ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευής του
5ου Νηπιαγωγείου Μάνδρας

από την Κυπριακή Εταιρεία Pambos Fellas & Associates Ltd.

σελ. 3

Επιπρόσθετη
επιχορήγηση
στον ∆ήµο
Μανδρας-Ειδυλλίας

για την υλοποίηση προγράµµατος
κοινωνικής προστασίας σελ. 2

Στο τραπέζι...

ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ

ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Ο ∆ήµαρχος Μεγάρων δήλωσε στον Παναγιώτη
Κουρουµπλή, ότι υπάρχει έτοιµη µελέτη, καθώς
η κατασκευή µαρίνας στη Ν. Πέραµο
περιλαµβάνεται στα αναπτυξιακά σχέδια του ∆ήµου.

Aφιέρωµα στον
Κώστα Βάρναλη
απόψε στις 19:30
στο ∆ηµαρχείο
Χαϊδαρίου σελ. 6

«Σφραγίστηκε» και
επίσηµα η συνεργασία του
Ηρακλή Ελευσίνας
µε τον Πανιώνιο
σε επίπεδο υποδοµών.

Ν.Π.∆.∆. ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ
∆ΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

η δηµιουργία µαρίνας
στη Νέα Πέραµο

σελ. 5
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ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

σελ. 3

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ &
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συνεχίζεται η αντικατάσταση
του παλαιού φωτισµού
σε όλον τον Ασπρόπυργο

σελ. 9

σελ. 2

Εργασίες αποκατάστασης
ζηµιών και λακκουβών
πραγµατοποιήθηκαν
σε δρόµους των Βιλίων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΤΑ∆ΟΡΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

σελ. 6

TIG - MIG, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

σελ. 15
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Ασπρόπυργος

ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 19300,
2105598618

Επιπρόσθετη επιχορήγηση
στον ∆ήµο Μανδρας-Ειδυλλίας

για την υλοποίηση προγράµµατος κοινωνικής προστασίας

Ελευσίνα

ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ-

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.

Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 (ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)
ΜΑΓΟΥΛΑ, 210-5558731

Μάνδρα
Γκίν η Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον Γρηγόρης Μικρογεύµατα,
2105550309
Άνω Λιόσια

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
- ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ Μεγάλου Αλεξάν δρου 61,
2102484258

Αχαρν ές
Στράγκα Μαρία Χ. Βεν ιζέλου Ελευθερίου 78,
Έν αν τι Ιερού Ναού Παν αγίας Σουµελά
- Άγιος Πέτρος, 2102440400

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Λίγη συννεφιά
Η θερµοκρασία από 10 έως 19
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αγάπιος, Αγάπη
Παγκόσµια Ηµέρα Καταναλωτή
Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Αστυνοµικής
Βαρβαρότητας

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

Ο

Υπουργός
Εσωτερικών,
Πάνος
Σκουρλέτης, ενέκρινε την επιχορήγηση
του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας µε
368.598,32 ευρώ, για την υλοποίηση του
προγράµµατος κοινωνικής προστασίας, µε σκοπό
την κάλυψη δαπανών άµεσων βιοτικών αναγκών
λόγω της πληµµύρας στις 15 Νοεµβρίου 2017.
Η απόφαση ικανοποιεί συµπληρωµατικό αίτηµα
του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας για την χορήγηση
του επιδόµατος των 586,94 ευρώ σε πληγέντες
από τις πληµµύρες του περασµένου Νοεµβρίου.
Το αρχικό αίτηµα αφορούσε στην ενίσχυση 800
νοικοκυριών µέσω του ∆ήµου µε συνολικό ποσό
ύψους 469.552 ευρώ, το οποίο και εγκρίθηκε τον

∆εκέµβριο του 2017, από τον Υπουργό
Εσωτερικών, (Α∆Α: Ψ∆42465ΧΘ7-Υ∆9).
Το επιπρόσθετο αίτηµα υποβλήθηκε από τον
∆ήµο λόγω της αύξησης του αριθµού των
αιτηµάτων, τα οποία ανήλθαν συνολικά σε 1.428.
Το άθροισµα της επιχορήγησης για την
ικανοποίηση αυτών των αιτηµάτων, ανέρχεται σε
838.150,32 ευρώ.
Τέλος, το Υπουργείο Εσωτερικών επισηµαίνει
ότι δεν έχει παραλάβει αίτηµα από τον ∆ήµο, το
οποίο και αναµένει, για την καταβολή έκτακτης
οικονοµικής βοήθειας στις οικογένειες των
θανόντων από την πληµµύρα, κατά τις
προβλέψεις του άρθρου 18 του Ν. 2768/1999.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ & ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Συνεχίζεται η αντικατάσταση του παλαιού
φωτισµού σε όλον τον Ασπρόπυργο

Μ

ε γοργούς ρυθµούς υλοποιείται το
Πρόγραµµα της ∆ηµοτικής Αρχής
Ασπροπύργου , που αφορά την
αντικατάσταση του παλαιού φωτισµού σε όλη
την πόλη µε στόχο πρωτίστως την ασφάλεια
των πολιτών αλλά και την εξοικονόµηση
ενέργειας.
Ο δήµος ενηµερώνει τους ∆ηµότες ότι
ηλεκτροδοτήθηκε, µια ακόµη νέα γραµµή
δηµοτικού οδοφωτισµού, επί της οδού
Καζαντζίδη, στην περιοχή Κάτω Φούσα.

Η νέα γραµµή αποτελείται από 15 νέους µεταλλικούς ιστούς, ύψους 6 µέτρων, σε µονόπλευρη διάταξη και το µήκος της γραµµής που είναι περίπου
170 µέτρα.
Κάθε ιστός έχει ένα φωτιστικό σώµα LED, ισχύος
40W έκαστο και η αποδιδόµενη φωτεινή ροή κάθε
φωτιστικού σώµατος είναι περίπου 6300 lumens.
Με σταθερά βήµατα, ο Ασπρόπυργος γίνεται η
πόλη-πρότυπο, στην οποία η εξοικονόµηση Ενέργειας και οι φωτισµένες γειτονιές, διαµορφώνουν
ένα επίπεδο συνθηκών διαβίωσης που σπάνια
συναντάς ακόµη και στις πιο αναβαθµισµένες περιοχές της χώρας.
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θριάσιο-3

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Τ

ι ς δι αδι κασί ες γι α την επανασύνδεση
του ηλεκτρι κού ρεύµατος σε δηµότες
µε χαµηλά ει σοδήµατα που έχουν αποσυνδεθεί από το δί κτυο παροχής ηλεκτρι κής
ενέργει ας λόγω ληξι πρόθεσµων οφει λών,
ξεκι νά ο ∆ήµος Φυλής, αξι οποι ώντας τα πλεονεκτήµατα που παρέχει το νέο θεσµι κό
πλαί σι ο.
Οι δηµότες που ανήκουν στην κατηγορί α αυτή
µπορούν πλέον , Τετάρτη 14 Μαρτί ου, να υποβάλουν αί τηση γι α την εφάπαξ χορήγηση ει δι κού βοηθήµατος, προκει µένου να αντι µετωπί σουν τι ς ενεργει ακές τους ανάγκες, σύµφωνα
µε
την
υπ’
αρι θ.
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.02.2018 Κοι νή Υπουργι κή Απόφαση (ΚΥΑ).
Οι αι τήσει ς θα εξεταστούν από 3µελή Επι τροπή την οποί α συνέστησε ο ∆ήµος Φυλής
βάσει της ΚΥΑ και αποτελεί ται από έναν
εκπρόσωπο της ∆ηµοτι κής Αρχής, έναν του
∆ι αχει ρι στή Ελληνι κού ∆ι κτύου ∆ι ανοµής
Ηλεκτρι κής Ενέργει ας – ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε και
έναν του Προµηθευτή Ηλεκτρι κής Ενέργει ας.
Η Επι τροπή θα εξετάσει τι ς αι τήσει ς, θα
αξι ολογήσει την πραγµατι κή οι κονοµι κή και
περι ουσι ακή κατάσταση των αι τούντων, θα
χορηγήσει το ει δι κό βοήθηµα µε ει σοδηµατι κά
κρι τήρι α και θα δί νει άµεσα την εντολή γι α
επανασύνδεση των ευπαθών νοι κοκυρι ών.
Γι α την υποβολή της αί τησης οι προς εξέταση δι και ούχοι πρέπει να πληρούν τι ς εξής
προϋποθέσει ς:
1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δί κτυο παροχής ηλεκτρι κής ενέργει ας, λόγω ληξι πρόθεσµων οφει λών, µέχρι και την ηµεροµηνί α ένα-

Περι ουσι ακά κρι τήρι α
• Νοι κοκυρι ά µε ακί νητη περι ουσί α µε
συνολι κή φορολογητέα αξί α έως 120.000 ευρώ,
προσαυξηµένη κατά 15.000 ευρώ γι α κάθε
πρόσθετο µέλος έως το ανώτατο όρι ο των
180.000 ευρώ
• Τα µέλη του νοι κοκυρι ού να µην εµπί πτουν
στι ς δι ατάξει ς του φόρου πολυτελούς δι αβί ωσης

ρξης ι σχύος της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή έως και
τι ς 14.02.2018.
2. Να πληρούν τα ει σοδηµατι κά και περι ουσι ακά κρι τήρι α, όπως αυτά ορί ζονται από τη
σχετι κή ΚΥΑ.
Παράλληλα µε την αί τηση που θα υποβάλουν, καλούνται να προσκοµί σουν µι α σει ρά
από δι και ολογητι κά (βεβαι ώσει ς ει σοδήµατος, περι ουσι ακής κατάστασης κ.ά.), τα οποί α
αναγράφονται αναλυτι κά στην Αί τηση (επι συνάπτεται ).
Ταυτόχρονα θα ι σχύσουν τα ει σοδηµατι κά
και περι ουσι ακά κρι τήρι α που ορί ζονται στο
άρθρο 2 της Γ.∆. 5οι κ.2961-10/24.1.2017:Ει σοδηµατι κά κρι τήρι α
Σύνθεση νοικοκυριού
Εισοδηµατ ικό
όριο
Μονοπρόσωπο νοι κοκυρι ό 9.000 ευρώ
Νοι κοκυρι ό αποτελούµενο από δύο ενήλι κα
µέλη ή µονογονεϊ κή οι κογένει α µε ένα ανήλι κο
µέλος
13.500 ευρώ

Νοι κοκυρι ό αποτελούµενο από δύο ενήλι κα
µέλη και ένα ανήλι κο µέλος ή µονογονεϊ κή οι κογένει α µε δύο ανήλι κα µέλη 15.750 ευρώ
Νοι κοκυρι ό αποτελούµενο από τρί α ενήλι κα
µέλη ή δύο ενήλι κα και δύο ανήλι κα µέλη ή
µονογονεϊ κή οι κογένει α µε τρί α ανήλι κα µέλη
18.000 ευρώ
Νοι κοκυρι ό αποτελούµενο από τρί α ενήλι κα
και ένα ανήλι κο µέλος ή δύο ενήλι κα και τρί α
ανήλι κα µέλη ή µονογονεϊ κή οι κογένει α µε τέσσερα ανήλι κα µέλη 24.750 ευρώ
Νοι κοκυρι ό αποτελούµενο από τέσσερα
ενήλι κα µέλη ή δύο ενήλι κα και τέσσερα ανήλι κα µέλη ή µονογονεϊ κή οι κογένει α µε πέντε
ανήλι κα µέλη
27.000 ευρώ
Τα παραπάνω ει σοδηµατι κά κρι τήρι α προσαυξάνονται γι α νοι κοκυρι ά µε άτοµο µε
αναπηρί α 67% και άνω (κατά 8.000 ευρώ) ή µε
άτοµο που έχει ανάγκη µηχανι κής υποστήρι ξης
(κατά 15.000 ευρώ).

Ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευής του
5ου Νηπιαγωγείου Μάνδρας

από την Κυπριακή Εταιρεία Pambos Fellas & Associates Ltd.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ από τη ∆ήµαρχο,
Γιάννα Κριεκούκη προσωπικά προς τον Πρόεδρο
της εταιρείας, κ. Χαράλαµπο Φελλά για την
αλληλεγγύη και την ουσιαστική προσφορά του.

Κ

αρπούς απέφεραν, για ακόµη µία φορά, οι προσπάθειες της ∆ηµάρχου, Γιάννας Κριεκούκη, να αναζητήσει ιδιώτες χορηγούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν εργασίες αποκατάστασης των ζηµιών
που προκλήθηκαν από την πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου
2017. Ανάµεσα στις προτεραιότητες της ∆ηµοτικής Αρχής
παραµένει η γρήγορη και άµεση αποκατάσταση των σχολείων που επλήγησαν ώστε να µπορέσουν οι µαθητές να
επιστρέψουν στους κανονικούς σχολικούς τους ρυθµούς.
Στο πλαίσιο αυτό ο ∆ήµος βρήκε έναν πολύτιµο και ουσιαστικό αρωγό στο πρόσωπο του Προέδρου της κυπριακής
εταιρείας Pambos Fellas & Associates Ltd, κ. Χαράλαµπου
Φελλά.

Ο κ. Φελλάς µε ευαισθησία και ανθρωπιά ανταποκρίθηκε
στο αίτηµα και ήδη έχει αναλάβει τις εργασίες επισκευής
του 5ου Νηπιαγωγείου, δίνοντας ένα σπουδαίο µήνυµα
αλληλεγγύης, προσφοράς αλλά και αισιοδοξίας.
Οι εργασίες προχωρούν µε εντατικούς ρυθµούς και αναµένεται να ολοκληρωθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
«Θέλω να εκφράσω την βαθιά µου ευγνωµοσύνη, τόσο
προσωπικά όσο και εκ µέρους όλων των δηµοτών, προς την
εταιρεία που στέκεται δίπλα µας τις δύσκολες αυτές ώρες,
άµεσα και αποτελεσµατικά µε έργα και πράξεις αλληλεγγύης
και ανθρωπιάς.
Η ανάληψη της επισκευής του 5ου Νηπιαγωγείου Μάνδρας αποτελεί για εµάς ένα έργο ύψιστης σπουδαιότητας
καθώς δεν θα επουλώσει απλώς µία σοβαρή πληγή αλλά θα
ξαναδώσει ένα µήνυµα δύναµης και αισιοδοξίας όχι µόνο
στα παιδιά και τους γονείς τους αλλά σε όλους τους δηµότες µας» δήλωσε η ∆ήµαρχος κ. Κριεκούκη.

Επι σηµαί νεται ότι :
1. Η αποσύνδεση παροχής ρεύµατος θα
πρέπει να αφορά την κύρι α κατοι κί α του υπό
εξέταση δι και ούχου.
2. Το ει δι κό βοήθηµα καταβάλλεται από τη
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. απευθεί ας στον τελευταί ο Προµηθευτή ηλεκτρι κής ενέργει ας, όπου εκκρεµούν
οι οφει λές του δι και ούχου.
3. Το ποσό του χορηγούµενου βοηθήµατος
προσδι ορί ζεται ανάλογα µε το ύψος της συνολι κής οφει λής του καταναλωτή προς τον Προµηθευτή ηλεκτρι κής ενέργει ας.
4. Το µέρος της οφει λής που δεν καλύπτεται
από το βοήθηµα, δι ακανονί ζεται και εξοφλεί ται από τους καταναλωτές σε άτοκες
µηνι αί ες δόσει ς, ο αρι θµός των οποί ων ορί ζεται από τον εκάστοτε Προµηθευτή ηλεκτρι κής
ενέργει ας.
Για υποβολή αιτήσεων και περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν µε το Γραφείο ∆ηµάρχου
Φυλής, στο τηλέφωνο 210-2474067 (κα Βερούτη Αναστασία) από ∆ευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 14:00.

Στο τραπέζι... η δηµιουργία
µαρίνας στη Νέα Πέραµο
Ο ∆ήµαρχος Μεγάρων δήλωσε στον
Παναγιώτη Κουρουµπλή, ότι υπάρχει
έτοιµη µελέτη , καθώς η κατασκευή
µαρίνας στη Ν. Πέραµο περιλαµβάνεται
στα αναπτυξιακά σχέδια του ∆ήµου.

