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Ασπρόπυργος

Χατζή Μαρία Ι. Θεµιστοκλέους 49, 
2105575331

Ελευσίνα
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ

ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΚΟΥΓ/ΛΟΥ 1
210-5561131

Μάνδρα
ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ 25
Τηλέφωνο  : 210-5555844

Άνω Λιόσια
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΡΤΑ - ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 61
Τηλέφωνο  : 210 2484258

Χαϊδάρι

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΘΕΩΝ 35

Τηλέφωνο  : 210-5814400

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις 

Η θερµοκρασία από 8 έως 15
βαθµούς Κελσίου 

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

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Τατιανή, Τατιάνα, Τάτια, Τίτη, Τάνια

Μέρτιος, Μέρτος, Μέρτης, Μύρτος, Μερτία,
Μέρτα, Μέρτη, Μυρτιά, Μυρτούλα

ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  ∆ΟΥΡΟΥ - ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

ΠΠααρρεεµµββάάσσεειιςς  ύύψψοουυςς  3377..995500,,6644  εευυρρώώ
για τη συντήρηση και επισκευή οδών του ∆ήµου Ελευσίνας

Την επισκευή και
συντήρηση οδών του
∆ήµου Ελευσίνας απο-

φάσισαν, µε την υπογραφή
Προγραµµατικής Σύµβασης για
το σχετικό έργο, η Περιφερει-
άρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου
και ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας,
Γιώργος Τσουκαλάς. Πρόκειται
για έργο προϋπολογισµού
337.950,64 ευρώ µε ΦΠΑ.

Σκοπός του έργου, το οποίο
χρηµατοδοτείται από ίδιους
πόρους της Περιφέρειας Αττι-
κής, είναι η βελτίωση της ποιότ-
ητας ζωής και η ασφάλεια των
πολιτών.

Περιλαµβάνει παρεµβάσεις στην ασφαλτόστρω-
ση οδών του ∆ήµου Ελευσίνας οι οποίες παρου-
σιάζουν φθορές. 

Συγκεκριµένα, θα υλοποιηθούν εργασίες
συντήρησης (απόξεση του παλιού ασφαλτικού,
ασφαλτική προεπάλειψη, ισοπεδωτική στρώση και
τελική ασφαλτική στρώση) στις παρακάτω οδούς:
στην Εθνικής Αντιστάσεως από ∆ήµητρος έως Ελ.

Βενιζέλου και από Αρκαδίου έως Πλάτωνος, στη
Θειρών από την είσοδο του νεκροταφείου /
Αρκαδίου έως Ελ. Βενιζέλου και στην Αγάθου από
Παπανικολάου έως Ελ. Βενιζέλου.

Τη δηµοπράτηση, την υπογραφή σύµβασης µε
τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου
και την παραλαβή του αναλαµβάνει ο ∆ήµος Ελευ-
σίνας.

Μνήµες από τον
θάνατο του 11χρο-
νου Μάριου από

αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι
ξύπνησαν το µεσηµέρι της
Τετάρτης στα Άνω Λιόσια.

Συγκεκριµένα, ο ήχος των
πυροβολισµών κοντά στο 3ο
Γυµνάσιο των Άνω Λιοσίων
έκανε µαθητές και καθηγητές
να παγώσουν. Ροµά έβγαλαν
τα κυνηγετικά όπλα για να
λύσουν τις οικογενειακές τους
διαφορές αδιαφορώντας για
το πού θα καταλήξουν τα
σκάγια.

«Τα σκάγια από τα όπλα
έπαιρναν όποιον να ΄ναι»,
δήλωσε στην κάµερα του ΑΝΤ1 αυτόπτης µάρτυρας του περιστατικού.

«Εκείνη την ώρα τα παιδιά, όσα είχαν κενό, µπήκαν µέσα για να προφυλαχθούν», δήλωσε η πρόεδρ-
ος του Συλλόγου Γονεών και Κηδεµόνων του 3ου Γυµνασίου. «Τα προφύλαξαν οι καθηγητές µέσα στο
σχολείο», συµπλήρωσε και επισήµανε: «Και στη συνέχεια ειδοποιούσαν γονείς, κηδεµόνες και φίλους για
να έρθουν να πάρουν τα παιδιά και να φύγουν».

Περιπολικά έσπευσαν στο σηµείο και σύµφωνα µε την επίσηµη ενηµέρωση της αστυνοµίας δεν δια-
πιστώθηκε ότι συνέβαινε πλέον κάποιο επεισόδιο εκείνη την ώρα.  Κατόπιν, κατά τη διάρκεια των
ελέγχων οι αστυνοµικές δυνάµεις εντόπισαν ένα λευκό αυτοκίνητο που σύµφωνα µε πληροφορίες
υπήρχαν όπλα µέσα σε αυτό. Το αυτοκίνητο µεταφέρθηκε  στα εργαστήρια της αστυνοµίας για περαιτέρω
έλεγχο, ενώ έγιναν επτά προσαγωγές.

Οι αστυνοµικοί συνέστησαν στους καθηγητές να µην πανικοβάλλονται, και καθησύχασαν  τα παιδιά
για την ασφάλειά τους . Τελικά, τα παιδιά αποχώρησαν από το σχολείο  κατά οµάδες µε γονείς, συγγενείς
και φίλους ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ενώ µέχρι τις 2.30 µετά το µεσηµέρι υπήρχαν ακόµα µαθη-
τές µέσα στο σχολείο που δεν είχαν φύγει, όπως επίσης και όλοι οι εκπαιδευτικοί µαζί µε το διευθυντή.

Αυτό που συνέβη ήταν ότι δύο οικογένειες Ροµά συνεπλάκησαν µε φόντο µια ερωτική ιστορία. Ο γιος
της µιας οικογένειας “έκλεψε” την κόρη της άλλης οικογένειας µε αποτέλεσµα να βγουν τα όπλα.
Σηµειώνεται ότι  ως ένδειξη διαµαρτυρίας πραγµατοποιήθηκε χθες στο σχολείο - παρουσία γονέων-
έκτακτη συνέλευση  του Συλλόγου γονέων και κηδεµόνων του 3ου γυµνασίου Άνω Λιοσίων, και
συζητήθηκε εκτενώς το θέµα της  άµεσης γειτνίασης  προκειµένου να δοθεί µια ουσιαστική λύση στο
πρόβληµα

Ξύπνησαν εφιαλτικές µνήµες 
Πυροβολισµοί κοντά στο 3ο Γυµνάσιο  Άνω Λιοσίων 



Στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής
κατατέθηκε ήδη το νέο νοµοσχέδιο του υπουρ-
γείου Παιδείας για τη δηµιουργία του νέου πανε-

πιστηµίου ∆υτικής Αττικής που θα προκύψει από την
συνένωση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.

Όπως προβλέπεται στο νοµοσχέδιο, οι πρωτοβάθµιοι
καθηγητές ΤΕΙ θα ενταχθούν στο νέο Ίδρυµα σε πρωτο-
ποπαγείς θέσεις και θα κριθούν στην συνέχεια πριν περά-
σουν σε καθεστώς πανεπιστηµιακών.

Το σχέδιο νόµου, επισηµαίνει το υπουργείο, έρχεται
µετά από επτάµηνη σχεδόν διαβούλευση και επεξερ-
γασία, τόσο στο εσωτερικό της ακαδηµαϊκής κοινότητας
των δύο ΤΕΙ, στις συνελεύσεις των τµηµάτων και των
Συγκλήτων, όσο και στο πλαίσιο της αρµόδιας επιτροπής
που συγκροτήθηκε από το υπουργείο Παιδείας, στην
οποία συµµετείχαν πανεπιστηµιακοί και εκπρόσωποι των
διοικήσεων των Ιδρυµάτων.

Το υπουργείο, όπως έχει άλλωστε επαναλάβει πολλές
φορές µέχρι σήµερα ο υπουργός, Κώστας Γαβρόγλου,
επισηµαίνει στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου ότι
η ίδρυση του νέου πανεπιστηµίου βασίζεται «στην ακαδ-
ηµαϊκή ποιότητα που έχουν πετύχει τα δύο Ιδρύµατα (σ.σ.
ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά) µε τις προσπάθειες και τα επι-
τεύγµατα του ίδιου του προσωπικού τους», ενώ η διαµόρ-
φωσή του, γίνεται «έχοντας ως γνώµονα ακαδηµαϊκά κρι-
τήρια».

Το υπουργείο τονίζει επίσης, ότι µε το νοµοσχέδιο
«λαµβάνεται µέριµνα, ώστε καµία εργαστηριακή ή κτιρια-
κή επένδυση να µη χάσει τον ρόλο της και σε καµία
περίπτωση να µη θιγεί το εργασιακό καθεστώς του προ-
σωπικού των Ιδρυµάτων και τα επαγγελµατικά δικαιώµα-
τα των αποφοίτων».

Οι προβλέψεις του νοµοσχεδίου
Πέντε Σχολές, 26 Τµήµατα

Στο υπό ίδρυση πανεπιστήµιο θα υπάρχουν 26 τµήµα-
τα, αντί των 42 που έχουν σήµερα αθροιστικά τα δύο ΤΕΙ,
µε τα νέα τµήµατα να έχουν νέο πρόγραµµα σπουδών και
ορισµένα από αυτά να θεραπεύουν νέα γνωστικά πεδία.

Αναλυτικότερα, τα γνωστικά πεδία του νέου πανεπι-
στηµίου, όπως προβλέπονται στο νοµοσχέδιο, θα είναι:
α) Κοινωνικές, ∆ιοικητικές και Οικονοµικές Επιστήµες, β)
Επιστήµες Μηχανικού, γ) Επιστήµες Τροφίµων, δ) Επι-

στήµες Υγείας και Πρόνοιας και ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.
Ειδικότερα, η Σχολή ∆ιοικητικών, Οικονοµικών & Κοι-

νωνικών Επιστηµών θα περιλαµβάνει τα τµήµατα α)
Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληρο-
φόρησης, β) ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, γ) ∆ιοίκησης Τουρ-
ισµού, δ) Κοινωνικής Εργασίας, ε) Λογιστικής και Χρηµα-
τοοικονοµικής, καθώς επίσης και το τµήµα Προσχολικής
Αγωγής.

Η Σχολή Μηχανικών θα συγκροτείται από τα τµήµατα:
α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, β)
Μηχανικών Βιοϊατρικής, γ) Μηχανικών Βιοµηχανικής
Σχεδίασης και Παραγωγής, δ) Μηχανικών Πληροφορικής
και Υπολογιστών, ε) Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπ-
ληροφορικής, στ) Μηχανολόγων Μηχανικών, ζ) Ναυ-
πηγών Μηχανικών και η) Πολιτικών Μηχανικών.

Η Σχολή Επιστηµών Τροφίµων θα συµπεριλαµβάνει τα
τµήµατα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων και Επι-
στηµών Οίνου, Αµπέλου & Ποτών.

Η Σχολή Επιστηµών Υγείας θα συγκροτείται από τα
τµήµατα: α) Βιοϊατρικών Επιστηµών, β) ∆ηµόσιας και Κοι-
νοτικής Υγείας, γ) Εργοθεραπείας, δ) Μαιευτικής, ε)
Νοσηλευτικής και ζ) Φυσικοθεραπείας.

Και τέλος, η Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτι-
σµού του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής, θα περιλαµβά-
νει τα τµήµατα: α) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,
β) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, γ) Συντήρησης Αρχαιοτή-
των και Έργων Τέχνης, και δ) Φωτογραφίας & Οπτικοα-
κουστικών Τεχνών.

Ο πρώτος κύκλος σπουδών όλων των Τµηµάτων διαρ-
κεί οκτώ ακαδηµαϊκά εξάµηνα και περιλαµβάνει µαθήµα-
τα 240 πιστωτικών µονάδων.

ΘΘεεττιικκόό  ττοο  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  
ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  ΤΤΕΕΙΙ  ΑΑθθήήννααςς  
σσττηηνν  ίίδδρρυυσσηη  ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ  
∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

Το ∆Σ του ΣΕΠ ΤΕΙ Αθήνας απαντώντας σε άτοπες
τοποθετήσεις που δηµοσιεύτηκαν ενηµερώνει ότι, από
πολύ νωρίς ο ΣΕΠ ΤΕΙ Αθήνας τοποθετήθηκε θετικά στο

εγχείρηµα της ενοποίησης δύο ΤΕΙ (Αθήνας και Πειραιά) θεω-
ρώντας ότι, χάρη στις ακαδηµαϊκές επιδόσεις των δύο ιδρυµά-
των, έχουν ωριµάσει πλέον οι συνθήκες για να δηµιουργηθεί ένα
νέο Πανεπιστήµιο, το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής. Συνεπώς
δεν επιτρέπει σε κανέναν τη διαστροφή των αποφάσεων του,
γιατί πολύ πριν την εξαγγελία του πρωθυπουργού και τις προω-
θητικές ενέργειες του υπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου για την δηµιουργία του, εµείς είχαµε, ως Σύλλογος
Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας, πράξει τα ακόλο-
υθα:

1. Μετά από την συνεδρίαση της 8-9-16 τοποθετηθήκαµε για
ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση η οποία θα είχε εφαρµογή µέσα
από την δηµιουργία νέου Πανεπιστηµίου, και όχι Πανεπιστηµίου
Εφαρµοσµένων Επιστηµών όπως ζητούσαν οι τότε αποφάσεις
των Συνόδων Προέδρων ΤΕΙ.

