
Απονοµή κυπέλλου στον
πρωταθλητή της Β΄ΕΠΣ∆Α

Αστέρα Μαγούλας

""ΛΛααββρράάκκιιαα""  φφοορροοδδιιααφφυυγγήήςς::  
Ταξιτζής χρέωσε 280 ευρώ 

τη διαδροµή Αθήνα - Λουτράκι
Αισχύλειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Καλοκαιρινή 

Εκστρατεία Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότητας 2018
««ΑΑγγααππηηµµέένναα  ∆∆εεδδοοµµέένναα::  ππααρρααττηηρρώώ  κκααιι  µµεεττρρώώ  ττοονν  κκόόσσµµοο»»

ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ 

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Έκκληση για περιορισµό των
απορριµµάτων στις ελάχιστες δυνατές ποσότητες

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

Κ 2239

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΥΥΡΡΙΙΑΑΝΝΗΗ
ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ
∆∆..ΣΣ..  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

– Ενηµέρωση για τις
νέες αυξηµένες 

αντικειµενικές αξίες
στη ∆υτική Αττική 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ,

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ), ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙσσεελλ..  1155
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για τον ∆ήµο 
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∆εν εισακούστηκε εν τέλει η πρόταση του
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας για µια δίκαιη

µείωση των αντικειµενικών αξιών ακινήτων
σσεελλ..    22--1111

ΥΥππεεγγρράάφφηη  ηη  
σσυυµµφφωωννίίαα  σσττιιςς  
ΠΠρρέέσσππεεςς  εενν  µµέέσσωω  
λλααϊϊκκήήςς  οορργγήήςς

--  ΜΜαακκεεδδόόννεεςς  ααπποοκκάάλλεεσσεε
ττοονν  λλααόό  ττοουυ  οο  ΖΖάάεεφφ
Τραυµατίες και χηµικά στη

συγκέντρωση για τη Μακεδονία



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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 65011020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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Ασπρόπυργος
ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 2105598618

Ελευσίνα 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. 

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
Καµπόλη Αικατερίν η Ι. Μητροπόλεως 52 &

Καν ελλοπούλου 2, 2102475608

Αχαρν ές
Σεν ούν τα Αν τουάν  Γ. Κύπρου 76, 
Όπισθεν  ∆ηµαρχείου, 2102469800

Χαιδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78,

Πλησίον  Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής - ∆άσος,
2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις              

Η θερµοκρασία από 18 έως 27
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Έρασµος

Λεόντιος, Λεοντία, Λεοντίνα,
Λεοντίτσα

Τ
ην µείωση των αντικειµενικών αξιών
όλων των ακινήτων στο σύνολο του
∆ήµου ζήτησε, ήδη από τον Φεβρουάριο,

µε πρωτοβουλία της ∆ηµάρχου Γιάννας Κριε-
κούκη, από την Επιτροπή καθορισµού τιµών
Ακινήτων της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής
Αττικής ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ∆ήµου, η
διοίκηση του ∆ήµου έθεσε υπόψη του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου τα πολλά προβλήµατα που
δηµιουργήθηκαν όχι µόνο από την πληµµύρα
της 15ης Νοεµβρίου, τις εκτεταµένες ζηµιές
στην ΠΕΟΑΘ και την αβεβαιότητα σχετικά µε
την εξέλιξη των αντιπληµµυρικών έργων αλλά
και την αυξανόµενη οικονοµική κρίση που
πλήττει το σύνολο των πολιτών, νοικοκυριών
και επιχειρήσεων τα οποία επιτείνουν την µείω-
ση της αξίας της ακίνητης περιουσίας τους.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει
την δίκαιη µείωση των αντικειµενικών αξιών
ακινήτων για το σύνολο του ∆ήµου και απέ-
στειλε την σχετική απόφαση στο Υπουργείο
Οικονοµικών στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας
Περιουσίας, Γεν. ∆ιεύθυνση Περιουσίας και
Κοινωφελών.
∆υστυχώς παρά το δίκαιο αίτηµα και τις ιδιά-
ζουσες συνθήκες η πρόταση του ∆ήµου δεν
έγινε δεκτή και η κεντρική διοίκηση αγνόησε
την συγκεκριµένη πρωτοβουλία.

Ακολουθεί η υπ’ αριθµ. 33/14.02.2018
απόφαση του ∆.Σ. που αφορά στις νέες
αντικειµενικές αξίες.

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΥΥΡΡΙΙΑΑΝΝΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆..ΣΣ..  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

– Ενηµέρωση για τις νέες αυξηµένες 
αντικειµενικές αξίες στη ∆υτική Αττική 

Συνεδριάζει αύριο  Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα  20:30
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας για τη συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερή-

σιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη συνδιοργάνωσης διή-

µερης εκδήλωσης µε το Σύλλογο Ποντίων Ελευσίνας «ΝΕΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ» για µουσικοχορευτική παράσταση µε όργα-
να, παρουσιάσεις και αφηγήσεις παραµυθιών στην Ποντιακή
Λαλιά και παιχνίδια της αλάνας.
2. Συζήτηση για την πρόταση του Νόµου Κλεισθένης.
3. Συζήτηση – Ενηµέρωση για τις αντικειµενικές αξίες

στο ∆ήµο Ελευσίνας.
4. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί χρηµατοδότ-

ησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας από τον
∆ήµο µας, µηνός Μαϊου 2018 του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ρά-
σης.
5. Αποδοχή παραίτησης τακτικού µέλους της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής.
6. Εκλογή τακτικού µέλους της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής.
7. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την είσπραξη

εύλογης αποζηµίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών
της δραστηριότητας της Κ.Ε.∆.Ε. «Αισχύλεια 2018».
8. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την είσπραξη

εύλογης αποζηµίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών
της δραστηριότητας της Κ.Ε.∆.Ε. «Περιβαλλοντική Ακαδηµία».
9. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την είσπραξη

εύλογης αποζηµίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών
της δραστηριότητας της Κ.Ε.∆.Ε. «Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγω-
γής».
10. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την είσπραξη

εύλογης αποζηµίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών
της δραστηριότητας της Κ.Ε.∆.Ε. «Θερινή Παιδική Κατασκήνω-
ση».

11. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
δαπάνης εκτυπώσεων  εντύπων – φακέλων αλληλογραφίας µε
το λογότυπο του ∆ήµου (µπλόκ πράξης βεβαίωσης παραβά-
σεων ΚΟΚ για την  ∆ηµοτική Αστυνοµία).
12. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας Συντήρη-

σης και επισκευής λοιπού κεφαλαιακού µηχανολογικού εξοπλι-
σµού, ξυλουργικών µηχανηµάτων κ.λ.π.
13. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προ-

µήθειας αυτοκινούµενων αναρροφητικών σαρώθρων.
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων

παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή των αντικειµένων
των συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.
15. Έγκριση ή µη του από 20-3-2018 πρακτικού της

Συµβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών
& Αµφισβητήσεων (παρ. 8 ά. 7 του Ν.2307/95 και παρ. 3β ά.
17 του Ν. 3491/2006).
16. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρων των

σχολικών συγκροτηµάτων του 3ου, 8ου και του 11ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Ελευσίνας και του Γυµνασίου Μαγούλας για την υλο-
ποίηση του Προγράµµατος «Θερινή Παιδική Κατασκήνωση της
Κ.Ε.∆.Ε. έτους 2018».

∆εν εισακούστηκε εν τέλει η πρόταση του
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας για µια δίκαιη

µείωση των αντικειµενικών αξιών ακινήτων

συνεχί ζεται  στη σελ. 11
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Πραγµατοποιήθηκε στις
14/6 µε µεγάλη επιτ-
υχία η εκδήλωση του

Αστέρα Μαγούλας για την στέψη
του πρωταθλητή της Β' ΕΠΣ∆Α
2017-18.

Η γιορτή άνοιξε µε αγώνες των
ακαδηµιών της οµάδας µε τη
συµµετοχή της Sportland Ασπρ-
οπύργου και του Απόλλωνα Πον-
τίων.

Στη συνέχεια ακολούθησε
φιλικός αγώνας του Αστέρα µε τη
∆άφνη Αθηνών. Το ∆.Σ της οµά-
δας µας ευχαριστεί την αντίστοιχη της ∆άφνης
Αθηνών για τη συµβολή της στην πραγµατο-
ποίηση της εκδήλωσης. Για την ιστορία το σκορ
έληξε µε 3-1 υπέρ των γηπεδούχων.

Παρευρέθησαν και τίµησαν µε την παρουσία
τους:

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Γιάν-
νης Βασιλείου και ο νοµαρχιακός σύµβουλος
Ταξιάρχης Φαρµάκης.

Από την ∆ηµοτική Αρχή η Αντιπρόεδρος του
∆ηµ. Συµβουλίου Ελευσίνας Βαρβάρα Ρεν-
τούµη και ο δηµοτικός σύµβουλος Χαράλαµ-
πος Ανδρώνης. 

Ο Πρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.Π.Α Ελευσίνας
Βασίλης Αγριµάκης και ο Αντιπρόεδρος Θεό-
δωρος Τζαρτζούλης καθώς επίσης και η τοπική
σύµβουλος Ενότητας Μαγούλας  Σοφία 

Στάµου. Από την ΕΠΣ∆Α ο Πρόεδρος κ.
Μιχάλης Τζανόπουλος, ο Γενικός Γραµµατέας
Γεώργιος Ντούρος, ο Ειδικός Γραµµατέας
Νίκος Ευθυµίου και ο Αρχιδιαιτητής Νεκτάριος
Παστρωµάς.

Παρευρέθησαν επίσης εκπρόσωποι οµά-
δων, από τον Πανελευσινιακό ο Πρόεδρος
Κώστας Αθανασίου και ο ΚώσταςΝικολάου,
από τον Μανδραϊκό ο Πρόεδρος Νίκος Παπα-
δάκης και ο Κωνσταντίνος Πέτρου, ο Πρόεδρ-
ος του Απόλλωνα Ποντίων Κυριάκος Σιδηρό-
πουλος, ο Πρόεδρος του Πυρρίχιου Χρήστος
Αποστολόπουλος, ο Πρόεδρος της ∆άφνης
Αθηνών Γιώργος Αγγελής, από τον Αία Παρ-
αλίας Ασπροπύργου ο Πρόεδρος Νικόλαος
Αγγελόπουλος και ο Βασίλειος Λαµπρόπουλος
και από τον Πήγασο Θριάσιου η Αθήνα Ρεν

τούµη. Επίσης τίµησαν µε την παρουσία του
την εκδήλωση, οι πρώην Πρόεδροι του Α.Ο
Αστέρα Μαγούλας, Ιωάννης ∆ηµητρόπουλος
και Βαγγέλης Ρόκας. Ο Πρόεδρος της Π.Α.Ε.
Αστέρας Μαγούλας στη µεγάλη πορεία µέχρι
την Β' εθνική Αντώνης Ρόκας και ο γενικός
αρχηγός Παναγιώτης Μοίρας.

Ο παλαίµαχος ποδοσφαιριστής και επί
σειρά ετών αρχηγός της οµάδας Γιάννης Στραϊ-
τούρης. Και ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλό-
γων Γονέων Μαθητών ∆. Ελευσίνας Πανα-
γιώτης Πιτέλης

Ακόµη οι προπονητές των µικτών οµάδων
Νέων και Παίδων Αποστολής Λινάρδος και
Ζαχαρίας Ιωάννου. Οι προπονητές που κατά
τη διάρκεια της χρονιάς συνεργάστηκαν µε την
οµάδα µας και συνέβαλλαν στην άνοδο της, 

∆ήµος Ρόκας, Βαγγέλης
Σάµιος, Βαγγέλης Μπέκας και
Θανάσης Ρούτης.

Τιµήθηκε για την πολυετή
προσφορά του στον χώρο
του ποδοσφαίρου ο πρόεδρ-
ος της ΕΠΣ∆Α Μιχάλης
Τζανόπουλος. 

Το βραβείο παρέδωσε η
πρόεδρος του Αστέρα Αικατε-
ρίνη Νικολάου.

Αναµνηστικά της εκδήλω-
σης παρέλαβαν εκπρόσωποι
της δηµοτικής αρχής, ο αρχι-

διαιτητής της ΕΠΣ∆Α Νεκτάριος Παστρωµάς,
το διαιτητικό τρίο, η ∆άφνη Αθηνών, το προ-
πονητικό επιτελείο του Αστέρα και οι µεγάλοι
χορηγοί της οµάδας µας.

Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι στο χώρο
του βοηθητικού γηπέδου, που κράτησε µέχρι
τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το ∆.Σ του Αστέρα Μαγούλας νιώθει την
ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσοι προσέφε-
ραν για την πραγµατοποίηση της χτεσινής
εκδήλωσης, το πλήθος κόσµου που παρα-
βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου καθώς
επίσης και τον Θεόδωρο Γεωρνταµιλή για το
πλούσιο φωτογραφικό υλικό που µας παρ-
αχώρησε.

Μαγούλα 15-6-2018                       
Το ∆Σ 

Υπογράφηκε στη Μεγάλη Πρέσπα, η συµφωνία
για το ονοµατολογικό της πΓ∆Μ από τους υπο-
υργούς Εξωτερικών Ελλάδας και Σκοπίων αλλά

και τον Μάθιου Νίµτς µε την παρουσία Τσίπρα και Ζάεφ,
ενώ στη συνέχεια οι δύο αντιπροσωπείες µετέβησαν στο
Οτέσεβο των Σκοπίων για το γεύµα.

Στην οµιλία του πάντως που προηγήθηκε ο Ζόραν
Ζάεφ αναφερόταν συνεχώς στον λαό του ως Μακεδόνες.
Ο Ζόραν Ζάεφ ξεκίνησε την οµιλία του µε ρήση του Αρι-
στοτέλη: «∆εν µπορείς να πετύχεις τίποτε χωρίς θάρρ-
ος».  Σήµερα θέτουµε τέλος σε ένα µακροχρόνιο πρόβ-
ληµα, σηµείωσε. «Η µακεδονική και η ελληνική κοινωνία
είναι υπέρ, θέλουν την ειρήνη» πρόσθεσε. Είχαµε την
τόλµη και κάναµε ένα βήµα µπροστά, συνέχισε. «Τις
ευχαριστίες µου Αλέξη Τσίπρα για την ανδρεία που δείξα-
τε, ξέρω πολύ καλά ότι δεν ήταν εύκολο» πρόσθεσε. «Οι
πολίτες µας επιθυµούν τη δηµοκρατία» είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας του ο κ. Ζάεφ, «η ευρωπαϊκή αντίληψη
αποτελεί δηµοκρατική έκφραση, οι Έλληνες, οι Μακεδό-
νες, οι Ευρωπαίοι είναι πιο ισχυροί απέναντι στην ξενοφ-
οβία» είπε και συνεχίζοντας αναφερόµενος σε όσους
αντιδρούν στη συµφωνία επανέλαβε πως έχουν κάθε
δικαίωµα εντός δηµοκρατικού πλαισίου να εκφράσουν
την αντίθεση τους. «Εµείς αποφασίσαµε να κάνουµε ένα
βήµα µπροστά και να κοιτάξουµε το µέλλον, είµαστε
περήφανοι για αυτή τη συµφωνία που θα µας ενώνει και
σήµερα και πάντα» είναι το µήνυµα που έστειλε ο πρωθυ-
πουργός της πΓ∆Μ.

