
«Πράσινο φως» για τη µη περικοπή των
συντάξεων από το Euroworking Group

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΓΓ..  ΚΚαασσσσααββοούύ    
µµεε  ττοο  ννέέοο  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  

ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΓΓοοννέέωωνν  ττοουυ
2211οουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ

Η επικείµενη µετεγκατάσταση του 21ου
∆ηµοτικού Σχολείου και η προόδος των
εργασιών του εργολάβου της ΚτΥπ ΑΕ, 

στο επίκεντρο της συζήτησης 

Καταστρώνει τα στρατηγικά του 
σχέδια για το Θριάσιο II ο ΟΣΕ 

Κακοποιοί διέρρηξαν για 11η φορά το Κέντρο
Εργασίας Αναπήρων στα Άνω Λιόσια

«∆εν έχουµε τη δυνατότητα να επισκευάζουµε τις ζηµιές που προκαλούν».
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ
ΟΙ ΛΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

‘’Η συµµετοχή των δηµοτών
στις συνελεύσεις ενισχύει

την άµεση επικοινωνία
που σταθερά επιδιώκουµε

ως ∆ηµοτική Αρχή 
τα τελευταία χρόνια’’

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ! ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ!

Επεκτείνεται στα περισσότερα σχολεία του ∆ήµου
Χαϊδαρίου η ανακύκλωση σχολικών βιβλίων 
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Μήνυµα της ∆ηµάρχου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας, ένα χρόνο
µετά την τραγωδία στη Μάνδρα

‘’Μετά την Τετάρτη 15 Νοεµβρίου 2017 κανείς
από εµάς δεν είναι ίδιος. Από εκείνη την ηµέρα οι

άνθρωποι που χάθηκαν χαράχτηκαν για πάντα
στη µνήµη και στην καρδιά µας’’.  σσεελλ..    77

∆υστύχηµα στην Εθνική οδό
 Αθηνών - Κορίνθου 

ΑΑυυττοοκκίίννηηττοο  ««κκόόππηηκκεε»»  
σσττηη  µµέέσσηη..

ΝΝεεκκρρόόςς  οο  οοδδηηγγόόςς
σσεελλ..    22

σσεελλ..    77

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

του βρεφονηπιακού
Σταθµού στο Ζεφύρι
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Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ. 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50, 2105580394

Ελευσίνα
Παππά Ιωάννα Κ. Νέζη Νικολάου 44, 

2105547707

Μάνδρα
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954 ,
08:00-23:00

Ανω Λιόσια
Παππού Γεωργία Ι. 

Λεωφόρος Φυλής 186,  2102474995

Αχαρν ές
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Φιλαδελφείας 237-239 - Κόκκιν ος Μύλος,
2102316737

Χαιδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, 

Πλησίον Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής - ∆άσος,
2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις        

Η θερµοκρασία έως 17
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17,21,25,29,

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιφιγένεια, Ματθαίος, Μαθιός,

Μαθαίος, Ματθούλα, Ματθίλδη, Θίλδα,
Τίτα, Μαθούλα

Πέραν του νέου
Εµπορευµατικού
Κέντρου, στο

Θριάσιο Πεδίο προγραµ-
µατίζεται και η κατασκευή
του Εµπορευµατικού Σιδηρ-
οδροµικού Σταθµού καθώς
και του Σταθµού ∆ιαλογής
του ΟΣΕ, µε την σχετική
σύµβαση να πρέπει να έχει
υπογραφεί έως την 31η
Μαρτίου 2019, σύµφωνα µε
πρόσφατη απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Το
µεγάλο στοίχηµα δηλαδή
είναι να τρέξει γρήγορα ο
διαγωνισµός, να προσελ-
κύσει σηµαντικό αριθµό
διαγωνιζοµένων που θα
εξασφαλίσει την επιτυχή
έκβαση του και να ολοκληρ-
ωθεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα.

Ο ΟΣΕ, πάντως, παρουσιάζεται έτοιµος να διαδρα-
µατίσει τον ρόλο που του αναλογεί στα logistics, τις
συνδυασµένες µεταφορές και τον σιδηρόδροµο , καθώς
θα είναι ο πλέον αρµόδιος για τη διαχείριση και αξιο-
ποίηση του εµπορευµατικού σιδηροδροµικού σταθµού
και του σταθµού διαλογής στο Θριάσιο.

Αυτό δήλωσε  στη «Ν» ο πρόεδρος του Οργανισµού
Γιώργος Κακουλάκης, µε τροπολογία που κατέθεσε ο
υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών στο σχέδιο νόµου
για το Θριάσιο εµπορευµατικό κέντρο, ο ΟΣΕ ορίστηκε
αρµόδιος για την αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση
και εµπορική εκµετάλλευση του Εµπορευµατικού Σιδηρ-
οδροµικού Σταθµού και του Σταθµού ∆ιαλογής (ΕΣΣΣ∆Ι),
καθώς και όλων των κτισµάτων που βρίσκονται επί του
ακινήτου ιδιοκτησίας του στο Θριάσιο Πεδίο. 

∆ιευκρινίζεται ότι το Θριάσιο ΙΙ, ή αλλιώς ΕΣΣΣ∆Ι, το
οποίο θα αξιοποιηθεί µέσω Σ∆ΙΤ,  είναι διαφορετικό από
το Θριάσιο Ι, το οποίο παραχωρήθηκε από τη ΓΑΙΑΟΣΕ
στην κοινοπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ - Goldair.

∆υνατότητες ο διαχειριστής υποδοµής να εκτελεί
και µεταφορικό επιβατικό έργο

Να σηµειωθεί ότι την στρατηγική του ΟΣΕ ανέλυσε
πριν µερικές ηµέρες ο πρόεδρος του Οργανισµού, Γιώρ-
γος Κακουλάκης, στη διηµερίδα της Ρυθµιστικής Αρχής
Σιδηροδρόµων (ΡΑΣ) για το 4ο Σιδηροδροµικό Πακέτο,
που διοργανώθηκε στο  Κτίριο ∆ιοίκησης (Κτίριο 8 – Κόκ-
κινο) στο Εµπορευµατικό Κέντρο του Θριασίου Πεδίου
στον Ασπρόπυργο. Μεταξύ άλλων, ο κ. Κακουκάλης ,
ανέφερε:Θα λέγαµε ότι οι διατάξεις του 4ου σιδηροδρο-

µικού πακέτου αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρ-
µογή του µοντέλου της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρη-
σης που διαχειρίζεται την σιδηροδροµική υποδοµή και
παράλληλα εκτελεί και µεταφορικό έργο.

Σε αυτή την περίπτωση, πράγµατι, οι ανωτέρω διατά-
ξεις είναι βαρύνουσες και εξασφαλίζουν την απαραίτητη
ανεξαρτησία και αµεροληψία.

Χαιρετίζουµε τη δυνατότητα που δίνει το 4ο σιδηροδρ-
οµικό πακέτο να µπορεί ο διαχειριστής υποδοµής να
εκτελεί και µεταφορικό επιβατικό έργο υπό τη συµµετοχή
του σε µία κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση.

Ο ΟΣΕ, στον επιχειρησιακό του σχεδιασµό, σε συνερ-
γασία µε το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, θα
εξετάσει τις δυνατότητες που του παράσχει η νοµοθεσία,
προκειµένου να δραστηριοποιηθεί στο µέλλον, παράλ-
ληλα, και στην παροχή µεταφορικού έργου. Είναι ένα
δικαίωµα που µας δίνεται και δεν θα το απεµπολήσουµε.

Θα το µελετήσουµε προσεκτικά λαµβάνοντας υπόψη
τη διαµορφωθείσα κατάσταση στην ελληνική σιδηροδρο-
µική αγορά επιβατών µέσα στην επόµενη διετία που θα
έχει ολοκληρωθεί το σύγχρονο σιδηροδροµικό δίκτυο.

Κατανοούµε επίσης, ότι η αλλαγή του µοντέλου και το
πέρασµα σε µια κάθετα ολοκληρωµένη δοµή οφείλει να
συµβαδίσει µε όλα εκείνα τα εχέγγυα που τεκµηριώνουν
λογιστική , διαχειριστική και οργανωτική ανεξαρτησία του
διαχειριστή υποδοµής από οποιαδήποτεάλλη νοµική
οντότητα – διακριτό τµήµα που επιτελεί σιδηροδροµική
µεταφορά είτε επιβατών είτε εµπορευµάτων.

Με τις πιο πάνω προϋποθέσεις ο ΟΣΕ θα σχεδιάσει τη
δηµιουργία του κατάλληλου σχήµατος για την αξιο-
ποίηση σηµαντικών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων
του ελληνικού σιδηροδροµικού δικτύου.

∆υστύχηµα στην Εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου 
- Αυτοκίνητο «κόπηκε» στη µέση.Νεκρός ο οδηγός
∆υστύχηµα σηµειώθηκε το βράδυ

της Τετάρτης περίπου  τις 21:00  στην
Εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου, στο
42ο χιλιόµετρο στο ύψος της Νέας
Περάµου. 

Σύµφωνα µε την τροχαία, ο οδηγός ΙΧ
αυτοκινήτου που κινείτο προς Κόρι-
νθο, για άγνωστο λόγο έχασε τον
έλεγχο και ξέφυγε από την πορεία του
µε συνέπεια το όχηµα να βρεθεί στο
αντίθετο ρεύµα. 

Το λευκό seat κατέληξε να καρφωθεί
το µισό επάνω στο διαχωριστικό στηθ-
αίο και να  «κοπεί» στην κυριολεξία στη µέση. Ο οδηγός έχασε τη ζωή του. Η τροχαία έχει ξεκινήσει
ήδη διαδικασία προανάκρισης. 

Καταστρώνει τα στρατηγικά του σχέδια
για το Θριάσιο II ο ΟΣΕ 



Σ
ε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του Βρεφονηπιακού Σταθµού στο Ζεφύρι , έργο που
θεµελιώθηκε τον περασµένο Ιούλιο από τον ∆ήµαρχο Φυλής . Τις προσεχείς ηµέρες τελειώνει η
διαδικασία της κατασκευής της πλάκας του υπογείου και αναµένεται να ξεκινήσουν τα έργα της κατασ-

κευής του ισογείου, ενώ στη συνέχεια σειρά θα πάρει ο Α΄ όροφος του κτιρίου, αλλά και ο περιβάλλον
χώρος, ο οποίος περιλαµβάνει παιδική χαρά µε όργανα παιχνιδιού, πράσινο για παιχνίδι και περίπα-
το.
Ο Βρεφονηπιακός Σταθµός θα διαθέτει τµήµα Βρεφών για βρέφη από 6 µηνών µέχρι 2,5 ετών, τµήµα
νηπίων για παιδιά από 2,5 ετών µέχρι 6 ετών και τµήµα νηπίων µε αναπηρία για παιδιά από 2,5 ετών
µέχρι 6 ετών.
«Ο αριθµός των βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενούνται προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τις ανάγκες
και τις απαιτήσεις του ∆ήµου Φυλής και στόχος µας είναι ο Σταθµός να παραδοθεί σύµφωνα µε το χρο-
νοδιάγραµµα και να λειτουργήσει από τον Σεπτέµβρη του 2019…» αναφέρει σχετικά ο ∆ήµαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς.
Από την πλευρά του, ο αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάσης Σχίζας τόνισε: «Το κτιριολογικό
πρόγραµµα που υλοποιείται, ακολουθεί τις προδιαγραφές που ορίζονται από το νόµο, µε γνώµονα
τους κανόνες υγιεινής και την ασφάλεια των παιδιών».
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Σας προσκαλούµε ν α συµµετέχ ετε στις Λαϊκές
Συν ελεύσεις, που πραγµατοποιούν ται σε ολόκληρο
το Χαϊδάρι έως 21 Νοέµβρη. 

Συγκεκριµέν α το πρόγραµµα των  λαϊκών  συν ε-
λεύσεων  συν εχ ίζεται ως εξής:

Κυριακή 18 Νοέµβρη, στις 11 π.µ., στην  Κάτω
Αφαία, στην  αίθουσα «Ελπίδα», Στρατηγού Σίµων ος
Θεολόγου 11.

∆ευτέρα 19 Νοέµβρη, στις 8 µ.µ., στο ∆αφν ί, στην
αίθουσα εκδηλώσεων  6ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου, Κοµ-
ν ην ών  39.

Τετάρτη 21 Νοέµβρη, στις 7 µ.µ., στο Κέν τρο, στην
αίθουσα εκδηλώσεων  του ∆ηµαρχ είου, Στρατ. Καραϊ-
σκάκη 138 και Επαύλεως.

Η συµµετοχ ή των  δηµοτών  στις συν ελεύσεις
εν ισχ ύει την  άµεση επικοιν ων ία που σταθερά επι-
διώκουµε ως ∆ηµοτική Αρχ ή τα τελευταία χ ρόν ια.

Στις Λαϊκές Συν ελεύσεις αν απτύσσεται πλούσιος
διάλογος, γίν εται κριτική και αν αφορά στα προβλήµα-
τα και υπάρχ ει πλούτος εποικοδοµητικών  προτά-
σεων . Αποτελούν  κάτι πρωτόγν ωρο για την  πόλη
µας, γιατί θέλουµε τον  πολίτη συµµέτοχ ο και όχ ι
θεατή των  εξελίξεων .