2. Στη συνέχεια

α) καλέσαµε ως θεσµικούς εκπροσώπους τους Κοσµήτορες
των Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας για ανταλλαγή απόψεων, οι οποίοι
και ανταποκρίθηκαν µε σκοπό να παρθούν αντίστοιχες αποφά-
σεις από την κοινότητα του ΤΕΙ Αθήνας.

β) πραγµατοποιήσαµε συναντήσεις τον πρόεδρο του ιδρύµα-
τος για τον ίδιο σκοπό.

γ) απευθύναµε πρόσκληση µε απόφαση συνέλευσης για την
σύσταση επιτροπών εργασίας, των οποίων το αποτέλεσµα
ανταλλαγής απόψεων δηµοσιοποιήθηκε σε ∆Τ.

δ) σε κάθε εξέλιξη και επιθυµώντας να συµβάλλουµε εποικο-
δοµητικά τοποθετηθήκαµε µε ανάλογα ∆Τ.

ε) πραγµατοποιήσαµε κοινές συνεδριάσεις των ∆Σ των Συλλό-
γων Αθήνας και Πειραιά.

Σε κάθε περίπτωση, τότε και τώρα, θεωρήσαµε καθήκον µας
να επισηµάνουµε:

Την συντεχνιακή τοποθέτηση πολλών Πρυτάνεων των Πανε-
πιστηµίων, οι οποίοι υπερσκελίζοντας τις αξιολογήσεις των Ιδρ-
υµάτων συνολικά, επικεντρώνονται επιλεκτικά στο έργο που επι-
τελείται στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, απαξιώνοντάς
το, και ταυτόχρονα καταστρατηγούν τον κοινωνικό ρόλο που
τους έχει ανατεθεί.

Είµαστε πεπεισµένοι ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις στερ-
ούνται επιστηµονικής αντίληψης και αναπαράγουν απλά, ιδεολ-
ηπτικά στερεότυπα. 

Επίσης θεωρήσαµε καθήκον µας να επιτελέσουµε τα βασικά
καθήκοντα της ακαδηµαϊκής και συνδικαλιστικής λειτουργίας
ενός συλλόγου διδασκόντων ακαδηµαϊκής κοινότητας, προβάλ-
λοντας τα αιτήµατα των φοιτητών και πτυχιούχων µας και φυσι-
κά των µελών µας, πολλώ δε µάλλον των αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων του ιδρύµατος.

Σε κάθε περίπτωση η ψήφιση του Νόµου για την ίδρυση του
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής αποτελεί ορόσηµο για την αναγ-
νώριση της ακαδηµαϊκότητας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων όλης της χώρας και για αυτό τον λόγο ο Σύλλογος
µας την υποστηρίζει και θα συνεχίσει να εργάζεται για την
επίλυση των προβληµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και µετά
από αυτή.

Η Πρόεδρος                   Ο Γεν Γραµµατέας

Ευαγγελία Αντωνίου    Αλέξανδρος Σαχινίδης
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Κατατέθηκε το ν/σ για την ίδρυση
πανεπιστηµίου ∆. Αττικής

Johnson & Johnson: «ΠροΣfΕΕρει» για τους πληγέντες στη Μάνδρα 

Σ
το πλαίσιο της κοιν ων ικής πρωτοβουλίας
«προΣf ΕΕρουµε» του Συν δέσµου Φαρµακευ-
τικών  Επιχ ειρήσεων  Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και του

Ελλην ικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), ο Όµιλος εται-
ριών  Johnson & Johnson και οι εργαζόµεν οί του
αν ταποκρίθηκαν  άµεσα στην  αν άγκη για έµπρακτη
συµπαράσταση προς τους συν αν θρώπους µας στην
τοπική κοιν ότητα της Μάν δρας Αττικής.

Οι εργαζόµεν οι του Οµίλου εταιριών  Johnson &
Johnson, ως έκφραση αν θρωπιάς και αλληλεγγύης,
συγκέν τρωσαν  για τις οικογέν ειες που επλήγησαν
στη Μάν δρα, σηµαν τικές ποσότητες τροφίµων , ειδών
καθαρισµού και οικιακής χ ρήσης, καθώς και άλλων
προϊόν των . Επιπρόσθετα της εθελον τικής δράσης,
προσφέρθηκαν  καταν αλωτικά προϊόν τα προσωπικής
φρον τίδας και υγιειν ής του Οµίλου Johnson &
Johnson, στο Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο του ∆ήµου
Μάν δρας για την  κάλυψη των  αν αγκών  500 οικογε-
ν ειών . Να σηµειωθεί ότι στην  περιοχ ή εδρεύει από το
1975 το εργοστάσιο του Οµίλου Johnson & Johnson,
µε περισσότερους από 190 εργαζοµέν ους, γεγον ός
που συν έβαλε ουσιαστικά στις δράσεις κοιν ων ικής
ευαισθησίας του Οµίλου.

Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχ άλης Αποστολίδης,
δήλωσε σχ ετικά: «Η κοιν ων ική πρωτοβουλία
«προΣf ΕΕρουµε» έχ ει καταφέρει ν α εν ώσει την
πατρίδα µας µέσα σε µία αγκαλιά αλληλεγγύης και ν α
συµπεριλάβει τους συµπολίτες µας που έχ ουν  αν άγ-
κη. Οι εταιρίες µέλη µας είν αι δύν αµη έµπρακτης υπο-
στήριξης του κοιν ων ικού κράτους, παρέχ ον τας τη

στήριξη που χ ρειάζον ται οι ευάλωτες κοιν ων ικά οµά-
δες. Ευχ αριστούµε θερµά τον  Όµιλο εταιριών  Johnson
& Johnson και την  Janssen Ελλάδος για τη σηµαν τι-
κή δωρεά της».

Ο ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος της Janssen Ελλάδος, κ.
Μάκης Παπαταξιάρχ ης, σηµείωσε: «Στη Janssen, την
εταιρία του µεγαλύτερου παγκόσµιου οµίλου στη
Φρον τίδα Υγείας, της Johnson & Johnson, ακολουθ-
ούµε και εφαρµόζουµε τις θεµελιώδεις αρχ ές του
«Πιστεύω» µας, έχ ον τας βαθιά επίγν ωση της ευθύν ης
προς τις κοιν ότητες όπου ζούµε και εργαζόµαστε και
γεν ικά προς όλη την  κοιν ων ία. 

Αποστολή µας είν αι ν α είµαστε δίπλα σε εκείν ους
που µας έχ ουν  αν άγκη. Άλλωστε, οι αυξαν όµεν ες κοι-
ν ων ικές απαιτήσεις και προκλήσεις, υπαγορεύουν
την  αν απροσαρµογή των  προτεραιοτήτων  µας και
την  αν άληψη καιν οτόµων , στοχ ευµέν ων  δράσεων , οι
οποίες αποδεικν ύουν  έµπρακτα το σύγχ ρον ο,
αλληλέγγυο, κοιν ων ικό προφίλ της εταιρίας µας».



Ένα µεγάλο έργο
πολιτιστικού χαρακ-
τήρα στο κέντρο της
Αθήνας προχωρά µε
χρηµατοδότηση από
πόρους της Περιφέρει-
ας Αττικής. Συγκεκριµέ-
να, υπεγράφη η Προ-
γραµµατική Σύµβαση
για την αποκατάσταση
και αξιοποίηση τριών
σηµαντικών ιστορικών
κτιρίων του πρώην 401
Στρατιωτικού Νοσοκο-
µείου, προϋπολογι-
σµού 14 εκατοµµυρίων
ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ), από την Περιφέρεια Αττικής,
την Εκκλησία της Ελλάδος και το
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού.

Πρόκειται για τρία κτίρια επί των
οδών ∆εινοκράτους και Ιατρίδου
(περιοχή Λυκαβηττού) που έχουν
χαρακτηριστεί διατηρητέα, ως
ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικι-
στικής αξίας. ∆ιαθέτουν σπάνια
πλέον οικοδοµική τεχνολογία και
ρυθµολογικά στοιχεία, χρήζοντα
διατήρησης και ανάδειξης. Έχουν
πολυγωνική λιθοδοµή και αξιόλογα
διακοσµητικά στοιχεία στις όψεις
τους και ξύλινη τετράριχτη στέγη µε
βυζαντινού τύπου κεραµίδια. Απο-
τελούν χαρακτηριστικά δείγµατα

στρατιωτικής αρχιτεκτονικής του
19ου αιώνα και των αρχιτεκτονικών
ρευµάτων της εποχής.

Από το 1882 µέχρι το 1897
τµήµα του κτιριακού συγκροτήµα-
τος αξιοποιήθηκε για τη λειτουργία
του «Στρατιωτικού Σχολείου Υπα-
ξιωµατικών» το οποίο ήταν εφάµιλ-
λο και ισάξιο της Σχολής Ευελ-
πίδων. Από το 1904 και µέχρι το
1971 το συγκρότηµα χρησιµοποι-
ήθηκε αδιάκοπα από το «Α΄ Στρα-
τιωτικό Νοσοκοµείο» (1904 -
1945), το οποίο µετονοµάστηκε το
1945 σε «401 Στρατιωτικό Νοσοκο-
µείο». Νοσηλεύτηκαν σε αυτό
χιλιάδες ασθενείς και τραυµατίες
(αξιωµατικοί και οπλίτες) των Βαλ-
κανικών Πολέµων, του Μακεδονι-
κού Μετώπου, της Μικρασιατικής

Εκστρατείας, του
Ελληνο-Ιταλικού και
του Ελληνο-Γερµανι-
κού πολέµου.

Στόχος του έργου
είναι η αποκατάστα-
ση των εκτεταµένων
βλαβών που παρου-
σιάζουν τα κτίσµατα
αυτά (καταρρεύσεις
στεγών - τοίχων,
διάβρωση πατωµά-
των, σήψη ξύλινων
στοιχείων, οξείδωση
σιδηρών στοιχείων),
η ενίσχυση των

στοιχείων των υφισταµένων φερόν-
των οργανισµών τους και η δια-
ρρύθµιση των εσωτερικών χώρων
προκειµένου να καταστούν λειτο-
υργικά και να αξιοποιηθούν ως:
Χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων
και εκθέσεων µουσειακού υλικού -
Αρχείο - Βιβλιοθήκη.

Η ευρύτερη περιοχή όπου
βρίσκεται το συγκρότηµα των
κτιρίων του πρώην 401 Στρατιωτι-
κού Νοσοκοµείου, σε χώρο ιδιοκ-
τησίας της Εκκλησίας της Ελλάδος,
είναι γνωστή ως «Στρατιωτικά παρ-
απήγµατα».

Τέλος, σηµειώνεται ότι το έργο θα
δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί
από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Αττικής.

∆∆ώώδδεεκκαα  χχρρόόννιιαα  φφυυλλάάκκιισσηη  
σσεε  ππρρώώηηνν  ττααµµίίαα  δδήήµµοουυ  
γγιιαα  υυππεεξξααίίρρεεσσηη  11,,22  εεκκααττ

Μειώθηκε η ποινή σε 12 χρόνια για την πρώην
ταµία του ∆ήµου Νεάπολης που είχε καταδικαστεί
πρωτόδικα σε 18 χρόνια.

Στo Πενταµελές Εφετείο Κακουργηµάτων Ανατο-
λικής Κρήτης στο Ηράκλειο διεξήχθη σήµερα η
δίκη σε δεύτερο βαθµό για την υπόθεση της υπε-
ξαίρεσης των 1,2 εκατοµµυρίων ευρώ από την
ταµία του πρώην ∆ήµου Νεάπολης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2011 και αφορ-
ούσε το ταµειακό έλλειµµα που εµφανίστηκε στο
δήµο, ύψους 1.208.000 ευρώ, από τα οποία η 

πρώην ταµίας έχει παραδεχθεί την υπεξαίρεση
των 237.000 ευρώ.

Η ταµίας είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε 18
χρόνια φυλάκισης. Είναι ελεύθερη εδώ και ενάµιση
χρόνο περίπου, µε περιοριστικούς όρους και µέχρι
την εκδίκαση της έφεσης που άσκησε, αφού έγινε
δεκτή σχετική αίτηση αποφυλάκισής της.

4-θριάσιο Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 
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Αποκαθίστανται και αξιοποιούνταιΑποκαθίστανται και αξιοποιούνται
τα «Στρατιωτικά παραπήγµατα» του 401 τα «Στρατιωτικά παραπήγµατα» του 401 
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ΑΑ’’  ΤΤµµήήµµαα  ΤΤρροοχχααίίααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς
ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ

Την Τρίτη 9-1-2018 και περί ώρα 06.55, επί της Λ.
Κηφισού, ρεύµα κυκλοφορίας προς Ν. Φιλαδέλφ-
εια, στο ύψος της Α/Γ Ροσινιόλ, περιοχή Περιστε-
ρίου, από αγνώστων στοιχείων κυκλοφορίας
όχηµα, απορρίφθηκε υλικό υγρής µορφής στο οδό-
στρωµα, µε αποτέλεσµα την πρόκληση τροχαίου
ατυχήµατος και συγκεκριµένα την ανατροπή
δίκυκλης µοτοσυκλέτας, που είχε ως συνέπεια τον
τραυµατισµό του οδηγού αυτής και την παρ-
ακώλυση της συγκοινωνίας για περίπου τέσσερις
(4) ώρες.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε µπορεί
να βοηθήσει στον εντοπισµό του υπαίτιου οδηγού
και του οχήµατός του, να επικοινωνήσει µε το Α’
Τµήµα Τροχαίας ∆υτικής Αττικής στα τηλέφωνα
210-5788600, 210-5788616 και 210- 5788627.

