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Εκατοµµύρια ευρώ καταλήγουν
κάθε χρόνο σταPσκουπίδια.
Πρόκειται για χρήµατα που

καταβάλλονται για τα πρόστιµα στην
χώρα µας λόγω της λειτουργίας παρά-
νοµων χωµατερών. Τα αναλυτικά
στοιχεία για τα πρόστιµα από την λειτο-
υργία των χωµατερών δηµοσίευσε η
«Καθηµερινή της Κυριακής». Από το
2014 µέχρι και σήµερα η Ελλάδα πλήρ-
ωσε πρόστιµα ύψους 48 εκατ. ευρώ.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία η Ανατολική
Μακεδονία- Θράκη, πλήρωσε 640
χιλιάδες σε πρόστιµα για το 2015, 200
χιλιάδες για το 2016, 160 χιλιάδες για το
2017 και 40 χιλιάδες για το πρώτο εξάµ-
ηνο 2018.

Από την σχετική λίστα προκύπτει ότι
τα µεγαλύτερα πρόστιµα µέχρι τώρα έχει καταβάλλει η
Πελοπόννησος.

Αναλυτικά η Αττική πλήρωσε 1,2 εκατοµµύρια το 2015, 1,1 το
2016, 880 χιλιάδες το 2017 και 280 χιλιάδες το πρώτο εξάµηνο
του 2018.

Η Στερεά Ελλάδα πλήρωσε 1,2 εκατοµµύρια το 2015, 600
χιλιάδες το 2016, 560 χιλιάδες το 2017 και 200 χιλιάδες το
πρώτο εξάµηνο του έτους.

Η Πελοπόννησος πλήρωσε οκτώ εκατοµµύρια το 2015, 3,9
εκ. το 2016, 2,1 εκατοµµύρια το 2017 και 1,04 εκ. το πρώτο
εξάµηνο.

Τα Νησιά του Ιονίου πλήρωσαν 720 χιλιάδες για το 2015, 560
χιλιάδες για το 2016, 80 χιλιάδες για το 2017 και 40 χιλιάδες για
το πρώτο εξάµηνο του 2018. 

Η ∆υτική Ελλάδα πλήρωσε ένα εκατοµµύριο για το 2015, 760
χιλιάδες για το 2016, 200 χιλιάδες για το 2017 και 40 χιλιάδες για
το πρώτο εξάµηνο.

Η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, πλήρωσε 640 χιλιάδες σε

πρόστιµα για το 2015, 200 χιλιάδες για το 2016, 160 χιλιάδες για
το 2017 και 40 χιλιάδες για το πρώτο εξάµηνο.

Η Κεντρική Μακεδονία πλήρωσε 3,4 εκατοµµύρια για το
2015, 1,1 εκ. για το 2016, 320 χιλιάδες για το 2017 και 80 χιλιά-
δες για το πρώτο εξάµηνο. 

Το Βόρειο Αιγαίο πλήρωσε 800 χιλιάδες για το 2015, 600
χιλιάδες για το 2016, 440 χιλιάδες για το 2017 και 200 για το
πρώτο εξάµηνο.

Το Νότιο Αιγαίο πλήρωσε τρία εκατοµµύρια το 2015, 2,4 εκ.
το 2016, δύο εκατοµµύρια το 2017 και 920 χιλιάδες το πρώτο
εξάµηνο του 2018.

Η Κρήτη πλήρωσε 80 χιλιάδες το 2015, 40 χιλιάδες το 2016
και στην συνέχεια µηδενίστηκε.

Η Ήπειρος πλήρωσε «µηδέν»!
Από την ύπαρξη 3.000 χωµατερών το 2009, το 2014 λειτουρ-

γούσαν σε ολόκληρη τη χώρα 293. Σήµερα είναι ενεργές 19, σε
µικρά νησιά και περιοχές της Πελοποννήσου, ενώ 23 είναι ανε-
νεργές και προς αποκατάσταση.

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
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Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
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κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Πέµπτη 18 Οκτωβρίου 2018  

Ασπρόπυργος

Αντωνάρας ∆ηµήτριος Γ. 
28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

Ελευσίνα
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39
Τηλέφωνο  : 210-5560390

Μάνδρα
Πέππας Ιωάννης 

Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου,
2105555236 - 08:00-23:00

Ανω Λιόσια
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α. Τσακάλωφ 11 & 

Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, Άνω Λιόσια, 13343, 
2102471660

Χαιδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. Φυλής 1 & Πύλου, Χαϊ-

δάρι - ∆άσος, 2105320973
08:00-23:00

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά     

Η θερµοκρασία έως 23 
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα ,

Μαρίνος

Εργαζόµενοι στη 
Χαλυβουργική απέκλεισαν 

την Αθηνών – Κορίνθου
∆ίωρη στάση εργασίας και αποκλεισµός

της εθνικής οδού
Την έντονη αντίθεσή τους στην εφαρµογή του µέτρου της εκ

περιτροπής εργασίας εκφράζουν οι εργαζόµενοι στην Χαλυβο-
υργική, τονίζοντας πως η διοίκηση της επιχείρησης ζητά να δου-
λεύουν µόνο 3 ηµέρες.

Η συγκεκριµένη απόφαση έχει προκαλέσει σάλο, µε τους
εργαζόµενους να πραγµατοποιούν αλλεπάλληλες κινητοποιή-
σεις καθώς, από τους 520 εργαζόµενους δουλεύουν πλέον 170.

Οι εργαζόµενοι προχώρησαν σε δίωρη στάση εργασίας από
τις 11:30 µέχρι τις 13:30 και ταυτόχρονα 15λεπτο συµβολικό
κλείσιµο της εθνικής οδού. Λίγο µετά τις 12:00 το µεσηµέρι
προχώρησαν σε αποκλεισµό της Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος
της Χαλυβουργικής, δηµιουργώντας κυκλοφοριακό χάος στο
σηµείο.Οι ίδιοι ζήτησαν την κατανόηση των οδηγών.

Η
Τράπεζα Πειραιώς, στο
πλαίσιο της στρατηγικής της
για χρηµατοδότηση έργων

υποδοµής που στηρίζουν την ανά-
καµψη της Ελληνικής Οικονοµίας και
ύστερα από την κατάθεση προς κύρ-
ωση στη Βουλή της σύµβασης για την
ανάπτυξη του Εµπορευµατικού Κέν-
τρου στο Θριάσιο Πεδίο, ανακοίνωσε
ότι αναλαµβάνει τη χρηµατοδότηση
του εν λόγω έργου.
Σηµειώνεται ότι χθες η κυβέρνηση θέλησε να περάσει µε τη δια-
δικασία του κατεπείγοντος την κύρωση της σύµβασης για το
Θριάσιο, επικαλούµενη και την πίεση της Ε.Ε., αλλά υπήρξε
σθεναρή αντίδραση από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης. Ετσι η
β΄ ανάγνωση ορίσθηκε για την ερχόµενη Παρασκευή και την
ερχόµενη Τρίτη 23 Οκτωβρίου, η γ΄ ανάγνωση.

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, ύψους περίπου 200 εκ.
ευρώ για τη δηµιουργία του Εµπορευµατικού Κέντρου θα ξεκι-
νήσει µε την κύρωση της σύµβασης

Πρόκειται για έργο διεθνούς εµβέλειας το οποίο
θα συµβάλει 
στην αύξηση των σιδηροδροµικώς µεταφερόµε-
νων εµπορευµατικών φορτίων και στην ανάδειξη
της χώρας ως βασικής πύλης διακίνησης εµπορ-
ευµάτων στα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών.
Επίσης θα δηµιουργήσει σε βάθος δεκαετίας 3-
5.000 νέες θέσεις εργασίας.

Χρήστος Μεγάλου
Εστιάζουµε τις χρηµατοδοτήσεις και τις υπηρεσίες µας

στην υγιή επιχειρηµατικότητα, τις επενδύσεις και τις   
πρωτοβουλίες µε παραγωγικό αποτύπωµα

Ο ∆ιευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος
Μεγάλου σε δήλωσή του αναφέρει: «Η χρηµατοδότηση µιας
επένδυσης τόσο µεγάλης εµβέλειας µε έντονα αναπτυξιακό
χαρακτήρα και πολλαπλασιαστικές θετικές επιπτώσεις στην
οικονοµία, σηµατοδοτεί τη στρατηγική δέσµευση της Τράπεζας
Πειραιώς να υποστηρίζει έµπρακτα την αναπτυξιακή προσπάθ-
εια της χώρας. 

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΕΕκκααττοοµµµµύύρριιαα  εευυρρώώ  σσεε  ππρρόόσσττιιµµαα  
γγιιαα  ττιιςς  ππααρράάννοοµµεεςς  χχωωµµααττεερρέέςς
- Οι «πρωταθλήτριες» περιφέρειες 

Η Τράπεζα Πειραιώς χρηµατοδοτεί 
το εµπορευµατικό κέντρο στο Θριάσιο
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ΣΗΜΕΡΑ Η ΗΜΕΡΙ∆Α 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ 
Α∆ΡΙΑΝΕΙΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Ηµερίδα  για την ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγω-
γείου στο Ολυµπιακό Χωριό,  θα πραγµατοποιηθεί
σήµερα  Πέµπτη 18 Οκτωβρίου, από τις 17.30 έως

τις 20.00, στο Ολυµπιακό Χωριό,(οδός Κεντέρη και Σπύρου
Λούη ).

Την εκδήλωση διοργανώνουν ο  ∆ήµος Αχαρνών, η
∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττι-
κής (Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) σε συνερ-
γασία µε το 12ο Γυµνάσιο Αχαρνών και την τοπική κοινότ-
ητα του Ολυµπιακού Χωριού (Σύλλογος Κατοίκων
Ολυµπιακού Χωριού, Σύλλογος Γονέων 12ου Γυµνασίου
Αχαρνών, Νέα Γενιά Ολυµπιακού Χωριού), µε την επι-
στηµονική βοήθεια του ΕΜΠ (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών)
και της ΕΥ∆ΑΠ, καθώς και την αρωγή και άδεια της Εφορ-
είας Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής.

Τίτλος της εκδήλωσης είναι : «Αδριάνειο Υδραγωγείο: ο
αρχαιολογικός χώρος του Ολυµπιακού Χωριού, ένα
µνηµείο αειφόρο και ζωντανό»

Στο χώρο  θα λειτουργεί  Έκθεση Φωτογραφίας για το
Αδριάνειο Υδραγωγείο από τους µαθητές και τις µαθήτριες
του 12ου Γυµνασίου Αχαρνών.

Τ
ην ∆ευτέρα, 15 Οκτωβρί ου 2018, µετά
από την από κοι νού πρωτοβουλί α του
Αντι περι φερει άρχη ∆υτι κής Αττι κής

και  του Εργατι κού Κέντρου Ελευσί νας, πραγ-
µατοποι ήθηκε σύσκεψη, µε θέµα : «Ναυ-
πηγεί α Ελευσί νας – Εξελί ξει ς στην Χαλυβο-
υργι κή – Περαι τέρω µετοχοποί ηση των
ΕΛ.ΠΕ.»

O Αντι περι φερει άρχης ∆υτι κής Αττι κής, κ.
Βασι λεί ου Γι άννης, µί λησε γι α την ανάγκη κοι -
νής δράσης όλων των δυνάµεων της περι οχής,
προκει µένου να µει ωθεί  δραστι κά το
µεγαλύτερο πρόβληµα που αντι µετωπί ζει  η
περι οχή, που εί ναι  η ανεργί α. 

Σε αυτή την κατεύθυνση εκτί µησε πως η
παραγωγι κή ανασυγκρότηση της χώρας, που
θα οδηγήσει  και  στην αντι µετώπι ση της ανε-
ργί ας, ι δι αί τερα στο Θρι άσι ο Πεδί ο περνά
από την ανάκαµψη των βι οµηχανι ών χάλυβα
και  ναυπηγεί ων, ενώ υποστήρι ξε την παρα-
µονή των ΕΛ.ΠΕ υπό δηµόσι ο έλεγχο. Επί σης
αναφέρθηκε στην αλλαγή προτύπου ανά-
πτυξης της περι οχής, σε σχέση µε αυτό που
εί χε κατά το παρελθόν κυρι αρχήσει , ώστε η
έτσι  και  αλλι ώς κυοφορούµενη ανάπτυξη, να
περι λαµβάνει  όλα τα χαρακτηρι στι κά της

βι ώσι µης ανάπτυξης.
Στη σύσκεψη µί λησαν, ο πρόεδρος του

Εργατι κού Κέντρου Ελευσί νας, κ. Λί γγος
Ευάγγελος, καθώς και  οι  πρόεδροι  των τρι ών
σωµατεί ων εργαζοµένων, ο κ. Κυρι αζόπου-
λος Αρι στοτέλης, από τα Ναυπηγεί α Ελευ-
σί νας, ο κ. Οφθαλµί δης Παναγι ώτης, από τα
ΕΛ.ΠΕ. και  ο κ. Γάκης Γεώργι ος, από την Χαλ-
υβουργι κή, αναπτύσσοντας τι ς θέσει ς των
σωµατεί ων τους, όπως επί σης και  πολλοί
από τους παρευρι σκόµενους.

Κοι νή πάντως συνι σταµένη ήταν η ανάγκη
γι α κοι νή δράση, µε σκοπό την προώθηση και
επί λυση των προβληµάτων της περι οχής µας.
Θετι κή εξέλι ξη χαρακτηρί στηκε, όταν προς το
τέλος της σύσκεψης ανακοι νώθηκε από το
υπουργεί ο Οι κονοµι κών η ηµεροµηνί α συνάν-
τησης, την οποί α εί χε ζητήσει  το σωµατεί ο
των Ναυπηγεί ων Ελευσί νας.

