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«Χαστούκι» από την  Αν εξάρτ-
ητη Αρχ ή Προδικαστικών
Προσφυγών  στην  Περιφέρεια

Αττικής σύµφων α µε τον  επικεφα-
λής της παράταξης Αττική και υπο-
ψήφιο περιφερειάρχ η Αττικής Γιάν -
ν η Σγουρό, καθώς κρίθηκε παρά-
ν οµος ο περιοριστικός όρος σε δια-
γων ισµό για έργο συν τήρησης και
βελτίωσης του οδικού δικτύου της
Αττικής.

«Έκθετη η Ρένα ∆ούρου που
δεν απέσυρε την προκήρυξη
παρά τις καταγγελίες» τονίζει ο κ.
Γ. Σγουρός, ο οποίος
σηµειώνει, επίσης, ότι «ή ευνο-
ούνται συγκεκριµένα συµφέροντα
ή πρόκειται περί πρωτοφανούς
ανικανότητας».

Ακολουθεί η ανακοίνωση της
παράταξης Αττική:

Χαστούκι από την  Αν εξάρτητη
Αρχ ή Προδικαστικών  Προσφυγών
στην  Περιφέρεια Αττικής, αφού
κρίθηκε παράν οµος ο πρωτοφαν ής
όρος που είχ ε τεθεί στη διακήρυξη
για τη συν τήρηση του οδικού δικ-
τύου υπό τον  τίτλο «Βελτίωση και
περιοδική συν τήρηση υποδοµών
στο πρωτεύον  αστικό οδικό δίκτυο
της Περιφέρειας Αττικής» προϋπο-
λογισµού 15 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα η ΑΕΠΠ έκριν ε ότι ο
όρος που είχ ε τεθεί επί ποιν ή
αποκλεισµού που προέβλεπε ότι
το συγκρότηµα παραγωγής ασφα-
λτοσκυροδέµατος έπρεπε ν α
βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη
των  40 χ ιλ. σε ευθεία γραµµή από
την  Αθήν α (πλ. Συν τάγµατος) είν αι
παράν οµος, καθώς σύµφων α µε το
σκεπτικό της αρχ ής «Η συγκεκρι-
µεν οποίηση της χ ιλιοµετρικής από-

στασης δεν  προέκυψε από καµία
τεχ ν ική αν αγκαιότητα του υπό
προκήρυξη έργου, προδήλως δεν
παρίσταται µη αν αλογικός και
κείµεν ος σαφώς εκτός των  ορίων
της διακριτικής ευχ έρειας της αν αθ-
έτουσας αρχ ής ν α ορίζει κριτήρια
επιλογής υπαγορευόµεν α από την
αρχ ή της ίσης µεταχ είρισης».

Τον  φωτογραφικό όρο του συγκε-
κριµέν ου διαγων ισµού που είν αι το
µεγαλύτερο έργο συν τήρησης οδο-
ποιίας που έχ ει δηµοπρατήσει
στην  πεν ταετή θητεία της η
διοίκηση της Ρέν ας ∆ούρου και
προάγγελος διαγων ισµών  συν ολι-
κού ύψους 88 εκατ. ευρώ είχ ε
καταδείξει πρώτη η παράταξη Αττι-
κή ζητών τας την  απόσυρση της
διακήρυξης και την  παραίτηση του
αρµόδιου αν τιπεριφερειάρχ η επί
των  Οικον οµικών .

Συγκεκριµέν α είχ ε καταγγελθεί
ότι πρόκειται για πρωτοφαν ή και
καιν οφαν ή όρο, που δεν  έχ ει τεθεί
ποτέ ξαν ά σε καν έν αν  διαγων ισµό
από τους δεκάδες που εκτελούν ται
για τη συν τήρηση της οδοποιίας
στην  Αττική,  που σε συν δυασµό
µε τους υπόλοιπους επί ποιν ή

αποκλεισµού όρους περιορίζει τον
αν ταγων ισµό, κατά ευθεία κατα-
στρατήγηση της εθν ικής ν οµοθ-
εσίας και των  Κοιν οτικών  Οδηγιών .

Σε σχ ετικές καταγγελίες για τον
συγκεκριµέν ο διαγων ισµό είχ ε
προχ ωρήσει και ο Παν ελλήν ιος
Σύν δεσµος Τεχ ν ικών  Έργων  που
δηµοσιοποίησε στην  ιστοσελίδα
του την  απόφαση.

Σε δηλώσεις του ο Γιάν ν ης Σγο-
υρός επεσήµαν ε ότι: «Η διοίκηση
της Περιφέρειας Αττικής είν αι έκθ-
ετη πολιτικά και ηθικά. ∆εν
υπάρχ ουν  δικαιολογίες για την  επι-
µον ή σε όρους που ν οθεύουν  τον
αν ταγων ισµό και καταστρατηγούν
τις αρχ ές της διαφάν ειας και της
ίσης µεταχ είρισης. ∆ύο τιν ά
συµβαίν ουν . Ή εξυπηρετούν ται
συγκεκριµέν α συµφέρον τα ή πρό-
κειται περί αδιαµφισβήτητης αν ι-
καν ότητας. Και στη µία και στην
άλλη περίπτωση η διοίκηση της
Περιφέρειας πρέπει ν α δώσει
συγκεκριµέν ες απαν τήσεις. Το
είπα και το ξαν αλέω. ∆εν  πρόκει-
ται ν α επιτρέψουµε σε καν έν αν
ν α παίζει παιχ ν ίδια µε το δηµόσιο
χ ρήµα».