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΓΓ..  ΚΚαασσσσααββοούύ    
µµεε  ττοο  ννέέοο  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  

ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΓΓοοννέέωωνν  ττοουυ
2211οουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ

Η επικείµενη µετεγκατάσταση του
21ου ∆ηµοτικού Σχολείου και η

προόδος των εργασιών 
του εργολάβου της ΚτΥπ ΑΕ , στο

επίκεντρο της συζήτησης 

Μ
ε το νεοεκλεγέν ∆.Σ. του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεµόνων του 21ου ∆ηµο-
τικού Σχολείου Αχαρνών συναντήθηκε ο

∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, παρου-
σία του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου Αχαρνών κ.
Θανάση Κατσιγιάννη και του Προέδρου της Σχολι-
κής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του
∆ήµου Αχαρνών κ. Κώστα Καρυδάκη. 

Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέµα της επι-
κείµενης µετεγκατάστασης του 21ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Αχαρνών και της προόδου των εργασιών
του εργολάβου της ΚτΥπ ΑΕ (πρώην ΟΣΚ), στον
νέο χώρο του σχολείου, καθώς και η κάλυψη των
λειτουργικών ζητηµάτων του σχολείου µέχρι την
ολοκλήρωση της µετεγκατάστασης. 

Όπως ανέφερε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός: "Ο ∆ήµος Αχαρνών και η Σχολική Επι-
τροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, παρακολουθ-
ούν ενδελεχώς την πορεία εργασιών του εργολά-
βου της ΚτΥπ ΑΕ για την µετεγκατάσταση του 21ου
∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών και είναι διαθέσιµοι
για κάθε είδους συνεργασία ή/και βοήθεια, προκει-
µένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα που έχει ορι-
στεί, ώστε την περίοδο των Χριστουγέννων να
είναι εφικτή η µετεγκατάσταση του σχολείου στον
νέο χώρο. 

Παράλληλα ο ∆ήµος Αχαρνών και η Σχολική Επι-
τροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι καθ' όλα
προετοιµασµένοι να παραλάβουν το νέο σχολείο
και να προβούν σε απαραίτητες ενέργειες, ώστε το
σχολείο να καταστεί πλήρως λειτουργικό για µαθη-
τές και εκπαιδευτικούς, καθώς και να προβούν σε
απαραίτητες εργασίες και ενέργειες που απαι-
τούνται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του
σχολείου στις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστά-
σεις.", τονίζοντας ότι: "Είναι σαφές ότι η προσοχή
µας εστιάζεται στον νέο χώρο που θα φιλοξενήσει
το 21ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, διαδικασία που
αναµένεται να ολοκληρωθεί πολύ σύντοµα, ωστό-
σο για το σύντοµο µεσοδιάστηµα που µεσολαβεί,
θα πρέπει να διασφαλίσουµε την οµαλή λειτουργία
του σχολείου µέσα από παρεµβάσεις, οι οποίες
έχουν τον χαρακτήρα του βραχυπρόθεσµου, αλλά
έχουν παράλληλα και τον χαρακτήρα του αναγ-
καίου και απαραίτητου".

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
του βρεφονηπιακού Σταθµού στο Ζεφύρι

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ ΟΙ ΛΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

‘’Η συµµετοχή των δηµοτών στις συνελεύσεις ενισχύει την άµεση επικοινωνία
που σταθερά επιδιώκουµε ως ∆ηµοτική Αρχή τα τελευταία χρόνια.’’
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
∆ιοικήτρια 2ης ΥΠΕ

∆ιοικητής ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ
Θέµα: Παραβίαση των δικαιωµάτων εργολαβικών

εργαζοµένων στο ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ
Σοβαρό πρόβληµα επιβίωσης αντιµετωπίζουν οι εργολα-

βικοί εργαζόµενοι στη σίτιση στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκοµείο, που
είναι απλήρωτοι για τον µήνα Οκτώβριο, λόγω της συστηµα-
τικής καθυστέρησης στις πληρωµές από την εργολαβική
εταιρεία ΑΡΙΑΝΘΗ ΕΠΕ. Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, συχνά
αναγκάζονται να εργάζονται απλήρωτες υπερωρίες, επειδή
οι εργολαβικές εταιρείες, που έχουν αναλάβει διαδοχικά τη
σίτιση στο νοσοκοµείο, µείωσαν το ωράριο εργασίας στα-
διακά από 8 σε 6,5 ώρες.  

Αντίστοιχα, οι εργολαβικές καθαρίστριες πληρώθηκαν το
επίδοµα καλοκαιρινής αδείας στις 15 Οκτωβρίου – κατόπιν
επανειληµµένων καταγγελιών και παρεµβάσεων του σωµα-
τείου µας - ενώ όπως καταγγέλλουν οι ίδιες οι εργαζόµενες,
η εργολαβική εταιρεία ΑΝΟ∆ΙΚΗ συστηµατικά δεν τους δίνει
εξοφλητικές αποδείξεις µισθοδοσίας και απασχολεί λιγότερ-
ους εργαζόµενους από ότι προβλέπει η σύµβαση της µε το
νοσοκοµείο, µε αποτέλεσµα να αναγκάζονται εργαζόµενοι
να δουλεύουν πολλές φορές ένδεκα και δώδεκα µέρες χωρίς
ρεπό. 

Παρά τις επανειληµµένες παρεµβάσεις µας προς τους
αρµόδιους υπουργούς και τις διοικήσεις της 2ης ΥΠΕ και του
ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκοµείου, οι εργολαβικές εταιρείες
συνεχίζουν, ουσιαστικά ανενόχλητες, να παραβιάζουν τα
δικαιώµατα των εργαζοµένων. 

Αποδεικνύεται, για άλλη µια φορά, ότι η πολιτική ιδιωτικο-
ποιήσεων υπηρεσιών των Νοσοκοµείων οδηγεί µόνο στην

αύξηση των κερδών
των επιχειρηµατιών
και σε παραβίαση και
των στοιχειωδών
εργατικών δικαιωµά-
των και µισθούς –
πείνας για τους εργο-
λαβικούς εργαζόµε-
νους. 

Μόνο αγανάκτηση
λοιπόν προκαλεί το έγγραφο του υπουργείου Εργασίας, που
απαντάει, σε σχετική καταγγελία – υπόµνηµα του Σωµατείου
µας, ότι σε έλεγχο των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων
στις εργολαβικές εταιρείες που έχουν αναλάβει την καθαρι-
ότητα και σίτιση στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκοµείο «δεν διαπι-
στώθηκαν παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας». 

Ζητάµε από τους αρµόδιους υπουργούς και τις διοικήσεις
της 2ης ΥΠΕ και του ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ να προχωρήσουν σε
όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε:

► να πληρωθούν άµεσα η µισθοδοσία του Οκτωβρίου και
οι πραγµατοποιηθείσες υπερωρίες και να εξασφαλιστεί ότι
θα πληρώνονται οι εργαζόµενοι κάθε µήνα, χωρίς καµία
καθυστέρηση και περικοπή

► να δοθούν όλα τα χρωστούµενα ρεπό στις εργολαβικές
καθαρίστριες

► να σταµατήσει η εργοδοτική τροµοκρατία και οι «προ-
ειδοποιήσεις» προς τους εργαζόµενους να µην ενηµε-
ρώνουν για την παραβίαση των δικαιωµάτων τους

Γνωρίζουµε ότι οριστική λύση, και αυτό διεκδικούµε, είναι
η ανάκληση της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών και η πρό-
σληψη ΟΛΩΝ των εργολαβικών συναδέλφων (και όσων
επιπλέον χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών) µε
µόνιµη σχέση εργασίας και πλήρη δικαιώµατα.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας

Βαρδαβάκης Μανώλης Ιωαννίδης Παναγιώτης

Καλλιάνος: ∆ραµατική αλλαγή του καιρού 
το Σαββατοκύριακο µε χιόνια και βροχές

Μία πρώτη προσπάθεια να µας δείξει τα «δόντια» του
θα κάνει από την Παρασκευή ο χειµώνας, αφήνοντας
έτσι πίσω του το ανοιξιάτικο σκηνικό των τελευταίων

εβδοµάδων. 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον µετεωρολόγο Γιάννη Καλλιά-

νο, ο χειµώνας θα µπει για τα καλά την Παρασκευή µε τις
πρώτες νιφάδες χιονιού να πέφτουν στην χώρα µας.

Η χιονόπτωση θα αρχίσει από τα χιονοδροµικά κέντρα της
Ελλάδας, αλλά δεν αποκλείεται το χιόνι να φτάσει και σε περ-
ιοχές µε χαµηλότερο υψόµετρο.

Εκτός από χιόνια σε ορισµένες περιοχές, αναµένονται και
βροχές σε όλη την χώρα, κυρίως το Σαββατοκύριακο και µπορ-
εί και την ∆ευτέρα.

Η µέγιστη θερµοκρασία στη Αθήνα να είναι από 18 °C µέχρι
και 13 °C.

ΚΑΤΑΦΘΑΝΕΙ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μετά τις τελευταίες σχεδόν ανοιξιάτικες ηµέρες, φαίνεται ότι ο
χειµώνας θα κάνει µια πρώτη προσπάθεια για φέτος να µας
δείξει τα «δόντια» του, αφού σύµφωνα µε τα τελευταία προγνω-
στικά στοιχεία από την Παρασκευή και στη συνέχεια ο καιρός θα
καταστεί χειµωνιάτικος για τις περισσότερες περιοχές της
χώρας.

Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΦΤΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΧΙΟΝΙΑ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ 1000-1100 ΜΕΤΡΑ

Την Παρασκευή ο καιρός θα καταστεί άστατος σε αρκετές περ-
ιοχές των Επτανήσων, της ηπειρωτικής Ελλάδας (κυρίως από
τη Θεσσαλία και νοτιότερα) αλλά και του κεντρικού και νότιου
Αιγαίου.

Σε αυτές τις περιοχές θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές αλλά
και τοπικές χιονοπτώσεις που στα αντίστοιχα ορεινά ηπειρωτικά
θα εκδηλώνονται ακόµη και πάνω από τα 1000-1100 µέτρα
ενδεικτικά.Κατά τόπους και κατά περιόδους οι βροχοπτώσεις θα
είναι έντονες κυρίως στις νότιες ηπειρωτικές και νησιωτικές περ-
ιοχές όπου σε αυτά τα τµήµατα είναι πιθανό να εκδηλωθούν και
τοπικές καταιγίδες.

ΟΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Προφανώς οι χιονοπτώσεις θα κάνουν την εµφάνιση τους
πρώτα σε διάφορα χιονοδροµικά κέντρα της δυτικής, κεντρικής
και νότιας ηπειρωτικής χώρας µιας και αυτά βρίσκονται σε αρκε-
τά µεγάλα υψόµετρα (µεγαλύτερα των 1100 µέτρων που θα
εντωπίζονται οι περισσότερες χιονοπτώσεις).

Σε ορισµένες περιοχές όµως τα χιόνια θα κατέβουν χαµηλότε-
ρα ακόµη και από τα χιονοδροµικά µε αποτέλεσµα να χαρούν
ιδιαιτέρως οι λάτρεις του χιονιού και του χειµώνα.

Αν θα λειτουργήσουν η όχι τα χιονοδροµικά δεν το ξέρει
κανείς, διότι το φρέσκο χιόνι πρέπει καταρχήν να είναι αρκετό,
να πατηθεί και εν συνεχεία να είναι έτοιµα να υποδεχθούν τον
κόσµο.

Αυτό µένει να το δούµε αν και οι πιθανότητες δεν είναι τόσο
αυξηµένες να συµβεί.

Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
– ΧΙΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 750 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ –
ΑΝΕΜΟΙ 8 ΜΕ 9 ΜΠΟΦΟΡ

Η κακοκαιρία µε τις βροχές και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά θα
διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για τις
περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η θερµοκρασία θα σηµειώσει περαιτέρω πτώση και οι άνεµοι
στα πελάγη θα πνέουν Βόρειοι – Βόρειοανατολικοί και πολύ
ισχυροί φτάνοντας ακόµη και τα 8-9 µποφόρ ιδιαιτέρως σε περ-
ιοχές του Ιονίου.

Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια του Σαββα-
τοκύριακου οι χιονοπτώσεις θα έχουν την τάση να επηρεάσουν
και περιοχές χαµηλότερου υψοµέτρου κυρίως σε τµήµατα της
δυτικής Μακεδονίας (εκτιµώµενο υψόµετρο τα 750-800 µέτρα).

