλλο είδος µικρογεύµατος, µε χυµό πορτοκάλι ή φρούτο εποχής.
Τηρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, καθώς
επίσης, τις ισχύουσες Αγορανοµικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Με στόχο την προστασία της ανωνυµίας των παιδιών, η ατοµική συσκευασία των γευµάτων δεν φέρει κανένα διακριτικό
σήµα και οι γονείς θα µπορούν να τα προµηθεύονται από τον
χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Οι ενδιαφερόµενοι γονείς µπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ιλίου (Νέστορος 101, 2ος όροφος,
Ίλιον) και συγκεκριµένα, στην κυρία Φωτεινή Αβραµοπούλου
στο τηλέφωνο 2132030018, ενώ για την ένταξη νέων δικαιούχων στο πρόγραµµα απαραίτητη είναι η κατάθεση σχετικής
αίτησης.

Περιφέρεια Αττικής για την οικολογική
καταστροφή στον Σαρωνικό:

Πλήρης διαλεύκανση, παραδειγµατική
τιµωρία των υπευθύνων
και λήψη ουσιαστικών µέτρων

Η

βύθιση του δεξαµενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ» από
αίτια τα οποία δεν είναι καθόλου εµφανή (πρόσκρουση, ατύχηµα κτλ), ούτε δηλώνονται µέχρι
σήµερα, καθώς και η εξάπλωση της πετρελαιοκηλίδας
στο ευαίσθητο οικοσύστηµα του Σαρωνικού Κόλπου και
στις ακτές της Αττικής, καθιστούν αναγκαία την πλήρη
διαλεύκανση των αιτιών, την παραδειγµατική τιµωρία
όλων των υπευθύνων και τη λήψη ουσιαστικών µέτρων
για να αποτραπεί ανάλογο καταστροφικό ατύχηµα στο
µέλλον.
Ερωτηθείσα σχετικά η Περιφερειάρχης Αττικής, υπογράµµισε ότι «σήµερα, στην περίπτωση της οικολογικής
καταστροφής του Σαρωνικού, όπως και στο άµεσο παρελθόν, στις περιπτώσεις αντιµετώπισης των πυρκαγιών ή
του προσφυγικού / µεταναστευτικού φαινοµένου, οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δήµαρχοι και περιφερειάρχες, βρίσκονται στην πρώτη γραµµή.
Χωρίς µέσα, µε προβληµατικές υποδοµές και µε ένα
ελλιπές θεσµικό πλαίσιο, δρουν µέσα σε αντίξοες συνθή

34η ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΙΝΗΜΑ ΧΩΡΙΣ
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ε

ν όψει της 34ης ∆ράσης του κιν ήµατος «Χωρίς
Μεσάζον τες», Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017 ο
∆ήµος Ελευσίν ας απευθύν ει πρόσκληση εκδήλωσης εν διαφέρον τος στους παραγωγούς αγροτικών
προϊόν των , δίχ ως περιορισµό ως προς το είδος και την
ποσότητα των προϊόν των .
Παρακαλούν ται οι εν διαφερόµεν οι παραγωγοί (είτε
έχ ουν συµµετάσχ ει είτε όχ ι, στο κίν ηµα του ∆ήµου) ν α
υποβάλλουν εκ ν έου τις προσφορές τους έως την
Τετάρτη 20-9-2017 και ώρα 12:00 π µ στο f ax:
2105544934 ή στο e-mail: xorismesazonteselef sina@gmail.com
Για εν διαφερόµεν ους των οποίων η ιδιότητα του
παραγωγού δεν έχ ει ελεγχ θεί προγεν έστερα, θα ζητηθούν τα αν τίστοιχ α παραστατικά.

''η Ανατολική Αττική σέρνει τον χορό5''

κες για να προστατεύσουν τους πολίτες και το περιβάλλον.
Επιβάλλονται πλέον εκείνες οι µεταρρυθµίσεις που
χωρίς δηµοσιονοµικό κόστος θα βάλουν τέλος σε αυτόν
τον φαύλο κύκλο των προδιαγεγραµµένων καταστροφών, είτε πρόκειται για τη θαλάσσια ρύπανση είτε για τις
πυρκαγιές».
Το περιστατικό και κυρίως οι συνθήκες κάτω από τις
οποίες προκλήθηκε µεγάλη ρύπανση σε µεγάλο µήκος
των ακτών της Αττικής επιβάλλει σε όλους να επανασχεδιάσουν τα σχέδια πρόληψης, διαχείρισης και αποκατάστασης ανάλογων περιβαλλοντικών ατυχηµάτων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την αυξηµένη κίνηση πλοίων και τον
µεγάλο όγκο καυσίµων, που διακινούνται για διάφορες
χρήσεις.

