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Κινδύνεψαν οδηγοί από τη νεροποντή
στη ∆υτική Αττική

Χρειάστηκε η επέµβαση πυροσβεστών για να απεγκλωβιστεί µία γυναίκα
από το αυτοκίνητό της, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί στον Ασπρόπυργο.
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ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
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Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ.

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50, 2105580394
Ελευσίνα

ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κουγιουµτζόγλου 1, Ελευσίνα - Πλατεία Εθνικής
2105561131

Μάνδρα
Κληρον όµοι Βασιλείου Ισιδώρα Π.
Στρατηγού Ρόκκα 67, 2105555236

Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ιον ίου Πελάγους 42Β
& Πην ειού, 2102474311
Αχαρν ές

Στράγκα Μαρία Χ. Βεν ιζέλου Ελευθερίου 78,
Έν αν τι Ιερού Ναού Παν αγίας Σουµελά,
2102440400

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

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Νεφώσεις
Η θερµοκρασία από 19 έως 29
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παΐσιος, Παΐσης, Παϊσία , Ζώσιµος,
Ζώσης, Ζήσιµος, Ζήσης, Ζωσιµαίος,
Ζώσα, Ζωσιµαία

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

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

Εξασθενές χρώµιο σε υπόγεια
νερά στη βιοµηχανική ζώνη
Ασπροπύργου

Π

εριοχή στον Ασπρόπυργο µε υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωµίου ανίχνευσαν επιστήµονες από το Κέντρο Φυσικών Επιστηµών
∆ηµόκριτος.
Το εξασθενές χρώµιο ανιχνεύτηκε σε υπόγεια και επιφανειακά νερά σε περιοχή που είχε γίνει πρόσφατα παράνοµη απόρριψη βιοµηχανικών αποβλήτων.
Η συγκέντρωση του επικίνδυνου στοιχείου είναι έως και
9 φορές πάνω από τα επιτρεπτά όρια
Τα πρώτα αποτελέσµατα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος» που µαζί µε άλλους κορυφαίους επιστηµονικούς φορείς, έχει αναλάβει να
διεξάγει την επιδηµιολογική έρευνα, εντόπισαν στην
ευρύτερη περιοχή Ασπροπύργου υψηλή συγκέντρωση
ολικού και εξασθενούς χρωµίου. Πρόκειται για ένωση του
χρωµίου ιδιαίτερα επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία, που έχει
χαρακτηριστεί τοξική και καρκινογόνα ακόµη και σε ελάχιστες
ποσότητες.
Ειδικότερα, οι επιστήµονες του «∆ηµόκριτου», συνέλεξαν
δείγµατα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που συλλέχθηκαν
στις 4 και 16 Μαΐου στην προαναφερθείσα περιοχή, στα οποία
εντοπίστηκε συγκέντρωση ολικού (520 µg/L) και εξασθενούς
χρωµίου (510 µg/L) σε αντίθεση µε όλα τα άλλα δείγµατα. Οι
µετρήσεις έγιναν σε δύο διαπιστευµένα εργαστήρια. ∆ιευκρινίζεται πως η τιµή σε χρώµιο που ανιχνεύθηκε, αποδίδεται σε πρόσφατη παράνοµη ρίψη αποβλήτων που προέρχονται κυρίως
από βιοµηχανικές µονάδες (βυρσοδεψία, βιοµηχανίες παραγωγής χρωµάτων, επιµετάλλωση). Σηµειωτέον πως η οριακή τιµή
του ολικού χρωµίου που ορίζει η Οδηγία 98/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης (Υ.Α. 2600/2001 και Υ.Α. 38295/2007) είναι τα 50
mg/L.
Παρά το γεγονός ότι το θέµα υπερβαίνει τις αρµοδιότητες του
Ε∆ΣΝΑ, ο σύνδεσµος καλεί όλους τους υπεύθυνους να αναλάβουν τις ευθύνες τους για ένα κρίσιµης σηµασίας θέµα που
αφορά τη δηµόσια υγεία. Ο Ε∆ΣΝΑ ως όφειλε αµέσως µόλις
πήρε τα πρώτα αποτελέσµατα από τον «∆ηµόκριτο», ενηµέρωσε για τα ευρήµατα τον ∆ήµο Ασπροπύργου και την αρµόδια
∆ιεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής. Η ποιότητα ζωής και η υγεία
των πολιτών που ζουν ή εργάζονται στην Φυλή αλλά και ευρύτερα στη ∆υτική Αττική, είναι τα αποκλειστικά κριτήρια δράσης του
Ε∆ΣΝΑ.
Τι ακριβώς είναι το χρώµιο

Το χρώµιο είναι ένα µεταλλικό στοιχείο, άοσµο και σκληρό.

Ανακαλύφθηκε το 1797 από τον γάλλο Louis Vauquelin και ονοµάστηκε chromium από την ελληνική λέξη «χρώµα», επειδή
όλες οι ενώσεις του έχουν έντονο χρώµα και χρησιµοποιούνται
κυρίως ως βαφές. Το συναντάµε σε πολλές διαφορετικές µορφές. Oι κυριότερες όµως είναι:
Το µεταλλικό χρώµιο: Χρησιµοποιείται στη µεταλλουργία
κυρίως για την παρασκευή του ανοξείδωτου χάλυβα, αλλά και
κραµάτων σιδήρου, αργιλίου κλπ.
Το τρισθενές χρώµιο ή Cr (III): Συναντάται στη φύση ως ορυκτό (σιδηροχρωµίτης) και είναι ένα βασικό διατροφικό ιχνοστοιχείο που ενεργοποιεί την ινσουλίνη.
Το εξασθενές χρώµιο ή Cr (VI): Είναι µια ένωση του χρωµίου
ιδιαίτερα τοξική και καρκινογόνος. Το εξασθενές χρώµιο θεωρείται επικίνδυνο ακόµα και σε ελάχιστες ποσότητες. ∆εν υπάρχει
στη φύση ελεύθερο παρά µόνο σε κάποια σπάνια ορυκτά,
όπως π.χ. στον κροκοΐτη, που συναντάται στη Σιβηρία. Γι’ αυτό,
όπου αλλού το συναντάµε, είναι αποτέλεσµα ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Παράγεται κυρίως από βιοµηχανικές διεργασίες
(π.χ. αποτέφρωση αποβλήτων, κατασκευή χάλυβα κλπ.).

Πώς το χρώµιο ρυπαίνει το περιβάλλον
Oι αιτίες για τις υψηλές τιµές σε χρώµιο, που εντοπίζονται σε
υπόγεια ή και επιφανειακά νερά, αποδίδονται σε απόβλητα που
προέρχονται κυρίως από βιοµηχανικές µονάδες (βυρσοδεψία,
βιοµηχανίες παραγωγής χρωµάτων, τσιµέντων κλπ.). Αυτό
συµβαίνει είτε γιατί µεγάλες επιχειρήσεις, παρόλο που διαθέτουν
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού, δεν τις χρησιµοποιούν,
ρίχνοντας σε ρέµατα και ποτάµια ανεπεξέργαστα τοξικά απόβλητα, είτε γιατί µικρότερου µεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες
έχουν υποχρέωση να µεταφέρουν µε βυτιοφόρα σε εγκαταστάσεις προς επεξεργασία τα λύµατά τους, δεν το κάνουν. Αντί γι’
αυτό, τα αδειάζουν στον κοντινότερο ποταµό ή λίµνη

Ρατσιστική επίθεση εναντίον Πακιστανών εργατών στο Μενίδι

Ρ

ατσιστική επίθεση δέχτηκαν, τα ξηµερώµατα της
Παρασκευής, δυο Πακιστανοί εργάτες στο Μενίδι,
στη Λ. Καραµανλή, στο ύψος των ψαράδικων,
την ώρα που πήγαιναν στη δουλειά τους.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα όσα κατήγγειλαν στα
σωµατεία της περιοχής, που τους επισκέφτηκαν στο
σπίτι που διαµένουν για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, περίπου στις 4.30 σήµερα τα ξηµερώµατα,
οι δύο Πακιστανοί εργάτες διέσχιζαν το δρόµο, όταν
ένα αυτοκίνητο, σταµάτησε απότοµα µπροστά τους.
Από το αυτοκίνητο εξήλθαν δύο άνδρες νεαρής
ηλικίας, οι οποίοι εντελώς απρόκλητα τους επιτέθηκαν, γρονθοκοπώντας τους και βρίζοντάς τους, όπως «βρωµοπακιστανοί, φύγετε, να πάτε πίσω στο Πακιστάν», κλπ. Αµέσως µετά, οι δράστες της επίθεσης επιβιβάστηκαν στο
όχηµα και εξαφανίστηκαν, ενώ οι δύο Πακιστανοί, αιµόφυρτοι, κατάφεραν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε οµοεθνείς τους, οι οποίοι έφτασαν στο σηµείο και στη συνέχεια τους µετέφεραν στο νοσοκοµείο «Ερυθρός Σταυρός»,
όπου και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Σύµφωνα µε καταγγελίες των θυµάτων, άλλη οµάδα τεσσάρων οµοεθνών τους, δέχτηκε σχεδόν την ίδια ώρα και
περίπου στο ίδιο σηµείο επίθεση από οµάδα τριών ανδρών, οι οποίοι µε τη χρήση βίας τους λήστεψαν, παίρνοντας
ρολόγια, κλπ.
Στο πλευρό των δύο Πακιστανών εργατών βρέθηκαν, το απόγευµα της Παρασκευής, το Συνδικάτο Οικοδόµων
Μενιδίου – Φυλής, Σωµατεία της περιοχής και η Λαϊκή Επιτροπή Μενιδίου, καταγγέλλοντας τη ρατσιστική επίθεση και
εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους.
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θριάσιο-3