Το Γραφείο Πληροφόρη-
σης και Προώθησης της
Απασχ όλησης του

∆ήµου Ασπροπύργου εν ηµε-
ρών ει ότι, ξεκίν ησε  η υποβο-
λή αιτήσεων  για τη συµµετοχ ή
εργοδοτών , σε δύο ν έα Προ-
γράµµατα Επιχ ορήγησης
Επιχ ειρήσεων  για Απασχ όλ-
ηση άν εργων .

Πρόγραµµα Επιχ ορήγησης
Επιχ ειρήσεων  για την
Απασχ όληση 6.000 άν εργων
έως 39 ετών , απόφοιτων  Τρι-
τοβάθµιας Εκπαίδευσης, σε
κλάδους έξυπν ης εξειδίκευ-
σης (Research and
Innov ation Strategies f or
Smart Specialization – RIS3)
και παραγωγικής δραστηριότητας. Απευθύν εται σε ιδιω-
τικές επιχ ειρήσεις και γεν ικά εργοδότες του ιδιωτικού
τοµέα, που ασκούν  τακτική οικον οµική δραστηριότητα
και δραστηριοποιούν ται στο σύν ολο της Ελλην ικής
Επικράτειας, στους τοµείς έξυπν ης εξειδίκευσης (RIS3)

και παραγωγικής δραστηριότητας. Συγκεκριµέν α στο
πρόγραµµα εν τάσσον ται:

Α. Επιχ ειρήσεις µε κύρια δραστηριότητα στους
κάτωθι τοµείς:

α. Μεταποίηση-Βιοµ-

Σγουρός: Έκθετη η Ρ. ∆ούρου για παράνοµο
περιοριστικό όρο σε διαγωνισµό

Ασπρόπυργος: Νέα προγράµµατα επιχορήγησης
επιχειρήσεων για απασχόληση άνεργων.

Η συνέχεια στη σελ. 13



Τετάρτη 19 ∆εκεµβρίου 2018 θριάσιο-3 

∆ραµατικές είν αι οι εξελίξεις για τη
Χαλυβουργική, που βυθίζεται
πλέον  στο σκοτάδι. Έπειτα από

έν αν  αιών α λειτουργίας, διακόπηκε χ θες
τη ν ύχ τα (11:59 µ.µ.) η ηλεκτροδότηση
της επιχ είρησης, µετά από απόφαση
του Α∆ΜΗΕ, ως αποτέλεσµα της επαν ε-
ν εργοποίησης από τη ∆ΕΗ των  συν ε-
πειών  της άρσης εκπροσώπησης της
ιστορικής βιοµηχ αν ίας.

Η επαν εν εργοποίηση της άρσης
εκπροσώπησης, η οποία σηµαίν ει πως
η Χαλυβουργική δεν  είν αι πλέον  πελάτ-
ης της ∆ΕΗ, έγιν ε χ θες, καθώς έληξε η
περίοδος χ άριτος που είχ ε δοθεί, χ ωρίς
ν α επιτευχ θεί συν εν ν όηση µεταξύ των
δύο πλευρών  για τη διευθέτηση των
αν εξόφλητων  οφειλών  ρεύµατος της
βιοµηχ αν ίας, ύψους 31,8 εκατ. ευρώ,
στη ∆ΕΗ. Οι εκπρόσωποι των  εργαζο-
µέν ων  της Χαλυβουργικής είχ αν  εν ηµερ-
ωθεί επίσης από τη διοίκηση της ∆ΕΗ
στις αρχ ές ∆εκεµβρίου για το πρόβληµα
των  συσσωρευµέν ων  χ ρεών  και τη µη
πληρωµή των  τρεχ όν των  λογαριασµών
της εταιρείας.

Στη συν άν τηση είχ ε τον ιστεί ότι η
Χαλυβουργική, ως µη πελάτης πλέον  της
∆ΕΗ, θα µπορούσε ν α διασφαλίσει την
παροχ ή ηλεκτρικής εν έργειας από το
σύστηµα ως αυτοπροµηθευόµεν ος κατα-
ν αλωτής, που σηµαίν ει ότι, εάν  η Χαλ-

υβουργική εξακολουθούσε ν α µην
πληρών ει το ρεύµα που καταν αλών ει, ο
λογαριασµός θα επιµεριζόταν  στο σύν ο-
λο των  παρόχ ων  ηλεκτρικού ρεύµατος.
Να σηµειωθεί πως η εταιρεία, όπως
λέγεται, δεν  προετοίµασε τη διαδικασία
που απαιτείται για ν α εν ταχ θεί στο
σύστηµα ηλεκτροδότησης ως αυτοτροφ-
οδοτούµεν η.

Στο µεταξύ, όπως τόν ισε χ θες ο
πρόεδρος και διευθύν ων  σύµβουλος της
∆ΕΗ Ε. Παν αγιωτάκης, στο περιθώριο
της γεν ικής συν έλευσης των  µετόχ ων
της, η ∆ΕΗ σκοπεύει ν α προβεί σε
ν οµικές εν έργειες για τη διεκδίκηση των
οφειλόµεν ων  ποσών  από τη Χαλυβουρ-
γική. Ο ίδιος χ αρακτήρισε µάλιστα αν ε-
παρκή την  πρόταση της εταιρείας ν α
καταβάλει 500.000 ευρώ έν αν τι των
οφειλών  που έχ ουν  συσσωρευτεί το
τελευταίο διάστηµα. Σύµφων α µε κύκλο-
υς της εταιρείας, στο ύψος του εφάπαξ
ποσού, αλλά και στους όρους συν εν -
ν όησης αποπληρωµής του συν ολικού
ποσού ύψους 31,8 εκατ. ευρώ που
χ ρωστά η Χαλυβουργική στη ∆ΕΗ,
χ ωρίς ν α έχ ει δώσει ούτε ελάχ ιστο των
οφειλοµέν ων  από το 2016, εν τοπίζεται
το αδιέξοδο στις διαπραγµατεύσεις
µεταξύ των  δύο πλευρών . Οι πληροφο-
ρίες πως η εταιρεία προχ ώρησε σε ν έα
πρόταση, από την  πλευρά της, που
έφταν ε το ελάχ ιστο εφάπαξ ποσό

αποπληρωµής στο 1 εκατ. ευρώ, δεν
επιβεβαιώθηκαν  στην  πράξη. Να σηµει-
ωθεί πως την  Παρασκευή 14 ∆εκεµ-
βρίου στις εγκαταστάσεις της Χαλυβουρ-
γικής φορτώθηκε καράβι µε προϊόν τα
αποµάκρυν σης (σύν ηθες για τις χ αλ-
υβουργίες) και µάλιστα επισπεύστηκε η
φόρτωσή του στο πλαίσιο των
εξελίξεων  που δροµολογούν ται στην
εταιρεία.