ΟΙ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΘΑ
ΕΡΘΟΥΝ ΠΑΝΤΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Πάντως αξίζει να σηµειωθεί πως την Παρασκευή και το Σάβ-
βατο οι βροχές αλλά και οι αντίστοιχες χιονοπτώσεις που θα
επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και νότια τµήµατα της
χώρας θα είναι κυρίως τοπικές και µικρής χρονικής διάρκειας
και έντασης, ενώ την Κυριακή τα φαινόµενα θα έχουν την τάση
να επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Εξαρθρώθηκε κύκλωµα που
έκλεβε µετασχηµατιστές της ∆ΕΗ

Ε
γκληµατική οµάδα που δραστηριοποιούν ταν
στην  κλοπή χ αλκού από µετασχ ηµατιστές της
∆.Ε.Η. στην  ευρύτερη περιοχ ή της Καρδίτσας

εξαρθρώθηκε από την  Ελλην ική Αστυν οµία.
Συν ελήφθησαν  οκτώ άτοµα, ηλικίας από 19 έως 38

ετών , εν ώ αν αζητούν ται δύο ακόµη άτοµα.
Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση

στοιχ είων  για οργαν ωµέν η αγορά και µεταφορά χ αλ-
κού, προερχ όµεν ου από κλοπές µετασχ ηµατιστών
της ∆.Ε.Η., διαπιστώθηκε ότι τρεις από τους συλληφ-
θέν τες, µαζί µε τους δύο συν εργούς τους που αν αζ-
ητούν ται, αποκόλλησαν  αρχ ικά τους µετασχ ηµατιστές
από πέν τε στύλους της ∆.Ε.Η.

Στη συν έχ εια, µε τη χ ρήση ειδικών  εργαλείων – γάν -
τζων  και διαρρηκτικών  εργαλείων , αφαίρεσαν  από το
εσωτερικό των  µετασχ ηµατιστών  τα χ άλκιν α εξαρτή-
µατά τους (πην ία κλπ), καθώς και τα καλώδια παροχ ής
ρεύµατος, συν ολικού βάρους (422) κιλών , εν ώ ο τέτα-
ρτος συλληφθείς κατευθυν όταν  µε Ι.Χ. φορτηγό
αυτοκίν ητο στο σηµείο για ν α αγοράσει τα αφαιρεθέν -
τα χ άλκιν α αν τικείµεν α.

Τα κλοπιµαία κατασχ έθηκαν  και αποδόθηκαν  σε
υπεύθυν ο της ∆.Ε.Η., εν ώ επιπλέον  κατασχ έθηκαν
το προαν αφερόµεν ο όχ ηµα και έν α ακόµη Ι.Χ. επιβα-
τικό αυτοκίν ητο, καθώς και µικροποσότητα κάν ν αβης,
µία ηλεκτρον ική ζυγαριά και το χ ρηµατικό ποσό των
3.845 ευρώ.

Από την  πρόοδο της αστυν οµικής έρευν ας εξακρ-
ιβώθηκε ότι τουλάχ ιστον  από τις αρχ ές του 2018 οι
δράστες είχ αν  συγκροτήσει εγκληµατική οµάδα µε
σκοπό τη διάπραξη οργαν ωµέν ων  κλοπών
µετασχ ηµατιστών  από χ ωράφια της ευρύτερης περ-
ιοχ ής των  Σοφάδων  Καρδίτσας.

Σηµειών εται ότι µέχ ρι στιγµής έχ ουν  εξιχ ν ιαστεί 133
κλοπές µετασχ ηµατιστών  της ∆.Ε.Η., εν ώ η συν ολική
ζηµία που υπέστη η επιχ είρηση αν έρχ εται στο συν ο-
λικό χ ρηµατικό ποσό των  (479.644,86) ευρώ.
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Α
ρκετές σχολικές µονάδες του ∆ήµου  Χαϊ-
δαρίου, εντάχθηκαν στο πρόγραµµα
ανακύκλωσης σχολικών βιβλίων, το οποίο

ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά το 2018 και τώρα
επεκτείνεται στα περισσότερα από τα σχολεία της
πόλης µας.

Οι µαθητές θα έχουν την ευκαιρία να µάθουν για
την ανακύκλωση, ανακυκλώνοντας τα παλιά σχολι-
κά τους βιβλία. Ο σεβασµός στο περιβάλλον είναι
βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του πολιτισµού 

και της κοινωνικής συνείδησης, γι’ αυτό µια
απλή δραστηριότητα όπως αυτή µπορεί να διδάξει
πολλά, να τροφοδοτήσει µε αξίες –θεµέλια- τους
µαθητές της πόλης.

Αποτελεί προτεραιότητά µας ο σεβασµός στο
περιβάλλον και πολύ περισσότερο η διαµόρφω-
ση περιβαλλοντολογικής συνείδησης στις νέες
γενιές.Ο σεβασµός στο περιβάλλον δεν αποτελεί
ατοµική υπόθεση αλλά είναι κοινωνική υποχρέω-
ση!, καταλήγει σε ανακοίνωσή του ο ∆ήµος 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ! ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ!

Επεκτείνεται στα περισσότερα σχολεία του ∆ήµου
Χαϊδαρίου η ανακύκλωση σχολικών βιβλίων 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Προχωρά ένα µεγάλο έργο για
την αποχέτευση οµβρίων στην

Άνω Ελευσίνα
Ακόµη ένα µεγάλο έργο στον ∆ήµο Ελευσίνας εισέρχε-

ται σε φάση υλοποίησης από την Περιφέρεια Αττικής.
Πρόκειται για το έργο µε τίτλο: « Αποχέτευση οµβρίων
υδάτων στην Άνω Ελευσίνα ».

Προκειµένου να καταστεί δυνατή η προώθηση του εν
λόγω έργου, χρειάστηκε χρόνος και στενή συνεργασία
µε τον ∆ήµο Ελευσίνας ώστε να ξεπεραστούν και οι
τελευταίες εκκρεµότητες που παρουσίαζε η µελέτη ως
προς τον αποδέκτη των υδάτων.

Το έργο βρίσκεται πλέον σε διαγωνιστική διαδικασία
για την ανάδειξη εργολάβου, ενώ η Περιφέρεια Αττικής
θα αναλάβει εξ' ολοκλήρου, τόσο την χρηµατοδότηση
του µε ποσό που θα ανέρχεται στα 6.464.231,00 ευρώ,
όσο και την φάση υλοποίησης του µε την κατασκευή
αγωγών οµβρίων υδάτων µήκους 4.300 µέτρων.

Φιλό∆ηµος ΙΙ: Ακόµη 11,2 εκατ. ευρώ σε δήµους

Θα διατεθούν για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και
αύλειων χώρων, την αναβάθµιση παιδικών χαρών και
µηχανήµατα έργου

Νέες χρηµατοδοτήσεις σε δήµους της χώρας συνολι-
κού προϋπολογισµού 11.212.387 ευρώ, στο πλαίσιο
των Προσκλήσεων του προγράµµατος «Φιλό∆ηµος ΙΙ»,
για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων,
την αναβάθµιση παιδικών χαρών και την προµήθεια
µηχανηµάτων έργου, ενεργοποιούνται µε απόφαση του
υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΣΤΟ
ΖΕΦΥΡΙ 

Την Κυριακή 18 Νοεµβρίου 2018 10�00
- 13�00 (Μέτα την Θεία Λειτουργιά), ο
Ι.Ν. Παναγιάς Γρηγορούσης και ο Ι.Ν.
Αγίου Στυλιανού και η ∆ηµοτική Ενότ-

ητα Ζεφυρίου Συνδιοργανώνουν εθελον-
τική αιµοδοσία, σε συνεργασία µε το

Γενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρα-
κος "Η ΣΩΤΗΡΊΑ". Στο Μικροβιολογικό
Εργαστήριο ∆ηµητρίου Καλικάντζαρου
έναντι του Ι.Ν. Παναγιάς Γρηγορούσης

Τ
η ζεστή φι λοξενί α του 3ου Λυκεί ου Άνω Λι οσί ων και  του
∆ήµου Φυλής απόλαυσαν το πρωί  της Τετάρτης 14
Νοεµβρί ου µαθητές και  καθηγητές από το Βέλγι ο. 

Γι α να πάρουµε όµως τα γεγονότα  από την αρχή, το 3ο ΓΕΛ
Άνω Λι οσί ων συµµετεί χε την σχολι κή χρονι ά (2016-2017) σε µί α
δράση συνεργασί ας µε άλλα ευρωπαϊ κά σχολεί α, στη δι αδι κ-
τυακή πλατφόρµα e-Τwinning (στα πλαί σι α του προγράµµατος
Erasmus+, µε υπεύθυνο φορέα υλοποί ησης το Ίδρυµα Κρατι κών
Υποτροφι ών – ΙΚΥ). 

Τί τλος της εν λόγω δράσης ήταν: «Teens on Τour», µε υπεύθυ-
νους καθηγητές την κα Ι. Γι αννοπούλου και  τον κο Β. Σταυρόπου-
λο.  Στο συγκεκρι µένο πρόγραµµα απονεµήθηκε η εθνι κή ετι -
κέτα ποι ότητας και  η ευρωπαϊ κή ετι κέτα ποι ότητας και  βρα-
βεύθηκε στο δι αγωνι σµό «Move2Learn – Learn2Move».  

Στo παραπάνω πλαί σι o της βράβευσης του σχολεί ου και
των εταί ρων του τo ∆ήµο Φυλής επι σκέφθηκαν στι ς 14 και  15
Νοεµβρί ου  έντεκα µαθητές και  τρει ς καθηγητές του Βέλγι κου
σχολεί ου St Willebrord-Heilige Familie από την πόλη Berghen
του Βελγί ου, το οποί ο επί σης βραβεύτηκε στον
εν λόγω δι αγωνι σµό και  µε το οποί ο εξαρχής
υπήρχε άρι στη συνεργασί α και  επι κοι νωνί α.  

Έτσι , το πρωί  της 14ης Νοεµβρί ου,
οργανώθηκε  υποδοχή στο δηµαρχεί ο των Άνω
Λι οσί ων. Τους µαθητές και  τους καθηγητές
τόσο από το Βέλγι κο Σχολεί ο όσο και  από το
3ο Λύκει ο, υποδέχθηκαν ο ∆ήµαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς και  ο Πρόεδρος της ∆ευτε-
ροβάθµι ας Σχολι κής Επι τροπής Νί κος Χατ-
ζητρακόσι ας. 

Γι α το Πρόγραµµα και  τι ς Ευρωπαϊ κές
δράσει ς που έφεραν κοντά τι ς δύο χώρες και
τα σχολεί α τους,  µί λησε ο ∆ι ευθυντής του 3ου 

ΓΕΛ Άνω Λι οσί ων κ. Γι ώργος Γεροντί δης ο οποί ος και
καλωσόρι σε τους Βέλγους µαθητές και  τους καθηγητές τους,
επι σηµαί νοντας πως η προσπάθει α γι α την ανάδει ξη αξι ών
ανάµεσα στα σχολεί α της Ε.Ε θα συνεχι στεί  από το 3ο Λύκει ο
Άνω Λι οσί ων µε αµεί ωτο ενδι αφέρον. Ο Λυκει άρχης έδωσε τα
θερµά του συγχαρητήρι α στους Καθηγητές που έφεραν σε
πέρας και  ανέδει ξαν τη συνεργασί α των Σχολεί ων µέσω του
Ευρωπαϊ κού Προγράµµατος ενώ ευχαρί στησε το ∆ήµο Φυλής
γι α την ολόπλευρη στήρι ξή του.   

Ο Πρόεδρος της Β’ Βάθµι ας Σχολι κής Επι τροπής Νί κος Χατ-
ζητρακόσι ας που πήρε το λόγο στη συνέχει α, καλωσόρι σε
επί σης καθηγητές και  µαθητές και  τους µί λησε εν συντοµί α γι α
την πλούσι α Ιστορί α , την Πολι τι στι κή κληρονοµι ά αλλά και  τι
σύγχρονες προοπτι κές  του ∆ήµου Φυλής. Ο Νί κος Χατζητρ-
ακόσι ας µάλι στα, καλά οργανωµένος όπως σε κάθε του
δράση, µοί ρασε στους Βέλγους µαθητές και  καθηγητές το µετα-
φρασµένο κεί µενο, ώστε να µπορούν να κατανοήσουν το σύντο-
µο κι   εµπερι στατωµένο χαι ρετι σµό του, που συνοδεύτηκε µε

την προβολή δι αφανει ών µε αξι οθέατα του ∆ήµου Φυλής που
περι λάµβαναν και  τους Ιστορι κούς - θρησκευτι κούς προορι -
σµούς του. 

Ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς  µε τη σει ρά του,
καλωσόρι σε µαθητές και  καθηγητές που επι σκέφθηκαν το
∆ηµαρχι ακό Μέγαρο και  τους ευχήθηκε να απολαύσουν τη
συνεργασί α τους και  όλα όσα  τους περι µένουν αυτές τι ς µέρες
που θα περάσουν µαζί . 

Στο τέλος της επί σκεψης των µαθητών ο ∆ήµαρχος µαζί  µε
τον Νί κο Χατζητρακόσι α και  τον ∆ι ευθυντή του 3ου ΓΕΛ Άνω
Λι οσί ων πρόσφεραν στους φι λοξενούµενους  καθηγητές και
µαθητές αναµνηστι κά δώρα και  κέρασµα. 