Η Περιφερειακή Εν ότητα Αν ατολικής Αττικής και ο ∆ήµος
Αχαρν ών σας προσκαλούν στο διήµερο εκδηλώσεων "η
Αν ατολική Αττική σέρν ει τον χορόD"
Σάββατο 16 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 7:30µ.µ.Κεν τρική
πλατεία Αγίου Βλάσιου, Αχαρν ές
4η Συν άν τηση Εθν οτοπικών Συλλόγων Αν ατολικής Αττικής µε χορούς και τραγούδια από Μικρά Ασία, Πόν το,
Κρήτη, Πελοπόν ν ησο, Θεσσαλία, Ήπειρο και Κυκλάδες.
Κυριακή 17 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 7:30µ.µ. Κεν τρική
πλατεία Αγίου Βλάσιου, Αχαρν ές
2η Συν άν τηση Αρβαν ιτών Αν ατολικής Αττικής µε τη
συµµετοχή χορευτικών οµάδων από τους ∆ήµους Αχαρν ών , Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Παιαν ίας,
Σαρων ικού και Ωρωπού.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρν ών
Ιωάν ν ης Κασσαβός

Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Αν ατολικής Αττικής
Πέτρος Φιλίππου

8-θριάσιο

Σε εορταστικό κλίµα
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ολοκληρώθηκε η Καλοκαιρινή
Εκστρατεία της Εθνικής
Βιβλιοθήκης στον ∆ήµο Αχαρνών

Σ

ε εορταστικό κλίµα ολοκληρώθηκε, η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότητας 2017, µε θέµα “Περιπέτειες από
σηµείο σε σηµείο”, που οργάνωσε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Οι δράσεις της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότητας 2017 πραγµατοποιήθηκαν στον ∆ήµο Αχαρνών, στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη "Χρήστος Τσεβάς" και στη Βιβλιοθήκη του Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδόνων.
Για τρεις µήνες περίπου, 162 ∆ηµόσιες και ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα, ένωσαν τις δυνάµεις τους και προσέφεραν πάνω
από 3.000 δηµιουργικά εργαστήρια για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών.
Στη γιορτή λήξης την Παρασκευή 8 Σεπτεµβρίου 2017 τα παιδιά που συµµετείχαν στη δράση, υποδέχτηκαν τους γονείς τους και τους φίλους τους στις βιβλιοθήκες σε όλη την
Ελλάδα και παρουσίασαν τα έργα τους: ζωγραφιές, κατασκευές, µικρές ταινίες βίντεο, φωτογραφίες.
Τους υποδέχθηκαν επίσης, µε τις ιστορίες που έγραψαν, συµµετέχοντας σε ένα πανελλήνιο εργαστήρι συγγραφής από βιβλιοθήκη σε βιβλιοθήκη αλλά και µε τις ιστορίες που
κάθε παιδί διάβασε και φύλαξε στη µνήµη του αυτό το καλοκαίρι.
Ήταν µια γιορτή που οι καλεσµένοι ένιωσαν τη χαρά των παιδιών, µοιράστηκαν τις καλοκαιρινές αναµνήσεις τους και έδωσαν την υπόσχεση, η κάθε βιβλιοθήκη να αποτελεί
σηµείο συνάντησης όλο το χρόνο! Στο πλαίσιο της φετινής Καλοκαιρινής Εκστρατείας, αξιοποιήθηκε δηµιουργικά η προτεινόµενη από την Εθνική Βιβλιοθήκη βιβλιογραφία 100
τίτλων παιδικών βιβλίων. Η σχέση των παιδιών µε την ανάγνωση επαναπροσδιορίστηκε και οι Βιβλιοθήκες µετατράπηκαν σε ζωντανούς χώρους πειραµατισµού, αλληλεπίδρασης και µάθησης.
Η διοργάνωση υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και υλοποιείται χάρη στη συνεργασία εκατοντάδων βιβλιοθηκονόµων, εκπαιδευτικών και εθελοντών σε όλη την Ελλάδα.
Η Εθνική Βιβλιοθήκη αναπτύσσει δυναµικά το ∆ίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και σχεδιάζει νέες δράσεις τόσο για τη νέα σχολική χρονιά όσο
και για το επόµενο καλοκαίρι.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την επιτυχή συµµετοχή του ∆ήµου Αχαρνών στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότητας 2017, που οργάνωσε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος αναφέροντας:
"Μια πανελλαδική δράση πολιτισµού, στην οποία συµµετείχε ενεργά ο
∆ήµος Αχαρνών, υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε µε απόλυτη επιτυχία.
Με τη θέληση, το µεράκι και τις γνώσεις τους, οι υπάλληλοι του ∆ήµου
Αχαρνών και των εθελοντών που συµµετείχαν, πέτυχαν απόλυτα το
σκοπό της δράσης: την ψυχαγωγία, τη φιλοµάθεια και την ενεργοποίηση
της δηµιουργικότητας και της φαντασίας των παιδιών".
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 141
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γράτσου Μαρία
Αρ. Τηλεφώνου :2132006480
Αρ. τηλεοµοιότυπου : 21055571273
Ηλεκτρ. Ταχυδροµείο :
gratsou.m@gmail.com