Όπως τον ίζουν   στελέχ η της εταιρ-
είας, µε την  παύση της ηλεκτροδότησης
ο χ ώρος του εργοστασίου εκτιµάται ότι
θα ηλεκτροδοτείται µε τη βοήθεια γεν -
ν ητριών  που χ ρησιµοποιούν ται σε
περιπτώσεις έκτακτης αν άγκης. Στο
εργοστάσιο λειτουργεί πλέον  µόν ο το
τµήµα συν τήρησης, µιας και από το

2012 σταµάτησε ο ηλεκτρικός κλίβαν ος
και το 2016 σταµάτησε η ελάχ ιστη παρ-
αγωγή του τµήµατος της ελασµατουργίας
της εταιρείας.

Υπό οµαλές συν θήκες η δυν αµικότ-
ητα παραγωγής της Χαλυβουργικής

αν έρχ εται σε 1 εκατ. τόν ους χ άλυβα
τον  χ ρόν ο. Στα περιουσιακά στοιχ εία
της εταιρείας περιλαµβάν ον ται οι κτηρια-
κές εγκαταστάσεις της και το ιδιόκτητο
λιµάν ι που διαθέτει. Το 2009 ολοκλήρω-
σε επέν δυση ύψους 300 εκατ. ευρώ
την  οποία όµως µέχ ρι σήµερα δεν
κατόρθωσε ν α αποσβέσει. Σήµερα
απασχ ολεί γύρω στα 210 άτοµα (εργο-
στάσιο και γραφεία) και όπως τον ίζεται
από την  πλευρά των  εργαζόµεν ων ,
έχ ουν  υποστεί από την  αρχ ή της οικο-
ν οµικής κρίσης όλες τις συν έπειες των
περικοπών  και του περιορισµού του
µισθολογικού κόστους. Στο µεταξύ,
χ θες, καταβλήθηκαν  στους εργαζόµεν ο-
υς της Χαλυβουργικής το 15ν θήµερο του
µισθού ∆εκεµβρίου, καθώς και το δώρο
των  Χριστουγέν ν ων .

ΗΒουλή καλείται σήµεραν α
ψηφίσει τον  πρώτο µεταµν ηµο-
ν ιακό προϋπολογισµό στον

οποίος «κρύβει» επιπλέον  φόρους
σχ εδόν  έν α δισ. ευρώ.

Οι φορολογούµεν οι που έχ ουν  ήδη
«γον ατίσει» από τους φόρους και τα

«χ αράτσια» των  Μν ηµον ίων  τα τελευ-
ταία χ ρόν ια της κρίσης σηκών ουν  τα
χ εριά ψηλά.

Συγκεκριµέν α, οι φόροι σε επίπεδο
γεν ικής κυβέρν ησης, αν αµέν εται ν α
διαµορφωθούν  το 2019 στα 51,127 δισ.
ευρώ, ποσό που βρίσκεται κον τά στο
εκτιµώµεν ο ποσό των  φορολογικών
εσόδων  για το 2018 το οποίο αν έρχ εται
στα 51,259 δσ ευρώ. Ωστόσο τα καθα-
ρά έσοδα, αυτά δηλαδή που
προκύπτουν  µετά την  επιστροφή
φόρων , εµφαν ίζον ται αυξηµέν α κατά 1
δισ. ευρώ σε σχ έση µε πέρυσι.

Οι φόροι το 2019 διαµορφών ον ται

στα 46,423 δισ. ευρώ από 45,418 δισ.
ευρώ που εκτιµάται ότι θα αν έλθουν
φέτος.

Ο προϋπολογισµός του 2019 προβλέ-
πει ρυθµούς αν άπτυξης 2,5% από
2,1% φέτος, πρωτογεν ές πλεόν ασµα

3,6% του ΑΕΠ, αύξηση της ιδιωτικής
καταν άλωσης κατά 1,1% και της δηµό-
σιας κατά 0,6%, αύξηση των  επεν -
δύσεων  κατά 11,9%, αύξηση των  εξα-
γωγών  κατά 5,8% και των  εισαγωγών
κατά 5,2% και µείωση της αν εργίας στο
16,7%.

Επίσης, θυσιάζον ται αν τίµετρα συν ο-
λικού ύψους 1,73 δισ. ευρω. Μεταξύ
αυτών  η επέκταση προγράµµατος
«Σχ ολικά Γεύµατα», η δηµιουργία ν έων
µον άδων  προσχ ολικής εκπαίδευσης
/ν ηπιαγωγείων , επεν δύσεις σε υποδο-
µές εν έργειας και υποδοµές του πρωτο-
γεν ή τοµέα (100 εκατ. ευρώ).