Ευχάρι στη έκπληξη αποτέλεσε γι α τους Χρήστο Παππού και
Νί κο Χατζητρακόσι α η ευγενι κή χει ρονοµί α των υπεύθυνων
Βέλγων καθηγητών  που τους πρόσφεραν παραδοσι ακά δώρα
του τόπου τους.   

Ακολούθησε  µι α σύντοµη περι ήγηση στο κέντρο της πόλης
των Άνω Λι οσί ων και  στη συνέχει α οι  µαθητές και  καθηγητές του
Βέλγι κου σχολεί ου επι σκέφθηκαν το 3ο Λύκει ο. Εκεί  έγι ναν οι

παρουσι άσει ς των µαθητών γι α τα σχολεί α
και  τι ς χώρες τους και  εκπαι δευτι κές δρα-
στηρι ότητες που εµπλέκουν τους µαθητές και
των δύο σχολεί ων συµβάλλοντας στην αµοι -
βαί α προσέγγι ση και  επι κοι νωνί α. Οι  µαθη-
τές των Άνω Λι οσί ων, εί χαν ετοι µάσει  γι α το
τέλος σπι τι κά παραδοσι ακά ελληνι κά πι άτα
γι α τους φι λοξενούµενούς τους.

Την Πέµπτη  15 Νοεµβρί ου  οι  µαθητές και
οι  καθηγητές του 3ου ΓΕΛ   ξενάγησαν  τους
επι σκέπτες τους  στον ι ερό βράχο της Ακρό-
πολης και  στο παγκοσµί ου φήµης Μουσεί ο
της Ακρόπολης, ενώ στη συνέχει α θα περι η-
γηθούν  στα αξι οθέατα του κέντρου της Αθήνας. 

ΖΖΖΖεεεεσσσσττττήήήή    φφφφιιιιλλλλοοοοξξξξεεεεννννίίίίαααα    ΒΒΒΒέέέέλλλλγγγγωωωωνννν    µµµµααααθθθθηηηηττττώώώώνννν    
από το 3 Λύκειο Άνω Λιοσίων και τον ∆ήµο Φυλής στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος

Παρουσίαση της ιστορικής έκδοσης "Αχαρναί 
- Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου και της πόλης"

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός µε ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί
στη παρουσίαση της ιστορικής έκδοσης "Αχαρναί - Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου
και της πόλης", που θα γίνει την Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 19:00 στο

∆ηµαρχείο Αχαρνών (αίθουσα εκδηλώσεων). 
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Κακοποιοί διέρρηξαν για 11η 
φορά το Κέντρο Εργασίας 
Αναπήρων στα Άνω Λιόσια

«∆εν έχουµε τη δυνατότητα να επισκευάζουµε 
τις ζηµιές που προκαλούν».

Για 11η φορά βρέθηκε στο στόχαστρο διαρρηκτών  το
Κέν τρο Εργασίας Ατόµων  µε Ειδικές Αν άγκες στα Άν ω
Λιόσια. Οργισµέν οι αλλά και φοβισµέν οι  από τη ν έα,
θρασύτατη επίθεση είν αι οι αν άπηροι, που προσπαθ-
ούν  µε τις δηµιουργίες τους ν α συγκεν τρώσουν  χρήµα-
τα.

Παρά τις σιδεριές και τα κάγκελα, που έχουν  τοποθ-
ετήσει για ν α προστατευτούν , την  ώρα µάλιστα που
ήταν  µέσα οι εργαζόµεν οι, οι κακοποιοί εισέβαλαν
χωρίς ν α γίν ουν  αν τιληπτοί. «Θέλουµε ν α µπαίν ουµε
µέσα και ν α είµαστε σίγουροι ότι δεν  κιν δυν εύουµε. 

Υπάρχει µεγάλο πρόβληµα» είπε ο πρόεδρος του 

Κέν τρου στον  ΑΝΤ1, Γιώργος Ρεθυµιωτάκης.
Kαταστρέφον τας πόρτες και παράθυρα  αφού δεν

κατάφεραν  ν α µπουν  στην  έκθεση, παραβίασαν  το
τελευταίο εργαστήριο, αρπάζον τας µικροπράγµατα,
εικόν ες και διάφορα εργόχειρα µικρής αξίας προ

καλών τας όµως µεγάλες ζηµιές στις υποδοµές και στο
εσωτερικό του εργαστηρίου. «∆εν  έχουµε τη δυν ατότ-
ητα ν α επισκεύαζουµε τις ζηµιές που προκαλούν » πρό-
σθεσε ο πρόεδρος. 

Την  υπόθεση ερευν ά το Αστυν οµικό Τµήµα Φυλής.

Μήνυµα της ∆ηµάρχου Μάνδρας – Ειδυλλίας,
ένα χρόνο µετά την τραγωδία στη Μάνδρα

Μετά την Τετάρτη 15 Νοεµβρίου 2017 κανείς από εµάς δεν είναι ίδιος. 
Από εκείνη την ηµέρα  οι άνθρωποι που χάθηκαν χαράχτηκαν για

πάντα στην µνήµη και στην καρδιά µας.  

Έ
νας χρόνος πέρασε από εκείνη την σκληρή και οδυνηρή δοκιµασία της 15ης
Νοεµβρίου 2017. Εκείνη την ηµέρα που όλοι είδαµε, µέσα σε λίγα λεπτά, µία
πόλη, την δική µας πόλη, την Μάνδρα, να καταστρέφεται. Που είδαµε τα σπίτια

µας και τις περιουσίες µας, αυτά που ο καθένας από εµάς µόχθησε για να τα αποκτή-
σει, να θάβονται κάτω από τόνους λάσπης. Εκείνη την ηµέρα που δυστυχώς συνέβη το

χειρότερο όλων, ένα θλιβερό, απευκταίο και µοιραίο γεγονός κάποιοι ανάµεσά µας να
χάσουν τους δικούς τους ανθρώπους. 

∆εν έχω λόγια να εκφράσω το βαθύ µου πόνο για τις απώλειες των συνανθρώπων
µας. ∆εν έχω λέξεις να προφέρω για να εκφράσω τα ειλικρινή µου συλλυπητήρια. Πώς
να παρηγορηθεί ο ανείπωτος πόνος των συγγενών, των φίλων και των γνωστών αυτών
των ανθρώπων;; Με ποιο τρόπο να πενθήσουµε έναν άδικο χαµό; Το µόνο που θα µπο-
ρούσα να πώ είναι πως από εκείνη την ηµέρα είµαστε όλοι βαθιά συντετριµµένοι. Από
εκείνη την ηµέρα αυτοί οι άνθρωποι χαράχτηκαν για πάντα στην µνήµη και στην καρ-
διά µας.  

Μετά την Τετάρτη 15 Νοεµβρίου 2017 κανείς από εµάς δεν είναι ίδιος. Όλους µας χάρ-
αξε µία εµπειρία που πλέον έχει αναγνωριστεί διεθνώς πως επρόκειτο για µία πρωτόγ-
νωρη, σε παγκόσµια κλίµακα, καταστροφή. Εκείνη η αποφράδα ηµέρα έχει κινητοποιή-
σει όλη την κοινωνία,  την επιστηµονική κοινότητα, τους πολιτικούς φορείς, τους
πολίτες αλλά και τις ψυχές µας. Έχει κινητοποιήσει τη θέλησή µας να καταβάλλουµε,
όλοι µαζί και ο καθένας χωριστά, όλες µας τις δυνάµεις να ξαναφτιάξουµε τις περιου-
σίες, τις ζωές και την πόλη µας. Αυτό θα επιτευχθεί µόνο µε συνεχή συνεργασία και
αλληλεγγύη. Ο αγώνας µας είναι δύσκολος και πρωτόγνωρος αλλά δεν µπορούµε να
διαλέξουµε άλλον δρόµο παρά µόνο να τα καταφέρουµε και να επαναφέρουµε την
κανονικότητα στην πόλη µας.  

Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή για τα θύµατα της Μάνδρας

Ενός λεπτού σιγή για τα θύµατα της φονικής πληµµύρας στη Μάνδρα, τηρήθηκε εχθές
στη Βουλή, για τη συµπλήρωση ενός  χρόνου από την τραγωδία, µετά από αίτηµα του
βουλευτή της Ν∆ Θεόδωρου Καράογλου.

Συγκεκριµένα, ανέφερε:«Σήµερα συµπληρώνεται ένας χρόνος από µία µαύρη, µία
τραγική επέτειο. Σαν σήµερα, πριν από έναν χρόνο, 24 αθώοι άνθρωποι πέσανε θύµα-
τα µίας φονικής πληµµύρας στη Μάνδρα Αττικής.

Θα πρότεινα σε ένδειξη τιµής και στη µνήµη των 24 αυτών αθώων ανθρώπων, η
Βουλή να τηρήσει ενός λεπτού σιγή».

Φυσικά, το αίτηµα του κ. Καράογλου, έγινε οµόφωνα δεκτό.Προηγουµένως η βου-
λευτής του ΚΚΕ∆ιαµάντω Μανωλάκου, ζήτησε τον λόγο και δήλωσε ότι το ΚΚΕ θα πάρει
µέρος στην τήρηση της ενός λεπτού σιγής. «Αλλά η καλύτερη τιµή είναι να φτιαχτούν
τα αντιπληµµυρικά έργα γρήγορα, άµεσα, για να µην έχουµε ξανά ποτέ τέτοιες τρα-
γωδίες και θύµατα».



8-θριάσιο Παρασκευή 16 Νοεµβρίου 2018

Ανοιχτοί σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασµών και
σε δεσµεύσεις περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται
πάνω από 1,7 εκατοµµύριο φορολογούµενοι που χρω-
στούν στην Εφορία. Με τα φρέσκα ληξιπρόθεσµα χρέη
να έχουν αγγίξει τα 8 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους,
η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων συνεχίζει µε
αµείωτο ρυθµό το στενό µαρκάρισµα στους οφειλέτες και
τις κατασχέσεις βάζοντας στο χέρι τα χρήµατα που

βρίσκει στους τραπεζικούς λογαριασµούς όσων χρω-
στούν στο ∆ηµόσιο.

Ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που η ΑΑ∆Ε έχει
κατασχέσει επιδόµατα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί
ακατάσχετα. Σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία η
Εφορία απαγορεύεται να προχωρήσει στην κατάσχεση
συγκεκριµένων ποσών και επιδοµάτων.

Ειδικότερα, ακατάσχετα είναι:

Ποσό ύψους 1.250 ευρώ που βρίσκεται σε έναν µόνο
τραπεζικό λογαριασµό ο οποίος θα πρέπει να έχει
δηλωθεί ως µοναδικός ακατάσχετος λογαριασµός στο
Taxisnet.

Το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Το κοινωνικό µέρισµα.
Η εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση σε χαµηλοσυντα-

ξιούχους.
Το επίδοµα ανεργίας του ΟΑΕ∆.
Το επίδοµα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτι-

σης που καταβάλλεται σε ανέργους.
Το επίδοµα θέρµανσης.

Η διατροφή ανήλικου τέκνου.
Τα προνοιακά επιδόµατα.
Η επιδότηση ενοικίου.
Τα χρηµατικά έπαθλα της λοταρίας του υπουργείου

Οικονοµικών.
Οι παροχές που χορηγούνται στους ασφαλισµένους

από τον ΕΛΓΑ.
Τα χρηµατικά βοηθήµατα που δίνονται µε απόφαση

δηµοτικού συµβουλίου σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Η κατάθεση για εξόφληση οφειλής ασφαλιστικού

ταµείου.
Η κρατική επιχορήγηση.
Η κατάθεση για πλειοδοσία σε πλειστηριασµό.

«Πράσινο φως» για τη µη περικοπή των συντάξεων
από το Euroworking Group

Χωρίς ενστάσεις έληξε η
συζήτηση  στο Euroworking

Group όσον αφορά τη µη περικοπή
των συντάξεων, σύµφωνα µε
πληροφορίες της «Κ».

Η εισήγηση της Επιτροπής ότι η
Ελλάδα θα καταφέρει να πετύχει
τον δηµοσιονοµικό της στόχο για
πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του
ΑΕΠ ακόµα και χωρίς την περικο-
πή των συντάξεων δεν βρήκε
κάποια αντίρρηση από τους εκπρ-
οσώπους των κρατών µελών. Ετσι
η Ελλάδα φαίνεται να εξασφάλισε το κατ’ αρχήν πράσινο φως και αναµένεται να ενηµερωθεί
και το Eurogroup της ∆ευτέρας 19/11/2018.

Όπως ανέφερε το Bloomberg επικαλούµενο πηγές προσκείµενες στη γερµανική κυβέρνηση.
Όπως τονίζεται στο δηµοσίευµα, δεδοµένου πως η Ελλάδα αναµένει να επιτύχει τους δηµοσιο-

νοµικούς της στόχους ακόµη και χωρίς τις περικοπές στις συντάξεις, η κυβέρνηση της Άνγκελα
Μέρκελ είναι διατεθειµένη να υποστηρίξει τα σχέδια του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
για αναβολή του µέτρου, εφόσον ανάψει «πράσινο» η Κοµισιόν στον ελληνικό προϋπολογισµό.