---------------------------------------------------
--------------------------------------

Στην σύσκεψη επί σης συµµετεί χαν: η βου-
λεύτρι α Αττι κής της Ν.∆., κ. Μαρτί νου Γ., ο
βουλευτής Αττι κής της Ν.∆., κ. Μπούρας Αθ., ο
βουλευτής Αττι κής του ΚΚΕ, κ. Γκί οκας Ι., το
στέλεχος της Ένωσης Κεντρώων, κ. Μαρι νό-
πουλος Β., από το εκτελεστι κό γραφεί ο του 

ΠΑΣΟΚ/Κί νηµα Αλλαγής, οι  κ.κ. Πανταζής
Κ. & Αναστασάκης Μ., η Γραµµατέας του
∆ηµοτι κού Συµβουλί ου Ελευσί νας, κ. Παρα-
δεί ση Κ., ο Αντι δήµαρχος Μεγαρέων, κ. Πολ-
υχρόνης Ι., ο ∆ηµοτι κός Σύµβουλος Μάνδρας –
Ει δυλλί ας & Ερυθρών, κ. Θεοδώρου Χ., ο
Ει δι κός Σύµβουλος του ∆ήµου Μανδρας - Ει δ-
υλλί ας & Ερυθρών, κ. Πλούµπης Κ., ο πρόε-
δρος σωµατεί ου εργαζοµένων Χαλυβουργί ας
Ελλάδος, κ. Γι ούργης Α., ο Γ.Γ. σωµατεί ου
εργαζοµένων Χαλυβουργί ας Ελλάδος, κ. Λι α-
δάκης Χ., ο Γ.Γ. σωµατεί ου εργαζοµένων
ΕΛ.ΠΕ., κ. Παπαγι αννόπουλος Κ., ο Γ.Γ.
σωµατεί ου εργαζοµένων Χαλυβουργι κής, κ.
Τσέκας ∆., τα µέλη του σωµατεί ου εργαζοµέ-

νων στα Ναυπηγεί α Ελευσί νας, οι  κκ. Κων-
σταντώνης Π., Τσούκης Θ., Παπανι κολάου Ν.,
Μπέρσης Αθ., Χαρί τος ∆., Αλεξάκης Ν., Κόλ-
λι ας ∆., Καράπουρνος Κ., Κούφης Ι., ∆ουλό-
πουλος Α., Κατσάρει ος Μ., τα µέλη του σωµα-
τεί ου εργαζοµένων στα ΕΛ.ΠΕ., οι  κκ.
Τοµασί δης Ι., Πέππας Ι. Χρηστί δης Στ., τα
µέλη του σωµατεί ου εργαζοµένων στην Χαλ-
υβουργι κή, οι  κκ. Γκρεκ Μ., Κώνστας Μ.
Τσί ντζηρος Γ., ο εκπρόσωπος του σωµατεί ου
εργαζοµένων Τι ταν, κ. Κώνστας Γ., ο εκπρό-
σωπος της Πανελλήνι ας Οµοσπονδί ας Εργα-
ζοµένων Μετάλλου, κ. Μαρουδι άς ∆. και  ο
Γραµµατέας της τοµεακής οργάνωσης
Θρι ασί ου του ΚΚΕ, κ. Μπαγι αρτάκης Γ.  

Σ
το πλαίσιο των προγραµµατισµένων δρά-
σεων  του 2ου εξαµήνου  της Περιφερεια-
κής Ένωσης ∆ήµων Αττικής πραγµατοποι-

είται σήµερα Πέµπτη, 18 Οκτωβρίου 2018, ώρα
12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε.∆.
Αττικής (Κότσικα 4, Αθήνα 1ος όροφος) ηµερίδα
µε θέµα την εξειδικευµένη παρουσίαση/ανάλυση
επίµαχων άρθρων του Νόµου Κλεισθένης 1.

Είναι η πρώτη φορά από την ψήφιση του
Νόµου, «Θεσµικές αλλαγές και εκλογικά στο
«Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι Ν.4555/2018» που
πρόκειται δηµόσια να αναλυθούν και να απαντηθ-
ούν από τις ερωτήσεις που θα προκύψουν,
επίµαχα άρθρα του για τα οποία οι ερµηνείες
είναι αµφίσηµες.

Η παρουσίαση του Νόµου θα γίνει  από πέντε
στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών τα οποία
συνέβαλαν στην σύνταξη του νόµου. 

Τις εργασίες της Ηµερίδας έχουν κληθεί να
παρακολουθήσουν οι αυτοδιοικητικοί του λεκα-
νοπεδίου Αττικής καθώς και όσοι προγραµ-
µατίζουν να θέσουν υποψηφιότητα στις προ-
σεχείς ∆ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές.

Τα θέµατα και οι εισηγητές τους

«Θεσµικές αλλαγές και εκλογικά στο «Πρόγρ-
αµµα Κλεισθένης Ι» Ν.4555/2018». 

Εισηγητές: 
1. Μαυραγάνη Μαρία, Γενική ∆ιευθύντρια

Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
2. ∆ιαµαντοπούλου Αφροδίτη, ∆ιευθύντρια

Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
3. Σιδηρόπουλος Κίµων, Τµηµατάρχης Τµή-

µατος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’
Βαθµού.

«Αλλαγές στα έσοδα των Ο.Τ.Α. και την ∆ηµο-
τική Περιουσία»

Εισηγητής:Χατζηεργάτης Νικόλαος, ∆ιευθυντής
Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

«Οικονοµική ∆ιοίκηση – ∆ιαχείριση» 
Εισηγήτρια:Ζαφειρίου Κωνσταντίνος, Τµηµα-

τάρχης Οικονοµικής ∆ιοίκησης και Προϋπολογι-
σµού

Παρουσίαση του νόµου Κλεισθένης Ι 
από εξειδικευµένους εισηγητές σε ηµερίδα

µε πρωτοβουλία της Π.Ε.∆.Α.

συν εχ ίζεται στη σελ. 13

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

«Ναυπηγεία Ελευσίνας – Εξελίξεις 
στην Χαλυβουργική – 

Περαιτέρω µετοχοποίηση των ΕΛ.ΠΕ.»
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∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ: Ενηµερωτική εκδήλωση 
για τον εµβολιασµό ενηλίκων

Ο
∆ήµος Ιλίου, στο
πλαίσιο της Προλ-
ηπτικής Ιατρικής

και της Προστασίας της
∆ηµόσιας Υγείας, υλο-
ποίησε εν ηµερωτική
εκδήλωση για τον  Εµβο-
λιασµό Εν ηλίκων  µε θέµα
«Εµβολιάζοµαι. Ζω χ ωρίς
φόβο.», σε συν εργασία
µε το Εθν ικό ∆ιαδηµοτικό
∆ίκτυο Υγειών  Πόλεων
και την  Ελλην ική Εταιρ-
εία Λοιµώξεων , την  ∆ευ-
τέρα 15 Οκτωβρίου 2018,
στο ∆ηµαρχ ιακό Μέγαρο
«Βασίλειος Κουκου-
βίν ος», µε οµιλητή τον
∆ιευθυν τή Παθολογικής
και Λοιµωξιολογικής Κλιν ι

κής στο Ιατρικό Κέν τρο
Αθην ών , Πρόε

δρο της Ελλην ικής Εται-
ρείας Λοιµώξεων  κ.
Παν αγιώτη Γαργαλιάν ο –
Κακολύρη.

Ο ∆ήµαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος κατά τον
σύντοµο χαιρετισµό
του δήλωσε:«Ο Τοµέας
της Πρόληψης είν αι πολύ
σηµαν τικός για τη διασφ-
άλιση της δηµόσιας
υγείας. Στο πλαίσιο αυτό,
µέσω της Κοιν ων ικής µας
Υπηρεσίας, υλοποιούµε
πλήθος δράσεων  εν ηµέρ-
ωσης και ευαισθητο-
ποίησης, οι οποίες
συµπληρωµατικά 

µε τα προγράµµατα
πρόληψης, συµβάλλουν
στην  προστασία της
υγείας των  πολιτών  και
στην  έγκαιρη διάγν ωση.

Ο εµβολιασµός αποτελεί
έν α ισχ υρό µέσο προ-
στασίας από λοιµώδη
ν οσήµατα, όπως η
Γρίπη, η Πν ευµον ιοκοκ-
κική ν όσος, ο Έρπητας
Ζωστήρας, τα οποία
µπορεί ν α έχ ουν  σοβα-
ρές επιπτώσεις, ιδιαίτερα
απειλητικές για τις ευπαθ-
είς κοιν ων ικές οµάδες. Η
πρόληψη είν αι ο µον α-
δικός τρόπος διατήρησης
της καλής ποιότητας
ζωής.»

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940

& Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ  ΠΟΛΕΜΟΥ»

Σας  προσκαλούµε στην  έκθεση,  «ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940 & Β΄
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ  ΠΟΛΕΜΟΥ»,  στο σχ ολικό συγκρότηµα του  Αγίου Νικολάου  στα  Άν ω  Λιόσια ( δηµοτικό γυµν α-
στηρίο,  οδος Κων /ν ου Παρθέν η έν αν τι  Ι.Ν. Αγίου  Λουκά) την  Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 ( από 11:00 π.µ.
έως 4:00µ.µ.) 
Εν όψει της εθν ικής µας επετείου της “28ης Οκτωβρίου 1940”, δίδεται  η  δυν ατότητα σε  µαθητές, γον είς και όσους
δηµότες επιθυµούν , ν α δουν  και ν α θαυµάσουν   από  κον τά ιστορικά κειµήλια, υλικά, στρατιωτικά οχ ήµατα, οπλι-
σµό (οµοιώµατα), καθώς  και  ν τυµέν οι αν αβιωτές µε στολές της  εποχ ής εκείν ης.  
Σας  περιµέν ουµε όλους.  Είσοδος Ελεύθερη                                      

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής                                               Ο Πρόεδρος  
∆ευτεροβάθµιας Σχ ολικής Επιτροπής

Χρήστος Παππούς                                        Νίκος  Χατζητρακόσιας  

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Εστιάζουµε τις χρηµατοδοτήσεις και τις υπηρεσίες µας στην υγιή επιχειρηµατικότητα, τις επενδύσεις, τις πρωτοβου-
λίες µε παραγωγικό αποτύπωµα συµµετέχοντας στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας και την θεµελίωση
ισχυρής αναπτυξιακής προοπτικής».

Το νέο Εµπορευµατικό Κέντρο του Θριασίου αναµένεται να λειτουργήσει το 2024 προσδίδοντας µεγάλη προστιθέµενη αξία στον
τοµέα των συνδυασµένων µεταφορών

Ταυτόχρονα, θα συµβάλλει στην παροχή αναβαθµισµένων υπηρεσιών µε παράλληλη µείωση του κόστους µεταφοράς, που είναι
βασικός παράγοντας για τη µείωση της τελικής τιµής των προϊόντων, µε άµεση θετική επίπτωση ανταγωνιστικότητα της εθνικής
οικονοµίας και την αύξηση του ΑΕΠ, καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Η σύµβαση παραχώρησης 588 στρεµµάτων για 60 χρόνια, υπογράφηκε µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, της ΓΑΙΑΟΣΕ και της
εταιρίας ΘΕΚ ΑΕ που θα υλοποιήσει το έργο και στην οποία συµµετέχουν η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ µε ποσοστό 80% και η Goldair µε 20%.
Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει µε ίδια συµµετοχή της εταιρείας ΘΕΚ Α.Ε. και µε δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία
είναι µέτοχος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ σε ποσοστό 65%.



Πέµπτη 18 Οκτωβρίου 2018   θριάσιο-5 

ΗΚοινωφελής Επιχείρηση του
∆ήµου Ελευσίνας σε συνερ-
γασία µε το Λαογραφικό

Σύλλογο "Αδράχτι", το Σύλλογο ΜΙκρ-
ασιατών και το Σύλλογο Ποντίων
Ελευσίνας συµµετέχει στην έκθεση
γαστρονοµίας, στα πλαίσια του 16ου
Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γαστρο-
νοµίας και Οίνου, που διεξάγεται την 

Παρασκευή 19, το Σάββατο 20 και
την Κυριακή 21 Οκτωβρίου στο Ζάπ-
πειο.

Το 16ο Συνέδριο, που θα γίνει στο
Ζάππειο, θα φιλοξενήσει  εφέτος µία
γεωγραφικά διάχυτη παρουσίαση
των ειδικών κυρίως τοπικά πιστοποι-
ηµένων Ελληνικών προϊόντων, των
τοπικών εδεσµάτων και όλων των 

ποτών και βέβαια την µεγάλη
γκάµα των Ελληνικών κρασιών. 

Θα υπάρξει ειδική αναφορά και
παρουσίαση όλων των στοιχείων της
Μεσογειακής διατροφής, που αποδε-
δειγµένα υποστηρίζει την υγεία και
την µακροζωΐα, αλλά και τοπικών δια-
τροφικών συνηθειών και προγραµµά-
των, και θα συνδυαστούν οι παρου

σιάσεις µε την προβολή και
προώθηση διατροφικών προϊόντων,
ποτών και εδεσµάτων µε την ανά-
δειξη του Ελληνικού γαστρονοµικού
τουρισµού, που τα τελευταία χρόνια
αναδεικνύεται σε αναπτυσσόµενη
ειδική – εναλλακτική µορφή και
στηρίζεται στο πλαίσιο της πολιτικής
τουρισµού 365 ηµερών.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Ελευσίνας στην έκθεση γαστρονοµίας, στο Ζάππειο

Συνάντηση του ∆ηµήτρη Μπουραΐµη
και στελεχών της παράταξης ∆ΥΝΑΜΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ µε το ∆.Σ του 
Εξωραϊστικού Συλλόγου Τσουκλιδίου

Σ
υν άν τηση µε το ∆.Σ του Εξωραϊστικού Συλλό-
γου Τσουκλιδίου είχ αν  ο επικεφαλής ∆ηµήτρης
Μπουραΐµης και στελέχ η της παράταξης

∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στο πλαίσιο των  επαφών
που συν εχ ίζον ται µε εθν ικοτοπικούς και τοπικούς
συλλόγους του δήµου Φυλής.

Στη συν άν τηση που πραγµατοποιήθηκε στα γραφ-
εία του συλλόγου, κυριάρχ ησε το θέµα του ΧΥΤΑ
Φυλής αλλά και θέµατα που απασχ ολούν  την  περ-
ιοχ ή, όπως το σχ έδιο Πόλης, το συγκοιν ων ιακό, τα
προβλήµατα από την  περιφερειακή Αιγάλεω κ.α.

Το Τσουκλίδι είν αι η πιο κον τιν ή στο ΧΥΤΑ περιοχ ή
και τα µέλη του συλλόγου εξέφρασαν  το πάγιο αίτηµά
τους για οριστική αποµάκρυν ση του. Επίσης, εξέφρα-
σαν  τη δυσαρέσκειά τους για την  έλλειψη συγκοι-
ν ων ίας, ζήτησαν  την  ολοκλήρωση του σχ εδίου
Πόλεως στο Κάτω Τσουκλίδι και διαµαρτυρήθηκαν

έν τον α για τη λειτουργία
της περιφερειακής Αιγά-
λεω, «έν α δρόµο χ ωρίς
αρχ ή και τέλος» όπως
χ αρακτηριστικά αν έφερ-
αν , που «έκοψε» τη
συν οικία στη µέση.

Από την  πλευρά του, ο ∆ηµήτρης Μπουραΐµης
κατέθεσε το πλαίσιο αρχ ών  της παράταξής του, επι-
σηµαίν ον τας ότι το διακύβευµα είν αι ν α υπάρξει στην
περιοχ ή µια διοίκηση που θα στηρίζεται σε αρχ ές και
όχ ι σε προσωπικά κριτήρια. Σχ ετικά µε το ΧΥΤΑ
Φυλής αν έφερε ότι 

η αποµάκρυν σή του αποτελεί πλέον  ώριµο αίτηµα
της κοιν ων ίας εν ώ επεσήµαν ε την  αν άγκη ν α χ αρακ-
τηριστεί η περιοχ ή ρυπασµέν η για ν α τελειώσει ορι-
στικά το θέµα της διαχ είρισης απορριµµάτων . «Οι
πολιτικο-δηµοτικές δυν άµεις σε Άν ω Λιόσια και Ζεφύρι
παίζουν  ουσιαστικά την  «κολοκυθιά» εν ώ, σχ εδόν
διαχ ρον ικά, «µαδάν ε τη µαργαρίτα» στο θέµα της
χ ωµατερής.  Στο τέλος βέβαια, πάν τα µέν ει» υπο-
γράµµισε. 