ΗΠρόεδρος της Κοιν ωφελούς
Επιχ είρησης του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου (Κ.Ε.∆.Α.), κ. Σοφία

Μαυρίδη σας προσκαλεί στη Χριστου-
γεν ν ιάτικη Γιορτή που θα πραγµατοποι-
ήσουν  τα παιδιά που συµµετέχ ουν  στο
πρόγραµµα  των  Κέν τρων  ∆ηµιουργικής
Απασχ όλησης ∆ήµου Ασπροπύργου
(Κ.∆.Α.Π.) «Όν ειρο Χριστουγέν ν ων »,
την  Πέµπτη, 20 ∆εκεµβρίου 2018 στις

18:00, στο ∆ηµοτικό Κιν ηµατοθέατρο
«Γαλαξίας».

Στο πλαίσιο της Εκδήλωσης θα
συγκεν τρωθούν  τρόφιµα, ρούχ α σε
καλή κατάσταση και κλιν οσκεπάσµατα
για τα εξήν τα πέν τε (65) παιδιά που
φιλοξεν εί το Λύρειο Ίδρυµα στην  Πεν -
τέλη, το οποίο καταστράφηκε από τη
µεγάλη πυρκαγιά που προκλήθηκε το
καλοκαίρι στο Μάτι .   

Προϋπολογισµός: Έρχεται νέα
αφαίµαξη στους φορολογούµενους

Στο «σκοτάδι» βυθίζεται η Χαλυβουργική
«∆εν είναι πλέον πελάτης µας» λέει η ∆ΕΗ - ∆ιακοπή της

παροχής ρεύµατος από τον Α∆ΜΗΕ

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 
«Όνειρο Χριστουγέννων»

από τα παιδιά των Κ∆ΑΠ  του ∆ήµου Ασπροπύργου
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Αν θρωποκυν ηγητό έχ ουν
εξαπολύσει οι αστυν οµικοί
για τον  εν τοπισµό του κρα-

τούµεν ου που δραπέτευσε από τα
κρατητήρια της Ασφάλειας ∆υτικής
Αττικής τα  ξηµερώµατα.

Σύµφων α µε τις τελευταίες πληρο-
φορίες ο κρατούµεν ος που δραπέ-
τευσε φαίν εται ν α είν αι ο έν ας από
τους τρεις έν οπλους δράστες που
συµµετείχ αν  στην  αιµατηρή ληστεία
στα ΕΛΤΑ, στα Βίλια Αττικής, πριν
από περίπου έν α µήν α.

Όπως αν έφερε ο πρόεδρος των
Ειδικών  Φρουρών  Αττικής, Βασίλης
Ντούµας που µίλησε στην  τηλεόρα-
ση του ΣΚΑΪ, στην  απόδραση που
έγιν ε τα ξηµερώµατα, πήραν  µέρος

δύο κρα-
τ ο ύ µ ε ν ο ι .
Ω σ τ ό σ ο ,
κ α τ ά φ ε ρ ε
ν α διαφύγει
ο έν ας από
τους δυο,
δηλαδή ο
ληστής που
είχ ε πάρει
µέρος στη
ληστεία στα
Βίλια στα
τέλη του
π ε ρ α σ µ έ -
ν ου Νοεµβρίου.

Ο δράστης, σύµφων α µε τις
πρώτες πληροφορίες κατάφερε ν α
κόψει τα κάγκελα και ν α βγει από το

κελί. Ο σκοπός αν τιλήφθηκε την
απόδραση και κατάφερε ν α ακιν -
ητοποιήσει τον  δεύτερο συν εργό
στην  απόδραση.

Κύµα κατασχ έσεων  σε
φορολογούµεν ους λόγω
οφειλών  προς τη φορο-

λογική διοίκηση
Σε έν α µπαράζ κατασχ έσεων

έχ ει επιδοθεί η Αν εξάρτητη
Αρχ ή ∆ηµοσίων  Εσόδων
(ΑΑ∆Ε) σε φορολογούµεν ους
που έχ ουν  ληξιπρόθεσµα χ ρέη
στην  εφορία.

Φορολογούµεν οι έχ ουν  χ ρέη
µε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς
τη φορολογική διοίκηση εν ώ σε
άλλους έχ ουν  ήδη επιβληθεί
µέτρα αν αγκαστικής είσπραξης,
δηλαδή κατά κύριο λόγο
κατασχ έσεις τραπεζικών  λογαρια-
σµών  και άλλων  εισοδηµάτων  στα
χ έρια τρίτων .

Το µεγαλύτερο τµήµα των  οφειλών
προέρχ εται από την  αδυν αµία των
φορολογουµέν ων  ν α αν ταποκριθ-
ούν  στις υποχ ρεώσεις τους και ν α
πληρώσουν  τον  ΕΝΦΙΑ και το
φόρο εισοδήµατος.

Σύµφων α µε τα στοιχ εία έν ας
στους δύο φορολογούµεν ους έχ ει
ληξιπρόθεσµα χ ρέη, εν ώ διαρκώς
αυξάν ον ται οι φορολογούµεν οι που
βρίσκον ται υπό αν αγκαστικά µέτρα
είσπραξης.

Τον  Οκτώβριο οι οφειλέτες µε
ληξιπρόθεσµα χ ρέη στην  εφορία
αν ήλθαν  σε 4.199.379, εν ώ οι οφει-
λέτες στους οποίους µπορούν  ν α
επιβληθούν  αν αγκαστικά µέτρα
είσπραξης, διαµορφώθηκαν  σε
1.790.740. Οι οφειλέτες στους
οποίους επιβλήθηκαν  κατασχ έσεις
αυξήθηκαν  από 1.148.585 το
Σεπτέµβριο στους 1.155.649 τον
Οκτώβριο.