Το Bloomberg παραθέτει και  δήλωση του Γερµανού υπουργού Οικονοµικών Όλαφ Σολτς, ο
οποίος επεσήµανε ότι η ελληνική κυβέρνηση ενήργησε «πολύ λογικά και πολύ έξυπνα» ενηµε-
ρώνοντας την Κοµισιόν για τα σχέδιά της σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. 

Στο δηµοσίευµα σηµειώνεται ότι η τελική απόφαση για το ζήτηµα των συντάξεων θα ληφθεί στο
Eurogroup της 19ης Νοεµβρίου.

Την επόµενη ∆ευτέρα
ή το πολύ Τρίτη αναµέ-
νεται η προκήρυξη του
ΟΑΕ∆ για την πρό-
σληψη 5.500 άνεργων
πτυχιούχων ΑΕΙ και
ΤΕΙ, ηλικίας 22-29
ετών οι  οποίοι  θα
εργαστούν σε υπουρ-
γεία και  δηµόσιους
φορείς. 
Οι αρχικές πληροφο-
ρίες που παρουσιά-
σαν τα dikaiologitika
news, ήθελαν την προ-
κήρυξη να βγαίνει
σήµερα, κάτι που πάει
πίσω, αφού οι υπηρ-

εσίες του Οργανισµού
δεν έχουν προλάβει 

να προχωρήσουν στα
απαιτούµενα.
H συνολική διάρκεια
απασχόλησης του
προγράµµατος του
ΟΑΕ∆, ορίζεται στους
12 µήνες. 
Η υποβολή των αιτή-
σεων θα ξεκινήσει
άµεσα καθώς ο
βασικός στόχος του
προγράµµατος είναι η
ανακοπή της φυγής
των επιστηµόνων και
των νέων αποφοίτων

των ελληνικών πανεπι-
στηµίων και των τεχνο-
λογικών ιδρυµάτων
στο εξωτερικό (brain
drain).

Οι µισθοί, ανάλογα µε
το επίπεδο εκπαίδευ-
σης, θα κυµαίνονται
από 990 ευρώ µικτά
έως και 1.040 ευρώ,
ενώ προβλέπονται και
πρόσθετα επιδόµατα
για όσους έχουν µετα-
πτυχιακούς τί τλους
σπουδών ή διδακτορ-
ικό, όπως και  για
εφηµερίες κ.λ.π.

ΝΝττόόρραα  ΜΜππαακκοογγιιάάννννηη  κκααιι  ΘΘααννάάσσηηςς  ΜΜπποούύρρααςς,,  ζζηηττοούύνν  άάµµεεσσαα  
εεννέέρργγεειιεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ααππλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  εεξξωωδδιικκαασσττιικκοούύ  σσυυµµββιιββαασσµµοούύ

Η
Ντόρα Μπακογιάννη, τοµεάρχης
Οικονοµίας και Ανάπτυξης της
Νέας ∆ηµοκρατίας και ο Θανάσης

Μπούρας, αναπληρωτής τοµεάρχης
κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό
Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε θέµα τον
εξωδικαστικό συµβιβασµό.

Η κατατεθείσα ερώτηση έχει ως εξής:
«Η κυβέρνηση διατυµπάνιζε ότι µε την

ψήφιση και την εφαρµογή των νόµων
4469/03-05-2017 και 4472/19-05-2017
για τη δηµιουργία του εξωδικαστικού
µηχανισµού, ώστε να ρυθµιστούν τα
χρέη των επιχειρήσεων προς το ∆ηµόσιο, τα ασφ-
αλιστικά ταµεία και τις τράπεζες, καθώς και τις
όποιες παρεµβάσεις έγιναν τον περασµένο
Ιούνιο µε την προσθήκη των ελεύθερων επαγγε-
λµατιών και των αγροτών. Όµως, τα αποτελέσµατα
είναι ιδιαιτέρως πενιχρά.

Ο µηχανισµός αποδείχθηκε στην πράξη υπε-
ργραφειοκρατικός, αναποτελεσµατικός και  σε
καµία περίπτωση δεν κάλυψε τις προσδοκίες
όλων αυτών που αναζητούσαν διέξοδο στο οικο-
νοµικό αδιέξοδο.

Συγκεκριµένα, σε 16 µήνες από την ενεργο-
ποίηση και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρ-

µας, από τις 36130 επιχειρήσεις που
εκκίνησαν τη διαδικασία, µόλις 74 ρύθµι-
σαν τα χρέη τους, από τους ελεύθερους
επαγγελµατίες 233 ολοκλήρωσαν µε
επιτυχία τη ρύθµιση µε το ∆ηµόσιο και
198 µε το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών), ανάµεσα σε
16526 που είχαν καταθέσει αίτηµα ρύθ-
µισης οφειλών. Επίσης, από τους 948
αγρότες που ξεκίνησαν τη διαδικασία, 11
µόλις ρύθµισαν τα χρέη τους µε την εφο-
ρία και 8 µε τον ΕΦΚΑ.

Στο µεταξύ, ακόµα δεν γνωρίζουµε τι θα
συµβεί µε τις οφειλές του τρέχοντος έτους.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπο-
υργός:Τι προτίθεται να κάνει, ώστε ο εξωδικα-
στικός συµβιβασµός να απλοποιηθεί και να βοηθ-
ήσει αποτελεσµατικά τους ελεύθερους επαγγε-
λµατίες, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις;»

Τα επιδόµατα που είναι ακατάσχετα από την εφορία. ∆είτε τη λίστα

ΟΑΕ∆: Πάει για ∆ευτέρα η προκήρυξη 
για τις 5.500 προσλήψεις στο ∆ηµόσιο



Παρασκευή 16 Νοεµβρίου 2018  θριά-

ΆΆρρωωµµαα  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν  µµύύρριισσεε  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΜΜεεγγάάρρωωνν  
Τα συνεργεία  έχουν ξεκινήσει εντατικά τις προετοιµασίες στολισµού στα Μέγαρα και στη Νέα 
Πέραµο, µε στόχο αυτές να ολοκληρωθούν έως το τέλος της εβδοµάδας.

Στόχος της ∆ηµοτικής Αρχής
είναι σε κάθε γειτονιά Μεγάρων και
της Νέας Περάµου, να εισέλθει η
αύρα των Χριστουγέννων, προσ-
δίδοντας τη ζεστασιά και τη θαλ-
πωρή, που προβλέπονται για αυτές

τις Άγιες ηµέρες της γέννησης του
Θεανθρώπου.

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων Γρηγόρ-
ης Σταµούλης δήλωσε χαρακτηριστι-
κά: «Μέσα σε µια περίοδο παρατε-
ταµένης κρίσης ηθικών αξιών και

οικονοµικών δεδοµένων, ο ∆ήµος
Μεγαρέων δηµιουργεί µια γιορτινή
εικόνα για την περιοχή του και µια
εορταστική ατµόσφαιρα διότι όλοι οι
πολίτες την έχουν ανάγκη. Τα Χρι-
στούγεννα είναι  µία από τις

µεγαλύτερες στιγµές της Χριστια-
νοσύνης και αποτελούν µια γιορτή
αγάπης και χαράς. Ευχόµαστε όλοι
οι πολίτες του ∆ήµου Μεγαρέων να
γιορτάσουν µε υγεία και αισιοδοξία
τη γέννηση του Θεανθρώπου».
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 140/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 41971/12-11-2018

Ο ∆ήµος Φυλής (εφεξής και χάριν
συντοµίας η Υπηρεσία) προκ-
ηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό,
∆ηµόσιο, ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιµής µε συντε-
λεστή βαρύτητας τόσο για την
τεχνική όσο και για την οικονοµική
προσφορά  σε Ευρώ (€) για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».
Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποι-
ηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος, ύστερα από προθε-
σµία τριάντα πέντε (35) ηµερών,
από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
αποστολής της προκήρυξης στην
Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(Ε.Ε.Ε.Ε.) και της δηµοσίευσης
περίληψης της ∆ιακήρυξης αυτής
στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµε-
ρίδας της Κυβέρνησης και τον
Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 10 της Υ.Α.
Π1/2390/21.10.2013. Πιο συγκε-
κριµένα:
Η καταληκτική ηµεροµηνία παρα-
λαβής των προσφορών είναι η
17/12/2018 και ώρα 16:00 και η
διαδικασία θα διενεργηθεί µε
χρήση της πλατφόρµας του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικ-

τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήµατος, την 21/12/2018,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Το φυσικό αντικείµενο της πράξης
είναι η Προµήθεια, Εγκατάσταση
και Θέση σε Λειτουργία Συστήµα-
τος Βελτίωσης Λειτουργιάς των
∆ικτύων Ύδρευσης και Μείωσης
των Απωλειών Πόσιµου Νερού του
∆ήµου Φυλής και αποτελείται από
τα παρακάτω µέρη:
• Προµήθεια, εγκατά-
σταση και θέση σε λειτουργία Είκο-
σι (20) Τοπικών Σταθµών Αποµα-
κρυσµένου Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για
την παρακολούθηση όλων των
κρίσιµων παραµέτρων (παροχή,
πίεση, στάθµη, ποιοτικών χαρακ-
τηριστικών) στις υποδοµές του δικ-
τύου του ∆ήµου Φυλής. Μέσω των
σταθµών αυτών θα αυξηθούν οι
σταθµοί παρακολούθησης των
απωλειών του δικτύου, θα δοθούν
πρόσθετα δεδοµένα για τον ακρι-
βέστερο υπολογισµό του υδατι-
κού ισοζυγίου του ∆ήµου και η
Τεχν. Υπηρεσία θα οδηγηθεί στην
αποδοτικότερη λειτουργία του,
µειώνοντας δραστικά περαιτέρω το
κατασπαταλούµενο νερό.
• Προµήθεια, εγκατά-
σταση και θέση σε λειτουργία
2.500 ψηφιακών υδροµέτρων
καταναλωτών που να καλύπτουν
το σύνολο των κατοικιών της ∆Ε
Φυλής.

• Προµήθεια, εγκατά-
σταση και θέση σε λειτουργία ενός
Κεντρικού Σταθµού Ελέγχου.
Στον κεντρικό σταθµό ελέγχου θα
γίνουν όλες οι απαραίτητες
εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλι-
σµού και λογισµικών του συστήµα-
τος τηλεελέγχου - τηλεχειρισµού
και η ενσωµάτωση των Τοπικών
Σταθµών Ελέγχου και των Ψηφ-
ιακών Υδροµέτρων σε ενιαία βάση
λήψη των σηµάτων.
Μετά την κατάρτιση και εφαρµογή
ενός λεπτοµερούς µοντέλου προ-
σοµοίωσης και τον έλεγχο διαρρ-
οών µε στόχο την βελτίωση της
τροφοδοσίας του ∆ήµου, θα είναι
εφικτή η υποστήριξη αποφάσεων
διαχείρισης και ανάλυσης ολοκ-
ληρωτικών λύσεων βασισµένων σε
ένα ορθολογικότερο σύστηµα
ύδρευσης. 
Θα υπάρξει δοκιµαστική λειτο-
υργία του συνολικού συστήµατος
καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς
προβλήµατα λειτουργία του για
διάστηµα τριών (3) µηνών, από την
ηµεροµηνία θέσεως του σε λειτο-
υργία και επί εικοσιτετραώρου
βάσεως, µε ταυτόχρονη τήρηση
των προγραµµάτων ελέγχου,
µετρήσεων και συντηρήσεων, τα
οποία θα παραδίδονται στην Τεχνι-
κή Υπηρεσία του δήµου.
Τέλος συµπεριλαµβάνεται
εκπαίδευση του προσωπικού της
Υπηρεσίας κατά το διάστηµα της

3µηνης δοκιµαστικής λειτουργίας,
στη λειτουργία, συντήρηση, επισ-
κευές, τήρηση προγραµµάτων
µετρήσεων κλπ της προµήθειας
και ο εφοδιασµός της µε τα
αντίστοιχα πλήρη προγράµµατα,
βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους
ανταλλακτικών και οδηγίες για την
σωστή, εύρυθµη και µακρόχρονη
λειτουργία του συστήµατος. 
Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγρα-
φές των προς προµήθεια ειδών και
υλικών καθώς και οι εργασίες ενσω-
µάτωσης τους, περιγράφονται στα
τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και
Τεχνικών Προδιαγραφών (βλ.
Παράρτηµα ΙΙ).
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσ-
σονται στους ακόλουθους κωδι-
κούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :
32441000-6 «Εξοπλισµός τηλεµε-
τρίας», 32441100-7 «Τηλεµετρικό
Σύστηµα Παρακολούθησης» και
32441200-8 «Εξοπλισµός τηλεµε-
τρίας και ελέγχου», 38411000-9
«Υδρόµετρα». 
Προσφορές υποβάλλονται για όλα
τα τµήµατα της προµήθειας.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης
ανέρχεται στο ποσό των
3.607.570,44  € συµπεριλαµβανο-
µένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογι-
σµός χωρίς ΦΠΑ: 2.909.331,00 €,
ΦΠΑ : 698.239,44  €).
Για την έγκυρη συµµετοχή στη δια-
δικασία σύναψης της παρούσας

σύµβασης, κατατίθεται από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορ-
είς (προσφέροντες), εγγυητική επι-
στολή συµµετοχής, ίση µε 2% της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης
εκτός ΦΠΑ, που ανέρχεται στο
ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων
τριάντα επτά ευρώ και εβδοµήντα
δύο λεπτά  (48.037,72 €) .
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
σε δεκατέσσερις (14) µήνες από
την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης (11 µήνες για την παρά-
δοση και 3 µήνες για την δοκιµα-
στική λειτουργία την τεκµηρίωση
του συνολικού συστήµατος και την
εκπαίδευση του προσωπικού).
Το έργο χρηµατοδοτείται µέσω
επενδυτικού δανείου που χορη-
γείται από το Ταµείο Παρακαταθη-
κών και ∆ανείων, συνοµολογείται
µε δανειακή σύµβαση µεταξύ του
∆ήµου και του Ταµείου Παρακα-
ταθηκών και ∆ανείων και αποπ-
ληρώνεται από πόρους του Προ-
γράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(Π∆Ε) του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών, στα πλαίσια της υπό αρ.
41665/8-8-2018 ένταξης της πράξ-
ης στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ
Ι» - Άξονας Προτεραιότητας
«Βελτίωση των υποδοµών των δικ-
τύων ύδρευσης».