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλεσε φίλο και γείτονα τον
Ζόραν Ζάεφ και είπε: «Βρισκόµαστε στο δικό µας ραντε-
βού µε την ιστορία, βρισκόµαστε σε ένα σηµείο που το
έχουν διαβεί νικητές και ηττηµένοι. Βρισκόµαστε εδώ για
να αναµετρηθούµε µε το βάρος της δικής µας ιστορίας.
Βρισκόµαστε και οι δυο εδώ για να πράξουµε το πατριω-
τικό µας καθήκον, δεν ανταµώνουµε για να θρηνήσουµε
τις ήττες του παρελθόντος. Οπως είπε στόχος είναι «να
βαδίσουµε µαζί σε µια νέα εποχή ασφάλειας. Η σηµερινή
µας υπογραφή βάζει τα θεµέλια για αυτή τη νέα εποχή.
Οταν είχαµε συναντηθεί µε τον Ζόραν στο Νταβός έκανε

πολύ κρύο. Για 25 χρόνια το κρύο ήταν και στις
σχέσεις των χωρών µας. Πολύ λίγοι πίστευαν
ότι θα τα καταφέρναµε». Καταλήξαµε σε µια
αµοιβαία επωφελή συµφωνία, σηµείωσε ο
πρωθυπουργός λέγοντας πως η συµφωνία
αυτή επιτρέπει στους δύο πρωθυπουργούς να
απευθυνθούν στους λαούς τους και να την
στηρίξουν, και χαρακτήρισε πατριωτική τη
συµφωνία.

Στην τελετή της υπογραφής παρέστησαν
από την ελληνική πλευρά επίσης ο αναπληρ-
ωτής υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρ-
ούγκαλος, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης
Αµανατίδης και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από
την περιοχή της Μακεδονίας. Το παρών έδωσε και ο περ-
ιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.
Από την πλευρά της ΠΓ∆Μ, παρέστησαν επίσης η αντι-
πρόεδρος και υπουργός Άµυνας, ο αντιπρόεδρος και
υπουργός Εσωτερικών και ο αντιπρόεδρος επιφορτισµέ-
νος µε τα θέµατα ΕΕ.

Ένταση και χηµικά σε διαµαρτυρια για την συµφ-
ωνία  στη Βίγλα Πισοδερίου του δήµου Πρεσπών

Επεισόδια σηµειώθηκαν στο συλλαλητήριο κατά της
συµφωνίας µε την πΓ∆Μ στα Σκόπια, µε την αστυνοµία
να κάνει χρήση χηµικών, ενώ πληροφορίες αναφέρουν
ότι υπάρχουν τραυµατίες.Στην περιοχή - και συγκεκριµέ-
να στη Βίγλα Πισοδερίου του δήµου Πρεσπών - πραγµα-
τοποιήθηκε   από το πρωί συγκέντρωση διαµαρτυρίας
πολιτών κατά της συµφωνίας που υπεγράφη χθες για την
ονοµασία της πΓ∆Μ, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και του
Ζόραν Ζάεφ. Στη συγκέντρωση συµµετείχαν διαδηλωτές
που έφτασαν στο σηµείο µε πούλµαν από διάφορα
σηµεία της Ελλάδας.

Οµάδα διαδηλωτών επιχείρησε να πραγµατοποιήσει
πορεία προς το χωριό Ψαράδες, όπου γινόταν η τελετή µε
αποτέλεσµα να προκληθεί ένταση ανάµεσα σε αστυνοµι-
κές δυνάµεις που προσπάθησαν να τους αποµακρύνουν
κάνοντας ρίψη χηµικών.

Ν∆: Η συµφωνία των Πρεσπών είναι δύσκολο να
ανατραπεί από την επόµενη βουλή

∆ηµιουργούνται τετελεσµένα τονίζει το Μοσχάτο. Τι λέει
για τη συµφωνία, το ∆ηµήτρη Καµµένο και τους ΑΝΕΛ και
πως αποτιµά την προχτεσινή συζήτηση στη βουλή.

«Με αυτή τη συµφωνία, δηµιουργούνται τετελεσµένα
σε βάρος της χώρας µας. ∆ιότι µετά τη σηµερινή υπογρ-
αφή Τσίπρα-Καµµένου-Ζάεφ παράγονται έννοµες συνέ-
πειες που πολύ δύσκολα θα αλλάξουν. Τα Σκόπια θα
προχωρήσουν σε δηµοψήφισµα και στη συνέχεια σε
αλλαγή του Συντάγµατός τους. Και είναι προφανές ότι αν
τα καταφέρουν, καµία ελληνική βουλή, είτε η παρούσα,
είτε η επόµενη δεν θα είναι εύκολο να ανατρέψει τη συµφ-
ωνία των Πρεσπών.

∆ιότι αν το πράξει θα είναι σαν να αξιώνει από τους
Σκοπιανούς να ξανα-αλλάξουν το Σύνταγµά τους και το
όνοµά τους, γεγονός που θα καταστήσει περίγελο την
Ελλάδα σε όλη τη διεθνή κοινότητα. 

Αυτός είναι ο λόγος που η συµφωνία των Πρεσπών
είναι δύσκολο να ανατραπεί». Αυτό είναι το συµπέρασµα
της Ν∆ µετά τις σηµερινές υπογραφές στις Πρέσπες
µεταξύ των κυβερνήσεων δύο χωρών.

ΥΥππεεγγρράάφφηη  ηη  σσυυµµφφωωννίίαα  σσττιιςς  ΠΠρρέέσσππεεςς  εενν  µµέέσσωω  λλααϊϊκκήήςς  οορργγήήςς  
--  ΜΜαακκεεδδόόννεεςς  ααπποοκκάάλλεεσσεε  ττοονν  λλααόό  ττοουυ  οο  ΖΖάάεεφφ

συνεχί ζεται  στη σελ. 8

Απονοµή κυπέλλου στον πρωταθλητή της Β΄ΕΠΣ∆Α Αστέρα Μαγούλας 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε

αριθµ. 18ης/2018 
συνεδρίασηςτου ∆ηµοτικού

Συµβουλίου.
Αρ. Απόφ.:  315

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για
τον καθορισµό αριθµού µαθη-
τευόµενων Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Μεταλυκειακό Έτος - τάξη
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία
ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για
απασχόληση στο ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου κατά το σχολικό έτος
2018-2019.

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα
την 12η    Ιουνίου 2018, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 20.00 µ.µ., συνή-
λθε σε τακτική δηµόσια συνε-
δρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ασπροπύργου ύστερα από την
υπ’αριθµ. 14470/8-6-2018 έγγρ-
αφη πρόσκληση του Πρόεδρου
κου Αντώνιου Καραµπούλα,  η
οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε
όλα τα µέλη του Συµβουλίου, και
στον ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου,  σύµφωνα µε τις δ/ξεις
του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 
Πριν από την έναρξη της συνε-

δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, παρόντα ήταν
τα 23 και απόντα τα 10, και ονο-
µαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
1 3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
14)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

15)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

16)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             

17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ

19)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

20)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
9)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ 21)

ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
10)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ

2 2 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
11)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     

23)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

7)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    

8)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

9)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  

10)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

Ο  ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε

και η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλ-

ληλος του ∆ήµου, για την τήρηση
των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµ-

ης απαρτίας, ο Πρόεδρος κ.
Αντώνιος Καραµπούλας, κήρυξε
την
έναρξη της συνεδρίασης και

εισηγούµενος το 5ο θέµα της
ηµερησίας διάταξης  µε τίτλο:
«Λήψη απόφασης για τον καθο-
ρισµό αριθµού µαθητευόµενων
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό
Έτος - τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.,
Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία
Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο
∆ήµο Ασπροπύργου κατά το
σχολικό έτος 2018-2019», έθεσε
υπόψη των µελών του συµβου-
λίου, την υπ’ αριθµ.13988 /4-6-
2018  εισήγηση του ∆/ντή Ανθρ-
ωπίνων Πόρων, κου Ιωάννη
Παροτσίδη, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος, 4 Ιουνίου 2018                             

Αρ. Πρωτ: 13988
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΠΟΡΩΝ

Ταχ. ∆/νση :Λεωφ. ∆ηµοκρατίας
141               
Προς : Πρόεδρο ∆ηµοτικού
Συµβουλίου 
Ταχ. Κωδ. :193 00        
Πληροφορίες  : Καµπόλη Ανθή                                    
Αρ. Τηλεφώνου  :2132006715                              
Αρ. συσκ. Τηλεοµοιότυπου

:210-5576240
Ηλεκτρ. Ταχυδροµείο :kam-

poli.anthi@aspropyrgos.gr

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για τον καθο-
ρισµό αριθµού µαθητευόµενων
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και  Κατάρτισης (Μεταλυκειακό
Έτος- τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.,
Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία
Ι.Ε.Κ. )για  απασχόληση στο
∆ήµο Ασπροπύργου κατά το
σχολικό έτος  2018-2019 
Σχετ. :     Η υπ΄ αριθ.  πρωτ.

65092/24-4-2018  Πρόσκληση
που εστάλη από κοινού - Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων και  Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης   και Κοινωνικής  Αλληλεγ-
γύης

Κε Πρόεδρε, κατόπιν του ανω-
τέρω σχετικού εγγράφου, θέτον-
τας υπόψη ότι:
Κατά το σχολικό έτος 2018-

2019, το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων µε
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και τον Οργανισµό
Απασχόλησης Εργατικού ∆υνα-
µικού, θα εφαρµόσουν Προγράµ-
µατα Μαθητείας συνολικά για
τους µαθητευόµενους και σπου-
δαστές των δοµών Επαγγελµατι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΕΠΑ.Λ. –ΕΠΑ.Σ - Ι.Ε.Κ.) αρµο-
διότητάς τους.
α) Το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη

Μαθητείας των Επαγγελµατικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απευθύνεται
σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., έχει
διάρκεια  9 µηνών και περιλαµ-
βάνει εργαστηριακά µαθήµατα
ειδικότητας διάρκειας 7 ωρών την
εβδοµάδα, που πραγµατοποι-
ούνται στο σχολείο και παράλ-
ληλα, «Πρόγραµµα εκπαίδευσης
στο χώρο εργασίας –µαθητεία σε
εργασιακό χώρο» διάρκειας 28
ωρών την εβδοµάδα, επιµερισµέ-
νες σε τέσσερις ηµέρες, στον
εργοδότη.
β) Οι Επαγγελµατικές Σχολές

(ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕ∆
ανήκουν στη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση και η διάρκεια
φοίτησης είναι 2 σχολικά έτη,
δηλαδή 4 εξάµηνα. Το θεωρητικό
και εργαστηριακό µέρος της
εκπαίδευσης πραγµατοποιείται
ταυτόχρονα µε Πρακτική
Άσκηση-Μαθητεία, στους χώρο-
υς των επιχειρήσεων. Η διάρκεια
της Πρακτικής Άσκησης-Μαθη-

τείας είναι ίση µε το χρόνο
φοίτησης, δηλαδή έως 20 µήνες
και πραγµατοποιείται για 4 ή 5
ηµέρες την εβδοµάδα για 6  ώρες
την ηµέρα.
γ) Τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν διάρ-
κεια φοίτησης 5 εξάµηνα, εκ των
οποίων το πέµπτο δύναται να
είναι εξάµηνο Μαθητείας. Η
συνολική διάρκεια της Μαθητείας
ανέρχεται σε 960 ώρες και επιµε-
ρίζεται σε 192 ώρες κατάρτισης
στη δοµή και 768 ώρες στο χώρο
εργασίας. Η χρονική κατανοµή
των ωρών µεταξύ δοµής κατάρτι-
σης και χώρου εργασίας ανά
εβδοµάδα ορίζεται σε µια µέρα
στη δοµή κατάρτισης και τέσσερ-
ις µέρες στο χώρο εργασίας
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο
Πρόγραµµα Σπουδών Μαθη-
τείας. Ο αριθµός των ωρών
µαθητείας στο χώρο εργασίας
ορίζεται σε 8 ώρες ανά ηµέρα.
Στην εφαρµογή της Μαθητείας

από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και
τον ΟΑΕ∆ οι όροι υλοποίησης
είναι κοινοί για όλους τους τύπο-
υς εκπαιδευτικών δοµών.
Οι µαθητευόµενοι λαµβάνουν

ηµερήσια αποζηµίωση, που
ορίζεται στο 75% επί του νόµιµου
νοµοθετηµένου κατώτατου ορίου
του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου
εργάτη σε όλη τη διάρκεια του
«Προγράµµατος Εκπαίδευσης
στο χώρο εργασίας». Από αυτό
το ποσό η χρηµατική επιβάρυνση
του εργοδότη µετά την αφαίρεση
της επιδότησης ανέρχεται στο
ποσό των 9,35 € ανά ηµέρα
µαθητείας. 
Επειδή θεωρούµε ότι ο ∆ήµος

Ασπροπύργου πρέπει να
συµβάλλει στην επιτυχή υλο-
ποίηση του θεσµού της µαθη-
τείας προς όφελος τόσο των
µαθητευόµενων όσο και της τοπι-
κής κοινωνίας και επειδή µπορ-
ούµε να ανταποκριθούµε στις
υποχρεώσεις των
εργοδοτών/φορέων για την
εκπαίδευση των µαθητευόµενων
στο ∆ήµο Ασπροπύργου, παρα-
καλούµε το Σώµα να πάρει
απόφαση:
Για την ένταξη του ∆ήµου Ασπρ-

οπύργου στις επιχειρήσεις/φορ-
είς που µετέχουν στην υλο-
ποίηση της µαθητείας του σχολι-
κού έτους  2018-2019, για συνο-
λικό αριθµό  σαράντα έξι (46)
µαθητευόµενων των παρακάτω
ειδικοτήτων:

Σε περίπτωση που οι προσφερόµε-
νες θέσεις µαθητείας δεν µπορούν να
καλυφθούν από τη συγκεκριµένη
εκπαιδευτική δοµή, δύνανται να
καλύπτονται από µαθητευόµενους
αντίστοιχης ειδικότητας άλλης εκπαι-
δευτικής δοµής.
Το ποσό αποζηµίωσης των µαθη-

τευόµενων ορίζεται στο 75% επί του
νοµοθετηµένου κατώτατου ορίου του
ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε
όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος.
Από αυτό το ποσό η χρηµατική επι-
βάρυνση του εργοδότη µετά την
αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται
στο ποσό των 9,35€ ανά ηµέρα µαθη-
τείας. Το ποσό της αποζηµίωσης
καθώς και οι νόµιµες ασφαλιστικές
εισφορές θα καταβάλλονται µηνιαίως
από την επιχείρηση/φορέα που τους
απασχολεί.
Για τις ηµέρες της κανονικής άδειας, η

επιχείρηση θα καταβάλλει ολόκληρο το
ηµεροµίσθιο, ενώ στις περιπτώσεις

απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και
658 του Αστικού Κώδικα.
Από την πρώτη µέρα της µαθητείας οι

µαθητευόµενοι ασφαλίζονται στον
ΕΦΚΑ και τους παρέχεται πλήρης
ασφαλιστική, σύµφωνα µε την παρ. γ΄
του άρθρου 2 του Α.Ν. 1864/1951, την
παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2335/1995
και την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.
4186/2013 όπως ισχύει. Οι εισφορές
θα υπολογίζονται στο ήµισυ των πραγ-
µατικών αποδοχών.
Η δαπάνη για την αποζηµίωση των

παραπάνω µαθητευόµενων, εκτιµάται
στο ποσό των 73.708,48 ευρώ και θα
βαρύνει τον κωδικό 6041.012 και τις
υπηρεσίες 10,15 και 30, ενώ οι εργο-
δοτικές εισφορές εκτιµώνται στο ποσό
των 44.683,24 ευρώ και θα βαρύνουν
τον Κωδικό 6054.005 και τις υπηρεσίες
10,15 και 30 του σκέλους των εξόδων
του προϋπολογισµού  τρέχοντος έτους
2018 (και του έτους 2019) .