Η ιδέα να κατασκευαστεί µαρίνα στη Νέα Πέραµο
συζητήθηκε σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουµπλής,
µε τη συµµετοχή του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Χρήστου
Λαµπρίδη, του Γενικού Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης Γιώργου Τζιάλλα, του ∆ηµάρχου Μεγαρέων
Γρηγόρη Σταµούλη, του Προέδρου του Οργανισµού Λιµένα Ελευσίνας Σταύρου ∆ρακονταειδή και του Προέδρου
της Ένωσης Μαρίνων Ελλάδας, Σταύρου Κατσικάδη.
Ο κ. Κουρουµπλής εξήγησε ότι για να υλοποιηθεί η ιδέα
απαιτείται η σύµφωνη γνώµη όλων και κυρίως της τοπικής
Κοινωνίας.
συνεχίζεται στη σελ. 9

4-θριάσιο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 6ης
/ 2018 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ:Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, µε κάλυψη της δαπάνης από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, µέγιστης διάρκειας έντεκα
µηνών (για τους Παιδικούς Σταθµούς),
Αρ. Απόφ.: 80

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα την 22η
Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 19:00 µ.µ, συνήλθε σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα από
την υπ` αριθµ. 4255/16-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Νικ. Καραµπούλα, η οποία
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 67, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α`).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από
τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
παρόντα ήταν τα 25, απόντα 8, και
ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
2 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤ ΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤ ΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΟΣ
7)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)Τ ΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤ ΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14)ΜΑΛΑΜΑΤ ΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
18)ΝΤ ΑΛΑΚΩΣΤ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ελευσίνα 14- 03 -2018
Αρ.πρωτ. 3825

ΠΕΡIΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Η Σ
ΕΝ∆IΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την εκµίσθωση του
Κυλικείου του Νεκροταφείου
∆ηµοτικής
Ενότητας
Ελευσίνας
Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνος,

Πρoκηρύσσει
Φαvερό
Πρoφoρικό
Πλειoδoτικό
∆ιαγωvισµό για τηv εκµίσθωση
µίας αίθουσας µε τέσσερα W.C,
επιφανείας 181,80 τ.µ κειµένης
εντός
του
Νεκροταφείου
∆ηµοτικής Ενότητας Ελευσίνας
,προκειµένου να στεγασθεί και
λειτουργήσει Κυλικείο .
Ο ∆ιαγωvισµός θα διεξαχθεί
στo
∆ηµoτικό
Κατάστηµα
Ελευσίvας τηv 11η -04-2018,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
πµ, εvώπιov της αρµόδιας

Πέµπτη 15 Μαρτίου 2018
19)ΚΕΡΑΤ ΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-Τ ΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
–
ΚΩΝΣΤ ΑΣ
22)Τ ΣΙΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ
23)Τ ΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24)ΠΑ ΠΑ ΝΙΚ ΟΛ Α ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
7)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου,
παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η
κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του
∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος Νικ.
Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:
«Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού,
µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου, µε κάλυψη της
δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, µέγιστης διάρκειας έντεκα
µηνών (για τους Παιδικούς Σταθµούς)»,
έθεσε υπόψη των µελών την υπ` αριθµ.
πρωτ.: 4117/14 Φεβρουαρίου 2018
εισήγηση του ∆ιευθυντή Ανθρωπίνων
Πόρων, κου Ιωάννη Παροτσίδη, η
οποία έχει ως κάτωθι:
«ΘΕΜΑ: Αποστολή αιτηµάτων των
ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των ΝΠΙ∆
αυτών για την
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2018
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.
3449/05-02-2018, έγγραφο του
Υπ.Εσωτερικών
Το
υπ’
αριθ.
β)
πρωτ.οικ.10126/3734/6-2-2018 έγγραφο της Απ.∆ιοίκησης Αττικής
Κε Πρόεδρε,
Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,
ζητείται εκ νέου, η διαβίβαση των αιτηµάτων των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το
έτος 2018, δια των υπηρεσιών της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, καθώς τα
αιτήµατα που υποβλήθηκαν (ΓΙΑ ΤΟΝ
∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ’
ΑΡΙΘ.
20
&
21/18-01-2018
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆.Σ.) κατ’ εφαρµογή των
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/52/οικ.41210/29-112017
και
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/53/ΟΙΚ.43827/20-122017 εγγράφων του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, δεν θα ληφθούν υπόψη, σύµφωνα µε το ανωτέρω
σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
Επιτρoπής.
Ελάχιστο
όριο
πρώτης προσφοράς µηνιαίου
µισθώµατος υπό των συµµετεχόντων ορίζεται το ποσόν των
οκτακοσίων είκοσι τριών ευρώ
(823,00) €.
Η διάρκεια της µισθώσεως
ορίζεταιγια πέντε (5) έτη.\

Εγγύηση για τη συµµετοχή στο
∆ιαγωνισµό
ορίζεται
στο
ποσοστό του δέκα τοις εκατό
(10%) επί του κατωτάτου
µισθώµατος για ένα έτος.

∆εκτοί στο ∆ιαγωνισµό γίνονται
Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα.

Περισσότερες πληροφορίες για
τη δηµοπρασία παρέχονται από
το Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων ,
Τηλέφωνο:210
5537306, FΑX:. 210 5537220.
Αντίγραφο της διακήρυξης
χορηγείται
ή
αποστέλλεται
ατελώς στους ενδιαφερόµενους
ύστερα
από
αίτηση
που
υποβάλλεται στην παραπάνω
διεύθυνση
µέχρι
την
προηγούµενη της δηµοπρασίας.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Ειδικότερα, καλούνται οι Υπηρεσίες,
κατόπιν συνετής εκτίµησης των αναγκών τους, ο αριθµός των αιτηµάτων
τους, για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου που θα περιλαµβάνεται στο αίτηµά τους προς την
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει, για το έτος 2018, να µην υπερβαίνει τον αριθµό των αντίστοιχων
εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το
προηγούµενο έτος.
Τα αιτήµατα του ∆ήµου για πρόσληψη Ι.∆.Ο.Χ. προσωπικού ανά κατηγορία, θα πρέπει να υποβληθούν
ξεχωριστά (µε ξεχωριστό διαβιβαστικό).
Ως εκ τούτου, και λόγω προθεσµιών,
παρακαλούµε όπως προβείτε στις
απαιτούµενες ενέργειες για την έκδοση
και την διαβίβαση των αιτηµάτων. Επί
παραδείγµατι, για το ∆ήµο απαιτείται η
έκδοση τριών (3) σχετικών αποφάσεων
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Για την κάλυψη των αναγκών του
∆ήµου µας, απαιτείται η έγκριση πλήρωσης των παρακάτω θέσεων:
1. Πέντε (5) ατόµων, µε σύµβαση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου
Χρόνου, µέγιστης διάρκειας έντεκα
µηνών, για την κάλυψη των αναγκών
των Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου
(άρθρο 205 παρ. 1 ν. 3584/2007 και
άρθρο 21 παρ. 1 ν.2190/94, όπως
ισχύουν), µε κάλυψη της δαπάνης από
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Η αναγκαιότητα κάλυψης πέντε (5)
θέσεων, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας έως 11 µηνών, απορρέει
από την υπ’ αριθ. 47425/21-12-2017
σχετική εισήγηση του ∆ιευθυντή Παιδείας, Νεολαίας και Πολιτισµού, ως
κάτωθι (εξ αντιγραφής) αναφέρεται:
Για την ειδικότητα ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
και ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ η πρόσληψη προσωπικού κρίνεται επιβεβληµένη για την σωστή ψυχοσωµατική
υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών µε τη στοχευµένη εξατοµίκευση
του ηµερήσιου προγράµµατος ανάλογα µε την ηλικία και τις ανάγκες τους,
βοηθώντας µε αυτόν τον τρόπο στην
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
Για την ειδικότητα ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ η
πρόσληψη προσωπικού κρίνεται
αναγκαία για την επιµεληµένη και
έγκαιρη παρασκευή και διανοµή του
φαγητού, σύµφωνα µε το ηµερήσιο
πρόγραµµα διατροφής, καθώς
επίσης και την άριστη λειτουργία των
χώρων εστίασης.
Για την ειδικότητα ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ η πρόσληψη τους αποσκοπεί στην δηµιουργική απασχόληση των παιδιών και
ανάπτυξη της προσωπικότητα τους
σύµφωνα µε τις οδηγίες του παιδαγωγικού προσωπικού.
Αναλυτική παράθεση του ανά
ειδικότητα αναγκαίου αριθµού ατόµων:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ελευσίνα 14/ 03/ 2018.
Αρ.πρωτ.: οικ. 3828
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας Επαναπροκηρύσσει ∆ηµοπρασία σε δύο
στάδια (φάσεις) ανοικτή, προφορική και µειοδοτική, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆/τος 270/81, για
τη µίσθωση ακινήτου για την πραγµατοποίηση πολιτιστικών και
εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του
∆ήµου
Το ακίνητο που θα µισθωθεί πρέπει:
να απέχει περίπου διακόσια
(200) µέτρα, από τον αρχαιολογικό
χώρο Ελευσίνας
να έχει διώροφο κτίριο µετά ηµιυπόγειου, κυρίας χρήσεως , συνολικής επιφάνειας – εµβαδού από
800 τµ έως 900 τ.µ..
να διαθέτει εντός του οικοπέδου,
στεγασµένους βοηθητικούς χώρους συνολικής επιφάνειας – εµβα

Επισηµάνεται ότι, κατά το έτος 2017,
εγκρίθηκε η πρόσληψη 05 ατόµων
(ίδιες ειδικότητες και αριθµός ατόµων),
µε
την
υπ’
αριθ.
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/1-8-2017
απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2
ΠΑΡ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ, όπως
ισχύει. Ο χρόνος λήξης των εν λόγω
συµβάσεων, είναι η 31η Ιουλίου 2017.
Οι εν λόγω θέσεις Ι∆ΟΧ, προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ
1425/Β/16-6-2011) και θα καλυφθούν
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζουν
οι διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν.2190/94, όπως αυτές ισχύουν.
Η εν λόγω δαπάνη έχει προβλεφθεί
και εγγραφεί υπό των οικείων κωδικών,
στον προϋπολογισµό του έτους 2018.
Αντίστοιχο ποσό θα εγγραφεί και στον
προϋπολογισµό του επόµενου έτους,
σε περίπτωση που η διάρκεια των
συµβάσεων παρατείνεται πέραν της
31ης ∆εκεµβρίου 2018».
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την προαναφερόµενη διαδικασία και αφού
έλαβε υπόψη:
1. Την υπ` αριθµ. πρωτ.: 4117/14
Φεβρουαρίου 2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, κου
Ιωάννη Παροτσίδη,
2. Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Καραµπούλα,

ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία
υπέρ της Έγκρισης Πρόσληψης
Προσωπικού,
µε
σύµβαση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους, µέγιστης διάρκειας έντεκα
µηνών (για τους Παιδικούς Σταθµούς) «», τάχθηκαν είκοσι πέντε (25)
µέλη του συµβουλίου, και ονοµαστικά οι κ.κ.

1)
Κ Α ΡΑ Μ Π ΟΥΛ Α Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

δού 250 τ.µ. - 300 τ.µ.
να διαθέτει ακάλυπτο χώρο, επαρκή και κατάλληλο για την ανάπτυξη κερκίδων χωρητικότητας
1.500 - 3.000 θεατών µετά περιβάλλοντος χώρου, περίπου τεσσάρων (4) στρεµµάτων.
να διαθέτει χώρο στάθµευσης
εµβαδού από δυόµιση (2.5) στρέµµατα έως τριάµισι (3,5) στρέµµατα.
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη ) µε δυνατότητα
παράτασης ενός (1) έτους. Η εφαρµογή του όρου της παράτασης
υλοποιείται κατόπιν γραπτής
συναίνεσης του εκµισθωτή και σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Η µίσθωση αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού µίσθωσης και λήγει την
αντίστοιχη ηµεροµηνία παρέλευσης του χρόνου µίσθωσης µε
δικαίωµα παράτασης έπειτα από
σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Ως κριτήριο κατακύρωσης της
δηµοπρασίας ορίζεται η οικονοµικότερη προσφορά [χαµηλότερο
µίσθωµα ανά τετραγωνικό µέτρο
προσφερόµενης επιφάνειας, (τιµή
µονάδος)].
Όσοι επιθυµούν να λάβουν

3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
17)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
19)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
20)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
καιαποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη
Προσωπικού, µε σύµβαση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου, µε κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, µέγιστης διάρκειας έντεκα
µηνών (για τους Παιδικούς
Σταθµούς) άρθρο 205 παρ. 1

Οι εν λόγω θέσεις Ι∆ΟΧ, προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισµό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
(ΦΕΚ 1425/Β/16-6-2011) και θα καλυφθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία
που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου
21 του Ν.2190/94, όπως αυτές
ισχύουν.
Η εν λόγω δαπάνη έχει
προβλεφθεί και εγγραφεί υπό των
οικείων κωδικών, στον προϋπολογισµό του έτους 2018. Αντίστοιχο ποσό
θα εγγραφεί και στον προϋπολογισµό
του επόµενου έτους, σε περίπτωση

µέρος στη δηµοπρασία πρέπει
να καταθέσουν ή να αποστείλουν
στην επιτροπή διενέργειας της
δηµοπρασίας, οι ίδιοι ή ειδικός
προς τούτο πληρεξούσιος, έγγραφη προσφορά στην οποία να περιγράφεται λεπτοµερώς η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου ακινήτου, (πρόταση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος), καθώς και τα
στοιχεία του ιδιοκτήτη, το ΑΦΜ του,
την ταχυδροµική του διεύθυνση και
τηλέφωνα επικοινωνίας.
Η κατάθεση / αποστολή των
προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος) πρωτοκολλούνται, εντός της προβλεπόµενης
εικοσαήµερης προθεσµίας, ήτοι
µέχρι και την 21-03-2018 ηµέρα
Τετάρτη στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ελευσίνας, που
βρίσκεται στο ισόγειο του ∆ηµαρχείου Ελευσίνας, ∆/νση ∆ήµητρος
και Χατζηδάκη, Τ.Κ. 19200, τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες που
ισχύουν για τις δηµοτικές υπηρεσίες.
Ταχυδροµική αποστολή προσφορών: Γίνονται δεκτές και προσφορές που θα αποσταλούν ταχυδροµικώς και µε «συστηµένη αλληλογραφία» ή θα παραδοθούν από
οποιαδήποτε εταιρεία ταχυµεταφο

21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
–
ΚΩΝΣΤΑΣ
22)ΤΣΙΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
23)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ν. 3584/2007 και άρθρο 21
παρ. 1 ν.2190/94, όπως
ισχύουν), µε κάλυψη της
δαπάνης από Κεντρικούς
Αυτοτελείς
Πόρους,
και
ειδικότερα για το ∆ήµο Ασπροπύργου:
Αναλυτική παράθεση του
ανά ειδικότητα αναγκαίου
αριθµού ατόµων:

που η διάρκεια των συµβάσεων παρατείνεται πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου
2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε
το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθµό
80.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ράς, εφόσον παραληφθούν από
την αρµόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου εντός της ταχθείσας µε τη διακήρυξη προθεσµίας ή θα φέρουν
επίσηµη σφραγίδα των ΕΛΤΑ, από
την οποία να προκύπτει ότι έχουν
αποσταλεί εντός της ανωτέρω
προθεσµίας.
Οι προσφορές πρέπει να είναι
πλήρεις και σαφείς. Προσφορές
υπό αίρεση ή επιφύλαξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι συµµετέχοντες δεν δικαιούνται
αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη προετοιµασία και την
υποβολή των φακέλων προσφοράς.
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό
συνεπάγεται την ανεπιφύλακτή
αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της διακήρυξης.
Το πλήρες κείµενο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
θα παραλαµβάνεται
Ηλεκτρονικά από το site του
∆ήµου και συγκεκριµένα στο link:
http://www.elefsina.gr/diag_diak.as
px?sflang=el όπου θα παρέχεται
ελεύθερα , άµεσα και δωρεάν.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
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Εργασίες αποκατάστασης
ζηµιών και λακκουβών
πραγµατοποιήθηκαν
σε δρόµους των Βιλίων

Σ

υνεχίζονται οι επιδιορθώσεις ζηµιών και η
κάλυψη λακκουβών στους δρόµους των
Βιλίων. Οι ζηµιές που πάντα επιδεινώνονται
µετά τις έντονες καιρικές συνθήκες του χειµώνα
αντιµετωπίζονται συστηµατικά από τα συνεργεία
του ∆ήµου.