Αν αφερόµεν ος ιδιαίτερα στο Τσουκλίδι, επέκριν ε τη
διοίκηση Παππού που σταµάτησε οποιοδήποτε χ ωρ-

οταξικό σχ έδιο εν ώ χ αρακτήρισε αδύν ατο ν α λυθούν
τα προβλήµατα της συν οικίας, χ ωρίς µια διοίκηση που
θα επιδεικν ύει αρετή και αλληλεγγύη και, βέβαια, χ ωρίς
τη συλλογική προσπάθεια όλων . «Όσο και ν α προ-
στατεύουµε τον  ιδιωτικό µας χ ώρο, εκείν ο που µπορ-
εί ν α λειτουργήσει ως καταλύτης, είν αι µόν ο η κοιν ω-
ν ική συν οχ ή µέσα στα πλαίσια της κοιν ων ικής δικαι-
οσύν ης» σηµείωσε. 

∆ήλωσε χ αρακτηριστικά:«Η αν άγκη ν α συν εν ωθ-
ούν  3 διαφορετικοί δήµοι και ν α λειτουργήσουν  αρµο-
ν ικά µας στέρησε την  ευκαιρία, στην  προηγούµεν η
θητεία, ν α κάν ουµε συζήτηση επί αρχ ών . Ωστόσο,
µείν αµε και µέν ουµε, γιατί θεωρούµε λιποταξία ν α τα
παρατήσουµε. Ιδιαίτερα τώρα, που οι ν έες συν θήκες
επιτάσσουν  τα όποια χ αρακτηριστικά αν άπτυξης ν α
αφορούν  κάθε γειτον ιά ξεχ ωριστά. 

Το Τσουκλίδι, όπως και κάθε συν οικία του δήµου, δε
µπορεί ν α εµπιστεύεται πλέον  µια αν ίσχ υρη και
αν ήθικη πολιτική ηγεσία, µε διαβρωµέν ες κοιν ων ικές
αξίες. Είν αι προτιµότερο, αν τί ν α λειτουργούµε ως
αποστάτες, ν α αν αλάβουµε την  ευθύν η των  πράξεων
και των  αποφάσεών  µας. Μόν ο έτσι θα δηµιουργήσο-
υµε µια ισχ υρή πολιτική διοίκηση στο δήµο, που θα
στηρίζεται στη γν ώση και όχ ι το µίσος».



Η
ΚΕ∆Ε συµµετέχ ει ως
εταίρος στο έργο Mig-
HealthCare (τρίτο πρό-

γραµµα της ΕΕ για την  υγεία
2014-2020 – 3rd Health
Programme Horizon 2020) µε
τίτλο: Εν ίσχυση της Κοιν οτικής
Φρον τίδας για την  ελαχ ιστο-
ποίηση των  αν ισοτήτων  στον
τοµέα της υγείας και τη βελτίωση
της εν σωµάτωσης ευάλωτων
µεταν αστών  και προσφύγων  στις
τοπικές κοιν ων ίες (Strengthen
Community  Based Care to minimize
health inequalities and improv e the
integration of  v ulnerable migrants
and ref ugees into local communi-
ties).

Η διάρκεια του έργου είναι 36
µήνες.

Το έργο Mig-HealthCare θα δηµιο-
υργήσει έν αν  οδικό χάρτη για απο-
τελεσµατικά µον τέλα κοιν οτικής
φρον τίδας για τη βελτίωση των
υπηρεσιών  σωµατικής και ψυχ ικής
υγειον οµικής περίθαλψης, τη στήριξη
της έν ταξης και της συµµετοχής των
µεταν αστών  και προσφύγων  στις
ευρωπαϊκές κοιν ων ίες και τη µείωση
των  αν ισοτήτων  στον  τοµέα της
υγείας. 

Μέσω του οδικού χάρτη του Mig-
HealthCare θα δοκιµαστεί η
δυν ατότητα εφαρµογής των  µον τέ-
λων  κοιν οτικής φρον τίδας σε διαφο-
ρετικές ρυθµίσεις και χώρες µέσω
πιλοτικών  δοκιµών  και αξιολογή-
σεων .

Ο οδικός χάρτης και η εργαλειοθ-
ήκη θα περιλαµβάν ει κατευθυν τήριες
γραµµές και εργαλεία ΤΠΕ για τον
επαν απροσαν ατολισµό των  υπηρε-
σιών  φρον τίδας υγείας σε κοιν οτικό
επίπεδο. Θα δηµιουργήσει δίκτυα
συν εργασίας σε όλους τους τοµείς
που επηρεάζουν  την  κοιν οτική
φρον τίδα υγείας, συµπεριλαµβαν ο-
µέν ων  των  χαρακτηριστικών  ψυχ ι-
κής υγείας και κοιν ων ικής εν σωµά-
τωσης. Η µεθοδολογία του έργου
είν αι συµµετοχ ική και περιλαµβάν ει
f ocus groups / συν εν τεύξεις και
έρευν ες µε όλες τις οµάδες-στόχου
(ευάλωτους µεταν άστες / πρόσφυ-
γες, παρόχους υπηρεσιών , τοπικούς
φορείς), αν ασκόπηση της τρέχου-
σας κατάστασης, συλλογή και
αξιολόγηση βέλτιστων  πρακτικών ,
αν άπτυξη εν ός αλγορίθµου και µον -
τέλου πρόβλεψης, πιλοτική εφαρµογή
και δηµιουργία οδηγιών  και συστά-
σεων .

Εταίροι του έργου είναι:
Institute of  Prev entiv e Medicine

Env ironmental and Occupational
Health – Greece – Επικεφαλής

OXFAM ITALIA ONLUS – Italy
Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.

-Germany

4 NATIONAL CENTER OF
INFECTIOUS AND PARASITIC
DISEASES –  Bulgaria

ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO
PANEPISTIMIO ATHINON – Greece

ECOLE DES HAUTES ETUDES
EN SANTE PUBLIQUE – France

CENTRE FOR ADVANCEMENT
OF RESEARCH AND DEVELOP-
MENT IN EDUCATIONAL TECH-
NOLOGY LTD-CARDET – Cy prus

Region of  Sterea Ellada – Greece
Kopin (Koperazzjoni Internazzjonali

– Malta) – Malta
UPPSALA UNIVERSITET –

Sweden
ΚΕ∆Ε Central Union of

Municipalities of  Greece – Greece
MINISTRY OF HEALTH – Greece
VEREIN MULTIKULTURELL –

Austria
UNIVERSITAT DE VALENCIA –

Spain

Ο Συν ολικός προϋπολογισµός του
έργου είν αι 1.454.337,79 ευρώ από
τα οποία ο προϋπολογισµός της
ΚΕ∆Ε είν αι 36.687,49 ευρώ. Το έργο
έχει 60% χρηµατοδότηση και το
υπόλοιπο 40% µπορεί ν α καλυφτεί
από τις µισθοδοτικές καταστάσεις
του εµπλεκόµεν ου προσωπικού.

Οι στόχοι του έργου είναι τέσσε-
ρεις (4) :

έρευν α για την  συλλογή των  υφι-
στάµεν ων  δεδοµέν ων  και της κατά-
στασης της υγείας (σωµατικής και
πν ευµατικής) κυρίως όσον  αφορά τις
ευπαθείς οµάδες, όπως οι µεταν ά-
στες και οι πρόσφυγες σε όλα τα 28
κρ-µ της ΕΕ.

Συν ειδητοποίηση των  αν αγκών
,των  κεν ών  και των  ικαν οτήτων  στο
υφιστάµεν ο περιβάλλον

Η έρευν α θα γίν ει σε όλα τα κράτη
µέλη της ΕΕ µε απαν τήσεις σε του-
λάχ ιστον  1000 ερωτηµατολόγια που
θα µοιραστούν  και θα συµπληρωθ-
ούν  σχετικά και διεξαγωγή συν εν -
τεύξεων  σε συγκεκριµέν ες οµάδες
στόχους

Θα γραφούν  τουλάχ ιστον  δύο
άρθρα και θα διοργαν ωθούν  τουλάχ ι-
στον  δύο διασκέψεις σχετικά.

Απώτερος στόχος η αύξηση και
διάχυση της γν ώσης περί της υφι-
στάµεν ης κατάστασης αν ά την  ΕΕ.

έκδοση εν ός ολοκληρωµέν ου
οδικού χάρτη για την  εφαρµογή
των  ευρωπαϊκών  µον τέλων
φρον τίδας στον  τοµέα της υγείας
(φυσικής και πν ευµατικής) που
θα εµπλέκει τις υφιστάµεν ες
δυν ατότητες µε καλές πρακτικές
και θα στοχεύει στην  βέλτιστη
απόδοση αυτών  µε συγκεκριµέ-
ν ες φάσεις και βήµατα που θα
περιγράφον ται.

Ο Χάρτης θα σχεδιαστεί αφού
µελετηθούν  οι καλές πρακτικές στις
28 χώρες της ΕΕ, τις ΗΠΑ, την
Αυστραλία, τον  Καν αδά και τη Νέα
Ζηλαν δία.

Τουλάχ ιστον  5 καλές πρακτικές θα
παρουσιαστούν  στον  τοµέα της
πν ευµατικής υγείας.

Ο απώτερος στόχος είν αι ο χάρτ-
ης µε τα συγκεκριµέν α βήµατα και
δράσεις ν α εµπεριέχει προϋποθέ-
σεις και απαιτήσεις και ν α υπάρξει
και σε ηλεκτρον ική µορφή και ν α
περιγράφει τουλάχ ιστον  10 ν έα
εργαλεία σχετικά µε την  υγεία.

εκπαίδευση ειδικών  – παρόχων
υπηρεσιών  υγείας για την  εφαρµογή
µον τέλων  του οδικού Χάρτη για τις
ευάλωτες οµάδες των  µεταν αστών
και προσφύγων .

Η εκπαίδευση θα καλύπτει όλους
τους τοµείς του χάρτη και απώτερος
στόχος είν αι µία εκπαίδευση του-
λάχ ιστον  σε κάθε χώρα (που ν α
αφορά σε 10 παρόχους υπηρεσιών
υγείας αν ά φορά).

πιλοτική εφαρµογή µον τέλων
φρον τίδας  µε έµφαση στην  πρόλ-
ηψη, την  προώθηση και την  εν σω-
µάτωση µέσω συστάσεων  και εν ός
ευρωπαϊκού δικτύου συν εργασίας.

Σε κάθε κράτος θα εφαρµοστεί έν α
πιλοτικό πρόγραµµα (από φορείς
πολιτικής και παράγον τες) και για
κάθε θεµατική υγείας θα φτιαχτεί
αν τίστοιχο ευρωπαϊκό δίκτυο συν ε-
ργασίας.

Χρήση ειδικών από τουλάχι-
στον 15 κράτη – µέλη της ΕΕ.

∆ιοργάν ωση Ευρωπαϊκής ηµέρας
πληροφόρησης για τη διάχυση της
γν ώσης.

Μέχρι σήµερα έχουν  πραγµατο-
ποιηθεί τρεις συν αν τήσεις στο
πλαίσιο του έργου, στο Λουξεµβούρ-
γο και στην  Upsala και τη Φλωρεν -
τία, εν ώ έχουν  γίν ει και 2 συν αν τή-
σεις των  ελλήν ων  εταίρων  εν τός
Αττικής. 

Στη συν έχεια παρουσιάζον ται τα
συµπεράσµατα της 3ης Συν άν τησης
των  εταίρων  του προγράµµατος που
πραγµατοποιήθηκε στη Φλωρεν τία
25-26 Σεπτεµβρίου.

Χειροπέδες σε δύο Ροµά 
που έκλεβαν 

καύσιµα από βυτιοφόρα  

∆
ύο ΙΧ φορτηγά (τύπου βυτιοφόρων) έβα-
λαν στο στόχαστρο δύο άνδρες Ροµά,
περίπου στη 13:00 προχθες το µεσηµέρι

στη Σπάρτη.
Οι δύο άνδρες, ηλικίας 31 και 37 ετών,

επιχείρησαν να αφαιρέσουν ποσότητα καυσίµου
από τα δύο οχήµατα, που βρίσκονταν σταθµευµέ-
να επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως (στο πλάι
του 2ου και 3ου Γυµνασίου Σπάρτης).

Η προσπάθειά τους, όµως, δεν στέφθηκε µε
επιτυχία, καθώς έγιναν αντιληπτοί και συνελήφ-
θησαν από αστυνοµικούς της Οµάδας ∆ίκυκλης
Αστυνόµευσης (∆ΙΑΣ) Λακωνίας.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του «Λακωνικού
Τύπου» τα οχήµατα βρίσκονταν σταθµευµένα στη
συγκεκριµένα περιοχή λόγω εργασιών στις
οποίες χρησιµοποιούνται.

Προανάκριση διενεργεί το Τµήµα Ασφαλείας
Σπάρτης.
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Και το ∆ηµαρχείο Λουτρακίου Και το ∆ηµαρχείο Λουτρακίου 
“χτύπησαν” οι ληστές “χτύπησαν” οι ληστές 

των διοδίων Σπαθοβουνίουτων διοδίων Σπαθοβουνίου

Και το ∆ηµαρχ είο Λουτρακίου χ τύπησαν  οι ληστές
των  διοδίων  Σπαθοβουν ίου
Οι αθίγγαν οι που έκαν αν  τη ληστεία στα διόδια του
Σπαθοβουν ίου, έκαν αν  απόπειρα ν α διαρρήξουν  και
το δηµαρχ είο στο Λουτράκι, σύµφων α µε το korinthi-
anews.gr.

Πιο συγκεκριµέν α, µπήκαν  από το παράθυρο του
υπογείου στο ∆ηµαρχ είο του Λουτρακίου και πήγαν
στην  ταµειακή υπηρεσία αλλά δεν  βρήκαν  τίποτα και
έφυγαν !

  Η ΚΕ∆Ε ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ  

MMiigg--HHeeaalltthhCCaarree::  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  γγιιαα  ββεελλττίίωωσσηη
ττηηςς  υυγγεείίααςς  κκααιι  εεννσσωωµµάάττωωσσηη  µµεετταανναασσττώώνν  
κκααιι  ππρροοσσφφύύγγωωνν  σσττιιςς  ττοοππιικκέέςς  κκοοιιννωωννίίεεςς
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Με περιβαλλοντικό χαρακτήρα Με περιβαλλοντικό χαρακτήρα 
το 1ο Νεανικό Φεστιβάλ του ∆ήµου Αχαρνώντο 1ο Νεανικό Φεστιβάλ του ∆ήµου Αχαρνών

Π
εριβαλλον τικό χ αρακτήρα θα
έχ ει το 1ο Νεαν ικό Φεστιβάλ
του ∆ήµου Αχ αρν ών  µε

σκοπό πέρα από την  καλλιτεχ ν ική
έκφραση των  ν έων , ν α επιτευχ θεί και
η ευαισθητοποίηση µικρών  και µεγάλων
σε θέµατα αν ακύκλωσης. 

Η ∆ιεύθυν ση Καθαριότητας και
Αν ακύκλωσης του ∆ήµου Αχ αρν ών  σε
συν εργασία µε την  ∆ηµοτική Κοιν ωφε-
λή Επιχ είρηση Αχ αρν ών  (∆ΗΚΕΑ),
έχ ουν  πλαισιώσει το πρόγραµµα εµφ-
αν ίσεων  των  ν εαν ικών  συγκροτηµά-
των  µε δράσεις δηµιουργικής απασχ όλ-
ησης και παιχ ν ίδια που σχ ετίζον ται µε
την  περιβαλλον τική ευαισθητοποίηση
και την  αν ακύκλωση. 