Και στους δύο κωδικούς έχουν προβ-
λεφθεί ανάλογες πιστώσεις.

Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΑΡΟΤΣΙ∆ΗΣ Ε.
ΙΩΑΝΝΗΣ»

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει
σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την προ-

αναφερόµενη διαδικασία και αφού
έλαβε υπόψη:
την υπ  ́ αριθ.  πρωτ. 65092/24-4-

2018  Πρόσκληση  που εστάλη από
κοινού - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων και  Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης   και
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,
την  υπ’ αριθµ. 13988/4-6-2018

εισήγηση του ∆/ντή Ανθρωπίνων
Πόρων, κου Ιωάννη Παροτσίδη,
την εισήγηση του Προέδρου, κου

Αντώνιου Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία,
ΥΠΕΡ του καθορισµού αριθµού µαθη-
τευόµενων Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλ-
υκειακό Έτος - τάξη Μαθητείας
ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία
Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο ∆ήµο
Ασπροπύργου κατά το σχολικό έτος
2018-2019, τάχθηκαν είκοσι τρία (23)
µέλη του συµβουλίου, και ονοµαστικά
οι κ.κ. :

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
14)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

15)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

16)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ

19)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
20)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
9)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ

21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
10)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
22)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                
11)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     

23)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ένταξη του ∆ήµου
Ασπροπύργου στις επιχειρή-
σεις/φορείς που µετέχουν στην
υλοποίηση του Προγράµµατος
Μαθητείας, για τους µαθητευόµενο-
υς και σπουδαστές των δοµών
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος -
τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία
ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) και
καθορίζει τον συνολικό αριθµό
των µαθητευόµενων σε
σαράντα έξι (46) µε τις παρα-
κάτω ειδικότητες, για
απασχόληση στο ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου κατά το σχολικό έτος
2018-2019:

Εισηγούµαστε να
Εγκρίνει την ένταξη του ∆ήµου Ασπροπύργου στις επιχειρήσεις/φορείς

που µετέχουν στην υλοποίηση της µαθητείας του σχολικού έτους 2018-
2019, για συνολικό αριθµό σαράντα έξι (46) µαθητευόµενων των παρα-
κάτω ειδικοτήτων:
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ΑΑρρχχίίζζοουυνν  οοιι  εεγγγγρρααφφέέςς  σσττοο  
∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΩΩδδεείίοο  ΦΦυυλλήήςς  

Το ∆ηµοτικό Ωδείο Φυλής ανακοινώνει ότι
αρχίζουν οι εγγραφές για τη σχολική χρο-
νιά 2018-2019. 

Oι εγγραφές θα ξεκινήσουν από:
18  Ιουνίου έως 29 Ιουνίου  από τις 16:00 µµ

έως 20:00 µµ 
2 Ιουλίου έως 6 Ιουλίου   από τις 9:00 πµ  έως

14:00 µµ
3 Σεπτεµβρίου έως 7  Σεπτεµβρίου από τις 9:00

πµ έως 20:00µµ 
Τα µαθήµατα θα αρχίσουν αµέσως µετά το

τέλος των εγγραφών, δηλαδή από τη ∆ευτέρα 10
Σεπτεµβρίου 2018.

Για να γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής πρέπει να
µην υπάρχουν προηγούµενες οικονοµικές οφειλές
προς το Ωδείο.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΕΤΟΥΣ  2018
– 2019

ΒΕΒΑΙΩΣΗ  Α.Φ.Μ.  ή  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΕΦΟΡΙΑΣ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ∆Ι∆ΑΚΤΡΑ
ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2017-2018

∆ΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗ( για νέες
εγγραφές)

Τηλέφωνο επικοινωνίας ∆ηµοτικού Ωδείου
Φυλής /πληροφορίες: 2102472530   ∆ιεύθυνση :
∆ηµαρχείου 6 , Άνω Λιόσια.

Τη νέα σχολική χρονιά θα είναι διαθέσιµα τα
παρακάτω τµήµατα :

Η Αισχ ύλειος ∆ηµοτική Βιβ-
λιοθήκη του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου
Ελευσίν ας, µέλος του ∆ικτύου
Ελλην ικών  Βιβλιοθηκών  της
Εθν ικής Βιβλιοθήκης της Ελλά-
δος, συµµετέχ ει για 7η χ ρον ιά
στην  Καλοκαιριν ή Εκστρατεία
Αν άγν ωσης και

∆ηµιουργικότητας, που
φέτος έχ ει θέµα «Αγαπηµέν α
∆εδοµέν α: παρατηρώ και
µετρώ τον  κόσµο» .

Το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
του ∆ήµου Ελευσίν ας σε
συν εργασία µε την  Εθν ική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σας
προσκαλεί σε έν α ταξίδι ζωής
στο επίκεν τρο του οποίου
βρίσκον ται τα αγαπηµέν α
δεδοµέν α.

Αυτό το καλοκαίρι θα παρ-
ατηρήσουµε και θα µετρήσο-
υµε µαζί µε τα παιδιά τον  κόσµο µας µε πολλούς και
διαφορετικούς τρόπους.

Ολόκληρος ο κόσµος θα γίν ει έν α µεγάλο εργοστά-
σιο δεδοµέν ων  τα οποία µικροί και µεγάλοι καλούµα-
στε ν α παρατηρήσουµε, ν α καταγράψουµε, ν α κατα-
ν οήσουµε, ν α αν αδείξουµε, ν α ζωγραφίσουµε, ν α
αφηγηθούµε και, αν  χ ρειαστεί, ν α αλλάξουµε! Θα πει-
ραµατιστούµε, θα παραγάγουµε δεδοµέν α, θα τα
αποθηκεύσουµε, θα τα αν αλύσουµε κριτικά και θα τα
αξιολογήσουµε!

Η αφετηρία του ταξιδιού είν αι πάν τα η βιβλιοθήκη,
έν ας χ ώρος συν ών υµος της γν ώσης και της εµπειρίας,

της δηµιουργικότητας και της δηµιο-
υργίας. Το καλοκαίρι του 2018, χ ρο-
ν ιά αφιερωµέν η στα µαθηµατικά
από την  ελλην ική µαθηµατική εταιρ-
εία, δίν ουµε έµφαση στους αριθ-
µούς, στη στατιστική, την  έρευν α
και την  επικοιν ων ία. Οι αριθµοί και
τα δεδοµέν α αποτελούν  έν α υλικό
δηµιουργίας και, συν άµα, έν α εργα-
λείο επικοιν ων ίας. Την  ίδια στιγµή, η
ικαν ότητα αποκωδικοποίησης και
ερµην είας αυτών  µία αστείρευτη
πηγή ισχ ύος.

Η Καλοκαιριν ή Εκστρατεία Αν άγ-
ν ωσης και ∆ηµιουργικότητας 2018
ξεκιν ά την  Τετάρτη 20 Ιουν ίου κατά
τη διάρκεια της οποίας θα υλοποιηθ-
ούν  µία σειρά εργαστηρίων  που θα
επικεν τρών ον ται µεταξύ άλλων
στην  παρατήρηση, την  καταγραφή,
την  ερµην εία και την  αξιολόγηση
γεγον ότων , φαιν οµέν ων  και συµπε-
ριφορών  µέσα από καιν οτόµες µεθ-

οδολογικές προσεγγίσεις παιδαγωγικής.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ
Βασίλης Κ. Αγριµάκης

Η συµµετοχ ή στις εκδηλώσεις είν αι δωρεάν . Θα
τηρηθεί προτεραιότητα εγγραφής.

∆ηλώσεις συµµετοχ ής στην  Αισχ ύλειο ∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη Παγκάλου και Κίµων ος 11, 8:00 - 19:00

τηλ.: 210 55 65 601 e-mail: v iv lio@pakppa
Ιστοσελίδα διοργάν ωσης: network.nlg.gr
Hashtag: #KE2018gr

Σε περίπτωση που οι προ-
σφ ερόµεν ες θέσεις µαθητείας
δεν  µπορούν  ν α καλυφ θούν
από τη συγκεκριµέν η εκπαιδευ-
τική δοµή, δύν αν ται ν α
καλύπτον ται από µαθητευόµε-
ν ους αν τίστοιχης ειδικότητας
άλλης εκπαιδευτικής δοµής.

Το ποσό αποζηµίωσης των
µαθητευόµεν ων  ορίζεται στο
75%  επί του ν οµοθετηµέν ου
κατώτατου ορίου του ηµεροµι-
σθίου αν ειδίκευτου εργάτη σε

όλη τη διάρκεια του Προγράµµα-
τος. Από αυτό το ποσό η
χρηµατική επιβάρυν ση του
εργοδότη µετά την  αφ αίρεση
της επιδότησης αν έρχεται στο
ποσό των  9,35€ αν ά ηµέρα
µαθητείας. Το ποσό της αποζ-
ηµίωσης καθώς και οι ν όµιµες
ασφ αλιστικές εισφ ορές θα
καταβάλλον ται µην ιαίως από
την  επιχείρηση/φ ορέα που
τους απασχολεί.

Για τις ηµέρες της καν ον ι-

κής άδειας, η επιχείρηση θα
καταβάλλει ολόκληρο το ηµερ-
οµίσθιο, εν ώ στις περι-
πτώσεις απουσίας λόγω ασθέ-
ν ειας θα εφ αρµόζον ται οι δια-
τάξεις των  άρθρων  657 και
658 του Αστικού Κώδικα.

Από την  πρώτη µέρα της
µαθητείας οι µαθητευόµεν οι
ασφ αλίζον ται στον  ΕΦΚΑ και
τους παρέχεται πλήρης ασφ α-
λιστική, σύµφ ων α µε την  παρ.
γ́  του άρθρου 2 του Α.Ν.

1864/1951, την  παρ. 1 του άρθ-
ρου 3 του Ν.2335/1995 και την
παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.
4186/2013 όπως ισχύει. Οι
εισφ ορές θα υπολογίζον ται
στο ήµισυ των  πραγµατικών
αποδοχών .

Η δαπάν η για την  αποζ-
ηµίωση των  παραπάν ω µαθη-
τευόµεν ων , εκτιµάται στο
ποσό των  73.708,48 ευρώ και
θα βαρύν ει τον  κωδικό
6041.012 και τις υπηρεσίες

10,15 και 30, εν ώ οι εργοδοτι-
κές εισφ ορές εκτιµών ται στο
ποσό των  44.683,24 ευρώ και
θα βαρύν ουν  τον  Κωδικό
6054.005 και τις υπηρεσίες
10,15 και 30 του σκέλους των
εξόδων  του προϋπολογισµού
τρέχον τος έτους 2018 (και του
έτους 2019) .

Και στους δύο κωδικούς
έχουν  προβλεφ θεί αν άλογες
πιστώσεις.

Αφ ού  συν τάχθηκε  και
αν αγν ώσθηκε  το  πρακτικό
αυτό, υπογράφ εται  ως  κατω-
τέρω, πήρε δε αύξον τα  αριθµό
315/2018.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν.

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Πιάνο 
Αρµόνιο
Μαντολίνο 
Μπουζούκι
Μπαγλαµάς 
Λαούτο
Ούτι
Μουσική Προπαι-

δεία
Μουσική Τεχνο-

λογία
Ανώτερα Θεωρη-

τικά

Κλασσική και
ακουστική κιθάρα

Βυζαντινή Μουσι-
κή

Χορωδία

Τη φετινή σχολική
χρονιά προστίθεν-
ται τρία ακόµα τµή-
µατα: 

*Φλάουτο
*Βιολί
*Μονωδία

Αισχύλειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Καλοκαιρινή 
Εκστρατεία Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότητας 2018

««ΑΑγγααππηηµµέένναα  ∆∆εεδδοοµµέένναα::  ππααρρααττηηρρώώ  κκααιι  µµεεττρρώώ  ττοονν  κκόόσσµµοο»»

Απολογισµός δραστηριοτήτων σχολικής χρονιάς µε
βιντεοταινία από το Νίκο Χατζητρακόσια

Το τέλος του σχ ολικού έτους σηµατοδοτεί την  έν αρξη µιας περιό-
δου αν άπαυλας για τους παράγον τες της σχ ολικής κοιν ότητας. 

Για τον  Πρόεδρο της ∆ευτεροβάθµιας Σχ ολικής Επιτροπής και
αν απλ. ∆ήµαρχ ο Νίκο Χατζητρακόσια αποτελεί µια περίοδο στη διάρ-
κεια της οποίας ολοκληρών ει τις εργασίες που απαιτούν ται για την
οµαλή λειτουργία των  Γυµν ασίων  και Λυκείων  την  επόµεν η σχ ολική
χ ρον ιά.

Αφετηρία του προγραµµατισµού της επόµεν ης χ ρον ιάς  είν αι ο
απολογισµός της προηγούµεν ης. Με σύστηµα και οργάν ωση, ο Νίκος
Χατζητρακόσιας έκαν ε το «ταµείο» της προηγούµεν ης χ ρον ιάς και το
δηµοσιοποιεί, υπό µορφή λογοδοσίας, για ν α εν ηµερωθούν  όλοι οι
εν διαφερόµεν οι περί τα εκπαιδευτικά. Ο απολογισµός γίν εται µε τη
µορφή µιας σύν τοµης βιν τεοταιν ίας, διάρκειας 7,5 λεπτών , µε παρα-
στατικές φωτογραφίες, την  οποία µάλιστα σπικάρει ο ίδιος. 

Από τη βιν τεοταιν ία προκύπτει το σηµαν τικό έργο που επιτελέ-
στηκε την  περασµέν η σχ ολική χ ρον ιά στα Γυµν άσια και Λύκεια: Συν τηρήσεις και ελαιοχ ρωµατισµός, κατασκευή
γηπέδων  αθλοπαιδιών , παροχ ή ηλεκτρον ικού και αθλητικού εξοπλισµού, εξωραϊσµός προαυλίων  κλπ. 

Σηµαν τική επιτυχ ία θεωρείται η δηµιουργία του Κέν τρου Εκµάθησης Ηλεκτρον ικών  Υπολογιστών  από το οποίο
ήδη έχ ουν  αποφοιτήσει 180 δηµότες διαφόρων  ηλικιών . 

Στις δραστηριότητες περιλαµβάν εται η καθιέρωση γιορτής επιτυχ όν των  στην  Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, η στήρ-
ιξη φοιτητών  που σπουδάζουν  στην  επαρχ ία, η διοργάν ωση αγών α δρόµου και η πετυχ ηµέν η διεξαγωγή των
παν ελλαδικών  εξετάσεων .  



ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΑΑ..ΟΟ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΕΕ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ

Σύµφωνα µε το καταστατικό του Συλλόγου και κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου , σας προσκαλούµε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο που θα λάβει χώρα την 25η Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00

στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Eλευσίνας µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης :Οικονοµικός απολο-
γισµός περιόδου 10/17 – 06/18 ,  ∆ιοικητικός απολογισµός περιόδου 10/17 – 06/18, 

Λοιπά θέµατα
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση

την ίδια ηµέρα και ώρα 20:00 στον ίδιο τόπο.
ΜΕ ΤΙΜΗ 

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γ.Γραµµατέας
Αθανασίου  Κωσταντίνος                                              Ρεντούµης Χρήστος   

6-θριάσιο ∆ευτέρα 18 Ιουνίου 2018    

Στη "φάκα" της ΑΑ∆Ε πιάστηκε
ένας οδηγός ταξί, ο οποίος όπως
φαίνεται είχε αποφασίσει να επεκ-
τείνει την επαγγελµατική του δρα-
στηριότητα και στον χώρο των vip
transfers, χωρίς να έχει τις απαρ-
αίτητες άδειες.