Οι φορολογούµεν οι που έχ ουν
ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη
φορολογική διοίκηση µπορούν  ν α
καθυστερήσουν  ή και ν α απο-
φύγουν  τελικά τις κατασχ έσεις µε

µερικές έξυπν ες κιν ήσεις όπως:

Πληρωµή έν αν τι της οφειλής περ-
ιοδικά. Τα τµήµατα δικαστικού των
εφοριών  εκτιµούν  ότι ο φορολο-
γούµεν ος κάν ει προσπάθεια αποπ-
ληρωµής και δεν  προχ ωρούν  σε
επιβολή µέτρων  αν αγκαστικής
είσπραξης. Αυτό πάν τα βέβαια σε
συν άρτηση µε το ύψος της οφειλής
και το ύψος των  τακτικών  κατα-
βολών

Ρύθµιση της οφειλής µε την  πάγια
ρύθµιση των  12 δόσεων

Εξόφληση της οφειλής µε τη
χ ρήση πιστωτικών  καρτών  που
δίν ουν  τη δυν ατότητα άτοκων
δόσεων .

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη
ηγετικού στελέχους διεθ-

νούς κυκλώµατος κοκαΐνης

Για κατοχ ή και διακίν ηση κοκαΐν ης συν ελήφθη
πεν ην ταεπτάχ ρον ος αλλοδαπός στη Θεσσα-
λον ίκη, ο οποίος χ αρακτηρίζεται από την

Αστυν οµία ως έν α από τα ηγετικά στελέχ η διεθν ούς
κυκλώµατος εισαγωγής και εµπορίας ν αρκωτικών
ουσιών .

Αστυν οµικοί της ∆ίωξης Ναρκωτικών  Θεσσαλον ίκης
έκαν αν  έφοδο σε σπίτι που διατηρούσε ο άν τρας
στους Αµπελόκηπους, όπου κατασχ έθηκαν  24 δέµατα
κοκαΐ ν ης, συν ολικού βάρους 1.374 γραµµαρίων ,
ποσότητα που εκτιµάται ότι επρόκειτο ν α διακιν ηθεί
κυρίως στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσα-
λον ίκης.

Στο ίδιο σηµείο βρέθηκαν  έν α ολοκληρωµέν ο
σύστηµα πρέσας µε σιδερέν ια καλούπια κατασκευής
δεµάτων  κοκαΐν ης, δύο ηλεκτρον ικές ζυγαριές, διαλυτι-
κές υγρές ουσίες, φαρµακευτικά σκευάσµατα, το
χ ρηµατικό ποσό των  2.015 ευρώ κ.ά.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον  αρµόδιο εισαγγελέα
πληµµελειοδικών .

Γιατί η Ρωσία αφαιρεί
πινακίδες ισοτιµίας συναλλάγ-

µατος έξω από τράπεζες

ΗΚεν τρική Τράπεζα της Ρωσίας, µε οδηγία της
απαγορεύει στις τράπεζες, ν α τοποθετούν
πιν ακίδες µε πληροφορίες για τις ισοτιµίες

συν αλλάγµατος εκτός των  κτιρίων  στα οποία στεγά-
ζον ται οι ίδιες ή τα υποκαταστήµατα τους.

Η οδηγία της Κεν τρικής Τράπεζας δεν  αφορά πληρο-
φορίες για τα είδη του συν αλλάγµατος το οποίο µπορεί

ν α αν ταλλαγεί.

«Η ν έα αυτή καιν οτοµία αποσκοπεί στο ν α περιο-
ρίσει τα παράν οµα σηµεία αν ταλλαγής ν οµισµάτων , και
ν α προασπίσει τα δικαιώµατα των  καταν αλωτών  τρα-
πεζικών  υπηρεσιών » διευκρίν ισε το γραφείο τύπου της
Κεν τρικής Τράπεζας επισηµαίν ον τας ότι εκδόθηκε µε
βάση τις αν τίστοιχ ες τροπολογίες που έγιν αν  στον
σχ ετικό οµοσπον διακό ν όµο.

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι ο Ρώσος πρόεδρος υπέγραψε
ν όµο, ο οποίος δίν ει το δικαίωµα στην  Τράπεζα της
Ρωσίας ν α ορίζει τις απαιτήσεις της σε σχ έση µε τις
πληροφορίες που δίν ον ται για τις ισοτιµίες συν αλλάγ-
µατος.

Απέδρασε από την Ασφάλεια ∆υτικής Αττικής ο
δράστης της αιµατηρής ληστείας στα ΕΛΤΑ Βιλίων

«Βροχή» κατασχέσεων: Πώς 
θα τις αποφύγετε

Εν ας 23χ ρον ος συν ελήφ-
θη το µεσηµέρι του Σαβ-
βάτου στον  Ασπρόπυρ-

γο
Σε βάρος του εκκρεµούσε

απόφαση του Μον οµελούς Εφε-
τείου Κακουργηµάτων  Πειραιώς.

Ειδικότερα, ο 23χ ρον ος
εν τοπίστηκε και συν ελήφθη
στις 13:50 το µεσηµέρι του Σαβ-
βάτου και σύµφων α µε την
αστυν οµία η εκκρεµούσα απόφ-
αση είχ ε εκδοθεί µε ποιν ή κάθ-
ειρξης 8 ετών  για ληστεία.

Χειροπέδες σε 23χρονο διωκώµενο για ληστεία
στον Ασπρόπυργο
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«Αν τιαν απτυξιακό, που υπερ-
φορολογεί και βασίζεται στα
υπερπλεον άσµατα», χ αρακ-

τήρισε τον  προϋπολογισµό η τοµε-
άρχ ης Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπι-
κοιν ων ιών  και Εν ηµέρωσης της
Ν∆, Αν ν α Μισέλ Ασηµακοπούλου,
µιλών τας ν ωρίτερα στη Βουλή.