Ασπρόπυργος, 14 Σεπτεµβρίου 2017
Αρ. πρωτ.:33623

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚHΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΕΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 4ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λαµβάνοντας υπόψη του:
•Τις δ/ξεις του άρθρου194 του Ν. 3463/2006 µε
τίτλο: «Νέος Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων.
•Τις δ/ξεις του Π/∆τος 270/1981, (ΦΕΚ Α' 77/303-81).
• Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Προκηρύσσει δηµοπρασία για την αγορά ακινήτου που θα χρησιµοποιηθεί για τη ανέργεση στέγαση του 4ου Γυµνασίου Ασπροπύργου. Το
ακίνητο πρέπει να έχει έκταση 6.000 τ.µ. έως
8.000 τ.µ. και να βρίσκεται στην περιοχή Γκορυτσά του ∆ήµου Ασπροπύργου και εντός σχεδίου.
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη

δηµοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται
στην αρµόδια δηµοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση
που αναφέρεται παρακάτω και στη συνέχεια
παραδίδονται στην επιτροπή η οποία µε επιτόπιο
έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφεροµένων ακινήτων και περί του αν ταύτα
πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως,
συντασσόµενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα
(10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών.
Οι λόγοι αποκλεισµού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της
δηµοπρασίας παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών, σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου στη ∆ιεύθυνση:
Αθ. ∆ιάκου & Σαλαµίνος, αρµόδιος υπάλληλος
Γράτσου Μαρία, αριθµ. τηλεφώνου:
2132006480, αρ. τηλεοµοιότυπου :
21055571273.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
∆/ΝΣΗ
Οικονοµική
Προµηθειών
ΤΜΗΜΑ
Πληροφορίες : Γεωργιάδης Βασίλειος
Τηλέφωνο
: 2105537236
: 2105537268
Fax
: prom@elefsina.gr
email

Ελευσίνα, 13 /09/ 2017
Αρ. Πρωτ. οικ : 18065
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
" ∆απάνη για Υπηρεσίες Φύλαξης ∆ηµοτικών Κτηρίων και λοιπών δηµοτικών
εγκαταστάσεων ∆.Ε. Ελευσίνας ».
Προϋπολογισµού αξίας 60.000,00€ ήτοι
74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
ΚΑΕ 00.6131.0008

Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας προκηρύσσει διαγωνι-

σµό µε Συνοπτική ∆ιαδικασία , µε σφραγισµένες
προσφορές για τα «∆απάνη για Υπηρεσίες
Φύλαξης ∆ηµοτικών Κτηρίων και λοιπών
δηµοτικών εγκαταστάσεων ∆.Ε. Ελευσίνας »
προϋπολογισµού δαπάνης 74.400,00 € σύµφωνα µε την µε αρ. 87/2017 τεχνική έκθεση της
∆/νσης Καθαριότητας , Ανακύκλωσης , Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου Ελευσίνας, που
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Ο Ανάδοχος θα επιλεγεί σύµφωνα µε την πλέον
συµφέρουσα 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 αποκλεισµό της.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε έξι µήνες.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 28/09/ 2017
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. (ώρα
λήξης παράδοσης των προσφορών) στο
∆ηµαρχείο Ελευσίνας -2ο Όροφο , που βρίσκεται στην διεύθυνση Χατζηδάκη 41 και ∆ήµ-

ητρος, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
υπηρεσιών.

