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Σταθερή παρουσία της Τροχαίας για τη διέλευση
βαρέων οχηµάτων ζητά ο ∆ήµος Αχαρνών σελ. 2

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Γ. Τσουκαλάς: Θέλουµε ένα λιµάνι µεγαλύτερο, πιο ευέλικτο
και ελκυστικό για δουλειές, δίχως να ενοχλεί την πόλη
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ

Με αφορµή δηµοσιεύµατα για
την περιβαλλοντική
κατάσταση του ∆ήµου Φυλής
από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ

σελ. 9

Εκτεταµένες επισκευές
και βελτιώσεις στο
οδικό δίκτυο
του Ασπροπύργου

σελ. 3

«Ας το βάλουν καλά στο µυαλό τους.
Το σύνολο της π εριοχής π ου
χρησιµοπ οιήθηκε για δεκαετίες ως
«σκουπ ιδοτενεκές» όλης της Αττικής και
όχι µόνο , θα αναπ λαστεί π λήρως και θα
γίνει ενεργειακό και π εριβαλλοντικό π άρκο
µε τα π ιο υψηλά διεθνή π ρότυπ α».

σελ. 3-10

ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 8 ΜΕΛΩΝ
της σπείρας που έκλεβε
µηχανάκια και
εξαρθρώθηκε από το Α.Τ.
Άνω Λιοσίων σελ. 3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Φθηνότερο φέτος
το πασχαλινό
τραπέζι

σελ. 3

ΑΠΟ ANIMATION
MEXΡΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗ

σελ. 5

Συνεχίζονται µε εντυπωσιακά
µαθητικά αποτελέσµατα
τα προγράµµατα της
Περιβαλλοντικής
Ακαδηµίας Ελευσίνας

ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Βράβευση των εισακτέων,
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση,
µαθητών από τον ∆ήµο
Μάνδρας – Ειδυλλίας
σελ. 7

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

σελ. 5

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΤΑ∆ΟΡΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

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

σελ. 15

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

Αν των άρας ∆ηµήτριος Γ.
28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663
Ελευσίνα

Κυκλοφοριακή συµφόρηση, ηχορύπανση αλλά και ελλιπής ασφάλεια
των πεζών σε εµπορικούς δρόµους της πόλης

Σταθερή παρουσία της Τροχαίας για τη διέλευση
βαρέων οχηµάτων ζητά ο ∆ήµος Αχαρνών

ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιερά Οδός 22, 2105546448

Μάνδρα
Ρούτης Κων σταν τίν ος Χ. (08:00-23:00)
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954
Άνω Λιόσια

Μοσχογιάν ν η Σπυριδούλα Σ. (08:00-22:00)
∆ηµαρχείου 15, 2102475470
Αχαρν ές

Ελευθερίου Κων σταν τίν ος Μ.
Πάρν ηθος 41, 2108087990

Χαιδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.)
Παπαν δρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιές νεφώσεις κυρίως το πρωί
Η θερµοκρασία από 9 έως 19
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ιεροµάρτυρος Ζαχαρίου του νέου
επισκόπου Κορίνθου, Ιωάννου της
«Κλίµακος»

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

Μ

ε σχετικό έγγραφό του ο ∆ήµος Αχαρνών έχει αιτηθεί από την Τροχαία Νέας Ιωνίας την καθιέρωση σταθερής Υπηρεσίας, για τον έλεγχο διέλευσης βαρέων οχηµάτων από τις οδούς του ∆ήµου
Αχαρνών.
Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών κ. Παναγιώτης Πολυµενέας παραβρέθηκε σε
έλεγχο που διενήργησε η Τροχαία Νέας Ιωνίας στον ∆ήµο Αχαρνών, µε σκοπό να ενηµερώσει τόσο τα
στελέχη της Τροχαίας που διεξήγαγαν τον έλεγχο, όσο κυρίως τους οδηγούς βαρέων οχηµάτων για τις
εναλλακτικές οδούς που θα πρέπει να ακολουθούν τα βαρέα οχήµατα, προκειµένου να αποφεύγουν τις
κεντρικές οδούς στον ∆ήµο Αχαρνών, ακολουθώντας την ειδική σήµανση.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε σχετικά ότι: "Η διέλευση βαρέων οχηµάτων από
κεντρικές οδούς του ∆ήµου Αχαρνών δηµιουργεί πολλαπλά προβλήµατα στην πόλη. Πρώτο και σηµαντικότερο είναι η ασφάλεια πεζών και µικρότερων τροχοφόρων καθώς τα βαρέα οχήµατα παρανόµως
διέρχονται από πολυσύχναστους και εµπορικούς δρόµους του ∆ήµου Αχαρνών. Επίσης πέρα από την
κυκλοφοριακή συµφόρηση που προκαλούν τα βαρέα οχήµατα δηµιουργούν πρόβληµα ηχορύπανσης αλλά
και καταπόνηση του οδικού δικτύου του ∆ήµου Αχαρνών.
Για τον λόγο αυτό αξιώνουµε από την Τροχαία Νέας Ιωνίας τη σταθερή παρουσία της, µέσω της καθιέρωσης µόνιµης υπηρεσίας στα επίµαχα σηµεία".

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Φθηνότερο φέτος το πασχαλινό τραπέζι

Μ

ικρή µείωση (περίπου 5%) σε σχ έση
µε το 2017 παρουσιάζουν οι τιµές του
τυπ ικού π ασχ αλιν ού καλαθιού του
2018 στις µεγάλες αλυσίδες σουπ ερµάρκετ
σύµφων α µε το Ιν στιτούτο Ερευν ας Λιαν εµπορίου Καταν αλωτικών Αγαθών .
Σηµειών εται ότι η έρευν α βασίζεται σε πρωτογεν ή δεδοµέν α που συν έλεξαν ερευν ητές
του ΙΕΛΚΑ από τις µεγάλες αλυσίδες σουπερµάρκετ και αφορούν τις τιµές της Μεγάλης
Εβδοµάδας.
Συν ολικά το µέσο τυπικό καλάθι του 2018
στις µεγάλες αλυσίδες σουπερµάρκετ υπολογίζεται στα 55,74 ευρώ και παρουσιάζει µείωση 5%
σε σχ έση µε το 2017 που ήταν 58,53 ευρώ.

Σύµφωνα µε το ΙΕΛΚΑ, η µείωση αυτή είναι αποτέλεσµα τριών κυρίως προϊοντικών οµάδων:

Τα οπωροκηπευτικά, τα οποία παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση στην τιµή, οι πατάτες κατά
-29%, οι ν τοµάτες κατά -24% και τα µαρούλια κατά -7% ως αποτέλεσµα και των ευν οϊκών καιρικών συν θηκών
Προϊόν τα µε πολλές και έν τον ες προωθητικές εν έργειες όπως το αλεύρι µε ν έες σηµαν τικές µειώσεις κατά 12%, η µουστάρδα κατά -11% και τα αν αψυκτικά κατά -7% (λόγω και προωθητικών εν εργειών στο προϊόν ).
Προϊόν τα µε αύξηση στην έµµεση φορολογία την προηγούµεν η 3ετία (είτε µε την αύξηση του ΦΠΑ από 13%
σε 24% είτε µε ειδικούς φόρους καταν άλωσης) τα οποία εµφαν ίζουν διόρθωση µετά από προηγούµεν ες αυξήσεις
όπως το κρασί και η µπύρες µε µείωση κατά -9% και -5% αν τίστοιχ α και το τσουρέκι κατά -12%.
Η τιµή του αρν ιού στις µεγάλες αλυσίδες σουπερµάρκετ την Μεγάλη Εβδοµάδα αν αµέν εται ν α διαµορφωθεί
στις ίδιες τιµές περίπου µε το προηγούµεν ο έτος. Συγκεκριµέν α η µέση τιµή του αρν ιού την Μεγάλη εβδοµάδα
αν αµέν εται ν α είν αι µειωµέν η σε σχ έση µε το 2017 κατά -1% στα 5,90 ευρώ αν ά κιλό και η τιµή του Κατσικιού
κατά -1% στα 6,75 ευρώ αν ά κιλό.
συν εχ ίζεται στη σελ. 13
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Αυτή είναι η σπείρα που έκλεβε µηχανάκια
και εξαρθρώθηκε από το Α.Τ. Άνω Λιοσίων

∆ίνονται στη δηµοσιότητα, κατόπιν σχετικής ∆ιάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα
στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες οκτώ (8)
ατόµων, µελών εγκληµατικής οµάδας, που διέπραττε κλοπές µοτοσυκλετών και εξαρθρώθηκε την
19-3-2018 από το Τ µήµα Ασφαλεί ας Άνω
Λιοσίων .
Σε βάρος τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα
αδι κήµατα της συγκρότησης και ένταξης σε
εγκληµατική οργάνωση που επιδιώκει την διάπραξη κακουργηµάτων, των διακεκριµένων περιπτώσεων κλοπής και της πλαστογραφίας µετά
χρήσεως.
Συγκεκριµένα πρόκειται για τους:
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ Χρήστο
του Θεοδώρου και της Παρασκευής, γεννηθέντα στις 24-101995 στην Αθήνα
ΖΕΚΗ Βησσαρίωνα-Χρυσοβαλάντη του Γεωργίου και της
Κωνσταντίνας, γεννηθέντα στις
31-5-1995 στην Αθήνα
ΚΑΤ ΣΑΟΥΝΟ Σπυρί δωνα
του Θεοδώρου και της
Μαρίας, γεννηθέντα στις 7-31968 στην Μεσσηνία
ΑΠΟΣΤ ΟΛΙ∆Η Λουκά του
Παύλου και της Ευαγγελίας,
γεννηθέντα στι ς 11-8-1985
στον Πειραιά