Κινδύνεψαν οδηγοί από την
νεροποντή στη ∆υτική Αττική

Μετά την Τετάρτη η πιθανότητα να
ανοίξει µερικώς ο ΧΥΤΑ Φυλής

Συνεχίζονται µε πολύ αργούς ρυθµούς λόγω καιρικών συνθηκών οι εργασίες αποκατάστασης του ρήγµατος στο ΧΥΤΑ της Φυλής και η προσδοκία είναι µέχρι την Τετάρτη να έχουν
ολοκληρωθεί οι βασικές εργασίες, καιρού όµως επιτρέποντος.
Οι πιο πραγµατιστές συνυπολογίζοντας τις καιρικές συνθήκες εκτιµούν ότι θα χρειασθεί να
παραµείνει κλειστός όλη την εβδοµάδα.
Υπολογίζεται ότι η αποκατάσταση του ρήγµατος θα γίνει σταδιακά και σταδιακά αντίστοιχα θα
ανοίξει και ο ΧΥΤΑ και θα αρχίσει να δέχεται κάποιους όγκους σκουπιδιών. Οπότε θα µιλάµε για κανονική ροή µετά την άλλη εβδοµάδα.
Το µεγάλο πρόβληµα που ανέδειξε το ρήγµα είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου πια χώρος για
περαιτέρω χρήση στον ΧΥΤΑ της Φυλής.
Ηδη οι εργασίες που αδειάζουν µέρος του όγκου σκουπιδιών που υπάρχει στο ρήγµα έτσι
ώστε να ελαφρύνει και να δεχθεί την αντιστήριξη, δηµιουργούν τεράστιο πρόβληµα στην λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Πρόληψη και δωρεάν εξετάσεις καρκίνου
του µαστού στον ∆ήµο Αχαρνών

Ο

∆ήµος Αχαρνών
σε συνεργασία
µε την ΜΚΟ
"Στόχος Πρόληψη" και την
Επιστηµονική Μαστολογική Εταιρεία Ίαση Στήριξη
"Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.", πραγµατοποιούν εκδήλωση ενηµέρωσης και δωρεάν εξετάσεις προληπτικής εξέτασης µαστού, την Πέµπτη
28 Ιουνίου 2018 από τις
9:00 έως τις 14:30 στο
∆ηµαρχείο Αχαρνών.
Η ενηµερωτική εκδήλωση για την αξία της Πρόληψης του Καρκίνου του
Μαστού θα πραγµατοποιηθεί στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Αχαρνών στις
13:30.
Κατά τη ενηµερωτική
εκδήλωση θα δοθούν
απαντήσεις στα εξής ερωτήµατα:
• Τι είναι ο καρκίνος του
µαστού;
• Πόσο κοινός είναι;
• Τι τον προκαλεί;
• Με ποιους τρόπους ανιχνεύεται έγκαιρα;
• Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;
• Μπορεί να προληφθεί και πώς;

Ενώ θα διατεθεί
και επαρκής χρόνος
για ερωτοαπαντήσεις.

Οι δωρεάν εξετάσεις από ειδικούς
Μαστολόγους, απευθύνεται
σε
γυναίκες που ανήκουν σε οικονοµικά
ασθενείς
οµάδες
πληθυσµού και θα
πραγµατοποιηθούν
κατόπιν εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και
ραντεβού σε ειδικά
διαµορφωµένο
χώρο στη ∆ιεύθυνση
Κοινωνικής
Πολιτικής του ∆ήµου
Αχαρνών.

Για περισσότερες
πληροφορίες
και
ραντεβού επικοινωνήστε µε τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών στα
τηλέφωνα:
213 2123 106 κ. Αλέξανδρος Αλεξανδράκης και
213 2123 130 κα Φανή Κουµπούρη.

Χρειάστηκε η επέµβαση πυροσβεστών
για να απεγκλωβιστεί µία γυναίκα από
το αυτοκίνητό της το οποίο είχε
ακινητοποιηθεί στον Ασπρόπυργο.

Αποκαταστάθηκε αργά
το απόγευµα της Κυριακής
η
κυκλοφορία
των
οχηµάτων και στα δύο
ρεύµατα της περιφερειακής
του Αιγάλεω, που είχε
διακοπεί
λόγω
της
βροχόπτωσης, από το ύψος
της Αττικής οδού έως τα
∆ιυλιστήρια
του
Ασπροπύργου.
Η
βροχόπτωση
το
απόγευµα της Κυριακής
προκάλεσε
ορισµένα
µικροπροβλήµατα
σε
σηµεία της Αττικής.

Σύµφωνα
µε
την
Πυροσβεστική, χρειάστηκε
η επέµβαση πυροσβεστών
για να απεγκλωβιστεί µία
γυναίκα από το αυτοκίνητό
της,
το
οποίο
είχε
ακινητοποιηθεί σε σηµείο µε
µεγάλη ποσότητα νερού
στη λεωφόρο ∆ιυλιστηρίων
στον Ασπρόπυργο, ενώ
ένας άλλος οδηγός βγήκε
µόνος του από το όχηµά
του στην ίδια περιοχή.
Ε π ί σ η ς ,
µικροπροβλήµατα
προκλήθηκαν, σύµφωνα

Άνω Λιόσια
– Λήστεψαν και χτύπησαν
ηλικιωµένη στη ∆ροσούπολη

Θύµα ληστείας έπεσε µέρα µεσηµέρι την προηγο΄µενη
εβδοµάδα µια ηλικιωµένη γυναίκα στη ∆ροσούπολη των
Άνω Λιοσίων από δύο θρασύτατους δράστες.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ηλικιωµένη ενώ
διέσχιζε τον δρόµο (στην οδό Πιερίας) δέχθηκε επίθεση
από δύο άτοµα, οι οποίοι αφού την έριξαν κάτω της
πήραν τη χρυσή αλυσίδα λαιµού που φορούσε.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως τις τελευταίες
εβδοµάδες πολλά είναι τα περιστατικά που έχουν σηµειωθεί στην ευρύτερη περιοχή της συνοικίας της ∆ροσούπολης, γεγονός που µπορεί να υποδηλώνει µετατόπιση της εγκληµατικότητας από τους οικισµούς Ροµά
προς τη συγκεκριµένη συνοικία.

4-θριάσιο
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ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ : 15-6-18............
Αρ.Πρωτοκ.: 20215................
ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
∆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 (χαµηλότερη τιµή), για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
∆ΙΑΡΡΟΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ
ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», µε εκτιµώµενη
συνολική αξία 234.106,99 € (µε Φ.Π.Α.)
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης
στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής . Εφόσον
έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 4η
Ιουλίου 2018 η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες,
που συµµετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης, συµπληρωµατικές
πληροφορίες, σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 6/7/18.
στο
τηλέφωνο
Πληροφορίες
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 45232420-2.

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 υποβάλλονται από
τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά,
µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Εντός τριών 3 εργασίµων ηµερών από
την ηλεκτρονική υποβολή, προσκοµίζεται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο
φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών, γίνεται δεκτή.

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

10. Ηµεροµηνία και ώρα λήξης της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η Ιουλίου 2018,
Τετάρτη ηµέρα και ώρα 11:00 π.µ.
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17η Ιουλίου 2018, Τρίτη ηµέρα και
ώρα 10:00 π.µ.

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν
στην ένωση.

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
Α2η και άνω τάξη του ΜΕΕΠ για έργα
κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ.
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που είναι
εγκατεστηµένοι σε:
i) σε κράτος - µέλος της Ένωσης,
ii) σε κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
iii) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που
η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I
της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
iv) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν
στην περίπτωση (iii) της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.

16. Λόγοι αποκλεισµού ισχύουν σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και
το άρθρο 22 της διακήρυξης.
17. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές
προσφορές
18. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).

19. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12)
µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής
της σύµβασης.
20. Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου αποφασίστηκε µε
την υπ' αριθµό 92/27-4-18 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου, η έγκριση των όρων διακήρυξης και τευχών διαγωνισµού µε την υπ'
αριθµό 178/18 και η έγκριση δαπάνης,
ψήφιση πίστωσης µε την υπ’ αριθµό
177/18 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φυλής. Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθµό 742/18 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. Το αποτέλεσµα
της δηµοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης,
από την Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου.