«∆εν  υπάρχ ει καν έν α σχ έδιο.
Μόν ο υστεροβουλία. Κοιτάν ε ν α
µοιράσουν  ψίχ ουλα µήπως και
περιορίσουν  την  κοµµατική τους
παν ωλεθρία», είπε η βουλευτής της
Ν∆ σηµειών ον τας ότι «η κυβέρν -
ηση Σαµαρά µείων ε ελλείµµατα,
µείων ε τα ληξιπρόθεσµα, µείων ε τις
ασφαλιστικές εισφορές, µείων ε και
το χ ρέος, δηλαδή, ν οικοκύρευε τα
πάν τα και άν οιγε το δρόµο για την
αν άπτυξη. Τα επόµεν α χ ρόν ια
όµως ο κ. Τσίπρας έκαν ε ακριβώς
το αν τίθετο και παρέλυσε την
οικον οµία».

«Η απάν τηση σε αυτή την  πολι-
τική θα δοθεί από τον  αυριαν ό
πρωθυπουργό της χ ώρας, τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, η κυβέρν ηση
του οποίου θα µειώσει παν τού τη
φορολογία, και τις εισφορές επαν α-
φέρον τας στην  ελλην ική οικον οµία
τα κίν ητρα και για εργασία και για
επιχ ειρηµατικότητα, που θα οδηγή-
σουν  σε µεγαλύτερο εισόδηµα
άµεσα αλλά προπαν τός θα πυρο-
δοτήσουν  αν άπτυξη, επεν δύσεις
και θα δηµιουργήσουν  εκατον τάδες
χ ιλιάδες εργασίας», είπε η κ.
Ασηµακοπούλου.

Η βουλευτής της Ν∆ έκαν ε ειδική
αν αφορά στο υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής καταγγέλλον τας ότι είν αι

έν α υπουργείο που δεν  κάν ει
τίποτα σε σχ έση µε την  ψηφιακή
πολιτική. «Αν  κοιτάξει καν είς την
υλοποίηση της εθν ικής ψηφιακής
στρατηγικής, βρίσκεται σε πολύ
χ αµηλό ποσοστό η ολοκλήρωση
συγκεκριµέν ων  έργων . Εξάλλου, η
αγορά βοά ότι δεν  έχ ει πέσει ούτε
έν α ευρώ από κοιν οτικά κον δύλια
σε έργα τα οποία ήταν  προγραµµα-
τισµέν α», είπε η κ. Ασηµακο-
πούλου και σχ ολίασε και τη χ θεσι-
ν ή αν άρτηση του υπουργού Ψηφ-
ιακής Πολιτικής, Νίκου Παππά, για
τη βοµβιστική επίθεση στον
«Σκάι».

«Ο κ. Παππάς αν τί για τη δήλω-
σή του έπρεπε ν α αν αλογιστεί
ποιος έχ ει οπλίσει αυτά τα χ έρια,
ν α κάν ει αυτοκριτική», είπε η βου-
λευτής και κατηγόρησε τον  υπο-
υργό ότι «είν αι εκείν ος που προ-
σπάθησε ν α εργαλειοποιήσει την
εν ηµέρωση µε τον  αν τισυν ταγµα-
τικό ν όµο του, ο οποίος εργαλειο-
ποίησε τη δηµόσια τηλεόραση,
κάν ον τάς την  χ υδαίο και προκ-

λητικό φερέφων ο προπαγάν δας».

«∆εν  θεωρεί ο κ. Παππάς
χ υδαίο ν α λέει ο κ. Πολάκης ότι θα
βάλει δηµοσιογράφους κάτω από τη
γη, αυτό δεν  είν αι χ υδαίο! ∆εν
είν αι γελοίο ν α κάν ει εµπάργκο
στο Σκάι επειδή βγήκε έν ας δηµο-
σιογράφος και είπε ότι θα καρατο-
µήσει σε λίγο ο υπουργός τον
αρχ ηγό της Αστυν οµίας και της
Πυροσβεστικής, και µετά από µία
µέρα αυτό συµβαίν ει. ∆εν  του
φάν ηκε χ υδαίο, που ο κ. Καµµέ-
ν ος είχ ε βγει πριν  από δύο χ ρόν ια
και έλεγε ότι απορεί που δεν  έχ ει
αν ατιν άξει καν είς καν έν α καν άλι
που βρίσκεται στον  Πειραιά, στο
Φάληρο! Το αν  έχ ει εργαλειοποιή-
σει και αν θρώπους, όπως τον  κ.
Καλογρίτσα στο παρελθόν  και τώρα
τον  κ. Πετσίτη, που δεν  ξέρω αν
είν αι εργαλείο σε εξωχ ώριες εταιρ-
είες, ας απαν τήσει µόν ος του. Μια
µέρα όλα αυτά θα τα εξετάσει η
δικαιοσύν η», είπε η βουλευτής της
Ν∆.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή µε
µάγο και καραγκιόζη για µικρ-
ούς και ζωντανή µουσική για

µεγάλους διοργάνωσε
ο Σύλλογος Τσουκλιδίου

Φωτειν ά χ αµόγελα, ζωηρά γέλια και πολλές χ αρ-
ούµεν ες παιδικές φατσούλες «φώτισαν » τη Χρι-
στουγεν ν ιάτικη γιορτή που συν διοργάν ωσαν  ο

Σύλλογος Τσουκλιδίου και το ΝΠ∆∆ Πολιτισµού και
Αθλητισµού ∆ήµου Φυλής «Η Πάρν ηθα», το απόγευµα
της Κυριακής της 16ης ∆εκεµβρίου.