(επ) POPOV (ον) ALEXANDRU του Ion και της Vera, γεννηθέντα στι ς 1-5-1992 στην
Μολδαβία

θριάσιο-3

Εκτεταµένες επισκευές
και βελτιώσεις στο οδικό
δίκτυο του Ασπροπύργου

(επ)
COVAS
(ον)
VLADISLAV του Ion και της
Anna, γεννηθέντα στις 10-61985 στη Ρουµανία
Τ ΡΟΧΑΛΙΑ ∆ήµητρα του
Χαράλαµπου και της Αικατερί νης, γεννηθεί σα στι ς 8-71999 στη Μαγούλα Αττικής
(επ) KOCAJ (ον) MARILENA
του Abedin και της Ervehe ,
γεννηθεί σα στι ς 27-7-1997
στην Αλβανία

Η συγκεκρι µένη δηµοσι οποί ηση χρονι κής
διάρκειας έξι (6) µηνών, σύµφωνα µε τη σχετική
Εισαγγελική ∆ιάταξη, αποσκοπεί στην προστασία
του κοινωνικού συνόλου από την εγκληµατική
δράση τους και την αξίωση της πολιτείας για τον
ποινικό κολασµό οµοειδών αδικηµάτων που
τυχόν αποκαλυφθούν επ’ αφορµή της παρούσης.

Ο

∆ήµος
Ασπ ροπ ύργου,εν ηµερών ει
ότι,
συν εχ ίζον ται οι εργασίες επισκευής, αποκατάστασης και βελτίωσης του οδικού δικτύου της
πόλης σε διάφορα σηµεία, έπειτα από τις ζηµιές που
είχ αν προκληθεί λόγω των καιρικών φαιν οµέν ων . Οι
παρεµβάσεις πραγµατοποιούν ται κατά προτεραιότητα,
από τα συν εργεία της Τεχ ν ικής Υ πηρεσίας του ∆ήµου
Ασπροπύργου συγκεκριµέν α στις οδούς Αγίας Σοφίας,
Αγίου Γεωργίου, Φυλής, Μεγαρίδος καθώς και στην
περιοχ ή Παραλία Ασπροπύργου.
Με την επισκευή και την αποκατάσταση των οδοστρωµάτων επιτυγχ άν εται η ασφαλής διέλευση των
οχ ηµάτων και αποτρέπον ται τα τυχ όν ατυχ ήµατα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να
επικοινωνούν µε τους τηλεφωνικούς αριθµούς
210-2483217 Του Τµήµατος Ασφάλειας Άνω
Λιοσίων και 210-6411111 της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σηµειώνεται ότι διασφαλίζεται
η ανωνυµία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ

Με αφορµή δηµοσιεύµατα για την περιβαλλοντική
κατάσταση του ∆ήµου Φυλής από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ

«Ας το βάλουν καλά στο µυαλό τους. Το σύνολο της π εριοχής π ου χρησιµοπ οιήθηκε
για δεκαετίες ως «σκουπ ιδοτενεκές» όλης της Αττικής και όχι µόνο , θα αναπ λαστεί π λήρως και
θα γίνει ενεργειακό και π εριβαλλοντικό π άρκο µε τα π ιο υψηλά διεθνή π ρότυπ α».

Πρωτόκολλο συνεργασίας µε το Ισραήλ
για ανταλλαγή τεχνογνωσίας για θέµατα που
αφορούν τη Χωµατερή, έχει υπογράψει εδώ και
καιρό ο ∆ήµαρχος Φυλής

Μ

ε αφορµή δηµοσιεύµατα για την περιβαλλοντική κατάσταση του ∆ήµου Φυλής από
τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς δηλώνει τα ακόλουθα:
«Το επικίνδυνο παιχνίδι για την αποτροπή της
αποµάκρυνσης του ΧΥΤΑ από το ∆ήµο Φυλής
και της προώθησης της περιβαλλοντικής ανάπλασης της περιοχής φαίνεται ότι ξεκίνησε ενάµιση
χρόνο πριν από τις δηµοτικές εκλογές.
Οι ίδιοι κύκλοι που οραµατίζονται την επιστρο-

φή του ∆ήµου Φυλής στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό περιθώριο της πρωτεύουσας, µόλις δυο
εβδοµάδες µετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ∆ήµο και τις εξαγγελίες ενός µεγαλόπνοου προγράµµατος περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής ανάπλασης της περιοχής µας, µε την
οριστική διακοπή της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, επιστρέφουν στο προσκήνιο προσπαθώντας να προσφέρουν υπηρεσίες υποβάθµισης της περιοχής
και των περιουσιών των δηµοτών. ∆ιασπείρουν
ανεύθυνα και αποσπασµατικά πληροφορίες για
δήθεν κινδύνους για τη ∆ηµόσια Υγεία από το
ανενεργό πλέον κύτταρο της παλαιάς χωµατερής.
Τα συµπεράσµατα της έρευνας που παρήγγειλε
η παρούσα ∆ηµοτική Αρχή από ιδιωτική εταιρεία
στο πλαίσιο του σχεδιασµού της συνολικής ανάπλασης της περιοχής, που αποτελεί µόνιµο στόχο
της, κρίνονται από την αρµόδια αρχή, την
Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)

«µη επιστηµονικά τεκµηριωµέναO αβάσιµα και
ανυπόστατα, ενώ η σχετι κή αναφορά στην
αλµατώδη αύξηση όλων των µορφών καρκίνου
κρίνεται µη ρεαλιστική».
Οποι αδήποτε λοι πόν ενέργει α δηµοσι οποίησης τέτοιων πληροφοριών, χωρίς την πιστοποίηση του αρµόδιου φορέα (ΕΕΑΕ), µόνο κακές
υπηρεσίες θα προσέφερε στην περιοχή και
στους δηµότες.
Ως ∆ήµαρχος Φυλής κατηγορηµατικά επαναλαµβάνω:
1.
Ο ΧΥΤΑ θα κλείσει και ας το βάλουν καλά
στο µυαλό τους όσοι ονειρεύονται πολιτικά, ή
άλλα κέρδη από τη συνέχιση της λειτουργίας του.
2.
Το σύνολο της περιοχής που χρησιµοποιήθηκε για δεκαετίες ως «σκουπιδοτενεκές»
όλης της Αττικής και όχι µόνο ,
συνεχίζεται στη σελ. 10

4-θριάσιο

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

Ε∆ΡΑ: ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 31 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΤΚ
136 74 - ΤΗΛ./FAX. 210 2463256
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ∆΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Email: kinigitikosaxarnon@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κυνηγετικού
Συλλόγου Αχαρνών, καλεί τα µέλη του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα πραγµατοποιηθεί
στις 15 Απριλίου 2018 ηµέρα Κυριακή και ώρα
10:00 π.µ. στο εντευκτήριο του Συλλόγου µε
θέµατα:

Έγκριση Απολογισµού 2017 – Προϋπολογισµού 2018

Έγκριση έκτακτης εισφοράς υπέρ ∆΄
Κ.Ο.Σ.Ε.

Ενηµέρωση επί των εξελίξεων που διαµορφώνουν το κυνήγι κατά την ερχόµενη Κυνηγετική Περίοδο.
Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γενική Συνέλευση
θα πραγµατοποιηθεί την επόµενη Κυριακή 22
Απριλίου 2018, την ίδια ώρα και στο ίδιο µέρος.
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΓΣΕΕ - ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ:Υπεγράφη νέα Εθνική Σύµβαση Εργασίας