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 το
Περιφερειακό Ταµείο µε κωδικό ΣΑΕΠ
2014ΕΠ08500012 της ΣΑΕΠ 085 και
έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό
του ∆ήµου µε Κ.Α.Ε. 30-7312.00004
και προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

21. Αυτή η Προκήρυξη δηµοσιεύεται
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.

15. Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό
απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου
72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, ύψους 2% επί του
προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ.
ανέρχεται στο ποσό των 3.775,92 € και
ισχύ τουλάχιστον 30 ηµερών, µετά τη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 15-6-18

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ∆ιολέτης Αθανάσιος του Παναγιώτη και της
Ευαγγελίας το γένος Μαραγκού π ου γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Μάνδρα
Αττικής και η Καλογήρου Βασιλική του Χρήστου και της ∆ήµητρας το γένος Καλαγάνη
π ου γεννήθηκε στο Μαρούσι και κατοικεί στη
Μάνδρα Αττικής θα έλθουν σε γάµο π ου θα
γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και
Ελένης στη Μάνδρα Αττικής.
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θριάσιο-5

«Ταξιδεύοντας στο Χρόνο», στο Αγροκήπιο της πόλης

Μάγεψαν γονείς και κοινό οι µικροί Ασπροπύργιοι
µαθητές των Κ.∆.Α.Π. της Κ.Ε.∆.Α.

δυν αµών ουν τις ήδη υπάρχ ουσες και
εξελίσσουν τα ταλέν τα τους µέσα από
διάφορες δραστηριότητες που συµµετέχ ουν και όλα αυτά εν τελώς δωρεάν .
Οι εξωσχ ολικές δραστηριότητες των
παιδιών για µια οικογέν εια αποτελούν
σηµαν τικό κόστος.
Ο ∆ήµος µας αν τιλαµβαν όµεν ος τις
αν άγκες του τόπου και αφουγκράζον τας τα προβλήµατα που απασχ ολούν
τους πολίτες κατάφερε ν α υλοποιήσει
το πρόγραµµα αυτό, όπου όλες οι δραστηριότητες είν αι δωρεάν . Εν δεικτικά,
σας αν αφέρω ότι στα Κ∆ΑΠ, τα παιδιά
µας µπορούν ν α παρακολουθήσουν
βόλεϊ, µπάσκετ, ποδόσφαιρο, στίβο,
µον τέρν ους χ ορούς, taekwondo, παραδοσιακούς χ ορούς, θεατρικό παιχ ν ίδι,
ευρωπ αϊκή και βυζαν τιν ή µουσική

Μ

ε απόλυτη επιτυχ ία στέφθηκε
η καλοκαιριν ή γιορτή των Κέν τρων ∆ηµιουργικής Απασχ όλησης Παιδιών του ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.∆.Α.Π.) «Ταξιδεύον τας στο
Χρόν ο», στο Αγροκήπιο της πόλης.
Χορός, τραγούδι, θεατρικά δρώµεν α και
π ολλές εκπ λήξεις π ερίµεν αν όλους
όσους παραβρέθηκαν στη γιορτή.
Στην εκδήλωση συµµετείχ αν όλα τα
παιδιά των Κ.∆.Α.Π., τα οποία παρουσίασαν θεατρικές παραστάσεις, χ όρεψαν «ζούµπα», «λάτιν », και παραδοσιακούς χ ορούς, εν ώ η χ ορωδία µάγεψε
το κοιν ό τραγουδών τας ευρωπαϊκή και
παραδοσιακή – βυζαν τιν ή µουσική. Η
βραδιά έκλεισε µε το τραγούδι του Σταµάτη Σπαν ουδάκη «∆έσποιν α».

Στη γιορτή συµµετείχε το Χοροθέατρο του ∆ήµου Φυλής µε τη γνωστή ηθοποιό κ. Βίνα Ασίκη. Στο
τέλος της βραδιάς, η Πρόεδρος και το
∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Α. βράβευσαν τα παιδιά
των Κ.∆.Α.Π., για τις διακρίσεις τους,
στο Τουρν ουά Σκάκι, εν ώ µοίρασαν σ'
όλους τους µικρούς φίλους αν αµν ηστικά µπλουζάκια, δώρα, παιχ ν ίδια και
ζαχ αρωτά. Η Πρόεδρος της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης του ∆ήµου Ασπροπ ύργου, κ. Σοφία Μαυρίδη ευχ αρίστησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Κ.Ε.∆.Α., το προσωπικό και πάν ω απ'
όλα τα παιδιά, για την προσεγµέν η γιορτή, καθώς και όλους όσους τίµησαν µε
την παρουσία τους την καλοκαιριν ή
εκδήλωση.
Συγκεκριµέν α η Πρόεδρος, µεταξύ
άλλων αν έφερε τα εξής: «Στη σηµεριν ή
εποχ ή η δηµιουργική απασχ όληση για
τα παιδιά έχ ει µεγάλη σηµασία. Πλέον
τα παιδιά είν αι όλη µέρα µε έν α κιν ητό

τηλέφων ο στο χ έρι και τον ελεύθερο
χ ρόν ο τους, τον περν άν ε, συν ήθως,
σε κάπ οιο internet caf e. Γον είς,
Εκπαιδευτικοί αλλά και εµείς, ως ∆ήµος,
επ ιδιώκουµε τα π αιδιά µας ν α
µεγαλώσουν µε όσο το δυν ατόν περισσότερα εφόδια, κάτι το οποίο στις µέρες
µας είν αι δύσκολο. Η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χ ρόν ου των
παιδιών είν αι κάτι πολύ σηµαν τικό,
καθώς πέρα από την ψυχ αγωγία διευρύν ει τους πν ευµατικούς τους ορίζον τες.
Τα Κέν τρα ∆ηµιουργικής Απασχ όλ-

ησης Παιδιών , παρέχ ουν δραστηριότητες δηµιουργικές, οµαδικές και
γεµίζουν σωστά τον ελεύθερο χ ρόν ο
εν ός παιδιού, βοηθών τας συγχ ρόν ως
και τους γον είς που εργάζον ται. Να
επισηµάν ω ότι µε το κλείσιµο των

ακόµη και σκάκι. Παράλληλα, διοργαν ών ον ται και διάφορες γιορτές όπως
αυτή που ετοίµασε το έµπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό µας, όπου δίν εται
η ευκαιρία στους γον είς ν α απ ολαύσουν και ν α καµαρώσουν τα παιδιά
τους.

∆ηµοτικών Σχ ολείων , τώρα τον
Ιούν ιο για το καλοκαίρι, το πρόγραµµα
µας από απογευµατιν ό µετατρέπεται σε
πρωιν ό. Τα Κ∆ΑΠ, ουσιαστικά είν αι
χ ώροι δηµιουργίας, χ αράς και διασκέδα
σης. Τα π αιδιά κάν ουν φιλίες,

Πάνω από 250 παιδιά φιλοξενούνται καθηµερινά στα Κ∆ΑΠ
Από φέτος καταφέραµε και λειτουργήσαµε άλλα δύο Κ∆ΑΠ, στα οποία
φιλοξεν ούν ται πάν ω από 250 παιδιά
καθηµεριν ά! Η Κοιν ωφελής Επιχ είρηση
προσπαθεί και πιστεύω το έχ ει καταφέρει ν α προσφέρει έν α επίπεδο, που
πολλά ιδιωτικά κέν τρα θα ζήλευαν . ∆εν
σταµατάµε, δεν επαν απαυόµαστε, και
ν α ξέρετε ότι στόχ ος µας είν αι η λειτουργία Κ∆ΑΠ και σε άλλα σχ ολεία της
πόλης. Καλό Καλοκαίρι!»