Το Πρόγραµµα για το 1ο Νεαν ικό
Φεστιβάλ του ∆ήµου Αχ αρν ών  διαµορ-
φών εται ως εξής:

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 
(Κεντρική Πλατεία Αχαρνών)

● 17:30 έως τη λήξη του φεστιβάλ 
- ∆ηµιουργική Απασχ όληση για παι-

διά στο Περίπτερο Αν ακύκλωσης της
∆ιεύθυν σης Καθαριότητας και
Αν ακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρν ών

- Εν ηµέρωση και διαν οµή φυλλαδίων
από την  Ελλην ική Εταιρεία Αξιο-
ποίησης Αν ακύκλωσης 

● 18:30 – 23:00
Πρώτη µέρα για το Νεαν ικό Φεστιβάλ

του ∆ήµου Αχ αρν ών  µε την  εµφάν ιση
των  συγκροτηµάτων :

- HOMO ERECTUS 
- HIDDEN SICK
- FUNK ME UP
- CIGGY KISS 
- ΓΥΜΝΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ 

Σάββατο 20 Οκτω-
βρίου 2018 (Κεντρική 
Πλατεία Αχαρνών)

● 10:30 - 13:00 
- ∆ηµιουργική Απασχ όληση για παι-

διά στο Περίπτερο Αν ακύκλωσης της
∆ιεύθυν σης Καθαριότητας και
Αν ακύκλωσης του ∆ήµου Αχ αρν ών

- Ατελείωτο παιχ ν ίδι για παιδιά στα
µεγάλα Φουσκωτά 

- Εν ηµέρωση και διαν οµή φυλλαδίων
από την  Ελλην ική Εταιρεία Αξιο-
ποίησης Αν ακύκλωσης 

● 17:30 έως τη λήξη του φεστιβάλ
- ∆ηµιουργική Απασχ όληση για παι-

διά στο Περίπτερο Αν ακύκλωσης της
∆ιεύθυν σης Καθαριότητας και
Αν ακύκλωσης του ∆ήµου Αχ αρν ών

- Ατελείωτο παιχ ν ίδι για παιδιά στα
µεγάλα Φουσκωτά

- Εν ηµέρωση και διαν οµή φυλλαδίων
από την  Ελλην ική Εταιρεία Αξιο-
ποίησης Αν ακύκλωσης

● 18:30 – 23:00 
∆εύτερη µέρα για το Νεαν ικό Φεστι-

βάλ του ∆ήµου Αχ αρν ών  µε την  εµφά-
ν ιση των  συγκροτηµάτων  και χ ορευ-
τικών  οµάδων :

- Warm up: ΓΙΑΦΚΑ (Magic Spark –
DJ Vencio)

- Breakdance show: BBOY MUFFIN
και BBOY REDZORO

- Beatbox: ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΜΑ
- KIN KON
- LOCOSTICK
- HIGHLIGHTS THE BAND

∆ήµος Ελευσίνας 
- Ενηµέρωση για την κάλυψη  
θέσεων στους παιδικούς 

Σας πληροφορούµε ότι όλες οι εµπρόθε-
σµες, µε πλήρη δικαιολογητικά, αιτήσεις για
τα νηπ ιακά τµήµατα έχουν
εξυπ ηρετηθεί,εκτός απ ό οχτώ αιτήµατα
γονέων κατοίκων όµορων δήµων.

Συνολικά φοιτούν από σήµερα στους σταθ-
µούς µας 290 νήπ ια και 26 βρέφη.

Από αυτά έχουν εγγραφεί µέσω ΕΣΠΑ 128
νήπ ια και 20 βρέφη από την Α και Β κατανο-
µή και µέσω του ∆ήµου 162 νήπ ια και 6
βρέφη.

Επ ίσης, σας ενηµερώνουµε ότι υπάρχουν
Εκπρόθεσµες αιτήσεις γονέων που στην
παρούσα φάση δεν γίνεται να εξυπηρετηθ-
ούν. Κένωση οποιασδήποτε θέσης νηπ ίου ή
βρέφους θα καλύπτεται βάση µορίων από τις
εκπρόθεσµες αιτήσεις στην πορεία όλου του
έτους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφο-
ρία παρακαλούµε να απευθύνεστε στο Γραφ-
είο Παιδικών Σταθµών, τηλ.: 210 5546565, κα
Αικατερίνη Κολιοφώτη.

∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
Τρείς νέοι βρεφονηπιακοί Τρείς νέοι βρεφονηπιακοί 

σταθµοί µε σταθµοί µε 
χρηµατοδότηση από χρηµατοδότηση από 

ΠΕΠ- ΕΣΠΑ!ΠΕΠ- ΕΣΠΑ!

ΗΠεριφερειάρχης Αττικής  υπέγραψε την
ένταξη στο Π.Ε.Π 2014 - 2020 για χρηµα-

τοδότηση, τριών νέων βρεφονηπιακών σταθµών
στη ∆υτική Αττική, µετά από την εξής διαδικασία:

Η διαχειριστική αρχή του Π.Ε.Π, απεύθυνε πρόσ-
κληση, σε 15 από τους 66 ∆ήµους της Περιφέρειας
Αττικής.

Ανταποκρίθηκαν οι 4, εκ των οποίων 3 που υπέ-
βαλαν πλήρεις φακέλους, είναι από την ∆υτική Αττι-
κή!

Πρόκειται για τους ∆ήµους Φυλής, Μεγάρων και
Ασπροπύργου, ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός

των έργων ανέρχεται στο ποσό των 6.282.400,00
ευρω!

Σύµφωνα µε δήλωση του Αντιπεριφερείαρχη Γ.
Βασιλείου : Πρόκειται για σηµαντική επιτυχία, αφού
έγινε δεκτό το 100% των αιτηµάτων µας!

Αυτό οφείλεται στην ετοιµότητα, στην εργασία,
αλλά και στην πολύ καλή συνεργασία των τεχνικών
υπηρεσίων της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής,
και µε τους τρείς ∆ήµους της περιοχής µας.
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Τα πλοία-φαντάσµατα στο µεγαλύτερο νεκροταφείο καραβιών στην Ελευσίνα
Η αλήθεια είναι πως 70-80 ή και περισσότερα καράβια δεν κρύβονται εύκολα κάτω από χαλιά..

Το 2021 η Ελευσίνα θα είναι η πολιτι-
στική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Για
τέταρτη φορά, µετά την Αθήνα το

1987, την Θεσσαλονίκη το 1997 και την
Πάτρα το 2006, ένας τόπος της χώρας µας
θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στο επίκεντρο
και να δώσει την ευκαιρία σε πολίτες από
όλον τον κόσµο να έρθουν σε επαφή µε την
ιστορία, τον πολιτισµό και τις οµορφιές του.

Μέχρι τότε, σε σχεδόν δύο χρόνια δηλαδή,
µοιάζει αδύνατο να έχει εξαφανιστεί το
µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει
αυτή η επί δεκαετίες υποβαθµισµένη περ-
ιοχή. 

Μια πόλη που στέκει από τα χρόνια της
αρχαιότητας και σήµερα βλέπει τα αγκυροβό-
λια της να έχουν µετατραπεί σε «νεκροταφ-
εία» ανεπιθύµητων πλοίων, βάζοντας ουσια-
στικά µια περιβαλλοντική και υγειονοµική
βόµβα που απειλεί, όχι µόνο τους κατοίκους
της αλλά και το ευρύτερο οικοσύστηµα.

Πλοία «φαντάσµατα»
Η κατάσταση στην Ελευσίνα θυµίζει τα

«τάγµατα ανεπιθυµήτων» στον στρατό. 
Εκεί καταλήγουν τα καράβια που δεν θέλει

κανείς. Πλοία που παροπλίστηκαν και ακιν-
ητοποιήθηκαν, καράβια όλων των κατηγορ-
ιών που παρέµειναν εκεί µέχρι που ναυάγ-
ησαν, κατασχεµένα βαπόρια, αλλά και ναυά-
για που έχουν χαρακτηριστεί «επικίνδυνα και
επιβλαβή», εξαιτίας των προβληµάτων που
δηµιουργεί η παρουσία τους στην ασφαλή
ναυσιπλοΐα ή της φύσης των φορτίων και
των καυσίµων που υπάρχουν ακόµη στα
αµπάρια τους και περιµένουν την επόµενη
κακοκαιρία που θα τους δώσει το τελειωτικό
χτύπηµα.

Μια πληγή δεκαετιών
Η µετατροπή της Ελευσίνας σε «νεκροταφ-

είο σκαριών» δεν είναι σηµερινό φαινόµενο.
Πρόκειται για µια τακτική που πάει πίσω στο
παρελθόν, κυρίως στη δεκαετία του ’80, αν
και κάποια από τα κουφάρια χρονολογούνται
από ακόµη προγενέστερες εποχές. Στην
ουσία αυτό που συµβαίνει σε αυτό το µέρος
της Ελλάδας αποτελεί την επιτοµή του τρό-
που λειτουργίας του κράτους, που είναι τέτοι-
ος που να επιτρέπει σε τέτοιες καταστάσεις
να «ανθίσουν».

Το φαινόµενο άρχισε να γίνεται ακόµη πιο
έντονο στις αρχές του ’90, όταν ολοένα και
περισσότεροι πλοιοκτήτες εξασφάλιζαν άδεια
από το Λιµεναρχείο προκειµένου να προσο-
ρµίσουν παροπλισµένα πλοία. Σε µια ευνο-
µούµενη πολιτεία θα έπρεπε κάθε τέτοια
κίνηση να συνοδεύεται και από ένα σχέδιο
διάλυσης ή καταστροφής τους ώστε να µην
παραµένουν εκεί όπου απλά µετατρέπονται
σε ακαλαίσθητα κι επικίνδυνα κουφάρια. Σε
µια ευνοµούµενη πολιτείαP Όχι στην Ελλά-
δαP

Τα αστέρια του νεκροταφείου
Εκεί, βυθισµένα, µισοβυθισµένα ή µε

άγκυρες έτοιµες να κοπούν κι ένα βήµα πριν
την αποσάθρωση βρίσκει κανείς τα πάντα.
Φορτηγά, εµπορικά, σκάφη αναψυχής, γιοτ.
Οτιδήποτε µπορείς να φανταστείς. Μεταξύ
αυτών και πραγµατικάP. αστέρια. Όπως, για
παράδειγµα, το EVGENIA P. Ένα πλοίο που
ξεκίνησε την «καριέρα» του µέσα στη δόξα
και τον αχό του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου,
καθώς χρησιµοποιήθηκε στην απόβαση της
Νορµανδίας και τώρα µένει να σκουριάζει, 70
χρόνια µετά στην Ελευσίνα. Το καλοκαίρι του

2015 έπιασε φωτιά (πράγµα συνηθισµένο µε
τα εγκαταλελειµµένα καράβια στην περιοχή)
και η ήδη επιβαρυµένη κατάστασή του έγινε
ακόµη χειρότερη.

Εκεί κοντά, λίγα χιλιόµετρα πιο πέρα, στη
Βλύχα, µπορεί να δει κανείς και το
NOORONE. Ένα καράβι που δεν χρειάζεται
ιδιαίτερες συστάσεις. Στα αµπάρια του
µετέφερε 2 τόνους ηρωίνης. Το µεγαλύτερο
φορτίο που έχει κατασχεθεί ποτέ επί ευρω-
παϊκού εδάφους. Εγκαταλείφθηκε κι αυτό
εκεί από το ελληνικό δηµόσιο που λειτουρ-
γούσε ως µεσεγγιούχος προκειµένου να µερ-
ιµνά για την ασφάλειά του. Μια µέρα, έτσι
απλά, έσπασε ο κάβος που το κρατούσε
δεµένο και ακυβέρνητο άρχισε να πλέει στον
κόλπο, µέχρι τελικά να εντοπιστεί και να επι-
στρέψει στη θέση τουP

Κίνδυνος ρύπανσης
Κατά καιρούς αρκετοί έχουν κάνει λόγο για

παράνοµα «πάρε-δώσε» που συνδέονται µε
την παρουσία των σαπιοκάραβων εκεί. Πολ-
λοί υποστηρίζουν πως τα κουφάρια τους λει-
τουργούν ως «φιλόξενες» αποθήκες για
προϊόντα εγκλήµατος, αφού κανείς δεν τα
πλησιάζει καν. Ακόµη κι αν υπάρχει δόση
υπερβολής σε ένα τέτοιο ισχυρισµό, κανένας
δεν µπορεί να αντικρούσει την υπόθεση για
τον πραγµατικό κίνδυνο ρύπανσης της περ-
ιοχής. Ο οποίος µόνο αµελητέος δεν είναι, αν
αναλογιστούµε τι είδους καράβια βρίσκονται
εγκαταλελειµµένα στην ευρύτερη περιοχή
της Ελευσίνας.

Ένα τέτοιο είναι και το «περίφηµο», για
όλους τους λάθος λόγους, «Slops». Παλαιό-
τερα ο σκοπός του ήταν να περισυλλέγει
πετρελαϊκά κατάλοιπα ώστε αυτά στη

συνέχεια να επεξεργαστούν. Κάποια στιγµή
όµως ξέσπασε πυρκαγιά, µε αποτέλεσµα να
καταστεί ανενεργό. Όταν µεταφέρθηκε από
την Σαλαµίνα στην Ελευσίνα, ξεκίνησαν να
το διαλύουν όπως ήταν µέσα στη θάλασσα!
Οτιδήποτε µπορούσε να φανεί χρήσιµο αφαι-
ρέθηκε, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της δια-
δικασίας πήρε φωτιά άλλες δυο φορές. Για
καλή τύχη όλων µας, πετρελαιοειδή κατάλοι-
πα δεν χύθηκαν στη θάλασσα. ∆εν αποµα-
κρύνθηκαν, όµως, ποτέ. Από το 2011 βρίσκε-
ται παρατηµένο εκεί και περιµένει την επό-
µενη κακοκαιρία που θα το αποτελειώσει και
θα απελευθερώσει τη «σαπίλα» που κουβα-
λά στα αµπάρια του.

Το µεγάλο κόστος
Οι αρµόδιοι φορείς, όπως το Λιµεναρχείο

Ελευσίνας, απαντά στις φωνές των κατοίκων
που ζητούν δράσεις, πως το κόσµος απο-
µάκρυνσης και µετατροπής των ναυαγίων σε
παλιοσίδερα, σε σκραπ, είναι τεράστιο και
κατά συνέπεια απαγορευτικό. Ωστόσο παρα-
µένει απορίας άξιο πώς εδώ και 30 χρόνια,
δήµοι, περιφέρειες, η κεντρική διοίκηση ή
ακόµη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί
να εξασφαλίσει ένα κονδύλι για αυτό το έργο.