- ∆ιατηρούνται επίδοµα γάµου και άδειες

Στην υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας προχώρησαν, την Τετάρτη,
ΓΣΕΕ και εργοδοτικές οργανώσεις.
Συµφωνία για υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας υπήρξε ανάµεσα
στους κοινωνικούς εταίρους. Οι εκπρόσωποι των
εργοδοτών (ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ) και των
εργαζοµένων (ΓΣΕΕ) συµφώνησαν να ανανεώσουν
για άλλο ένα έτος, του µη µισθολογικούς όρους, που
διέπουν την ΕΓΣΣΕ. Με τον τρόπο αυτό διασώζεται
το επίδοµα γάµου και οι γονικές άδειες, όπως επίσης
και οι θεσµικοί όροι εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα.
Με επίσηµη ανακοίνωση η ΕΣΕΕ εκφράζει ξανά την επιθυµία να επανέλθει στους κοινωνικούς εταίρους ο καθορισµός και του κατώτατου µισθού στον ιδιωτικό τοµέα. Υπενθυµίζεται ότι από το 2012 η συγκεκριµένη διαδικασία έχει
µεταφερθεί ως αρµοδιότητα στον εκάστοτε υπουργό Εργασίας. Επίσης, η Συνοµοσπονδία βρίσκει την ευκαιρία να επαναφέρει παλαιότερη πρόταση για αύξηση των κατώτατων αποδοχών σε τρεις φάσεις, µε στόχο να επανέλθει ο
κατώτατος µισθός στα 751 ευρώ.
Εργοδότες και εργαζόµενοι αποφάσισαν, επίσης, την σύσταση οµάδων µελέτης για διάφορα κρίσιµα θέµατα της
αγοράς και της οικονοµίας, όπως:
-Επανεκκίνηση επιχειρήσεων – διάσωση θέσεων εργασίας µε αναζήτηση τεχνικής υποστήριξης και χρηµατοδότησης
από φορείς της εργασίας και της επιχειρηµατικότητας (ΕΙΒ/ΕΙF, EBRD, ILO κλπ).
-Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης.
-Χάραξη κατευθυντήριων γραµµών για αποτελεσµατικές συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος «σε µία περίοδο πλήρους νοµοθετικής απαγόρευσης,
για διαπραγµάτευση οιουδήποτε οικονοµικού όρου άπτεται του πεδίου της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας, η ΓΣΕΕ στάθηκε γι’ άλλη µια φορά στο ύψος της ευθύνης και του καθήκοντος που οι εργαζόµενοι της έχουν
αναθέσει και µε την υπογραφή της στη νέα ΕΓΣΣΕ κράτησε ζωντανό το θεσµό, διασώζοντας προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις και θεσµικά δικαιώµατα των εργαζοµένων. Μέχρι οι συνθήκες να το επιτρέψουν, οι κοινωνικοί διαπραγµατευτές αναζήτησαν και θα συνεχίσουν να αναζητούν νέους τρόπους και πεδία διαπραγµάτευσης για την βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής θέσης των πιο αδύναµων και απροστάτευτων εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα».
Από την πλευρά του ο γγ της Συνοµοσπονδίας, Νίκος Κιουτσούκης επισήµανε ότι µε τη νέα ΕΓΣΣΕ «διασφαλίζεται
η απρόσκοπτη ισχύς ενός συνόλου δικαιωµάτων και κατακτήσεων που θεσπίστηκαν µε προηγούµενες Συµβάσεις και
έχουν εξαιρετικά σηµαντικό οικονοµικό, ασφαλιστικό και κοινωνικό πρόσηµο για τον κόσµο της µισθωτής εργασίας
όπως, µεταξύ άλλων, επίδοµα γάµου, “δώρα” Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδοµα αδείας, πλαίσιο τριετιών, ρυθµίσεις
χρόνου εργασίας, προστατευτικοί όροι για µητρότητα, πατρότητα, µονογονεϊκότητα, ευάλωτες οµάδες (εργαζόµενοι
µε HIV-AIDS, νεφροπαθείς κ.α.) Επίσης, συνοµολογούνται ή επαναβεβαιώνονται θεσµικές ρήτρες για κρίσιµα ζητήµατα υγιεινής και ασφάλειας, εκπαίδευσης-κατάρτισης, διακρίσεων, παραβατικότητας και “µαύρης” εργασίας».
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Το αργότερο µέχρι τη Μ. ∆ευτέρα
θα δοθεί στην ΚΕ∆Ε για διαβούλεση

Τ

τοο ν/σχ
για την αλλαγή του Καλλικράτη
αργότερο µέχρι τη Μ. ∆ευτέρα, θα δοθεί στην ΚΕ∆Ε για διαβούλευση το

νοµοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τη µεταρρύθµιση Καλλικράτη,
όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης στη συνεδρίαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, επικαλούµενος σχετική ενηµέρωσή του από του υπουργείο
Εσωτερικών.
Ωστόσο ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, σε συνέντευξή του στο ραδιοσταθµό «news247» ανέφερε για το ίδιο θέµα ότι στις επόµενες εβδοµάδες, µετά το
Πάσχα, θα έρθει το νοµοσχέδιο.
Επίσης ο κ. Σκουρλέτης, επανέλαβε ότι την πρόθεση της κυβέρνησης να µεταφερθούν οι δηµοτικές εκλογές προς τα πίσω, δηλαδή τον Νοέµβριο του 2019.
Ενώ αναφερόµενος στην απλή αναλογική, σηµείωσε:
«Η απλή αναλογική, νοµίζω ότι είναι µία µεγάλη ευκαιρία για την αυτοδιοίκηση, θα
δώσει µία νέα δυναµική και κυρίως θα βοηθήσει στο να υπάρχει µία νέα κουλτούρα
συνθέσεων και συναινέσεων -που το έχουν ανάγκη τοπικές κοινωνίες- έτσι ώστε οι αιρετές αρχές να είναι πραγµατικά νοµιµοποιηµένες στη συνείδησή τους και να µπορούν
να κάνουν επιλογές, µε τις οποίες θα συµφωνούν οι περισσότεροι.

ΑΠΟ ANIMATION MEXΡΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗ

θριάσιο-5

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Ο

Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)
ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Άνω Λιοσίων», ∆ήµου
Φυλής διοργανώνουν σεµινάριο µε θέµα «Αντισεισµική Προστασία
Παιδικών Σταθµών». Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή, 30
Μαρτίου 2018, και ώρα 2 µε 4 το µεσηµέρι στην Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του ∆ηµαρχείου Φυλής, στα Άνω Λιόσια.
Στόχος του σεµιναρίου είναι η ενηµέρωση των εργαζοµένων των Παιδικών
Σταθµών ∆ήµου Φυλής σε θέµατα διαχείρισης σεισµικού κινδύνου.
Στο σεµινάριο θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα θέµατα:

1 / Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση Σεισµού, από την κα Αναστασία Ιωακειµίδου, Τοπογράφο Μηχανικό MSc Ο.Α.Σ.Π.

2 /∆ιαχείριση του Σεισµικού Κινδύνου στους Παιδικούς Σταθµούς
(Σύνταξη Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης – ∆ιοργάνωση Ασκήσεων Ετοιµότητας),
από την ∆ρ Κούρου Ασηµίνα, Γεωλόγο, Προϊσταµένη Τµήµατος Εκπαίδευσης – Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π.
Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση.

Στην εκδήλωση είναι προσκεκληµένοι να συµµετέχουν οι εργαζόµενοι του
Α΄ Παιδικού Σταθµού Φυλής, των ∆ηµοτικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών
Σταθµών Ζεφυρίου, οι εργαζόµενοι του Βρεφονηπιακού Σταθµού Άνω
Λιοσίων ΟΑΕ∆ καθώς και του Ιδιωτικού Παιδικού Σταθµού “ Το Παραµύθι”

Συνεχίζονται µε εντυπωσιακά µαθητικά αποτελέσµατα
τα προγράµµατα της Περιβαλλοντικής Ακαδηµίας Ελευσίνας

Μ

ε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
πολύ εντυπωσιακά µαθητικά
αποτελέσµατα πραγµατοποιούνται τα προγράµµατα Περιβαλλοντικής
Ακαδηµίας, της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας. Τα µαθήµατα συµπληρώνουν τη δράση των
σχολείων αναφορικά µε την ευαισθητοποίηση των µαθητών σε θέµατα περιβάλλοντος µέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Ωφελούµενοι της δράσης
είναι οι µαθητές ∆ηµοτικού και Γυµνασίου Mαγούλας κι Ελευσίνας, ενώ τα µαθήµατα
πραγµατοποιούνται από τον Νοέµβριο 2017 στο Γυµνάσιο Μαγούλας, απογευµατινές
ώρες.

Τα φετινά προγράµµατα καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων µη τυπικής
µάθησης όπως:

1. Εφηβική Θεατρική Οµάδα Μαγούλας – Θεατρικό Εργαστήρι: Η θεατρική αγωγή
µαθητών µικρότερων ηλικιών αλλά κι εφήβων (Εφηβική Θεατρική Οµάδα Μαγούλας)
προσφέρει στους συµµετέχοντες ποικιλία γνώσεων. Τόσο οι µικρότεροι µαθητές µέσα
από το θεατρικό παιχνίδι, όσο και οι µαθητές της συγκροτηµένης εφηβικής θεατρικής
οµάδας Μαγούλας, αντιλαµβάνονται την έννοια της ένταξης σε οµάδες, βιώνοντας θετικά συναισθήµατα ως οδηγό για µια καλύτερη ποιότητα ζωής.

συνεχίζεται στη σελ. 11

«ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΟΥ»
Ο Παχατουρίδης διαψεύδει ότι τον βολιδοσκοπούν
για τη θέση του περιφερειάρχη Αττικής

Ο δήµαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, προχώρησε σε διάψευση
δηµοσιευµάτων που τον θέλουν να βολιδοσκοπείται από κόµµατα για υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής.
Σε δήλωσή του αναφέρει:

«Η δικιά µου Περιφέρεια είναι το Περιστέρι. Σέβοµαι και τιµώ όλα τα κόµµατα. Τα κόµµατα είναι οι πυλώνες της δηµοκρατίας, αλλά αν είναι να µπούνε στη
διαδικασία της βολιδοσκόπησης υποψηφίων, ας στραφούν σε κοµµατικά τους
µέλη. Εγώ είµαι και θα παραµείνω και ανεξάρτητος και αυτοδιοικητικός».
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6-θριάσιο

ΜΑΖΕΨΑΝ ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ

Μ

Μία ακόµα σηµαντική πρωτοβουλία µε κοινωνικό
χαρακτήρα πήρε ο Αθλητικός Οµιλος Ζωφριάς.