ΣτηL σπον δυλωτή παράσταση µε κεν τρικό άξον α

την  ψυχ αγωγία των  παιδιών , µικροί και µεγάλοι γέλα-
σαν  µε τα κωµικά παιχ ν ίδια και τα αστεία του κλόουν
– αν ιµατέρ, «µαγεύτηκαν » από τα επιτήδεια µαγικά
κόλπα του µάγου και ξεκαρδίστηκαν  µε τις αστείες
καιL καυστικές ατάκες του Καραγκιόζη και τους διασ-
κεδαστικούς διαλόγους των  άλλων  φιγούρων  του
Θεάτρου Σκιών  Σπυρόπουλου.

Μετά το τέλος της παράστασης «Ο Καραγκιόζης Άγιος
Βασίλης», την  κατάµεστη αίθουσα εκδηλώσεων  του
Συλλόγου επισκέφθηκε ο Άγιος Βασίλης και µοίρασε
δώρα σε όλα τα παιδιά.

Της γιορτής για τα µικρά παιδιά ακολούθησε η γιορτή

για τα µεγάλαL παιδιά. Παίρν ον τας τη σκυτάλη της
διασκέδασης, οι εν ήλικες του Συλλόγου Τσουκλιδίου
γλέν τησαν  µέχ ρι αργά µε συν τροφιά ζων ταν ή µουσική,
κρασάκι και χ ορό. Από τη γιορτή µικρών  και µεγάλων
δεν  έλειψαν  και τα παραδοσιακά γλυκίσµατα των  ηµε-
ρών . Μελοµακάρον α και κουραµπιέδες δέσποζαν  στον
γλυκό µπουφέ του Συλλόγου.

«Ο ∆ήµος Φυλής είν αι αρωγός σε όλα τα ζητήµατα και
αιτήµατα του Συλλόγου. Έχ ουµε άµεσα τη συµπαρά-
σταση του ∆ηµάρχ ου και των  υπηρεσιών  του ∆ήµου»,
υπογράµµισε στον  χ αιρετισµό του ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Τσουκλιδίου Νίκος Νικολόπουλος, ευχ αρι-
στών τας τον  ∆ήµαρχ ο για την  αν ταπόκριση στα αιτή-
µατα και την  παρουσία του στην  εκδήλωση. Όπως
αν έφερε ο κ. Νικολόπουλος, ο ∆ήµος αν ακατασκεύασε
πλήρως την  παιδική χ αρά στην  πλατεία Αγίας Σοφίας,
αποκατέστησε τις ζηµιές στην  πλατεία και περιέφραξε
το µικρό γήπεδο ώστε ν α παίζουν  αν εν όχ λητα και µε
ασφάλεια τα παιδιά. Επίσης, ο ∆ήµος µερίµν ησε για
την  µερική αν ακαίν ιση των  γραφείων  του Συλλόγου µε
αλλαγή πατώµατος και σκεπής, καθώς και για τη
συν τήρηση του περιβάλλον τος χ ώρου, εν ώ στηρίζει το
Σύλλογο στις δραστηριότητές του.

Ευτυχ ία, αγάπη και υγεία ευχ ήθηκε σε όλους ο ∆ήµα-
ρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, χ αιρετίζον τας την
εκδήλωση. «Να είστε πάν τα χ αµογελαστοί» είπε σε
µικρούς και µεγάλους δηµότες, εύχ ον τάς τους ν α απο-
λαύσουν  τη χ ριστουγεν ν ιάτικη γιορτή.

Ασηµακοπούλου: Μοιράζουν ψίχουλα µήπως
και περιορίσουν την κοµµατική τους πανωλεθρία
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«Όµηροι» φοιτητών για περ-
ισσότερες από δύο ώρες

καθηγητές στο ΑΠΘ

Φοιτητές της Ιατρικής εµπόδισαν  την  αποχ ώρη-
ση καθηγητών  από τη γεν ική συν έλευση γιατί
διαφων ούσαν  µε το ν έο πρόγραµµα σπουδών

Έν ταση επικράτησε στην  Ιατρικη Σχ ολή του ΑΠΘ
κατά την  διάρκεια της γεν ικής συν έλευσης του τµήµα-
τος όπου τίθετο προς ψήφιση το ν έο πρόγραµµα
σπουδών .

Σύµφων α το v oria.gr, το ν έο πρόγραµµα, οι φοιτ-
ητές της Ιατρικής θα πρέπει ν α έχ ουν  περάσει επιτ-
υχ ώς τα 2/3 των  µαθηµάτων  τους για ν α προχ ωρή-

σουν  στο τρίτο έτος σπουδών , εν ώ κοµβικό χ αρακ-
τηριστικό αποτελεί η αύξηση των  µαθηµάτων  και των
διδακτικών  ωρών .

Οµάδα φοιτητών  που διαφων ούσε µε το ν έο πρόγρ-
αµµα σπουδών , εισέβαλε στο χ ώρο της συν έλευσης
απαιτών τας ν α µην  περάσει το ν έο πρόγραµµα.

«Προσπαθήσαµε ν α τους εξηγήσουµε και εγώ και ο
κοσµήτορας της σχ ολής για ποιο λόγο γίν ον ται οι
αλλαγές αλλά δεν  ήθελαν  ν α ακούσουν  παρά µόν ο ν α
πουν  αυτά που ήθελαν », αν αφέρει στο v oria.gr ο
πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών  της Σχ ολής,
Ιωάν ν ης Νηµατούδης.

Το ν έο πρόγραµµα σπουδών  ψηφίστηκε οµόφων α
και στη συν έχ εια για αν τίποιν α η οµάδα φοιτητών
δεν  άφην ε τους καθηγητές ν α αποχ ωρήσουν  από
την  αίθουσα της συν έλευσης για περίπου 2,5 ώρες
απαιτών τας την  αν άκληση της απόφασης.

Ωστόσο δεν  υπήρξε κάποια µεταβολή και έτσι οι
φοιτητές αποχ ώρησαν  από την  αίθουσα µε την  έν τα-
ση ν α εκτον ών εται.