Οι υπηρεσίες τις τελευταίες ηµέρες πέρα από την
κάλυψη των ρωγµών και των βυθισµάτων
προχώρησαν και στην στρώση τσιµέντου σε
χωµατόδροµο κάνοντας την διέλευση και χρήση
του από τους κατοίκους ευκολότερη.

∆ήµος Μεγαρέων:

Οδηγίες για τον νέο τρόπο ανανέωσης
άδειας επαγγελµατία πωλητή

Ο

∆ήµος Μεγαρέων ενηµερώνει τους
κατόχους αδειών επαγγελµατιών πωλητών
ότι, αρµόδια Αρχή έκδοσης και θεώρησης
των αδειών επαγγελµατιών πωλητών είναι ο ∆ήµος
µόνιµης κατοικίας του αδειούχου.
Επίσης ότι οι επαγγελµατικές άδειες πλανοδίου και
στασίµου εµπορίου οι οποίες έχουν ανανεωθεί πρέπει στο εξής να ανανεώνονται πριν λήξουν για διάστηµα τριών ετών.
Η µη ανανέωση επισύρει την ανάκλησή τους

θριάσιο-5

«Σφραγίστηκε» και επίσηµα η συνεργασία του Ηρακλή
Ελευσίνας µε τον Πανιώνιο σε επίπεδο υποδοµών.

«Σφραγίστηκε» και επίσηµα την ∆ευτέρα (12/3) το
βράδυ η συνεργασία του Ηρακλή Ελευσίνας µε τον
Πανιώνιο σε επίπεδο υποδοµών.
Το παρόν από τον «Ιστορικό» στον Πνευµατικό Κέντρο Ελευσίνας έδωσαν ο πρώην διεθνής τερµατοφύλακας και νυν επικεφαλής τµήµατος σκάουτινγκ Αντώνης
Μανίκας και ο πρώην διεθνής χαφ και πλέον τεχνικός
διευθυντής των ακαδηµιών Στέλιος Αποσπόρης ενώ από
τον Ηρακλή, παρευρέθηκαν ο πρόεδρος Κώστας
Μακρής, η αντιπρόεδρος και υπεύθυνη δηµοσίων σχέσεων Κούλα Παραδείση, ο γενικός γραµµατέας Σωτήρης
Πετράκης, ο ειδικός γραµµατέας Χαράλαµπος Οικονόµου, ο γενικός αρχηγός Γιάννης Μέµεζας, ο έφορος
Αντώνης Ανυφαντής, το µέλος Γιώργος ∆ούλος ο προπονητής της πρώτης οµάδας Μιχάλης Κατσάφαρος, ο
προπονητής των ακαδηµιών Αποστόλης Λινάρδος, ο
τεχνικός του παιδικού Φώτης Βολονάκης και ο προπονητής στα αστεράκια Κώστας Τούρτας.
Ο πρόεδρος του Ηρακλή Κώστας Μακρής, είπε για
την συνεργασία: «Ευχαριστούµε τον Πανιώνιο για την
συνεργασία µας, όσον αφορά το κοµµάτι των ακαδηµιών. Είναι µεγάλη τιµή για την οµάδα του Ηρακλή η
συνεργασία της µε µια οµάδα όπως ο Πανιώνιος που σε
επίπεδο ανδρών αγωνίζεται στην Super League και
παίκτες της έχουν φθάσει να αποτελούν αναπόσπαστα
στελέχη της ανδρικής οµάδας.

Άλλωστε ο Πανιώνιος, φηµίζεται για τις ακαδηµίες του
καθώς από αυτές έχουν βγει πολύ µεγάλοι ποδοσφαιριστές όπως ξέρουµε όλοι, οι οποίοι δεν χρειάζονται
µεγάλες συστάσεις και φυσικά συνεχίζεται η παραγωγή
(ταλέντων) ενώ δύο από αυτούς κάθονται ήδη δίπλα µου.
Με την συνεργασία µας αυτή είµαστε σίγουροι πως θα
αναβαθµίσουµε το επίπεδο των ακαδηµιών µας και θα
γίνουµε ακόµα καλύτεροι».
Από την πλευρά του ο πρώην οµοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελπίδων και Νέων Στέλιος Αποσπόρη στις δηλώσεις του µεταξύ άλλων ανέφερε πως η
«σωστή, άρτια και οργανωµένη δουλειά που γίνεται στις
ακαδηµίες του Ηρακλή, ο οποίος είναι ένα άρτια οργανωµένο σωµατείο, αποτέλεσαν το έναυσµα για την έναρξη της συνεργασίας µε τον Πανιώνιο.
Μέσα από την συνεργασία θέλουµε να δώσουµε τις
σωστές κατευθυντήριες γραµµές σε κάθε ποδοσφαιριστή
που θα βγει από αυτή, αλλά και να δείξει τον σωστό
δρόµο που πρέπει να ακολουθήσει».
Ο Αντώνης Μανίκας αφού δήλωσε χαρούµενος για
την νέα συνεργασία υπογράµµισε: «Στόχος των ακαδηµιών είναι εκτός των άλλων, να αναδείξουν καλές προσωπικότητες και κυρίως καλούς ανθρώπους.
Ευχόµαστε όλοι αυτή η συνεργασία να αποκτήσει
µακροχρόνια πνοή και να προσφέρει στα νέα παιδιά της
πόλης της Ελευσίνας την διέξοδο προς τον αθλητισµό
που όλοι επιθυµούµε».

Τοµεάρχης Υγείας της Νέας ∆ηµοκρατίας, Βασίλης Οικονόµου:

«Αντί η κυβέρνηση να αξιοποιήσει τα 150 εκ. από το ΕΣΠΑ βελτιώνοντας τα Κέντρα Υγείας
και να στήσει ένα πραγµατικό και καθολικό δίκτυο πρωτοβάθµιας υγείας, επέλεξε να τα
επενδύσει σε µια δοµή που µοναδικό στόχο έχει τη δηµιουργία κοµµατικού στρατού».

Πλήρης δήλωση:
«Παρά την πρωτοφανή αποδοκιµασία
που καταγράφηκε για τις Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), µέσα από το ισχνό
ενδιαφέρον που έδειξαν οι ιατροί για τις
προσλήψεις στη συγκεκριµένη δοµή, ο
κ. Τσίπρας δείχνει να µη θέλει ή να µην
µπορεί να αντιληφθεί την πραγµατικότητα. Αντιθέτως, εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ΤΟΜΥ µε σχετικό βίντεο που ανέβασε στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Η κυβέρνηση επενδύει σε µία δοµή που µοναδικό στόχο έχει τη
δηµιουργία κοµµατικού στρατού.
Οι ΤΟΜΥ, χωρίς αµφιβολία, αποτελούν κορυφαίο παράδειγµα κατασπατάλησης ευρωπαϊκών πόρων, σε
µία περίοδο που η χώρα µας έχει ανάγκη σοβαρής και αποτελεσµατικής διαχείρισής τους, εν µέσω τρίτου
µνηµονίου.
Πιο συγκεκριµένα ο κ. Τσίπρας θα µπορούσε τα 150 εκατοµµύρια ευρώ που δέσµευσε από το ΕΣΠΑ για
την συγκεκριµένη επιλογή, να τα αξιοποιήσει βελτιώνοντας τα Κέντρα Υγείας (που σήµερα βρίσκονται σε
πλήρη αποσύνθεση) και τελικά να δηµιουργήσει ένα πραγµατικό και καθολικό δίκτυο Πρωτοβάθµιας Υγείας
σ’ όλη τη χώρα. Ακόµη, οι συµβάσεις των οικογενειακών γιατρών µε τον ΕΟΠΥΥ χαρακτηρίζονται από
προχειρότητα, ανικανότητα, έλλειψη σχεδιασµού και, κατά συνέπεια είναι ελάχιστο το ενδιαφέρον από τους
ιατρούς για συµµετοχή. Είναι πλέον φανερό ότι, όπως όλα τα ζητήµατα, έτσι και την Υγεία, ο πρωθυπουργός την αντιµετωπίζει µε επικίνδυνο ερασιτεχνισµό».
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6-θριάσιο

Aφιέρωµα στον Κώστα Βάρναλη
απόψε στο δηµαρχείο Χαϊδαρίου
Θα πραγµατοποιηθεί οµιλία του
ποιητή και πεζογράφου Σπύρου
Αυλων ίτη και απ αγγελία της
φιλολόγου και ποιήτριας Μάρθας
Παπ αδοπ ούλου.
Στη
µουσική
επ ιµέλεια ο µουσικοπ αιδαγωγός
Στέφαν ος Γεωργιάδης.

∆ήµος Ιλίου: Εκδήλωση µνήµης
στις γυναίκες θύµατα
της Γερµανικής Κατοχής

Ε

κδήλωση µν ήµης και τιµής στις γυν αίκες θύµατα
της Γερµαν ικής Κατοχ ής στο χ ωριό Καλή Συκιά
Ρεθύµν ου, πραγµατοποίησε ο ∆ήµος Ιλίου, σε
συν εργασία µε την Έν ωση Κρητών Ιλίου, µε την προβολή του απ οκαλυπ τικού ιστορικού ν τοκιµαν τέρ
«Πυρπ όληση των γυν αικών στην Καλή Συκιά
Ρεθύµν ου από Γερµαν ούς» των δηµοσιογράφων ερευν ητών Γιάν ν η Καν ελλάκη και Μαν ώλη Παν τιν άκη, σε
σκην οθεσία Τάσου Μπιρσίµ, την Κυριακή 11 Μαρτίου
2018, στην κατάµεστη αίθουσα του ∆ηµαρχ ιακού
Μεγάρου «Βασίλειος Κουκουβίν ος».

Το ν τοκιµαν τέρ έχ ει λάβει µέρος σε διεθν ή φεστιβάλ
και έχ ει αποσπάσει θετικές κριτικές για την ιστορική
του αξία, αφού έφερε στο φως µια πρωτοφαν ή θηριωδία που σηµειώθηκε κατά τη διάρκεια της κατοχ ής, η
οποία δεν έχ ει τύχ ει της αν άλογης αν αγν ώρισης και
τιµής από την πολιτεία.
Συγκιν ητική στιγµή στην εκδήλωση αποτέλεσε η
ζων ταν ή µαρτυρία της κυρίας Κωστάκη, µίας εκ των
επιζών των γυν αικών , η οποία διηγήθηκε τα γεγον ότα
που συν έβησαν στις 6 Οκτωβρίου 1943, όταν µπροστά στα µάτια της πυρπόλησαν τη µητέρα της, µέσα
στο φλεγόµεν ο σπίτι της.
Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχ ος Ιλίου Νίκος Ζεν έτος:

«Η πυρπόληση των γυν αικών στην Καλή Συκιά
Ρεθύµν ου κατά τη διάρκεια της κατοχ ής είν αι έν α ιστορικό γεγον ός, το οποίο η πολιτεία οφείλει ν α αν αδείξει
και ν α αν αγν ωρίσει.

Θα ήθελα ν α ευχ αριστήσω την Έν ωση Κρητών Ιλίου
για τη συν εργασία στη διοργάν ωση αυτής της συγκιν ητικής εκδήλωσης τιµής και µν ήµης, καθώς επίσης, ν α
συγχ αρώ τον Γιάν ν η Καν ελλάκη και τον Μαν ώλη
Παν τιν άκη για την έρευν ά τους και το ιστορικής αξίας
ν τοκιµαν τέρ που δηµιούργησαν , αποκαλύπτον τας µια
άγν ωστη και αιµατοβαµµέν η πτυχ ή της ιστορίας µας.»

Απόψε 15 Μαρτίου 2018 στις
19:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
του ∆ηµαρχ είου Χαϊδαρίου, θα
πραγµατοποιηθεί το αφιέρωµα στον
Κ. Βάρν αλη.
Το διοργαν ών ουν η ∆ιεύθυν ση
Νεολαίας,
Αθλητικών
&
Πολιτιστικών
Υ π ηρεσιών
του
∆ήµου Χαϊδαρίου και η Εταιρία
Ελλήν ων Λογοτεχ ν ών

Όπ ως
αν αφέρει
ο
∆ήµος
Χαϊδαρίου: «Ο Κώστας Βάρν αλης
ήταν λογοτέχ ν ης, π οιητής και
δηµοσιογράφος µε έν α πολύπλευρο
έργο που το 1959 τιµήθηκε µε το
Βραβείο Ειρήν ης Λέν ιν .
Ο Βάρν αλης ήταν κοµµουν ιστής,
µέλος του ΚΚΕ, µε συµµετοχ ή
στους λαϊκούς αγών ες της εργατικής
τάξης, δράση για την οπ οία
εξορίστηκε το 1935. Το έργο του
έχ ει συν δεθεί άµεσα µε την πορεία
του ΚΚΕ και του διεθν ούς

κοµµουν ιστικού κιν ήµατος. Όταν ο
ποιητής έφευγε από την ζωή τον
∆εκέµβρη 1974, η ΚΕ του ΚΚΕ τον
αποχ αιρετούσε αποκαλών τας τον
Ποιητή του Λαού.

Η Εταιρία Ελλήν ων Λογοτεχ ν ών
ιδρύθηκε το 1934 και εκπροσωπεί
επ αγγελµατίες
συγγραφείς,
µε
σκοπό την παραγωγή πν ευµατικού
και π ολιτιστικού έργου και τον
αγών α για τα δικαιώµατα των
Ελλήν ων λογοτεχ ν ών .

Μέλη της υπήρξαν µερικά από τα
µεγαλύτερα ον όµατα των ελλην ικών
γραµµάτων εν ώ Πρόεδροι της
διατέλεσαν – µεταξύ άλλων – ο
Γρηγόρης Ξεν όπ ουλος, ο Νίκος
Καζαν τζάκης, ο Άγγελος Σικελιαν ός,
ο Μιλτιάδης Μαλακάσης και ο Νίκος

Ν.Π.∆.∆. ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ∆ΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΤΙΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Μ

ε στόχο την ευαισθητοποίηση
των µικρών µας
φίλων σε σχέση µε τις
σωστές διατροφικές συνήθειες και σε συνεργασία µε
την ELBISCO (ΑΒΕΕ τροφίµων), πραγµατοποιήσαµε
στους Παιδικούς Σταθµούς
Άνω Λιοσίων του ∆ήµου
Φυλής ένα θεατρικό διδακτικό δρώµενο µε θέµα:
«Τοστάκι Θρεπτικό! Το
τέλειο κολατσιό!», µε κίνηση
και χορό διάρκειας µιας ώρας.
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράµµατος ήταν να
ανακαλύψουν τα παιδιά και να αφοµοιώσουν έναν αληθινό διατροφικό «θησαυρό», προκειµένου να αρχίσουν
να προστατεύουν την υγεία τους από τα πρώτα χρόνια
της ζωής τους !
Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διδακτικού δρώµενου
ήταν οι ακόλουθες:
Πέµπτη 1 Μαρτίου 2018
*1ος Παιδικός Σταθµός *Βρεφικός Σταθµός Λίµνης
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018
*Παιδικός Σταθµός Αγίου Νικολάου *Βρεφικός
Σταθµός Αγίου Ιωάννη

∆ευτέρα 5 Μαρτίου 2018
*2ος Παιδικός Σταθµός
Τρίτη 6 Μαρτίου 2018
*Παιδικός Σταθµός Αγίου Ιωάννη
Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018
*Παιδικός Σταθµός Ολοκληρωµένης Φροντίδας Ζωφριάς
Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο των Παιδικών Σταθµών κο
Παναγιώτη Καµαρινόπουλο στόχος είναι η ενίσχυση και
εκπαίδευση των παιδιών σε όσους περισσότερους
τοµείς αφορούν στην καθηµερινότητά τους και καλύτερη
όλων των εκπαιδεύσεων είναι σαφέστατα η βιωµατική.