ία ακόµη πρωτοβουλία ανθρωπιάς πήρε
ο Α.Ο. Ζωφριάς καθώς τα παιδιά των
ακαδηµιών, µάζεψαν χιλιάδες καπάκια και τα
παρέδωσαν στο ίδρυµα «Λίλιαν Βουδούρη»
για την αγορά αναπηρικών αµαξιδίων
Μία ακόµα σηµαντική πρωτοβουλία µε κοινωνικό χαρακτήρα πήρε ο Αθλητικός Οµιλος
Ζωφριάς. Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο υπό την
προεδρία της Ιωάννας Ζαλοκώστα, το οποίο
ανέλαβε το «τιµόνι» του συλλόγου το περασµένο καλοκαίρι, έχει προλάβει ήδη να βάλει
την δική του «σφραγίδα» στο αθλητικό και κοινωνικό γίγνεσθαι του ∆ήµου της πόλης.
Ξέχωρα από την σωστή λειτουργία του ανδρικού τµήµατος, το οποίο πρωταγωνιστεί στην
Α΄ ΕΠΣ∆Α και διεκδικεί επί ίσοις όροις την
άνοδο στις εθνικές κατηγορίες, εξαιρετική δουλειά γίνεται και στις νεοσύστατες ακαδηµίες
της Ζωφριάς, στις οποίες περισσότεροι από
εκατό λιλιπούτειοι άσοι µαθαίνουν τα µυστικά της µπάλας και διδάσκονται το «ευ αγωνίζεσθαι» κάτω
από ιδανικές συνθήκες Εκτός όµως από το αγωνιστικό κοµµάτι,
Ο Α. Ο. Ζωφριάς απέδειξε για ακόµη µια φορά, µετά από την έµπρακτη συµπαράσταση του στους
δηµότες της Μάνδρας στις πρόσφατες πληµµύρες, ότι συνεχίζει τις ανθρωπιστικές δράσεις. Συγκεκριµένα, µε πρωτοβουλία του ∆.Σ από την αρχή της σεζόν τα παιδιά των ακαδηµιών αλλά και οι γονείς
τους συγκέντρωναν σε ειδικούς κάδους καπάκια από µπουκάλια εµφιαλωµένου νερού. Πλήρως ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα που αφορούν το συνάνθρωπό µας και έχοντας βαθιά ανθρωπιστικά ιδανικά κατάφεραν να συγκεντρώσουν χιλιάδες καπάκια και να τα δωρίσουν στο ίδρυµα «Λίλιαν Βουδούρη»
έτσι ώστε να χρησιµοποιηθούν για την αγορά αναπηρικών αµαξιδίων. Το κίνηµα «Μαζεύω καπάκια,
µοιράζω χαµόγελα» τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί πανελλαδικά και οι άνθρωποι της Ζωφριάς
συµµετέχουν σε αυτή την κίνηση, ώστε να επιστρέψει και πάλι το χαµόγελο στα χείλη αυτών των ανθρώπων που έχουν πραγµατικά ανάγκη την βοήθειά µας. Πέρα από κάθε αµφιβολία µια αξιέπαινη πρωτοβουλία, η οποία επιβάλλεται να βρει µιµητές.
Πηγη: pamebala

Φιλανθρωπική εκδήλωση του
Συλλόγου ΑΜΕΑ Μεγάρων

Ο σύλλογος ΑΜΕΑ Μεγάρων διοργαν ών ει φιλαν θρωπική εκδήλωση το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 στις 18:30 στο Νέο κλειστό γυµν αστήριο Μεγάρων (πίσω από το 8ο ∆ηµοτικό).
Η εκδήλωση είν αι εµπν ευσµέν η από τo Y our Face Sounds
Familiar και περιλαµβάν ει πλούσιο χ ορευτικό και µουσικό πρόγραµµα που συµµετέχ ει ο Γιάν ν ης Χατζόπουλος από το οµών υµο
show.

Στα πλαίσια της ενίσχυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου
∆ήµου Μεγαρέων καθένας µπορεί να προσφέρει διάφορα
αγαθά.
Τα έσοδα θα διατεθούν στο σύλλογο ΑΜΕΑ Μεγάρων .
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου Μεγαρέων .

Ο Μητροπολίτης Μεγάρων και
Σαλαµίνος κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, στο Ειδικό
Εργαστήρι Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,
στην Ελευσίνα
ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ∆ΩΡΑ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Τ

ο πρωί της Τετάρτης 28ης Μαρτίου 2018, ο
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μεγάρων και
Σαλαµίνος κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, µετέβη στο
Ειδικό Εργαστήρι Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,
στην Ελευσίνα και στο Ειδικό Σχολείο Σαλαµίνος, για
να ευχηθεί στους κ.κ. Εκπαιδευτικούς και στα ευλογηµένα παιδιά των Σχολείων, για τις επερχόµενες
ηµέρες του Αγίου Πάσχα, να τους µοιράσει δώρα,
αλλά κυρίως να τους δώσει την Πατρική του Ευλογία
και να τους καταθέση την αγάπη και την στήριξη της
Τοπικής µας Εκκλησίας.
Τα παιδιά στο Σχολείο της Ελευσίνας προσέφεραν
στον Σεβασµιώτατο Πατέρα µας ένα χειροποίητο αυγό
γεµάτο µε προϊόντα, εργόχειρο των παιδιών.
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ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Βράβευση των εισακτέων, στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση,
µαθητών από τον ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας

αρά τις αντίξοες και
πρωτόγνωρες συνθήκες που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος Μάνδρας –
Ειδυλλίας διοργανώνει την
καθιερωµένη εκδήλωση για τη
βράβευση των µαθητών που
πέτυχαν την εισαγωγή τους
στις Ανώτατες και Τεχνολογικές
Σχολές την προηγούµενη σχολική χρονιά.
Η συγκεκριµένη εκδήλωση
πραγµατοποιούταν
κάθε
χρόνο κατά τη διάρκεια των
διακοπών των Χριστουγέννων,
ωστόσο φέτος µετά την
πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου αυτό δεν κατέστη δυνατό
και για το λόγο αυτό πραγµατοποιείται την Κυριακή πριν
την Μεγάλη Εβδοµάδα, την 1η
Απριλίου 2018.
«Μία εκδήλωση αφιερωµένη
στα νιάτα που παλεύουν και κυνηγούν τους στόχους τους αποτελεί για εµάς
µία εκδήλωση συµβολισµού, δύναµης και αισιοδοξίας.

θριάσιο-7

Σε αυτούς τους νέους αξίζει
κάθε έπαινος και όλοι εµείς
οφείλουµε να αναγνωρίζουµε
τους αγώνες και τις προσπάθειές τους» δήλωσε η ∆ήµαρχος
Γιάννα Κριεκούκη µε αφορµή
την προγραµµατισµένη εκδήλωση βράβευσης που θα πραγµατοποιηθεί στο Νέο Πνευµατικό
Κέντρο στις 8 το βράδυ.
Στόχος της ∆ηµοτικής Αρχής
παράλληλα και ταυτόχρονα µε
την αποκατάσταση των ζηµιών
είναι και η προσπάθεια να επανέλθει η πόλη της Μάνδρας σε
κανονικούς ρυθµούς ξεπερνώντας τη δυσάρεστη εµπειρία
της πληµµύρας.
Η εκδήλωση για την βράβευση των επιτυχόντων δίνει ένα
µήνυµα αισιοδοξίας σε όλους
φ ωτ ό αρχ εί ου
αλλά και περηφάνιας για τους
νέους της Μάνδρας που προσπαθούν να κατακτήσουν τους στόχους τους και µας γεµίζουν όλους ελπίδα
για το µέλλον.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018: 4.000 περισσότεροι εισακτέοι φέτος, πού θα
κινηθούν οι βάσεις -Σε ποιες σχολές ανεβαίνουν, πού πέφτουν

Ο

οαριθµός των εισακτέων
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ έκρυβε
φέτος µια... έκπληξη,
4.000 περισσότερες θέσεις, µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τις βάσεις.
Τα τµήµατα Πληροφορικής, Γεωπονίας και Ψυχολογίας είναι εκείνα
που σηµειώνουν τις µεγαλύτερες
αυξήσεις στον αριθµό θέσεων.
Το πρώτο επακόλουθο που µπορεί να έχει η αύξηση του αριθµού των
εισακτέων είναι η αύξηση των πιθανοτήτων των υποψηφίων να εισαχθούν σε κάποιο τµήµα ή σε κάποια
σχολή της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Όπως επεσήµαναν αναλυτές
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αύξηση αναµένεται
να κάνει ευκολότερη την εισαγωγή
στην τριτοβάθµια, χωρίς όµως αυτό
να σηµαίνει ότι οι όλες αυξήσεις έγιναν σε τµήµατα που ανταποκρίνονται
σε ανάγκες της αγοράς.
«Η αύξηση του αριθµού δεν είναι
αµελητέα, αφού ξεπερνά το 5%, κάτι
που σηµαίνει ότι θα είναι ηπιότερος
φέτος ο ανταγωνισµός µεταξύ των
υποψηφίων για την εισαγωγή τους
σε κάποια τµήµατα και γενικότερα, θα
είναι ευκολότερη η πρόσβαση στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση», σχολίασε, µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός αναλυτής.
Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τον κ.
Χατζητέγα, οι βάσεις των περιφερειακών τµηµάτων θα παραµείνουν σε

χαµηλά επίπεδα και θεωρείται πιθανότερη η πτώση των βάσεων των
τµηµάτων του 2ου και του 4ου
πεδίου, δηλαδή των Θετικών και
Τεχνολογικών Επιστηµών και των
Επιστηµών Οικονοµίας και Πληροφορικής.
Όσον αφορά στα παιδαγωγικά
τµήµατα, πάντως, λόγω της κατάργησης του πεδίου των Παιδαγωγικών
Επιστηµών, αναµένεται αύξηση της
ζήτησης και άρα άνοδος των
βάσεων.
Αναφορικά µε τις περιζήτητες σχολές, ο κ. Χατζητέγας ανέφερε ότι «δεν
επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις για
µείωση του αριθµού εισακτέων στα
κεντρικά ΑΕΙ και έτσι δεν µεταβάλλεται το τοπίο».