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Απόφαση περί χρηµατοδότησης της ΚΕ∆Ε για την υλοποίηση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος µηνός Απριλίου 2018

Συνεδριάζει σήµερα Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και
ώρα 8:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, η
αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή ώστε να αποφασίσει για τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1.
Λήψη απόφασης για την ακύρωση του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού Άνω των
Ορίων για « Εργασίες συντήρησης – επισκευής µε
προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, των
οχηµάτων, δικύκλων, µηχανηµάτων έργου και µη
αυτοκινούµενων οχηµάτων και µηχανηµάτων του

∆ήµου Ελευσίνας (περιλαµβάνονται εργασίες µε
προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για
φανοποιεία, επισκευές ελαστικών, ταχογράφων
κλπ», προϋπολογισµού δαπάνης 279.999,98 € για
τα έτη 2018-2019 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)
και επαναπροκήρυξη αυτού µε τους ίδιους όρους
2.Συµπλήρωση της υπ’αριθµ 601/2017 απόφασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
3.Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρ

εσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για χρηµατοδότηση της ΚΕ∆Ε για την
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
µηνός Απριλίου 2018 – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 68.012,17 €
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6-θριάσιο

Ο αγροτικός τοµέας κερδίζει όλο και περισσότερους νέους

«Τα τελευταία έξι χρόνια υπάρχει µεγάλη στροφή νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τοµέα, τα
νέα παιδιά δεν το βάζουν κάτω, προσπαθούν,
καλλιεργούν και απ΄ ό,τι φαίνεται τα καταφέρνουν».
Αυτά τονίζει µεταξύ άλλων, µιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών και της Ένωσης Νέων Αγροτών Ηλείας,
Θεόδωρος Βασιλόπουλος.
Παράλληλα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά,
«υπάρχει χώρος εργασίας για κάθε άνθρωπο
που θέλει να ασχοληθεί µε τη γεωργία και αυτό
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, σύµφωνα µε τις
επίσηµες καταγραφές, έχουµε αύξηση του αριθµού των
νέων αγροτών».
Επίσης, σηµειώνει ότι ο αγροτικός τοµέας παίζει ήδη το
δικό του σηµαντικό ρόλο για την ενίσχυση της αγροτικής
οικονοµίας και γενικότερα της ανάπτυξης, κυρίως µέσω
των εξαγωγών.
Μάλιστα, ειδικά για τον τοµέα των εξαγωγών, ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος λέει ότι οι νέοι οδικές άξονες
έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
Όµως, δεν παραλείπει να τονίσει, ότι πρέπει να κάνει
κάτι και η πολιτεία για το φορολογικό και το ασφαλιστικό,
αλλά και για τη µείωση της γραφειοκρατίας.
Με αφορµή το γεγονός ότι 1.441 νέοι αγρότες από την
Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα εγκατάστασης νέων γεωργών, οι
οποίοι θα ενισχυθούν µε το ποσό των 28.194.500 ευρώ,
ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος λέει ότι «τα νέα παιδιά έπιασαν τους στόχους, έκαναν τα σεµινάρια, έβγαλαν τις
άδειες για τις εγκαταστάσεις τους και παραµένουν στην
ελληνική γεωργία».
Όσον αφορά στους περίπου 300 επιλαχόντες του προγράµµατος, σηµειώνει ότι, «σύµφωνα µε το υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης, όλοι θα πληρωθούν το επόµενο
διάστηµα, δηλαδή το συντοµότερο δυνατόν.»
Αναφερόµενος στα προγράµµατα ενίσχυσης των νέων
αγροτών, ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος λέει στο ΑΠΕ –
ΜΠΕ ότι «τα τελευταία έξι χρόνια υπάρχει µεγάλη στροφή νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τοµέα και αυτό το
είδαµε και µε το πρόγραµµα του νέου αγρότη του 2014,
σε σύγκριση µε το 2009 και το 2006».
«Ειδικά το τελευταίο πρόγραµµα που έτρεξε σε δύο
φάσεις» συνεχίζει, «φαίνεται από το αποτέλεσµα, αφού
ο αριθµός των νέων αγροτών ξεπέρασε τις 16.500, κάτι
που αποτελεί ρεκόρ».
Αυτό, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας
Ένωσης Νέων Αγροτών, «δείχνει το µεγάλο ενδιαφέρον
των νέων ανθρώπων, που προσπαθούν και πιάνουν
τους στόχους, ενώ το πριµ βοηθά σηµαντικά, ώστε να
γίνει µία καλή νέα αρχή».
Ταυτόχρονα, υπογραµµίζει, ότι «τα τρία τελευταία χρόνια οι νέοι αγρότες τα κατάφεραν και αυτό φαίνεται από
τις επίσηµες καταγραφές, αφού έχουµε αύξηση των
νέων αγροτών», προσθέτοντας ότι «αποδεικνύεται πως
τα προγράµµατα λειτούργησαν θετικά, για αυτό και ευελπιστούµε, ότι τα επόµενα προγράµµατα που θα
προκύψουν, θα βοηθήσουν ακόµα περισσότερο».

Σύλλογος Θεσσαλών Φυλής «Ο Ρήγας Φεραίος»
Απονοµή αναµνηστικών διπλωµατών για το 2ο «No Finish Line»

Σ

υν έπεια - Προσήλωση - Πίστη - Στήριξη. Τέσσερις
πυλών ες που βασίζεται η σχ έση που έχ ουµε αν απτύξει µε τα µέλη και τους φίλους του Συλλόγου τα
τελευταία χ ρόν ια. ∆ε θα µπορούσαµε λοιπόν , εµείς που
απαρτίζουµε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ν α είµαστε ευχ αριστηµέν οι από την προσέλευση στη χ θεσιν ή γιορτή που
είχ αµε σχ εδιάσει ν α πραγµατοποιήσουµε. Η οποία γιορτή
έγιν ε µε αφορµή την απον οµή των αν αµν ηστικών διπλωµάτων στους συµµετέχ ον τες στον φιλαν θρωπικό αγών α
δρόµου “No Finish Line” στο Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχ ος το
τετραήµερο 25-29 Απριλίου.
Μια συµµετοχ ή που συν οδεύτηκε µε την κατάκτηση του
κυπέλλου από την οµάδα µας! Είν αι πραγµατικά συγκιν ητικό και όµορφο ν α βιών ει καν είς µια τέτοια ατµόσφαιρα
τέτοιους δύσκολους καιρούς. Έβλεπες τους παρευρισκόµεν ους, ν α επιδίδον ται σε ατελείωτες συζητήσεις στήν ον τας µικρά πηγαδάκια, γέλια που απέρρεαν από αυτές και όλ’ αυτά µέχ ρι ν α ξεκιν ήσει το πρόγραµµα που είχ αµε
ετοιµάσει. Φυσικά σε όλα τα παραπάν ω δε γιν όταν ν α λείψουν τα εκλεκτά εδέσµατα µε το τσίπουρο µε σκοπό
φυσικά ν α προσδώσουν πιο εύθυµο χ αρακτήρα στην όλη βραδιά. Το πρόγραµµα λοιπόν ξεκίν ησε µε το
καλωσόρισµα του Προέδρου κ. Κων σταν τίν ου Νταρζάν ου µέσα σε κλίµα αποθέωσης και συν εχ ίστηκε στο ίδιο
ύφος για κάθε απον οµή που ακολούθησε σε όσους κλήθηκαν ν α παραλάβουν το αν αµν ηστικό τους.
Στη συν έχ εια, η Αν τιπρόεδρος του Συλλόγου κα. Μαρούλα Παν αγιωτοπούλου κάλεσε στο βήµα την δασκάλα
του µικρού χ ορευτικού τµήµατος κα. Άν ν α Κούβαρη και απέν ειµε αν αµν ηστικά διπλώµατα στα παιδιά για την
“προσήλωση που επέδειξαν στα µαθήµατα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2017-2018”.
Ακολούθησε προς έκπληξη των συµµετεχ όν των σε αυτό, η
απον οµή αν αµν ηστικών στις δασκάλες: του µικρού χ ορευτικού τµήµατος κα Άν ν α Κούβαρη, του τµήµατος εν ηλίκων κα.
∆έσποιν α Γερµόλα, καθώς και του τµήµατος πλεκτικής κα.
Σταυρούλα Παν αγιωτοπούλου για τον ζήλο που επέδειξαν
στην εκµάθηση των µαθηµάτων της περιόδου που ολοκληρώθηκε.
Η βραδιά έκλεισε µε την προβολή εν ός ολιγόλεπτου βίν τεο
που απεικόν ιζε στιγµές από την συµµετοχ ή του Συλλόγου
στο No Finish Line. Ιδιαίτερη ήταν η στιγµή όταν η υπεύθυν η για τη διοργάν ωση του No Finish Line, κα Μαίρη Τσιγκοπούλου παρέλαβε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου έν α αν αµν ηστικό µπλουζάκι µε το έµβληµα του Συλλόγου, ως ευχ αριστήριο στην άρτια διεξαγωγή του φιλαν θρωπικού αγών α ούσα
και ο λόγος της συµµετοχ ής µας σε αυτόν .