Πολυτελείς µεταφορές από το
αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος
στο Λουτράκι µε το αλµυρό αντίτι-
µο των 280 ευρώ προσέφερε
ταξιτζής που συλληφθεί από την
ΑΑ∆Ε χωρίς τις προβλεπόµενες
άδειες και χωρίς να κόβει αποδείξεις.

Ο συγκεκριµένος είχε µια απλή άδεια για τα ταξί η
οποία είχε εκδοθεί από το 1970 και όπως διαπιστώθηκε
έκανε συνεχώς πολυτελείς µεταφορές µε τρία πολυτελή
µίνι βαν µεταφορές τουριστών χωρίς βεβαίως να εκδίδει
αποδείξεις.

Οι ελεγκτές της ΑΑ∆Ε που τον εντόπισαν και τον συνέ-
λαβαν παρίσταναν στο αεροδρόµιο της Αθήνας τους
τουρίστες που αναζητούσαν µεταφορικό µέσο ο εν λόγω
έπεσε στην παγίδα και τώρα αντιµετωπίζει πρόστιµα
χιλιάδων ευρώ.

Στο µεταξύ από τους ελέγχους που συνεχίζονται µε
εντατικούς ρυθµούς σε όλοι την χ ώρα οι ελεγκτές της
ΑΑ∆Ε επέβαλαν 48ωρη αναστολή λειτουργίας σε αίθου-
σα εκδηλώσεων στα Τρίκαλα για ανακριβείς αποδείξεις
2.140 ευρώ και µη έκδοση της τιµολογίου 2.700 ευρώ
για εκδήλωση γάµου.

Στη Νάξο σε χώρο εκδηλώσεων για συνεστίαση 70
ατόµων δεν εκδόθηκαν αποδείξεις 565 ευρώ.

Στην Κόρινθο συνελήφθη πολιτικός µηχανικός που δεν
είχε κόψει 22 αποδείξεις συνολικής αξίας 1040 ευρώ.

Στο Αγρίνιο µπήκε λουκέτο για µη έκδοση 7 απο-
δείξεων αξίας 950 ευρώ.

Στη Λαµία σε παιδότοπο για µη έκδοση 9 αποδείξεων
αξίας 1.244 ευρώ. και σε επιχείρηση του χώρου της
υγείας για µη έκδοση 1800 αποδείξεων σε 15 µήνες
συνολικής αξίας 80.000 ευρώ.

Στο πάρκο δεινοσαύρων στο Ωραιόκαστρο µπήκε λου-
κέτο για µη έκδοση 275 αποδείξεων.

Στη Λαµία σε κέντρο αισθητικής εντοπίστηκε ότι δεν
είχαν εκδοθεί 74 αποδείξεις συνολικής αξίας 2.110 ευρώ
Σε άλλο κέντρο αισθητικής στην Ναύπακτο µπήκε λου-
κέτο για µη έκδοση 143 αποδείξεων συνολικής αξίας
1.665 ευρώ.

Στη Χαλιδική έκλεισε Beach Bar γιατί δεν εξέδωσε 54
αποδείξεις για ξαπλώστρες.

Τέλος στη Κοµοτηνή εντοπίστηκε λογιστής που δεν είχε
κόψει 61 αποδείξεις συνολικής αξίας 4.430 ευρώ.

""ΛΛααββρράάκκιιαα""  φφοορροοδδιιααφφυυγγήήςς::  
Ταξιτζής χρέωσε 280 ευρώ τη διαδροµή Αθήνα - Λουτράκι

Ηλεκτρονικά εντοπίζονται 
πλέον οι "∆εν πληρώνω"
στα διόδια της Ε. Ο.
Αθηνών- Λαµίας
Σε βάρος των παραβατών, επιβάλλεται 
πρόστιµο 100 ευρώ, αφαίρεση της άδειας
ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφο-
ρίας, µαζί µε τις πινακίδες για 20 ηµέρες.

Α
πό την Παρασκευή 15/6/18, βρίσκονται τίθενται
σε λειτουργία Ειδικές Ηλεκτρονικές Τεχνικές
Συσκευές, προς βεβαίωση παραβάσεων µη κατα-

βολής τέλους διοδίων, στους ακόλουθους Σταθµούς
∆ιοδίων κατά µήκος της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας:
Μετωπικός Σταθµός ∆ιοδίων Αφιδνών (χ/θ 32+355),
ρεύµα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Μετωπικός Σταθµός ∆ιοδίων Αφιδνών (χ/θ 32+355),
ρεύµα κυκλοφορίας προς Λαµία.
Πλευρικός Σταθµός ∆ιοδίων Καπανδριτίου (χ/θ 35+240),
ρεύµα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Πλευρικός Σταθµός ∆ιοδίων Καπανδριτίου (χ/θ 35+240),
ρεύµα κυκλοφορίας προς Λαµία.
Πλευρικός Σταθµός ∆ιοδίων Μαλακάσας (χ/θ 44+130),
ρεύµα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Πλευρικός Σταθµός ∆ιοδίων Μαλακάσας (χ/θ 44+130),
ρεύµα κυκλοφορίας προς Λαµία.
Πλευρικός Σταθµός ∆ιοδίων Οινοφύτων (χ/θ 55+690),
ρεύµα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Πλευρικός Σταθµός ∆ιοδίων Οινοφύτων (χ/θ 55+690),
ρεύµα κυκλοφορίας προς Λαµία.
Σε βάρος των παραβατών, επιβάλλεται διοικητικό πρό-
στιµο 100 ευρώ, καθώς και το διοικητικό µέτρο της
αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας
κυκλοφορίας µετά των κρατικών πινακίδων του οχήµα-
τος για 20 ηµέρες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρ-
ων 29 παρ. 10 και 103 παρ. 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας.
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Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου ενηµερώνει τους ∆ηµότες ότι, λόγω των ρηγµατώσεων
που παρατηρήθηκαν στη χωµατερή ΧΥΤΑ στα Άνω Λιόσια και του κινδύνου κατολισθήσεων, ο Ειδικός ∆ια-
βαθµικός Σύνδεσµος Νοµού Αττικής (Ε.∆.Σ.Ν.Α.), αποφάσισε το κλείσιµό της, προκειµένου να γίνουν τα
απαραίτητα έργα.

Για το λόγο αυτό, και µέχρι την επαναλειτουργία της, καλούνται οι ∆ηµότες να καταβάλλουν, κάθε προ-
σπάθεια, για περιορισµό των απορριµµάτων στις ελάχιστες δυνατές ποσότητες και τη διατήρησή τους,
εντός της ιδιοκτησίας τους για τις επόµενες ηµέρες.

ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ 

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Έκκληση για περιορισµό των
απορριµµάτων στις ελάχιστες δυνατές ποσότητες

Συνάντηση του ∆ηµήτρη Μπουραΐµη
µε το ∆.Σ του εξωραϊστικού 

και πολιτιστικού συλλόγου Αγίου 
Ιωάννη Άνω Λιοσίων

Σ
υνάντηση µε το ∆.Σ του εξωραϊ στι κού και  πολι τι στι κού
συλλόγου Αγί ου Ιωάννη Άνω Λι οσί ων εί χε ο επι κεφαλής
∆ηµήτρης Μπουραΐ µης, στο πλαί σι ο των επαφών µε

εθνι κοτοπι κούς και  τοπι κούς συλλόγους του δήµου Φυλής. Η
συνάντηση πραγµατοποι ήθηκε, παρουσί α και  άλλων κατοί κων
της συνοι κί ας, στα γραφεί α του συλλόγου, καθώς παραµένουν
ανοι χτά στον κόσµο κάθε Τετάρτη απόγευµα. 

Η πρόεδρος Ντί να Κολέτση και  τα µέλη του ∆.Σ αναφέρθηκαν
εκτενώς στο θέµα της παραβατι κότητας και  στι ς συνεχεί ς αγο-
ραπωλησί ες ακι νήτων στην περι οχή από τσι γγάνους. «Όλοι
εδώ ζούµε µε τον εφι άλτη ότι  θα έρθει  η µέρα που θα αναγκα-
στούµε να φύγουµε από τα σπί τι α µας» ανέφεραν χαρακτηρι -
στι κά. Παράλληλα, αναφέρθηκαν στο έντονο πρόβληµα καθαρ-
ι ότητας που αντι µετωπί ζει  η περι οχή, µε τους γεµάτους κάδο-
υς απορρι µµάτων και  τα σκουπί δι α στους δρόµους αλλά και
κατά µήκος του ρέµατος της Γι αννούλας.

Από την πλευρά του, ο ∆ηµήτρης Μπουραΐ µης κατέθεσε το
πλαί σι ο αρχών της παράταξής του, ένα νέο οδι κό χάρτη µε 21
σηµεί α πάνω στα οποί α θα κι νηθεί  η δι οί κησή του και  τόνι σε
ότι  η λει τουργί α του δηµοτι κού συµβουλί ου πρέπει  να γί νεται
γύρω από θέµατα που έχουν συναποφασι στεί  µαζί  µε τους
συλλόγους.

Ο ί δι ος χαρακτήρι σε τη συνοι κί α του Αγί ου Ιωάννη ι στορι κή,
που έχει  εντάξει  µε επι τυχί α στους κόλπους της τη δι αφορε-
τι κότητα, όπως αυτή εκφράζεται  µέσα από το «Εργαστήρι », την
πρότυπη εγκατάσταση γι α άτοµα µε ει δι κές δεξι ότητες, η
οποί α ξεκί νησε µε πρωτοβουλί α ενός συλλόγου γονέων και
κηδεµόνων επί  δι οί κησης Νί κου Παπαδήµα και  ολοκληρώθηκε
επί  δι οί κησης ∆ηµήτρη Μπουραΐ µη. 

Επι πλέον, επεσήµανε ότι  πρέπει  να δοθεί  αξί α στη γη µέσω
του συντελεστή δόµησης, να σταµατήσει  η ορι ζόντι α επέκταση
και  να εξακολουθεί  ο δήµος να ασκεί  το δι καί ωµα της
«προτί µησης» στι ς αγορές ακι νήτων, όπως έκανε η δι κή του
δι οί κηση. 

Αναφερόµενος στο θέµα της σχολι κής στέγης, χαρακτήρι σε
επι τακτι κή την ανάγκη ί δρυσης νέων σχολεί ων, προκει µένου να
µη διασπείρονται  µαθητές στα ήδη υπάρχοντα και  να υποχρεωθούν να
πηγαίνουν. «Τα σχολεία δεν είναι  εγκαταστάσεις γκέτο. Η ιστορία µας
έχει  διδάξει  ότι  όπου λειτουργεί  ένα σχολείο, τα παιδιά φοιτούν»
ανέφερε. 

Η συζήτηση περι στράφηκε και  γύρω από την επι και ρότητα,
µε το Σκοπι ανό να κυρι αρχεί . «Το µόνο όνοµα που εί ναι  απο-
δεκτό γι α τα Σκόπι α εί ναι : “ψευδο-Μακεδονί α”. ∆εν εί ναι  εθνι -
κι στι κό το θέµα. Κάθε φορά που υποκύπτουµε, επωάζουµε
και νούρι ες δι εκδι κήσει ς» σηµεί ωσε ο κ. Μπουραΐ µης.

∆ήλωσε χαρακτηρι στι κά: «Η περι οχή του Αγί ου Ιωάννη
χρει άζεται  αυστηρό σχέδι ο, µε συντονι σµό και  συγκεκρι µένα
βήµατα. Στο λί γο δι άστηµα που δι οι κήσαµε, σταµατήσαµε την
ανέγερση νέων οι κοδοµών και  πετύχαµε συµφωνί α µε το υπο-
υργεί ο Εσωτερι κών γι α απογραφή – καταγραφή όλων των
κατοί κων, ει δι κά στο δήµο Φυλής. Θα βρούµε ένα νοµότυπο
τρόπο, ώστε ο σύλλογος να ασκεί  ουσι αστι κό έλεγχο στη
συνοι κί α. Στι ς προθέσει ς µας εί ναι  να εγγράψουµε κονδύλι
στον προϋπολογι σµό γι α κάθε συνοι κί α και  να συναποφ-
ασί ζουµε ποι ο έργο θα γί νει  κατά προτεραι ότητα σε αυτήν». 
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Ο
ι νέοι προσπαθούν να ξεπεράσουν την ανα-
σφάλεια και την απογοήτευση, ενώ δεν
δείχνουν εµπιστοσύνη στα πολιτικά κόµµατα,

το κοινοβούλιο και τον συνδικαλισµό, σύµφωνα µε την
έρευνα της Alco

«Οι θέσεις και οι απόψεις των νέων στην Ελλάδα της
κρίσης», που υλοποιήθηκε για λογαριασµό του Σώµατος
Ελλήνων Προσκόπων.

Στην έρευνα συµµετείχαν 1.500 νέοι άνθρωποι, 15-29
ετών, από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη
Λάρισα και το Ηράκλειο. Η έρευνα διήρκεσε σχεδόν ένα

µήνα, από τις 3 έως τις 30
Απριλίου 2018, ενώ τα ευρή-
µατα της πολλά και σηµαντι-
κά.

Οι νέοι άνθρωποι στην
Ελλάδα φαίνεται να προ-
σπαθούν να ξεπεράσουν την
ανασφάλεια και την απογοή-
τευση ώστε να κρατήσουν
ζωντανή την ελπίδα και την
αισιοδοξία. Είναι πολύ
σηµαντικό το ότι ο δείκτης
προσδοκίας είναι θετικός (σε
ποσοστό 54%) και το ότι τα

θετικά συναισθήµατα υπερισχύουν των αρνητικών (ειδι-
κά στους νέους 15-16 και 17-20 ετών), όµως η ένταση
της απογοήτευσης και των αρνητικών συναισθηµάτων
είναι πολύ µεγαλύτερη από την επιθυµητή, για νέους
ανθρώπους.

Παράλληλα, είναι συγκλονιστικά τα ευρήµατα της
έρευνας για την άποψη που έχουν για το πολιτικό
σύστηµα. Χαρακτηριστικό της αντίληψης είναι ότι η πλει-
οψηφία όσων είναι 15-20 ετών θεωρεί πιο σηµαντική την
απόκτηση διπλώµατος οδήγησης στα 17 από το δικαίω-
µα ψήφου στην ίδια ηλικία.Ο µόνος θεσµός που εµπι-

στεύονται οι νέοι καθολικά είναι η οικογένεια (85%), ενώ
πολύ θετικά είναι τα ποσοστά και για τον εθελοντισµό
(79%). Στον αντίποδα, ΜΜΕ, πολιτικά κόµµατα, Κοινο-
βούλιο και συνδικαλισµός βρίσκονται στις τελευταίες
θέσεις µε πολύ υψηλά αρνητικά ποσοστά (κάτω του
20%).

Ωστόσο, τόσο σε επίπεδο αξιών (όπου υπερέχουν
αξιοπρέπεια, φιλία και αλληλεγγύη σε ποσοστό άνω του
90%), όσο και σε επίπεδο προτεραιοτήτων (όπου προ-
σωπική ζωή και φίλοι υπερτερούν επαγγελµατικής προ-
οπτικής και δικαιωµάτων) φαίνεται ότι πυρήνας της κοι-
νωνικής προσέγγισης των νέων είναι οι διαπροσωπικές
σχέσεις, (πιθανότητα και ως αντίβαρο στην υψηλή ανα-
σφάλεια και αβεβαιότητα), µε την επαγγελµατική προο-
πτική και την επιδίωξη της επιτυχίας να ακολουθούν µε
επίσης πολύ υψηλά ποσοστά.