Οι βάσεις στις Πανελλήνιες 2018
αναµένεται να αλλάξουν δραµατικά
ακόµη και σε σχολές µε µεγάλη ζήτηση λόγω της αύξησης του αριθµού
των εισακτέων. Φυσικά, ρόλο θα
παίξουν και οι επιδόσεις των υποψ-

ηφίων στις εξετάσεις.

Πώς θα κινηθούν οι βάσεις

Με το νέο δεδοµένο στο τραπέζι,
ήδη οι πρώτοι υπολογισµοί για το
πώς θα διαµορφωθούν οι βάσεις,
ανοδικά ή καθοδικά, άρχισαν.

1ο Πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών
Σε σχολές όπως οι Νοµικές όπου
αυξάνεται ο αριθµός των εισακτέων
κατά 76 άτοµα θα υπάρξει πτώση
στις βάσεις. Ήδη από πέρυσι υπήρξε
µια µικρή πτώση η οποία εφέτος αναµένεται να γίνει µεγαλύτερη.
Στις σχολές Ψυχολογίας η αύξηση
κατά 129 των θέσεων αναµένεται να
κρατήσει τη βάση στα περυσινά
επίπεδα.
Αύξηση σε αυτό το πεδίο αναµένεται να έχει το τµήµα Κοινωνικής
Εργασίας που αναβαθµίστηκε.
2ο Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών

Εδώ δεν αναµένονται µεγάλες
αλλαγές καθώς δεν είναι µεγάλη η
αύξηση των εισακτέων. Επίσης, ο
υψηλός ανταγωνισµός στις κεντρικές
σχολές θεωρείται πως θα κρατήσει τη
βάση στα περυσινά επίπεδα.

3ο Πεδίο, Επιστήµες Υγείας
Αναµένονται µικρές αυξήσεις των
βάσεων ή ανάλογες βάσεις µε τις
περυσινές, καθώς και εδώ ο αριθµός
των εισακτέων δεν αναµένεται να
επηρεάσει, τόσο τις Ιατρικές σχολές,
όσο και τα τµήµατα Βιολογίας και
Φαρµακευτικής.
4ο Πεδίο, Σχολές Πληροφορικής
και Οικονοµίας
Εδώ αναµένεται πτώση των
βάσεων λόγω της αύξησης του αριθµού των εισακτέων κατά 200 άτοµα
στις σχολές πληροφορικής.

Σε τµήµατα όπως Χηµείας, ∆ασοπονίας και Τουριστικών η µεγάλη
αύξηση στον αριθµό των εισακτέων

αναµένεται να φέρει εκπλήξεις,
καθώς η µεγάλη ζήτηση πέρυσι
έφερε µεγάλη αύξηση στη βάση και
εφέτος η αύξηση του αριθµού των
εισακτέων ίσως οδηγήσει σε παγίωση των βάσεων σε υψηλά επίπεδα.
ΆγνωστοςO «χ» τα παιδαγωγικά
τµήµατα τα οποία για φέτος είναι
ανοιχτά σε όλα τα πεδία.
Αναλυτικά σε ποια τµήµατα αυξάνονται οι θέσεις

Ειδικότερα, από τα τµήµατα των
πανεπιστηµίων, τη µεγαλύτερη
αύξηση
αριθµού
εισακτέων
σηµειώνουν τα τµήµατα Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
(ΦΠΨ) του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (αύξηση κατά 35, από 280 σε
315) και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
(αύξηση κατά 34, από 270 σε 304).
Ακολουθεί το τµήµα Γεωπονίας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε αυξηµένο κατά 30 τον
αριθµό εισακτέων (240 πέρυσι, 270
φέτος).
Μεγάλη είναι η αύξηση του αριθµού εισακτέων, κατά 29 θέσεις στο
τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στο
τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (230 πέρυσι, 259
φέτος).
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102 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΕ 120 ΘΥΜΑΤΑ
Αύξηση των περιστατικών ρατσιστικής βίας το 2017

Α

ύξηση παρουσιάζουν τα
περιστατικά ρατσιστικής
βίας κατά τη διάρκεια του
2017, σύµφωνα µε το ∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής
Βίας.
Συγκεκριµένα,
όπως
τονίστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην ΕΣΗΕΑ, καταγράφηκαν 102 περιστατικά ρατσιστικής
βίας µε περισσότερα από 120
θύµατα.

αστυνοµική προανάκριση και 72 από
εισαγγελικές παραγγελίες.
Σε 133 περιστατικά τα κίνητρα
ήταν η καταγωγή, το χρώµα, η φυλή,
σε 8 η θρησκεία σε 29 ο σεξουαλικός
προσανατολισµό, σε 12 η ταυτότητα
φύλου και σε 9 η αναπηρία.

Καλό βήµα το ότι οι τοπικές
εξάρσεις ξενοφοβίας και βίας,
αν και σοβαρές, δεν έγιναν
αποδεκτές από το σύνολο των
τοπικών κοινωνιών

«Κατά το έτος 2017 παρατηρήθηκε η συνύπαρξη αντίρροπων
τάσεων που συνέθεσαν και διαµόρφωσαν το πεδίο της ξενοφοβίας, του ρατσισµού και της
ρατσιστικής βίας. Γίνεται ολοένα φανερότερο, ότι η
διαχείριση του προσφυγικού και του µεταναστευτικού
ζητήµατος προσδιόρισε σε µεγάλο βαθµό την εξέλιξη του
κλίµατος. Από τη µία πλευρά όλο και περισσότεροι δήµοι
συµµετέχουν στο πρόγραµµα φιλοξενίας αιτούντων
άσυλο και προσφύγων σε διαµερίσµατα, καλλιεργώντας
µε αυτό τον τρόπο την αποδοχή διαφορετικότητας, σε
συνέχεια του πνεύµατος αλληλεγγύης που χαρακτήρισε
τα δύο προηγούµενα έτη τη σχέση της τοπικής κοινωνίας
µε τον προσφυγικό και µεταναστευτικό πληθυσµό. Από
την άλλη πλευρά, οι συνθήκες στην ενίσχυση της τοπικής
ξενοφοβικής ρητορικής, µε ακραίες εκδηλώσεις σε ορισµένες περιπτώσεις. Ωστόσο, οι τοπικές εξάρσεις ξενοφοβίας και βίας, αν και σοβαρές, δεν έγιναν αποδεκτές από
το σύνολο των τοπικών κοινωνιών», επισήµανε η βοηθός
συντονίστρια του ∆ικτύου Καταγραφής Περιστατικών
Ρατσιστικής Βίας, Τίνα Σταυρινάκη.
Επιπλέον, σύµφωνα µε τα στοιχεία, ενισχύθηκαν οι
επιθέσεις µε χαρακτηριστικά βίας από οργανωµένες οµάδες κατά µεταναστών-τριών προσφύγων και των υπερασπιστών τους στην Αθήνα, στην ευρύτερη Αττική και στα
νησιά. Το ∆ίκτυο διαπίστωσε την ενίσχυση επιθέσεων
από οµάδες. Καταγράφηκαν επίσης επιθέσεις κατά ατό

µων ΛΟΑΤΚΙ, που περιλαµβάνουν λεκτικές επιθέσεις
και επιθέσεις σωµατικής βίας. Παρατηρήθηκε σταθερή
τάση στοχοποίησης των υπερασπιστών και των ακτιβιστών για τα δικαιώµατα των ΛΟΑΤΚΙ ατόµων. Αύξηση
επίσης παρουσιάζουν τα περιστατικά µε εµπλεκόµενους
ένστολους και δηµόσιους υπαλλήλους. Στην πλειοψηφία
αυτών των περιστατικών, τα θύµατα κατήγγειλαν σωµατική βία σε δηµόσιο χώρο κατά την επιχείρηση, αλλά κι
εντός των αστυνοµικών τµηµάτων ή των χώρων κράτησης. Σταθερά αυξανόµενος παρουσιάζεται ο αριθµός
των αντισηµιτικών περιστατικών, κυρίως βεβηλώσεων
µνηµείων κι ιερών χώρων. Σηµαντική βελτίωση παρατηρείται στην ενεργοποίηση των αντανακλαστικών των αρµόδιων αρχών για την αντιµετώπιση του εγκλήµατος σε
ρατσιστικά χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά, σε 34 περιστατικά στοχοποιήθηκαν µετανάστες ή πρόσφυγες λόγω εθνικής καταγωγής, θρησκείας,
χρώµατος ή και ταυτότητας φύλου, σε 7 περιστατικά
στοχοποιήθηκαν υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωµάτων και σε 47 στοχοποιήθηκαν ΛΟΑΤΚΙ άτοµα.
Από την πλευρά της ΕΛΑΣ, ο υπαστυνόµος ∆ηµοσθένης Κατσιαβάρας, παρουσίασε τα καταγεγραµµένα
στοιχεία, σηµειώνοντας ότι «το 2017 η αστυνοµία έλαβε
215 κλήσεις , εκ των οποίων οι 56 αφορούσαν ρατσιστικά περιστατικά.