Πέµπτη 15 Μαρτίου 2018

Γ. Μαυρωτάς: «Στον ‘βυθό’ οι υποσχέσεις της Κυβέρνησης
για οικονοµική στήριξη των αλιέων του Σαρωνικού»

Μ

ε αφορµή την παρέλευση εξαµήνου από τη βύθιση του «Αγία Ζώνη ΙΙ» και τις συνεπακόλουθες περιβαλλοντικές και οικονοµικές συνέπειες, ο βουλευτής Αττικής του Ποταµιού Γιώργος Μαυρωτάς, κατέθεσε
ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων κ. Αποστόλου και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουρουµπλή για τις σηµαντικές καθυστερήσεις στις αποζηµιώσεις των παράκτιων αλιέων του Σαρωνικού.
ΕΝΩ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟΥΣ
ΨΑΡΑ∆ΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Ενώ το αρµόδιο Υπουργείο απαγόρευσε για προληπτικούς λόγους την αλιεία στην περιοχή του Σαρωνικού µέχρι τις
31 Μαρτίου του 2018, δεν επέδειξε την αντίστοιχη σπουδή για τη διασφάλιση των αποζηµιώσεων των παράκτιων αλιέων. Μια κατηγορία επαγγελµατιών που έχουν πληγεί έντονα από τις συνέπειες του περιβαλλοντικού ατυχήµατος, και
οι οποίοι αγωνίζονται µέχρι και σήµερα για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη διεκδίκηση και
λήψη της αποζηµίωσης. Μια διαδικασία αρκετά γραφειοκρατική καθώς αντί να έχουν τη δηµόσια διοίκηση αρωγό στην
προσπάθειά τους, όπως και οι ίδιοι καταγγέλλουν, πολλά από τα δικαιολογητικά ενώ είναι ήδη κατατεθειµένα στις
αρµόδιες υπηρεσίες δεν παρέχονται ή δεν διαβιβάζονται.
Ο κ. Μαυρωτάς τονίζει ότι µε την απαγόρευση της δυνατότητας άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας εν ισχύ, δεν
φαίνεται να έχει υπάρξει συγχρόνως κάποια πρωτοβουλία για την οικονοµική στήριξη των αλιέων στο µεσοδιάστηµα
µέχρι την τελική καταβολή της αποζηµίωσης, αδιαφορώντας έτσι η Πολιτεία για την οικονοµική επιβίωση των συγκεκριµένων επαγγελµατιών οι οποίοι έχουν φθάσει στα όρια αντοχής τους.

θριάσιο-7

Μέχρι και την 31.03.2018
η πλήρης διακοπή κυκλοφορίας
παντός οχήµατος και στα δύο
ρεύµατα κυκλοφορίας
της ΠΕΟ Ελευσίνας-Θήβας.

Η

απαγόρευση αφορά το τµήµα της από τη χ /θ
5,000 (πρατήριο καυσίµων “CY CLON”) µέχ ρι
τη χ /θ 24,000 (Κόµβος Οιν όης), εδαφικής αρµοδιότητας ∆ήµου Μάν δρας – Ειδυλλίας.
Του αν ωτέρω περιορισµού εξαιρούν ται:
Οχ ήµατα εκτάκτου αν άγκης
Οχ ήµατα κρατικών κ.λπ. υπηρεσιών
Οχ ήµατα που συν δράµουν στην αποκατάσταση
των προκληθεισών ζηµιών
Οχ ήµατα έως 9 τόν ους για τις αν άγκες τοπικής
εξυπηρέτησης ∆ηµοσίων Υ πηρεσιών , επιχ ειρήσεων
και µον ίµων κατοίκων
Φορτηγά οχ ήµατα ΕΛ.ΤΑ. έως 10 τόν ους, για τις
αν άγκες διακίν ησης-διαν οµής αλληλογραφίας
Ι.Χ.Ε. αυτ/τα µον ίµων κατοίκων και εργαζοµέν ων
(εκπαιδευτικοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι κ.λπ.) σε επιχ ειρήσεις και υπηρεσίες του ∆ηµοσίου που εξυπηρετούν ται
από το αν ωτέρω οδικό δίκτυο
Επίσης στο οδικό τµήµα, το αν ώτατο όριο ταχ ύτητας
περιορίζεται στα 30 χ λµ/ώρακαι δεν επιτρέπεται η
προσπέραση προπορευόµεν ων οχ ηµάτων .
Ο κυκλοφοριακός περιορισµός σύµφων α µε την
αστυν οµία, δύν αται ν α επεκταθεί σε όλα τα οχ ήµατα,
εφόσον οι κυκλοφοριακές συν θήκες το επιβάλλουν .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της
Κεν τρικής Έν ωσης ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε), κ. Νικόλαος
Μελετίου,
σας
π ροσκαλεί
στη διάλεξη που θα δώσει , ο Αρχ ιµαν δρίτης Μελέτιος
Π. Κουρακλής*,Στρατιωτικός Ιερέας – Συν ταγµατάρχ ης
(ΣΙ) την ∆ευτέρα, 19 Μαρτίου 2018,στις 19:30, στην
Αίθουσα Τελετών
του Πν ευµατικού Κέν τρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου (¨∆ηµήτριος Καλλιέρης¨), µε
θέµα:«Η Συµβολή των Στρατιωτικών Ιερέων στους
Αγών ες του έθν ους»
Την εκδήλωση θα συν τον ίσει ο Στρατηγός εν αποστρατεία, κ. Λεων ίδας Παππάς.

Πέµπτη 15 Μαρτίου 2018

8-θριάσιο

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ : Όλες και όλοι στην συγκέτρωση
την ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΗ 6.30µµ πλ. Ηρώων Ελευσίνας

Ε

∆υναµώνουµε τον αγώνα για για επαναφορά της ΕΓΣΣΕ και του κατώτερου µισθού στα 751 ευρώ,
για την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόµων που υπονοµεύουν τις ΣΣΕ.

ργαζόµεν ε-εργαζόµεν η, άν εργε,
ν έα και ν έε η κατάργηση της
δυν ατότητας διαπ ραγµάτευσης
του κατώτερου µισθού και των συλλογικών συµβάσεων από τις προηγούµεν ες
κυβερν ήσεις και η διατήρηση αυτών των
ν όµων από την κυβέρν ηση ΣΥ ΡΙΖΑΑΝΕΛ, ήταν διαδικασία συµπίεσης των
µισθών , για την προστασία των κερδών
των µεγάλων επιχ ειρήσεων από τις επιπτώσεις της κρίσης.
Τα τελευταία στοιχ εία είν αι αποκαλυπτικά! ∆είχ ν ουν ξεκάθαρα ότι οι ευέλικτες µορφές εργασίας καλύπ τουν
σχ εδόν το 1/3 των εργαζοµέν ων της
χ ώρας, γεγον ός π ου απ οτυπ ών εται
στους µισθούς, που έχ ουν φτάσει σε
πολύ χ αµηλά επίπεδα. Πάν ω από 600
χ ιλιάδες εργαζόµεν οι εργάζον ται µε µερι-

κή απασχ όληση και µε µισθούς που
υπ ολογίζον ται στα 349,53, δηλαδή
βρίσκον ται κάτω από το απαράδεκτο και
άθλιο ποσό του επιδόµατος αν εργίας.
Να µην αφήσουµε τη
ζωή µας στα χ έρια των
επιχ ειρηµατικών οµίλων !
Ο αγών ας και η σκληρή
σύγκρουση µε την µεγαλοεργοδοσία και το κράτος
της, για την υπογραφή
Συλλογικών Συµβάσεων σε
κλαδικό, τοπικό, οµοιοεπαγγελµατικό και επιχ ειρησιακό
επ ίπ εδο,
οι
οποίες θα βελτιών ουν τη
θέση των εργαζοµέν ων ,
θα αν ακτούν απώλειες και
θα αν οίγουν το δρόµο για
ουσιαστικές κατακτήσεις,
π ρέπ ει ν α απ οτελέσει
σήµερα κεν τρικό ζήτηµα
για τους εργαζόµεν ους.
Η πάλη αυτή δεν ξεκιν ά
απ ό το µηδέν . Πατάει
π άν ω στη δράση του
προηγούµεν ου διαστήµατος, στη συσπείρωση 536
σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ών
οργαν ώσεων που κατέθεσαν πρόταση ν όµου για
τις συλλογικές συµβάσεις
στη Βουλή, την οποία η
κυβέρν ηση π έταξε στα
αζήτητα.
Η κυβέρν ηση µαζί µε τα

άλλα κόµµατα του κεφαλαίου, οι συν δικαλιστικές ηγεσίες (ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ ) που
όλα αυτά τα χ ρόν ια είν αι συν έν οχ ες στις
αν τεργατικές επιλογές και υπηρετούν µε
χ έρια και µε πόδια τα συµφέρον τα την
εργοδοσία, βρίσκον ται όλοι µαζί στην
αγκαλιά των συµφερόν των των επιχ ειρηµατικών οµίλων .
Αγών ας για τους µισθούς µας, τα
δικαιώµατα µας!
Καν έν ας εργαζόµεν ος κάτω από 751€!
Χωρίς το µόχ θο και τη δουλειά µας,
καµία επιχ είρηση δε µπορεί ν α λειτουργήσει. Εµείς είµαστε ο παραγωγός του
πλούτου. ∆εν θα ζήσουµε σαν σκλάβοι!
Η µόν η ελπιδοφόρα επιλογή βρίσκεται
στους ταξικούς αγών ες για την ικαν οποίηση των σύγχ ρον ων κοιν ων ικών
αν αγκών µας, για την αν άπτυξη προς
όφελος των εργαζοµέν ων και όχ ι των
κερδών των µον οπ ωλίων , για την
κατάργηση της εκµετάλλευσης αν θρώπου από άν θρωπο.
Αγων ιζόµαστε για:
•
Μόν ιµη σταθερή εργασία για
όλους, µε Συλλογική Σύµβαση, 7ωρο 5ήµερο - 35ωρο, Κοιν ων ική Ασφάλιση,
προστασία στη δουλειά.
•
Υ ΠΟΓΡΑΦΗ Εθν ικής Γεν ικής
Συλλογικής Σύµβασης και επαν αφορά µε
ν όµο στα 751 ευρώ για όσους αµείβον ται
µε το βασικό µισθό, ως ελάχ ιστη βάση
για αυξήσεις στους κατώτατους µισθούς.
Κατώτερο µεροκάµατο στα 33,57 ευρώ.
•
Να καταργηθεί µε ν όµο το
αίσχ ος των άθλιων µισθών πείν ας, των

586 και 511 ευρώ και καν έν ας εργαζόµεν ος ν α µη βρίσκεται κάτω από τα 751
ευρώ.
•
Επ αν αφορά των κλαδικών
συµβάσεων .
•
Να καταργηθούν άµεσα όλοι οι
αν τεργατικοί ν όµοι που τσακίζουν τις
Συλλογικές Συµβάσεις. Καθολική ισχ ύς
και υποχ ρεωτικότητα των Συλλογικών
Συµβάσεων Εργασίας. Εφαρµογή της
µετεν έργειας µέχ ρι την υπογραφή ν έας
ΣΣΕ χ ωρίς καν έν α χ ρον ικό περιορισµό.
•
Επαν αφορά των µισθών στα
προ κρίσης επίπεδα στο ∆ηµόσιο µε
αυξήσεις στους µισθούς, κάλυψη των
απωλειών , επαν αφορά του 13ου και του
14ου µισθού.
•
Kαν έν α σπίτι στα χ έρια τραπεζίτη! Απαγόρευση πλειστηριασµών για
την εργατική - λαϊκή οικογέν εια.
Όλες και όλοι στο συλλαλητήριο ΤΡΙΤΗ
20 ΜΑΡΤΗ6.30µµ πλ. Ηρώων Ελευσίν ας.

ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΚΑΙ
ΑΝΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΛΑ∆ΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ
∆ΗΜΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
– ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ

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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ωπίνων Πόρων, κου Ιωάννη Παροτσίδη, η οποία έχει ως κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
6ης / 2018 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρόσληψης
Προσωπικού, µε σύµβαση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, υπό τη µορφή
αντιτίµου και λοιπών αντικαταβολών, για την κάλυψη αναγκών
του κοιµητηρίου, µέγιστης διάρκειας σύµβασης οκτώ µηνών (άρθρο
107, του Ν. 4483/2017- ΦΕΚ
107/Α/2017).
Αρ. Απόφ.: 82

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα την 22η
Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 19:00 µ.µ, συνήλθε σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα
από την υπ` αριθµ. 4255/16-02-2018
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Νικ. Καραµπούλα, η οποία
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 67, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α`).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από
τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
παρόντα ήταν τα 25, απόντα 8, και
ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
17)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
19)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 20)ΜΑΜΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22)ΤΣΙΓΚΟΣ
–
ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
23)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
7)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου,
παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η
κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του
∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος Νικ.
Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:
«Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού,
µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, υπό τη
µορφή αντιτίµου και λοιπών αντικαταβολών, για την κάλυψη αναγκών του
κοιµητηρίου, µέγιστης διάρκειας
σύµβασης οκτώ µηνών (άρθρο 107,
του Ν. 4483/2017- ΦΕΚ 107/Α/2017)»,
έθεσε υπόψη των µελών την υπ`
αριθµ. πρωτ.: 4117/14 Φεβρουαρίου
2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή Ανθρ-

«ΘΕΜΑ: Αποστολή αιτηµάτων των
ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των ΝΠΙ∆
πρόσληψη
αυτών για την
έκτακτου προσωπικού για το έτος
2018
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.
3449/05-02-2018, έγγραφο του
Υπ.Εσωτερικών
β)
Το
υπ’
αριθ.
πρωτ.οικ.10126/3734/6-2-2018 έγγραφο της Απ.∆ιοίκησης Αττικής

Κε Πρόεδρε,
Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,
ζητείται εκ νέου, η διαβίβαση των αιτηµάτων των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το
έτος 2018, δια των υπηρεσιών της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, καθώς τα
αιτήµατα που υποβλήθηκαν (ΓΙΑ ΤΟΝ
∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ’
ΑΡΙΘ.
20
&
21/18-01-2018
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆.Σ.) κατ’ εφαρµογή των
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/52/οικ.41210/29-11και
2017
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/53/ΟΙΚ.43827/20-122017 εγγράφων του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, δεν θα ληφθούν υπόψη, σύµφωνα µε το ανωτέρω
σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
Ειδικότερα, καλούνται οι Υπηρεσίες,
κατόπιν συνετής εκτίµησης των αναγκών τους, ο αριθµός των αιτηµάτων
τους, για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου που θα περιλαµβάνεται στο αίτηµά τους προς την
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει, για το έτος 2018, να µην υπερβαίνει τον αριθµό των αντίστοιχων
εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το
προηγούµενο έτος.
Τα αιτήµατα του ∆ήµου για πρόσληψη Ι.∆.Ο.Χ. προσωπικού ανά κατηγορία, θα πρέπει να υποβληθούν
ξεχωριστά (µε ξεχωριστό διαβιβαστικό).
Ως εκ τούτου, και λόγω προθεσµιών,
παρακαλούµε όπως προβείτε στις
απαιτούµενες ενέργειες για την έκδοση
και την διαβίβαση των αιτηµάτων. Επί
παραδείγµατι, για το ∆ήµο απαιτείται η
έκδοση τριών (3) σχετικών αποφάσεων
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Για την κάλυψη των αναγκών του
∆ήµου µας, απαιτείται η έγκριση πλήρωσης των παρακάτω θέσεων:
3. Τεσσάρων (04) ατόµων, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, υπό τη µορφή αντιτίµου
και λοιπών αντικαταβολών, για την κάλυψη αναγκών του κοιµητηρίου, µέγιστης διάρκειας σύµβασης οκτώ µηνών
(άρθρο 107 του ν.4483/2017 – ΦΕΚ
107/Α/2017).
Η αναγκαιότητα κάλυψης Τεσσάρων
(04) θέσεων, µε σύµβαση ορισµένου
χρόνου διάρκειας έως 8 µηνών, απορρέει από την υπ’ αριθ. 3762/9-2-2018
σχετική εισήγηση του ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, ως κάτωθι (εξ
αντιγραφής) αναφέρεται:

Η πρόσληψη Εργατών Νεκροταφείου
(ταφής – εκταφής), κρίνεται αναγκαία
λόγω των αυξηµένων αναγκών και
προκειµένου να αντιµετωπισθούν
έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές
ανάγκες, καθώς το Τµήµα παραµένει
ανοικτό τις απογευµατινές ώρες, τα
Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, για
την υποδοχή των δηµοτών, προκειµένου να πραγµατοποιούνται εργασίες
και τελετές ταφής. Επιπλέον, µετά την
ολοκλήρωση των διαδικασιών για την
εκτέλεση της απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µε θέµα «Απόφαση για την
επέκταση του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου
Ασπροπύργου», παρίσταται ανάγκη
για επιπλέον προσωπικό.
Αναλυτική παράθεση του ανά ειδικότητα αναγκαίου αριθµού ατόµων:

Οι εν λόγω θέσεις Ι∆ΟΧ, προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ
1425/Β/16-6-2011) και θα καλυφθούν

σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζουν
οι διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν.2190/94, όπως αυτές ισχύουν.
Η εν λόγω δαπάνη έχει προβλεφθεί
και εγγραφεί υπό των οικείων κωδικών,
στον προϋπολογισµό του έτους 2018.
Αντίστοιχο ποσό θα εγγραφεί και στον
προϋπολογισµό του επόµενου έτους,
σε περίπτωση που η διάρκεια των
συµβάσεων παρατείνεται πέραν της
31ης ∆εκεµβρίου 2018».
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την προαναφερόµενη διαδικασία και αφού
έλαβε υπόψη:
1. Την υπ` αριθµ. πρωτ.: 4117/14
Φεβρουαρίου 2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, κου
Ιωάννη Παροτσίδη,
2. Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Καραµπούλα,
ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία
υπέρ της «Έγκρισης Πρόσληψης
Προσωπικού,
µε
σύµβαση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, υπό τη µορφή
αντιτίµου και λοιπών αντικαταβολών, για την κάλυψη αναγκών
του κοιµητηρίου, µέγιστης διάρκειας
σύµβασης οκτώ µηνών (άρθρο 107,
του
Ν.
4483/2017ΦΕΚ
107/Α/2017)», τάχθηκαν είκοσι πέντε
(25) µέλη του συµβουλίου, και ονοµαστικά οι κ.κ.

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
17)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
19)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
20)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22)ΤΣΙΓΚΟΣ
– ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
23)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25)ΓΚΟΛΕΜΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

και αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την πρόσληψη Προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου,
υπό τη µορφή αντιτίµου και λοιπών
αντικαταβολών, για την κάλυψη
αναγκών του κοιµητηρίου, µέγιστης
διάρκειας σύµβασης οκτώ µηνών
(άρθρο 107, του Ν. 4483/2017- ΦΕΚ
107/Α/2017), και ειδικότερα για το
∆ήµο Ασπροπύργου:
Αναλυτική παράθεση του ανά
ειδικότητα αναγκαίου αριθµού ατόµων:

Οι εν λόγω θέσεις Ι∆ΟΧ, προβλέπονται
στον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 1425/Β/16-62011) και θα καλυφθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου
21 του Ν.2190/94, όπως αυτές ισχύουν.
Η εν λόγω δαπάνη έχει προβλεφθεί και
εγγραφεί υπό των οικείων κωδικών, στον
προϋπολογισµό του έτους 2018. Αντίστοιχο
ποσό θα εγγραφεί και στον προϋπολογισµό
του επόµενου έτους, σε περίπτωση που η
διάρκεια των συµβάσεων παρατείνεται
πέραν της 31ης∆εκεµβρίου 2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το
πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθµό
82.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

θριάσιο-9

Συζητήθηκαν τα ενδεχόµενα επικαιροποίησης της µελέτης, το
κατά πόσο θα χρειαστεί κυµατοθραύστης, η ολοκλήρωση των
αντιπληµµυρικών έργων της περιοχής, ο πλήρης καθαρισµός
του σηµερινού λιµανιού, και η ανάγκη να ολοκληρωθεί το
Master Plan του Οργανισµού Λιµένα Ελευσίνας.

Η συνέχεια από τη σελ. 3

Οι συµµετέχοντες συµφώνησαν και µάλιστα ο κ. Σταµούλης δήλωσε ότι υπάρχει
έτοιµη µελέτη του ∆ήµου, γιατί η κατασκευή µαρίνας στη Νέα Πέραµο περιλαµβάνεται στα αναπτυξιακά σχέδια του ∆ήµου. Ο κ. Κατσικάδης εξέφρασε την υποστήριξή
του στην ιδέα και σηµείωσε τα πλεονεκτήµατα που έχει η περιοχή της Νέας Περάµου, από πλευράς καιρού και πρόσβασης.
Συζητήθηκαν τα ενδεχόµενα επικαιροποίησης της µελέτης, το κατά πόσο θα χρειαστεί κυµατοθραύστης, η ολοκλήρωση των αντιπληµµυρικών έργων της περιοχής, ο
πλήρης καθαρισµός του σηµερινού λιµανιού, και η ανάγκη να ολοκληρωθεί το Master
Plan του Οργανισµού Λιµένα Ελευσίνας.

Πέµπτη 15 Μαρτίου 2018

10-θριάσιο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
∆/ΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
6ης / 2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: Έγκριση αποστολής
αιτήµατος για την Πρόσληψη
Προσωπικού, µε σύµβαση Μίσθωσης Έργου, υπό τη µορφ ή
αν τιτίµου, και διάρκεια εν ν έα
µην ών , για την κάλυψη αν αγκών του Ν.Π.∆.∆. Πν ευµατικού
Κέν τρου ∆ήµου Ασπροπύργου,
έτους 2018.
Αρ. Απόφ .: 83

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 22η
Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:00 µ.µ, συνήλθε
σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ` αριθµ.
4255/16-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνιου
Νικ. Καραµπούλα, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ.
Νικόλαο Ι. Μελετίου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα
25, απόντα 8, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
2 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤ ΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤ ΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΟΣ
7)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)Τ ΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤ ΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14)ΜΑΛΑΜΑΤ ΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
18)ΝΤ ΑΛΑΚΩΣΤ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19)ΚΕΡΑΤ ΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-Τ ΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
22)Τ ΣΙΓΚΟΣ
–
ΚΩΝΣΤ ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ
23)Τ ΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24)ΠΑ ΠΑ ΝΙΚ ΟΛ Α ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
3 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
4)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6)Τ ΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
7)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση
των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Νικ. Καραµπούλας,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2ο θέµα
της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:

«Έγκριση αποστολής αιτήµατος
για την Πρόσληψη Προσωπικού,
µε σύµβαση Μίσθωσης Έργου,
υπό τη µορφή αντιτίµου, και
διάρκεια εννέα µηνών, για την
κάλυψη αναγκών του Ν.Π.∆.∆.
Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου
Ασπροπύργου, έτους 2018»,
έθεσε υπόψη των µελών την υπ`
αριθµ.1/15 Φεβρουαρίου 2018
απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆.
µε την επωνυµία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ» ∆ήµου Ασπροπύργου
, η οποία έχει ως κάτωθι:

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ' αριθµ.
/ 2018συνεδριάσεως του
1ης
∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Νοµικού Προσώπου
µε την επωνυµία « Πνευµατικό
Κέντρο ∆ήµου Ασπροπύργου »

Αρ. απόφ. : 1
ΘΕΜΑ: « Λήψη απόφασης προγραµµατισµού
προσλήψεων
προσωπικού προσλήψεων προσωπικού για την σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου µε
της
δαπάνης
κάλυψη
υπό τη µορφή αντιτίµου (άρθρο
του
Ν.
4325/2015)
48
για το οικονοµικό έτος 2018 ».

Στον Ασπρόπυργο και στην αίθουσα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου µε
την επωνυµία « Πνευµατικό Κέντρο » ∆ήµου Ασπροπύργου σήµερα στις 15 Φεβρουαρίου 2018,
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 17:30 µ.µ.
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Νοµικού Προσώπου κατόπιν της
υπ΄ αριθ. 193 / 12–02-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου
κου. Μπουραντά Ι. Μελέτιου, που
επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 και των άρθρων 95,
96, 97, 234 και 240 του
Ν.3463/2006, « Νέος ∆ηµοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας.»
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο δεκαπέντε
( 15 ) µελών βρέθηκαν παρόντα
τα έντεκα ( 11 ) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
(Πρόεδρος)
2. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4. ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
7. ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΡΗΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
9. ΚΟΥΜΠΑΡ∆Α ΑΓΓΕΛΙΚΗ
10. ΓΑΒΑΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
(Εκπρ.εργαζ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ (Αντιπρόεδρος)
2. ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 . Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Πρόεδρος Κος Μελέτιος Ι.
Μπουραντάς εισηγούµενος το 1ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης,
αναφέρει στα µέλη τα εξής:
Όπως γνωρίζετε, λόγω της
δυσµενούς δηµοσιονοµικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η
χώρα, και στο πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών,
έχει περιοριστεί δραστικά η
δυνατότητα των φορέων του
δηµοσίου, ΟΤΑ και λοιπών
ΝΠ∆∆ ως προς την πραγµατοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων.
Οι φορείς µπορούν επίσης να
προβαίνουν στην πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου ή τη σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου για
την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών,
για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων έργων, καθώς και στο

πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων.
Σε περίπτωση που τα αιτήµατα
των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου για
την κάλυψη αµιγώς εποχικών
αναγκών, σύµφωνα µε την παρ.8
του άρθρου 9 του ν.3812/2009,
όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.
4325/2015, προβλέπεται ότι για
τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1 του
Ν.3812/2009, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και µετά από
αίτηση του αρµόδιου φορέα
εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και του οικείου κατά
περίπτωση Υπουργού, που
δηµοσιεύεται στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως µε την
οποία καθορίζεται ο µέγιστος
επιτρεπόµενος αριθµός ατόµων
για κάλυψη εποχικών αναγκών
και εξειδικεύονται ανά υπηρεσία
ή φορέα, οι εποχικές ανάγκες.
Για το εν λόγω προσωπικό
ισχύουν οι περιορισµοί της παρ.
3
του
άρθρου
37
του
Ν.3986/2011.
Σύµφωνα µε την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε
το πρώτο εδάφιο από την περιπτ.
δ της παρ. 4 του άρθρου 3 του
Ν.3899/2010
(ΦΕΚ
212/17.12.2010 τεύχος Α) και
αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την
παρ.3 του άρθρου 37 του Ν.
3986/11 (ΦΕΚ 152/01.07.2011
τεύχος Α), και µε το άρθρο πρώτο
περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του
ν.4093/12 ορίζονται τα εξής: «Οι
εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου και
συµβάσεων µίσθωσης έργου για
το έτος 2011 περιορίζονται κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) σε σχέση µε τις αντίστοιχες
εγκρίσεις του έτους 2010 και
κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και
2014 το ποσοστό προσδιορίζεται
σε 20% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και για τα
έτη 2015 και 2016 σε 10% σε
σχέση µε το προηγούµενο έτος.
Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν
ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και συµβάσεων
µίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών,
αναπτυξιακών συµβολαίων και
συγχρηµατοδοτούµενων,
από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τρίτους, έργων, εφόσον η µισθοδοσία του ως άνω προσωπικού
δεν επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε
τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Ο περιορισµός αυτός δεν
ισχύει για προσλήψεις προσωπικού ορισµένου χρόνου που
γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.»
Από τον περιορισµό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι απασχολούµενοι µε σύµβαση έργου ή ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
που αµείβονται αποκλειστικά
από έσοδα υπό τη µορφή
αντιτίµου και το προσωπικό που
απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων κοινοτικών
προγραµµάτων, κατά το σκέλος
που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισµός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.
Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή σύναψης
συµβάσεων έργου για τις οποίες
απαιτείται αποστολή αιτήµατος
από τους φορείς της αυτοδιοίκησης,
προκειµένου
να
λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει, είτε µε την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών

και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, είναι οι εξής:
για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου και τη σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου από
τους ΟΤΑ α' και β' Βαθµού µε κάλυψη
της δαπάνης από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους,
για την αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από τους ΟΤΑ α και β βαθµού στο
πλαίσιο προγραµµάτων
για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου και τη σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου στα
ΝΠΙ∆ της αυτοδιοίκησης µε προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους
για την αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στα ΝΠΙ∆ της αυτοδιοίκησης στο
πλαίσιο προγραµµάτων
για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού
χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 Ν.
4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) σε
ΟΤΑ α' βαθµού και ΝΠΙ∆ αυτών,
για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου και τη σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή
αντιτίµου ( άρθρο 48 του Ν.
4325/2015) σε ΟΤΑ α' και β' βαθµού και ΝΠΙ∆ αυτών.
Όσον αφορά τους φορείς που
υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:
• Οι ΟΤΑ α' βαθµού (δήµοι,
ΝΠ∆∆ αυτών, δηµοτικά ιδρύµατα, Σύνδεσµοι ΟΤΑ)
• Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις,
εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β'
βαθµού, των οποίων οι συµβάσεις εγκρίνονται πλέον από την
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006
όπως ισχύει (άρθρο ένατο
παρ.20α του ν.4057/2012, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41
παρ. 1α του Ν. 4325/2015).
Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της
ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε
υπό τη µορφή έκδοσης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, οι ανωτέρω φορείς πρέπει
να αποστείλουν τα αιτήµατά τους
διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου να προωθηθούν για έγκριση.
Στα πλαίσια των ανωτέρω και
σύµφωνα µε τις οδηγίες του
εγγράφου
ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.
οικ.
3449/05.02.2018 οι αρµόδιες
υπηρεσίες µας συνέταξαν τους
σχετικές εισηγήσεις, λαµβάνοντας
υπόψη τις άκρως απαραίτητες
ανάγκες σε προσωπικό, προκειµένου να υποβληθούν τα αιτήµατα για τον προγραµµατισµό του
έτους 2018, στην οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, για την πρόσληψη προσωπικού µέσω σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου µε
κάλυψη της δαπάνης υπό τη
µορφή αντιτίµου (άρθρο 48 του
Ν. 4325/2015).
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015
την παρ 6 του άρθρου 11 του ν.
3833/10 όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και
2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12
τις διατάξεις του Ν.2190/1994,
όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου
21
την παρ 8 του άρθρου 49 του ν.
3943/2011
τις διατάξεις της παρ.20α του
Ένατου
άρθρου
του
ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 1α του
Ν. 4325/2015
τις διατάξεις του άρθρου 12 του
ν.4071/2012, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 του Ν.
4325/2015
Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ.
όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’
αριθ. 55/98 και 236/94 όπως
ισχύουν)

τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
τον Οργανισµό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ
519/Β΄/28-02-2014)
την εγκ. ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. οικ.
3449/05.02.2018
τις εξασφαλισµένες πιστώσεις
στον προϋπολογισµό του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία
« Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου
Ασπροπύργου έτους 2018.
την εισήγηση της τµηµατάρχου
∆ιοικητικού – Οικονοµικού
κας Σωτηροπούλου Αργυρώς του
∆ηµήτριου, κλάδου ΠΕ10- Καθηγητών Μουσικής µε βαθµό Α΄,
αριθµός πρωτοκόλλου 201/13-022018.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον προγραµµατισµό
των προσλήψεων του έτους 2018,
λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση
της τµηµατάρχου ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού κας Σωτηροπούλου
Αργυρώς του ∆ηµήτριου, κλάδου
ΠΕ10- Καθηγητών Μουσικής µε
βαθµό Α΄, αριθµός πρωτοκόλλου
201/13-02-2018 και τη βεβαίωση
της οικονοµικής υπηρεσίας, που
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα
της παρούσας, για την σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου συνολικού αριθµού οκτώ ( 8 ) ατόµων
µε σκοπό την κάλυψη αναγκών
υπηρεσιών των οποίων το προσωπικό αµείβεται αποκλειστικά από
έσοδα προερχόµενα από την καταβολή αντιτίµου από τους ωφελούµενους, για τις εξής, κατά
αριθµό ατόµων, ειδικότητες και
την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Α. Εγκρίνει τον προγραµµατισµό
των συµβάσεων µίσθωσης
έργου µε αντίτιµο του έτους 2018
συνολικού αριθµού οκτώ ( 8 ) ατόµων διάρκειας εννέα (9) µηνών,
ως εξής:
Ένα (1) άτοµο, µουσικός εκτελεστής Φλάουτο, βαθµίδας εκπαίδευσης ∆Ε.
Ένα (1) άτοµο, µουσικός εκτελεστής Drums, βαθµίδας εκπαίδευσης ∆Ε.
Ένα (1) άτοµο, Ενορχηστρωτής
Μουσικών Έργων, βαθµίδας
εκπαίδευσης ∆Ε.
Ένα (1) άτοµο, µουσικός εκτελεστής Παραδοσιακών Κρουστών,
βαθµίδας εκπαίδευσης ∆Ε.
Ένα (1) άτοµο, µουσικός εκτελεστής
Τροµπέτας,
βαθµίδας
εκπαίδευσης ∆Ε.
Ένα (1) άτοµο, δάσκαλος Βιολιού,
βαθµίδας εκπαίδευσης ΤΕ.
Ένα (1) άτοµο, δάσκαλος Ζωγραφικής.
Μια (1) Μοδίστρα Παραδοσιακών
Στολών
Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου
κρίνεται απαραίτητο να συναφθούν για τους εξής λόγους:
Σωστή λειτουργία του Νοµικού
Προσώπου.
Το συγκεκριµένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Νοµικού Προσώπου.
Κάλυψη λειτουργικών αναγκών
της Φιλαρµονικής Ορχήστρας, και
της Παραδοσιακής Ορχήστρας
«ΘΡΙΑ» του Πνευµατικού Κέντρου
και του Τµήµατος Επιµόρφωσης.