ΚΑΙ ΣΤΗΝ Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού
προγράµµατος δακοκτονίας έτους 2018

Ο

ι προσλήψεις θα γίνουν για την αντιµετώπιση
των εποχικών αναγκών στο πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2018 και θα
κατανεµηθούν στις κατωτέρω Περιφερειακές Ενότητες ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της
Χώρας, αρµόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση του ανωτέρω Προγράµµατος, προσωπικό µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.
Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής : Oι τοµεάρχες δακοκτονίας µέχρι 6,5 µήνες, το δε εργατοτεχνικό
προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων τα εκατόν ενενήντα
δύο (192) άτοµα (έως 34 ηµεροµίσθια ανά άτοµο για
χρονικό διάστηµα 6,5 µηνών) και τα τριακόσια ενενήντα
δύο (392) άτοµα (έως 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο για
χρονικό διάστηµα 6,5 µηνών) η δε απασχόληση τους θα
γίνει εντός του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία πρόσληψης µέχρι 30-11-2018.
Οι προκηρύξεις α εκδοθούν από τις περιφέρειες και η
πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει µε την
εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Για την πρόσληψη του εργατοτεχνικού προσωπικού
έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες µε την µε αριθµ. πρωτ.
6569/67952/14.06.2012 Εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του
ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από το λογαριασµό
του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», προς κάλυψη
δαπανών δακοκτονίας έτους 2018.
Οι εµπλεκόµενοι φορείς των Περιφερειακών Ενοτήτων
θα πρέπει να φροντίσουν ώστε οι προσλήψεις του προσωπικού να γίνουν έγκαιρα προκειµένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη και αποτελεσµατική λειτουργία του
προγράµµατος .

Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

Συνάντηση µε τον Χρήστο Παππού

Γιάννης Πρωτούλης, µέλος του
Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ

Τ

ον ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού επισκέφτηκε στο γραφείο
του ο Γιάννης Πρωτούλης, µέλος του Πολιτικού Γραφείου της
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
του στο ∆ηµαρχείο Φυλής την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο
περιοδείας του πρώην βουλευτή στην περιοχή.
Κατά τη συνάντησή τους συζήτησαν θέµατα που αφορούν τον ∆ήµο
Φυλής και αντάλλαξαν απόψεις σε σηµαντικά ζητήµατα.
Στη συνέχεια, ο κ. Πρωτούλης, συνοδευόµενος από συνεργάτες του
και τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο και επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Φυλής», ∆ηµήτρη Τσιουµπρή, επισκέφθηκε τους εργαζόµενους στο ∆ηµαρχείο, στους χώρους εργασίας τους και τους ενηµέρωσε
για τις θέσεις του ΚΚΕ για τα οικονοµικά και εθνικά θέµατα.

θριάσιο-7

Πρόσληψ η 668 συµβασιούχων
κατασκηνώσεων σε ∆ήµους

Με δηµοσιευµέν η σε ΦΕΚ ΚΥ Α, των Πάν ου Σκουρλέτη (Υ ΠΕΣ), Όλγας Γεροβασίλη (Υ Π∆Α), Έφης
Αχ τσιόγλου (Υ ΠΕΚΑΚΑ) και Γιώργου Χουλιαράκη
(ΑΝΥ ΠΟΙΚ) πρόσληψη εξακοσίων εξήν τα οκτώ (668)
συµβασιούχ ων εποχ ικού χ αρακτήρα για διάστηµα έως
(3) τρεις µήν ες, σε παιδικές εξοχ ές - κατασκην ώσεις
του Κρατικού Προγράµµατος 2018 σε ∆ήµους.
Της διαδικασίας πρόσληψης των εργαζοµέν ων που θα
καλύψουν τις προσδιοριζόµεν ες αν άγκες, θα προηγηθεί έκδοση βεβαίωσης του Γεν ικού Λογιστηρίου του Κράτους περί κάλυψης της αµοιβής των εργαζοµέν ων ,
καθώς και αν ακοίν ωση του άρθρου 21 του ν .
2190/1994.
Οι ειδικότητες - Ο αριθµός

Τρίτη 19 Ιουνίου 2018
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ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡ∆ΕΛΑ

Σε τρεις νέες παιδικές χαρές του ∆ήµου Ιλίου

Μ

ε παιδικές φωνές γέµισαν οι τρεις (3) νέες Παιδικές Χαρές που εγκαινίασε ο ∆ήµαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικού Τοµέα Αθηνών Σπύρου Τζόκα, τη ∆ευτέρα
11 Ιουνίου 2018.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, ο ∆ήµος Ιλίου διαθέτει 25
σύγχρονες Παιδικές Χαρές, οι οποίες στο σύνολό τους
έχουν λάβει σήµα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας και πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας,
σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.

Οι συγκεκριµένες βρίσκονται σε δύο γειτονιές του
∆ήµου Ιλίου, µία στην περιοχή του κέντρου, επί των
οδών Αγίας Βαρβάρας, Θέτιδος, Ποσειδώνος και δύο
στην περιοχή της Παλατιανής, η µία επί της οδού Οσίου
Λουκά και η δεύτερη επί των οδών Επιφανείου, Α.
Παπανδρέου και Ρωµανού.

Ο ∆ήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, κατά τον σύντοµο
χαιρετισµό του, σηµείωσε:«Θέλουµε τα παιδιά µας να
παίζουν σε ένα όµορφο περιβάλλον, απολαµβάνοντας
µε ασφάλεια τις ξέγνοιαστες στιγµές που περνούν σε
αυτούς τους χώρους.
Η πιστοποίηση του συνόλου των Παιδικών Χαρών
που διαθέτουµε είναι το αποτέλεσµα της συλλογικής και
συνολικής προσπάθειας. Με τις άρτιες µελέτες της Τεχνικής µας Υπηρεσίας, η Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε τη
χρηµατοδότηση ανακατασκευής των τριών Παιδικών
Χαρών, για το λόγο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω
θερµά την Περιφερειάρχη κυρία Ρένα ∆ούρου και το
Περιφερειακό Συµβούλιο για την κοινωνική τους ευαισθησία.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης, τους εθελοντές για
την πολύτιµη βοήθειά τους, οι οποίοι µε µεγάλη υπευθυνότητα και αγάπη προς τα παιδιά φροντίζουν να παρα

µένουν ανοιχτές τις ώρες λειτουργίας τους.
Οι ενέργειές µας δεν σταµατούν εδώ. Έχουµε ξεκινή
σει ήδη τις διαδικασίες για τρεις ακόµη Παιδικές
Χαρές, οι οποίες θα είναι προσβάσιµες και από παιδιά
ΑµεΑ, διαθέτοντας ειδικό εξοπλισµό, πληρώντας όλες
τις προβλεπόµενες προδιαγραφές.»

Τον αγιασµό των Παιδικών Χαρών τέλεσε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως Πανοσιολογιώτατος π. Γαβριήλ και οι
Αιδεσιµώτατοι π. ∆ηµήτριος και π. Παναγιώτης, ενώ στα
εγκαίνια παρευρέθηκαν επίσης, οι Περιφερειακοί
Σύµβουλοι Χριστόφορος ∆ανάκος και Αναστασία Στεφανοπούλου, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ιλίου, Αντιδήµαρχοι και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, καθώς
επίσης, Πρόεδροι και εκπρόσωποι Συλλόγων & Φορέων
της πόλης.

Αυτά είναι τα κριτήρια χορήγησης του επιδόµατος στέγασης

Μ

Η χορήγηση του επιδόµατος το οποίο θα κυµαίνεται από τα 70 έως τα 210 ευρώ ανάλογα µε την οικοογενειακή κατάσταση

έχρι και ελέγχους κατ΄ οίκον προβλέπει η απόφαση που
καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου
επιδόµατος στέγασης το οποίο θα χορηγηθεί από τις
αρχές του χρόνου στο πλαίσιο εφαρµογής των αντίµετρων. Η
απόφαση δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ προκειµένου να κλείσει και αυτή
η εκκρεµότητα ενόψει του Euroworking Group που θα συγκληθεί
εκτάκτως µέσα στην εβδοµάδα.

1. Εισοδηµατικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδηµα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για
τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραµµα, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ για µονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόµενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε µέλος του νοικοκυριού.

Στη µονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό µε απροστάτευτο/α τέκνο/α για το πρώτο ανήλικο µέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 8.000 ευρώ.

Η χορήγηση του επιδόµατος το οποίο θα κυµαίνεται από τα 70
έως τα 210 ευρώ ανάλογα µε την οικοογενειακή κατάσταση,
προϋποθέτει ότι θα πληρούνται µια σειρά από κριτήρια: εισοδηµατικά, περιουσιακά αλλά και κριτήρια που έχουν να κάνουν µε
το ύψος των καταθέσεων ή ακόµη και µε τους τόκους που θα
εισπράττει ο ενδιαφερόµενος. Ο δικαιούχος µπορεί να είναι ενοικιαστής ή ακόµη και ιδιοκτήτης ακινήτου ο οποίος αποπληρώνει
στεγαστικό δάνειο. Για τη χορήγηση του επιδόµατος, θα είναι
υποχρεωτικό να έχει κατατεθεί –για τις περιπτώσεις ενοικιαστώνηλεκτρονικά το ενοικιαστήριο.