ΚΚΚΚοοοοιιιιννννωωωωφφφφεεεελλλλήήήήςςςς    ΕΕΕΕππππιιιιχχχχεεεείίίίρρρρηηηησσσσηηηη
∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοουυυυ    ΕΕΕΕλλλλεεεευυυυσσσσίίίίννννααααςςςς

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ
ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ
ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  
ΣΣΕΕ  PPRROOJJEECCTT  

AANNAAKKΥΥΚΚΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ



Η
Εκτελεστική Επιτροπή της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποφάσισε τη
συµµετοχ ή των  εργαζοµέν ων

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις κιν ητο-
ποιήσεις της ∆ΕΥΤΕΡΑΣ 15
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

Σε αν ακοίν ωσή της αν αφέρει:

«Στο Νοµοσχ έδιο «µαµούθ» µε τα
εβδοµήν τα (70) προαπαιτούµεν α που
θέλει ν α περάσει από τη Βουλή η
συγκυβέρν ηση για ν α κλείσει την  τρίτη
αξιολόγηση και ν α ικαν οποιήσει τους
δαν ειστές, µέχ ρι την  επόµεν η αξιολόγ-
ηση, περιλαµβάν ον ται µεταξύ άλλων , ο
περιορισµός του δικαιώµατος στην  απε-
ργία µε την  εισαγωγή του 50%+1, έν α
δικαίωµα που κατέκτησαν  µε αίµα οι
εργαζόµεν οι και οι πλειστηριασµοί των
ακιν ήτων  για χ ρέη προς το ∆ηµόσιο
από 500,00 ευρώ.

Προβλέπεται επίσης η επαν εξέταση
των  Βαρέων  και Αν θυγιειν ών  Επαγγε-

λµάτων  (Β.Α.Ε.) στο ∆ηµόσιο, η οποία
είν αι δεδοµέν ο πώς θα οδηγήσει στη
σταδιακή κατάργηση του επιδόµατος και
την  σµίκρυν ση των  οµάδων  εργαζοµέ-
ν ων  που θα το λαµβάν ουν  και η
απαγόρευση της µετατροπής σε Ι.∆.Α.Χ.
των  συµβάσεων  του προσλαµβαν όµε-
ν ου έκτακτου προσωπικού µε οποιαδή-
ποτε σχ έση εργασίας ορισµέν ης διάρ-
κειας.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κηρύσσει Παν ελλαδι-
κή Στάση Εργασίας για το προσωπικό
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τη
∆ΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, από
τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη του ωρα-
ρίου και καλεί ΟΛΟΥΣ τους εργαζόµεν ο-
υς ν α συµµετάσχ ουν  στη Συγκέν τρωση
∆ιαµαρτυρίας που θα πραγµατοποιηθεί
στις 12:30 το µεσηµέρι της ίδιας ηµέρας,
στην  Πλατεία Κλαυθµών ος, και στην
πορεία προς τη Βουλή που θα ακολουθ-
ήσει, όπως και στα Συλλαλητήρια ∆ιαµα-
ρτυρίας που θα γίν ουν  σε άλλες πόλεις
της χ ώρας.

Καλεί όλους τους εργαζόµεν ους της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ν α συµµε-
τάσχ ουν  στην  κιν ητοποίηση και µαζί
µε τους υπόλοιπους εργαζόµεν ους στο
∆ηµόσιο ν α διατραν ώσουν  την  αν τίθε-
σή τους στο συγκεκριµέν ο Πολυν ο-

µοσχ έδιο, αλλά και στη συν έχ ιση της
ν εοφιλελεύθερης-µν ηµον ιακής πολιτικής
που εξον τών ει την  κοιν ων ία.

Φτάν ουν  πια τα µέτρα «λαιµητόµος»
των  εργαζοµέν ων , των  πολιτών , της
χ ώρας».

ΑΑπποοφφαασσίίσσττηηκκεε  σσττάάσσηη  εερργγαασσίίααςς  σσττοουυςς  ∆∆ήήµµοουυςς  
-Κάλεσµα συµµετοχής προς τους εργαζόµενους στις κινητοποιήσεις της 15ης Ιανουαρίου 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΟΣΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ
54 µέρες ανθρωπιάς! Τα συνεργεία του Ολυµπιακού 
βρέθηκαν για ακόµα µία φορά στην περιοχή της 
Μάνδρας και στο πλευρό των κατοίκων

Ο
Ολυµπιακός βρέθηκε στο πλευρό των  κατοίκων  της Μάν δρας κι αυτή την
εβδοµάδα , οι οποίοι δοκιµάστηκαν  από τις φον ικές πληµµύρες. Άλλωστε ο
Βαγγέλης Μαριν άκης ήταν  σαφής όταν  ζήτησε οι κάτοικοι της περιοχ ής ν α

βοηθηθούν  µε κάθε τρόπο και για όσον  καιρό χ ρειαστεί. Έτσι, λοιπόν , από εκείν η
τη µέρα κι έπειτα, τα συν εργεία του Ολυµπιακού δεν  σταµατούν  τις εργασίες στην
πόλη της ∆υτικής Αττικής, όπως έκαν αν  και την  Τρίτη, όπου για ακόµη µια φορά 

τα µηχ αν ήµατα και τα
φορτηγά του συλλόγου
συν έχ ισαν  ν α καθα-
ρίζουν  τα πεζοδρόµια και
τους δρόµους από τους
τόν ους λάσπης που τα
είχ αν  καλύψει, ώστε ν α
µπορούν  και πάλι ν α
κυκλοφορούν  µε ευκολία
και ασφάλεια οι ∆ηµότες.
Τις προσπάθειες συν τό-
ν ιζαν  ο Πρόεδρος και ∆ιε-
υθύν ων  Σύµβουλος της

«Καραϊσκάκης ΑΕ», κ. Βασίλης Βασιλειάδης, µαζί µε στελέχ η από την  ΠΑΕ
Ολυµπιακός, το Καραϊσκάκη και το Προπον ητικό Κέν τρο του Ρέν τη, µαζί φυσικά,
µε τον  Αν τιδήµαρχ ο του ∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας, κ. Περικλή Ρόκα.

Τέλος, ν α σηµειωθεί ότι οι η αν ακατασκευή του ∆ηµοτικού Κιν ηµατογράφου, όπως
επίσης και η είσοδος στην  πόλη της ∆υτικής Αττικής, από την  παλαιά Εθν ική Οδό,
αλλά και η πλατεία Ρόκα έγιν αν  µε δαπάν ες της οµάδας του Ολυµπιακού.
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Ανήλικος άρπαξε την παραγωγή 
17 αγροτών στην Κορινθία

Ο
αλλοδαπός δράστης είχε κλέψει τα προϊόντα 17 (!)
αγροτών, αλλά η τελευταία του κλοπή µε λεία 250
κιλά λεµόνια από ένα αγρόκτηµα στο Άνω ∆ιµηνιό

ήταν το “κύκνειο άσµα” του
Ένας ανήλικος Αλβανός ήταν ο άνθρωπος που είχε κάνει

τους αγρότες της Κορινθίας να χάσουν τον ύπνο τους τον τελευ-
ταίο καιρό, καθώς τρύπωνε στα αγροκτήµατά τους σε περιοχές
των ∆ήµων Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης και
άρπαζε την παραγωγή τους, την οποία στην συνέχεια µεταπω-
λούσε!

Ο αλλοδαπός δράστης είχε κλέψει τα προϊόντα 17 (!) αγρ-

οτών, αλλά η τελευταία του κλοπή µε λεία 250 κιλά λεµόνια από
ένα αγρόκτηµα στο Άνω ∆ιµηνιό ήταν το “κύκνειο άσµα” του. Με
οργανωµένη επιχείρηση, οι αστυνοµικοί του τµήµατος Κιάτου
τον εντόπισαν µε τα κλοπιµαία φορτωµένα στο όχηµά του και
τον συνέλαβαν το ίδιο απόγευµα. Αµέσως µετά, συνέλαβαν και
τον 49χρονο πατέρα του για παραµέληση της εποπτείας
ανηλίκου.

Κατά την διερεύνηση της δράσης του ανήλικου, εξιχνιά-
στηκαν οι 17 αρπαγές αγροτικών προϊόντων και στην δικογρα-
φία για διακεκριµένες κλοπές που σχηµατίστηκε σε βάρος του
περιελήφθησαν δύo Έλληνες οι οποίοι αγόραζαν τα κλεµµένα
είδη και κατηγορούνται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων
εγκλήµατος. Η έρευνα συνεχίζεται για την εξιχνίαση και άλλων
παρόµοιων κλοπών που ενδέχεται να έχει διαπράξει ο νεαρός
Αλβανός.



Νέος κύκλος Νέος κύκλος 
σεµιναρίων από τοσεµιναρίων από το
Τµήµα ΠρασίνουΤµήµα Πρασίνου
∆ήµου Ελευσίνας ∆ήµου Ελευσίνας 

Συν εχ ίζον τας τον  κύκλο σεµιν αρίων  και το 2018,
το τµήµα πρασίν ου του δήµου Ελευσίν ας θα υλο-

ποιήσει σεµιν άριο βραχ είας διάρκειας στην  εν ότητα:
• Αµπελουργία
Τα σεµιν άρια απευθύν ον ται σε ερασιτέχ ν ες ή επαγγε-
λµατίες και έχ ουν  σκοπό την  προσιτή εν ηµέρωση,
παρέχ ον τας συν οπτικά την  απαραίτητη θεωρητική
και πρακτική γν ώση.  Τα σεµιν άρια πραγµατοποι-
ούν ται µια φορά την  εβδοµάδα απόγευµα  και για 6 –
7 εβδοµάδες.Η συµµετοχ ή δεν  προϋποθέτει οικον οµι-
κή επιβάρυν ση.
Αιτήσεις συµµετοχ ής και πληροφορίες : Αλεξάν δρα
Σαρηγιαν ν ίδη 6932822759  
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ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΣΣΗΗΣΣ
ΕΕ..ΚΚ..ΦΦ..ΕΕ..  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Το ΕΚΦΕ ∆υτικής Αττικής διοργανώνει επι-
µορφωτικό σεµινάριο µε θέµα:Πειραµατι-
κές δραστηριότητες Φυσικής Α΄ Λυκείου

α) Το θεώρηµα των ροπών
β) Νόµοι του Νεύτωνα
Το σεµινάριο απευθύνεται στους Υπευθύνους

Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών και
στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσική
στην Α΄ Λυκείου. 

Στο σεµινάριο µπορούν να συµµετέχουν επίσης
και εκπαιδευτικοί οι οποίοι δε διδάσκουν την παρ-
ούσα σχολική χρονιά το σχετικό µάθηµα. 

Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα
15-01-2018 στο Ε.Κ.Φ.Ε. ∆υτικής Αττικής (ΓΕ.Λ.
Μάνδρας). Έναρξη: 11:45

Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ
∆έδες Χρήστος

Ο ∆ιευθυντής ∆/µιας Εκπ/σης ∆υτ. Αττικής
Ξενοφών Βαµβακερός

ΓΓ..  ΚΚΑΑΣΣΣΣΑΑΒΒΟΟΣΣ::  ΟΟ  ΡΡοοττααρριιααννόόςς  ΌΌµµιιλλοοςς  ΠΠάάρρννηηθθααςς,,  
ππιισσττόόςς  σσττιιςς  ααρρχχέέςς  κκααιι  ττιιςς  ααξξίίεεςς  ττοουυ  ΡΡοοττααρριιααννοούύ  

κκιιννήήµµααττοοςς,,  ππααρράάγγεειι  κκααιι  ππρροοσσφφέέρρεειι  σσηηµµααννττιικκόό  κκοοιιννωωννιικκόό
έέρργγοο  κκααιι  σσττηηνν  ππόόλληη  µµααςς

ΣΣττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  κκοοππήή  ββαασσιιλλόόππιιττααςς  ττοουυ  ΡΡοοττααρριιααννοούύ  ΟΟµµίίλλοουυ    ΠΠάάρρννηηθθααςς  ππααρρέέσσττηη  οο
δδήήµµααρρχχοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν,,  ΓΓ..  ΚΚαασσσσααββόόςς  δδηηλλώώννοοννττααςς  τταα  εεξξήήςς::  ΟΟ  ΡΡοοττααρριιααννόόςς  ΌΌµµιιλλοοςς  ΠΠάάρρννηηθθααςς,,
ππιισσττόόςς  σσττιιςς  ααρρχχέέςς  κκααιι  ττιιςς  ααξξίίεεςς  ττοουυ  ΡΡοοττααρριιααννοούύ  κκιιννήήµµααττοοςς,,  ππααρράάγγεειι  κκααιι  ππρροοσσφφέέρρεειι  σσηηµµαανν--

ττιικκόό  κκοοιιννωωννιικκόό  έέρργγοο  κκααιι  σσττηηνν  ππόόλληη  µµααςς..
ΗΗ  πποορρεείίαα  ττοουυ  ΡΡοοττααρριιααννοούύ  ΌΌµµιιλλοοςς  ΠΠάάρρννηηθθααςς  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν,,  εείίννααιι  µµιιαα  πποορρεείίαα  δδιιααχχρροοννιικκήήςς
ππρροοσσφφοορράάςς  σσττοονν  σσυυννάάννθθρρωωπποο..
ΜΜεε  ππρρόόσσφφαατταα  ππααρρααδδεείίγγµµαατταα  ττηηνν  ββρράάββεευυσσηη  ττωωνν  ααρριισσττοούύχχωωνν  µµααθθηηττώώνν  πποουυ  ππέέρραασσαανν  σστταα  ΕΕκκππααιι--
δδεευυττιικκάά  ΙΙδδρρύύµµαατταα  ττηηςς  χχώώρρααςς  µµααςς  ήή  ττηηνν  ππρροοσσφφοορράά  ααθθλληηττιικκοούύ  υυλλιικκοούύ  σσττοο  ΛΛύύκκεειιοο  ΘΘρραακκοοµµαακκεεδδόό--
ννωωνν,,  οο  ΡΡοοττααρριιααννόόςς  ΌΌµµιιλλοοςς  ΠΠάάρρννηηθθααςς  ππρροοσσφφέέρρεειι  ααππττόό  έέρργγοο  σσττηηνν  ττοοππιικκήή  µµααςς  κκοοιιννωωννίίαα..
ΗΗ  εευυχχήή  γγιιαα  ττηη  ννέέαα  χχρροοννιιάά  εείίννααιι  τταα  µµέέλληη  ττοουυ  ΡΡοοττααρριιααννοούύ  ΟΟµµίίλλοουυ  ΠΠάάρρννηηθθααςς  νναα  ππααρρααµµεείίννοουυνν  εεννεερρ--
γγοοίί  σσυυµµππααρραασσττάάττεεςς  ττηηςς  ππόόλληηςς  µµααςς  κκααιι  µµέέσσαα  ααππόό  τταα  έέρργγαα  ττοουυςς  κκααιι  ττιιςς  ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς  ττοουυςς  νναα  ππααρρ--
ααµµεείίννοουυνν  κκοοιιννωωννοοίί  ααννθθρρώώππιιννωωνν  ααξξιιώώνν,,  ππρροοσσφφοορράάςς  κκααιι  ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς..
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ΚΚααθθηηµµεερριιννήή  κκααιι  σσεε  δδύύοο  
ββάάρρδδιιεεςς  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  
ττοουυ  ΚΚΕΕΠΠ ΝΝέέααςς  ΠΠεερράάµµοουυ  

Και επίσηµα από την 11η Ιανουαρίου 2018 το
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Νέας Περάµου
θα λειτουργεί σε δύο βάρδιες, µε συνεχές ωράρ-
ιο.
Ώρες λειτουργίας 08:00 – 20:00

Στόχος της ∆ιοίκησης του 
Ε∆ΣΝΑ είναι η αποκατάσταση 
των  περιοχών που για χρόνια 
έχουν επιβαρυνθεί 
περιβαλλοντικά από την ταφή 
των απορριµµάτων. 

Με βάση αυτή την κατεύθυνση, η
Εκτελεστική Επιτροπή του Ε∆ΣΝΑ
ενέκρινε την µελέτη για τις
«Εργασίες δενδροφύτευσης τµήµα-
τος της Ο.Ε.∆.Α. ∆υτ. Αττικής» που
περιλαµβάνει την ανάπλαση έκτα-
σης 250 στρεµµάτων (κυττάρων της
Β Φάσης που έχουν κλείσει), βάσει  των υφιστάµε-
νων περιβαλλοντικών όρων και ενόψει του οριστι-
κού κλεισίµατος του ΧΥΤΑ Φυλής. Επιπλέον η
µελέτη περιλαµβάνει  την περιµετρική δενδρο-
φύτευση σε µήκος 6.500 µέτρων,  για λόγους οπτι-
κής και ηχητικής αποµόνωσης καθώς και το απαρ-
αίτητο αρδευτικό δίκτυο.

Είναι ελάχιστη υποχρέωση του Ε∆ΣΝΑ  να
συµβάλει στην περιβαλλοντική αποκατάσταση της

περιοχής που έχει επιβαρυνθεί από την πολυετή
λειτουργία της εγκατάστασης. 

Συγκεκριµένα, θα φυτευτούν 10 δέντρα και 175
θάµνοι ανά στρέµµα, δηλαδή περίπου 2.500 δέν-
τρα και 44.000 θάµνοι µε δυνατότητα άρδευσής
τους από την επεξεργασία των στραγγισµάτων.

Ο προϋπολογισµός του έργου έχει συνταχθεί
σύµφωνα µε τις τιµές του αναθεωρηµένου ΑΤΕΠ
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και
ανέρχεται  σε 2.253.357,76 ευρώ.

Παράδοση σχολικών
ειδών σε  µαθητές 
- προσφυγόπουλα 

στο Χαϊδάρι
Από τη ∆ηµοτική Αρχή Πετρούπολης

Παράδοση σχολικών ειδών στα προσφυγό-
πουλα µαθητές στο Χαϊδάρι θα πραγµατο-
ποιήσει τη ∆ευτέρα 15 Γενάρη η ∆ηµοτική

Αρχή Πετρούπολης σε µια προσπάθεια να ανα-
δείξει την αλληλεγγύη που θα πρέπει να υπάρχει
µεταξύ των λαών και να καταδικάσει ταυτόχρονα το
ρατσισµό και την ξενοφοβία.
Το καλοκαίρι του 2017 οι «Καλοκαιρινοί Παιδότο-

ποι», που διοργανώθηκαν στο ∆ήµο Πετρούπολ-
ης, «φιλοξένησαν» ένα ιδιαίτερο και συγχρόνως
ευαίσθητο θέµα «Αν όλα τα παιδιά της Γης!».
Από τα παιδιά που συµµετείχαν στους «Καλοκαιρ-
ινούς Παιδότοπους» συγκεντρώθηκαν σχολικά
είδη και είδη ζωγραφικής, τα οποία θα δοθούν από
τη ∆ηµοτική Αρχή στους πρόσφυγες µαθητές, που
πριν από λίγες ηµέρες ξεκίνησαν τα µαθήµατά
τους σε σχολεία του Χαϊδαρίου.
Η παράδοση των ειδών θα πραγµατοποιηθεί στις

14.00 στα σχολεία που φοιτούν οι πρόσφυγες
µαθητές.

Εργασίες δενδροφύτευσης τµήµατος της Ο.Ε.∆.Α. ∆υτ. Αττικής
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ΠΠρρόόσσκκλληησσηη  γγιιαα  κκααττάάθθεεσσηη  
δδεελλττίίοουυ  ααπποογγρρααφφήήςς  κκλλάάσσηηςς  
22002200  ((γγεεννννηηθθέέννττωωνν  ττοο  22000000))

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

Σας κάνουµε γνωστό ότι όσοι είναι γραµµένοι το έτος
2000 πρέπει να παρουσιαστείτε στα κατά τόπους ΚΕΠ των
δήµων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 2 Ιανουα-
ρίου 2018 µέχρι 02 Απριλίου 2018 ή στο Στρατολογικό Γρα-
φείο ∆υτ Αττικής , στο Στρατόπεδο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ στο
Ρούφ .

1.Για όσους είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Αρρένων
της ∆ηµοτικής Ενότητας Μάνδρας των Τ.Κ Οινόης- Βιλίων
και Ερυθρών από τις 13-2- 2018 - 14-02-2018 και 15-2-
2018 από ώρα 08.00 µέχρι 14.00 κατά τις εργάσιµες ηµέρ-
ες, για να συµπληρώσετε και να καταθέσετε το ∆ελτίο Απο-
γραφής.

Κατά την παρουσίασή τους πρέπει να έχουν µαζί τους :
α) Το ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας (Φωτοτυπία των

δύο όψεων) πιστοποιητικό του ∆ήµου από το οποίο θα
προκύπτει η εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων.

β) Ιατρική Γνωµάτευση ή Βεβαίωση, εφόσον πάσχουν
από σοβαρά προβλήµατα υγείας και στην οποία θα περι-
γράφεται µε σαφήνεια η πάθηση.

γ) Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ .
δ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
γ) ∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail )
Η κατάθεση του δελτίου Απογραφής είναι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
Οι στρατεύσιµοι πρέπει να γνωρίζουν
α. Κανένας απολύτως δεν εξαιρείται από την υποχρέωση

κατάθεσης ∆ελτίου Απογραφής.
β. Όσοι καταθέσουν εκπρόθεσµα ∆.Α µετά την 31

Μαρτίου 2018 και µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας
που θα κατατάσσεται στις Ένοπλες ∆υνάµεις η κλάση τους,
υπέχουν µηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση.

γ. Όσοι αρνούνται να συµπληρώσουν όλα τα στοιχεία στο
∆.Α θεωρούνται ότι δεν το υπέβαλαν.

δ. Όσοι δεν καταθέσουν ∆.Α υπέχουν δίµηνη πρόσθετη
στρατιωτική υποχρέωση .

ε. Όσοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία υπέχουν
τρίµηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση.

ΕΚ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Στο λιµάνι της Κρήτης εξακολουθεί να βρίσκεται το
πλοίο που είναι φορτωµένο µε 410 τόνους
εκρηκτικών.

Σύµφωνα µε τα τοπικά Μέσα, η παραµονή του στο
λιµάνι του Ηρακλείου εµπνέει µεγάλη ανησυχία.

Το φορτηγό πλοίο «Andromeda», µε σηµαία
Τανζανίας, εντοπίστηκε στις 6 Ιανουαρίου στα ανοιχτά
της θαλάσσιας περιοχής του Αγίου Νικολάου, στην
Κρήτη. Μετέφερε 410 τόνους εκρηκτικών και
συγκεκριµένα 29 εµπορευµατοκιβώτια µε εκρηκτικές
ύλες (πυροκροτητές, νιτρική αµµωνία και ειδικό τζελ)
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή
βοµβών για τροµοκρατικές ενέργειες.

Κλιµάκιο ειδικών αποστολών συνέλαβε τα οκτώ µέλη
του πληρώµατος, 2 Ουκρανούς, 5 Ινδούς και 1 Αλβανό.
Το πλοίο κατασχέθηκε -όπως και το φορτίο του- και
οδηγήθηκε στο λιµάνι του Ηρακλείου, όπου
διαπιστώθηκαν 102 σοβαρές παραβάσεις και ελλείψεις
για την αξιοπλοΐα του, οι οποίες έθεταν σε κίνδυνο την
ασφάλεια του πληρώµατος.

Κατά την προανάκριση οι προαναφερόµενοι έπεσαν
σε αντιφάσεις. Αναµένεται να οδηγηθούν την Πέµπτη
στην Εισαγγελία Πειραιά. Παράλληλα, προέκυψε ότι ο
πλοίαρχος έλαβε εντολή από τον ιδιοκτήτη του πλοίου να
µεταβεί στο λιµάνι της Μισουράτας στη Λιβύη και όχι στο
Τζιµπουτί, όπως ανέφεραν τα έγγραφα του πλοίου.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, παρότι βρέθηκε σχετική
εγγραφή στο ηµερολόγιο γέφυρας του πλοίου, στις 18
∆εκεµβρίου, δεν εντοπίστηκαν ναυτιλιακοί χάρτες για τις
περιοχές Τζιµπουτί και Οµάν, που είχαν δηλωθεί ως
προορισµός του φορτίου. Σηµειώνεται ότι από την
Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει κοινοτική οδηγία που
απαγορεύει τη µεταφορά και πώληση όπλων και
εκρηκτικών υλικών στη Λιβύη, που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για εσωτερική καταστολή.

Ως ιδιοκτήτης του πλοίου φέρεται η εταιρεία
Andromeda Shipping, πιθανόν Ελληνα πλοιοκτήτη,
σύµφωνα µε το ΑΠΕ. Την ίδια ώρα γίνονται έρευνες για
τα δροµολόγια του πλοίου το τελευταίο διάστηµα, καθώς
φαίνεται ότι είχε προσεγγίσει και λιµάνια της Κύπρου.