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
που λειτουργούν νοµίµως. (παρ 11 άρθρο 21 Ν.
3731/2008.

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν
τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού.
Η τεχνική περιγραφή και η διακήρυξη θα παραλαµβάνονται :
α) ηλεκτρονικά από το site του ∆ήµου και
συγκεκριµένα από το link : http://www.elefsina.gr/diag_diak.aspx?sflang=el
όπου θα
παρέχονται ελεύθερα , άµεσα και δωρεάν.
β) από το τµήµα προµηθειών µε αίτηµά τους
στο email: prom@elefsina.gr.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ

Το ευρωπαϊκό χωριό βρίσκεται 80 χλµ από την Αθήνα (Εθνική Οδός
Λαµίας). Είναι 10 λεπτά από την πεντακάθαρη θάλασσα Λουκισίων
& 5 λεπτά απο τη λίµνη Μουρίκιου (ιδανική για ψάρεµα).

ΜΕΣΑ ΣΕ 500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Φτιάξαµε έναν πρότυπο οικισµό κατοικηµένο µε ωραία
ΣΠΙΤΙΑ - ΒΙΛΛΕΣ
δρόµοι 8 & 10 µέτρων, µεγάλη πλατεία & εκκλησία µέσα στο χωριό.
Με φως και νερό δικής µας γεώτρησης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 10 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157

θριάσιο-11

Παρασκευή 15 Σεπτεµβρίου 2017
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού &
∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού
Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ. 124 61 Χαϊδάρι
Τηλ. 213 2047 305-306, Φαξ 210
5323 623
e-mail: grprosopikou@haidari.gr

Χαϊδάρι, 14/09/2017
Αρ. Πρωτ. οικ.: 25665

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΜΕ
2/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 6 του
Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/2009, τις διατάξεις του άρθρου 24 του
Ν.4210/2013 και τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.
4325/2015 (Εξαίρεση καλλιτεχνικού προσωπικού για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους, από τις διατάξεις του
άρθρου 21 του Ν.2190/94).
Ανακοινώνει

Τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε συνολικά δεκατρία
(13) άτοµα, για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Χαϊδαρίου που
Κωδικός θέσης

εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής, µε
αντικείµενο την εκτέλεση του
έργου: «Συµβάσεις µίσθωσης
έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισµού και Αθλητισµού, από έσοδα
προερχόµενα αποκλειστικά από
αντίτιµο, για το έτος 2017» συνολικής διάρκειας
έως εννέα (9)
µήνες. Στο πλαίσιο του έργου
αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο
εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια
σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα
απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Β):
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18
ετών συµπληρωµένα έως 65 ετών.

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση.
2) Αντίγραφο των δύο όψεων της
Αστυνοµικής Ταυτότητας.
3) Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών ή διπλώµατος.
(Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή
εν γένει εγγράφων της αλλοδαπής,
προσκοµίζονται αυτά µε επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα
και αναγνώριση ισοτιµίας από την
αρµόδια Ελληνική αρχή, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις).
4) Βιογραφικό Σηµείωµα (συνοδευόµενο από έγγραφα κ.λ.π. που
να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται
σε αυτό).
5) Αποδεικτικά εργασιακής εµπειρίας.
του
6) Υπεύθυνη ∆ήλωση
Ν.1599/1986, όπου δηλώνεται ότι

πληρούνται τα γενικά προσόντα
διορισµού που προβλέπονται στον
Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και
17).