Για να κριθεί αν πληρούνται ή όχι τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια, θα λαµβάνεται υπόψη το εισόδηµα όλων των
µελών που µένουν στο ίδιο νοικοκυριό κάτι που σηµαίνει ότι θα
παίξει µεγάλο ρόλο και ο παράγοντας της φιλοξενίας. Οι κατ’
οίκον έλεγχοι, θεσπίζονται προκειµένου να εξακριβώνεται αν οι
δικαιούχοι που θα εισπράττουν το επίδοµα, όντως διαµένουν στη
διεύθυνση που δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση.
Τα κριτήρια, παραπέµπουν στο έκτακτο κοινωνικό µέρισµα
που δόθηκε στο τέλος του 2017 καθώς υπάρχει και το κριτήριο
του εισοδήµατος (θα κυµαίνεται από τις 8000 έως τις 24.000
ευρώ) και το κριτήριο της περιουσίας (θα φτάνει έως και τις
180.000 ευρώ) αλλά και το κριτήριο των τραπεζικών καταθέσεων

Το συνολικό εισόδηµα δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 24.000
ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Σύνθεση Νοικοκυριού Συνολικό Εισόδηµα
και λοιπών κινητών αξιών το οποίο επίσης θα κυµαίνεται από τις
8000 έως τις 24.000 ευρώ.
Άρθρο 4
Κριτήρια ένταξης στο πρόγραµµα

Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραµµα εφόσον διαµένουν
σε µισθωµένη κατοικία ή επιβαρύνονται µε το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, δεν εντάσσονται
στις εξαιρέσεις υπαγωγής του άρθρου 11 της παρούσης και
πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα εισοδηµατικά, περιουσιακά και
κριτήρια διαµονής:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 8.000€

Νοικοκυριό αποτελούµενο από δύο ενήλικα µέλη 12.000€

Νοικοκυριό αποτελούµενο από τρία µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια µε ένα ανήλικο µέλος 16.000€

Νοικοκυριό αποτελούµενο από τέσσερα ή µονογονεϊκή οικογένεια µε δύο ανήλικα µέλη 20.000€

Νοικοκυριό αποτελούµενο από 5 µέλη και πάνω ή µονογονεϊκή οικογένεια µε τρία ανήλικα µέλη και πάνω 24.000€
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

«Η Φωλιά της Μελωδίας»

Το Σάββατο 23/6 η πλατεία στη συµβολή Νικολαΐδου
& Χαριλάου θα γεµίσει νεανικές φωνές

Η Φιλική

χ ορωδία του Κέν τρο Αγάπης Ελευσίν ας Φωλιά Αγάπης Ελευσίν ας - Φιλική
Φωλιά, «Η Φωλιά της Μελωδίας», θα παρουσιάσει
µερικά από τα αγαπηµέν α της τραγούδια, ειδικά για
την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής.
«Η Φωλιά της Μελωδίας» είν αι µια ωραία µουσική
παρέα, αν οιχ τή σε όλους, µικρούς µεγάλους, αγόρια κορίτσια, χ ωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς,
γιατί η µουσική δεν έχ ει σύν ορα, οι ν ότες είν αι
ελεύθερες ν α φτιάξουν όποιο µουσικό κοµµάτι
θέλουν . Και όλοι στην παρέα ν ιώθουν ελεύθεροι
όταν τραγουδούν δυν ατά.
Το Σάββατο 23/6 η πλατεία στη συµβολή Νικολαΐ δου & Χαριλάου θα γεµίσει ν εαν ικές φων ές! Ώρα έν αρξης: 20:21. Απολαύστε τη µουσική!

θριάσιο-9

«Ενηµέρωση στο ∆ηµαρχείο Μεγάρων,
των Αγροτών Φυτικής παραγωγής για το Μέτρο
16 που αφορά το πρόγραµµα
« Συνεργασία-Καινοτοµία του ΠΑΑ2014-2020 ».

Τ

ο Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του ∆ήµου
Μεγαρέων θα πραγµατοποιήσει ενηµέρωση των παραγωγών
προϊόντων φυτικής προέλευσης, την
Τετάρτη 20-06-2018 και ώρα
17.00µ.µ. στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μεγαρέων,
στα πλαίσια εφαρµογής του Μέτρου
16 Συνεργασία (Υποµέτρο 16.1-16.2
και 16.1-16.5) του ΠΑΑ 2014-2020.
Την ενηµέρωση θα κάνει ο Dr.
∆ηµήτριος Μπιλάλης, Καθηγητής
Γεωργίας & Βιολογικής Γεωργίας του

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων µε σκοπό τη
δηµιουργία συνεργατικών σχηµάτων
που θα έχουν ως στόχο την αξιοποίηση νέων καινοτόµων τεχνολογιών στον πρωτογενή τοµέα φυτικής
παραγωγής.
Στην ενηµέρωση αυτή προσκαλούνται να συµµετάσχουν όλοι οι
Αγρότες της περιοχής.
Από το Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας

Η Ν∆ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

‘’Η υγεία βρίσκεται στον πυρήν α του κυβερν ητικού προγράµµατος της Ν∆. Μακριά από "κάλπικες" υποσχ έσεις και "µεγάλα" λόγια, τα αποτελέσµατα των οποίων "πληρών ει" ακριβά η χ ώρα,
η Ν∆ ακούει τα προβλήµατα των εργαζοµέν ων
στο χ ώρο της υγείας και βλέπει από κον τά τις
όποιες δυσλειτουργίες προκειµέν ου ν α επικαιροποιήσει το πρόγραµµα της και ν α δώσει συγκεκριµέν ες και τεκµηριωµέν ες λύσεις.
Συν εχ ίζουµε τις επισκέψεις µας στα Νοσοκοµεία και τα Κέν τρα Υ γείας του Λεκαν οπεδίου Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 20/06/2018 και ώρα 11:00 κλιµάκιο του Τοµέα Υ γείας της Ν∆, θα επισκεφθεί το Γεν ικό Νοσοκοµείο Αθην ών «Ο
ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». Επικεφαλής του κλιµακίου θα είν αι ο Βουλευτής Επικρατείας και
Τοµεάρχ ης Υ γείας Βασίλης Οικον όµου και ο Βουλευτής Αχ αΐ ας και αν απληρωτής
Τοµεάρχ ης Υ γείας Ιάσων Φωτήλας.’’

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Τοµεάρχης Υγείας Ν.∆.- Βουλευτής Επικρατείας
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10-θριάσιο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
∆ Ι Α ∆ Ι Κ Τ Υ Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΗΜΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
∆/ΝΣΗ
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της µε
αριθµ. 18ης/2018
συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ.: 312
ΘΕΜΑ: Έγκριση Β` Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του
Ν.Π.∆.∆ «Οργανισµός Άθλησης
& Φροντίδας, Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας», οικονοµικού έτους
2018, σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. 45/2018 απόφαση του
∆.Σ. αυτού.

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 12η
Ιουνίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα
20.00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα
από την υπ’αριθµ. 14470/8-6-2018
έγγραφη 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 συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 21
και απόντα τα 12, και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ

8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
20)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
2)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
5)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
9)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
12)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Αντώνιος
Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 2ο θέµα της ηµερησίας διάταξης
µε τίτλο:
«Έγκριση Β` Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆ «Οργανισµός Άθλησης &
Φροντίδας, Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας», οικονοµικού έτους 2018,
σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. 45/2018 απόφαση του ∆.Σ.
αυτού», έθεσε υπόψη των µελών
του συµβουλίου την εν
λόγω απόφαση, η οποία έχει ως
εξής:

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ'
αριθµ. 4ης / 2018
συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Νοµικού
Προσώπου µε την επωνυµία «

Οργανισµός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας
»

Αρ.
απόφ.
:
45
ΘΕΜΑ : « Λήψη απόφασης για
την έγκρισητης Β΄ Αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 ».

Στον Ασπρόπυργο και στην αίθουσα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία « Οργανισµός Άθλησης &
Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας
»
∆ήµου Ασπροπύργου σήµερα στις
06 Ιουνίου 2018,ηµέρα Τετάρτη και
ώρα
10:30 π.µ. συνήλθε σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του
Νοµικού Προσώπου κατόπιν της
υπ΄ αριθ. 526 / 30 – 05 - 2018
έγγραφης πρόσκλησης του Αντιπροέδρου κου. Ιωάννη Κατσαρού του
Ιωάννη, που επιδόθηκε νόµιµα στα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
σύµφωνα µε τα άρθρα 72, 74, 75,
225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
– Πρόγραµµα Καλλικράτης» και τον
Ν.3463/2006, « Νέος ∆ηµοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας ». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο δεκαπέντε
( 15 ) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
έντεκα ( 11 ) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος)
2. ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6. ΜΑΣΜΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΓΚΟΥΜΑ – ΠΑΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
8. ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
9. ΜΑΥΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
10. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (
Εκπρ.εργαζ.)
12.
13.
14.
15.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος)
2. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
3. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΧΕ∆ΙΟ Β΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ 2018
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α

4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

O Αντιπρόεδρος Κος Ιωάννης
Κατσαρός του Ιωάννη εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε τίτλο « Λήψη απόφασης
για την έγκριση Β΄ Αναµόρφωσης
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018 ».