Άνω Λιόσια,....................2018
Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος του
∆ήµου

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            
NOMΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                              

∆/ΝΣΗ           Οικονοµική
ΤΜΗΜΑ          Προµηθειών                                                              
Πληροφορίες  :  Νίνου Αθηνά    
Τηλέφωνο :  2105537237
Fax     : 2105537268
email   : prom@elefsina.gr

Α.Π. οικ 15625  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ 
« Προµήθεια  ειδών ατοµικής
προστασίας – Μ.Α.Π.(γάντια,
άρβυλα, φόρµες, νιτσεράδες,

γιλέκα, κλπ)»
Προϋπολογισµού  δαπάνης

74.400€  συµπεριλαµβανόµε-
νου και ΦΠΑ 24%  
ΚΑΕ 20.6063.0003

Ο  ∆ήµαρχος  Ελευσίνας  προκ-
ηρύσσει διαγωνισµό µε Συνοπτική 
∆ιαδικασία , µε σφραγισµένες 

προσφορές για «Προµήθεια
ειδών ατοµικής προστασίας –
Μ.Α.Π.(γάντια, άρβυλα, φόρµες,
νιτσεράδες, γιλέκα,κλπ)», προϋ-
πολογισµού δαπάνης 74.400€
σύµφωνα µε την µε αρ. 136/2018
τεχνική περιγραφή του τµήµατος
∆ιαφάνειας, Προγραµµατισµού
Οργάνωσης & Πληροφορικής  του
∆ήµου Ελευσίνας,   που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρ-
ούσης.  
Ο Ανάδοχος  θα επιλεγεί σύµφωνα
µε την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής για το
σύνολο της προµήθειας και  µετά
τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συµµετοχής και της τεχνικής προ-
σφοράς.  
Τυχόν αποκλίσεις προσφοράς από
τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα
οδηγούν σε αυτόµατο αποκλεισµό
της.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
σε δώδεκα  µήνες, από την υπο-
γραφή της ή µέχρι εξαντλήσεως
του συµβατικού ποσού µε
δικαίωµα παράτασης, µετά από
απόφαση των θεσµοθετηµένων
οργάνων και και εφόσον
υπάρχει υπόλοιπο στον προϋ-
πολογισµό. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί  την
29 /11 / 2018   ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10:00 π.µ. ( ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών ) στο
∆ηµαρχείο  Ελευσίνας  - 2ο Όροφο
, που   βρίσκεται   στην  διεύθυνση
Χατζηδάκη 41 και  ∆ήµητρος ,
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
διενέργειας  διαγωνισµών
∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθ-
ειών  .
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν  φυσικά ή  νοµικά
πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νοµικών προσώπων που να
ασκούν νόµιµα την εν λόγω δρα-
στηριότητα.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να

προσκοµίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαµβά-
νονται στην διακήρυξη του διαγω-
νισµού. 
Η τεχνική περιγραφή και η διακήρ-
υξη θα παραλαµβάνονται ηλεκτρο-
νικά από το  site του ∆ήµου και
συγκεκριµένα από το  link :
http://www.elefsina.gr/diag_diak.a
spx?sflang=el    όπου θα παρέχον-
ται ελεύθερα , άµεσα και δωρεάν.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

∆ήµος Ελευσίνας 14-11-2018 
ΑΠ οικ 15620

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –
ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»
προϋπολογισµού 170.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

24%

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ενδεικτικού προϋπολογισµού 

170.000,00€ συµπεριλαµβανοµέ-
νου του Φ.Π.Α. για την υλοποίηση
της «Προµήθειας Εργαλείων &
Αναλώσιµων Υλικών – µικροερ-
γαλείων συνεργείου επισκευής
και συντήρησης οχηµάτων &
µηχανηµάτων έργου»  µε κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει  τιµής
όπως προδιαγράφεται στη µε αρ.
152/2018 τεχνική περιγραφή του
∆ήµου Ελευσίνας, που συνέταξε ,
και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσης. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποι-
ηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος.  

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης
υποβολής των προσφορών  06/
12  / 2018  και ώρα: 07:00 
Καταληκτική ηµεροµηνία και
ώρα υποβολής των προσφο-
ρών 12/ 12 / 2018  και
ώρα:15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης  

ορίζεται για τα έτη 2018-2019 µε
δικαίωµα παράτασης µετά την
έγκριση της από τα αρµόδια
όργανα.  
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά

φυσικά ή  νοµικά πρόσωπα ηµε-
δαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των
ανωτέρω φυσικών ή νοµικών
προσώπων.

Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζε-
ται στο ποσοστό 2% της προϋ-
πολογισµένης δαπάνης χωρίς
το Φ.Π.Α. ήτοι 2.741,94€.

Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ & στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) .  
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης
µε τα συνηµµένα µέρη της (σε
ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου
στο link :http://
www.eleusina.gr/diag_diak.aspx?
sflang=el. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  

Σ
ύµφωνα µε το υπουργεί ο Παι δεί ας οι  αλλαγές που
φέρνει  η σχετι κή απόφαση, εφαρµόζονται  γι α τα
τέκνα θανόντων εξαι τί ας των πυρκαγι ών που έπληξαν

περι οχές της Περι φέρει ας Αττι κής στι ς 23 και  24 Ιουλί ου
2018, καθώς και  τα τέκνα των οποί ων η µόνι µη (1η) κατοι κί α
έχει  καταστραφεί  ολοσχερώς ή έχει  υποστεί  τέτοι ας έκτα-
σης λει τουργι κές ζηµι ές που την καθι στούν µη κατοι κήσι µη,
ή η επι χεί ρηση γονέα έχει  καταστραφεί  ολοσχερώς,
εξαι τί ας του συµβάντος (πυρκαγι ές 23ης και  24ης Ιουλί ου
2018).

Ει δι κότερα, όσον αφορά στο δι καί ωµα µετεγγραφής, οι
δι ατάξει ς της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται  και  γι α
όλους τους φοι τητές µε µόνι µη κατοι κί α στι ς πυρόπληκτες
περι οχές, συγκεκρι µένα:

Περι φέρει α Αττι κής: Περι φερει ακή Ενότητα Ανατολι κής
Αττι κής: ∆ηµοτι κή Ενότητα Νέας Μάκρης του ∆ήµου Μαρ-
αθώνα, ∆ηµοτι κή Ενότητα Ραφήνας του ∆ήµου Ραφήνας-Πι κε-
ρµί ου, οι κι σµοί  των Αγί ων Αποστόλων, Πανοράµατος, Αγί ου
Ανδρέα και  Αγκώνας της ∆ηµοτι κής Ενότητας Καλάµου του
∆ήµου Ωρωπού. Περι φερει ακή Ενότητα Βορεί ου Τοµέα Αθη-
νών: οι κι σµός Νταού Πεντέλης της ∆ηµοτι κής Ενότητας Πεν-
τέλης του ∆ήµου Πεντέλης. 

Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής: Τοπική

Κοινότητα Κινέττας της ∆ηµοτικής Ενότητας Μεγα-
ρέων του ∆ήµου Μεγαρέων..

Συγκροτεί ται  στο Υπουργεί ο Παι δεί ας, Έρευνας και  Θρη-
σκευµάτων τρι µελής Επι τροπή Μετεγγραφών γι α όσους
επλήγησαν κατά τι ς πυρκαγι ές της 23ης και  24ης Ιουλί ου
2018, η οποί α εξετάζει  αι τήσει ς φοι τητών Α.Ε.Ι. και  Α.Ε.Α.
της ηµεδαπής γι α µετεγγραφή σε Σχολή ή Τµήµα ή Πρόγρ-
αµµα Σπουδών αντί στοι χο των Σχολών ή Τµηµάτων ή Προγρ-
αµµάτων Σπουδών ει σαγωγής, από Πανεπι στήµι ο σε Πανε-
πι στήµι ο, από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. και  από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α..

Οι  αι τήσει ς γι α χορήγηση µετεγγραφής σε όσους επλήγ-
ησαν κατά τι ς πυρκαγι ές της 23ης και  24ης Ιουλί ου 2018,
υποβάλλονται  στην αρµόδι α σύµφωνα µε τα ανωτέρω Επι -
τροπή, σε προθεσµί α που ανακοι νώνεται  στην ι στοσελί δα
του Υπουργεί ου Παι δεί ας, Έρευνας και  Θρησκευµάτων,
µαζί  µε τα ακόλουθα δι και ολογητι κά:

1) ∆ήλωση Ε1 του γονέα στη δήλωση του οποί ου φαί νεται  το
τέκνο ως προστατευόµενο µέλος ή του ι δί ου του τέκνου αν
κάνει  αυτοτελή δήλωση, προς απόδει ξη της µόνι µης
κατοι κί ας.

2) Εάν ο δι και ούχος επι καλεί ται  καταστροφή επι χεί ρη-
σης γονέα απαι τεί ται  επι πλέον υπεύθυνη δήλωση ότι  η

επι χεί ρηση γονέα έχει  καταστραφεί  ολοσχερώς, εξαι τί ας
του συµβάντος (πυρκαγι ές 23ης και  24ης Ιουλί ου 2018)
καθώς και  βεβαί ωση από την αρµόδι α ∆.Ο.Υ. από την οποί α
να προκύπτει  η έδρα της επι χεί ρησης, ανεξαρτήτως του αν
η επι χεί ρηση ανήκει  στον γονέα στη δήλωση του οποί ου το
τέκνο εµφανί ζεται  ως προστατευόµενο µέλος ή στον έτερο
γονέα. Εντός έξι  (6) µηνών από την κατάθεση της αί τησης ο
δι και ούχος οφεί λει  να προσκοµί σει  στο Α.Ε.Ι. υποδοχής και
σχετι κή βεβαί ωση του οι κεί ου δήµου από την οποί α να απο-
δει κνύεται  ότι  η επι χεί ρηση γονέα έχει  καταστραφεί
ολοσχερώς αλλι ώς χάνει  το χορηγηθέν δι καί ωµα, δι αγράφ-
εται  από το Τµήµα υποδοχής και  επανεγγράφεται  στο
Τµήµα προέλευσης.

3) Εάν ο δι και ούχος επι καλεί ται  θάνατο γονέα εξαι τί ας
του συµβάντος (πυρκαγι ές 23ης και  24ης Ιουλί ου 2018)
απαι τεί ται  επι πλέον ληξι αρχι κή πράξη θανάτου γονέα, από
την οποί α να προκύπτει  ο τόπος, η ηµεροµηνί α και  η αι τί α
θανάτου.

4) Βεβαί ωση εγγραφής στο Τµήµα Προέλευσης.

5) Πι στοποι ητι κό οι κογενει ακής κατάστασης. Μετά την
εξέταση των αι τήσεων από την αρµόδι α Επι τροπή, κατα-
ρτί ζεται  ονοµαστι κός πί νακας των δι και ούχων µετεγγραφής,
ο οποί ος κυρώνεται  από τον Υπουργό Παι δεί ας, Έρευνας
και  Θρησκευµάτων.».

Μετεγγραφές φοιτητών: Αλλαγές για τους πυρόπληκτους της Αττικής
Νέα απόφαση  εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας και εκδόθηκε σε ΦΕΚ
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Α∆Α: 6Π06465ΧΘΞ-Ν1Κ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γ.Γ.Υ. - Γ.∆.Υ.ΛΙ.Κ.Υ. 
∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΩ
ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

2014/24/ΕΕ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1 Επωνυµία, ταχυδροµι-
κή διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου
και τηλεοµοιοτυπίας της Αναθέ-
τουσας Αρχής. 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Γενική Γραµµα-
τεία Υποδοµών - Γενική ∆ιεύθυνση
Υδραυλικών, Λιµενικών και Κτηρ-
ιακών Υποδοµών - ∆ιεύθυνση
Αντιπληµµυρικών και Εγγειοβε-
λτιωτικών Έργων (∆ΑΕΕ), ∆ιεύθυ-
νση : Φαναριωτών 9, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ
11471, Τηλ. 210-6424397, Φαξ :
210-6428085, E-mail :
d7.gram@ggde.gr, πληροφορίες :
Γραµµατεία.