Για τον εθελοντισµό, καταγράφηκε η θετική στάση της
νεολαίας απέναντι στην εθελοντική δράση. Η θεωρητική
τοποθέτηση σε επίπεδο αξιοπιστίας συνοδεύεται από
ικανή συµµετοχή σε δράσεις εθελοντισµού, κυρίως από
γυναίκες και νέους ηλικίας 21 έως 29 ετών, αλλά και από
επίσης ικανή γνώση αρκετών εθελοντικών
οργανώσεων. Αντίστοιχα, είναι θετική η στάση των νέων
απέναντι στον Προσκοπισµό, των αξιών που πρεσβεύει
και της χρησιµότητάς του στην κοινωνία.

Έρευνα: Οι νέοι θεωρούν πιο σηµαντικό το 
δίπλωµα οδήγησης παρά το δικαίωµα ψήφου

Η αποτίµηση της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης
που κάνουν στη Ν∆:

«1. Απεδείχθη η πρωτοφανής υποκρισία Τσίπρα- Καµµένου
Η συζήτηση στη βουλή απέδειξε την πρωτοφανή πολιτική υποκρισία

και τον καιροσκοπισµό των κ. Τσίπρα και Καµµένου, που υποκριτικά δια-
φωνούν µεταξύ τους, αλλά στην πραγµατικότητα είναι διατεθειµένοι να
θυσιάσουν τα πάντα –προκαλώντας µέχρι και βλάβη στα εθνικά συµφ-
έροντα- για να παραµείνουν για λίγους µήνες ακόµη στην εξουσία. Ο κ.
Τσίπρας την ίδια ώρα που λέει ωµά ψέµατα, παριστάνει τάχα τον υπεύθυ-
νο ηγέτη, ενώ έχει κάνει παραχωρήσεις που ουδέποτε διανοήθηκε οποι-
οσδήποτε προκάτοχός του. Αν ήταν να παραδώσουµε µακεδονική εθνότ-
ητα και γλώσσα, όπως επεσήµανε η κ. Μπακογιάννη, θα είχε ήδη υπο-
γραφεί συµφωνία το 2008 στο Βουκουρέστι.

Ο κ. Καµµένος, από την άλλη, χθες απέδειξε ότι θα µείνει στην ιστορία
ως ο µεγαλύτερος πολιτικός τυχοδιώκτης της Μεταπολίτευσης. ∆ιότι δεν
υπάρχει άλλος τρόπος να περιγράψει κανείς τον καιροσκοπισµό του.
Υποστήριξε και χθες ότι δήθεν διαφωνεί µε µια συµφωνία που ζηµιώνει
την χώρα και ταυτοχρόνως την υπερψήφισε. ∆ε δίστασε να θυσιάσει
ακόµη και τα εθνικά συµφέροντα, γιατί το µόνο που τελικά τον ενδιαφέρει
είναι να µείνει για λίγους ακόµη µήνες στο Πεντάγωνο, απολαµβάνοντας
όλα τα σχετικά προνόµια. Η υπογραφή στις Πρέσπες φέρει και το όνοµα
του.

Με αυτή τη συµφωνία, όµως, δηµιουργούνται τετελεσµένα σε βάρος
της χώρας µας. ∆ιότι µετά τη σηµερινή υπογραφή Τσίπρα-Καµµένου-
Ζάεφ παράγονται έννοµες συνέπειες που πολύ δύσκολα θα αλλάξουν. Τα
Σκόπια θα προχωρήσουν σε δηµοψήφισµα και στη συνέχεια σε αλλαγή
του Συντάγµατός τους. Και είναι προφανές ότι αν τα καταφέρουν, καµία
ελληνική βουλή, είτε η παρούσα, είτε η επόµενη δεν θα είναι εύκολο να
ανατρέψει τη συµφωνία των Πρεσπών. ∆ιότι αν το πράξει θα είναι σαν να
αξιώνει από τους Σκοπιανούς να ξανα-αλλάξουν το Σύνταγµά τους και το
όνοµά τους, γεγονός που θα καταστήσει περίγελο την Ελλάδα σε όλη τη
διεθνή κοινότητα.

Αυτός είναι ο λόγος που η συµφωνία των Πρεσπών είναι δύσκολο να
ανατραπεί. ∆ιότι είναι σαν να εκχωρείται πια λευκή επιταγή στην ΠΓ∆Μ να
την υλοποιήσει, µε την Ελλάδα να υποχρεώνεται να είναι θεατής των
εξελίξεων στη γείτονα. Και γι αυτό βέβαια φέρουν ακέραιη εθνική ευθύνη
οι 153 βουλευτές που την υπέγραψαν χθες, καταψηφίζοντας την πρότα-
ση δυσπιστίας της Ν∆. Εξυπακούεται ότι η Ν∆ θα εξακολουθήσει να κατα-
βάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να µην ισχύσει αυτή τη συµφωνία,
ακόµη και τώρα που τα περιθώρια ανατροπής της στενεύουν λόγω των
τετελεσµένων που δηµιουργεί από σήµερα η υπογραφή Τσίπρα - Καµ-
µένου.

2. Ο κ. Τσίπρας ξαναείπε ψέµατα
Ακόµη και χθες, σε ένα κορυφαίο εθνικό θέµα ο κ. Τσίπρας επέλεξε να

πει και πάλι ψέµατα ενώπιον της βουλής και του ελληνικού λαού.
Ισχυρίστηκε στην οµιλία του ότι δεν παρέδωσε η κυβέρνησή του τη µακε-
δονική εθνότητα, δηλαδή τη δυνατότητα των Σκοπιανών να αυτοαποκα-
λούνται Μακεδόνες.

Είπε ωµά ψέµατα διότι το άρθρο 1 παρ. 3 της συµφωνίας αναφέρεται
ξεκάθαρα σε nationality. ∆ηλαδή σε ιθαγένεια (σύµφωνα και µε την
επίσηµη µετάφραση) και άρα κατ’ επέκταση σε εθνότητα. Λέει επί λέξει ότι
η ιθαγένεια των Σκοπιανών θα θεωρείται στο εξής «η Μακεδονική» και ότι
θα είναι στη διακριτική ευχέρεια µόνον όσων το επιθυµούν να τους απο-
καλούν και πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Αµέσως µετά δε, το άρθρο
3 αναγνωρίζει και τη Μακεδονική γλώσσα για την οποία δεν είπε λέξη ο
πρωθυπουργός. Καµία προηγούµενη κυβέρνηση και κανένας πρωθυ-
πουργός της Ελλάδας δεν είχε αναγνωρίσει σε επίσηµο κείµενο, ούτε
“µακεδονική γλώσσα” ούτε βέβαια “µακεδονική εθνότητα” που συνιστούν
τη ρίζα του σκοπιανού αλυτρωτισµού.

Το δεύτερο ψέµα του κ. Τσίπρα ήταν ότι και χθες είχε το θράσος να
υποστηρίξει ότι η Ελλάδα, αν θέλει, θα αποκαλεί τα Σκόπια Severna

Makedonija. Αυτή η δήθεν δυνατότητα της Ελλάδας, ωστόσο, δεν
υπάρχει στη συµφωνία που θα υπογράψει σήµερα ο κ. Τσίπρας. Ούτε
στο ελληνικό ούτε στο αγγλικό κείµενο. Είναι, δε, κάτι παραπάνω από
βέβαιο ότι ακόµη και οι Σκοπιανοί δεν θα χρησιµοποιούν µεταξύ τους το
όνοµα Βόρεια Μακεδονία, δεδοµένου ότι οι κ. Τσίπρας, Κοτζιάς και Καµ-
µένος τους παραχώρησαν τη δυνατότητα να λέγονται σκέτο Μακεδόνες.

3. Ο κ. Τσίπρας αντί να διασπάσει τη Ν∆, “πέτυχε” να διχάσει το
κόµµα του

Η χθεσινή συζήτηση επιβεβαίωσε ότι ο κεντρικός στόχος του κ. Τσίπρα,
όταν άνοιξε το σκοπιανό, ήταν να πλήξει την αντιπολίτευση. Και αντί να
πετύχει το στόχο του, συναίνεσε τελικά σε µια κάκιστη συµφωνία που
συνιστά εθνική υποχώρηση. Το γιατί δεν πέτυχε το στόχο του, το απέδει-
ξε η χθεσινή συζήτηση.

Στο σύνολό της ήταν σαθρή η επιχειρηµατολογία των κ. Τσίπρα- Καµ-
µένου και Κοτζιά, που επιχείρησαν συµψηφισµούς µε το παρελθόν
–µέχρι και στο 1959 έφτασαν- σε µια εναγώνια προσπάθεια τους να δικαι-
ολογήσουν την αποτυχία τους. Το ξαναλέµε, αν και το έχουν καταλάβει οι
πολίτες: Kαµία κυβέρνηση της Ν∆ δεν υπέγραψε ποτέ καµία συµφωνία
µε τα Σκόπια. Καµία κυβέρνηση της Ν∆ δεν δέσµευσε την χώρα µε µια
επιζήµια συµφωνία. Αν, µάλιστα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όντως
πιστεύουν ότι πέτυχαν µια εξαιρετική συµφωνία, ας µας εξηγήσουν επι-
τέλους γιατί δεν κατάφεραν να πείσουν γι αυτήν την “επιτυχία” τους ΑΝΕΛ
πριν ψέξουν για τη στάση της τη Ν∆.

Αντιθέτως, αυτό που “πέτυχε” ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν να βγει η κυβερνητική
πλειοψηφία αποδυναµωµένη κατά έναν βουλευτή, τον κ. ∆ηµήτρη Καµ-
µένο που αρνήθηκε να ψηφίσει τη συµφωνία και διεγράφη, ενώ ήταν ο
µόνος που εντέλει υπήρξε συνεπής µε όσα θεωρητικά υποστηρίζει ο κ.
Πάνος Καµµένος. Σήµερα επιπλέον από τους ΑΝΕΛ παραιτήθηκε η
στενότερη συνεργάτης του Πάνου Καµµένου και µέχρι πρότινος εκπρό-
σωπος του κόµµατος κ. Μανταλένα Παπαδοπούλου, χαρακτηρίζοντας
κατάπτυστη τη συµφωνία που υπέγραψε ο αρχηγός της. Ολοι πια κατα-
λαβαίνουν ότι το εθνολαϊκιστικό µόρφωµά του κ. Καµµένου είναι πια ζήτ-
ηµα χρόνου να αυτοδιαλυθεί.

Η “επιτυχία” της κυβέρνησης αποτυπώνεται και δηµοσκοπικά, όπως
φαίνεται ξεκάθαρα στη σηµερινή δηµοσκόπηση της Marc (για το Πρώτο
Θέµα). 7 στους 10 πολίτες απορρίπτουν τη συµφωνία που υπογράφηκε
σήµερα, ενώ το ίδιο λένε και οι µισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Το 49% των
ψηφοφόρων του κ. Τσίπρα δεν ήθελαν να υπογραφεί η σηµερινή συµφ-
ωνία των Πρεσπών, προφανώς γιατί την θεωρούν επιζήµια για τη χώρα.
Με άλλα λόγια αντί να διασπάσει ο κ. Τσίπρας τη Ν∆, το µόνο που πέτ-
υχε ήταν να διχάσει το κόµµα του.

Παράλληλα η Νέα ∆ηµοκρατία διευρύνει τη διαφορά της έναντι του
ΣΥΡΙΖΑ που φτάνει πια στις 14,4 µονάδες, όταν σε αντίστοιχη δηµοσ-
κόπηση τον Μάρτιο η διαφορά ήταν στις 10,3 µονάδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην
ίδια έρευνα παίρνει πλέον µονοψήφια ποσοστά στη Μακεδονία και

Θράκη και όλοι καταλαβαίνουν το λόγο. Την ίδια στιγµή δικαιώνεται
απολύτως η στάση του κ. Μητσοτάκη που αυξάνει κατά 8 µονάδες την
καταλληλότητά του ως πρωθυπουργού.

Η ερώτηση, λοιπόν, παραµένει: Γιατί επέδειξε τέτοια βιασύνη ο κ.
Τσίπρας, εφόσον τα Σκόπια υποτίθεται ότι ήταν η επισπεύδουσα πλευρά;
Τι ήταν αυτό που τον έκανε να υπογράψει άρον-άρον µια τόσο κακή
συµφωνία που παραχωρεί στους Σκοπιανούς το δικαίωµα να λέγονται
Μακεδόνες; Ακόµα και αν ήταν οι διεθνείς πιέσεις, αυτό θα ήταν απολύτως
απαράδεκτο, ειδικά δεδοµένου ότι πάντα ο ξένος παράγοντας πίεζε την
Ελλάδα, αλλά όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις δεν ενέδωσαν σε αυτές
τις πιέσεις. Αν, ωστόσο, είναι κάποια ανταλλάγµατα στο χώρο της οικο-
νοµίας, αυτό επιβεβαιώνει ότι ο κ. Τσίπρας δεν αντιλαµβάνεται το εθνικό
συµφέρον της χώρας.

4. Η δήθεν λαϊκίστικη στροφή της Ν∆.
Ο κ. Τσίπρας και όσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βιάστηκαν χθες να

επιρρίψουν στη Ν∆ ότι δήθεν εκθρέφει τον εθνολαϊκισµό, θα πρέπει να
κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Και κυρίως να ξαναδούν τις
οµιλίες του κ. Μητσοτάκη και Καµµένου µήπως και συνειδητοποιήσουν
επιτέλους ποιος -για προφανείς λόγους- κράτησε συνειδητά ακόµη και
χθες χαµηλούς τόνους, και ποιος παραληρούσε, υβρίζοντας τους αντιπά-
λους του και λέγοντας ωµά ψέµατα για να δικαιολογήσει την έσχατη πολι-
τική κωλοτούµπα του. Το χθεσινό παραλήρηµα του κ. Καµµένου θα
διδάσκεται στο µέλλον ως η επιτοµή του πολιτικού αυτοεξευτελισµού.

Οι πολίτες, όµως, γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι εξέθρεψαν τα τελευταία
χρόνια το τέρας του λαϊκισµού και του εθνολαϊκισµού. Είναι αυτοί που
συνευρίσκονταν στις πλατείες µε τους Χρυσαυγίτες, αυτοί που µαζί µε την
ΧΑ έριξαν την προηγούµενη κυβέρνηση της Ν∆. Ο κ. Βουτσης ήταν που
προσµετρούσε τις ψήφους της ΧΑ για να υποστηρίξει ότι υπάρχει επα-
ρκής πλειοψηφία για την αλλαγή του εκλογικού νόµου. «Στη Βουλή δεν
υπάρχουν ευπρόσδεκτες και µη ευπρόσδεκτες ψήφοι», έλεγε χαρακτηρ-
ιστικά. Και βέβαια δεν ήταν η Ν∆ που επέλεξε δύο φορές συνειδητά να
συγκυβερνήσει µε τους ανεύθυνους και ψεκασµένους -κατά δήλωσή στε-
λεχών του ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ.

Σε κάθε περίπτωση, όσο και αν η κυβέρνηση επιµένει στην επιστρά-
τευση ύβρεων, ακραίας ρητορικής και διχαστικού λόγου, όσο και αν επεν-
δύει στην πόλωση και τον διχασµό, η Ν∆ δεν θα την ακολουθήσει. Οι
πολίτες αξιώνουν την πολιτική αλλαγή και είναι θέµα λίγων µηνών αυτός
ο θίασος των υποκριτών που έπαιξε και πάλι χθες θέατρο σε βάρος, αυτή
τη φορά, των εθνικών συµφερόντων, να επιστρέψει οριστικά στην αντι-
πολίτευση εντός ή εκτός βουλής».