Οι µορφές βίας που καταγράφηκαν
είναι η εξύβριση και µετά οι σωµατικές
βλάβες».
Ακόµη, ο κ. Κατσιαβάρας τόνισε ότι
«από το 2015, η αντιµετώπιση της
ρατσιστικής βίας αποτελεί µία από τις
βασικές προτεραιότητες της ΕΛΑΣ και
καταβάλλονται προσπάθειες για να
αντιµετωπιστεί το φαινόµενο όσο το
δυνατόν πιο αποτελεσµατικά. Στο
πλαίσιο αυτό έχουν συσταθεί ειδικές
επιτροπές αντιµετώπισης ρατσιστικής
βίας. Για την αντιµετώπιση του ρατσισµού δεν αρκεί µόνο
η καταγραφή από το ∆ίκτυο, ή η προσπάθεια από την
αστυνοµία να προσεγγίσει τα θύµατα, αλλά πρέπει να
συνεργαστούµε σε όλους τους τοµείς».
Η γενική γραµµατέας ∆ιαφάνειας κι Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Μαρία Γιαννακάκη, υπογράµµισε µε τη σειρά
της ότι "η γενική γραµµατεία Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
έθεσε εξαρχής στην κορυφή των προτεραιοτήτων την
πρόληψη και την καταπολέµηση του ρατσισµού, της
ρατσιστικής βίας και της ρητορικής του µίσους. Έχουν
ξεκινήσει εργασίες προκειµένου να εκπονηθεί για πρώτη
φορά το εθνικό σχέδιο δράσης κατά του ρατσισµού και
της µισαλλοδοξίας. Το υπουργείο ∆ικαιοσύνης που προέβη στην ψήφιση του νόµου για την νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου, προωθεί σε συνεργασία µε τις
δικαστικές αρχές την επιµόρφωση δικαστών κι εισαγγελέων σε σχέση µε το ρατσιστικό έγκληµα. Ιδιαίτερα
σηµαντική είναι η αυριανή κύρωση στη Βουλή της σύµβασης της Κωνσταντινούπολης του Συµβουλίου της
Ευρώπης, η οποία θεσπίζει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο
για την αντιµετώπιση της έµφυλης βίας κι αποτελεί ένα
σηµαντικό βήµα για την προστασία και την κατοχύρωση
των δικαιωµάτων των γυναικών».

Καταγράφηκαν 184 υποθέσεις, 112 περιστατικά από

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ
Γ. Τσουκαλάς: Θέλουµε ένα λιµάνι µεγαλύτερο, πιο ευέλικτο και ελκυστικό για δουλειές, δίχως να ενοχλεί την πόλη

Τ

ο Σωµατείο Λιµεν εργατών επισκέφθηκε χ θες το πρωί αν τιπροσωπεία της
∆ηµοτικής Αρχ ής αποτελούµεν η από
το ∆ήµαρχ ο Γιώργο Τσουκαλά και τους
∆ηµοτικούς Συµβούλους ∆έσποιν α
Οικον όµου και ∆ηµήτρη Τσάτση.
Μιλών τας ο ∆ήµαρχ ος αν έφερε:
« Έχ ουµε έγκαιρα καταν οήσει τη στρατηγική σηµασία του λιµαν ιού. Σε µια
πόλη οι δουλειές του λιµαν ιού αποτελούν
αιτία αν άπτυξης και προόδου. Γι’ αυτό
θεωρούµε πλεον έκτηµα για την πόλη την
ύπαρξη του λιµαν ιού. Και βέβαια σε µια
βιοµηχ αν ική πόλη το λιµάν ι υπηρετεί κυρίως τις αν άγκες πρώτων υλών των επιχ ειρήσεων , το εµπόριο των παραγόµεν ων αγαθών . Τροφοδοτεί τη βιοµηχ αν ική παραγωγή και
µε αυτή την έν ν οια λιµάν ι και βιοµηχ αν ία συν δέον ται.
Η θέση του λιµαν ιού επιλέχ θηκε στο σηµεριν ό χ ώρο πριν αρκετές δεκαετίες, όταν η
πόλη ήταν µικρή, σχ εδόν χ ωριό. Είν αι σαφές ότι η σηµεριν ή θέση είν αι ακατάλληλη.
Ουσιαστικά είν αι εµπόδιο για την αν άπτυξη του παραλιακού µετώπου αφού δεσπόζει σε
µια θέση που κάλλιστα µπορεί ν α γίν ει χ ώρος περιπάτου, ν α συν δεθεί µε τις παραλίες
του Φον ιά και του ΙΡΙΣ. Υποστηρίζουµε τη µεταφορά του σε άλλο σηµείο εκτός πόλης, τη
Βλύχ α. Η πολιτική αυτή θέση είν αι συν επής και µε την αν άπτυξη της πόλης και µε την
αξιοποίηση του χ ώρου, όταν το λιµάν ι µετεγκατασταθεί. Μπορεί ν α δηµιουργηθεί έν α λιµάν ι µεγαλύτερο, πιο σύγχ ρον ο, πιο ευέλικτο από το σηµεριν ό, δίχ ως ν α εν οχ λεί την
πόλη. Έν α λιµάν ι ελκυστικό για δουλειές.

Όσο το λιµάν ι παραµέν ει
στο σηµεριν ό χ ώρο, µας
εν διαφέρει ν α υπάρξουν
δουλειές και αυτές ν α τηρούν τους περιβαλλον τικούς
όρους και την εργατική
ν οµοθεσία. Καταν οούµε
την αν άγκη συν εργασίας
µεταξύ ΟΛΕ και ∆ήµου.
Προσπάθεια της ∆ηµοτικής
Αρχ ής είν αι ν α στηρίξει
κάθε θετική απόφαση, κάθε
κίν ηση για την αν αβάθµιση

του χ ώρου και τη λήψη µέτρων ασφαλείας.
Θέτουµε ως προτεραιότητα την αν έλκυση των ν αυαγίων , πρωτίστως των επικίν δυν ων ,
ώστε η θάλασσα ν α µην κρύβει κιν δύν ους τη ν αυσιπλοΐα και, κυρίως, ν α µην ρυπαίν εται. Να θυµίσω τη δέσµευση του Πρωθυπουργού για την αν έλκυση των ν αυαγίων και ν α
υπογραµµίσω ότι οι σχ ετικοί διαγων ισµοί έχ ουν αποβεί άγον οι.
Καταγεγραµµέν η είν αι η διαφων ία µας µε την πολιτική του ΟΛΕ ν α δέχ εται τα παροπλισµέν α πλοία στον κόλπο της Ελευσίν ας. Θεωρούµε αυτή την πολιτική µον οµερή, άδικη
και περιβαλλον τικά ασύµφορη. Χαρακτηρίζει και περιγράφει άδικα τον κόλπο της Ελευσίν ας.
Τέλος γν ωρίζετε ότι ο ΟΛΕ αποφάσισε ν α δοθούν στο ∆ήµο 4 σηµεία του παραλιακού
µετώπου. Ο ∆ήµος δεσµεύεται για την αξιοποίησή τους ώστε ν α αποδείξουµε ότι µπορούµε ν α αποτελέσουµε υψηλό ποιοτικό πρότυπο διαχ είρισης.»

10-θριάσιο
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θα αναπλαστεί πλήρως και θα γίνει ενεργειακό
και περιβαλλοντικό πάρκο µε τα πιο υψηλά διεθνή πρότυπα.
3.
Οι περιουσίες των πολιτών θα αναβαθµιστούν και δεν θα καταδικαστούν οριστικά σε
πλήρη ευτέλεια, όπως µίζερα σχεδιάζουν οι
κύκλοι της «σκουπιδοφαγίας»
4.
Οι µόνες εγγυήσεις για την οριστική και
διαχρονική διαφύλαξη της υγείας και της ποιότη-

τας ζωής των συνδηµοτών µας και των παιδιών µας είναι η υλοποίηση αυτής και µόνο
της πολιτικής που διαχρονικά υπηρετώ.
Ας το πάρουν απόφαση δεν θα µας
εµποδίσει κανείς , δεν θα κάνουµε πίσω.
Τα όποια «Μέτωπα» ∆υτικά, Ανατολικά,
Βόρεια ή Νότια, ας σταµατήσουν πια να
παίζουν µε τις αγωνίες και τις τύχες των
κατοίκων της περιοχής, για να εξυπηρετήσουν µόνο πρόσκαιρες προεκλογικές σκοπιµότητες και ανοµολόγητα οφέλη».