Β. Εγκρίνει εν µέρει τα σχετικά
αιτήµατα χορήγησης βεβαίωσης
για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε αντίτιµο οικονοµικού έτους 2018, που αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.

Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου θα
βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι
Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους
2018 του σκέλους των εσόδων &
εξόδων του Νοµικού Προσώπου.
Ως προς τα έσοδα:
α).Κ.Α.0524.001– Εισφορές από
τα τµήµατα του Πνευµατικού Κέντρου
(37.000,00€)
Ως προς τα έσοδα:
α).Κ.Α.15.6117.001– Αµοιβή

υπαλλήλων µε σύµβαση µίσθωσης
έργου (90.000,00€)
β).Κ.Α. 15.6054.001 – Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΣΜΕ
(30.000,00€).
Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί
στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
προκειµένου να δροµολογηθούν
οι διαδικασίες για την έγκριση των
αιτούµενων προσλήψεων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθµό 1 / 2018
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό
αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΙΟΣ».

Λαβών τον λόγο ο επικεφαλής της
παράταξης «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», κος
Ιωάννη ∆. Ηλία, ο οποίος αναφέρει
ότι όσον ο ίδιος καθώς και τα µέλη
της παράταξης του, είναι αρνητικοί
ως προς την πρόσληψη της βοηθού Μοδίστρας , διότι είναι επαρκής η
ήδη υπάρχουσα ∆ηµοτική Υπάλληλος.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
Την υπ` αριθµ. την υπ` αριθµ.1/15
Φεβρουαρίου 2018 απόφαση του
∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ∆ήµου
Ασπροπύργου,
Την πρόταση του επικεφαλή της
παράταξης «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» κου
Ιωάννη ∆. Ηλία,
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Καραµπούλα,
ακολούθησε ψηφοφορία στην
οποία υπέρ της «Έγκρισης αποστολής αιτήµατος για την Πρόσληψη Προσωπικού, µε σύµβαση
Μίσθωσης Έργου, υπό τη µορφ ή
αν τιτίµου, και διάρκεια εν ν έα
µην ών , για την κάλυψη αν αγκών
του Ν.Π.∆.∆. Πν ευµατικού Κέν τρου ∆ήµου Ασπροπύργου, έτους
2018», τάχθηκαν είκοσι πέν τε
(25) µέλη του συµβουλίου, και ον οµαστικά οι κ.κ.

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
22)Τ ΣΙΓΚΟΣ
–
ΚΩΝΣΤ ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
23)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24)ΠΑ ΠΑ ΝΙΚ ΟΛ Α ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
και αποφ ασίζει
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την υπ` αριθµ. 1/15
Φεβρουαρίου 2018 απόφ αση του
∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την επων υµία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»
∆ήµου Ασπροπύργου, µε θέµα: «
Λήψη απόφ ασης προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού προσλήψεων προσωπικού
για την σύν αψη συµβάσεων
µίσθωσης έργου µε κάλυψη της
δαπάν ης
υπό
τη
µορφ ή
αν τιτίµου (άρθρο 48 του Ν.
4325/2015) για το οικον οµικό
έτος 2018 .

Πέµπτη 15 Μαρτίου 2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της µε
αριθµ. 6ης / 2018 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρόσληψης
Προσωπικού, µε σύµβαση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα, µέγιστης διάρκειας
σύµβασης οκτώ µηνών (άρθρο
107, του Ν. 4483/2017- ΦΕΚ
107/Α/2017).
Αρ. Απόφ.: 81

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα την 22η
Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 19:00 µ.µ, συνήλθε σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα από
την υπ` αριθµ. 4255/16-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Νικ. Καραµπούλα, η οποία
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 67, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α`).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από
τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
παρόντα ήταν τα 25, απόντα 8, και
ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
2 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤ ΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤ ΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΟΣ
7)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)Τ ΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤ ΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14)ΜΑΛΑΜΑΤ ΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ

16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
18)ΝΤ ΑΛΑΚΩΣΤ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19)ΚΕΡΑΤ ΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-Τ ΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
22)Τ ΣΙΓΚΟΣ
–
ΚΩΝΣΤ ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ
23)Τ ΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24)ΠΑ ΠΑ ΝΙΚ ΟΛ Α ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
7)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου,
παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
ο
Πρόεδρος,
κ.
απαρτίας,
Αντώνιος Νικ. Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούµενος το 1ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:
«Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου,
για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, µέγιστης διάρκειας σύµβασης οκτώ µηνών
(άρθρο 107, του Ν. 4483/2017ΦΕΚ 107/Α/2017)», έθεσε υπόψη
των µελών την υπ` αριθµ. πρωτ.:
4117/14
Φεβρουαρίου
2018
εισήγηση του ∆ιευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, κου Ιωάννη Παροτσίδη, η οποία έχει ως κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: Αποστολή αιτηµάτων
των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και
των ΝΠΙ∆ αυτών για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού
για το έτος 2018
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.
3449/05-02-2018, έγγραφο του
Υπ.Εσωτερικών
β)
Το
υπ’
αριθ.
πρωτ.οικ.10126/3734/6-2-2018
έγγραφο της Απ.∆ιοίκησης Αττικής

Κε Πρόεδρε,
Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,
ζητείται εκ νέου, η διαβίβαση των
αιτηµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού για
την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2018, δια των υπηρ-

θριάσιο-11
εσιών
της
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης, καθώς τα αιτήµατα που
υποβλήθηκαν (ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ’
ΑΡΙΘ. 20 & 21/18-01-2018
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆.Σ.) κατ’ εφαρµογή
ω
ν
τ
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/52/οικ.41210/29και
11-2017
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/53/ΟΙΚ.43827/2012-2017 εγγράφων του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, δεν θα ληφθούν υπόψη,
σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Ειδικότερα, καλούνται οι Υπηρεσίες, κατόπιν συνετής εκτίµησης
των αναγκών τους, ο αριθµός των
αιτηµάτων τους, για την έγκριση
πρόσληψης προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που θα περιλαµβάνεται στο αίτηµά τους προς την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει, για το έτος 2018, να µην
υπερβαίνει τον αριθµό των
αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το προηγούµενο
έτος.
Τα αιτήµατα του ∆ήµου για
πρόσληψη Ι.∆.Ο.Χ. προσωπικού
ανά κατηγορία, θα πρέπει να
υποβληθούν ξεχωριστά (µε ξεχωριστό διαβιβαστικό). Ως εκ τούτου,
και λόγω προθεσµιών, παρακαλούµε όπως προβείτε στις απαιτούµενες ενέργειες για την έκδοση
και την διαβίβαση των αιτηµάτων.
Επί παραδείγµατι, για το ∆ήµο
απαιτείται η έκδοση τριών (3) σχετικών αποφάσεων από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Για την κάλυψη των αναγκών του
∆ήµου µας, απαιτείται η έγκριση
πλήρωσης των
παρακάτω
θέσεων:
2.
∆ώδεκα (12) ατόµων, µε
σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, µέγιστης διάρκειας οχτώ µηνών, για
την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου (άρθρο 107 του
ν.4483/2017 – ΦΕΚ 107/Α/2017).

Η αναγκαιότητα κάλυψης δώδεκα
(12) θέσεων, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας έως 8
µηνών, απορρέει από την υπ’ αριθ.
922/12-01-2018 σχετική εισήγηση
του ∆ιευθυντή ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης και Πρασίνου, ως
κάτωθι (εξ αντιγραφής) αναφέρεται:

Σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες της
∆ιεύθυνσης
Καθαριότητας-

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗ ΣΤΟ W W W .THRIASSIO.GR

Ανακύκλωσης και Πρασίνου,
α) εξασφάλιση της αποκοµιδής και
µεταφοράς των απορριµµάτων και
της χωριστής αποκοµιδής και µεταφοράς των ανακυκλώσιµων υλικών
(όλα τα απορρίµµατα συγκεντρώνονται στους κάδους απορριµµάτων –αστικών απορριµµάτων και
ανακυκλώσιµων υλικών- και στη
συνέχεια πραγµατοποιείται η µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους µε τα
απορριµµατοφόρα του ∆ήµου)
β) διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα τον καθαρισµό των κοινόχρηστων χώρων
(πλατειών, πεζοδροµίων, δηµοτικών κτιρίων, και σχολικών συγκροτηµάτων)
γ) συγκροτεί ειδικά συνεργεία και
διενεργεί παρεµφερείς εργασίες,
όπως η περισυλλογή ογκωδών
αντικειµένων, καθαρισµός από
παράνοµες αφίσες και διαφηµίσεις,
καθαρισµός
εγκαταλειµµένων
οικιών κλπ.
δ) προσδιορίζει τα σηµεία και
µεριµνά
για την τοποθέτηση
κάδων απορριµµάτων και κάδων
ανακύκλωσης
και για την αποτελεσµατική και
αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών καθώς,
α) ο πληθυσµός του ∆ήµου παρουσίασε ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια
β) οι απαιτήσεις για την αποκοµιδή
απορριµµάτων έχουν αυξηθεί (Πράσινοι, Μπλε, Καφέ κάδοι)
γ) η στελέχωση των συνεργείων,
όσο αφορά τον Τοµέα Αποκοµιδής
απορριµµάτων – Ανακυκλώσιµων
υλικών και τον Τοµέα Καθαρισµού
Κοινόχρηστων χώρων και Ειδικών
συνεργείων, µε ανθρώπινο δυναµικό, παρουσιάζει µεγάλες ελλείψεις
δ) η αποκοµιδή των απορριµµάτων
και ο καθαρισµός κοινόχρηστων και
δηµοσίων χώρων γίνεται καθ’ όλη
την διάρκεια της ηµέρας και για όλες
τις ηµέρες του µήνα και λόγω της
κένωσης θέσεων τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων,
εφεδρείας, µετατάξεων, παραιτήσεων, αδειών κανονικών, ασθένειας, κυοφορίας, λοχείας, εξετάσεων,
ρεπό, γονικής ανατροφής κλπ.
κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη
ατόµων µε σχέση εργασίας
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου
Χρόνου, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι ανάγκες της
∆ιεύθυνσης
ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης και Πρασίνου του
∆ήµου.
Αναλυτική παράθεση του ανά
ειδικότητα αναγκαίου αριθµού ατόµων:

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την προαναφερόµενη διαδικασία και αφού
έλαβε υπόψη:
1. Την υπ` αριθµ. πρωτ.: 4117/14
Φεβρουαρίου 2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, κου
Ιωάννη Παροτσίδη,
2. Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Καραµπούλα,
ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία
υπέρ της «Έγκριση Πρόσληψης
µε
σύµβαση
Προσωπικού,
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα,
µέγιστης διάρκειας σύµβασης οκτώ
µηνών (άρθρο 107, του Ν.
4483/2017- ΦΕΚ 107/Α/2017)»,
τάχθηκαν είκοσι πέντε (25) µέλη του
συµβουλίου, και ονοµαστικά οι κ.κ.
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
17)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
19)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
20)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
–
ΚΩΝΣΤΑΣ
22)ΤΣΙΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
23)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
και αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την πρόσληψη Προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για
την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, µέγιστης διάρκειας
σύµβασης οκτώ µηνών (άρθρο 107,
του Ν. 4483/2017- ΦΕΚ 107/Α/2017),
και ειδικότερα για το ∆ήµο Ασπροπύργου:
Αναλυτική παράθεση του ανά
ειδικότητα αναγκαίου αριθµού ατόµων:

Οι εν λόγω θέσεις Ι∆ΟΧ, προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ
1425/Β/16-6-2011) και θα καλυφθούν
σύµφωνα µε τη διαδικασία που
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν.2190/94, όπως αυτές ισχύουν.

του επόµενου έτους, σε περίπτωση
που η διάρκεια των συµβάσεων παρατείνεται πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου
2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε
το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθµό
81.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Η εν λόγω δαπάνη έχει προβλεφθεί
και εγγραφεί υπό των οικείων κωδικών,
στον προϋπολογισµό
του έτους 2018. Αντίστοιχο ποσό θα
εγγραφεί και στον προϋπολογισµό

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΣΕ ΠΟΛΥ

ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 120 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684

Οι προσλήψεις αυτές θα
καλύψουν λειτουργικές αν άγκες
της Φιλαρµον ικής Ορχήστρας,
της Παραδοσιακής Ορχήστρας
«ΘΡΙΑ» και του τµήµατος
Επιµόρφ ωσης.

Αν αλυτικά οι συµβάσεις µίσθωσης έργου µε αν τίτιµο του έτους
2018 συν ολικού αριθµού οκτώ
(8) ατόµων διάρκειας εν ν έα (9)
µην ών , έχουν ως εξής:
Α. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΩΝ:
Μουσικός εκτελεστής φ λάουτο (
1 άτοµο )
Μουσικός εκτελεστής Drums ( 1
άτοµο )
Εν ορχηστρωτής
Μουσικών
Έργων ( 1 άτοµο )
Μουσικός εκτελεστής παραδοσιακών κρουστών ( 1 άτοµο )

Μουσικός εκτελεστής Τροµπέτας
( 1 άτοµο )
∆άσκαλος βιολιού (1 άτοµο)
∆άσκαλος
ζωγραφ ικής
(1
άτοµο)
Μοδίστρα
Παραδοσιακών
Στολών (1 άτοµο)

Οι µουσικοί εκτελεστές πρέπει
ν α έχουν τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Υλοποίηση σεµιν αρίων οργάν ου.
Υλοποίηση σεµιν αρίων µουσικού ρεπερτορίου Μουσικής
∆ωµατίου (για τα όργαν α ∆υτικής
µουσικής ).
Παρουσία σε 45 πρόβες-συν αυλίες συν ολικά κατά τη διάρκεια
της 9 µήν ης σύµβασης.
Συµµετοχή στις εκδηλώσεις του
∆ήµου και του Πν ευµατικού Κέν τρου που θα κρίν ει σκόπιµο ο
συµβαλλόµεν ος.