Σε ότι αφορά το πολιτικό µέλλον του ∆ηµήτρη Καµµένου µετά την υπε-
ρψήφιση της πρότασης µοµφής της Ν∆ και τη διαγραφή του από τους
ΑΝΕΛ πηγές της Ν∆ τονίζουν ότι «δεν υπήρξε και δεν υπάρχει καµία επι-
κοινωνία της Ν∆ µε τον κ. ∆ηµήτρη Καµµένο».



∆ευτέρα 18 Ιουνίου 2018 θριάσιο-9

Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τον
∆ήµο Ασπροπύργου ο Αλέξανδρος Μυλωνάς

Και επίσηµα θα διεκδικήσει τον
δηµαρχιακό θώκο στις επόµενες
αυτοδιοικητικές εκλογές ο Αλέ-

ξανδρος Μυλωνάς
Με σχετική ανάρτηση στα social media

και το σύνθηµα «Μαζί απο την αρχή»
προσκάλεσε τους πολίτες του Ασπροπύρ-
γου στην πρώτη συνάντηση. Το «ραντε-
βού» ορίστηκε για τις 27 Ιουνίου στο bar-
restaurant «Άµυλο».

Θυµίζουµε εδώ πως ο υποψήφιος είναι
πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών
Ασπροπύργου, ενώ πριν απο µερικά χρό-
νια είχε και θέση Αντιδηµάρχου (∆ηµοτική
Αρχή Ν. Μελετίου) 2010-2013.

Και µε την βεβαίωση αρµοδίου εργαστηρίου είναι κατάλληλα τα νερά για
κολύµβηση στις ακτές του ∆ήµου Μεγαρέων.

Ο ∆ήµος µέσω της ∆ΕΥΑΜ µερίµνησε ώστε να ληφθούν δείγµατα και να
εξετασθούν από ειδικό πιστοποιηµένο κέντρο ελέγχου θαλασσίων περ-
ιοχών.

Οι έλεγχοι έδειξαν ότι δεν υπάρχει καµία ρύπανση και µπορούν οι
πολίτες να κάνουν άφοβα το µπάνιο τους παντού.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει διενεργήσει ελέγχους στις περιοχές Βαρέα,
Ακρογιάλι, Νεράκι, Λουτρόπυργο, Νέα Πέραµο, ΚΕΕ∆, Ήρεµο Κύµα, Πάχη,
Πέραµα, Άγιο Νικόλαο, Παλαιόκαστρο, Μπούσουλα.

Όλα τα δείγµατα είναι καθαρά. Καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές!

ΠΠυυρροοββοολλιισσµµοοίί  
σσεε  γγεειιττοοννιιάά  

ττοουυ
ΠΠεερριισσττεερρίίοουυ  

--  ∆∆ύύοο  άάττοοµµαα
ττρρααυυµµααττίίσσθθηηκκαανν  

ΠΠυυρροοββοολλιισσµµοοίί  έέππεεσσαανν
σσεε  γγεειιττοοννιιάά  ττοουυ  ΠΠεερριι--
σσττεερρίίοουυ,,  σσττηη  σσυυµµββοο--
λλήή  ττωωνν  οοδδώώνν  ΣΣααρραανν--
ττααππόόρροουυ  κκααιι  ΒΒεεάάκκηη..
ΑΑππόό  ττοουυςς  ππυυρροοββοολλιι--

σσµµοούύςς  ττρραα--
υυµµααττίίσσττηηκκαανν  δδύύοο  άάννθθ--

ρρωωπποοιι,,  οοιι  οοπποοίίοοιι
µµεεττααφφέέρρθθηηκκαανν  σσττοο
ΑΑττττιικκόό  ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο
µµεε  ττρρααύύµµαατταα  σστταα

ππόόδδιιαα  ττοουυςς..
ΤΤοο  ππεερριισσττααττιικκόό  σσυυννέέ--
ββηη  εεχχθθέέςς  ππεερρίίπποουυ  σσττιιςς

1122  ττοο  µµεεσσηηµµέέρριι..
ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ππλληηρροοφφ--
οορρίίεεςς,,  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα
σσυυµµππλλοοκκήή  ααννάάµµεεσσαα

σσεε  ΑΑλλββααννοούύςς  κκααιι
ΡΡωωσσοοππόόννττιιοουυςς..

Κατάλληλα για κολύµβηση τα νερά 
στις ακτές του ∆ήµου Μεγαρεών 

Σ
ύµφωνα µε την νέα απόφαση γι α το Κοι νωνι κό
Ει σόδηµα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) από 1η Νοεµ-
βρί ου θα ι σχύσουν αλλαγές στι ς υποχρ-

εώσει ς των δι και ούχων.
Οι  δι και ούχοι  εκτός από το επί δοµα δι και ούνται

συµπληρωµατι κές κοι νωνι κές υπηρεσί ες, παροχές
και  αγαθά: δι ασύνδεση των µελών της ωφελούµενης
µονάδας, εφόσον πληρούν τα κρι τήρι α ένταξης έκα-
στου προγράµµατος, µε: - ∆ωρεάν ι ατροφαρµακευ-
τι κή περί θαλψη ανασφάλι στων. - Παραποµπή και
ένταξη σε δοµές και  υπηρεσί ες κοι νωνι κής φρον-
τί δας και  υποστήρι ξης. - Ένταξη σε προγράµµατα
και  κοι νωνι κές δοµές γι α την αντι µετώπι ση της
φτώχει ας. - Ένταξη στι ς δράσει ς που υλοποι ούνται
στο πλαί σι ο του Επι χει ρησι ακού Προγράµµατος
του Ταµεί ου Ευρωπαϊ κής Βοήθει ας προς τους Άπο-
ρους. - Κοι νωνι κό τι µολόγι ο παροχών ηλεκτρι κής
ενέργει ας. - Κοι νωνι κό τι µολόγι ο παροχών ύδρευ-
σης. - Κοι νωνι κό τι µολόγι ο ∆ήµων και  ∆ηµοτι κών
Επι χει ρήσεων. 3. Υπηρεσί ες ενεργοποί ησης:
προώθηση των δι και ούχων, εφόσον δύνανται  να
εργαστούν, σε δράσει ς που στοχεύουν στην ένταξη ή
επανένταξή τους στην αγορά εργασί ας και  µπορεί
να περι λαµβάνουν, µεταξύ άλλων: - Την κάλυψη
προτει νόµενης θέσης εργασί ας. - Τη συµµετοχή σε
προγράµµατα κοι νωφελούς εργασί ας. - Τη συµµε-
τοχή σε προγράµµατα επαγγελµατι κής κατάρτι -
σης. - Τη συµµετοχή σε προγράµµατα απόκτησης
επαγγελµατι κής εµπει ρί ας. - Την ένταξη ή την επι -
στροφή στο εκπαι δευτι κό σύστηµα και  στα σχολεί α
δεύτερης ευκαι ρί ας.

Ορισµοί για την εφαρµογή του ΚΕΑ
Ως Ωφελούµενες µονάδες ορί ζονται  οι  κάτωθι

κατηγορί ες: α. Μονοπρόσωπο νοι κοκυρι ό: κάθε ενή-
λι κο άτοµο που δι αµένει  µόνο του σε κατοι κί α και
δεν εµπί πτει  στην κατηγορί α ενηλί κων έως 25 ετών
που φοι τούν σε πανεπι στηµι ακές σχολές ή σχολεί α
ή ι νστι τούτα επαγγελµατι κής εκπαί δευσης ή κατάρ-
τι σης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. β. Πολυπρόσωπο
νοι κοκυρι ό: όλα τα άτοµα που δι αµένουν κάτω από
την ί δι α στέγη. Στο πολυπρόσωπο νοι κοκυρι ό εντάσ-
σονται : α) φι λοξενούµενα άτοµα ή φι λοξενούµενη
οι κογένει α, µε την προϋπόθεση ότι  η φι λοξενί α εί χε
δηλωθεί  στην τελευταί α εκκαθαρι σµένη δήλωση 

φορολογί ας ει σοδήµατος και  β) τα ενήλι κα τέκνα
έως 25 ετών που φοι τούν σε πανεπι στηµι ακές σχο-
λές ή σχολεί α ή ι νστι τούτα επαγγελµατι κής
εκπαί δευσης ή κατάρτι σης, ανεξαρτήτως του τόπου
δι αµονής τους. γ. Άστεγοι : τα άτοµα που δι αβι ούν
στο δρόµο ή σε ακατάλληλα καταλύµατα, υπό την
προϋπόθεση ότι  έχουν καταγραφεί  από τι ς κοι νωνι -
κές υπηρεσί ες των ∆ήµων ή των Κέντρων Κοι νότητας
ή κάνουν χρήση Υπνωτηρί ων που λει τουργούν στους
∆ήµους, δύναται  να εί ναι  δι και ούχοι  του προγράµ-
µατος. Η δι απί στωση της έλλει ψης στέγης δεν δύνα-
ται  να τεκµηρι ωθεί  µόνο µέσω του εντύπου της
δήλωσης φορολογί ας ει σοδήµατος.

∆ικαιούχος: το ενήλι κο άτοµο που έχει  υποβάλ-
λει  αί τηση γι α λογαρι ασµό του νοι κοκυρι ού, η οποί α
έχει  εγκρι θεί  από το αρµόδι ο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α.
Ανήλι κα µέλη: τα µέλη του νοι κοκυρι ού έως 18 ετών.
Μονογονεϊ κή οι κογένει α: ένας µόνος γονέας (άγα-
µος, σε χηρεί α ή δι αζευγµένος, ή λόγω κράτησης του
έτερου γονέα σε σωφρονι στι κό κατάστηµα), ασκεί
κατ’ αποκλει στι κότητα ή µετά από σχετι κή ανάθεση
µε δι καστι κή απόφαση ή συµβολαι ογραφι κή
πράξη, σύµφωνα µε την κεί µενη νοµοθεσί α, την προ-
σωρι νή ή µόνι µη επι µέλει α ενός ή περι σσότερων
ανήλι κων τέκνων. Γι α τι ς ανάγκες του προγράµµα-
τος, το νοι κοκυρι ό θα πρέπει  να απαρτί ζεται  αποκ-
λει στι κά από τα µέλη της µονογονεϊ κής οι κογένει ας,
δηλαδή τον γονέα και  το ένα ή περι σσότερα ανήλι κα
τέκνα. Απροστάτευτα τέκνα: τα ανήλι κα µέλη του νοι -
κοκυρι ού που εί ναι  ορφανά και  από τους δύο γονεί ς
ή που κανεί ς γονέας δεν µπορεί  να ασκήσει  τη γονι -
κή τους µέρι µνα, λόγω ασθενεί ας, αναπηρί ας, κράτ-
ησης ή στρατι ωτι κής θητεί ας και  που η επι µέλει α
τους έχει  ανατεθεί  µε δι καστι κή απόφαση σε µέλος

του νοι κοκυρι ού.

Εξαιρέσεις υπαγωγής στο πρόγραµµα: από
την ένταξη στο πρόγραµµα εξαι ρούνται  και  δεν θεω-
ρούνται  µέλη του νοι κοκυρι ού οι  κάτωθι  κατηγορί ες:
- Άτοµα τα οποί α φι λοξενούνται  ή περι θάλπονται  σε
Μονάδες Κλει στής Φροντί δας ή σε Στέγες Υποστηρ-
ι ζόµενης ∆ι αβί ωσης ή σε Ξενώνες Μεταβατι κής
Φι λοξενί ας Αστέγων. - Άτοµα, τα οποί α φι λοξε-
νούνται  σε Μονάδες Ψυχοκοι νωνι κής Αποκατάστα-
σης (οι κοτροφεί α, ξενώνες κ.τ.λ.), ή εί ναι  δι και ούχοι
του προγράµµατος Προστατευµένων ∆ι αµερι σµά-
των του αρ. 9 του ν. 2716/1999. - Άτοµα τα οποί α φι λο-
ξενούνται  σε Μονές. - Άτοµα που κρατούνται  σε
σωφρονι στι κά καταστήµατα. Εγγυηµένο ποσό: το
ποσό που εγγυάται  το πρόγραµµα γι α κάθε νοι κοκ-
υρι ό, ανάλογα µε τον αρι θµό και  την ηλι κί α των
µελών του, µετά και  την καταβολή της ει σοδηµατι κής
ενί σχυσης του Κ.Ε.Α.

Το εγγυηµένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως: -
Γι α το µονοπρόσωπο νοι κοκυρι ό: 200€ ανά µήνα. -
Γι α κάθε επι πλέον ενήλι κο µέλος του νοι κοκυρι ού:
προσαύξηση του εγγυηµένου ποσού κατά 100€ ανά
µήνα. - Γι α κάθε ανήλι κο µέλος του νοι κοκυρι ού:
προσαύξηση του εγγυηµένου ποσού κατά 50€ ανά
µήνα. - Στο νοι κοκυρι ό που απαρτί ζεται  αποκλει -
στι κά από µονογονεϊ κή οι κογένει α, το µεγαλύτερο
σε ηλι κί α ανήλι κο µέλος λογί ζεται  ως ενήλι κας. - Σε
νοι κοκυρι ό µε απροστάτευτο/α τέκνο/α, γι α τι ς ανάγ-
κες υπολογι σµού του εγγυηµένου ποσού κάθε απρο-
στάτευτο τέκνο λογί ζεται  ως ενήλι κας.

Ως ανώτατο όρι ο του εγγυηµένου ποσού ορί ζονται
τα 900 ευρώ µηνι αί ως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης
του νοι κοκυρι ού. ∆ηλούµενο ει σόδηµα: το συνολι κό
πραγµατι κό ει σόδηµα από κάθε πηγή προέλευσης
- προ φόρων, µετά την αφαί ρεση των ει σφορών γι α
κοι νωνι κή ασφάλι ση - που ει σπράχθηκε από όλα τα
µέλη του νοι κοκυρι ού, κατά τους έξι  (6) µήνες πρι ν
από το µήνα υποβολής της αί τησης. Στο συνολι κό
δηλούµενο ει σόδηµα συµπερι λαµβάνεται  και  το
σύνολο των επι δοµάτων και  άλλων ενι σχύσεων,
καθώς και  το ει σόδηµα που απαλλάσσεται  από το
φόρο ή φορολογεί ται  µε ει δι κό τρόπο, µε τι ς εξαι -
ρέσει ς που αναφέρονται  παρακάτω.

Νέα κριτήρια και προυποθέσεις από τον Νοέµβριο 2018 για την χορήγηση του ΚΕΑ.
Από την 1η Αυγούστου είναι υποχρεωτική η εγγραφή των δικαιούχων στα µητρώα του ΟΑΕ∆
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ / Ν Σ Η

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ :14-6-18
Αρ.Πρωτοκ.: 19824

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016

1. Ο ∆ήµος ΦΥΛΗΣ Νοµού
ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει ∆ηµόσιο
Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνι-
σµό, µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε
κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή),
για την ανάθεση του έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΥΤΟΥ», µε εκτιµώµενη συνολι-
κή αξία 1.661.000,00 € (µε
Φ.Π.Α.)