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

Ασπρόπυργος:
πωλούνται 7,5
στρέµµατα
θέση Κατσουλιέρη
κοντά στο Ρουπάκι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα
θέση Κατσουλιερη κοντά
στο Ρουπάκι
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6948560208

Ασπρόπυργος:
Πωλούνται 24
στρέµµατα στη
θέση Ρυκιά

Αχαρακτήριστη ζώνη
περίπου 24 στρέµµατα θέση
Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6948560208
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Ήδη, η Εφηβική Θεατρική Οµάδα
Μαγούλας, υπό την επίβλεψη του
σκηνοθέτη κ. Θοδωρή Ευστρατιάδη,
προετοιµάζει όπως κάθε χρόνο, την
παράσταση που θα ανεβάσει στο τέλος
της µαθητικής περιόδου, που αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς µας
έχει συνηθίσει σε πολύ πετυχηµένες
παραστάσεις.
2. Ζωγραφική: Τα σεµινάρια ζωγραφικής, µε επιβλέποντα τον κ. Βαγγέλη Γκιόκα, προσελκύουν σταθερά µεγάλο
ενδιαφέρον, καθώς αποτελούν παραδοσιακά τρόπο ανάπτυξης της δηµιουργικής σκέψης, της αυτοπεποίθησης και
της κοινωνικότητάς των µαθητών.
3. Κεραµική: Στο πλαίσιο του εργαστηρίου επιδιώκεται ένα συναρπαστικό
ταξίδι στο χρόνο από την πρώιµη αρχαιότητα µέχρι τις µέρες µας. Πρόκειται για
ένα νέο πρόγραµµα σεµιναρίων, που
πραγµατοποιείται µε την πολύτιµη
συνεργασία του κεραµίστα-αγγειογράφου της πόλης, κ. Θανάση Κατσαρά.
Οι µεγαλύτεροι µαθητές έχουν ήδη
ολοκληρώσει τον κύκλο κατάρτισης και

κατασκευών σε αντικείµενα της εποχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
NOMΟΣ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
∆/ΝΣΗ
Οικονοµική
Τ ΜΗΜΑ
Προµηθειών
Πληροφορίες : Νίνου Αθηνά
Τ ηλέφωνο
: 2105537237
Fax
: 2105537268
email
: prom@elefsina.gr
Ελευσίνα, 27/03/ 2018
Αρ. Πρωτ. οικ : 4449

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
« Απολύµαν ση – Απεν τόµωση
– Κουν ουποκτον ία Κτιρίων και
Κοιν οχρήστων Χώρων του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
NOMΟΣ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
∆/ΝΣΗ
Οικονοµική
Τ ΜΗΜΑ
Προµηθειών
Πληροφορίες : Νίνου Αθηνά
Τ ηλέφωνο
: 2105537237
Fax
: 2105537268
email
: prom@elefsina.gr
Ελευσίνα, 27 / 03/ 2018
Αρ. Πρωτ. οικ : 4446
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
«Προµήθεια Αν αλώσιµων
Εκτυπωτών - Πολυµηχαν ηµάτων »
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του Χαλκού, αλλά και
αντιγράφου αναθ
ηµατικού ειδωλίου ελευσίνιας θεότητας
από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας. Παράλληλα, δηµιουργήθηκε κι
επιπλέον τµήµα γνωριµίας κι εξοικείωσης για µικρότερες ηλικίες, έπειτα από
αυξηµένο ενδιαφέρον των συµµετεχόντων. Οι συµµετέχοντες σε αυτό κατασκευάζουν κατά κύριο λόγο παιχνίδια και
χρηστικά αντικείµενα.
4. Φωτογραφία: Το εργαστήρι φωτογραφίας συνεχίζει σταθερά την πορεία
του µε την εκπαίδευση των συµµετεχόντων σε τεχνικές αποτύπωσης της
πραγµατικότητας, αποτελώντας έναν
διαχρονικό τρόπο ανάπτυξης της φαντασίας και της οπτικής µε την οποία
αντιλαµβάνονται τον κόσµο γύρω τους.
Τα σεµινάρια φωτογραφίας και
κινούµενης εικόνας, πραγµατοποιούνται
µε την συνεργασία του ελευσίνιου
φωτογράφου, κ. Βαγγέλη Γκίνη.
5. Εργαστήριο κινούµενης εικόνας (animation): Στο πλαίσιο των σύγχρονων
µορφών τέχνης, πραγµατοποιείται για
πρώτη φορά φέτος, εργαστήρι
κινούµενης εικόνας µέσω τεχνικών animation. Με την τεχνική “stop motion”,

∆ήµου και Απολύµαν ση –
Απεν τόµωση Κτιρίων »
Προϋπολογισµού δαπάν ης
38.898,80€
ΚΑΕ 20.6261.0002 και
10.6274.0003

Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας προκηρύσσει διαγωνισµό µε Συνοπτική
∆ιαδικασία , µε σφραγισµένες προσφορές για την υπηρεσία
«
Απολύµανση – Απεντόµωση –
Κουνουποκτονία Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου και
Απολύµανση – Απεντόµωση
Κτιρίων» προϋπολογισµού δαπάνης 38.898,80 € σύµφωνα µε την µε
αρ. 48/2018 τεχνική περιγραφή
της ∆/νσης
Καθαριότητας ,
Ανακύκλωσης , Περιβάλλοντος και
Πρασίνου του ∆ήµου Ελευσίνας,
που αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσης.
Ο Ανάδοχος θα επιλεγεί σύµφωνα
Προϋπολογισµού δαπάν ης
38.983,96€
ΚΑΕ 10.6613.0006

Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας προκηρύσσει διαγωνισµό µε Συνοπτική
∆ιαδικασία , µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια
Αναλώσιµων Εκτυπωτών- Πολυµηχανηµάτων» προϋπολογισµού
δαπάνης 38.983,96 € σύµφωνα µε
την µε αρ.51/2018 τεχνική περιγραφή του Τ µήµατος ∆ιαφάνειας.
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής,
που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Ο Ανάδοχος θα επιλεγεί σύµφωνα
µε την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής και µετά
τον έλεγχο των δικαιολογητικών

οι συµµετέχοντες εξοικειώνονται µε την
έννοια της κίνησης, της δράσης, της
δηµιουργίας χαρακτήρων από διαφορετικά υλικά καθηµερινής χρήσης, των
λειτουργικών προγραµµάτων αλλά και
της αφήγησης, δηµιουργώντας µικρές
δικές τους ιστορίες και χαρακτήρες
ηρώων, σε ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών
θεµάτων.
Ήδη οι µαθητές έχουν προχωρήσει
στην ολοκλήρωση δύο βιντεο-προβολών προσεγγίζοντας µε δηµιουργική
προσέγγιση, κοινωνικούς προβληµατισµούς για το περιβάλλον αλλά και τον
πόλεµο εµπνεόµενοι από το έργο του
σπουδαίου έλληνα ποιητή Γιάννη
Ρίτσου.
Ο συνδυασµός παραδοσιακών και περισσότερο σύγχρονων µορφών καλλιτεχνικής δραστηριότητας της Περιβαλλοντικής Ακαδηµίας στοχεύει και καταφέρνει να ικανοποιήσει ένα µεγάλο
πλήθος ενδιαφερόντων των µαθητών,
διευρύνοντας την προσωπική και δηµιουργική τους έκφραση, καθώς καλούνται
να αναπτύξουν δραστηριότητες µε
υλικό και πνευµατικό αντίκτυπο, αξιοποιώντας τη φαντασία και την κριτική
τους σκέψη.

µε την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής και µετά
τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς.
Τ υχόν αποκλίσεις προσφοράς
από τις Τ εχνικές Προδιαγραφές θα
οδηγούν σε αυτόµατο αποκλεισµό
της.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
σε δώδεκα µήνες µε δικαίωµα
παράτασης.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 19
/ 04/ 2018
ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10:00 π.µ. ( ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών ) στο
∆ηµαρχείο Ελευσίνας - 2ο Όροφο
, που βρίσκεται στην διεύθυνση
Χατζηδάκη 41 και ∆ήµητρος ,
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
διενέργειας
διαγωνισµών
∆ηµοσίων Συµβάσεων υπηρεσιών .

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νοµικών προσώπων που να
ασκούν νόµιµα την εν λόγω δραστηριότητα.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να
προσκοµίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού.
Η τεχνική περιγραφή και η διακήρυξη θα παραλαµβάνονται ηλεκτρονικά από το site του ∆ήµου και
συγκεκριµένα από το
link :
http://www.elefsina.gr/diag_diak.
aspx?sflang=el
όπου θα
παρέχονται ελεύθερα , άµεσα και
δωρεάν.

συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς.
Τ υχόν αποκλίσεις προσφοράς
από τις Τ εχνικές Προδιαγραφές θα
οδηγούν σε αυτόµατο αποκλεισµό
της.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
σε δώδεκα µήνες µε δικαίωµα
παράτασης.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την
18/04/ 2018 ηµέρα Τ ετάρτη και
ώρα 10:00 π.µ. ( ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών ) στο
∆ηµαρχείο Ελευσίνας - 2ο Όροφο
, που βρίσκεται στην διεύθυνση
Χατζηδάκη 41 και ∆ήµητρος ,
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
διενέργειας
διαγωνισµών
∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών
.
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά

πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νοµικών προσώπων που να
ασκούν νόµιµα την εν λόγω δραστηριότητα.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να
προσκοµίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού.
Η τεχνική περιγραφή και η διακήρυξη θα παραλαµβάνονται ηλεκτρονικά από το site του ∆ήµου και
συγκεκριµένα από το
link :
http://www.elefsina.gr/diag_diak.
aspx?sflang=el
όπου θα
παρέχονται ελεύθερα , άµεσα και
δωρεάν.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
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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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΡΟΧΟΒΣΚΑΓΙΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΚΙΡΟΒ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΣΕ
ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ

48

120 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684
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Με το παραδοσιακό έθιµο “Χελιδονίσµατα!” υποδέχθηκαν την άνοιξη τα µικρά
των Παιδικών Σταθµών στα Άνω Λιόσια