Συµµετοχή σε διαγων ισµούς
µουσικών συν όλων .
Συµµετοχή σε Φεστιβάλ Μουσικών Συν όλων σε ∆ήµους.
Συµµετοχή ως µουσικός εκτελεστής οργάν ου σε διαγων ισµό.
Συµµετοχή ως µουσικός σε
Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών .
Συµµετοχή ως µουσικός εκτελεστής οργάν ου στις Σπουδαστικές Συν αυλίες του ∆ΩΑ και σε
συν αυλίες µουσικής δωµατίου.
Συµµετοχή ως µουσικός εκτελεστής οργάν ου στην Μπαν τίν α
(για τα όργαν α ∆υτικής Μουσικής) και σε άλλα µικρότερα οργαν ικά σύν ολα.
Συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα στα σχολεία της πόλης
του Ασπρόπυργου.
Σεµιν άρια οργάν ου στη κατασκήν ωση του ∆ήµου κατά τους
θεριν ούς µήν ες Ιούλιο και
Αύγουστο.

Ο ∆άσκαλος Βιολιού πρέπει ν α
έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Να διδάσκει µαθήµατα βιολιού
σε παιδιά και εν ήλικες.
Να επιτυγχάν ει την οργάν ωση
συν αυλιών µε µουσικά σύν ολα
των σπουδαστών βιολιού.
Συµµετοχή σε διαγων ισµούς
µουσικών συν όλων .
Συµµετοχή σε Φεστιβάλ Μουσικών Συν όλων σε ∆ήµους.
Συµµετοχή στις εκδηλώσεις του
∆ήµου και του Πν ευµατικού Κέν τρου που θα κρίν ει σκόπιµο ο
συµβαλλόµεν ος.

Συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα στα σχολεία της πόλης
του Ασπρόπυργου.

Σεµιν άρια οργάν ου στη κατασκήν ωση του ∆ήµου κατά τους
θεριν ούς µήν ες Ιούλιο και
Αύγουστο.

Ο ∆άσκαλος Ζωγραφ ικής
πρέπει ν α έχει τις παρακάτω
αρµοδιότητες:
Να διδάσκει µαθήµατα ζωγραφ ικής σε παιδιά και εν ήλικες.
Να επιτυγχάν ει την οργάν ωση
δραστηριοτήτων , εργαστηρίων
ζωγραφ ικής εν ηλίκων , οµαδικών εκθέσεων εν ηλίκων ,
δρώµεν ων και εκθέσεων ζωγραφ ικής στο ∆ήµο που εργάζεται
ώστε ν α καταστεί Κέν τρο εικαστικών τεχν ών στην ευρύτερη
περιοχή.

Η Μοδίστρα παραδοσιακών
στολών πρέπει ν α έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Κατασκευή
παραδοσιακών
στολών .
Συν τήρηση και επισκευή παραδοσιακών στολών .

Οργάν ωση βεστιαρίου του Πν ευµατικού Κέν τρου.
Προετοιµασία των χορευτικών
οµάδων του Πν ευµατικού Κέν τρου για την συµµετοχή τους σε
εκδηλώσεις – φ εστιβάλ - διαγων ισµούς του Πν ευµατικού Κέν τρου και του ∆ήµου Ασπροπύργου .
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθµό 83.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

12-θριάσιο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
6ης / 2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για τον
προγραµµατισµό Προσλήψεων
Προσωπικού, µε σύµβαση Μίσθωσης Έργου, µε κάλυψη της
δαπάν ης από τους Κεν τρικούς
Αυτοτελείς Πόρους, και διάρκεια
εν ός έτους, για τις αν άγκες του
Ν.Π.∆.∆. Οργαν ισµού Άθλησης,
Φρον τίδας Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας, έτους 2018.
Αρ. Απόφ .: 84

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 22η
Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:00 µ.µ, συνήλθε
σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ` αριθµ.
4255/16-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνιου
Νικ. Καραµπούλα, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ.
Νικόλαο Ι. Μελετίου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι,
από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 25,
απόντα 8, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
17)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
19)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 20)ΜΑΜΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22)ΤΣΙΓΚΟΣ
–
ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
23)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
7)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου,
παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η
κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του
∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος Νικ.
Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το 3ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:
«Λήψη απόφασης για τον προγραµµατισµό Προσλήψεων Προσωπικού, µε
σύµβαση Μίσθωσης Έργου, µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους, και διάρκεια ενός

έτους, για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆.
Οργανισµού Άθλησης, Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, έτους 2018»,
έθεσε υπόψη των µελών την υπ` αριθµ.
πρωτ.: 1/ 20 Φεβρουαρίου 2018
απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την
επωνυµία: «Οργανισµός Άθλησης,
Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας» ∆ήµου Ασπροπύργου, η
οποία έχει ως κάτωθι:

ΑΠΟΣΠΑΣMΑ
Από το Πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης /
2018συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου
µε τηνεπωνυµία « Οργανισµός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας » ∆ήµου Ασπροπύργου.
ΘΕΜΑ:
Αρ. Απόφ.: 01
« Λήψη απόφασης για τον Προγραµα
τ
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Προσλήψεων Προσωπικού µε την
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ρ
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ή
Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου µε κάλυ
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η
της δαπάνης από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους διάρκειας ενός
( 1 ) έτους για το οικονοµικό έτος 2018
».

Στον Ασπρόπυργο και στην αίθουσα
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «
Οργανισµός Άθλησης & Φροντίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας »
∆ήµου Ασπροπύργου σήµερα στις 20
Φεβρουαρίου 2018,ηµέρα Τρίτη και
ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου
κατόπιν της υπ΄ αριθ. 107 / 13- 02 2018 έγγραφης πρόσκλησης του
Προέδρου κου. Μελετίου Νικόλαου του
Ιωάννη, που επιδόθηκε νόµιµα στα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
σύµφωνα µε τα άρθρα 72, 74, 75, 225
του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» και τον Ν.3463/2006, «
Νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας
». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο
δεκαπέντε ( 15 ) µελών βρέθηκαν παρόντα τα δώδεκα ( 12 ) µέλη:

ποίησης προγραµµάτων.

Σε περίπτωση που τα αιτήµατα των
φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου για την κάλυψη αµιγώς
εποχικών αναγκών, σύµφωνα µε την
παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 8 του Ν.
4325/2015, προβλέπεται ότι για τους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του
Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε µε
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1
του Ν.3812/2009, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και µετά από αίτηση
του αρµόδιου φορέα εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και του οικείου κατά περίπτωση
Υπουργού, που δηµοσιεύεται στο
Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
µε την οποία καθορίζεται ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός ατόµων για κάλυψη εποχικών αναγκών και εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή φορέα, οι
εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω προσωπικό ισχύουν οι περιορισµοί της
παρ. 3 του άρθρου 37 του
Ν.3986/2011.

Όπως γνωρίζετε, λόγω της δυσµενούς
δηµοσιονοµικής κατάστασης στην
οποία βρίσκεται η χώρα, και στο πλαίσιο
της περιστολής των κρατικών
δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η
δυνατότητα
των
φορέων
του
δηµοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠ∆∆
ως προς την πραγµατοποίηση πάσης
φύσεως προσλήψεων.

Οι φορείς µπορούν επίσης να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή
τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης
έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την
πραγµατοποίηση
συγκεκριµένων
έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλο-

Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:

•Οι ΟΤΑ α' βαθµού (δήµοι, ΝΠ∆∆
αυτών, δηµοτικά ιδρύµατα, Σύνδεσµοι
ΟΤΑ)
• Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθµού,
των οποίων οι συµβάσεις εγκρίνονται
πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ
33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο
παρ.20α του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 1α
του Ν. 4325/2015).

Σύµφωνα µε την παρ 6 του άρθρου 11
του ν. 3833/10 όπως αναριθµήθηκε και
αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο από
την περιπτ. δ της παρ. 4 του άρθρου 3
του
Ν.3899/2010
(ΦΕΚ
212/17.12.2010 τεύχος Α) και αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ.3 του άρθρου 37 του Ν. 3986/11 (ΦΕΚ
152/01.07.2011 τεύχος Α), και µε το
άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12 ορίζονται τα
εξής: «Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης έργου για το έτος 2011
περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) σε σχέση µε τις
αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και
κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το
2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση µε
το προηγούµενο έτος και για τα έτη
2015 και 2016 σε 10% σε σχέση µε το
προηγούµενο έτος. Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις
πρόσληψης προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης
έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο
ερευνητικών, αναπτυξιακών συµβολαίων και συγχρηµατοδοτούµενων,
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τρίτους, έργων, εφόσον η µισθοδοσία
του ως άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Ο περιορισµός
αυτός δεν ισχύει για προσλήψεις προσωπικού ορισµένου χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.»

Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και
τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης
έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση
έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της
ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη
µορφή έκδοσης Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, οι ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήµατά τους διά
των υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου να προωθηθούν για
έγκριση.
Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις οδηγίες του εγγράφου
ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. οικ.
3449/05.02.2018 οι αρµόδιες υπηρεσίες µας συνέταξαν τους σχετικούς
πίνακες και δικαιολογητικά, λαµβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες
ανάγκες σε προσωπικό, προκειµένου
να υποβληθούν τα αιτήµατα για τον
προγραµµατισµό του έτους 2018, στην
οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, για
την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου και σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς
αυτοτελείς πόρους

Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή σύναψης συµβάσεων έργου για
τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήµατος από τους φορείς της αυτοδιοίκησης,
προκειµένου να λάβουν έγκριση είτε
από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006,
όπως ισχύει, είτε µε την έκδοση Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, είναι οι
εξής:
1. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου και τη σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου από τους
ΟΤΑ α' και β' Βαθµού µε κάλυψη της
δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,
2. για την αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από τους
ΟΤΑ α και β βαθµού στο πλαίσιο προγραµµάτων
3. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου και τη σύναψη

•Την παρ 6 του άρθρου 11 του ν.
3833/10 όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12.
• Τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως
ισχύει και ιδίως του άρθρου 21.
• Την παρ 8 του άρθρου 49 του ν.
3943/2011.
•Τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου
άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 1α του
Ν. 4325/2015.
•Τις διατάξεις του άρθρου 12 του
ν.4071/2012, όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015.
•Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως
ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και
236/94 όπως ισχύουν).
• Τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νοµικού Προσώπου µε την
επωνυµία
«Οργανισµός Άθλησης & Φροντίδας
Νεολαίας & 3ης Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου » (ΦΕΚ 2169/27-09-2011).
• Την εγκ. ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. οικ. 3449/0502-2018
• Την επιστολή της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε αριθµό πρωτοκόλλου
οικ.10126/3734/06-02-2018,µε
θέµα « Αποστολή αιτηµάτων των ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθµού και των ΝΠΙ∆ αυτών
για την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για το έτος 2018 ».

Από τον περιορισµό αυτό εξαιρείται το
προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι απασχολούµενοι µε σύµβαση
έργου ή ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου που αµείβονται αποκλειστικά
από έσοδα υπό τη µορφή αντιτίµου και
το προσωπικό που απασχολείται στο
πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων κοινοτικών προγραµµάτων, κατά το σκέλος
που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός
Προϋπολογισµός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.

O Πρόεδρος Κος Νικόλαος Ι. Μελετίου
εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης,και αναφέρει στα µέλη τα
εξής:

συµβάσεων µίσθωσης έργου στα ΝΠΙ∆
της αυτοδιοίκησης µε προέλευση των
πιστώσεων από ιδίους πόρους
4. για την αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στα
ΝΠΙ∆ της αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο
προγραµµάτων
5. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
(άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 48
του Ν.
4325/2015) σε ΟΤΑ α' βαθµού και
ΝΠΙ∆ αυτών,
6. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου και τη σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή
αντιτίµου (άρθρο 12 παρ. 14
Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) σε
ΟΤΑ α' και β' βαθµού και ΝΠΙ∆ αυτών.

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

Πέµπτη 15 Μαρτίου 2018

Την εισήγηση του Τµηµατάρχη
•
Υπηρεσιών Υποστήριξης Αχιλλέα Πίνη
Νικολάου ,κλάδου ΤΕ17- ∆ιοικτου
ητικού / Λογιστικού βαθµό Α΄ µε αριθµό
πρωτοκόλλου 102/13-02-2018.
• Την επιστολή µε αριθµό πρωτοκόλλου 104 / 13-02-2018 προς το Ανώτατο
Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ), µε θέµα « Αίτηµα χορήγησης
βεβαίωσης για σύναψη σύµβασης
µίσθωσης έργου ».
• Την επιστολή µε αριθµό πρωτοκόλλου 103 / 13-02-2018 προς την Απο∆ιοίκηση Αττικής, µε
κεντρωµένη
θέµα « Έκθεση για έργο που δεν ανάγεται στον κύκλο των
συνήθων
καθηκόντων των υπαλλήλων του Νοµικού Προσώπου και τους λογούς για
τους οποίους δεν µπορεί να εκτελεστεί
τούτο από αυτούς ».
•Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον
προϋπολογισµό
του
Νοµικού
Προσώπου οικονοµικού έτους 2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προγραµµατισµό των
προσλήψεων του έτους 2018, καθώς
και τους σχετικούς πίνακες προγραµµατισµού, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, για την
σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου
συνολικού αριθµού δυο ( 2 ) ατόµων
διάρκειας ενός (1) έτους, µε σκοπό την
κάλυψη αναγκών υπηρεσιών των
οποίων το προσωπικό αµείβεται µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους, για τις εξής, κατά
αριθµό ατόµων, ειδικότητες και την
αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Α. Εγκρίνει τον προγραµµατισµό
των συµβάσεων µίσθωσης έργου
του έτους
2018 συνολικού αριθµού δύο ( 2 ) ατόµων, ως εξής :
• Ένας (1) ΠΕ Ιατρός µε ειδικότητα
παθολόγου

Η σύµβαση µίσθωσης έργου κρίνεται
απαραίτητο να συναφθεί λόγω του
ασυµβιβάστου µεταξύ του Ιατρικού λειτουργήµατος και της ιδιότητας του
∆ηµοτικού Υπαλλήλου. O Ιατρός Παθολόγος, πρέπει να έχει τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:

ü Να επισκέπτεται τα ΚΑΠΗ σε τακτά
χρονικά διαστήµατα.
ü Να συνταγογραφεί τα φάρµακα των
µελών των ΚΑΠΗ.
ü Να εξετάζει, όταν αυτό είναι απαραίτητο και παραπέµπει τα µέλη σε ανάλογες εξετάσεις ή σε νοσηλευτικά
ιδρύµατα ( Νοσοκοµεία ).
ü Να παρέχει οδηγίες σε θέµατα
υγείας στα µέλη όταν του ζητηθεί.
ü Να οργανώνει οµιλίες µε θέµατα
υγείας για την ενηµέρωση των µελών
και θέµατα υγιεινής σχετικά µε τη νέα
γρίπη.
ü Να σπεύδει για την παροχή των
υπηρεσιών του για οποιοδήποτε έκτακτο
περιστατικό.
ü Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των
ηλικιωµένων.
ü Να µεριµνά για την διενέργεια περιοδικών ιατρικών εξετάσεων.
ü Να επιβλέπει την εφαρµογή των
µέτρων προστασίας της υγείας των ηλικιωµένων.
ü Να επιβλέπει την συµµόρφωση των
εργαζοµένων στους κανόνες υγιεινής.
ü Να παρέχει επείγουσα θεραπεία σε
περίπτωση ατυχήµατος ή αιφνίδιας
νόσου.
ü Να παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, σχετικά µε τα µέτρα
που πρέπει να λαµβάνονται.
ü Να καταχωρεί τις ανωτέρω υποδείξεις σε ειδικό βιβλίο.
ü Να συµβουλεύει σε θέµατα λήψης
µέτρων προστασίας.