Σηµείωση: Η εµπειρία λαµβάνεται
υπόψη µετά τη λήψη του βασικού
τίτλου σπουδών (όπου αυτός
προβλέπεται) µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία
επιλογής.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ,
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
υποβάλλουν την αίτηση µε τα
συνηµµένα δικαιολογητικά, στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα (Στρ. Καραϊσκάκη 138) στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού (2ος όροφος) κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και
αρχίζει από την επόµενη ηµέρα
της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε εφηµερίδα ή της
ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Χαϊδαρίου.
Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί
ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Χαϊδαρίου
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
www.haidari.gr
Ο ∆ήµαρχος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (αν ά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

101

∆ήµος Χαϊδαρίου

Χαϊδάρι

102

∆ήµος Χαϊδαρίου

Χαϊδάρι

103

∆ήµος Χαϊδαρίου

Χαϊδάρι

104

∆ήµος Χαϊδαρίου

Χαϊδάρι

105

∆ήµος Χαϊδαρίου

Χαϊδάρι

106

∆ήµος Χαϊδαρίου

Χαϊδάρι

107

∆ήµος Χαϊδαρίου

Χαϊδάρι

108

∆ήµος Χαϊδαρίου

Χαϊδάρι

109

∆ήµος Χαϊδαρίου

Χαϊδάρι

110

∆ήµος Χαϊδαρίου

Χαϊδάρι

111

∆ήµος Χαϊδαρίου

Χαϊδάρι

112

∆ήµος Χαϊδαρίου

Χαϊδάρι

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύµβασης

ΠΕ ∆ασκάλου Ζωγραφικής Έως εννέα (9) µήνες από
την ηµεροµηνία
πρόσληψης
ΠΕ ∆ασκάλου Χαρακτικής Έως εννέα (9) µήνες από
την ηµεροµηνία
πρόσληψης
ΠΕ ή Τ Ε ή ∆Ε ∆ασκάλου Έως εννέα (9) µήνες από
Θεατρικών Σπουδών/
την ηµεροµηνία πρό∆ραµατικής Σχολής
σληψης
Τ .Ε ή ∆.Ε ∆ασκάλου
Έως εννέα (9) µήνες από
Μπαλέτου
την ηµεροµηνία
πρόσληψης
∆Ε ∆ασκάλου µε
ειδικότητα Κλασσική
Κιθάρα
∆Ε ∆ασκάλου µε
ειδικότητα Βιολί

Έως εννέα (9) µήνες από
την ηµεροµηνία
πρόσληψης
Έως εννέα (9) µήνες από
την ηµεροµηνία
πρόσληψης

∆Ε ∆ασκάλου µε ειδικότητα Έως εννέα (9) µήνες από
Πιάνο & Αρµόνιο
την ηµεροµηνία
πρόσληψης
∆Ε ∆ασκάλου Κεραµικής
Τ έχνης

Έως εννέα (9) µήνες από
την ηµεροµηνία
πρόσληψης
∆Ε ∆ασκάλου Ψηφιδωτού Έως εννέα (9) µήνες από
την ηµεροµηνία
πρόσληψης
∆Ε ∆ασκάλου
Αργυροχρυσοχοΐας

Έως εννέα (9) µήνες από
την ηµεροµηνία
πρόσληψης

∆Ε ∆ασκάλου χειροτεχνίας Έως εννέα (9) µήνες από
την ηµεροµηνία
πρόσληψης
∆Ε ∆ασκάλου Μακραµέ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

Έως εννέα (9) µήνες από
την ηµεροµηνία
πρόσληψης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµεν α (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόν τα

101

∆ίπλωµα ή πτυχίο Εικαστικών Τ εχνών µε κατεύθυνση Ζωγραφικής ή Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τ εχνών µε κατεύθυνση ή ειδίκευση Ζωγραφικής ή Πλαστικών Τ εχνών και Επιστηµών της Τ έχνης
κατεύθυνσης Εικαστικών ή Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τ εχνών ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
∆ιδακτική προϋπηρεσία στο αντικείµενο. Επιθυµητά προσόντα: Βεβαιωµένη εµπειρία στο φορέα.

102

∆ίπλωµα ή πτυχίο Εικαστικών Τ εχνών µε κατεύθυνση Χαρακτική ή Ζωγραφικής ή Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τ εχνών µε κατεύθυνση ή ειδίκευση Χαρακτική ή Ζωγραφικής ή Πλαστικών Τ εχνών και
Επιστηµών της Τ έχνης κατεύθυνσης Εικαστικών ή Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τ εχνών ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
∆ιδακτική προϋπηρεσία στο αντικείµενο. Επιθυµητά προσόντα: Βεβαιωµένη εµπειρία στο φορέα.

103
104
105
106
107
108

109

110
111

112

∆ίπλωµα ή Πτυχίο δραµατικής σχολής εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το κράτος ή βεβαίωση σπουδών ειδικότητας.
∆ιδακτική προϋπηρεσία στο αντικείµενο.
Απολυτήριος τίτλος τριτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος τίτλος.Επιθυµητά προσόντα: Βεβαιωµένη εµπειρία στο φορέα.