Μ

ε “Τα χ ελιδον ίσµατα” υποδέχ τηκαν την Άν οιξη τα παιδιά των Παιδικών
Σταθµών Άν ω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής. Τα χ ελιδον ίσµατα είν αι έν α µελωδικό καλωσόρισµα της Άν οιξης µε τραγούδια που λέν ε τα παιδιά το µήν α
Μάρτιο γυρίζον τας από σπίτι σε σπίτι κρατών τας έν α στεφάν ι λουλουδιών πάν ω
στο οποίο υπάρχ ει έν α οµοίωµα χ ελιδον ιού.
Το έθιµο αυτό
έχ ει ‘µαγικό χ αρακτήρα’
καθώς
µ ε τ α µ ο ρ φ ών ε ι
τους αν θρώπ ους
και τους κάν ει πιο
γελαστούς και χ αρούµεν ους. . Τα
π αιδιά
τραγουδούν :
ΧΕ ΛΙ ∆ Ο Ν Α
ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
Μ Α Υ Ρ Η
ΘΑΛΑΣΣΑ
Θ Α ΛΑ Σ Σ Α
ΕΠΕΡΑΣΕ , ΕΚΑΤΣΕ Κ ΛΑΛΗΣΕO
Τα παιδιά του Βρεφον ηπιακού Ολοκληρωµέν ης Φρον τίδας Ζωφριάς αν αβίωσαν
αυτό το έθιµο στο χ ώρο του σταθµού τους όπου τραγούδησαν τα "κάλαν τα", χ όρεψαν τραγούδια της ΑΝΟΙΞΗΣ και κεράστηκαν από τους γον είς τους κουλούρια,
σοκολατάκια και διάφορα άλλα γλυκίσµατα.

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2

Σηµειών εται ότι αυτές οι τιµές είν αι εν δεικτικές και
βασίζον ται σε εκτιµήσεις και πως αν άλογα µε τη ζήτηση της Μεγάλης Εβδοµάδας αν αµέν εται ν α µειωθούν
ακόµη περισσότερο, εν ώ επίσης δεν εµπεριέχ ουν τις
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ : 28-3-18
Αρ.Πρωτοκ.:10848

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

1. Ο ∆ήµος ΦΥΛΗΣ Νοµού
ΑΤ Τ ΙΚΗΣ προκηρύσσει ∆ηµόσιο
Αν οικτό Ηλεκτρον ικό ∆ιαγων ισµό, µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε
κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), για
την
ανάθεση
του
έργου
“ Α Σ Φ Α Λ ΤΟ Σ ΤΡ Ω Σ Ε Ι Σ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ”, µε εκτιµώµενη συνολική
αξία 1.609.000,00 €. (µε Φ.Π.Α.)

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια
προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί”
της
πύλης
www.promitheus.gov.gr,
στο

ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής .
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 17η Απριλίου 2018 η
αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες, που
συµµετέχουν στη
διαδικασία
σύναψης σύµβασης, συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικά µε
τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 19/4/18.
Πληροφορίες στο
τηλέφωνο
210/2482233, FAX επικοινωνίας
210/2486196, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βουτσινά
Β. ή κ. Καραµπίνη.

3. Ο Τ ύπος Αναθέτουσας Αρχής &
∆ραστηριότητα που αυτή ασκεί
είναι [Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
/ Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
4. Η σύµβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δηµόσιας σύµβασης
και δεν ανατίθεται από κεντρική
αρχή αγορών.
5. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου
CPV είναι 45233222-1.

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

Σύµφων α µε τον
Πρόεδρο των Παιδικών Σταθµών κο
Καµαριν όπουλο Παν αγιώτη, τα παιδιά µαζί µε
τους παιδαγωγούς τους
και τη βοήθεια των
γον ιών τους, βρίσκουν
π άν τα π ρωτότυπ ους
τρόπ ους
να
µας
µαγεύουν και ν α µας
αν εβάζουν το κέφι και
τη διάθεση.

π ροωθητ ικ ές-εκ π τ ωτ ικές εν έργειες που πραγµατοπ οιούν ται αυτή την
περίοδο.
Επιπλέον , το 2018 για
άλλη µια χ ρον ιά οι τιµές
εµφαν ίζουν
σηµαν τικό
εύρος το οποίο εκτιµάται
περίπου σε 40%, δίν ον τας τη δυν ατότητα στον
καταν αλωτή ν α επιλέξει το
καλάθι αν άλογα µε τις
δυν ατότητες του.
Σηµαν τικό ρόλο για άλλη
µια χ ρον ιά αν αµέν εται ν α παίξει και η παρατηρούµεν η το τελευταίο διάστηµα έν ταση των προσφορών και προωθητικών εν εργειών από τις αλυσίδες
σουπερµάρκετ και τις προµηθευτικές εταιρείες µε τη
µορφή παροχ ής επιπλέον εκπτώσεων , εκπτωτικών
κουπον ιών κλπ (η οποία αφορά σχ εδόν το σύν ολο
των εποχ ιακών προϊόν των και εκτιµάται ότι παρέχ ει
Οδηγίες
2014/24/ΕΕ
και
2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός τριών 3
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκοµίζεται
υποχρεωτικά από τον οικονοµικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο
φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική
επιστολή συµµετοχής.
8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών, γίνεται δεκτή.

9. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα
στον διαγωνισµό, κατά τη διάταξη
του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
για διάστηµα εννέα (9) µηνών, από
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.

10. Ηµεροµηνία και ώρα λήξης της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Απριλίου,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10: 00
π.µ.
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24η Απριλίου
2018, Τρίτη ηµέρα και ώρα 10:00
π.µ.

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

12. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α) Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο
Μ.Ε.ΕΠ,
που
καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, δηλαδή 2η και
άν ω τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑ.
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που
είναι εγκατεστηµένοι σε:
i) σε κράτος - µέλος της Ένωσης,
ii) σε κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
iii) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε
την Ένωση Προσαρτήµατος I της
ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
iv) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση (iii) της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.
13. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος
ένωσης.

επιπλέον όφελος περίπου 10-12% κατά µέσο όρο
στους καταν αλωτές που θα τις επιλέξουν ).
Ως εκ τούτου κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδοµάδας θα δηµοσιευθούν αν αν εωµέν α αποτελέσµατα
µε βάση τις προσφορές και λοιπές προωθητικές εν έργειες οι οποίες αν αµέν εται ν α αν αν εωθούν τις επόµεν ες ηµέρες.
Σύµφων α µε το ΙΕΛΚΑ, το χ αµηλό συγκριτικά µε το
παρελθόν επίπεδο τιµών του τυπικού πασχ αλιν ού
καλαθιού είν αι αποτέλεσµα της έν τασης του αν ταγων ισµού λόγω τόσο του µειωµέν ου διαθέσιµου εισοδήµατος των καταν αλωτών , όσο και των σηµαν τικών
επιχ ειρηµατικών αλλαγών των προηγούµεν ων ετών .
Επίσης, η διαφορά τιµών των καταστηµάτων µεγάλων αλυσίδων σουπερµάρκετ από την υπόλοιπη
αγορά (µε χ αρακτηριστικότερο παράδειγµα την τιµή
του αρν ιού) είν αι αποτέλεσµα των οικον οµιών κλίµακας, της αποτελεσµατικής λειτουργίας των οργαν ωµέν ων τµηµάτων προµηθειών των σουπερµάρκετ και
της µακροχ ρόν ιας συν εργασίας µε οργαν ωµέν ους
µεγάλους προµηθευτές.
Οι ενώσεις Οικονοµικών φορέων
συµµετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του
Ν. 4412/2016.

14. Τ ο έργο χρηµατοδοτείται από
την Περιφέρεια Αττικής από τον
κωδικό Κ.Α.Ε. 9771.06.033 και
προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
15. Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής, ύψους 2% επί του
προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α.,
δηλ. ανέρχεται στο ποσό των
25.951,61 € και ισχύ τουλάχιστον
30 ηµερών, µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην
περίπτωση ένωσης οικονοµικών
φορέων, η εγγύηση συµµετοχής
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονοµικών φορέων
που συµµετέχουν στην ένωση.
16. Λόγοι αποκλεισµού ισχύουν
σύµφωνα µε το άρθρο 73 του
Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της
διακήρυξης.
17. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

18. Θα πρέπει να κατατεθεί,
επίσης, το Τ υποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ ΕΥ∆).

19. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6)
µην ών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
20. Η έγκριση κατασκευής του
δηµοπρατούµενου έργου αποφασίστηκε µε την υπ' αριθµό 42/2-318 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου, η έγκριση
των όρων διακήρυξης και τευχών
διαγωνισµού µε την υπ' αριθµό
78/23-3-18 και η έγκριση δαπάνης,
ψήφιση πίστωσης µε την υπ’
αριθµό 77/23-3-18 απόφαση της
Οικονοµικής
Επιτροπής
του
∆ήµου Φυλής. Έχει εκδοθεί η υπ’
αριθµό 600/18 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. Τ ο αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί,
επίσης, από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.

21. Αυτή η Προκήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό
Τ ύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66
του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραµµα "∆ιαύγεια" diavgeia.gov.gr
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 28-3-18

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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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
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
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης.
Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον
του super market Σκλαβενίτης.
Επικοινωνία : 6946369359

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
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), µπάνιο, 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
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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

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

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

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

210 32 19 776
210 55 46 019

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

∆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

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