2.  Προσφέρεται ελεύθερη,
πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκ-
τρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύµβασης στον ειδικό, δηµό-
σια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρο-
νικοί διαγωνισµοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής .
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 4η Ιουλίου 2018 η
αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες, που
συµµετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης, συµπληρω-
µατικές πληροφορίες, σχετικά µε
τις προδιαγραφές και οποιαδήπο-
τε σχετικά δικαιολογητικά, το
αργότερο στις 6/7/18.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2131603481, FAX επικοινωνίας
2131603465, αρµόδιος υπάλ-
ληλος για επικοινωνία κ. Βουτσι-
νά Β. ή κ. Καραµπίνη.

3. Ο Τύπος Αναθέτουσας
Αρχής & ∆ραστηριότητα που 

αυτή ασκεί είναι [Αρχή τοπι-
κής αυτοδιοίκησης / Γενικές
∆ηµόσιες Υπηρεσίες.

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

5. O Κωδικός Κύριου Λεξι-
λογίου CPV είναι 45233220-7.

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

7. Οι προσφορές υποβάλλον-
ται από τους ενδιαφεροµένους
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός τριών 3
εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή, προσ-
κοµίζεται υποχρεωτικά από τον
οικονοµικό φορέα στην αναθέ-
τουσα αρχή, σε έντυπη µορφή
και σε σφραγισµένο φάκελο, η
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή
συµµετοχής.

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

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

10. Ηµεροµηνία και ώρα
λήξης της προθεσµίας υπο-
βολής των προσφορών
ορίζεται η 10η Ιουλίου 2018,
Τρίτη ηµέρα και ώρα 10:00
π.µ.

Ως ηµεροµηνία και ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών ορίζεται η 

16η Ιουλίου 2018, ∆ευ-
τέρα  ηµέρα και ώρα 10:00
π.µ.

11. Το 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
άνω 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 ανά-
θεση δηµόσια σύµβαση καλύπτε-
ται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4
και 5 και τις γενικές σηµειώσεις
του σχετικού µε την Ένωση Προ-
σαρτήµατος I της ως άνω Συµφ-
ωνίας, καθώς και 

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

13. Οικονοµικός φορέας
συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε
ως µέλος ένωσης.

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

14. Το έργο χρηµατοδοτείται
από Ίδιους Πόρους από τον
κωδικό Κ.Α.Ε. 30-7333.10002 και
προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

15. Για τη συµµετοχή στον
διαγωνισµό απαιτείται η κατάθε-
ση από τους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου
72 του Ν. 4412/2016, εγγυητι

κής επιστολής συµµετοχής,
ύψους 2% επί του προϋπολογι-
σµού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχε-
ται στο ποσό των 26.790,32  €
και ισχύ τουλάχιστον 30 ηµερών,
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς. Στην περίπτωση
ένωσης οικονοµικών φορέων, η
εγγύηση συµµετοχής περιλαµβά-
νει 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 εναλ-
λακτικές προσφορές

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

19. Η συνολική προθεσµία
εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε
έξι (6) µηνών από την ηµεροµ-
ηνία υπογραφής της σύµβασης. 

20. Η έγκριση κατασκευής
του δηµοπρατούµενου έργου
αποφασίστηκε µε την υπ' αριθµό
93/27-4-18 απόφαση του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου του ∆ήµου, η
έγκριση των όρων διακήρυξης
και τευχών διαγωνισµού µε την
υπ' αριθµό 176/18 και η έγκριση
δαπάνης, ψήφιση πίστωσης µε
την υπ’ αριθµό 175/18 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Φυλής. Έχει εκδοθεί η υπ’
αριθµό 797/18 Πρόταση Ανάλ-
ηψης Υποχρέωσης. Το αποτέλε-
σµα της δηµοπρασίας θα εγκριθ-
εί, επίσης, από την Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου.

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

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 14-6-18
Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ / Ν Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ : 15-6-18
Αρ.Πρωτοκ.: 20131

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των ορίων του Ν.

4412/2016

1. Ο ∆ήµος ΦΥΛΗΣ Νοµού
ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει ∆ηµόσιο
Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό,
µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλό-
τερη τιµή), για την ανάθεση του
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ», µε εκτιµώµενη συνολική
αξία 2.223.000,01 € (µε Φ.Π.Α.)

2.  Προσφέρεται ελεύθερη,
πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρ-
ονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια
προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής .
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 4η Ιουλίου 2018 η
αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες, που
συµµετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης, συµπληρωµα-
τικές πληροφορίες, σχετικά µε τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότε-
ρο στις 6/7/18.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2131603481, FAX επικοινωνίας
2131603465, αρµόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία κ. Βουτσινά Β. ή κ.
Καραµπίνη Ε.

3. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής
& ∆ραστηριότητα που αυτή ασκεί

είναι [Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
/ Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.

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

5. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου
CPV είναι 45262640-9.

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, Προµ-
ηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµο-
γή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει.

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

8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβο-
λή προσφορών, γίνεται δεκτή.

9. Για το χρόνο ισχύος προσφο-
ρών, κάθε υποβαλλόµενη προσφο-
ρά 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 προθε-
σµίας υποβολής των προσφορών.

10. Ηµεροµηνία και ώρα
λήξης της προθεσµίας υποβο-
λής των προσφορών ορίζεται
η 10η Ιουλίου 2018, Τρίτη
ηµέρα και ώρα 12:00 π.µ.

Ως ηµεροµηνία και ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών ορίζεται η
18η Ιουλίου 2018, Τετάρτη
ηµέρα και ώρα 10:00 π.µ.

11. Το σύστηµα υποβολής προ-
σφορών είναι το επί µέρους ποσο-
στών έκπτωσης σε ακέραιες µονά-

δες επι της εκατό (%) κατά κατ-
ηγορία 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
άνω τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατ-
ηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, 1η και άνω
τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο-
ρίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και
Α2 και άνω τάξη του ΜΕΕΠ για
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι
που είναι εγκατεστηµένοι σε:

i) σε κράτος - µέλος της Ένω-
σης, 

ii) σε κράτος - µέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), 

iii) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ,
στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από
τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικές σηµειώσεις 7του σχετι-
κού µε την Ένωση Προσαρτήµα-
τος I της ως άνω Συµφωνίας,
καθώς και 

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

13. Οικονοµικός φορέας συµµε-
τέχει είτε µεµονωµένα είτε ως
µέλος ένωσης.

Οι ενώσεις Οικονοµικών
φορέων συµµετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθ-
ρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθ-
ρου 76 του Ν. 4412/2016. 

14. Το έργο χρηµατοδοτείται
από ίδιους πόρους του ∆ήµου µε
κωδικό Κ.Α.Ε. 15.7332.10004. και
προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

15. Για τη συµµετοχή στον δια-
γωνισµό απαιτείται η κατάθεση
από τους συµµετέχοντες οικονοµι-
κούς 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
35.854,84 € και ισχύ τουλάχιστον
30 ηµερών, µετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς. Στην
περίπτωση ένωσης οικονοµικών
φορέων, η εγγύηση συµµετοχής
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις 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 εναλλακ-
τικές προσφορές

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

19. Η συνολική προθεσµία εκτέ-
λεσης του έργου, ορίζεται σε
τριακόσιες (300) ηµέρες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης. 

20. Η έγκριση κατασκευής του
δηµοπρατούµενου έργου αποφ-
ασίστηκε µε την υπ' αριθµό
101/27-4-18  απόφαση του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου του ∆ήµου, η
έγκριση των όρων διακήρυξης και
τευχών διαγωνισµού µε την υπ'
αριθµό 180/18 και η έγκριση
δαπάνης, ψήφιση πίστωσης µε την
υπ’ αριθµό 179/18 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Φυλής. Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθµό
922/18 Πρόταση Ανάληψης
Υποχρέωσης. Το αποτέλεσµα της
δηµοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης,
από την Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου.

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

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 15-6-18

Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Καλοκαιρινές ∆ράσεις για παιδιά 

Στα πλαίσια των καλοκαιρινών δράσεων η Βιβλιοθήκη του Τµήµατος
Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας σας προσκαλεί στο Καλοκαιρινό
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα µε τίτλο: "Όταν σου λέω πορτοκάλι να
βγαίνεις: ένα ταξίδι στο µαγικό κόσµο του παιχνιδιού από την αρχαιότ-
ητα έως τις µέρες µας." 

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί από τις 27 Ιουνίου
έως 11 Ιουλίου και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών. 

Οι µικροί µας φίλοι µέσα από δράσεις ψυχαγωγίας, δηµιουργικής
απασχόλησης και καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως ζωγραφική και πηλοπ-
λαστική, καθώς και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό θα ταξιδέψουν στον
µαγικό κόσµο των παιχνιδιών, θα ανακαλύψουν από πού κατάγονται τα
παιχνίδια, θα λύσουν γρίφους και αινίγµατα, θα µάθουν γλωσσοδέτες,
και λαχνίσµατα, θα τραγουδήσουν παιχνιδοτράγουδα, θα γνωρίσουν τα
παιχνίδια ως οµαδική, ατοµική και πνευµατική δραστηριότητα αλλά και
ως πηγή έµπνευσης για ζωγράφους, συνθέτες, τραγουδοποιούς και
λογοτέχνες. 

Το οδοιπορικό θα ξεκινήσει από την Αρχαιότητα µε πιστά αντίγραφα
παιχνιδιών και δραµατοποίηση. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουν στα χρόνια
του Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας (ειδική αναφορά θα γίνει στα εθι-
µικά παιχνίδια καθώς και στα παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά στην
Ευρώπη εµπνευσµένα από τον Αγώνα Ανεξαρτησίας του 1821). 

Τερµατικός σταθµός θα είναι τα παιχνίδια του παππού και της γιαγιάς,
τότε που τα παιδιά παίζανε µήλα και αµάδες στις γειτονιές που µύριζαν
αγιόκληµα και γιασεµί και στήνανε αυτοσχέδιο κουκλοθέατρο και µπε-
ρντέ για Καραγκιόζη µε εισιτήριο ένα εικονογραφηµένο περιοδικό. 

Η τελευταία µέρα όπως πάντα θα είναι µέρα γιορτής. Τα παιδιά θα
ταξιδέψουν νοσταλγικά σε µορφή θεατρικού και συνοδεία ζωντανής
µουσικής τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους µπαµπάδες και τις µαµά-
δες στα παιχνίδια του χτες όταν δεν υπήρχαν υπολογιστές και κινητά να
χτυπούν στη σιωπή των στοµάτων παρά µόνο παιδικές καρδούλες που
χτυπούσαν χαρωπά µε µια µόνο επιθυµία: να βγουν έξω στις αλάνες για
να παίξουν. 

Σε αυτό το µαγικό ταξίδι συνταξιδιώτες µας θα είναι εξαίρετοι µουσι-
κοί από το ∆ηµοτικό Ωδείο (∆ΗΚΕΑ), εθελοντές γονείς: εικαστικοί,
εµψυχωτές, µουσικοί και παραµυθάδες. 

Χώρος: ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - Τµήµα Αρχαιολογίας και Ιστορικής
Έρευνας, Φιλαδελφείας 217 (στάση Θολωτός Τάφος - πρώην 5η στάση
Κόκκινου Μύλου). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 2322 878 
Λόγω πολύ µεγάλης προσέλευσης θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτε-

ραιότητας.  Απαραίτητη η αίτηση συµµετοχής.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.

18ης / 2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης Αν αµόρ-
φ ωσης προϋπολογισµού

∆ήµου Ασπροπύργου, οικον ο-
µικού έτους 2018, και τροπο-
ποίηση Τεχν ικού Προγράµµα-

τος.

Αρ. Απόφ .: 311

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
12 Ιουνίου 2018, ηµέρα Τρίτη  και
ώρα 20:00 µ.µ, συνήλθε σε τακτι-
κή  δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο Ασπροπύργου,
ύστερα από την υπ` αριθµ.
14470/8-6-2018 έγγραφη πρόσ-
κληση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Νικ. Καραµπούλα, η
οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθη-
κε µε αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη
του Συµβουλίου, και στον ∆ήµα-
ρχο, κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις, του
άρθρου 67, του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α`).
Πριν από την έναρξη της συνε-

δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου παρόντα ήταν τα
21, απόντα  12,   και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
13)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             

15)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 6 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

17)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ

18)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

19)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 0 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

2 1 ) Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
7)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
5)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6) ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
9)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
1 0 ) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ - Κ Ω Ν Σ Τ Α Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
12) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.

Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλ-
ληλος του ∆ήµου, για την τήρηση
των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης

απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραµπούλας, κήρ-
υξε την έναρξη της συνεδρίασης

και εισηγούµενος το 1ο θέµα  της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης  µε τίτλο:
«Έγκριση 4ης Αναµόρφωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, οικονοµικού έτους
2018, και τροποποίηση Τεχνικού
Προγράµµατος»,  έθεσε στα µέλη
του συµβουλίου, την υπ΄αριθµ.
260/2018 απόφαση της Οικονοµι-
κής Επιτροπής, η οποία έχει ως
εξής:

«Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ  Α
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ.

24ης  / 2018    συνεδρίασης της
Οικονοµικής  Επιτροπής 
του ∆ήµου Ασπροπύργου

ΑΡ. ΑΠΟΦ.:260 Θ Ε Μ Α :
Λήψη απόφασης για την «4η
Αναµόρφωση Προϋπολογισµού
& Τροποποίηση Τεχνικού Προ-
γράµµατος  οικ/κού έτους 2018»,
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ.
494/24-05-2018   Εισήγηση του
∆/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα
στις 30 Μαΐου  ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 08:30 π.µ., συνήλθε σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, η
Οικονοµική  Επιτροπή  του
∆ήµου   Ασπροπύργου κατόπιν
της υπ’ αριθµ. 13327/25-05-
2018 έγγραφης πρόσκλησης του
Προέδρου αυτής κ. ΤΣΙΓΚΟΥ
ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ - Αντιδηµάρχου, που
κοινοποιήθηκε νόµιµα µε ∆ηµο-
τικό κλητήρα την 25-05-2018  σε
καθένα των συµβούλων σύµφω-
να µε τα άρθρα 72, 74, 75 και
225 του Ν.3852/2010 περί
«Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρω-
µένης  ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» και το
Ν.3463/2006 «Κ.∆.Κ.».
Αφού διαπιστώθηκε ότι

υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδο-
µένου ότι σε σύνολο µελών (9)
παραβρέθηκαν (6).

Π Α ΡΟ Ν Τ Α   Μ Ε Λ Η  Τ Η Σ
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ   Ε Π Ι Τ
Ρ Ο Π Η Σ

ΤΣΙΓΚΟΣ  ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)   4. ΚΑΓΙΑΣ
∆ΗΜ.

ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ  ΚΩΝ. 
5. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓ.
Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6. ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

Α Π Ο Ν Τ Α  ΜΕΛΗ
1.  ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓ.
2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

(Αν και προσκλήθηκαν  νόµιµα
δεν παραβρέθηκαν )

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την ένα-
ρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 2ο Θέµα της
Ηµερήσιας διάταξης:
Θέτει υπόψη των µελών:
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 494/24-05-

2018  Εισήγηση του ∆/ντή της
Οικονοµικής Υπηρεσίας που
έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,
Σύµφωνα µε  την υπ΄ αρ.