Ι.2 Επιλεγείς τρόπος
σύν αψης της σύµβασης. 
Ανοικτή διαδικασία, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του N.4412/2016. 
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι
διαθέσιµα για απεριόριστη, πλήρη,
άµεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση :
www.promitheus.gov.gr µε κωδικό
77611.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποι-
ηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του Συστήµατος. 

ΤΜΗΜΑ II:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1 Τίτλος:
«∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ»

II.2 Σύν τοµη περιγραφ ή -
γεν ικά χαρακτηριστικά του
έργου:
Στο έργο περιλαµβάνονται τα ακό-
λουθα κύρια έργα: 
α) φ ράγµα αν άσχεσης
πληµµυρών : Χωµάτινο, µε κυρίως
σώµα φράγµατος από οµοιογενές
εδαφικό υλικό, ύψους περίπου
19,50 µ., µήκους στέψης 290,00
µ., πλάτους στέψης 10,00 µ., µε
κλίση 1:3 (κατ:ορζ) ανάντη και 1:2

και 1:2,5 κατάντη, υψόµετρο στέψ-
ης +63,25. 
—υπερχειλιστής ασφαλείας µετω-
πικός, πτυχοειδής (τύπου λαβύρι-
νθου), µε υψόµετρο στέψης
+62,00 µ., µήκος υπερχείλισης
486,60 µ. και µήκος µετώπου
125,00 µ.. Κατάντη διώρυγα
συλλογής πλευρική, µήκους
375,00 µ., ορθογωνικής διατοµής
από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
— έργο διόδευσης πληµµύρας
φράγµατος: Οχετός 2 ανοιγµάτων
πεταλοειδούς διατοµής ονοµαστι-
κής διαµέτρου D=3,50 µ. και
µήκος 104,00 µ.. Λεκάνη καταστρ-
οφής ενέργειας ορθογωνικής δια-
τοµής, µήκους 40,00 µ. και πλά-
τους 16,00 µ. Στο κατάντη άκρο
στένωση σε πλάτος 8,00 µ., 
— ανάντη φράγµα στην επαρχιακή
οδό Μαρκοπούλου - Αρτέµιδας, µε
υψόµετρο στέψης +65,00, πλάτος
στέψης 12,00 µ., υλικά και κλίσεις
πρανών ίδια µε το φράγµα, 
— υπερχειλιστής ασφαλείας, ανάν-
τη φράγµατος: µετωπικός ευρείας
τραπεζοειδούς διατοµής πλάτους
πυθµένα 130,00 µ., κλίση πρανών,
ίση µε την εκατέρωθεν κατά µήκος
κλίση του δρόµου και µε στάθµη
υπερχείλισης +63,50, 
— έργο διόδευσης πληµµύρας
ανάντη φράγµατος: Οχετός 6
ανοιγµάτων πεταλοειδούς διατο-
µής ονοµαστικής διαµέτρου
D=3,50 µ. µήκους 52,00 µ.
β) Έργα διευθέτησης ρ.
Ερασίν ου κατάν τη του φ ράγµα-
τος αν άσχεσης: 
— διατοµή: ανοικτή τρα-
πεζοειδής επενδεδυµένη µε λιθοπ-
λήρωτα συρµατοκιβώτια σε µήκος
5,75 χλµ. περίπου, 
— 4 τεχνικά (Τ1, Τ3, Τ4
και Τ5) γεφύρωσης της διευθέτ-
ησης. 
Στο έργο περιλαµβάνονται και τα
εξής τµήµατα: 
β1) Έργα διευθέτησης
κατάντη τµήµατος ρ. Αγ. Γεω-
ργίου: 
— διατοµή: ανοικτή τραπεζοειδής
επενδεδυµένη µε στρωµνές σε
µήκος 824 µ, 
— 1 τεχνικό γεφύρωσης - Τ13 /
3x(5,50x3,50). 
β2) Έργα διευθέτησης
κατάντη τµήµατος ρ. Κοιλάδας των
Βασιλέων:
— διατοµή: ανοικτή τραπεζοειδής
επενδεδυµένη µε λιθοπλήρωτα
συρµατοκιβώτια σε µήκος 460,00
µ, 
— 2 τεχνικά γεφύρωσης (V1 & V2)
/ (διαστάσεων 5,00x2,50 µ). 
β3) Έργα διευθέτησης
κατάντη τµήµατος ρ. Μαρκο-
πούλου: 

— διατοµή: ανοικτή τραπεζοειδής
επενδεδυµένη µε λιθοπλήρωτα
συρµατοκιβώτια σε µήκος 150,00
µ.
γ) Έργα διευθέτησης ρ.
Ερασίν ου αν άν τη του φ ράγµα-
τος αν άσχεσης: 
— έργο κεφαλής, µήκους 112,50
µ., µε ορθογώνια διατοµή σταδιακά
µειούµενου πλάτους από 25,00 σε
10,00 µ. και λεκάνη καταστροφής
ενέργειας, µήκους 45,00 µ., µε
µεταβλητό ύψος και πλάτος, 
— διατοµή: µε βαθµιδωτά συρµα-
τοκιβώτια στις όχθες και πλευρική
επένδυση πυθµένα, σε συνολικό
µήκος 2.833,00 µ., 
— 2 γέφυρες διέλευσης κάτω από
δρόµους (TA1 και TA2), 3 ανοιγ-
µάτων (διαστάσεων (2x4,50+6,50)
x 5,80 µ.

II.3Εκτιµώµεν η αξία:
Αξία χωρίς ΦΠΑ : 39.270.000,00
Ευρώ

II.4Κωδικός CPV:
45246000-3 (Έργα ρύθµισης ροής
ποταµού και αντιπληµµυρικά
έργα)

II.5Κριτήριο αν άθεσης:
Το κριτήριο ανάθεσης βάσει του
οποίου, θα γίνει η ανάθεση της
Σύµβασης είναι η «πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη προ-
σφορά» µόνο βάσει τιµής (χαµηλό-
τερη τιµή).

II.6∆ιάρκεια σύµβασης:
Τριάντα (30) µήνες από την επο-
µένη της υπογραφή της Σύµβα-
σης.

II.7Τόπος κατασκευής του έργου:
Το έργο θα κατασκευαστεί σε περ-
ιοχές εντός της λεκάνης απορροής
του ρέµατος Ερασίνου, στο ∆ήµο
Μαρκόπουλου στην Περιφερειακή
Ενότητα Ανατολικής Αττικής στην
Ελλάδα (κωδικός NUTS: EL305).

Τµήµα ΙΙΙ :  ΝΟΜΙΚΕΣ,
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ ,
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1 Προϋποθέσεις συµµε-
τοχής
III.1.1 Άδεια άσκησης επαγ-
γελµατικής δραστηριότητας,
συµπεριλαµβανοµένων των απαι-
τήσεων για την εγγραφή σε επαγ-
γελµατικό ή εµπορικό µητρώο
Όσον αφορά στην καταλληλόλ-
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 ΕΛΛΑ∆Α,
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι
στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στην κατ-
ηγορία έργου του άρθρου 21 της
διακήρυξης («Υδραυλικά έργα»).
Οι προσφέροντες που είναι εγκατε-
στηµένοι σε κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να
είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα
του παραρτήµατος ΧΙ του Προσα-
ρτήµατος Α του ν. 4412/2016.

III.1.2 Οικον οµική και
χρηµατοοικον οµική επάρκεια
Κάθε µεµονωµένος προσφέρων
οικονοµικός φορέας, πρέπει να
διαθέτει κατ’ ελάχιστον:
i) ιδία κεφάλαια, ελάχιστου ύψους
4 500 000,00 EUR. Από τα ιδία
κεφάλαια, εξαιρούνται τα ποσά του
µετοχικού κεφαλαίου, για τα οποία
δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
καταβολής τους και πιστοποίησής
τους από τις εποπτικές αρχές και
ii) αξία ακινήτων, ελάχιστου ύψους
270 000,00 EUR. Στα ακίνητα
συµπεριλαµβάνονται τα ιδιοχρησι-
µοποιούµενα ακίνητα και τα επεν-
δυτικά ακίνητα και ως ακίνητα,
λογίζονται τα γήπεδα, οικόπεδα,
κτίρια, ορυχεία, µεταλλεία, λατο-
µεία και αγροί, και
ii i) αξία µηχανολογικού εξοπλι-
σµού, ελάχιστου ύψους 270
000,00 EUR. Ως µηχανολογικός
εξοπλισµός, λογίζονται τα µηχανή-
µατα και τα µεταφορικά µέσα, που
σχετίζονται µε την κατασκευή
τεχνικών έργων, στα οποία συµπε-
ριλαµβάνεται το hardware, αλλά
όχι ο λοιπός εξοπλισµός γραφείων,
και
iv) αξία παγίων, ελάχιστου ύψους
900 000,00 EUR. Ως πάγια, ορίζε-
ται το άθροισµα των ακινήτων και
του µηχανολογικού εξοπλισµού,
όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω
(περ. ii και iii).
Σε περίπτωση ένωσης, η παραπά-
νω απαίτηση (i+ii+iii+iv) πρέπει να
ικανοποιείται από 1 τουλάχιστον
από τα µέλη της ένωσης.
Η ανωτέρω απαίτηση θα πρέπει να
είναι σύµφωνη µε τα αναλυτικά
οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρ-
ων 99 και100 του ν. 3669/2008,
όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρή-
σεις που είναι εγγεγραµµένες στο
Μ.Ε.ΕΠ., δεν θα πρέπει να υπερ-
βαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολα-
βικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 20
παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως

ισχύει.  ∆ιευκρινίζεται ότι, οι εγγε-
γραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργολ-
ηπτικές επιχειρήσεις, δηλώνουν τη
µη υπέρβαση των ανώτατων επιτρ-
επτών ορίων ανεκτέλεστου υπο-
λοίπου εργολαβικών συµβάσεων,
στο πεδίο: «Άλλες οικονοµικές ή
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις»,
της Ενότητας Β: «Οικονοµική και
χρηµατοδοτική επάρκεια», του
Μέρους IV :«Κριτήρια επιλογής»,
του Ε.Ε.Ε.Σ..

III.1.3 Τεχν ική και επαγγε-
λµατική ικαν ότητα
Κάθε µεµονωµένος προσφέρων
οικονοµικός φορέας, πρέπει να
διαθέτει στην κατηγορία «Υδραυλι-
κά έργα», κατ’ ελάχιστον:
5 µηχανικούς, µε 14ετή τουλάχι-
στον εµπειρία για έκαστο εξ’ αυτών
και 4 µηχανικούς µε 11ετή του-
λάχιστον εµπειρία, για έκαστο εξ’
αυτών και 1 µηχανικό µε 8ετή του-
λάχιστον εµπειρία.
Σε περίπτωση ένωσης, η παραπά-
νω απαίτηση πρέπει να ικανοποι-
είται από 1 τουλάχιστον από τα
µέλη της ένωσης.
Η ανωτέρω απαίτηση θα πρέπει να
είναι σύµφωνη µε τα αναλυτικά
οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρ-
ου 100 τουν.3669/2008, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΤΜΗΜΑ IV : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ.
IV.1 Προθεσµία παραλα-
βής των  προσφ ορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρ-
ονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, µε
καταληκτική ηµεροµηνία υποβο-
λής προσφορών την 11/12/2018
και ώρα 11:00.
IV.2 Ελάχιστη απαι-
τούµεν η χρον ική διάρκεια
ισχύος της προσφ οράς
Τουλάχιστον εννέα (9) µηνών από
την ηµεροµηνία λήξης της προθε-
σµίας υποβολής των προσφορών.
IV.3 Όροι για την  αποσφ -
ράγιση των  προσφ ορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα
γίνει στις 17/12/2018 και ώρα
10.00 π.µ. (Tοπική ώρα), Οι προ-
σφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρ-
ονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Η διαδικασία αποσφράγισης παρ-
ουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο 4
της ∆ιακήρυξης.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
V.1 Απαιτούµεν ες εγγυή-
σεις και εξασφ αλίσεις:
Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό,

απαιτείται η κατάθεση από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορ-
είς, κατά τους όρους της παρ. 1 α)
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συµµε-
τοχής, που ανέρχεται στο ποσό
των επτακοσίων ογδόντα πέντε
χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (785
200,00 EUR).
Στην περίπτωση ένωσης οικονο-
µικών φορέων, η εγγύηση συµµε-
τοχής περιλαµβάνει και τον όρο
ότι, η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονο-
µικών φορέων που συµµετέχουν
στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να
ισχύει, τουλάχιστον για 30 ηµέρες
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 19
της διακήρυξης, άλλως η προσφο-
ρά απορρίπτεται.
Για την υπογραφή της σύµβασης
απαιτείται η παροχή εγγύησης
καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 72παρ. 1 β) του ν.
4412/2016, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύµβασης, χωρίς
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύµβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
καταπίπτει στην περίπτωση παρά-
βασης των όρων της σύµβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
V.2 Φορέας αρµόδιος για
τις διαδικασίες προσφ υγής 
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
(Α.Ε.Π.Π.) 
Λεωφ. Θηβών 196 – 198 
Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράν-
ης
18233 ΕΛΛΑ∆Α
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
aepp@aepp-procurement.gr 
∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο
:http://www.aepp-procurement.gr
Οι προσφυγές υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Π∆ 39/2017 (64/Α΄)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Προκήρυξη της
σύµβασης απεστάλη στην Υπηρ-
εσία Επισήµων  Εκδόσεων  της
Ε.Ε.  την  
2η-11-2018.