∆ίπλωµα ή Πτυχίο ανώτερης ή µέσης επαγγελµατικής σχολής χορού (µπαλέτο) από εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το κράτος.
∆ιδακτική προϋπηρεσία στο αντικείµενο.
Απολυτήριος τίτλος τριτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος τίτλος.Επιθυµητά προσόντα: Βεβαιωµένη εµπειρία στο φορέα.
∆ίπλωµα ή Πτυχίο Κιθάρας από µουσικό ή εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το κράτος
∆ιδακτική προϋπηρεσία στο αντικείµενο.
Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιµου σχολείου.Επιθυµητά προσόντα: Βεβαιωµένη εµπειρία στο φορέα.

∆ίπλωµα ή Πτυχίο Βιολιού από µουσικό ή εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το κράτος
∆ιδακτική προϋπηρεσία στο αντικείµενο.
Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιµου σχολείου. Επιθυµητά προσόντα: Βεβαιωµένη προϋπηρεσία στο φορέα.
∆ίπλωµα ή Πτυχίο Πιάνου από µουσικό ή εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το κράτος
∆ιδακτική προϋπηρεσία στο αντικείµενο.
Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιµου σχολείου. Επιθυµητά προσόντα: Βεβαιωµένη προϋπηρεσία στο φορέα.

Απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κεραµικής - Πηλοπλαστικής ή Αγγειοπλαστικής-Κεραµικής ή Κεραµικής - Αγγειοπλαστικής ή Τ εχνικός χειροποίητης Κεραµικής ή Τ εχνικός παραγωγικής Κεραµικής ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Τ εχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή
τεχνικού επαγγελµατικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Προσόντα Α’ επικουρίας:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε τα ανωτέρω προσόντα)
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και
εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.
∆ιδακτική προϋπηρεσία στο αντικείµενο. Επιθυµητά προσόντα: Βεβαιωµένη εµπειρία στο φορέα.

Απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ψηφιδωτού σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος
δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τµηµάτων συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τµηµάτων εσωτερικής αρχιτεκτονικής, διακόσµησης και σχεδιασµού αντικειµένων.
∆ιδακτική προϋπηρεσία στο αντικείµενο. Επιθυµητά προσόντα: Βεβαιωµένη εµπειρία στο φορέα.
Απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Αργυροχρυσοχοΐας σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
∆ιδακτική προϋπηρεσία στο αντικείµενο. Επιθυµητά προσόντα: Βεβαιωµένη εµπειρία στο φορέα.

Απολυτήριος τίτλος σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆, ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Προσόντα Α’ επικουρίας:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε τα ανωτέρω προσόντα)
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και
εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.
∆ιδακτική προϋπηρεσία στο αντικείµενο. Επιθυµητά προσόντα: Βεβαιωµένη εµπειρία στο φορέα.
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και
εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.
∆ιδακτική προϋπηρεσία στο αντικείµενο. Επιθυµητά προσόντα: Βεβαιωµένη εµπειρία στο φορέα.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΤΑ

ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ.

6972728300

Πωλείται
οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία
Σωτήρα
ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ 6975741508

µε 40 τµ κτίσµα
στην Αγία
Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα
η µαγαζί.
Επικοινωνία :
6984792490

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγειος
επαγγελµατικός χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και
θέση στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή mini
market. Τιµή συζητήσιµη. 6977982173

∆Ι Α Τ Ι ΘΕ Τ ΑΙ Ε Π Ι ΧΕ Ι Ρ ΗΣ Η ΑΡ Τ ΟΠ ΟΙ Ϊ Α Σ- ΖΑ Χ ΑΡ Ο ΠΛ ΑΣ Τ Ι ΚΗ Σ
Π ΡΟ Σ ΠΩ ΛΗ Σ Η Η ΄ Ε ΝΟ Ι ΚΙ Α Σ Η Π ΛΗ ΡΟ ΦΟ Ρ Ι ΕΣ
Σ Τ Ο Τ Η ΛΕ Φ ΩΝΟ 6 9 8 5 8 2 1 1 9 2