Η ανακήρυξη της Ελευσίνας σε πολιτιστική
πρωτεύουσα δίνει -ίσως- µια τελευταία ευκαι-
ρία επίλυσης. Αν και οι πιο πολλοί προεξοφ-
λούν πως θα επιχειρηθεί απλά ένα «κου-
κούλωµα» της κατάστασης. Αλλά η αλήθεια
είναι πως 70-80 ή και περισσότερα καράβια
δεν κρύβονται εύκολα κάτω από χαλιάP

Θάνος Ιατρόπουλος

Όχι στα παροπλισµένα πλοία
στον κόλπο της Ελευσίνας 

∆ήµος και φορείς έχουν πραγµατοποιήσει κατά το παρελθόν
συγκεντρώσεις έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας

Σ
υγκέντρωση και  δι αµαρτυρί ας στο Υπουργεί ο Ναυτι λί ας γι α τα παροπλι σµένα πλοί α και
γι α τον κόλπο της Ελευσί νας, πραγµατοποί ησε  ο ∆ήµος Ελευσί νας µαζϊ  µε φορεί ς της
πόλης, ενώ ακολούθησε συνάντηση αντι προσωπεί ας των συγκεντρωµένων µε υπηρεσι ακούς

παράγοντες του Υπουργεί ου, οι  οποί οι  υποσχέθηκαν να µεταφέρουν όλες τι ς απόψει ς στον Υπο-
υργό και  τον Υφυπουργό και  να επακολουθήσει  συνάντηση µαζί  τους.
Η δηµοτι κή αρχή δηλώνει  ότι  θα εί ναι  σε ετοι µότητα γι α νέα κι νητοποί ηση, υποστηρί ζοντας γι α
ακόµα µι α φορά πως «τα βήµατα βελτί ωσης του θαλάσσι ου περι βάλλοντος της πόλης όπως αυτά
αποτυπώθηκαν σε δι εθνές συνέδρι ο που πραγµατοποι ήθηκε πρόσφατα, δεν πρέπει  να µαται ωθ-
ούν». Τονί ζει  δε ότι , «η αγκυροβόληση παροπλι σµένων πλοί ων στον κόλπο της Ελευσί νας θα έχει
δυσµενεί ς επι πτώσει ς στη θάλασσα και  θα αναστρέψει  µι α αργή αλλά ευεργετι κή δι αδι κασί α
καθαρι σµού των θαλάσσι ων υδάτων.
Εί ναι  ακόµα νωπές οι  µνήµες από την εποχή που ο κόλπος της Ελευσί νας φι λοξενούσε 435 πλοί α.
Αρκετά από αυτά κατέληξαν σε ναυάγι α που ρυπαί νουν τον κόλπο της Ελευσί νας µέχρι  και  σήµε-
ρα, ενώ οι  αρµόδι οι  φορεί ς αδυνατούν να προχωρήσουν στην ανέλκυσή τους» και  ζητά από τους
εµπλεκόµενους φορεί ς (Οργανι σµό Λι µένα Ελευσί νας και  Υπουργεί ο Εµπορι κής Ναυτι λί ας) να
σταµατήσουν άµεσα την αγκυροβόληση παροπλι σµένων πλοί ων και  στα τρί α αγκυροβόλι α του
κόλπου.

ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΘΡΙΑΣΙΟ 13/06/2016 
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Σ
τις  16/10/2018 αν αρτήθηκε στη ∆ιαύγεια η υπο-
υργική απόφαση- έγκριση για την  κατασκευή της
πεζογέφυρας στο Παλατάκι. Όπως είν αι γν ωστό η

κατασκευή της πεζογέφυρας είχε ξεκιν ήσει στις αρχές
του χρόν ου και διακόπηκε έπειτα από καταγγελίες τριών
συν δηµοτών  µας στην  αρχαιολογική υπηρεσία. 

Η εξέταση της καταγγελίας έγιν ε από το Κεν τρικό
Συµβούλιο Νεότερων  Μν ηµείων  σε δύο συν εδριάσεις.
Στην  1η συν εδρίαση, αφού έγιν ε περιγραφή των  εν αλ-
λακτικών  λύσεων  από τον  µελετητή του έργου, ζητήθηκε
από το Συµβούλιο ν α γίν ει τροποποίηση της αρχ ικής
πρότασης µε σκοπό ν α µειωθεί κατά το δυν ατόν  η επι-
βάρυν ση στον  Ιστορικό Χώρο που βρίσκεται στο Παλα-
τάκι. 

Στη συγκεκριµέν η συν ε-
δρίαση παρευρέθηκε εκ
µέρους της διοίκησης του
δήµου ο δήµαρχος, Μιχάλ-
ης Σελέκος, ο οποίος
µετέφερε την  αγων ία χ ιλιά-
δων  συν δηµοτών  µας σχε-
τικά µε την  πορεία του
έργου δεδοµέν ης της αν αγ-
καιότητας και της επικιν -
δυν ότητας του σηµείου.
Επίσης εξέφρασε και την
επιθυµία της διοίκησης του
∆ήµου ν α γίν ουν  όλες οι

απαραίτητες τροποποιήσεις στη µελέτη ώστε ν α περιορ-
ιστεί στο ελάχ ιστο δυν ατό η οπτική όχληση της πεζο-
γέφυρας προς το Παλατάκι. 

Στη συγκεκριµέν η συν εδρίαση ήταν  παρόν τες και 2 εκ
των  3 καταγγελλόν των , οι οποίοι είχαν  τη δυν ατότητα ν α
εκφράσουν  την  άποψή τους εν ώπιων  του συµβουλίου. 

Στη συν έχεια έγιν ε αν οικτή συν εδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, µε παρουσία κατοίκων  της περιοχής,
φορέων  όπως η Έν ωση Γον έων  του ∆ήµου, ο σύλλογος
ΕΒΕ, οι συν ταξιούχοι, ο σύλλογος Γυν αικών  Χαϊδαρίου,
πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι κ.α., όπου πάρθηκε
οµόφων η απόφαση στήριξης του αιτήµατος ν α δοθεί η
σχετική έγκριση από την  αρχαιολογική υπηρεσία. Αξίζει
ν α σηµειωθεί ότι στη συζήτηση πήραν  µέρος και τοποθ-

ετήθηκαν  και οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής, εν ώ
οι συν δηµότες που έκαν αν  την  καταγγελία δεν  θεώρη-
σαν  απαραίτητο ν α παρευρεθούν . 

Στις 06/09/18 έγιν ε η 2η Συν εδρίαση του ΚΣΝΜ στην
οποία έγιν ε και η παρουσίαση της ν έας τεχν ικής πρότα-
σης του µελετητή, η οποία και τελικά εγκρίθηκε οµόφων α.
Η ν έα µελέτη προβλέπει την  κατασκευή βάθρων  µε δια-
φορετική διάταξη, καταλαµβάν ον τας λιγότερο χώρο,
καθώς και χρήση διαφαν ών  στοιχείων  στους αν ελ-
κυστήρες µε σκοπό την  γεν ικότερη ελάφρυν ση της
κατασκευής. Στη συγκεκριµέν η συν εδρίαση ο ∆ήµαρχος
µετέφερε ξαν ά την  αν αγκαιότητα εκτέλεσης του έργου
καθώς και την  οµόφων η απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και τις αποφάσεις των  φορέων  που είχαν
πάρει µέρος σε αυτό. Η έκβαση της συγκεκριµέν ης συν ε-
δρίασης ήταν  τελικά θετική καθώς το ΚΣΝΜ έδωσε την
έγκρισή του, γεγον ός το οποίο επιτρέπει την  άµεση έν α-
ρξη εργασιών . Εδώ ν α αν αφέρουµε ότι το επόµεν ο διά-
στηµα πρόκειται ν α ξεκιν ήσουν  εργασίες και στην  πεζο-
γέφυρα στο ύψος Προβατά, όπου είχαν  σταµατήσει για
τεχν ικούς λόγους. Η ολοκλήρωση των  δύο αυτών  σηµαν -
τικών  έργων , σε συν δυασµό µε τη διαρκή διεκδίκηση
κατασκευής τουλάχ ιστον  δύο επιπλέον  πεζογεφυρών ,
εν τός των  ορίων  του ∆ήµου µας, στην  Παπαν δρέου και
µπροστά από το γήπεδο Τ. Χαραλαµπίδης, θεωρούµε ότι
είν αι απαραίτητη για τη διευκόλυν ση της καθηµεριν ότ-
ητας των  πολιτών  και αποτελεί άµεση προτεραιότητα για
τη διοίκηση του ∆ήµου, καταλήγει η αν ακοίν ωση. 

Στη ∆ιαύγεια η υπουργική απόφαση- έγκριση για την 
κκκκαααατττταααασσσσκκκκεεεευυυυήήήή    ττττηηηηςςςς πεζογέφυρας στο Παλατάκι.

Ο
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θαάσης
Μπούρας κατέθεσε αν αφορά προς τους Υπο-
υργούς α) Προστασίας του Πολίτη και  

β) Εσωτερικών  µε αφορµή το ψήφισµα του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου Ασπροπύργου για την  εγκληµατική
εν έργεια κατά των  υπαλλήλων  του ∆ήµου στις 15
Οκτωβρίου και περιµέν ει την  απάν τηση των  αρµόδιων
Υπουργών .

Ο κ. Μπούρας διαχ ρον ικά
βρίσκεται στο πλευρό των  πολιτών
και θα προβεί και σε άλλες κοιν ο-
βουλευτικές εν έργειες προκειµέν ου
ν α διασφαλισθεί η ασφάλεια των
κατοίκων , συν εργαζόµεν ος πάν τα
µε τις ∆ηµοτικές Αρχ ές καθώς και
µε τους φορείς της ∆υτκής Αττικής.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Θ. ΜΠΟΥΡΑ ΣΤΗ
ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΑΙΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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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.

25ης/2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ .:  428
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για

την  έγκριση της 3ης καταν ο-
µής Κ.Α.Π., έτους 2018, στις

Σχολικές Επιτροπές, για τις λει-
τουργικές δαπάν ες των  σχο-

λείων .

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
13η    Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 13.00 µ.µ., συνή-
λθε σε τακτική δηµόσια συνεδρία-
ση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπρ-
οπύργου ύστερα από την υπ’αρ-
ιθµ. 21216/07-09-2018 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 συνε-

δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, παρόντα ήταν
τα 17 και απόντα τα 16, και ονο-
µαστικά:

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
5)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
6)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
9)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
11)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
2)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
3)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
4)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
5)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
8)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
1 2 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - Τ Σ Ι Γ Κ Ο Υ

ΕΛΕΝΗ
13)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 5 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
16)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο  ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, δεν παρίσταται στη
συνεδρίαση και σύµφωνα µε την
υπ  ̀αριθ.  3508/13-9-2018 απόφ-
αση του, ορίζεται αναπληρωτής
του ο Ισίδωρος Τσίγκος, Αντιδή-
µαρχος ∆ιοικητικών & Οικονο-
µικών Υπηρεσιών, ο οποίος
παρίσταται στην συνεδρίαση.
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 Καραµπούλας, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης και
κατόπιν ο επικεφαλής της ∆ηµοτι-
κής παράταξης 

« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ -
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», κ.  Ιωάννης
Ηλίας, αποχώρησε (σύµφωνα µε
την παρ. 6, του άρθρου 96, του
Ν.3463/2006 «Τα µέλη του
συµβουλίου 
που ήταν παρόντα κατά την ένα-

ρξη της συνεδρίασης και µε την
παρουσία τους υπήρξε απαρτία
και αν ακόµα  αποχωρήσουν,
µεταγενέστερα, θεωρούνται παρ-
όντα µέχρι το τέλος της  συνεδρία-
σης, ως προς την ύπαρξη  απα-
ρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται
ότι συντρέχει για όλα τα θέµα-
τα..»).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος
εισηγήθηκε το 7ο θέµα της ηµε-
ρησίας διάταξης  µε τίτλο: «Λήψη
απόφασης για την έγκριση της
3ης κατανοµής Κ.Α.Π., έτους
2018, στις Σχολικές Επιτροπές,
για τις λειτουργικές δαπάνες των
σχολείων», και έθεσε υπόψη των
µελών του συµβουλίου, την υπ’
αριθµ. 713/ΟΙΚ. ΥΠ./07-09-2018
εισήγηση του  ∆ιευθυντή Οικονο-
µικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππου
Πάνου, η οποία έχει ως εξής:

«Αξιότιµε, Κύριε Πρόεδρε,

σας παρακαλούµε όπως
εγκρίνετε, την κατανοµή της 3ης
δόσης από τους Κ.Α.Π., έτους
2018, ποσού 73.510,00€, το
οποίο εισπράχθηκε µε το
υπ΄αριθµ. 295/30-08-2018 γραµ-
µάτιο είσπραξης από τον ∆ήµο,
σε εκτέλεση της χρηµατικής εντο-
λής Νο 44115/2018 του Υπ.
Εσωτερικών, για τις λειτουργι-
κές δαπάνες των σχολείων.
Σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.

04/2015 Απόφαση της ∆ηµοτι-
κής Επιτροπής Παιδείας, ορίζε-
ται ποσοστό κατανοµής 40% στη
Σχολική Επιτροπή µονάδων
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(αναλογεί στο ποσό των
29.404,00€) και 60% στη Σχολι-
κή Επιτροπή µονάδων Πρωτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης (αναλογεί
στο ποσό των 44.106,00€).
Σας ενηµερώνουµε ότι ο ∆ήµος

κατέβαλε στην Ε.Υ.∆.Α.Π., εντός 

του 2018,  για λογαριασµό της
Σχολικής Επιτροπής µονάδων
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
το ποσό των 4.551,00€ (Χ.Ε.
Β1026/2018) και της Σχολικής
Επιτροπής µονάδων Πρωτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης,  το ποσό των
3.786,00€ (Χ.Ε. Β1025/2018) τα
οποία αφορούν  την κατανάλω-
ση ύδατος των σχολείων. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του
Ν4483/2017 «Τα χρηµατικά
ποσά που αφορούν δαπάνες
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, φυσικού αερίου και ύδρ-
ευσης των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου των ∆ήµων,
συµπεριλαµβανοµένων των σχο-
λικών επιτροπών, τα οποία εξο-
φλούνται µε οποιονδήποτε
τρόπο σε βάρος του προϋπολο-
γισµού του δήµου που τα έχει
συστήσει, µε απόφαση του
οικείου δηµοτικού συµβουλίου,
παρακρατούνται και
συµψηφίζονται µε τους προς
απόδοση από το δήµο προβ-
λεπόµενους πόρους υπέρ αυτών.
Συµψηφισµοί που διενεργήθη-
καν µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου σε εκτέλεση
αποφάσεων δηµοτικού συµβου-
λίου θεωρούνται ότι διενεργήθη-
καν νόµιµα.»

Κατόπιν των ανωτέρω, προ-
τείνεται, για την Σχολική Επιτρ-
οπή µονάδων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης να γίνει παρα-
κράτηση  του ποσού σε 4 δόσεις
(4X1.137,75€) και για την   Σχο-
λική Επιτροπή µονάδων Πρωτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης να γίνει
παρακράτηση  του ποσού σε 4
δόσεις (4X946,50€). 

Η κατανοµή (µετά την παρα-
κράτηση) θα γίνει ως εξής:
1. Σχολική Επιτροπή µονάδων

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης:
ποσό 28.266,25€  

2.Σχολική Επιτροπή µονάδων
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης:
ποσό 43.159,50€

Κατόπιν των ανωτέρω παρακα-
λούµε στη λήψη της σχετικής 

απόφασης για την έγκριση της
3ης κατανοµής και τη παρακράτ-
ηση των παραπάνω ποσών από
την απόδοση. 