Αθήν α, 14/11/2018

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΑΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α’ β                                                                                 
Ακριβές Αν τίγραφ ο

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν . Π . ∆ . ∆
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΝΗΘΑ»

Αν ω Λιόσια 15/11/2018
Αριθ.πρωτ. 1091

Ταχ. ∆/νση : Αιγαίου Πελάγους
(Πάρκο Πόλης),Άνω 
Λιόσια, ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο 
Τ.Κ : 133 41
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :
Κ.ΝΙΚΟΛΟΘΑΝΑΣΗ 
Τηλέφωνο: 210- 24 84 453 
Φάξ: 210- 24 83 143
e-mail : athl i tiko.ken@hot-
mail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την  πρόσληψη 

Προσωπικού µε σύµβαση 
Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµέν ου Χρόν ου (Ι.∆.Ο.Χ.),
διάρκειας έως 8 µήν ες για την
υλοποίηση του προγράµµατος 
Μαζικού Αθλητισµού για την

περίοδο 2018 - 2019.

O Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισµός ∆ήµου Φυλής «Η
ΠΑΡΝΗΘΑ» προκειµένου να λει-
τουργήσει τα εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα Άθλησης για Όλους

κατά την περίοδο 2017-2018,
που υλοποιεί  µε την συνεργασία
της Γενικής Γραµµατείας Αθλητι-
σµού-Υπουργείου Πολιτισµού &
Αθλητισµού, θα προσλάβει προ-
σωπικό και συγκεκριµένα 14
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) και
µε ωροµίσθια αποζηµίωση, σύµφ-
ωνα µε την         /2018 απόφαση
∆.Σ ως εξής:

1)  ∆ύο  (2) άτοµα   για Ενόργανη  
2)  ∆ύο  (2) άτοµα  για Παραδο-
σιακούς Χορούς
3)  Ένα  (1)  άτοµα  για  Ποδόσφ-
αιρο 
4)  Ένα ( 1) άτοµο για Μαζικό
Λαϊκό Αθλητισµό 
5)  Ένα  (1) άτοµο   Κολύµβηση
και ΑΜΕΑ
6)  Μία  (1) θέση   Καλαθοσφαίρι-
σης 

7)   Μία (1) θέση    Αθλητικός
Τουρισµός & Αναψυχή 
8)   ∆ύο  (2) θέσεις  Πάλης 
9)  Μία (1) θέση Ειδική Αγωγή &
Γυµναστική 
10) Μία (1) θεση Προσαρµοσµένη
Κινητική Αγωγή 
11) Μία (1) θέση Κλασσικού Αθλ-
ητισµού -∆ΡΟΜΟΙ 

Ειδικά Τυπικά Προσόν τα :
• Πτυχιούχος Φυσικής

Αγωγής ΠΕ 
Η µοριοδότηση από το νέο

Οργανωτικό πλαίσιο Προγραµµά-
των Άθλησης για Όλους ΦΕΚ Β
1774/17-06-2016  που τροπο-
ποίησε και αντικατέστησε το
ΦΕΚ Β/ 2527/08-10-2013  &
ΦΕΚ Β  ́      αρ. φύλλου 828/09-
2013, που τροποποίησε και αντι-
κατέστησε την υπ’ αριθµ.
4843/12.02.2008 

(ΦΕΚ 211/Β /́11- 02-2008).
• Oι υποψήφιοι δεν πρέ-
πει να έχουν κώλυµα κατά το
άρθρο 22 του Υπαλληλικού
Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικα-
στική αντίληψη, δικαστική
απαγόρευση)
• Χρονική διάρκεια µέχρι
οκτώ (8) µήνες από την πρό-
σληψη
• Ο αριθµός προσληφθ-
έντων θα είναι σύµφωνος µε το
υπ.αριθ. ΦΕΚ/Β/4478/9-10-2018
για την έγκριση κατανοµής
θέσεων Π.Φ.Α  των προγραµµά-
των Άθλησης για όλους 2018-
2019. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
υποβάλλουν αιτήσεις στα Γραφεία
του    Πολιτιστικού & Αθλητικού
Οργανισµού, στην οδό Αιγ. Πελά-
γους, Πάρκο Πόλης Άνω Λιόσια,
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερ-
ολογιακών ηµερών που να αρχίζει
από την επόµενη ηµέρα της

τελευταίας δηµοσίευσης της παρ-
ούσης σε δύο (2)  ηµερήσιες
εφηµερίδες και ώρες  9.00-13.00. 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στα
Γραφεία του  ΝΠ∆∆  και στο
∆ηµαρχείο  Φυλής .

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
είν αι :

1.Aίτηση  
2. Βιογραφικό Σηµείωµα.
3.∆ήλωση ν. 1599/86 ότι τα
στοιχεία στην αίτηση και στο βιο-
γραφικό είναι αληθή.
4. Επικυρωµένη φωτοτυπία
πτυχίου, ειδικότητας και βαθµού
πτυχίου, µεταπτυχιακού ή

διδακτορικού διπλώµατος.
5. Φωτοτυπία ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης.
7. Βεβαίωση  ∆ήµου περί µόνιµης
κατοικίας-εντοπιότητας.
8. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆   ότι είναι
άνεργος-η.
9. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στα
Προγράµµατα Άθλησης για
Όλους (αναλυτική αναγραφή
ωρών).
10.Έγγραφα που αποδεικνύουν
την ιδιότητα του πολυτέκνου ή
του γονέα µονογονεϊκής οικογένει-
ας     σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
11.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 στην οποία να δηλώνε-

ται:
Κάθε πράξη του βίου η οποία

θα ασκούσε επιρροή στην κρίση
της καταλληλότητας για την
υπηρεσία που προσδιορίζεται,
ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για
ποινικό αδίκηµα
•   Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση
ή δικαστική αντίληψη.
•    Ότι δεν παραπέµφθηκε µε
τελεσίδικο Βούλευµα για κάποιο
από τα αναφερόµενα στο άρθρο
22 του Π.∆. 611/77 εγκλήµατα
έστω και εάν δεν επακολούθησε
ποινική δίκη λόγω παραγραφής,
καθώς και εάν εκκρεµεί εναντίον
του κατηγορία για οποιοιδήποτε
πληµµέληµα ή κακούργηµα
•   (µόνο για άντρες) Ότι έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις του  ή  έχει  νόµιµη
απαλλαγή και την  αιτία απαλλα-
γής.

Εάν επιλεγεί, θα απασχολ-
ηθεί σε όποια δηµοτική ενότητα
του ∆ήµου του υποδειχθεί,
(∆ηµοτικές   Ενότητες Φυλής –
Ανω Λιοσίων – Ζεφυρίου ), τις
ώρες και ηµέρες που εξυπηρετεί
το Νοµικό Πρόσωπο και σε όσα
τµήµατα  δοθούν απ΄το ΝΠ∆∆ µε
βάση τις ανάγκες του. 

Ο   Πρόεδρος 

Μαυροειδής  Γεώργιος  
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

5 ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

10  ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
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

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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ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΓΓΟΟΝΝΕΕΩΩΝΝ
&&  ΚΚΗΗ∆∆ΕΕΜΜΟΟΝΝΩΩΝΝ

ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ                                                  
11οουυ  ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

Αριθµ. Πρωτ.: 134
Ασπρόπυργος: 12 – 11- 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων
Μαθητών του 1ου Γυµνασίου Ασπρ-
οπύργου, σας προσκαλεί στην Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου που θα διε-
ξαχθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρή

σεων του σχολείου µας την ∆ευτέρα
19-11-2018  και ώρα 18:00µ.µ.,µε τα
εξής θέµατα:
1. Γνωριµία µε τους γονείς της Ά
Γυµνασίου,
2. Απολογισµός των πεπραγµένων
της απερχόµενης διοίκησης,
3. Ορισµός ηµεροµηνίας των
εκλογών &
4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής  

Με εκτίµηση
Η Γραµµατέας           Ο Πρόεδρος 

Αλεξάν δρα            
Καρακατσούλα               

Αχ ιλλέας Νικ.
Πίν ης                           

Τρεις σταθµοί του Μετρό
κλειστοί το Σάββατο

Για την ασφαλή µετακίνηση του 
επιβατικού κοινού, κατά τις εκδηλώσεις
για την 45η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Τρεις σταθµοί του Μετρό στο κέντρο της Αθήνας
θα µείνουν προσωρινά κλειστοί το Σάββατο, 17
Νοεµβρίου 2018, µετά από εντολή της  ΕΛ.ΑΣ.,
για την ασφαλή µετακίνηση του επιβατικού κοινού,
κατά τις εκδηλώσεις για την 45η επέτειο του Πολ-
υτεχνείου.
Συγκεκριµένα, θα κλείσουν διαδοχικά οι σταθµοί

«Μέγαρο Μουσικής» στις 15:00, «Ευαγγελι-
σµός» και «Σύνταγµα» στις 16:30.
Τα δροµολόγια του Μετρό θα διεξάγονται κανονι-

κά, αλλά οι συρµοί θα διέρχονται χωρίς στάση από
τους τρεις αυτούς σταθµούς.
Οι σταθµοί αναµένεται να ανοίξουν µετά το πέρας

των εκδηλώσεων.

ΓΑΜΟΣ
O ΣΠYPAKOΣ AΘANAΣIOΣ TOY ∆HMHTPIOY KAI ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ 

ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ H KAΛANTZH AIMIΛIA TOY AΘANAΣIOY ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΛΩΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΠPOKEITAI NA ΤΕΛΕΣΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓAMO ΣTO ∆HMAPXEIO KAIΣAPIANHΣ.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

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

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 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 προϊόν-
των 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 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 & 6974668763

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο  
κατάστηµα 63µ² επί της οδού Φυλής

8Α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 
6947-264784 και 6985066463>>.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Η ΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 15/12/2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6944475939 (ΩΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18:00-20:00µµ)

ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝ
ΤΑΣ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ.
6995524143 
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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
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ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279



16-θριάσιο Παρασκευή 16 Νοεµβρίου 2018  

Η ΕΚΟ µέγας χορηγός στην έκθεση «Αυτοκίνηση ΕΚΟ 2018»
Η EKO, στο πλαίσιο της Έκθεσης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΕΚΟ 2018», συµµετέχει για πρώτη φορά ως µέγας χορηγός

ονόµατος, εν ισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο έναν σηµαντικό θεσµό στον κλάδο του Αυτοκινήτου. 
Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΕΚΟ 2018», φιλοξενεί την  πλειονότητα των αυτοκινητοβιοµηχανιών που δραστηριοποι-

ούνται στην Ελλην ική αγορά. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι, οι Εισαγωγείς – Αντιπρόσωποι αυτοκινήτων παρου-
σιάζουν στο κοινό τα καινούργια µοντέλα που έκαναν παγκόσµια πρεµιέρα στην πρόσφατη ∆ιεθνή Έκθεση Αυτο-
κινήτου του Παρισιού.

Η ΕΚΟ συµµετέχει στην Έκθεση µε δύο υπερσύγχρονα περίπτερα, στα οποία πλήθος κόσµου ενηµερώνεται
καθηµερινά για όλη τη σειρά των τεχνολογικά προηγµένων καυσίµων, όπως το πολυβραβευµένο Diesel Av io Double
Filtered, τα ΕΚΟΝΟΜΥ Fuels τα οποία κατάφεραν να κατακτήσουν το παγκόσµιο ρεκόρ χαµηλότερης κατανάλω-
σης για αυτοκίνητα Diesel και βενζίνης, καθώς και την πλήρη σειρά των κορυφαίων λιπαντικών της ΕΚΟ.

Ο Γεν ικός ∆ιευθυντής Εµπορίας Οµίλου ΕΛΠΕ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΟ κ. Ροµπέρτο Καραχάννας, κατά τον
σύντοµο χαιρετισµό που απηύθυνε στο πλαίσιο της Έκθεσης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΕΚΟ 2018», επεσήµανε µεταξύ
άλλων: 

«Χαίροµαι ιδιαίτερα που εφέτος η ΕΚΟ συµµετέχει ως µέγας χορηγός στον σηµαντικό αυτό θεσµό για τον κλάδο
του αυτοκινήτου. Η ΕΚΟ δεν βρίσκεται απλώς στο χώρο του αυτοκινήτου. Είναι -σε µεγάλο βαθµό- ο χώρος του
αυτοκινήτου.

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 