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΟ ΣΗΜΕΡΑ 
Ακινητοποιηµένα και τα τρόλει

Χωρίς µετρό θα µείνει η Αθήνα σήµερα Παρασκευή ,
καθώς το Σωµατείο Εργαζοµένων Λειτουργίας του µέσου
σταθερής τροχιάς προκήρυξε 24ωρη απεργία, αντι-

δρώντας στο πολυνοµοσχέδιο.
Όπως αναφέρει το ΣΕΛΜΑ σε σχετική του ανακοίνωση, εντός
των ηµερών, η κυβέρνηση µε την ψήφιση του νέου πολυνό-
µου, παραδίδει στους δανειστές ενέχυρο ότι απόµεινε από την
δηµόσια περιουσία και µαζί τις τελευταίες ελπίδες για µια ζωή
µε αξιοπρέπεια στους ανθρώπους του µόχθου.  
«Μέσα στα δεκάδες αντεργατικά, αντικοινωνικά µέτρα
ξεχωρίζει η προσπάθεια να καταργηθεί στην πράξη το δικαίω-
µα στην απεργία, θέτοντας ως προαπαιτούµενο την απόλυτη
πλειοψηφία των εργαζόµενων» σηµειώνει και προσθέτει πως
«η δηµοκρατική ευαισθησία του κυρίου Τσίπρα και των συνο-
δοιπόρων εξαντλείται επιλεκτικά σε µέτρα ενάντια στους
εργαζόµενους και όχι όταν οι ίδιοι ψηφίζουν µνηµόνια ή όταν
προδίδουν δηµοψηφίσµατα στην πλάτη της συντριπτικής πλει-
οψηφίας του λαού».

Οι εργαζόµενοι στη λειτουργία του µετρό καλούν τους
εργαζόµενους να συµµετάσχουν δυναµικά στα συλλαλ-
ητήρια «διατρανώνοντας την αντίθεση τους στην επιθ-
ετική αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης». 

Ακινητοποιηµένα και τρόλεϊ

Ακινητοποιηµένα θα µείνουν  και τα τρόλεϊ, καθώς η
Ένωση Εργαζοµένων ΗΛΠΑΠ επίσης θα προχωρήσει σε
24ωρη απεργία κατά του πολυνοµοσχεδίου.

Σε ανακοίνωσή της, τονίζει ότι «το κλείσιµο της τρίτης
αξιολόγησης φέρνει νέα σκληρά µέτρα, όπως η απελε-
υθέρωση των πλειστηριασµών των λαϊκών κατοικιών,
τον θεσµό της υποχρεωτικής διαµεσολάβησης για ατο-
µικές και συλλογικές εργατικές διαφορές και την
απαγόρευση τηςν συνδικαλιστικής δράσης µε την απα-
ράδεκτη τροπολογία για περιορισµό του δικαιώµατος
στην απεργία» και καλεί τους εργαζοµένους να συµµε-
τάσχουν δυναµικά στις πορείες διαµαρτυρίας που θα
οργανωθούν.

ΚΑΝΕΙΣ ∆ΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ

Ανησυχία στο λιµάνι του Ηρακλείου -Παραµένει το 
πλοίο-«βόµβα», µε τους 410 τόνους εκρηκτικών
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Μπορεί να υπάρχουν κάποια σηµάδια ανάκαµ-
ψης στο λιανεµπόριο ωστόσο τα χρέη προς
την εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία διογ-

κώνονται.
Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές στην εφορία στο πρώτο

εξάµηνο του 2017 άγγιξαν το 31% από 29% το πρώτο
εξάµηνο του 2016 ενώ σταθερά υψηλά- στο 30%- παρέ-
µειναν τα χρέη των εµπόρων προς τα ασφαλιστικά
ταµεία.Τα σχετικά στοιχεία παρουσίασε ο πρόεδρος της
ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης δίνοντας στη δηµοσιότητα την
ετήσια έκθεση εµπορίου και σηµειώνοντας ότι
προκύπτει σταθεροποίηση στο ελληνικό λιανεµπόριο,
αλλά και πολλές ταχύτητες όσον αφορά τη διάρθρωση
των επιχειρήσεων.

Οι µισές επιχειρήσεις δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους

Την ίδια ώρα παραµένει η αδυναµία πρόσβασης
στον τραπεζικό δανεισµό ενώ το ένα τρίτο των επιχει-
ρήσεων στο πρώτο εξάµηνο του 2017 δεν εξυπηρε-
τούσε το δάνειό του. Η χρηµατοδότηση των περισσότε-
ρων επιχειρήσεων έγινε είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων
(87,7%), είτε µέσω προσωπικών κεφαλαίων του ιδιοκ-
τήτη (52,9%).

Αύξηση τζίρου και τόνωση απασχόλησης

Η βασική διαπίστωση, µετά τον έλεγχο ισολογισµών
ΑΕ και ΕΠΕ αλλά και πολύ µικρών επιχειρήσεων µε
τζίρο κάτω των 200.000 ευρώ, είναι ότι ο κύκλος εργα-
σιών αυξήθηκε το 2017 κατά 8,7% ενώ και η απασχόλ-
ηση τονώθηκε µε 33.000 νέες θέσεις εργασίας στο λια-
νεµπόριο.

Σε ό,τι αφορά στις µικρές επιχειρήσεις, καταγράφεται
οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών αφού ο µέσος
κύκλος εργασιών αυξήθηκε από τις 130.000 ευρώ το
2016 στις 150.000 ευρώ ο 2017.

Με βάση την έρευνα της ΕΣΕΕ προκύπτει ισχυρο-
ποίηση της θέσης των Ασιατικών προϊόντων, είτε ως
πρώτες ύλες είτε ως τελικό προϊόν, και εξασθένιση της
θέσης των ελληνικών προϊόντων.

Λουκέτα &  µετακινήσεις στις εµπορικές πιάτσες

Από τα στοιχεία της ΕΣΕΕ προκύπτει ότι 5 στις 100
επιχειρήσεις που κλείνουν, επαναδραστηριοποιούνται
είτε σε άλλη περιοχή είτε µε άλλο αντικείµενο. Όπως
είπαν στελέχη της ΕΣΕΕ, καταγράφεται µια ισχνή τάση
δυναµισµού στο εµπόριο καθώς η κινητικότητα δεν
αφορά µόνο σε ανακύκλωση επιχειρηµατικών στεγών
(εµπορική επιχείρηση ανοίγει στη θέση εµπορικής
επιχείρησης) αλλά φαίνεται ότι οι νέες επιχειρήσεις δεν
είναι πλέον εστίασης ή παροχής υπηρεσιών όπως ήταν
τα τελευταία χρόνια.Επίσης καταγράφεται η τάση  οι
νέες επιχειρήσεις να συγκεντρώνονται στα τµήµατα των
εµπορικών αγορών που υπάρχει ήδη δραστηριότητα,
δηλαδή στις πιάτσες. Ενώ ο µεγαλύτερος όγκος της
αρνητικής κινητικότητας είναι στις δευτερεύουσες αγο-
ρές. 

Κορκίδης: Τα επικίνδυνα πέρασαν αλλά τα
δύσκολα είναι µπροστά

«Τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης είναι εδώ και φαίνε-
ται ότι η τάση θα συνεχιστεί. Το εµπόριο βλέπει µια προ-
οδευτική αποκατάσταση της σταθερότητας, αλλά
ανησυχεί για τη δυναµική της και για το βάθος της. Τα
επικίνδυνα πέρασαν αλλά τα δύσκολα είναι µπροστά»,
είπε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης.

Ο ίδιος σηµείωσε πως «η τριετής περίοδος µετά τα
µνηµόνια που θα βρισκόµαστε στο πλαίσιο της παρα-
κολούθησης θα πρέπει να είναι και η τελευταία. ∆εν θα
πρέπει τα τρία µνηµόνια να επαναληφθούν µε τη µορφή
των πλαισίων παρακολούθησης.»

Για να υπάρξει βιώσιµη ανάπτυξη της οικονοµίας,
συµπλήρωσε ο ίδιος, θα πρέπει να αποφασιστεί η µείω-
ση των φορολογικών συντελεστών, η ενίσχυση των
επενδύσεων και της εγχώριας παραγωγής ενώ αναφερ-
όµενος στον εξωδικαστικό µηχανισµός ο κ. Κορκίδης,
ζήτησε ελαστικότερο πλαίσιο για την ένταξη όσο το
δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων σε αυτόν.

Μετά την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να
αναθέσει στους τοµεάρχες της Ν∆ την Περιφέρεια
στην οποία ο καθένας είναι υπεύθυνος για την

εξειδίκευση του προγράµµατος του κόµµατος και την ενίσχυση
του στελεχιακού δυναµικού, το Μοσχάτο ανακοίνωσε και τους
νόµους που αναλαµβάνει κάθε βουλευτής.

Κατανοµή Τοµεαρχών στις Περιφέρειες:Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη :

∆ένδιας Νίκος (νοµοί Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου),

Γεωργαντάς Γιώργος (∆ράµας, Καβάλας)

Αττική : Βρούτσης Ιωάννης (∆ήµοι υπολοίπου Αττικής),

Καραµανλής Κώστας (∆ήµοι Αγ.Παρασκευής, Αγ.∆ηµητρίου,
Αλίµου, Αµαρουσίου, Βριλησσίων, Βύρωνος, Γλυφάδας, ∆άφν-
ης-Υµηττού, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Ζωγράφου, Ηλιουπό-
λεως, Ηρακλείου, Καισαριανής, Καλλιθέας, Κηφισιάς-Εκάλης-
Ν.Ερυθραίας, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Μεταµόρφωσης,
Ν.Σµύρνης, Π.Φαλήρου, Παπάγου-Χολαργού, Πεντέλης-
Ν.Πεντέλης-Μελισσίων, Φιλοθέης-Ψυχικού-Ν.Ψυχικού, Χαλαν-
δρίου)

Πλακιωτάκης Ιωάννης (A’ & B’ Πειραιώς),
Σταϊκούρας Χρήστος (Α’ Αθήνας & ∆ήµοι Αγ.Βαρβάρας,

Αγ.Αναργύρων-Καµατερού, Αιγάλεω, Γαλατσίου, Ιλίου, Μοσχά-
του-Ταύρου, Ν.Ιωνίας, Περιστερίου, Πετρουπόλεως, Φιλαδέλφ-
ειας-Χαλκηδόνος, Χαϊδαρίου)

Βόρειο Αιγαίο : Κόνσολας Εµµανουήλ

∆υτική Ελλάδα : Κικίλιας Βασίλης

∆υτική Μακεδονία : Αραµπατζή Φωτεινή(νοµοί Γρεβενών,
Κοζάνης),

Σκρέκας Κώστας (Καστοριάς, Φλώρινας)

Ήπειρος : Κεραµέως Νίκη (νοµοί Πρέβεζας, Άρτας),
Παναγιωτόπουλος Νίκος (Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας)

Θεσσαλία : Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις

Ιόνια Νησιά : Οικονόµου Βασίλης

Κεντρική Μακεδονία : Κεφαλογιάννη Όλγα (Α΄& Β΄Θεσ/κης),

Χατζηδάκης Κωστής (νοµοί Ηµαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιε-
ρίας, Σερρών, Χαλκιδικής)

Κρήτη : Μπακογιάννη Ντόρα
Νότιο Αιγαίο : Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης

Πελοπόννησος : Βορίδης Μάκης (νοµοί Κορινθίας,
Αργολίδας, Αρκαδίας)

Κουµουτσάκος Γεώργιος (Μεσσηνίας, Λακωνίας)

Στερεά Ελλάδα : Ασηµακοπούλου Άννα – Μισέλ

Ο κεντρικός στόχος της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας είναι η
προετοιµασία της Νέας ∆ηµοκρατίας τόσο για τις εθνικές εκλο-

γές όσο και για τις περιφερειακές και δηµοτικές.
Η Πειραιώς εστιάζει στην εξειδίκευση του προγραµµατικού

λόγου της Νέας ∆ηµοκρατίας µε βάση τα τοπικά χαρακτηριστι-
κά που παρουσιάζει κάθε περιοχή καθώς και στον εντοπισµό
στελεχών από κάθε περιφέρεια.

Λαµβάνοντας υπόψιν τον υπάρχοντα προγραµµατισµό και
το έργο κάθε Περιφέρειας, το Μοσχάτο ζητάει να καταγράφουν
τα προβλήµατα που υπάρχουν σε κάθε περιοχή ενω σε συνε-
ργασία µε εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών θα αξιολογεί
τις προτάσεις που διατυπώνονται µε σκοπό την προσαρµογή
του προγράµµατος ανάλογα µε τις ανάγκες και τις προτεραιότ-
ητες κάθε νοµού.

Όσον αφορά την ανανέωση του στελεχιακού δυναµικού,
στόχος της Ν∆ είναι να εντοπίσει στελέχη σε πρωτεύουσες
νοµών, δήµους, επιµελητήρια, επιστηµονικούς φορείς και ειδι-
κές κοινωνικές οργανώσεις, που επιθυµούν να συµβάλουν ενε-
ργά στο έργο της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ
ΑΑυυξξάάννοοννττααιι  τταα  ««φφέέσσιιαα»»  ττωωνν  εεµµππόόρρωωνν  σσεε  εεφφοορρίίαα  κκααιι  αασσφφααλλιισσττιικκάά  ττααµµεείίαα

Οι τοµεάρχες ανά περιφέρεια στη Νέα ∆ηµοκρατία
Υπεύθυνος ο Βρούτσης Ιωάννης για τους ∆ήµους υπολοίπου Αττικής
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία) 

λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον 
του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  

((ΠΠΕΕΥΥΚΚΟΟ--ΕΕΛΛΙΙΑΑ))  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ
ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ

ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα
66998822115555668844

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ :  10-1-18                                                                      
Αρ. Πρωτοκ.: 1146.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016

1. Ο ∆ήµος ΦΥΛΗΣ Νοµού
ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει ∆ηµόσιο
Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό,
µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε κριτήρ-
ιο ανάθεσης την πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιµής (χαµηλότερη τιµή), για την
ανάθεση του έργου “ΜΕΛΕΤΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ”, µε
εκτιµώµενη συνολική αξία
700.000,00 €. (µε Φ.Π.Α)

Το έργο συντίθεται από τις
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ µε
προϋπολογισµό 319.144,90 €,
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ
µε προϋπολογισµό 186.350,05 €,
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα).