Συν:   1. Αναγγελία πίστωσης
Τ.Π.∆. 94718/30-08-18

2. Γραµµάτιο Είσπραξης
Νο 295/30-08-18».

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έδωσε
τον λόγο στον κ. Τσοκάνη Αλέ-
ξανδρο, εκπρόσωπο της παρά-
ταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», ο
οποίος ανέφερε ότι η παράταξή
του  διαφωνεί   µε την τµηµατική
παρακράτηση από το προς από-
δοση ποσό,  αλλά συµφωνεί µε
την κατανοµή.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά

την προαναφερόµενη διαδικασία
και αφού έλαβε υπόψη:
•την υπ  ́ αριθ.  πρωτ. 713/ΟΙΚ.

ΥΠ./07-09-2018 εισήγηση του
∆ιευθυντή Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας, κ. Φίλιππου Πάνου,
•την παρ. 6, του άρθρου 96, του

Ν.3463/2006,
•την εισήγηση του Προέδρου,

κου Αντώνιου Καραµπούλα,
•την τοποθέτηση του κ. Τσο-

κάνη Αλέξανδρο, εκπρόσωπο της
παράταξης «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της 3ης καταν ο-
µής Κ.Α.Π., έτους 2018, στις
Σχολικές Επιτροπές, για τις λει-
τουργικές δαπάν ες των  σχο-
λείων  , τάχθηκαν  δεκαπέν τε
(15) µέλη του συµβουλίου, και
ον οµαστικά οι κ.κ. :

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
5)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
6)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    

9)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
10)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
11)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Κατά, τάχθηκε έν α (1) µέλος του
συµβουλίου, και ον οµαστικά ο
κ. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ,
σύµφ ων α µε την  παρατήρησή
του.          

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει :

α)για την  Σχολική Επιτροπή
µον άδων  ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ,  ν α γίν ει παρα-
κράτηση , του ποσού σε 4
δόσεις (4X1.137,75€)  και

β)για την    Σχολική Επιτροπή
µον άδων  Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης , ν α γίν ει παρα-
κράτηση, του ποσού σε 4
δόσεις (4X946,50€). 

Η καταν οµή (µετά την  παρα-
κράτηση) θα γίν ει ως εξής:

1.Σχολική Επιτροπή µον άδων
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης:
ποσό 28.266,25€  

2.Σχολική Επιτροπή µον άδων
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης:
ποσό 43.159,50€.

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθµό
428/2018.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ          

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                         
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ασπρόπυργος, 17  Οκτω-
βρίου  2018

Αρ. Πρωτ.: 25067         

Ταχ.∆/ν ση :  Λεωφ .  ∆ηµοκρ-
ατίας 18

Ταχ. Κωδ.  :  19 300 Ασπρόπ-
υργος

Τηλέφ ων ο : 2132006417-28                                                               
Τηλεοµοιότυπο (φ αξ):  210

5576485                                                     
Πληροφ ορίες :  Σοφ ία Παν τα-

ζή 
Email:   pantazi.s@aspropyr-

gos.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου
προκηρύσσει δηµόσιο διαγωνισµό
µέσω του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. κατά την
ανοικτή διαδικασία µε κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφο-
ρά µε βάση την τιµή (άρθρο 95
παρ. 2α του Ν.4412/2016) για
την ανάδειξη αναδόχου του
ΕΡΓΟΥ «Ολοκλήρωση Πάρκου
Γκορυτσας», προϋπολογισµού
τριών εκατοµµυρίων επτακοσίων
χιλιάδων ευρώ (3.700.000,00 €),
συµπεριλαµβανοµένης της δαπάν-
ης ΦΠΑ 24%.

Το έργο χρηµατοδοτείται από
πόρους της Περιφέρειας Αττικής
και του ∆ήµου Ασπροπύργου
(Κ.Α. 30.7326.010) και υπόκειται
στις προβλεπόµενες κρατήσεις για

τα έργα αυτά.
Ο κωδικός CPV του έργου είναι

45112720-8 «Εργασίες  διαµόρφ-
ωσης τοπίου για γήπεδα αθλητι-
σµού και χώρους αναψυχής» 

Το υπό δηµοπράτηση έργο
περιλαµβάνει συνοπτικά τις παρα-
κάτω εργασίες:

κατασκευή ανοικτών γηπέδων
καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης
και αντισφαίρισης

κατασκευή νέου τάπητα γηπέ-
δου ποδοσφαίρου και ενός γηπέ-
δου ποδοσφαίρου 5χ5

κατασκευή γηπέδου ράγµπυ
κατασκευή παιδικής χαράς
δενδροφύτευση
διαµόρφωση χώρων περιπά-

του

∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης :

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-
ούνται σε έργα κατηγορίας
Ο Ι Κ Ο ∆ Ο Μ Ι Κ Ω Ν ,
ΗΛΕΚΤ ΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι
εγκατεστηµένα:

α) σε κράτος-µέλος της Ένω-
σης,

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

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

δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση γ  ́της
παρούσας παραγράφου και

έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµε-
ρείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.

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

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

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκρ-
ιµένη  νοµική µορφή  για την  υπο-
βολή  προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος
η νοµική της µορφή πρέπει να
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται
η ύπαρξη ενός και µοναδικού
φορολογικού µητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).

Καταλληλότητα για την
άσκηση της επαγγελµατικής δρα-
στηριότητας

Όσον αφορά την καταλληλότ-
ητα για την άσκηση της επαγγε-
λµατικής δραστηριότητας, απαι-
τείται οι οικονοµικοί φορείς να είναι
εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγ-
γελµατικό µητρώο που τηρείται
στο κράτος εγκατάστασής τους.
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι
στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατ-
ηγορία/-ίες έργου του άρθρου 21
της ∆ιακήρυξης. Οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστηµένοι σε κρά-
τος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης απαιτείται να είναι εγγεγραµ-
µένοι στα Μητρώα τουπαραρτή-
µ α τ ο ςΧ Ι τ ο υ Π ρ ο σ α ρ τ ή µ α -
τοςΑτουΝ.4412/2016.

Οικονοµική και χρηµατοοικονο-

µική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονοµική

και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
απαιτείται οι οικονοµικοί φορείς
κατά την υποβολή της οικονοµι-
κής προσφοράς, να διαθέτουν
τουλάχιστον την οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
100 του Ν. 3669/2008, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107
του Ν. 4199/2013 για την 3η τάξη
και άνω στην κατηγορία Οικοδο-
µικών, για την 1η τάξη και άνω
στην κατηγορία Ηλεκτροµηχανο-
λογικών και για την 1η τάξη και
άνω στην κατηγορία  Πρασίνου.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις που είναι εγγεγραµµένες
στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπε-
ρβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά
όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου
εργολαβικών συµβάσεων, σύµφω-
να µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο
άρθρο 20 παρ.4 του
ν.3669/2008, όπως ισχύει.

Ειδικότερα οι οικονοµικοί φορ-
είς που δεν είναι εγκατεστηµένοι
στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθ-
έτουν τουλάχιστον αντίστοιχη
οικονοµική και χρηµατοοικονοµι-
κή επάρκεια, όπως προσδιορίζε-
ται ανωτέρω και συγκεκριµένα τα
αναφερόµενα στις παραγράφους
6β, 6γ και 6δ του άρθρου 100
του ν. 3669/2008, όπως τροπο-
ποιήθηκαν µε το άρθρο 107 του
ν.4199/2013.

Τεχνική και επαγγελµατική
ικανότητα

Όσον αφορά την τεχνική και
επαγγελµατική ικανότητα απαι-
τείται οι οικονοµικοί φορείς κατά
την υποβολή της οικονοµικής
προσφοράς, να διαθέτουν του-
λάχιστον την τεχνική στελέχωση,
εµπειρία κλπ. όπως αυτά ορίζον-

ται στο άρθρο 100 του Ν.
3669/2008 για την 3η τάξη και
άνω στην κατηγορία Οικοδοµικών,
για την 1η τάξη και άνω στην κατ-
ηγορία Ηλεκτροµηχανολογικών
και για την 1η τάξη και άνω στην
κατηγορία  Πρασίνου και στο
άρθρο 75 του Ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονοµικοί φορ-
είς που δεν είναι εγκατεστηµένοι
στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθ-
έτουν τουλάχιστον στην τεχνική
τους στελέχωση τα αναφερόµενα
στις παραγράφους 3β και 6α του
άρθρου 100 του ν.3669/2008,
όπως τροποποιήθηκαν µε το
άρθρο  107 του ν. 4199/2013.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο
προσφοράς περιέχονται :

α) ένας υποφάκελος µε την
ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµε-
τοχής». β) ένας υποφάκελος µε
την ένδειξη «Οικονοµική Προσφο-
ρά».

Η εγγύηση συµµετοχής στο
διαγωνισµό, σύµφωνα µε το
άρθρο 72 του Ν. 4412/2016
ορίζεται το ποσό των πενήντα τεσ-
σάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάν-
τα εννέα ευρώ (59.677,00€) και η
σχετική εγγυητική επιστολή θα
απευθύνεται προς τον ∆ήµο
Ασπροπύργου. Η διάρκεια ισχύος
της εγγύησης συµµετοχής είναι
εννέα (9) µήνες και τριάντα (30)
ηµέρες, από την ηµεροµηνία
λήξης υποβολής των προσφο-
ρών, ήτοι έως 12/9/2019.

Γλώσσα διαδικασίας η Ελληνι-
κή.

Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης
της προθεσµίας υποβολής των
προσφορώνορίζεται η
13/11/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.µ.

Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρ-
ονικής αποσφράγισης  των προ-
σφορών ορίζεται η 16/11/2018,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10
π.µ.

Κάθε υποβαλλόµενη προσφο-
ρά δεσµεύει τον συµµετέχοντα
στο διαγωνισµό για διάστηµα
εννέα (9) µηνών, από την ηµεροµ-
ηνία υποβολής των προσφορών.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά
την ορισθείσα ηµέρα, τότε η απο-
σφράγιση και η καταληκτική ηµε-
ροµηνία µετατίθενται σε οποιαδή-
ποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση
της αναθέτουσας αρχής η οποία
κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους
προσφέροντες ,πέντε (5) τουλάχι-
στον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα
ηµεροµηνία, και αναρτάται στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής και στο
ΕΣΗ∆ΗΣ.

Η παρούσα προκήρυξη
(περίληψη διακήρυξης) θα δηµο-
σιευθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.aspropyrgos.gr, καθώς και
στον ελληνικότύπο.

Η ∆ιακήρυξη και τα τεύχη
δηµοπράτησης του διαγωνισµού
αναρτώνται στον ειδικό, δηµόσια
προσβάσιµο, χώρο «ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί» της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.aspropyrgos.gr, όπου
διατίθενται δωρεάν.

Ασπρόπυργος  17/10/2018

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

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

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤ ΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

27ης/2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 434

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για 
την  εξ  ̀ολοκλήρου παραχώρη-

ση του ∆ηµοτικού Σταδίου
Ασπροπύργου, από τον  ∆ήµο
Ασπροπύργου στον  «Οργαν ι-

σµό Άθλησης & Φρον τίδας
Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας»,
σύµφ ων α µε την  υπ  ̀αριθ.
104/2018 απόφ αση του ∆.Σ.

αυτού.

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
26η  Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 20.00 µ.µ.,
συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνε-
δρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ασπροπύργου ύστερα από την
υπ’αριθµ. 22328/21-09-2018
έγγραφη πρόσκληση του Πρόε-
δρου κου Αντώνιου Καραµ-
πούλα, 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 27 και απόντα τα 6, και ονοµα-
στικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
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 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10.ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ 
11.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
12.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17.ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
19.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21.ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 3 . ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - Τ Σ Ι Γ Κ Ο Υ

ΕΛΕΝΗ
2 4 . Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ - Κ Ω Ν Σ Τ Α Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25.ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 7 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
4. ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΓΚΟΛΕΜΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

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 Καραµπούλας, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµε-
ρησίας διάταξης  µε τίτλο: «Λήψη
απόφασης για την εξ  ̀ολοκλήρου
παραχώρηση του ∆ηµοτικού
Σταδίου Ασπροπύργου, από τον
∆ήµο Ασπροπύργου στον
«Οργανισµό Άθλησης & Φρον-
τίδας Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας», σύµφωνα µε την υπ`
αριθ. 104/2018 απόφαση του
∆.Σ. αυτού», έθεσε υπόψη των
µελών του συµβουλίου: α) Την
υπ’ αριθµ. πρωτ.
1270/20.09.2018 εισήγηση του
Προέδρου του Νοµικού
Προσώπου µε την επωνυµία
«Οργανισµός Άθλησης & Φρον-
τίδας Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας», κου Ιωάννη Κατσαρού,
καθώς και β) Την υπ’ αριθµ.
104/2018 Απόφαση, από το
Πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης
έτους 2018, του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ανωτέρω
Ν.Π.∆.∆.  οποία έχει ως εξής:

α) Η υπ’ αριθµ. πρωτ.
1270/20.09.2018 εισήγηση του
Προέδρου του  ανωτέρω Νοµικού
Προσώπου, έχει ως εξής :

«Κύριε Πρόεδρε,

Σας αποστέλλω  την απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
104/05-09-2018 (Α∆Α
:7∆ΖΜΟΚΨ6-2ΤΟ) µε θέµα την
λήψη απόφασης για την υποβο-
λή αιτήµατος στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µε σκοπό την εξ
ολοκλήρου παραχώρηση του
∆ηµοτικού Σταδίου Ασπροπύρ-
γου (Γήπεδο ποδοσφαίρου
–Κλειστό γήπεδο µπάσκετ,
βόλεϋ-βοηθητικοί χώροι ) στο
Νοµικό Πρόσωπο.
Μαζί µε την απόφαση αυτή σας

αποστέλλω και όλα τα δικαιολογ-
ητικά που αποτελούν αναπό-
σπαστο τµήµα της παρούσης
απόφασης και είναι τα ακόλουθα
:
1.Εισήγηση του τµηµατάρχη

Υπηρεσιών Υποστήριξης του
Νοµικού Προσώπου µε αριθµό
πρωτοκόλλου 1220/04-09-
2018».

β) Η υπ’ αριθµ. 104/2018
Απόφαση, από το Πρακτικό της
9ης Συνεδρίασης έτους 2018,
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
ανωτέρω Ν.Π.∆.∆.  οποία έχει
ως εξής:

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ.