25595/28-7-17 Κ.Υ.Α. µε θέµα:
«Παροχή οδηγιών για την κατάρ-
τιση του προϋπολογισµού των
δήµων, οικονοµικού έτους 2018»,
την υπ΄αρ.  23976/22-07-2016
Κ.Υ.Α - τροποποίηση της
υπ΄αριθµ. 7028/03.02.2004  και
τις υπ΄αρ. 26945/31-07-2015,
2 9 5 3 0 / 2 5 - 0 7 - 2 0 1 4 ,
30842/01.08.2013 και
47490/18.12.2012 Κ.Υ.Α., όπου
τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη
άσκησης περιοριστικής πολιτικής
στις δαπάνες και η εγγραφή
δαπανών – µόνο - αυτών που ανα-
µένεται να πληρωθούν κατά την
διάρκεια του οικονοµικού έτους
και  παρισταµένης της ανάγκης
για εγγραφή , ενίσχυση καθώς και
µείωση  κονδυλίων  από αυτά που
είχαν προβλεφθεί στον προϋπο-
λογισµό, πρέπει να προβούµε σε
αναµόρφωση του προϋπολογι-
σµού, η οποία έχει ως εξής: 
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ΕΠΙΣΗΣ
Τροποποιείται το Τεχνικό Πρόγραµµα
µόνο ως προς την πηγή χρηµατοδότ-
ησης για το ποσό
632.914,43€ του έργου υπο Κ.Α
30.7323.001 µε τίτλο «Οδοποιία 2017-
2018», από δηµοτικούς  πόρους σε
ΣΑΤΑ.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(4ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2018)

Η παρούσα αναµόρφωση συντάχθηκε
για τους λόγους που αναφέρουµε παρ-
απάνω και αναλυτικά :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
Εγράφησαν οι κωδικοί µε αύξ. αρ. 1,
2 και 3 και αυξήθηκαν οι κωδικοί µε
αύξ. αρ. 1,2 και 33 προκειµένου να
καλυφθούν ανάγκες που προέκ-
υψαν κατά την εκτέλεση του προϋ-
πολογισµού.
Αυξήθηκαν οι κωδικοί µε αύξ. αρ.
από 3 έως και 21, από 24 έως και 32
και από 34 έως και 45, λόγω µετα-
βολών στο µηνιαίο κόστος µισθο-
δοσίας ανά υπάλληλο, αναδροµικών
που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια
του οικονοµικού έτους και για την
κάλυψη µισθοδοσίας έκτακτου προ-
σωπικού µε πρόγραµµα µαθητείας
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ).
Αυξήθηκαν οι κωδικοί µε αύξ. αρ. 22
και 23 µε αντίστοιχη ισόποση µείωση
των κωδ. Εξόδων µε αύξ. αρ. 11 και
12 προκειµένου να διατηρηθεί η αντα-
ποδοτικότητα της υπηρεσία 20
(υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτρ-
οφωτισµού).
Μειώθηκαν οι κωδικού εξόδων µε αύξ.
αρ. από 1 έως, 5 και από 7 έως και 10
και από 13 έως και 17 λόγω πλεονά-
ζουσας πίστωσης που προέκυψε
από συµβάσεις που υπεγράφησαν,
είτε από τη µη εκτέλεση της εγγεγρ-
αµµένης δαπάνης
Μειώθηκε ο κωδικός µε αυξ. αρ. 6
καθώς οι υποχρεώσεις που προέκ-
υψαν από δικαστικές αποφάσεις και
διαταγές πληρωµής έχουν εγγραφεί
στον τρέχοντα προϋπολογισµό στις
υποχρεώσεις παρελθόντων ετών και

ως εκ τούτου η εκκαθάριση των
αντίστοιχων δαπανών ια γίνει από
αυτούς του κωδικούς.  

Μειώθηκε ο κωδικός µε αυξ. αρ. 18
(Αποθεµατικό) προκειµένου να ισοσ-
κελισθεί η παρούσα αναµόρφωση. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε
τα µέλη να αποφασίσουν.
Λαµβάνοντας το λόγο ο δηµοτικός
σύµβουλος κ. Ι. Ηλίας δήλωσε  ότι
δεν ψηφίζει  το θέµα.
Τα µέλη άκουσαν τον κ. Πρόεδρο και
αφού έλαβαν υπόψη
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 494/24-05-2018
Εισήγηση του ∆/ντή της  Οικ/κής
Υπηρεσίας.
Τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
Τις διατάξεις της υπ  ́αρ.  25595/28-7-
17 Κ.Υ.Α.
Τις διατάξεις της υπ’αρ. 23976/22-07-
2016  Κ.Υ.Α- τροποποίηση της
υπ’αρ. 7028/03.02.2004  
Τις διατάξεις των  υπ’αρ. 26945/31-
07-2015, 29530/25-07-2014,
30842/01.08.2013 και
47490/18.12.2012  Κ.Υ.Α
α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, πέντε  (5)
δηµοτικοί σύµβουλοι  οι  κ.κ.   1)
ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ  ΤΣΙΓΚΟΣ   2) ΚΩΝ.
ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ    3)  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  4) ΚΑΓΙΑΣ
∆ΗΜ.  5)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
εγκρίνουν την «4η Αναµόρφωση
Προϋπολογισµού & Τροποποίηση
Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους
2018» ως ανωτέρω, σύµφωνα µε την
υπ’ αριθµ. πρωτ. 494/24-05-2018
εισήγηση του ∆/ντή της Οικονοµικής
Υπηρεσίας. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε
το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθµό
260».
Στο σηµείο αυτό, παρενέβη ο ∆ιευθυ-
ντής Οικονοµικής Υπηρεσίας κος
Φίλιππος Πάνος, επισηµαίνοντας ότι
θα πρέπει να τροποποιηθεί η παρα-
πάνω απόφαση της Οικονοµικής Επι-
τροπής, η οποία αφορά την εν λόγω
Αναµόρφωση, στα παρακάτω σηµεία
:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α

ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΣΟ∆ΩΝ
0,00+ 0,00 – 0,00 =  0.00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ
64.600,00+ 393.724,04–
458.324,04= 0,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ +
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ -
ΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.
314.616,72 + 0,00 – 12.117,06=
302.499,66

Επίσης µε την  παρούσα
αν αµόρφ ωση αλλάζει η περιγρ-
αφ ή των  παρακάτω κωδικών
ως εξής:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ  ΕΞΟ∆Α 
Κ.Α. 6041.012 στις υπηρεσίες
10, 15, 30

ΑΠΟ: «Ασκούµεν οι σπουδα-
στές ΟΑΕ∆»
ΣΕ: «Μαθητευόµεν οι και σπου-
δαστές των  δοµών  επαγγελµα-
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-
τισης (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ – ΙΕΚ)».

Κ.Α. 6054.005 στις υπηρεσίες
10, 15, 30
ΑΠΟ: «Εργοδοτική εισφ ορά
υπέρ ΙΚΑ (ασκούµεν οι σπουδα-
στές ΟΑΕ∆»
ΣΕ: «Εργοδοτική εισφ ορά υπέρ
ΙΚΑ ( για Μαθητευόµεν ους και
σπουδαστές των  δοµών  επαγ-
γελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ –
ΙΕΚ))».

Επίσης 
Κ.Α 30.7323.001 µε τίτλο «Οδο-
ποιία 2017-2018»: Αλλάζει η
πηγή χρηµατοδότησης για το
έργο που είν αι εγγεγραµµέν ο
στο Τεχν ικό Πρόγραµµα στο Σ5,
για ποσό 632.914,43€ από
δηµοτικούς  πόρους σε ΣΑΤΑ.

Κατόπιν  των  αν ωτέρω τροπο-
ποιείται το ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ως εξής:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018

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.
260/2018 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής,
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου  Καραµπούλα,
Την παρέµβαση του ∆ιευθυντή κου
Φίλιππου Πάνου, 

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Έγκρισης της
4ης Αναµόρφωσης προϋπολογι-
σµού ∆ήµου Ασπροπύργου, οικο-
νοµικού έτους 2018, και της  τρο-
ποποίησης του Τεχν ικού Προγράµ-
µατος», τάχθηκαν δέκα εννέα (19)
µέλη του συµβουλίου, και ονοµα-
στικά οι κ.κ. :
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

1 3 )ΠΕ Χ Λ ΙΒΑΝΙ∆Η
ΣΟΥΛΑ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     

4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
15)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
17)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
18)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
19)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ

Κατά τάχθηκαν δύο (2) µέλη του
συµβουλίου και ονοµαστικά οι κ.κ.
1)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                

2)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την  4η Αναµόρφωση του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, οικονοµικού έτους 2018,
και την  τροποποίηση του Τεχν ικού
Προγράµµατος, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω , ο οποίος  διαµορφώνε-
ται  ως κάτωθι:

Αναµόρφωση Προϋπολογισµού
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  σσττηη  σσεελλ..1144
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ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη

κοντά  στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  2244  
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΣΟ∆ΩΝ
0,00+ 0,00 – 0,00 =  0.00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ
74.600,00+ 411.724,04– 486.324,04=
0,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ +
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ -
ΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.
314.616,72 + 0,00 – 22.117,06=
292.499,66

Επίσης µε την παρούσα αναµόρφ-
ωση αλλάζει η περιγραφή των παρα-
κάτω κωδικών  ως εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ  ΕΞΟ∆Α 
Κ.Α. 6041.012 στις υπηρεσίες 10, 15,
30
ΑΠΟ: «Ασκούµενοι σπουδαστές
ΟΑΕ∆»
ΣΕ: «Μαθητευόµενοι και σπουδα-
στές των δοµών επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΛ
– ΕΠΑΣ – ΙΕΚ)».

Κ.Α. 6054.005 στις υπηρεσίες 10, 15,
30
ΑΠΟ: «Εργοδοτική εισφορά υπέρ
ΙΚΑ (ασκούµενοι σπουδαστές
ΟΑΕ∆»
ΣΕ: «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ (
για Μαθητευόµενους και σπουδα-
στές των δοµών επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΛ
– ΕΠΑΣ – ΙΕΚ))».

Επίσης 
Κ.Α 30.7323.001 µε τίτλο «Οδοποιία
2017-2018»: Αλλάζει η πηγή χρηµα-
τοδότησης για το έργο που είναι εγγε-
γραµµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα
στο Σ5, για ποσό 632.914,43€ από
δηµοτικούς  πόρους σε ΣΑΤΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποι-
είται το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018 ως εξής:

ΕΠΙΣΗΣ

Τροποποιείται το Τεχν ικό
Πρόγραµµα µόν ο ως προς
την  πηγή χρηµατοδότησης
για το ποσό
632.914,43€ του έργου υπο
Κ.Α 30.7323.001 µε τίτλο
«Οδοποιία 2017-2018», από
δηµοτικούς  πόρους σε
ΣΑΤΑ.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(4ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2018)

Η παρούσα αν αµόρφ ωση
συν τάχθηκε για τους λόγους
που αν αφ έρουµε παραπάν ω
και αν αλυτικά :
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
Εγράφ ησαν  οι κωδικοί µε
αύξ. αρ. 1, 2, 3 και 4 και
αυξήθηκαν  οι κωδικοί µε
αύξ. αρ. 1,2,3,14,35 και 48
προκειµέν ου ν α καλυφ θούν
αν άγκες που προέκυψαν
κατά την  εκτέλεση του προϋ-
πολογισµού.

Αυξήθηκαν  οι κωδικοί µε
αύξ. αρ. από 4 έως και 13,
από 15 έως και 23, από 26
εως και 34  και από 36 έως 

και 47, λόγω µεταβολών  στο
µην ιαίο κόστος µισθοδοσίας
αν ά υπάλληλο, αν αδροµικών
που καταβλήθηκαν  κατά τη
διάρκεια του οικον οµικού
έτους και για την  κάλυψη
µισθοδοσίας έκτακτου προ-
σωπικού µε πρόγραµµα
µαθητείας επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
(ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ).

Αυξήθηκαν  οι κωδικοί µε
αύξ. αρ. 24 και 25 µε
αν τίστοιχη ισόποση µείωση
των  κωδ. Εξόδων  µε αύξ.
αρ. 12 και 13 προκειµέν ου
ν α διατηρηθεί η αν ταποδο-
τικότητα της υπηρεσίας 20
(υπηρεσία Καθαριότητας και
Ηλεκτροφ ωτισµού).

Μειώθηκαν  οι κωδικοί  µε
αύξ. αρ. από 1 έως και 5 και
από 7 έως και 11 και από 14
έως και 19  λόγω πλεον άζου-
σας πίστωσης που προέκ-
υψε από συµβάσεις που υπε-
γράφ ησαν , είτε από τη µη
εκτέλεση της εγγεγραµµέν ης
δαπάν ης

Μειώθηκε ο κωδικός µε αυξ. 

αρ. 6 καθώς οι υποχρεώσεις
που προέκυψαν  από δικαστι-
κές αποφ άσεις και διαταγές
πληρωµής έχουν  εγγραφ εί
στον  τρέχον τα προϋπολογι-
σµό στις υποχρεώσεις παρε-
λθόν των  ετών  και ως εκ
τούτου η εκκαθάριση των
αν τίστοιχων  δαπαν ών  θα
γίν ει από αυτούς τους κωδι-
κούς.  

Μειώθηκε ο κωδικός µε αυξ.
αρ. 20 (Αποθεµατικό) προκει-
µέν ου ν α ισοσκελισθεί η
παρούσα αν αµόρφ ωση. 

Αφ ού  συν τάχθηκε  και
αν αγν ώσθηκε  το  πρακτικό
αυτό, υπογράφ εται  ως
κατωτέρω, πήρε δε αύξον τα
αριθµό 311.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς    --    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς
Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, γ ια γραφείο ή κατάστηµα 

επι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε θέα την  Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά
µέτρα, µε θέση πάρκινγκ. τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105574070 & 6974668763
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
·    Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι

Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπ-
λώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή
αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών
σχεδίων των προϊόντων/µηχανηµά-
των εταιρείας Τροποποιήσεις και
παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων,
Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόν-
των, ∆ηµιουργία και οργάνωση
τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήρ-
ιξη του τµήµατος Πωλήσεων µε σχέ-
δια και τεχνικές οδηγίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-
ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές

υποχρεώσεις

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
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16-θριάσιο ∆ευτέρα 18 Ιουνίου 2018 

Έως και σήµερα ∆ευτέρα το χρονικό διάστηµα 
διενέργειας της αξιολόγησης στο ∆ηµόσιο

Ο
λιγοήµερη παράταση στο χρονοδιάγραµµα της αξιολόγησης στη
δηµόσια διοίκηση δόθηκε µε απόφαση της υπουργού ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη λόγω αυξηµένης συµµετοχής

των δηµοσίων υπαλλήλων στη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης.
Με την υπουργική απόφαση, οι αξιολογούµενοι έχουν διορία έως και

σήµερα ∆ευτέρα 18 Ιουνίου για να συµπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική
φόρµα κατά το σκέλος που τους αφορά και να την υποβάλουν στον α’ αξιολογ-
ητή.

Αντίστοιχα, ο τελευταίος έχει περιθώριο από τις 20 Ιουνίου έως τις 4 Ιου-
λίου για να ολοκληρώσει τη συµπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το
σκέλος που τον αφορά και να την υποβάλει αρµοδίως. Ο β’ αξιολογητής, µε
τη

Ειδικότερα µε την Υπουργική Απόφαση το χρονικό διάστηµα και οι επι-
µέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του
έτους 2017 καθορίζονται ως εξής:

Από 4/6/2018 έως 18/6/2018 ο αξιολογούµενος ολοκληρώνει τη
συµπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και
υποβάλλει αρµοδίως.

Από 20/6/2018 έως 4/7/2018 ο α’ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συµπλήρ-
ωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλλει
αρµοδίως.

Από 6/7/2018 έως 20/7/2018 ο β’ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συµπλήρ-
ωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλλει
αυτή αρµοδίως.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. απόφαση µας ∆ΑΠ∆ΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-
2018, ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018.