2.  Προσφέρεται ελεύθερη,
πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκ-
τρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύµβασης στον ειδικό, δηµό-
σια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρο-
νικοί διαγωνισµοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής .
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 30η Ιανουαρίου
2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει
σε όλους τους προσφέροντες,
που συµµετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης, συµπληρω-
µατικές πληροφορίες, σχετικά µε
τις προδιαγραφές και οποιαδήπο-
τε σχετικά δικαιολογητικά, το
αργότερο στις  2/2/18.

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

3. Ο Τύπος Αναθέτουσας
Αρχής & ∆ραστηριότητα που
αυτή ασκεί είναι [Αρχή τοπικής
αυτοδιοίκησης / Γενικές ∆ηµόσιες
Υπηρεσίες]

4. Η σύµβαση δεν αφορά από
κοινού διαδικασία δηµόσιας
σύµβασης και δεν ανατίθεται από
κεντρική αρχή αγορών.

5. O Κωδικός Κύριου Λεξι-
λογίου CPV είναι 45221113-1.

6. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός
∆ιαγωνισµός και η επιλογή
Αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος
Α’) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

7. Οι προσφορές υποβάλλον-
ται από τους ενδιαφεροµένους
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός τριών 3
εργασίµων ηµερών από την ηλεκ-
τρονική υποβολή, προσκοµίζεται
υποχρεωτικά από τον οικονοµικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη µορφή και σε σφραγισµέ-
νο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητι-
κή επιστολή συµµετοχής.

8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υπο-
βολή προσφορών, γίνεται δεκτή.

9. Για το χρόνο ισχύος προσφ-
ορών, κάθε υποβαλλόµενη προ-
σφορά δεσµεύει τον συµµετέχον-
τα στον διαγωνισµό, κατά τη διά-
ταξη του άρθρου 97 του
Ν.4412/2016, για διάστηµα εννέα
(9) µηνών, από την ηµεροµηνία
λήξης της προθεσµίας υποβολής
των προσφορών.

10. Ηµεροµηνία και ώρα
λήξης της προθεσµίας υποβο-
λής των προσφορών ορίζεται
η 6η Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα
Τρίτη και ώρα η 10:00 π.µ. 

Ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρ-
ονικής αποσφράγισης των
προσφορών ορίζεται η 13η
Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα
Τρίτη  και ώρα 10:00 π.µ.

11. Το σύστηµα υποβολής
προσφορών είναι το επι µέρους
ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες
µονάδες επι της εκατό (%) κατά
κατηγορία εργασιών.

12. Στο διαγωνισµό γίνονται
δεκτοί:

α) Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι,
µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις
1η και άνω του ΜΕΕΠ στην κατ-
ηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και τάξεις
Α2 και άνω του ΜΕΕΠ στην κατ-
ηγορία Η/Μ.

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι
που είναι εγκατεστηµένοι σε:

i) σε κράτος - µέλος της Ένω-
σης, 

ii) σε κράτος - µέλος του Ευρ-
ωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), 

iii) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει 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 Προσα-
ρτήµατος I της ως άνω Συµφ-
ωνίας, καθώς και 

iv) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση (iii)
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµε-
ρείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.

13. 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 της παρ. 1 (ε) του
άρθρου 76 του Ν. 4412/2016. 

14. Το έργο χρηµατοδοτείται
από την Περιφέρεια Αττικής από
τον κωδικό Κ.Α.Ε. 9771.06.033
και προκαταβολή δεν θα χορη-
γηθεί.

15. Για τη συµµετοχή στον δια-
γωνισµό απαιτείται η κατάθεση
από τους συµµετέχοντες οικονο-
µικούς φορείς, κατά τους όρους
της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του
Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστο-
λής συµµετοχής, ύψους 2% επί
του προϋπολογισµού χωρίς
Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο ποσό
των 11.290,00 € και ισχύ τουλάχι-
στον 30 ηµερών, µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Στην περίπτωση ένωσης οικονο-
µικών φορέων, η εγγύηση συµµε-
τοχής περιλαµβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρ-
εώσεις όλων των οικονοµικών
φορέων που συµµετέχουν στην
ένωση.

16. Λόγοι αποκλεισµού
ισχύουν σύµφωνα µε το άρθρο
73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22
της διακήρυξης.

17. Απαγορεύονται οι εναλλακ-
τικές προσφορές

18. Θα πρέπει να κατατεθεί,
επίσης, το Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).

19. Η συνολική προθεσµία
εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε
(έντεκα) 11 µήνες από την ηµερ-
οµηνία υπογραφής της σύµβα-
σης. 

20. Η έγκριση κατασκευής του
δηµοπρατούµενου έργου αποφ-
ασίστηκε µε την υπ' αριθµό
351/16 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου και η
έγκριση των όρων δηµοπράτ-
ησης και η διάθεση πίστωσης µε
την υπ’ αριθµό 403/11-12-17
απόφαση της Οικονοµικής Επιτρ-
οπής του ∆ήµου Φυλής. Έχει
εκδοθεί η υπ’ αριθµό 395/2017
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέω-
σης. Το αποτέλεσµα της δηµοπρ-
ασίας θα εγκριθεί, επίσης, από
την Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου.

21. Αυτή η Προκήρυξη δηµο-
σιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον
Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην
ιστοσελίδα  σύµφωνα µε το
άρθρο 2 της παρούσας και ανα-
ρτάται στο πρόγραµµα "∆ιαύγεια"
diavgeia.gov.gr

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 10-1-18

Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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ΕΕΕΕ ΠΠΠΠ ΕΕΕΕ ΙΙΙΙ ∆∆∆∆ ΗΗΗΗ
ΣΣΣΣ ΥΥΥΥ ΜΜΜΜ ΜΜΜΜ ΕΕΕΕ ΤΤΤΤ ΕΕΕΕ ΧΧΧΧ ΕΕΕΕ ΙΙΙΙ
ΣΣΣΣ ΤΤΤΤ ΟΟΟΟ ΥΥΥΥ ΣΣΣΣ
ΠΠΠΠΛΛΛΛΕΕΕΕΙΙΙΙΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΡΡΡΡΙΙΙΙΑΑΑΑΣΣΣΣΜΜΜΜΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΣΣΣΣ
««««ΝΝΝΝττττοοοουυυυ»»»»    ττττοοοουυυυ    
ΡΡΡΡοοοουυυυββββίίίίκκκκωωωωνννναααα    σσσσεεεε    
σσσσυυυυµµµµββββοοοολλλλααααιιιιοοοογγγγρρρρααααφφφφεεεείίίίοοοο    
----ΕΕΕΕρρρριιιι ξξξξαααανννν    ααααλλλλααααττττόόόόννννεεεερρρροοοο
σσσσττττοοοουυυυςςςς    υυυυπππποοοολλλλοοοογγγγιιιισσσσττττέέέέςςςς

ΣΣΣΣεεεε    σσσσυυυυµµµµββββοοοολλλλααααιιιιοοοογγγγ ρρρρααααφφφφεεεείίίίοοοο
σσσστττταααα    ΕΕΕΕξξξξάάάάρρρρχχχχεεεειιιιαααα    έέέέκκκκ αααανννν αααανννν
««««ννννττττοοοουυυυ»»»»    µµµµέέέέλλλληηηη    ττττοοοουυυυ    ΡΡΡΡοοοουυυυ----
ββββίίίίκκκκωωωωνννναααα    χχχχθθθθεεεεςςςς    σσσσήήήήµµµµεεεερρρραααα    ττττοοοο
ππππρρρρωωωωίίίί ,,,,     ππππρρρροοοοκκκκ ααααλλλλώώώώνννν ττττααααςςςς
φφφφθθθθοοοορρρρέέέέςςςς....
ΣΣΣΣυυυυγγγγ κκκκ εεεεκκκκ ρρρριιιιµµµµέέέένννν αααα,,,,     σσσσττττιιιιςςςς
11110000::::00005555    µµµµέέέέλλλληηηη    ττττηηηηςςςς    ααααννννααααρρρρχχχχιιιι----
κκκκήήήήςςςς    οοοοµµµµάάάάδδδδααααςςςς    ττττοοοουυυυ    ΡΡΡΡοοοουυυυ----
ββββίίίίκκκκωωωωνννναααα    εεεειιιισσσσέέέέββββααααλλλλαααανννν     σσσσττττοοοο
σσσσυυυυµµµµββββοοοολλλλααααιιιιοοοογγγγ ρρρρααααφφφφεεεείίίίοοοο    ττττηηηηςςςς
ΟΟΟΟυυυυκκκκρρρραααανννν ίίίίααααςςςς    ΚΚΚΚααααϋϋϋϋµµµµεεεενννν άάάάκκκκ ηηηη
κκκκααααιιιι    ππππρρρροοοοκκκκάάάάλλλλεεεεσσσσαααανννν    φφφφθθθθοοοορρρρέέέέςςςς
σσσσεεεε    ηηηηλλλλεεεεκκκκττττρρρριιιικκκκέέέέςςςς    σσσσυυυυσσσσκκκκεεεευυυυέέέέςςςς,,,,
υυυυπππποοοολλλλοοοογγγγ ιιιισσσσττττέέέέςςςς    κκκκ ααααιιιι
εεεεκκκκ ττττυυυυππππωωωωττττέέέέςςςς,,,,     τττταααα    οοοοπππποοοοίίίίαααα
ππππεεεερρρριιιιέέέέλλλλοοοουυυυσσσσαααανννν    µµµµεεεε    ααααλλλλααααττττόόόόννννεεεε----
ρρρροοοο....