• Ένας (1) ΠΕ Ιατρός µε ειδικότητα
καρδιολόγου
Παροχή υγειονοµικών υπηρεσιών στα
µέλη των Καπή & αθλητές που λαµβάνουν µέρος σε αθλητικές δραστηριότητες.
Την ιατρική παρακολούθηση των
µελών του Νοµικού Προσώπου.
Την συνταγογράφηση των φαρµάκων
που κρίνει απαραίτητα για την υγεία των
µελών.
Παροχή πρώτων βοηθειών για έκτακτα περιστατικά και σε οποιαδήποτε άλλη
παροχή
υγειονοµικής υπηρεσίας
κρίνει σκόπιµο ο Πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου.

Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου κρίνεται απαραίτητο να συναφθούν λόγω:

Έλλειψης των ειδικοτήτων αυτών στον
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Νοµικού Προσώπου και
Λόγω του ασυµβιβάστου µεταξύ του
Ιατρικού λειτουργήµατος και της ιδιότητας του ∆ηµοτικού Υπαλλήλου.

Β. Εγκρίνει επίσης τα σχετικά αιτήµατα χορήγησης βεβαίωσης για
µί σθωσ η ς
σύναψη σύµβασης
έργου οικονοµικού έτους 2018, που
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας.

Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου θα
βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι
Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους 2018
του σκέλους των εξόδων του Νοµικού
Προσώπου.
Κ.Α. 00.6117.0002 – Αµοιβή Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου.

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προκειµένου
να δροµολογηθούν οι διαδικασίες για
την έγκριση των αιτούµενων προσλήψεων.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε
το πρακτικό αυτό , πήρε αύξοντα
αριθµό 1 και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος ∆Σ
Τα Μέλη
Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος ∆Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την προαναφερόµενη διαδικασία και αφού
έλαβε υπόψη:
Την υπ` αριθµ. 1/ 20 Φεβρουαρίου
2018 απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆.
µε την επωνυµία: «Οργανισµός Άθλησης, Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας» ∆ήµου Ασπροπύργου,
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Καραµπούλα,

ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία
υπέρ του «προγραµµατισµού Προσλήψεων Προσωπικού, µε σύµβαση
Μίσθωσης Έργου, µε κάλυψη της
δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, και διάρκεια ενός έτους,
για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. Οργανισµού Άθλησης, Φροντίδας Νεολαίας
και Τρίτης Ηλικίας, έτους 2018», τάχθηκαν είκοσι πέντε (25) µέλη του συµβουλίου, και ονοµαστικά οι κ.κ

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
22)Τ ΣΙΓΚΟΣ
–
ΚΩΝΣΤ ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
23)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24)ΠΑ ΠΑ ΝΙΚ ΟΛ Α ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
και αποφ ασίζει
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την υπ αριθµ 1/ 20
Φεβρουαρίου 2018 απόφ αση
του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την
επων υµία:
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18/3 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ - ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
Μονοήµερη, επίσκεψη στην Αγία Λαυρα,

µετά Καλάβρυτα για καφ έ, φ αγητό στο GRAND CHALLET
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ

Την Κυριακή 4/3/18 στην Λεωφόρο
Αθηνών- Κορίνθου πρός Ελευσίνα στο σηµείο
'Πιλινίου hot spot' οδηγός χτύπησε πεζό
στις 22:00 µ.µ. Όποιος είδε το περιστατικό
και έχει πληροφορίες παρακαλείται
να επικοινωνησει
µε την Τροχαία Περιστερίου ή µε το
6973517965 .
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
Τ αχ. ∆/νση: Στρ.Νικ.Ρόκα 45
Τ ηλέφωνο: 2132014904
Φαξ:2105555880
Τ αχ.Κωδ.19600 Μάνδρα
Πληρ. κα Ευγενία Μητροπούλου
e-mail: mitropoulou@mandraseidyllias.gr
«Προµήθεια καυσίµων
(κίν ησης – θέρµαν σης),
λιπαν τικών
για τις αν άγκες του ∆ήµου Μάν δρας – Ειδυλλίας και των ΝΠ∆∆
έτους 2018»
Μάν δρα 14.3.2018
αριθµ.πρωτ. 4084

Χρηµατοδότηση: ίδιοι πόροι
αριθµ. µελέτης:∆ 8/2018
Κ . Α . 1 0 . 6 6 4 1 . 0 0 0 2 ,
10.6643.0001, 10.6643.0002

10.6643.0003,
20.6641.0001

10.6643.0004,

«Οργαν ισµός Άθλησης, Φρον τίδας Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας» ∆ήµου Ασπροπύργου,
µε θέµα:
«Λήψη απόφ ασης για τον Προγραµµατισµό Προσλήψεων Προσωπικού µε την µορφ ή
Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου
µε κάλυψη της δαπάν ης από
τους Κεν τρικούς Αυτοτελείς
Πόρους
διάρκειας εν ός ( 1 ) έτους για το
οικον οµικό έτος 2018» και
συγκεκριµέν α σύµβαση µίσθωσης
έργου εν ός (1) Ιατρού Παθολόγου
και εν ός (1) Ιατρού Καρδιολόγου.

Τα καθήκον τα των προσλήψεων αυτών αν αλύον ται ως
κάτωθι:

20.6641.0002,
30.6641.0001,

30.6641.0002,
30.6644.0002,

20.6641.0003,
30.6644.0001,

∆ΟΚΑΠΜΕ 10.6643.0002,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας
διακηρύσσει ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό
Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, µέσω της
πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, για την
«Προµήθεια καυσίµων (κίνησηςθέρµανσης), λιπαντικών για τις
ανάγκες του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας και των Ν.Π.∆.∆. έτους
2018»,
προϋπολογισµού
564.516,13 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
24% και 700.000,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, µε
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά βάσει τιµής,
όπως αναλυτικά περιγράφονται και
ΙΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ (1
άτοµο )

Η σύµβαση αυτή κρίν εται επιβεβληµέν η λόγω και του ασυµβιβάστου µεταξύ του Ιατρικού λειτουργήµατος και της ιδιότητας
του ∆ηµοτικού Υπαλλήλου. O
Ιατρός Παθολόγος, πρέπει ν α
έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
Να επισκέπτεται τα ΚΑΠΗ σε
τακτά χρον ικά διαστήµατα.
Να συν ταγογραφ εί τα φ άρµακα
των µελών των ΚΑΠΗ.
Να εξετάζει, όταν αυτό είν αι απαραίτητο και παραπέµπει τα µέλη
σε αν άλογες εξετάσεις ή σε
ν οσηλευτικά ιδρύµατα ( Νοσοκοµεία ).
Να παρέχει οδηγίες σε θέµατα

(δεν συµπεριλαµβάνεται ) και επίσκεψη

στο Μέγα Σπήλαιο - ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 15€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ) ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο ιδιώτη µονοκατοικία στον Ασπρόπυργο, οδός Ποσειδώνος 4, σε Α’ ζώνη ∆όµησης.
Εµβαδόν 466 τ.µ., µε κτίσµατα 100τ.µ. κύρια κατοικία και 2 αποθήκες των 30 και 40τ.µ. αντίστοιχα.

∆υνατότητα κατάτµησης οικοπέδου σε 300τ.µ. + 166τ.µ. αντίστοιχα. Τιµή διαπραγµατεύσιµη 6980733454

προδιαγράφονται στην υπ’αριθµ
∆8/2018 µελέτη της Τ εχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου ΜάνδραςΕιδυλλίας η οποία θα δοθεί ανά
οµάδα ως εξής:
1η Οµάδα: Καύσιµα Τ ο µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανά είδος
υλικού προµήθειας) επί της µέσης
τιµής λιανικής πώλησης των καυσίµων όπως αναφέρονται κάθε
φορά στο σχετικό site της Περιφέρειας Αττικής (Τ µήµα Εµπορίου)
για τις τρέχουσες κάθε φορά τιµές
του Νοµού Αττικής. Πιο αναλυτικά
το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται
ως αριθµός µε δύο (2) δεκαδικά
ψηφία για το σύνολο των καυσίµων
της
παρούσας
οµάδας.
Εκτιµώµενη αξία
539.513,93
Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%
2η Οµάδα: Λιπαντικά Τ η χαµηλότερη τιµή προσφοράς σε Ευρώ και
η τιµή θα δίνεται ως αριθµός µε
δύο(2)
δεκαδικά
ψηφία.
Εκτιµώµενη αξία 24.998,22 Ευρώ
χωρίς ΦΠΑ 24%
Αναλυτικότερα µπορούν να δοθούν προσφορές είτε για το σύνολο
της προµήθειας είτε για µια από τις
δύο οµάδες. Η προσφορά θα δίνε-

ται πάντα για το σύνολο των ειδών
της κάθε οµάδας. Είναι δυνατόν να
προκύψει ένας ανάδοχος για όλες
τις οµάδες ή επιµέρους ανάδοχοι
ανά οµάδα.
Στην περίπτωση όπου εντός της
ίδιας οµάδας υπάρχουν διαφορετικές τιµές προσφοράς τότε η χαµηλότερη τιµή προσδιορίζεται στο
σύνολο της κάθε οµάδας.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό για ποσό
που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς
ΦΠΑ 24 % ήτοι 11.290,24 Ευρώ,
εφόσον ο προσφέρων συµµετέχει
για το σύνολο των υπό προµήθεια
ειδών άλλως για ποσό που θα
καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ 24%
για τη συγκεκριµένη οµάδα συµµετοχής.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: Όλα τα φυσικά και
νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και,
σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη
αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή

νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, β)
σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) 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

υγείας στα µέλη όταν του ζητηθεί.
Να οργαν ών ει οµιλίες µε θέµατα
υγείας για την εν ηµέρωση των
µελών και θέµατα υγιειν ής σχετικά µε τη ν έα γρίπη.
Να σπεύδει για την παροχή των
υπηρεσιών του για οποιοδήποτε
έκτακτο περιστατικό.
Να προβαίν ει σε ιατρικό έλεγχο
των ηλικιωµέν ων .
Να µεριµν ά για την διεν έργεια
περιοδικών ιατρικών εξετάσεων .
Να επιβλέπει την εφ αρµογή των
µέτρων προστασίας της υγείας
των ηλικιωµέν ων .
Να επιβλέπει την συµµόρφ ωση
των εργαζοµέν ων στους καν όν ες υγιειν ής.
Να παρέχει επείγουσα θεραπεία

σε περίπτωση ατυχήµατος ή
αιφ ν ίδιας ν όσου.
Να παρέχει υποδείξεις και
συµβουλές στον εργοδότη, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει ν α
λαµβάν ον ται.
Να καταχωρεί τις αν ωτέρω υποδείξεις σε ειδικό βιβλίο.
Να συµβουλεύει σε θέµατα λήψης
µέτρων προστασίας.

Την συν ταγογράφ ηση των φ αρµάκων που κρίν ει
απαραίτητα για την υγεία των
µελών τουΚΑΠΗ

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ (1
άτοµο )
Το έργο που αν αλαµβάν ει ν α
εκτελέσει ο ΙΑΤΡΟΣ περιλαµβάν ει
τα ακόλουθα:
Παροχή
υγειον οµικών υπηρεσιών στα µέλη του
ΚΑΠΗ
Την ιατρική παρακολούθηση των µελών του ΚΑΠΗ

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 ∆ηµοσίων συµβάσεων.
(άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16).
Ενώσεις οικονοµικών φορέων ,
συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι
αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν
από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική
µορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συµµετοχής

Παροχή πρώτων βοηθειών για
έκτακτα περιστατικά και σε οποιαδήποτε άλλη παροχή υγειον οµικής υπηρεσίας κρίν ει σκόπιµο ο
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ.

Για την εκτέλεση του παραπάν ω
έργου ο ΙΑΤΡΟΣ θα παρέχει τις
υπηρεσίες του αν εξάρτητα από
το ωράριο εργασίας της υπηρεσίας,60 ώρες µην ιαίως και
σύµφ ων α µε τις αν άγκες του
ΚΑΠΗ.
Το ύψος της αµοιβής των παραπάν ω συµβάσεων µίσθωσης
έργου αν έρχεται στο ποσό των

(άρθρο 19 παρ.2 Ν.4412/16)..
Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής
προσφορών: 15.3.2018 και ώρα
9:00 πµ
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών
είναι:
23.4.2018 και ώρα 12:00 µµ
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν
υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.
Τ α έγγραφα της σύµβασης είναι
διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη,
άµεση &δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι
διαθέσιµες από τη δηµοπρατούσα
αρχή που είναι ο ∆ήµος Μάνδρας
Ειδυλλίας Στρατηγού Ν. Ρόκα 45,
19600, Μάνδρα Αττικής
Τ ηλέφωνο: 2132014904, Φαξ :
2105555880, Πληρ. κα Ευγενία
Μητροπούλου
em a i l : m i t ro p o u l o u @m a n d ra s eidyllias.gr.
Η ∆ήµαρχος
Ιωάν ν α Κριεκούκη

δεκαέξι χιλιάδων ( 16.000,00€)
ευρώ και αν αγράφ εται στον
κωδικό του προϋπολογισµού
οικον οµικού έτους 2017, Κ/Α:
00.6117.002 µε περιγραφ ή Αµοιβή Συµβάσεων
Μίσθωσης
Έργου.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό 84.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Πέµπτη 15 Μαρτίου 2018

14-θριάσιο

Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της
Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6937168062
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Σ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατί ας και πωλεί ται ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415
- Ενοικιάζεται σπί τι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζί να,
σαλονοτραπεζαρί α και µπάνι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφωνα,
νυχτερινό
ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος
επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market. Τιµή

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
Α∆Α: 6ΨΩΣΩΕΒ-ΧΧΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

10852/ 13-03-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O ∆ήµαρχος ΙΛΙΟΥ
∆ιακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει
τιµής για την «Προµήθεια σάκων
απορριµµάτων » προϋπολογισµού

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες
τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

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

46.097,12 € (σαράν τα έξι χιλιάδων εν εν ήν τα επτά ευρώ και
δώδεκα λεπτών ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για τις
αντίστοιχες ανάγκες του ∆ήµου,
όπως προδιαγράφεται στη µε
κωδικό Π17/2018 µελέτη της
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του
∆ήµου Ιλίου, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).

Προσφορές γίνονται δεκτές για το
σύν ολο των προς προµήθεια
ειδών .

1.Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την 29/03/2018, ηµέρα Πέµπτη και από ώρα 10:00 µε 10:30
π.µ., στο κτίριο του ∆ήµου Ιλίου
στον 2ο όροφ ο, επί της οδού

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα
54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση,
κλιµατισµός, ανακαινισµένο, ανακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ
,
κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή 370€2111041100

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

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€, συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-

Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, διάστηµα κατά το οποίο οι υποψήφιοι
δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή
µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου
εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.

2.Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί
αναγνωρισµένοι υποψήφιοι ικανοί
να προσφέρουν τα προς προµήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή
επαγγελµατική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα,
Συνεταιρισµοί, Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προµηθευτών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθ

νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
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 Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436
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

έτουσα αρχή. Η µελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία
του ∆ήµου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες να λαµβάνουν
γνώση
(Τ µήµα
Προµηθειών,
Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, τηλ.
2132030136,
2132030185,
2132030195, 2132030196, fax
2102626299, Τ . Κ. 13122, κος Μ.
Κρητικός, κα Α. Μπέλλου, κα Α.
Μαράτου, κα Α. Μαµουνάκη,
email: promithies@ilion.gr ).
Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη,
άµεση και πλήρης πρόσβαση στη
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα
λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Ιλίου www.ilion.gr.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

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.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οικιακές εργασίες(καθαριότητα σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα . Κα.
Σοφία 6997505700

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.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

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

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 Ελληνιδα αναλαµβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου. Τηλ
επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για
κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη
η γνώση χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662
- Αναστάσιος

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

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

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

∆ΥΤΙΚΗΣ

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210 32 19 776
210 55 46 019

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

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΤΑ∆ΟΡΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ TIG - MIG
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Β ΟΗ ΘΟ Σ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ΛΕ Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Α ΝΕ Ι ∆ Ι Κ Ε Υ Τ ΟΥ Σ
Ε Ρ ΓΑ Τ Ε Σ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΟΥΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου,
Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704

Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

16-θριάσιο
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