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6974394991

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛ: 6977426279

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος στον Ασπρόπυργο
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος στη θέση Φακά Ασπροπύργου 3.170τµ
Με 2 οικήµατα 100 τµ για οποιαδήποτε χρήση 6972085336

Πωλείται επιχείρηση στην Ελευσίνα

Πωλείται πλυντήριο αυτοκινήτων στην Ελευσίνα (Οδός Αλκιβιάδου 29).
Κοµπλέ από εξοπλισµό – έτοιµο – µε τεράστιο πελατολόγιο. 6944662138

"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ
ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
EIMAIL:HR@MAVELEC.GR, FAX : 2105556953."
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ς: 6975328309

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, µονοκατοικία 100
τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 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., ενιαιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση
'10,
τιµή
30.000€,
συζητήσιµη
,
210/5764121

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

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

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

Ενοικιάζεται εστιατόριο

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ
Ι
Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε ΡΑ
(36TM)
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

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

ική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ.,
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

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

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωµένο οροφοδιαµέρισµα 90 τµ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδοµή, επί οικοπέδου 500 τµ,
µε κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό και θέση
σταθµεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583
(3.3.16)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτασης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη
µονοκατοικία 120 τ.µ., ισο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
115 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΗΠΟ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 520 Τ.Μ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ: 6947144257

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ /ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6986712390

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή
110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο διαµέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφοδιαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κατάλληλο και για ιατρείο, πωλείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, µεσίτες
δεκτοί, τιµή 57.000€, συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό, τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€

.

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

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.
ΤΗΛ
6945376503
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό. Επίσης αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών.
Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη
σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

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

698 66 84 139 (21.6.16)

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

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπεδο στον Περιφερειακό Ασπροπύργου - Εκτός Σχεδίου Τηλ: 6946971237(6.5.16)
∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΙΝΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΚΕΡΑΤΖΑΚΗ
ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΡΙΒΕΛΛΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΗΛ: 6988091139

θριάσιο-15

Παρασκευή 15 Σεπτεµβρίου 2017

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 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 ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55466745546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail
:dperiouspromhth@fyli.gr

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 12/ 09 / 2017
46379
Αρ. Πρωτ.:

Ο ∆ήµαρχος ΦΥΛΗΣ διακηρύσσει
Ανοιχτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016,
για
την
« Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ».
Η συνολική προϋπολογισθείσα
δαπάνη ορίζεται στις 199.994,64 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α
24%).
Τρόπος Υποβολής Προσφοράς
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
∆ιαδικτυακή
πύλη
Η
του
www.promitheus.gov.gr
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ
ΤΟΥ
ΕΣΗ∆ΗΣ : 15/09/2017
ΚΑΙ
ΩΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΤΗ
ΠΥΛΗ
ΤΟΥ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΕΣΗ∆ΗΣ : 28/09/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ
08:00 π.µ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΙΝΑΙ Η 09/10/2017 ΚΑΙ ΏΡΑ
16:00 µ.µ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν
υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία µέσω του συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα από το
σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα
του άρθρου 6
της ΥΑ Π12390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
Εγγύηση συµµετοχής
Η εγγύηση για την συµµετοχή στον
διαγωνισµό , ορίζεται σε ποσοστό
της
προϋπολογισθείσης
2%
δαπάνης εκτός ΦΠΑ.
Γλώσσα : Ελληνική .

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
1. ∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών,
που έχουν ως αντικείµενο εργασιών την εµπορία και διακίνηση
Ηλεκτρολογικών Υλικών και Λαµπτήρων και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο
γράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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 Προσαρτήµατος I
της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών
φορέων, συµπεριλαµβανοµένων
και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή ()
για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.

Τα έξοδα δηµοσίευσης ή τυχόν
επαναδηµοσίευσης της παρούσης
βαρύνουν τον Ανάδοχο .
Πληροφορίες για την παραπάνω
δηµοπρασία µπορούν να λάβουν
οι ενδιαφερόµενοι από την Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής ( Α.
Καρκαβίτσα 23 & Κ. Παλαµά Άνω
Λιόσια ), τηλ. 213-2042818, ώρες
09:00 π.µ. έως 13:30 µ.µ. Αρµόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες :
Χατζόπουλος Χαρίλαος .
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

16-θριάσιο

Παρασκευή 15 Σεπτεµβρίου 2017