Θέτει υπόψη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την εισήγηση
µε αριθµό πρωτοκόλλου 524/2505-2018 του Τµηµατάρχη Υπηρεσιών Υποστήριξης Αχιλλέα Πίνη του
Νικολάου, κλάδου ΤΕ17-∆ιοικητικου / Λογιστικού, µε βαθµό Α΄ η
οποία έχει ως έξης:

Κύριε Πρόεδρε,
Για την οµαλή λειτουργία του
Νοµικού µας Προσώπου και την
διαχείρσωστή οικονοµική
ιση θα πρέπει να πραγµατοποιήσουµε την Β΄ Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018.
Η αναµόρφωση αυτή κρίνεται
αναγκαία και θα συµβάλει στη
σωστή λειτουργία όλων των τµηµάτων του Νοµικού µας Προσώπου.
Στηρίζεται σε δυο (2) παραµέτρους:
α).Στην αύξηση κωδικών εσόδων
και
β).Στην αυξοµείωση κωδικών εξόδων.
Για τη σύνταξη της Β΄ Αναµόρφωσης πρέπει να λάβουµε υπόψη την
έγκριση της Α΄ Αναµόρφωσης από
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής µε
αριθµό πρωτοκόλλου
33334/12165/16-05-2018.
Παρακάτω σας παραθέτω αναλυτικά την εικόνα της Β΄ Αναµόρφωσης
καθώς και το σχέδιο αυτής :
1. ΕΣΟ∆Α
α). 0529.004 – Έσοδα από εισφορές µελών του τµήµατος αθλητικών
δραστηριοτήτων.
Με την απόφαση 41/23-032018 (Α∆Α:9Σ50ΟΚΨ6-8∆Α) ∆ιοικτου Νοµιητικού Συµβουλίου
κού µας Προσώπου πήραµε απόφαση να προσλάβουµε επτά (7)
Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής στο
πλαίσιο των προγραµµάτων Άθλησης για Όλους
(Π. Α. γ. Ο.) για την περίοδο
2018-2019.Η δαπάνη µισθοδοσίας
ανέρχεται στο ποσό
των πενήντα
πέντε
χιλιάδων
ευρώ
(55.000,00€) και βεβαιώνεται µε
την επιστολή
αριθµός πρω-

τοκόλλου 375/04-04-2018 του
Τµήµατος Υπηρεσιών Υποστήριξης.
Βάσει της επιστολής αυτής και
της πολιτικής του προγράµµατος το
ποσό αυτό
πρέπει να αναγραφεί στα έσοδα και στα έξοδα του
οικονοµικού
προϋπολογισµού
έτους 2018.
β). 1219.001 – Επιχορήγηση από
την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
Με την απόφαση 114/23-112017 (Α∆Α:6ΖΛ9ΟΚΨ6-Ω70) ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού
µας Προσώπου πήραµε απόφαση
τέσσερις (4)
να προσλάβουµε
ωροµίσθιους Πτυχιούχους Φυσικής
προγρΑγωγής στο πλαίσιο των
αµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.
Α. γ. Ο.) για την περίοδο 20172018.
Η δαπάνη µισθοδοσίας ανέρχεται
στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πενευρώ (16.500,00€).
τακοσίων
Βάσει της πολιτικής του προγράµµατος το ποσό αυτό θα χρηµατοδοτηθεί 100% από την Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού του Υπουργείου
Πολιτισµού & Αθλητισµού και πρέπει να αποτυπώνεται
στον προϋπολογισµό οικονοµικού
έτους 2018 στους σχετικούς ΚΑΕ (
εσόδων-εξόδων ).

Τα ποσά που αναγράφονται στους
κωδικούς εσόδων έχουν αποτυπωθεί και σε συγκεκριµένους
κωδικούς εξόδων. Η οικονοµική
εικόνα αναγράφεται στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2018
και συγκεκριµένα στην Αναµόρφωση ως κάτωθι:
Ε
Σ
Ο
∆
Α
ΕΞΟ∆Α
ΚΑ:0529.004
–
55.000,00€
ΚΑ:15.6041.001 – 55.500,00€
–
16.500,00€
ΚΑ:1219.001
ΚΑ:15.6054.001 – 16.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ:
71.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ: 71.500,00€
γ). 0529.001 – Έσοδα από ετήσια
οικονοµική εισφορά µελών.
Με την επιστολή αριθµός πρωτοκόλλου 356/28-03-2018,της ∆ιευθύντριας Του Νοµικού Προσώπου
κας Παπαϊωάννου Βασιλικής πρέπει
να αυξήσουµε
το ποσό των 5.000,00€ σε
10.000,00€. Το ποσό των
10.000,00€ είναι αυτό που θα
κατατεθεί στην τράπεζα σύµφωνα
και µε τις καταστάσεις των µελών.
2. ΕΞΟ∆Α

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α

α). 00.6121.001 – Έξοδα παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου.
Τα έξοδα παράστασης Προέδρου
– Αντιπροέδρου µειώνονται κατά
7.580,00€
( 10.080€ -7.580€ = 2.500,00€ ).
Η µείωση αυτή οφείλεται στην
τοποθέτηση του
∆ηµάρχου ως
Προέδρου του Νοµικού Προσώπου
µε την απόφαση 30/09-05-2017
(Α∆Α: ΨΠΜΜΟΚΨ6-ΨΕΡ). Με την
τοποθέτηση αυτή ο νέος Πρόεδρος
δεν
µπορεί να λάβει αντιµισθία
Προέδρου λόγω ότι λαµβάνει το
µισθό του ∆ηµάρχου.
β). 00.6122.001 – Αποζηµίωση
µελών ∆.Σ.
Η αποζηµίωση των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µειώνεται
κατά 2.000,00€
( 5.000,€-2.000,00€=3.000,00€).
Τα απολογιστικά οικονοµικού έτους
φανερώνουν ότι ο συγκε2017,
κριµένος κωδικός του προϋπολογισµού έκλεισε
µε το ποσό των
2.394,00€.

γ). 10.6021.001 – Βασικός µισθός υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου &
10.6052.002 – Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε
Ο υπάλληλος του Νοµικού µας
Προσώπου Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Λαυρέντη µε σχέση
εργασίας
Ιδιωτικού
∆ικαίου
Αορίστου Χρόνου
συνταξιοδοτήθηκε µε τελευταία
ηµεροµηνία µισθοδοσίας την
31/12/2017.
Υπάρχει διαπιστωτική πράξη
Προέδρου Νο2/24-01-2018 &
βεβαίωση διαγραφής µε αριθµό
πρωτοκόλλου 26/19-01-2018. Με
συνταξιοδότηση αυτή ο
την
βασικός µισθός µειώνεται κατά
12.000,00€
(220.000,00€12.000,00€=208.000,00€) &
οι εργοδοτικές εισφορές µειώνονται κατά 2.500,00€
(3.000,00€-2.500,00€=500,00€).

Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
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ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΜΕΙΩΣΗ
ΕΣΟ∆ΩΝ

71.500,00+5.000,060,00=76.500,06
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α

ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ – ΜΕΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ
2.800,00+216.000,00142.299,94= 76.500,06
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΥΠΑΡΧΟΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
+ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΑΝΑΜ.

0 , 0 0 + 7 6 . 5 0 0 , 0 6 76.500,06=0,00

Τα παρόντα µέλη τα οποία παρευρέθησαν στην 4η τακτική συνεδρίαση:
1.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος.)
2.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4.ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6.ΜΑΣΜΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
7.ΓΚΟΥΜΑ-ΠΑΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
8.ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
9.ΜΑΥΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
10.ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11.ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ( Εκπρόσωπος. εργαζοµένων )

Αφού άκουσαν τον Αντιπρόεδρο
και έλαβαν υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του
Β∆ 17/5-15/6/1959.
2. Την υπ΄ αριθµ. 122/23-112017
(Α∆Α:ΩΖ47ΟΚΨ6-ΡΕΝ)