9ης  / 2018
συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου του Νοµικού
Προσώπου µε την επωνυµία
«Οργανισµός Άθλησης & Φρον-
τίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας»
Αρ. απόφ.: 104

ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για
την υποβολή αιτήµατος στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο µε σκοπό
την εξ ολοκλήρου   παραχώρηση
του ∆ηµοτικού Σταδίου Ασπρ-
οπύργου

( Γήπεδο ποδοσφαίρου – Κλει-
στό γήπεδο µπάσκετ,
βόλεϋ – βοηθητικοί χώροι ) 

Στον Ασπρόπυργο και στην
αίθουσα του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Νοµικού
Προσώπου µε την επωνυµία
«Οργανισµός Άθλησης & Φρον-
τίδας Νεολαίας και 3ηςΗλικίας»
∆ήµου Ασπροπύργου σήµερα
στις 05 Σεπτεµβρίου 2018,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00
π.µ. συνήλθε σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Νοµικού
Προσώπου κατόπιν της υπ’
αριθ.  1178 / 31- 08 – 2018 έγγρ-
αφης πρόσκλησης του Προέδρου
κου Ιωάννη Ι. Κατσαρού, που
επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφω-
να µε τα άρθρα 72, 74, 75, 225
τουΝ.3852/2010 περί «Νέας
Αρχιτεκτονικής της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» και τον
Ν.3463/2006, «Νέος ∆ηµοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας». Αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε
σύνολο δεκαπέντε (15 ) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα δώδεκα
(12) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( Πρόε-

δρος )
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6. ΓΚΟΥΜΑ – ΠΑΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
7. ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
8. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΜΑΥΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ

10. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

(Εκπρ.εργαζ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
3. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΜΑΖΜΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

O Πρόεδρος κος Ιωάννης Ι.
Κατσαρός εισηγούµενος το 1ο
θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
«Λήψη απόφασης για την υπο-

βολή αιτήµατος στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µε σκοπό την εξ
ολοκλήρου παραχώρηση του
∆ηµοτικού Σταδίου Ασπροπύρ-
γου ( Γήπεδο ποδοσφαίρου –
Κλειστό γήπεδο µπάσκετ, βόλεϋ
– βοηθητικοί χώροι )»

•     θέτει υπ’ όψη των µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

1.την εκ παραδροµής παρά-
λειψη αποστολής στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο της υπ’ αριθ.

36 / 15.04.2016  απόφασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε
θέµα:        «Λήψη απόφασης για
την υποβολή αιτήµατος στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε
σκοπό την εξ ολοκλήρου παρ-
αχώρηση του ∆ηµοτικού
Σταδίου Ασπροπύργου        (
Γήπεδο ποδοσφαίρου – Κλειστό
γήπεδο µπάσκετ, βόλεϋ – βοηθη-
τικοί χώροι )»
2. την εκ νέου υποβολή

του αιτήµατος στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για την εξ ολοκλήρου
παραχώρηση του ∆ηµοτικού
Σταδίου Ασπροπύργου στον
Οργανισµό Άθλησης & Φρον-
τίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας
από τον ∆ήµο
3. την υπ’ αριθ.

1220/04.09.2018 εισήγηση του
Προϊσταµένου του Τµήµατος
Υπηρεσιών Υποστήριξης η
οποία αναφέρει τα εξής: 

«Κύριε Πρόεδρε,
Όπως καλά γνωρίζετε το δηµο-

τικό Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία
«Οργανισµός Άθλησης & Φρον

τίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας
∆ήµου Ασπροπύργου» έχει ως
σκοπό την άσκηση των αρµοδιο-
τήτων της κοινωνικής προ-
στασίας και αλληλεγγύης και του
αθλητισµού του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, όπως αυτές περιγράφ-
ονται στην συστατική πράξη
αριθµός ΦΕΚ 1325/16-06-2011.
Για την άσκηση των ανωτέρω
αρµοδιοτήτων από το Νοµικό
Πρόσωπο κρίνεται ως επιβεβ-
ληµένη η χρήση του ∆ηµοτικού
Σταδίου Ασπροπύργου.
Για να µπορέσει το Νοµικό Πρό-

σωπο να κάνει χρήση του ∆ηµο-
τικού Σταδίου Ασπροπύργου
πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
του ∆ήµου µας να πάρει απόφα-
ση της εξ ολοκλήρου παραχώρη-
σης του ∆ηµοτικού Σταδίου.
Α. Αντικείµενο της παραχώρη-

σης
Η παραχώρηση έγκειται στα

ακόλουθα ακίνητα και εγκατα-
στάσεις:
• Κλειστό Γυµναστήριο
•Αθλητικές εγκαταστάσεις του

∆ηµοτικού Σταδίου ( γήπεδο
ποδοσφαίρου )
•Περιβάλλοντας χώρος του

∆ηµοτικού Σταδίου
Β. Είδος παραχώρησης
Το αίτηµα έγκειται στην δωρεάν

παραχώρηση χρήσης των ανω-
τέρω κτηρίων και εγκαταστά-
σεων µε δικαίωµα εκµετάλλευσής
τους για την άσκηση των δρα-
στηριοτήτων του Νοµικού
Προσώπου. Από την ανωτέρω
χρήση και εκµετάλλευση το
Νοµικό Πρόσωπο µπορεί να
χρηµατοδοτεί τις κοινωφελείς
του δράσεις.  
Γ. ∆ιάρκεια παραχώρησης
Η παραχώρηση θα έχει ισχύ

µέχρι την ανάκληση της απόφα-
σης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µε νεότερη όµοια απόφαση. Σε
ενδεχόµενο κατάργησης του
Νοµικού Προσώπου η χρήση
των παραχωρούµενων ακινή-
των επανέρχεται στο ∆ήµο
Ασπροπύργου. 
∆. Αγορές – Επισκευές –

Συντηρήσεις
1. ∆απάνες που θα προκύψουν

για τη βελτίωση των αθλητικών
εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού
Σταδίου Ασπροπύργου, όπως
αγορά και τοποθέτηση πλαστι-
κού χλοοτάπητα, αγορά και
τοποθέτηση παρκέ στο Κλειστό
Γυµναστήριο, αγορά και τοποθ-
έτηση φυσικού χλοοτάπητα,
αγορά και τοποθέτηση ταρτάν
κ.α. βαρύνουν αποκλειστικά το
Νοµικό Πρόσωπο
2. Οι δαπάνες επισκευής και

συντήρησης πάσης φύσεως των
αθλητικών εγκαταστάσεων
βαρύνουν αποκλειστικά το
Νοµικό Πρόσωπο.
Ε. Φύλαξη – Υποχρεωτικές

∆απάνες
1. Η φύλαξη του ∆ηµοτικού

Σταδίου Ασπροπύργου θα ανή-
κει αποκλειστικά στο Νοµικό
Πρόσωπο το οποίο είναι υποχρ-
εωµένο να χρησιµοποιήσει όλα
τα νόµιµα µέσα που θα βοηθή-
σουν στη φύλαξη των δηµοτικών
χώρων του Σταδίου αυτού.
2. Οι υποχρεωτικές δαπάνες,

όπως είναι οι λογαριασµοί της
ΕΥ∆ΑΠ, καταλογίζονται στο
Νοµικό Πρόσωπο»

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος
κάλεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
να αποφασίσει.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο άκου-

σε τον κο Πρόεδρο και αφού
έλαβε υπόψη:

•την εισήγηση µε αριθµό πρω-
τοκόλλου 1220/04-09-2018 του
προϊσταµένου του τµήµατος
Υπηρεσιών Υποστήριξης
•την ΚΥΑ

ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΠΑΑΕ/1
81140/9637/1062/413/01-07-

2015 ( ΦΕΚ 1352/03-07-2015
τεύχος Β΄) 
• τον Οργανισµό Εσω-

τερικής Υπηρεσίας του Νοµικού
Προσώπου µε την επωνυµία
«Οργανισµός Άθλησης & Φρον-
τίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας
∆ήµου Ασπροπύργου», αριθµός
ΦΕΚ 2169/27.09.2011
• την τροποποίηση της

υπ’ αριθ. 46596/22-01-2004 (
ΦΕΚ 1793/Β /́06-12-2004 ) κοι-
νής υπουργικής απόφασης περί
καθορισµού λεπτοµερειών εφαρ-
µογής του άρθρου 56α του Ν.
2725/1999 ( ΦΕΚ 121/Α΄) «Ερα-
σιτεχνικός και επαγγελµατικός
αθλητισµός και άλλες διατάξεις»
• τον Ν. 4178/08-08-

2013 ( ΦΕΚ 174/Α΄)  «Αντι-
µετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµ-
ησης – Περιβαλλοντικό ισοζύγιο
και άλλες διατάξεις»
• την δήλωση ένταξης

του Ν. 4178/2013 µε αριθµό
πρωτοκόλλου 198/22.03.2016
και µε περιγραφή «Ρύθµιση
αυθαίρετων κατασκευών στο
γήπεδο Ασπροπύργου»
•Το τοπογραφικό µε αριθµό

πρωτοκόλλου 199/22.03.2016,
στο οποίο αναγράφονται όλες οι
νοµιµοποιηµένες επιφάνειες του
∆ηµοτικού Σταδίου Ασπροπύρ-
γου
• την υπ’ αριθ.

80/31.07.2015 απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Νοµικού Προσώπου για την
παραχώρηση νοµιµοποιηµένων
∆ηµοτικών κτηρίων και εγκατα-
στάσεων από τον ∆ήµο στη
δικαιοδοσία του Νοµικού
Προσώπου 
( Α∆Α: ΩΧ9ΦΟΚΨ6-0ΗΝ )
•την υπ’ αριθ. 590/15.09.2015

απόφαση ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου παραχώρησης  νοµιµοποι-
ηµένων ∆ηµοτικών κτηρίων και
εγκαταστάσεων στη δικαιοδοσία
του 
Νοµικού Προσώπου ( Α∆Α:

Ω962ΩΨΝ-1ΑΓ )
•  την υπ’ αριθ.

97290/52329/08.02.2016 απόφ-
αση νοµιµότητας της υπ’ αριθ.    

590/15.09.2015 απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από
την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Αττικής
• την υπ’ αριθ. 310/09.06.2016

απόφαση ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου ως ορθή επανάληψη της
υπ’ αριθ. 590/15.09.2015 απόφ-
ασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
(Α∆Α: Ψ4ΣΝΩΨΝ-ΑΛΟ )
•την υπ’ αριθ.

47929/18255/13.02.2017 απόφ-
αση νοµιµότητας της υπ’ αριθ.     

310/09.06.2016 απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από
την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Αττικής
•   την υπ’ αριθ. 36/15.04.2016

απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου υποβολής αιτήµατος  

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για
την εξ ολοκλήρου παραχώρηση
του ∆ηµοτικού Σταδίου
Ασπροπύργου στο Νοµικό Πρό-
σωπο ( Α∆Α: 69Ι∆ΟΚΨ6-ΡΝΖ )

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
Α)  Την λήψη απόφασης για

την υποβολή αιτήµατος στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την εξ    

ολοκλήρου παραχώρηση του
∆ηµοτικού Σταδίου Ασπροπύρ-
γου ( Γήπεδο ποδοσφαίρου,
Κλειστό γήπεδο µπάσκετ,
βόλεϋ – βοηθητικοί χώροι )  και
Β)  Την αποδοχή όλων των

υποχρεώσεων που απορρέουν
από την εξ ολοκλήρου παρ-
αχώρηση του  ∆ηµοτικού
Σταδίου Ασπροπύργο». 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφ-
ασίσει  σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά
την προαναφερόµενη διαδι-
κασία και αφού έλαβε υπόψη:

1.Την εισήγηση του Προέδρου,
κ. Αντωνίου  Καραµπούλα,
2. Την υπ’ αριθµ. πρωτ.

1270/20.09.2018 εισήγηση του
Προέδρου του Νοµικού
Προσώπου µε την επωνυµία
«Οργανισµός Άθλησης & Φρον-
τίδας Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας», κου Ιωάννη Κατσαρού,
3. Την υπ’ αριθµ. 104/2018

Απόφαση, από το Πρακτικό της
9ης Συνεδρίασης έτους 2018,
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
ανωτέρω Ν.Π.∆.∆., 
πέρασε σε ψηφοφορία, στην

οποία ΥΠΕΡ της εξ  ̀ολοκλήρου
παραχώρησης του ∆ηµοτικού
Σταδίου Ασπροπύργου, από
τον ∆ήµο Ασπροπύργου στον
«Οργανισµό Άθλησης & Φρον-
τίδας Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας», σύµφωνα µε την υπ`
αριθ. 104/2018 απόφαση του
∆.Σ. αυτού, τάχθηκαν είκοσι
πέντε (25) 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 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10.ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ 
11.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
12.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17.ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
19.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21.ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 3 . ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ Ο Υ

ΕΛΕΝΗ
2 4 . ΤΣ Ι Γ Κ Ο Σ - Κ Ω Ν Σ ΤΑ Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 5 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κατά τάχθηκαν  δύο (2) µέλη του
Συµβουλίου, και ον οµαστικά οι
κ.κ. :

1.ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 2.
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ,

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει την  εξ` ολοκλήρου
παραχώρηση του ∆ηµοτικού
Σταδίου Ασπροπύργου, από τον
∆ήµο Ασπροπύργου στον
«Οργαν ισµό Άθλησης & Φρον -
τίδας Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας», σύµφ ων α µε την  υπ`
αριθ. 104/2018 απόφ αση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, του
αν ωτέρω Ν.Π.∆.∆..

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό
434/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΙΕΚ µε Πιστο-
ποίηση κ΄ Επάρκεια Ακτινοπρο-
στασίας (Ε.Ε.Α.Ε)
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΖΑΜΙΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµαα--

ρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ

ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ Η Μ Ο Σ
ΒΥΡΩΝΑ

Βύρων ας, 17/10/2018
Αρ. Πρωτ.: 23628

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

2018-2019

Ο ∆ήµαρχος Βύρων α
προκηρύσσει αν οιχτό διαγω-

ν ισµό µε σφ ραγισµέν ες προ-
σφ ορές για την  αν άδειξη

αν αδόχου εκτέλεσης της «Προ-
µήθειας υλικών  συν τήρησης
κτιρίων  και κοιν οχρήστων
χώρων » προϋπολογισµού

234.408,73€ συµπεριλαµβαν οµέ-
ν ου Φ.Π.Α.24%

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία
επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ
ΒΥΡΩΝΑ

Είδος αναθέτουσας αρχής:
Ο.Τ.Α.

Οδός: ΚΑΡΑΟΛΗ &
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44,Ταχ.Κωδ.:
16233

Τηλ.: 213-2008651(∆/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών)   , 213-
2008668 (Τµήµα Προµηθειών), ,E-
mail: mmitraka@dimosbyrona.gr
(∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)  ,
zafeiri@dimosbyrona.gr (Τµήµα
Προµηθειών) ,Ιστοσελίδα:
www.dimosbyrona.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν
δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα
της σύµβασης µέσω της ιστο-
σελίδας του ∆ήµου Βύρωνα
(www.dimosbyrona.gr) και του
www.eprocurement.gov.gr. 

3. Κωδικοί CPV: Τµήµα 1:
44111000-1, 44521000-8 ,Τµήµα
2: 44191000-5 , Τµήµα 3 :
44115210-4, 44411000-4 ,Τµήµα

4 : 44316510-6, 44313000-7
,Τµήµα 5 : 39299200-6, Τµήµα 6 :
44810000-1, 44500000-5 ,Τµήµα
7 : 34992200-9, 34992300-0
,Τµήµα 8 : 31600000-2,
31514000-2, 31518500-5,
31532110-8, 31518100-
131532510-2, 31532800-
231321210-7, 32551500-5,
Τµήµα 9 : 14213200-9

4. Κωδικός NUTS τόπου παρά-
δοσης της προµήθειας: EL303

5. Περιγραφή της δηµόσιας
σύµβασης: Αντικείµενο της σύµβα-
σης είναι η προµήθεια υλικών
συντήρησης κτιρίων και κοινοχρή-
στων χώρων του ∆ήµου Βύρωνα.
Η προµήθεια έχει ενδεικτική προϋ-
πολογισµένη αξία 234.408,73 € µε
Φ.Π.Α. 24% . 

Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρ-
είται στα κάτωθι τµήµατα :

ΤΜΗΜΑ 1 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
εκτιµώµενης αξίας 49.625,00 €
πλέον  ΦΠΑ   24% , ήτοι
61.535,00 €, συµπεριλαµβανοµέ-
νου ΦΠΑ .

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»,
εκτιµώµενης αξίας 12.375,00 €
πλέον ΦΠΑ 24 % , ήτοι 15.345,00
€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 3 :  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
εκτιµώµενης αξίας 18.526,00 €
πλέον ΦΠΑ 24 % , ήτοι 22.972,24
€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 4 :  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
εκτιµώµενης αξίας 32.260,00 €
πλέον ΦΠΑ 24 % , ήτοι 40.002,40
€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 5 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΛΠ» εκτιµώµεν-
ης αξίας 6.935,00 € πλέον ΦΠΑ
24 % , ήτοι 8.599,40 €, συµπερι-
λαµβανοµένου ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 6 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ
ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»  εκτιµώµενης
αξίας 36.325,00 € πλέον ΦΠΑ 24

% , ήτοι 45.043,00 €, συµπεριλαµ-
βανοµένου ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 7 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ» εκτιµώµενης αξίας
8.865,00 € πλέον ΦΠΑ 24 % , ήτοι
10.992,60 €, συµπεριλαµβανοµέ-
νου ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 8 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
εκτιµώµενης αξίας 16.128,30 €
πλέον ΦΠΑ 24 % , ήτοι 19.999,09
€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 9 :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Α Σ Φ Α Λ Τ Ο Μ Ι Γ Μ Α Τ Ο Σ »
εκτιµώµενης αξίας 8.000,00 €
πλέον ΦΠΑ 24 % , ήτοι 9.920,00
€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

6. Υποδιαίρεση σε τµήµατα:
Προσφορές υποβάλλονται για ένα,
περισσότερα ή όλα τα τµήµατα,
για το σύνολο των ειδών του κάθε
τµήµατος.

7. Εναλλακτικές προσφορές:
Εναλλακτικές προσφορές δεν
γίνονται δεκτές.

8.Χρόνος εκτέλεσης σύµβασης :
Εως 31/12/2019.

9.Όροι εκτέλεσης σύµβασης: Οι
παραδόσεις θα γίνονται και θα
αποπληρώνονται τµηµατικά.

10. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής:
Οικονοµικοί φορείς(Φυσικά ή Νοµι-
κά πρόσωπα, Συνεταιρισµοί,
Ενώσεις κτλ)  που δραστηριοποι-
ούνται στο αντικείµενο της προµήθ-
ειας .

11. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).

12. Παραλαβή προσφορών: Η
διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση
της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr  του ως
άνω συστήµατος. Η καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των
προσφορών είναι στις 19/11/2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα , 11:00
π.µ. 

13. Χρόνος ισχύος προσφορών:

∆ώδεκα (12) µήνες.
14. Γλώσσα σύνταξης προσφο-

ρών: Ελληνική
15. Χρηµατοδότηση: ∆ήµος

Βύρωνα από ίδιους πόρους, από
Σ.ΑΤ.Α. και Σ.Α.Τ.Α. σχολείων.
Κ.Α.Ε. 

30/6661.0001,30/6661.0011,
30/6661.0012, 30/6661.0016,
30/6661.0025, 30/6661.0007
30/6661.0019, 30/6661.0017,
30/6661.0026 , 30/6661.0013,
30/6661.0023, 30/6661.0021,
30/6661.0022 ,30/6662.0001
,20/6662.0002 ,20/6699.0009
,30/6661.0020 , 30/6662.0002,
15/6661.0001, 15/6661.0002 ,
35/6662.0001, 35/6662.0003   ,
20/6661.0002 . Αποφάσεις Ανάλ-
ηψης Πολυετούς Υποχρέωσης
459 , 460 , 461 , 462, 463 , 464 ,
465 , 466 , 467 , 468 , 469 , 470 ,
471 , 472 , 473 , 474 , 475 , 476 ,
477 , 478 , 479 , 480 , 481 , 482 ,
483 , 484 , 485 , 486 , 487 και
488/2018.  

16. Προδικαστικές προσφυγές :
Προδικαστική προσφυγή ενώπιον
της ΑΕΠΠ (Αρχής Εξέτασης Προ-
δικαστικών Προσφυγών)  κατά
πράξης ή παράλειψης της αναθέ-
τουσας αρχής, η οποία κατατίθεται
ηλεκτρονικά µέσω της λειτουρ-
γικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο
του διαγωνισµού. 

17. ∆ηµοσιεύσεις: Η παρούσα
δηµοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο
και αναρτάται, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/) . Το
πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης,
όπως και η προκήρυξη  καταχωρ-
ούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυ-
νση (URL) :   www.dimosbyrona.gr
στην διαδροµή : Ενηµέρωση ►
Προκηρύξεις ∆ιαγωνισµών. 

Ο ∆ήµαρχος Βύρωνα 
.

Γρηγόριος Κατωπόδης

17:10-17.30 Χαιρετι-
σµοί:

● ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών
Γιάν ν ης Κασσαβός

● ∆ιευθυν τής ∆ευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης
Αν ατολικής Αττικής
Στέφαν ος Καπέλας

● Υπεύθυν ος Περιβαλ-
λον τικής Εκπαίδευσης
∆.Ε. Αν ατολ. Ατττικής
∆ρ. Ευάγγελος Μπα-
λιούσης

● ∆ιευθύν τρια Εφορείας
Αρχ αιοτήτων  ∆υτικής
Αττικής  Χριστίν α Μερ-
κούρη ∆ιευθύν τρια  Εφο-
ρείας Αρχ αιοτήτων  ∆υτι-
κής Αττικής

● Γεν ική ∆ιευθύν τρια
ΕΥ∆ΑΠ  Ευτυχ ία
Νεστορίδου

● ∆ιευθύν τρια 12ου
Γυµν ασίου Αχ αρν ών
Μαριάν θη Πλατσή

● Πρόεδρος Συλλόγου
Κατοίκων  Ολυµπιακού
Χωριού  Κυριάκος
Μαρτίν ος

● Γεν ικός ∆ιευθυν τής
ΙΓΜΕ ∆ρ. ∆ηµήτρης
Τσαγκάς

Πρώτο Μέρος

17:30-17:50   Εισήγηση
της Αρχ αιολόγου  ∆ώρας
Γ ε ωρ γο υ σ ο π ο ύ λο υ ,
υπεύθυν ης για το Αδριά-
ν ειο από την  Εφορεία
αρχ αιοτήτων  ∆υτικής
Αττικής µε τον  τίτλο «Το
Αδριάν ειο Υδραγωγείο
στο Ολυµπιακό Χωριό:
αρχ αιολογικά στοιχ εία
από τις πρόσφατες
αν ασκαφικές έρευν ες»

17:50-18:10 Εισήγηση
του Αν απληρωτή καθη-
γητή ΕΜΠ Νικόλαου
Μαµάση, Σχ ολή Πολι-
τικών  Μηχ αν ικών ,
τοµέας Υδατικών  Πόρων
µε τίτλο «∆ιερεύν ηση λει-
τουργίας Αδριάν ειου
Υδραγωγείου»

18:10-18:30 Εισήγηση
του Παν αγιώτη ∆ευτερ-
αίου, υποψηφίου διδάκ-
τορα ΕΜΠ, Πολιτικού
Μηχ αν ικού και Αστικού
Σπηλαιολόγου, «Υπόγεια
εξερεύν ηση στη σήραγγα
του Αδριάν ειου»

18:30-19:00 Εισήγηση
της ∆ρ. Πολιτικού Μηχ α-
ν ικού, ΙΓΜΕ,   Βίλλυ Κον -
τογιάν ν η µε θέµα «Αδριά-
ν ειο Υδραγωγείο. Η γεω-
λογία»

∆εύτερο Μέρος

19:00-20:00 Προτάσεις
για την  αξιοποίηση του
Αδριάν ειου Υδραγωγείου
στην  εκπαιδευτική διαδι

κασία και στην  αειφόρο
αν άπτυξη των  τοπικών
∆ήµων .  

∆ηµόσια Συζήτηση στρ-
ογγυλής τραπέζης µε
συν τον ισµό από τη
Συγγραφέα και Ερευ-
ν ήτρια  Χριστίν α Φίλιππα
και συµµετέχ ον τες:

Μαµάσης Νικόλαος,
Αν απληρωτής καθηγητής
ΕΜΠ, Σχ ολή Πολιτικών
Μηχ αν ικών

Mερκούρη Χριστίν α,
∆ιευθύν τρια  Εφορείας
Αρχ αιοτήτων  ∆υτικής
Αττικής

Σαχ ίν ης Γιώργος, Προϊ-
στάµεν ος Γραφείου
Αξιολόγησης και Υπο-
στήριξης Νέων  ∆ραστηρ-
ιοτήτων  ΕΥ∆ΑΠ

Παπαδάκης Κων σταν -
τίν ος, Βοηθός Γεν ικός
∆ιευθυν τής ΕΥ∆ΑΠ
Νήσων  Αν απτυξιακή

Κατσιγιάν ν ης Αθαν ά-
σιος, Γεν ικός Γραµµατέας
∆ήµου Αχ αρν ών , Πολι-
τικός Μηχ αν ικός

Ευστάθιος Χιώτης, ∆ρ.
Μηχ αν ικός Μεταλλείων  –
Μεταλλουργός τ. ∆ιευθυ-
ν τής ΙΓΜΕ, ∆ΕΠ, µέλος
ΕΜΑΕΤ (Εταιρεία Μελέτης
Αρχ αίας Ελλην ικής
Τεχ ν ολογίας)

∆ηµητρίου Ζωή,  ∆ιε-
υθύν τρια ∆ιεύθυν σης
Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς ,
Αν ακύκλωσης & Καθαρι-
ότητας ∆ήµου Μεταµόρφ-
ωσης

Βιδάλη Άρτεµις, Πράσι-
ν ο Ταµείο (Υπουργείο
Περιβάλλον τος) Μηχ α-
ν ολόγος – Μηχ αν ικός
ΕΜΠ, Μsc Περιβαλλον -
τικός Σχ εδιασµός
πόλεων  και κτιρίων

Εκπρόσωπος Συλλόγου
Κατοίκων  Ολυµπιακού
Χωριού κ. Αν αστάσιος
Νικολόπουλος και Νέας
Γεν ιάς Ολυµπιακού Χωρ-
ιού Βασίλης Βόσιν ας

Αθην ά Στακιά, Εκπαι-
δευτικός 12ου Γυµν ασίου
Αχ αρν ών , συν τον ίστρια
της Ηµερίδας  Συµπερά-
σµατα Μουσικό Κλείσιµο
Ηµερίδας

Σε περίπτωση κακοκαι-
ρίας η ηµερίδα θα πραγ-
µατοποιηθεί στο Αµφιθ-
έατρο του ΙΓΜΕ (οδός
Σπύρου Λούη 1, Γ’)

Πρόγραµµα Ηµερίδας
Η συνέχεια από τη σελ. 3
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

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
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,

AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.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, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

'65, µπάνιο,
ανοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην

Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, 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 πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπε-
δο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Νεαρή νοσοκόµα ζητεί ερ-
γασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευ-
σίνα. Κιν. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

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

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 περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.

Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-

πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

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

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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 τρ-
ιάρι. Τηλ: 6946971237

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35 ετών. 

Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας - 
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com  

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

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ.ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος

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

τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 
-  Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου,
για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου

∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε
θέα την  Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε

θέση πάρκινγκ. Ενοίκιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικοινωνίας:

2105574070 & 6974668763ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ
ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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16-θριάσιο Πέµπτη 18 Οκτωβρίου 2018  

ΟΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
για την Εθνική Επέτειο της 28ης

Οκτωβρίου 1940 στον δήµο Αχαρνών
Εορτασµός Εθν ικής Επετείου 28ης

Οκτωβρίου 1940

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης
Κασσαβός έχ ει την  τιµή και τη χ αρά ν α
σας προσκαλέσει την  Κυριακή 28 Οκτω-
βρίου 2018 στις εορταστικές εκδηλώσεις
που διοργαν ών ει ο ∆ήµος Αχ αρν ών  για
την  Εθν ική Επέτειο του 1940. 

Πρόγραµµα εορταστικών  εκδηλώσεων

∆ηµοτική εν ότητα Αχ αρν ών  
● 10:00 Προσέλευση σχ ολείων , συλλό-

γων , σωµατείων  και οργαν ώσεων  στον
Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου

● 10:10 Προσέλευση επισήµων
● 10:15 Επίσηµη ∆οξολογία
● 10:30 Μετάβαση στο µν ηµείο Ηρώων
● 10:45 Επιµν ηµόσυν η ∆έηση.

Εκφών ηση του Παν ηγυρικού της Ηµέρας
από την  αριστούχ ο Αικατερίν η – Κων -
σταν τίν α ∆αµιαν ού του Ιωάν ν η Φοιτήτρ-
ια Ιατρικής. Κατάθεση Στεφάν ων . Αν άκρ-

ουση του Εθν ικού  Ύµν ου. 
● 12:00 Παρέλαση στην  οδό Φιλαδελφείας (∆ηµα-

ρχ είο) 

Τελετάρχ ης κ. Νικόλαος Τσουκλίδης (τηλ.: 697 755
0405)

∆ηµοτική εν ότητα Θρακοµακεδόν ων  
● 09:30 Προσέλευση σχ ολείων , συλλόγων , σωµα-

τείων  και οργαν ώσεων  στον  Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας 
● 09:55 Προσέλευση επισήµων
● 10:00 Επίσηµη ∆οξολογία και εκφών ηση του

Παν ηγυρικού της Ηµέρας από τον  αριστούχ ο ∆ευ-
καλίων  Μπέλλα του Μιχ αήλ Φοιτητή της Σχ ολής Ηλεκ-
τρολόγων  Μηχ αν ικών  και Υπολογιστών  του ΕΜΠ  

● 10:25 Συγκέν τρωση των  µαθητών , των  προσκό-
πων  και των  φορέων  που θα παρελάσουν  στη δια-
σταύρωση των  οδών  Πρωταγόρα και Ηφαιστίων ος 

● 10:40 Παρέλαση    

Η φωτογραφία του εξωφύλλου στην Πρόσ-
κληση απεικονίζει τον Μενιδιάτη Σαράντη Βλάχο µε
το πολυβόλο του (από το αρχείο της Ιστορικής και
Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών).

Η ορχήστρα Academica για µια ακόµη φορά στην Ελευσίνα. 
Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 - ώρα 8:30 µ.µ - ∆ηµαρχείο Ελευσίνας