ΌΌΌΌππππωωωωςςςς    ααααννννααααφφφφέέέέρρρρεεεειιιι    ηηηη    οοοοµµµµάάάάδδδδαααα
ΡΡΡΡοοοουυυυββββίίίίκκκκωωωωννννααααςςςς    σσσσεεεε    ιιιισσσσττττόόόόττττοοοοπππποοοο
ττττοοοουυυυ    ααααννννααααρρρρχχχχιιιικκκκοοοούύύύ    χχχχώώώώρρρροοοουυυυ::::
««««ΣΣΣΣήήήήµµµµεεεερρρραααα    σσσσττττιιιιςςςς    11110000:::: 00005555
ππππ ρρρρ αααα γγγγ µµµµ αααα ττττ οοοο ππππ οοοο ίίίί ηηηη σσσσ αααα µµµµ εεεε
ππππααααρρρρέέέέµµµµββββαααασσσσηηηη    σσσσττττοοοο    σσσσυυυυµµµµββββοοοο----
λλλλααααιιιιοοοογγγγρρρρααααφφφφεεεείίίίοοοο    ττττηηηηςςςς    ΟΟΟΟυυυυρρρρ----
αααανννν ίίίίααααςςςς    ΚΚΚΚααααυυυυµµµµεεεενννν άάάάκκκκηηηη((((    ΘΘΘΘεεεεµµµµιιιι----
σσσσττττοοοοκκκκλλλλεεεεοοοουυυυςςςς    44442222    2222οοοορρρρ    όόόόρρρροοοοφφφφ----
οοοοςςςς    ))))    πππποοοουυυυ    ππππλλλληηηησσσσττττιιιιρρρριιιιάάάάζζζζεεεειιιι
ππππρρρρώώώώττττεεεεςςςς    κκκκ ααααττττοοοοιιιικκκκ ίίίίεεεεςςςς    γγγγ ιιιιαααα
λλλλοοοογγγγ ααααρρρριιιιαααασσσσµµµµόόόό    ττττηηηηςςςς
EEEEuuuurrrroooobbbbaaaannnnkkkk    κκκκααααιιιι    κκκκαααατττταααασσσσττττρρρρέέέέ----
ψψψψααααµµµµεεεε    ηηηηλλλλεεεεκκκκττττρρρριιιικκκκέέέέςςςς    σσσσυυυυσσσσκκκκεεεε----
υυυυέέέέςςςς,,,,     υυυυπππποοοολλλλοοοογγγγ ιιιισσσσττττέέέέςςςς    κκκκ ααααιιιι
εεεεκκκκττττυυυυππππωωωωττττέέέέςςςς    µµµµεεεε    ααααλλλλααααττττόόόόννννεεεε----
ρρρροοοο»»»»....     ΜΜΜΜ άάάάλλλλιιιισσσστττταααα
σσσσυυυυµµµµππππλλλληηηηρρρρώώώώνννν οοοουυυυνννν    ππππωωωωςςςς
ααααρρρργγγγόόόόττττεεεερρρραααα    θθθθαααα    αααανννν ααααρρρρττττήήήή----
σσσσοοοουυυυνννν    ννννέέέέοοοο    κκκκεεεείίίίµµµµεεεεννννοοοο    γγγγ ιιιιαααα
ττττηηηηνννν    εεεεννννέέέέρρρργγγγεεεειιιιάάάά    ττττοοοουυυυςςςς,,,,     ααααλλλλλλλλάάάά
κκκκααααιιιι    ββββίίίίννννττττεεεεοοοο    ααααππππόόόό    ττττηηηηνννν    εεεεππππίίίίθθθθ----
εεεεσσσσηηηη....
ΤΤΤΤοοοο    µµµµήήήήννννυυυυµµµµαααα    πππποοοουυυυ    σσσσττττέέέέλλλλννννοοοο----
υυυυµµµµεεεε    σσσσεεεε    ααααυυυυττττήήήήνννν    εεεείίίίννννααααιιιι    ττττοοοο
εεεεξξξξήήήήςςςς::::     γγγγ νννν ωωωωρρρρίίίίζζζζοοοουυυυµµµµεεεε    όόόόττττιιιι
δδδδέέέέχχχχεεεεττττααααιιιι     ααααππππεεεειιιιλλλλέέέέςςςς    κκκκααααιιιι    ππππωωωωςςςς
θθθθέέέέλλλλεεεειιιι    νννναααα    ααααλλλλλλλλάάάάξξξξεεεειιιι    δδδδιιιιεεεεύύύύθθθθυυυυ----
νννν σσσσηηηη    κκκκ ααααττττοοοοιιιικκκκ ίίίίααααςςςς    κκκκ ααααιιιι
εεεερρρργγγγαααασσσσίίίίααααςςςς    ααααλλλλλλλλάάάά    κκκκ ααααιιιι    ττττοοοο
οοοονννν οοοοµµµµααααττττεεεεππππώώώώνννν υυυυµµµµοοοο    ττττηηηηςςςς....
ΤΤΤΤηηηηνννν    ππππααααρρρροοοοττττρρρρύύύύννννοοοουυυυµµµµεεεε    νννναααα
ττττοοοο    κκκκάάάάννννεεεειιιι    µµµµααααζζζζίίίί    µµµµεεεε    ττττηηηηνννν
ααααπππποοοοχχχχώώώώρρρρηηηησσσσηηηη    ττττηηηηςςςς    ααααππππόόόό
ττττοοοουυυυςςςς    ππππλλλλεεεειιιισσσσττττηηηηρρρριιιιαααασσσσµµµµοοοούύύύςςςς
δδδδιιιιόόόόττττιιιι     όόόόσσσσοοοο    σσσσυυυυνννν εεεεχχχχίίίίζζζζοοοουυυυνννν
ττττηηηηνννν    εεεεππππίίίίεεεεθθθθσσσσηηηη    ααααυυυυττττοοοοίίίί,,,,     ττττόόόόσσσσοοοο
θθθθαααα    ααααννννααααββββααααθθθθµµµµίίίίζζζζοοοουυυυµµµµεεεε    ττττηηηηνννν
ααααννννττττεεεεππππίίίίθθθθεεεεσσσσηηηη    εεεεµµµµεεεείίίίςςςς,,,,     κκκκ ααααιιιι
έέέέχχχχοοοουυυυµµµµεεεε    ααααπππποοοοδδδδεεεείίίίξξξξεεεειιιι    όόόόττττιιιι    ηηηη
αααανννν ττττεεεεππππίίίίθθθθεεεεσσσσηηηη    µµµµααααςςςς    εεεείίίίνννν ααααιιιι
ππππάάάάνννντττταααα    ααααππππόόόόλλλλυυυυτττταααα    σσσσττττοοοοχχχχεεεε----
υυυυµµµµέέέέννννηηηη....
ΥΥΥΥ....ΓΓΓΓ    ΕΕΕΕππππιιιιλλλλέέέέξξξξααααµµµµεεεε    νννναααα    κκκκαααατττταααα----
σσσσττττρρρρέέέέψψψψοοοουυυυµµµµεεεε    ττττοοοουυυυςςςς    υυυυπππποοοολλλλοοοο----
γγγγ ιιιισσσσττττέέέέςςςς,,,,     ττττοοοουυυυςςςς    εεεεκκκκττττυυυυππππωωωωττττέέέέςςςς
κκκκ ααααιιιι     άάάάλλλλλλλλεεεεςςςς    ηηηηλλλλεεεεκκκκ ττττρρρριιιικκκκ έέέέςςςς
σσσσυυυυσσσσκκκκεεεευυυυέέέέςςςς    σσσσττττοοοο    γγγγρρρρααααφφφφεεεείίίίοοοο
ττττηηηηςςςς,,,,     µµµµεεεε    ααααλλλλααααττττόόόόννννεεεερρρροοοο,,,,     ττττόόόόσσσσοοοο
γγγγ ιιιιαααα    πππποοοολλλλιιιιττττιιιικκκκοοοούύύύςςςς    όόόόσσσσοοοο    κκκκααααιιιι
γγγγ ιιιιαααα    εεεεππππιιιιχχχχεεεειιιιρρρρηηηησσσσιιιιαααακκκκ οοοούύύύςςςς
λλλλόόόόγγγγοοοουυυυςςςς»»»»....

Ο
έρωτας φαίν εται ότι περν άει από το στο-
µάχ ι στην  εποχ ή της οικον οµικής κρίσης,
σύµφων α µε στοιχ εία του Αν δρολογικού

Ιν στιτούτου που δηµοσιεύτηκαν  τον  Φεβρουάριο
του 2017. Τα στοιχ εία της έρευν ας δεν  µας προσ-
γειών ουν  απότοµα, καθώς δείχ ν ουν  ότι ο ροµαν τι-
σµός µπορεί ν α περιµέν ει, αλλά οι προτεραιότητες
αλλάζουν  και γιν όµαστε πιο ρεαλιστές, ιδιώς σε
δύσκολες εποχ ές. 

Όπως δείχ ν ουν , οι γυν αίκες της ν έας εποχ ής
αποζητούν  πρωταρχ ικά την  ασφάλεια από τον
ερωτικό τους σύν τροφο, τοποθετών τας τη στον
πυρήν α της σχ έσης.

Από το δείγµα της έρευν ας, προκύπτει ότι οι
γυν αίκες που κατοικούν  στα δυτικά προάστια της
Αθήν ας κι έχ ουν  χ αµηλά εισοδήµατα έχ ουν  ως ιδα-
ν ικά πρότυπα του «άλλου τους µισού», την  ασφά-
λεια και την  πίστη, απαξιών ον τας την  ερωτική ζωή
ως µη απαραίτητο κριτήριο.

Εν ώ, οι γυν αίκες µε υψηλά εισοδήµατα πάν ω από 2.000 ευρώ αν α-
δείκν υαν  ως σηµαν τικό κριτήριο την  καλή ερωτική ζωή, επιβε-
βαιών ον τας την  ιστορική εµπειρία πως «ο έρωτας, για ν α αν θίσει,
θέλει γεµάτο στοµάχ ι και µεταξωτά σεν τόν ια», επισηµαίν ει ο πρόεδρ-
ος του Αν δρολογικού Ιν στιτούτου, Κων σταν τίν ος Κων σταν τιν ίδης.

Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Συγκεκριµέν α, έγιν ε
κατά τη διάρκεια των  ετών  2008, 2013 και 2016, σε δείγµα 600
γυν αικών  ηλικίας από 25 ως 45 χ ρόν ων , µέσης και αν ώτερης µόρφω-
σης, µε µην ιαία εισοδήµατα έως 1.000 ευρώ και άν ω των  2.000 ευρώ,
κατοίκων  βορείων  και δυτικών  προαστίων  της Αθήν ας.

Οι γυν αίκες των  δυτικών  προαστίων , µε εισόδηµα µέχ ρι και 1.000
ευρώ δηλών ουν  σε ποσοστό µόλις λίγο πάν ω από 20% ότι τις εν δια-
φέρει η καλή σεξουαλική ζωή σε µια σχ έση, όταν  το αν τίστοιχ ο ποσο-
στό στις πιο εύπορες γυν αίκες ξεπερν ά το 50%.

Στους υπόλοιπους δείκτες που αφορούν  την  ασφάλεια που τους
παρέχ ει ο σύν τροφος τους (30%), την  οικον οµική του κατάσταση
(20%) και το κοιν ων ικό του περιβάλλον  (30%), δεν  καταγράφον ται 

σηµαν τικές διαφορές αν άµεσα στις πιο εύπορες και λιγότερο εύπο-
ρες γυν αίκες που ζουν  στην  Αθήν α.

Ακόµη και οι γυν αίκες που κατοικούν  στα βόρεια προάστια και
έχ ουν  πιο γεµάτο πορτοφόλι, επηρεάζον ται από τη γεν ικευµέν η αν α-
σφάλεια και την  αβεβαιότητα για το µέλλον , µετά από σχ εδόν  µια
δεκαετία οικον οµικής κρίσης. Έτσι, θέλουν  ο σύν τροφός τους ν α
µπορεί ν α τις κάν ει ν α αισθάν ον ται ασφαλείς, για ν α µπορέσουν  ν α
λειτουργήσουν  µέσα στη σχ έση και ν α υπάρχ ει διάρκεια. Οι αγάπες
και τα λουλούδια έρχ ον ται δεύτερα.

«Στη κρίση, όµως, τα κριτήρια άλλαξαν  άρδην , τουλάχ ιστον  για τις
γυν αίκες που έχ ουν  εισοδήµατα έως 1.000 ευρώ το µήν α. Η γν ωστή
αρχ αία ρήση, πως “ο έρωτας περν ά από το στοµάχ ι”, έρχ εται ν α δια-
ψεύσει την  εξιδαν ικευµέν η εικόν α, όπου ο έρως, τυφλός, διάλεγε τα
θύµατά του χ ωρίς ν α κοιτά το πορτοφόλι, αφού στο δείγµα της ν έας
έρευν ας του Αν δρολογικού Ιν στιτούτου οι γυν αίκες µε χ αµηλά εισο-
δήµατα επέλεξαν  την  οικον οµική ασφάλεια και όχ ι τους γυµν ασµέν ο-
υς κοιλιακούς», επισηµαίν ει ο κ. Κωσταν τιν ίδης.

ΣΣΤΤΑΑ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΟΟΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΛΛΛΛΑΑΞΞΑΑΝΝ  
Τι άνδρες ερωτεύονται οι γυναίκες από τα δυτικά και τι από τα βόρεια προάστια της Αθήνας;



12-θριάσιο Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΤΙΜΗ 700€ 
- ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ 
(MEDVEDEV ALEKSANDR) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΝΙΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΜΠΖΕΒΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΛΟΚΟΤΚΟΒΣΚΙ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΛΤΑΪ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ  ΚΑΙ Η
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ 
ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος  (160τµ)
το κέντρο του Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).

∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη θέρµανση, 
µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ,
ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ : 10-1-18
Αρ.Πρωτοκ.: 1147

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

1. Ο ∆ήµος ΦΥΛΗΣ Νοµού
ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει ∆ηµόσιο
Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνι-
σµό, µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε κρι-
τήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή), για την ανάθεση
του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΥΛΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ”, µε εκτιµώµενη συνολική
αξία 4.981.000,00 €. (µε Φ.Π.Α.)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθ-
ες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ µε προϋπολογισµό
1.713.380,60 €, (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατ-
ηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ µε προϋπολογι-
σµό 525.260,35 €, (δαπάνη εργα-
σιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),
γ)κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ µε προϋ-
πολογισµό 1.341.776,63 €, (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε-
πτα) και δ) κατηγορία Η/Μ µε προϋ-
πολογισµό 338.301,64 €, (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε-
πτα).

2.  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύµβασης
στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής . Εφόσον
έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την
31η Ιανουαρίου 2018 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφ-
έροντες, που συµµετέχουν στη διαδι-
κασία σύναψης σύµβασης, συµπληρ-
ωµατικές πληροφορίες, σχετικά µε τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχε-
τικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις
2/2/18.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
210/2482233, FAX επικοινωνίας
210/2486196, αρµόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία κ. Βουτσινά Β. ή κ.
Καραµπίνη.

3. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής &
∆ραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι
[Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενι-
κές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες]

4. Η σύµβαση δεν αφορά από κοινού
διαδικασία δηµόσιας σύµβασης και
δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή
αγορών.

5. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου
CPV είναι 45112730-1.

6. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνι-

σµός και η επιλογή Αναδόχου θα
γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016
τεύχος Α’) ∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά,
µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υπο-
βολή, προσκοµίζεται υποχρεωτικά
από τον οικονοµικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή
και σε σφραγισµένο φάκελο, η
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή
συµµετοχής.

8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών, γίνεται δεκτή.

9. Για το χρόνο ισχύος προσφορών,
κάθε υποβαλλόµενη προσφορά
δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον δια-
γωνισµό, κατά τη διάταξη του άρθρ-
ου 97 του Ν.4412/2016, για διά-
στηµα εννέα (9) µηνών, από την ηµε-
ροµηνία λήξης της προθεσµίας υπο-
βολής των προσφορών.