∆ιοικητικού
απόφαση του
Συµβουλίου
του
Νοµικού
«
Προσώπου µε την επωνυµία
Οργανισµός Άθλησης & Φροντίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας »,της
έγκρισης του προϋπολογισµού για
το οικονοµικό έτος 2018.
3. Την υπ΄ αριθµ. 123/23-112017
(Α∆Α:ΩΜΗΧΟΚΨ6-85Θ)
απόφαση του
∆ιοικητικού
του
Νοµικού
Συµβουλίου
«
Προσώπου µε την επωνυµία
Οργανισµός Άθλησης & Φροντίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας »,της
έγκρισης του Ολοκληρωµένου
Πλαισίου ∆ράσης για το οικονοµικό έτος 2018.
4.Την υπ΄ αριθµ. 598/07-12-2017
(Α∆Α:7∆ΜΓΩΨΝ-8Ο8) ,του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης
οικονοµικού
προϋπολογισµού
έτους 2018 του
Νοµικού
Προσώπου µε την επωνυµία
«Οργανισµός Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και 3ης Ηλικίας
∆ήµου Ασπροπύργου».
5. Την απόφαση 599 /07-12-2017
(Α∆Α:ΨΒ14ΩΨΝ-ΝΕΘ),του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης
ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης
οικονοµικού
έτους 2018 του
Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Οργανισµός Άθλησης και
Φροντίδας, Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου».
6.Την επικύρωση του προϋπολογισµού µε αριθµό πρωτοκόλλου
8791/3231/06–02–2018
από
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Αττικής.
7. Την επικύρωση του ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης µε αριθµό
π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ
110207/38865/07–02–2018 από
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Αττικής.
8. Την απόφαση ∆ιοικητικού
Συµβουλίου 16/23-03-2018 (Α∆Α:
ΩΚΥΙΟΚΨ6-Α03) για την έγκριση
της Α΄ Αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018.
9. Την απόφαση ∆ηµοτικού
202/18-04-2018
Συµβουλίου
για την
(Α∆Α: ΨΣ∆6ΩΨΝ-ΖΝΡ)
έγκριση της Α΄ Αναµόρφωσης
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οικονοµικού
προϋπολογισµού
έτους 2018.
10.Την επικύρωση της Α΄ ναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 µε αριθµό πρωτοκόλλου 233334/12165/16-052018 από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Αττικής..
11. Τον Οργανισµό Εσωτερικής
Υπηρεσίας
του
Νοµικού
Προσώπου µε την επωνυµία
« Οργανισµός Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και 3ης Ηλικίας
∆ήµου Ασπροπύργου »,αριθµός
ΦΕΚ 2169 / 27 – 09 - 2011.
12. Την εισήγηση µε αριθµό πρωτοκόλλου 524/25-05-2018
του
Υπηρεσιών ΥποΤµηµατάρχη
στήριξης Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου, κλάδου ΤΕ17-∆ιοικητικου /
Λογιστικού, µε βαθµό Α΄ .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Οι κάτωθι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι:
1.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος.)
2 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4.ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6.ΜΑΣΜΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
7.ΓΚΟΥΜΑ-ΠΑΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
8.ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
9.ΜΑΥΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
1 0 . Π Α Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11.ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (
Εκπρόσωπος. εργαζοµένων )

Εγκρίνουν : Την Β΄ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018.
Αναµορφώνει τον τρέχοντα Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους
2018, ως προς τα Έσοδα
και Έξοδα του Νοµικού Προσώπου
µε την επωνυµία « Οργανισµός
Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας &
3ης Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου
» για τους ανωτέρω αναφερόµενους λόγους ως εξής :

Συνεχίζεται στη σελ. 12

Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

12-θριάσιο
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Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
•την υπ’ αριθµ. 45/2018 απόφαση
του ∆.Σ. του Οργανισµού Άθλησης & Φροντίδας, Νεολαίας και
3ης Ηλικίας,
•την εισήγηση του Προέδρου, κου
Αντώνιου Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της Έγκρισης της
Β` Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆ «Οργανισµός Άθλησης & Φροντίδας,
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας»,
οικονοµικού έτους 2018,
σύµφωνα µε την υπ` αριθµ.
45/2018 απόφαση του ∆.Σ.

αυτού, τάχθηκαν δεκαεννιά
(19) µέλη του συµβουλίου,
και ονοµαστικά οι κ.κ. :
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α

17)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Κατά, τάχθηκαν δύο (2) µέλη
του συµβουλίου, και ονοµαστικά οι κ.κ. :
1)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2)
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη Β` Αναµόρφωση
προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆
«Οργανισµός Άθλησης &
Φροντίδας, Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας», οικονοµικού έτους
2018, σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. 45/2018 απόφαση του
∆.Σ. αυτού, ως κατωτέρω:

Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

θριάσιο-13

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύµφωνα µε το καταστατικό του Συλλόγου και κατόπιν απόφασης
του ∆ιοικητικού 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 απολογισµός 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

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθµό 312/2018.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

14-θριάσιο

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος (1ος όροφος)
160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσσών. Τιµή συζητήσιµη.
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας
6970878514, 2105598748

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

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

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ.
επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατί ας και πωλεί ται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο
επι κοι νωνί ας
6945334415
- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ. στο
κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδιαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία και µπάνιο.
Τηλέφωνο
επι κοι νωνί ας
6945334415
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολυκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζάµια, air condition, ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολόγιο, αυτόνοµη θέρµανση,
θέση parking στην πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε
αστική συγκοινωνία και προαστιακό σιδηρόδροµο.
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Τηλέφωνο
6944204160

επικοινωνίας:

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγειος επαγγελµατικός χώρος 67τµ
πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή
mini market. Τιµή συζητήσιµη.
6977982173
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου στη θέση∆εµερτζή
πίσω από το∆ηµοτικό σχολείο κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου
και υπέρ οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του
Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ:∆ιατίθεται (ενοικίαση ή
πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός
Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση '15, τιµή
250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ κατασκευή '65,
,
µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος,
µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2
υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€, συζητή-

σιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master), κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου
στον περιφερειακό της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6977010051 (ώρες 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 60
τ.µ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται
λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες,
θέα θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

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

εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και 1.500€
τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οικιακές εργασίες(καθαριότητα σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα . Κα.
Σοφία 6997505700

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6974394991
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-

όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988
ΖΗΤΟΥΝ
Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθήκες (υπάρχει προυπηρεσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση. Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
για κατάστηµα βιοµηχανικών
ειδών στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση χρήσης Η/ΥΠ.
Βιογραφικό στο mail
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα Αττικής. Τηλ:
6945728662 - Αναστάσιος

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

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός
Χώρος - Περιοχή Ασπρόπυργος

Εν οικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος 1ου
Ορόφου, για γραφείο ή κατάστηµα
επ ι της Λ εωφόρου ∆ ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Α σπ ροπ ύργου (µε θέα την
Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε
θέση π άρκινγκ. τηλέφωνο επ ικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός
Χώρος στον Ασπρόπυργο

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός Χώρος
για γραφείο ή κ ατάστηµα επί της
οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι
Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτικ ού
Σχολείου 60 τ.µ.
Τηλέφωνο επικ οινωνίας:
6974410178

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός
χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ.
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική,
τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

Ασπρόπυργος: πωλούνται 24
στρέµµατα στη θέση Ρυκιά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοινωνίας: 6948560208

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α. Πληροφορίες στα
τηλέφωνα 6947-264784
και 6985066463>>.
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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

∆ΥΤΙΚΗΣ

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

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

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

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. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ
Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Ο∆ΗΓΟΙ

Ε΄

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

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3DΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ 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 υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία
κατασκευαστικών
σχεδίων των προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροποποιήσεις και
παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων,
Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία και οργάνωση
τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήριξη του τµήµατος Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνικές οδηγίες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Ζ
Η
Τ
Ε
Ι
Τ
Α
Ι
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

16-θριάσιο

Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

Παράταση στην κατάθεση αιτήσεων

για την εγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς
Σταθµούς του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας

Π ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας προκειµέν ου ν α εξυπηρετηθούν καλύτερα οι

αράταση στην διάρκεια των εγγραφών στους Παιδικούς Σταθµούς έδωσε ο

γον είς.
Έτσι όσοι εν διαφέρον ται αλλά δεν πρόλαβαν ν α καταθέσουν τις αιτήσεις τους
θα πρέπει ν α προσέλθουν στο ∆ηµαρχ είο της Μάν δρας και ν α παραλάβουν το
αν τίστοιχ ο έν τυπο. Η υπηρεσία του ∆ήµου θα δέχ εται τις αιτήσεις καθώς και τα
επισυν απτόµεν α δικαιολογητικά καθηµεριν ά µέχ ρι και την Παρασκευή 29 Ιουν ίου
από τις 9.00 έως τις 13.30 στον 2ο όροφο του ∆ηµοτικού Καταστήµατος.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
είναι:
1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
γον έα
2.Άδεια παραµον ής (σε περίπτωση
αλλοδαπού)
3.Πιστοποιητικό οικογεν ειακής κατάστασης
4.Βεβαίωση µον ίµου κατοικίας
5.Πιστοποιητικό γέν ν ησης παιδιού ή
ληξιαρχ ική πράξη
6.Βεβαίωση εργοδότη για εργαζόµεν ους
γον είς ή βεβαίωση ότι πρόκειται ν α εργασθούν σύν τοµα
7.Βεβαίωση εν σήµων ασφαλιστικού
φορέα
8.Βεβαίωση αν εργίας από τον ΟΑΕ∆ ή κάρτα αν εργίας όπου φαίν εται η ισχ ύ
της
9.Αν τίγραφο του βιβλιαρίου υγείας µε τα εµβόλια (πρώτη σελίδα και σελίδες εµβολιασµών )
10.Αν τίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος τρέχ ον τος έτους.