10. Ηµεροµηνία και ώρα λήξης της
προθεσµίας υποβολής των προ-
σφορών ορίζεται η 8η Φεβρουα-
ρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
η 10:00 π.µ. 
Ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των προσφ-
ορών ορίζεται η 14η Φεβρουαρίου
2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10:00 π.µ.

11. Το σύστηµα υποβολής προσφ-
ορών είναι το επι µέρους ποσοστών
έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επι
της εκατό (%) κατά κατηγορία εργα-
σιών.
12. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α) Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµο-
νωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγρ-
αµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις
του έργου, δηλαδή 3η και άνω
τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο-
ρίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, στην 2η και
άνω τάξη για την  κατηγορία
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, στην 1η και άνω
τάξη για την κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΪΑ
και στην 1η και άνω τάξη για έργα
κ α τ η γ ο ρ ί α ς
ΗΛΕΚΤΡΟΜHΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που
είναι εγκατεστηµένοι σε:
i) σε κράτος - µέλος της Ένωσης, 
ii) σε κράτος - µέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
iii) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παρα-
ρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως
άνω Συµφωνίας, καθώς και 
iv) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση (iii) της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα

διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.
13. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει
είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένω-
σης.
Οι ενώσεις Οικονοµικών φορέων
συµµετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.
4412/2016. 

14. Το έργο χρηµατοδοτείται από
την Περιφέρεια Αττικής από τον
κωδικό Κ.Α.Ε. 9771.06.033 και
προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

15. Για τη συµµετοχή στον διαγωνι-
σµό απαιτείται η κατάθεση από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του
άρθρου 72 του Ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής,
ύψους 2% επί του προϋπολογι-
σµού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται
στο ποσό των 80.338,71 € και ισχύ
τουλάχιστον 30 ηµερών, µετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προ-
σφοράς. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονο-
µικών φορέων, η εγγύηση συµµε-
τοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν στην ένωση.

16. Λόγοι αποκλεισµού ισχύουν
σύµφωνα µε το άρθρο 73 του
Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της δια-
κήρυξης.

17. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές
προσφορές

18. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης,
το Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).

19. Η συνολική προθεσµία εκτέλε-
σης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα
(12) µήνες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης. 

20. Η έγκριση κατασκευής του
δηµοπρατούµενου έργου αποφ-
ασίστηκε µε την υπ' αριθµό 43/16
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου του ∆ήµου και η έγκριση των
όρων δηµοπράτησης και η διάθεση
πίστωσης µε την υπ’ αριθµό
402/11-12-17 απόφαση της Οικο-
νοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Φυλής. Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθµό
720/17 Πρόταση Ανάληψης
Υποχρέωσης. Το αποτέλεσµα της
δηµοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης,
από την Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου.

21. Αυτή η Προκήρυξη δηµοσιεύε-
ται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό
Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66
του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρ-
ούσας και αναρτάται στο πρόγραµ-
µα "∆ιαύγεια" diavgeia.gov.gr

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 10-1-18

Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ :  10-1-18
Αρ.Πρωτοκ.: .1148

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

1. Ο ∆ήµος ΦΥΛΗΣ Νοµού
ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει ∆ηµόσιο
Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό,
µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε κριτήρ-
ιο ανάθεσης την πλέον συµφέρου-
σα από οικονοµική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή), για την ανάθε-
ση του έργου “ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΝΕΟΥ ∆ΙΩΡΟΦΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ
ΣΤΕΓΗ”, µε εκτιµώµεν η συν ολι-
κή αξία 345.000,00 € (µε Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από τις ακό-
λουθες κατηγορίες εργασιών: α)
κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ µε
προϋπολογισµό 238.913,14 €,
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ).

2.  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρ-
ης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονι-
κή πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια
προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 1η Φεβρουαρίου
2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει
σε όλους τους προσφέροντες,
που συµµετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης, συµπληρω-
µατικές πληροφορίες, σχετικά µε
τις προδιαγραφές και οποιαδήπο-
τε σχετικά δικαιολογητικά, το
αργότερο στις  5/2/18.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
210/2482233, FAX επικοινωνίας
210/2486196, αρµόδιος υπάλ-
ληλος για επικοινωνία κ. Βουτσινά
Β. ή κ. Καραµπίνη.

3. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής
& ∆ραστηριότητα που αυτή ασκεί
είναι [Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
/ Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες]

4. Η σύµβαση δεν αφορά από κοι-
νού διαδικασία δηµόσιας σύµβα-
σης και δεν ανατίθεται από κεντρι-
κή αρχή αγορών.

5. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου
CPV είναι 45220000-2.

6. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ια-
γωνισµός και η επιλογή
Αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν.4412/2016
(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)
∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προ-

σαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφεροµένους ηλεκ-
τρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός τριών 3
εργασίµων ηµερών από την ηλεκ-
τρονική υποβολή, προσκοµίζεται
υποχρεωτικά από τον οικονοµικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη µορφή και σε σφραγισµέ-
νο φάκελο, η πρωτότυπη
εγγυητική επιστολή συµµετοχής.

8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών, γίνεται δεκτή.

9. Για το χρόνο ισχύος προσφο-
ρών, κάθε υποβαλλόµενη προ-
σφορά δεσµεύει τον συµµετέχον-
τα στον διαγωνισµό, κατά τη διά-
ταξη του άρθρου 97 του
Ν.4412/2016, για διάστηµα έξι (6)
µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης
της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών.

10. Ηµεροµην ία και ώρα λήξης
της προθεσµίας υποβολής των
προσφ ορών  ορίζεται η 9η
Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Παρ-
ασκευή και ώρα η 10:00 π.µ. 
Ηµεροµην ία και ώρα ηλεκτρον ι-
κής αποσφράγισης των  προ-
σφορών  ορίζεται η 15η Φεβρο-
υαρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη  και
ώρα 10:00 π.µ.
11. Το σύστηµα υποβολής προ-
σφορών είναι το επι µέρους ποσο-
στών έκπτωσης σε ακέραιες µονά-
δες επι της εκατό (%) κατά κατ-
ηγορία εργασιών.

12. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκ-
τοί:
α) Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµο-
νωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγρ-
αµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις
Α2 και άν ω του ΜΕΕΠ στην
κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ .
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που
είναι εγκατεστηµένοι σε:
i) σε κράτος - µέλος της Ένωσης, 
ii) σε κράτος - µέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), 
iii) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει 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 σχε-
τικού µε την Ένωση Προσαρτήµα-
τος I της ως άνω Συµφωνίας,
καθώς και 
iv) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση (iii)
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµε-
ρείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.

13. Οικονοµικός φορέας συµµε-
τέχει είτε µεµονωµένα είτε ως
µέλος ένωσης.
Οι ενώσεις Οικονοµικών φορέων

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

14. Το έργο χρηµατοδοτείται από
Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ από τον κωδικό
Κ.Α.Ε. 30.7312.10007 και προ-
καταβολή δεν θα χορηγηθεί.

15. Για τη συµµετοχή στον διαγω-
νισµό απαιτείται η κατάθεση από
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής, ύψους 2% επί του
προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α.,
δηλ. ανέρχεται στο ποσό των
5.564,00 € και ισχύ τουλάχιστον
30 ηµερών, µετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς. Στην
περίπτωση ένωσης οικονοµικών
φορέων, η εγγύηση συµµετοχής
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρ-
εώσεις όλων των οικονοµικών
φορέων που συµµετέχουν στην
ένωση.

16. Λόγοι αποκλεισµού ισχύουν
σύµφωνα µε το άρθρο 73 του
Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της
διακήρυξης.

17. Απαγορεύονται οι εναλλακτι-
κές προσφορές

18. Θα πρέπει να κατατεθεί,
επίσης, το Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).

19. Η συνολική προθεσµία εκτέ-
λεσης του έργου, ορίζεται σε
δώδεκα (12) µήν ες από την ηµε-
ροµηνία υπογραφής της σύµβα-
σης. 

20. Η έγκριση κατασκευής του
δηµοπρατούµενου έργου αποφ-
ασίστηκε µε την υπ' αριθµό 43/16
απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου και η
έγκριση των όρων δηµοπράτησης
και η διάθεση πίστωσης µε την υπ’
αριθµό 402/11-12-17 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Φυλής. Έχει εκδοθεί η υπ’
αριθµό 1.663/2017 Πρόταση
Ανάληψης Υποχρέωσης. Το απο-
τέλεσµα της δηµοπρασίας θα
εγκριθεί, επίσης, από την Οικονο-
µική Επιτροπή του ∆ήµου.

21. Αυτή η Προκήρυξη δηµο-
σιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον
Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην
ιστοσελίδα  σύµφωνα µε το άρθρο
2 της παρούσας και αναρτάται στο
πρόγραµµα "∆ιαύγεια"
diavgeia.gov.gr

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 10-1-18

Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγε-

λµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα 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.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω α-
νάγκης, 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 νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία 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., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€

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

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

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

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

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

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

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

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 (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη παιδιων στην πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

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

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

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

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

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

(ανειδίκευτοι)

Άν τρες - Γυν αίκες
Επιθυµητά Προσόν τα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Αν εξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Επιθυµητό: κάτοχ οι Ι.Χ.
αυτοκιν ήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΜΕ ΠΕΙ

Επιθυµητά Προσόν τα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαρ-
αίτητη
Πρόσθετα Προσόν τα
:Κάτοχ οι ∆ιπλώµατος
ADR
Επιθυµητό: κάτοχ οι Ι.Χ.
αυτοκιν ήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Άντρες - Γυναίκες

Αριθµός Υποψηφίων :30
Επιθυµητά Προσόν τα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµν ασίου-Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαρ-
αίτητη
Πρόσθετα
Προσόν τα:Γν ώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχ οι Ι.Χ.
αυτοκιν ήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ

Α∆ΕΙΑ)

Επιθυµητά Προσόν τα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχ οι Ι.Χ.
αυτοκιν ήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άντρες - Γυναίκες

Επιθυµητά Προσόν τα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό

Επίπεδο:Αν εξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχ οι Ι.Χ.
αυτοκιν ήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΜΕ ΠΕΙ

Επιθυµητά Προσόν τα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχ οι Ι.Χ.
αυτοκιν ήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
2 ΨΗΣΤΕΣ 

2 ΜΑΓΕΙΡΟΙ
2 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

(Άντρες – Γυναίκες)

Επιθυµητά Προσόν τα: 
Ηλικία: από 30 έως 49
ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Αν εξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαρ-
αίτητη Επιθυµητό:
κάτοχ οι Ι.Χ. αυτοκιν ήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704

Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr



16-θριάσιο Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 

44//22  ΑΑΡΡΑΑΧΧΩΩΒΒΑΑ
Μονοήµερη, ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

1100--1111//22  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ
∆ιήµερη διαµονή στο SEMANTRON 4* στον
Ελαιώνα µε πρωινό και βραδινό, Καλάβρυτα,
Καστανιά, Πλανητερο, Βυτίνα
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

1188//22  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

33--44//33  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ
∆ιήµερη διαµονή στο Καρπενήσι στο ΕΛΒΕΤΙΑ
µε πρωινό, γεύµα Σαββάτου στην ταβέρνα
ΦΩΛΙΑ στο Καρπενήσι ( συµπεριλαµβανεται )
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγιας Πρου-
σιώτισσας
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρ-
ικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.), κ . Νικόλαος
Μελετίου ενηµερώνει τους ∆ηµότες ότι, από τις 22 Ιανο-

υαρίου 2018, ξεκ ινάει η λειτουργία του Συστήµατος «Μητρώο
Πολιτών», σύµφωνα µε την Α.Π.: ΤΑ∆Κ οικ . 28/2018 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών.  Ενόψει της έναρξης λειτουργίας,
οι ∆ήµοι υποχρεούνται να προβούν σε απαιτούµενες ενέργειες
που αφορούν στη λειτουργία των ∆ηµοτολογίων και των Ληξια-
ρχείων τους.

Συγκεκριµένα, από τις 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00
έως και τις 21 Ιανουαρίου 2018 στις 15:00 παύει να διενερ-
γείται οποιαδήποτε ενέργεια ενηµέρωσης στα ∆ηµοτολόγια των
∆ήµων όλης της Χώρας. Επίσης, δεν θα υφίσταται η διαλειτο-
υργικότητα του ΟΠΣΕ∆, ως εκ τούτου δεν δύναται να εκδίδον-
ται βεβαιώσεις δηµοτολογίου από τα ΚΕΠ της Χώρας.

Όσο αφορά τα Ληξιαρχεία σύµφωνα µε την ίδια εγκύκλιο, από
τις 16 Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00 έως τις 21 Ιανουαρίου,
2018 ώρα 15:00,  παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και ως εκ
τούτου δεν καταχωρίζεται καµία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και
δεν εκτυπώνεται καµία πράξη από αυτό. 

Για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η µετάπτωση δεδοµέ-
νων του Συστήµατος, η καταχώρηση των ληξιαρχικών πράξεων
θα γίνεται σε «χειρόγραφα» ληξιαρχικά βιβλία. 