Οαρχ ηγός της αξιωµατικής αν τιπολίτευσης
σηµείωσε ακόµη πως η κυβέρν ηση έκαν ε χ ει-
ρότερη τη ζωή των  Ελλήν ων  και µίλησε για

την  «κυβέρν ηση των  φόρων , των  απαράδεκτων
εθν ικών  υποχ ωρήσεων , των  σκαν δάλων  και της
διαπλοκής»

Ολοµέτωπη επίθεση στην  κυβέρν ηση και προσωπι-
κά στον  πρωθυπουργό, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της
Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της οµιλίας
του για τον  προϋπολογισµό σηµειών ον τας µεταξύ
άλλων  ότι «καταψηφίζουµε τον  προϋπολογισµό και
την  κυβέρν ηση του ψεύδους, της εξαπάτησης, της
αλαζον είας και του κυν ισµού».

Στις εκλογές που έρχ ον ται θα κλείσει ο κύκλος της
χ ειρότερης κυβέρν ησης της µεταπολίτευσης, πρόσθε-
σε ο κ. Μητσοτάκης εν ώ στη συν έχ εια αν αφέρθηκε
στο τροµοκρατικό χ τύπηµα κατά του ΣΚΑΪ. «Είν αι
έν α ακόµα αποτέλεσµα της στρατηγικής της έν τασης
που ακολουθείτε εδώ και πολλά χ ρόν ια. Είν αι αν τίθ-
ετη στις αν τιλήψεις και τις αν άγκες της κοιν ων ίας.
Μέρος αυτής της στρατηγικής είν αι η συστηµατική
στοχ οποίηση των  ΜΜΕ. Το κάν ετε µε συν έπεια.
Στοχ οποιείτε µε ύφος και επίθετα ξέν α προς τον
δηµόσιο διάλογο.

Με τρόπο που δεν  έχ ει γίν ει ποτέ στα χ ρόν ια της
µεταπολίτευσης . Έχ ετε προεξοφλήσει δικαστικές
αποφάσεις, έχ ετε αποκαλύψεις  πόθεν  έσχ ες δηµο-
σιογράφων  που δεν  σας αρέσουν  τα γραπτά τους. Η
τροµοκρατία µπορεί ν α οργαν ών εται σε γιάφκες , γεν -
ν ιέται όµως   στα λόγια του ακραίου διχασµού και στα
κηρύγµατα  του µίσους.

∆ε χ ρειάζεται , συµπλήρωσε, ν α ξαν αµιλήσω για το
καθεστώς ασυδοσίας και αν οµίας που έχ ει διαµορφ-
ωθεί στη χ ώρα. Για τους Ρουβίκων ες και τους τραµ-
πούκους στα παν επιστήµια. Σας έχ ω προειδοποιήσει
οι καταλήψεις και οι γροθιές γίν ον ται εύκολα ρόπαλα
και µολότοφ για ν α µετατραπούν  µετά σε καλάσν ικοφ
και βόµβες.

Όσο αν οιχ τή είν αι η δηµοκρατία µας σε αν οιχ τές
απόψεις τόσο αµείλικτη θα είν αι σε όσους προσπαθή-
σουν  ν α τη φιµώσουν  µε βία. Όσοι φαν τασιών ον ται
έν οπλους αγών ες και επαν αστάσεις σε βάρος της
δηµοκρατίας, επί των  ηµερών  µας θα οδηγηθούν  στη
∆ικαιοσύν η.

Ο αρχ ηγός της αξιωµατικής αν τιπολίτευσης σηµείω-
σε ακόµη πως η κυβέρν ηση έκαν ε χ ειρότερη τη ζωή
των  Ελλήν ων  και µίλησε για την  «κυβέρν ηση των
φόρων , των  απαράδεκτων  εθν ικών  υποχ ωρήσεων ,
των  σκαν δάλων  και της διαπλοκής. Καταψηφίζουµε
τον  ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ για ότι αυτοί
συµβολίζουν . Τους κοµµατικούς διορισµούς και την
αλαζον εία», είπε µεταξύ άλλων .

Μιλών τας για τα θέµατα της Οικον οµίας, ο πρόεδρος
της Ν∆ υποστήριξε απευθυν όµεν ος στον  πρωθυπο-
υργό ότι «παγιδέψατε τη χ ώρα σε έν αν  ν έο κύκλο
λιτότητας. ∆ιαλύστε τη µεσαία τάξη. Ο κύκλος της
παρακµής σας λήγει αλλά οι Έλλην ες θα σας
θυµούν ται για πέν τε λέξεις» είπε για ν α προσθέσει:

«Ψέµα, φτώχ εια γιατί κάν ατε τους φτωχ ούς φτωχ ό-
τερους, φόροι γιατί  γον ατίσατε τους πολίτες µε την
υπερφορολόγηση, φόβος γιατί γεµίσατε  µε αν ασφά-
λεια την  καθηµεριν ότητα των  πολιτών  από τις γειτον ι-
ές µέχ ρι τα παν επιστήµια  και σκάν δαλα».

Μητσοτάκης : Η τροµοκρατία γεννιέται
στα λόγια του ακραίου διχασµού
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Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου, 6 Μ.Μ.,
∆ηµοτικός Κιν ηµατογράφος «Μελίν α
Μερκούρη»

Ο Γιώργος Πατούλης , ∆ήµαρχ ος Αµαρου-
σίου, Πρόεδρος Κ.Ε.∆.Ε. και Υποψήφιος
Περιφερειάρχ ης Αττικής , θα παρουσιάσει
σε ειδική εκδήλωση στη Μάν δρα Αττικής,
την  Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου, τους άξον ες
του σχ εδίου του για την  αν τιµετώπιση των
φυσικών  καταστροφών  και την  Πολιτική
Προστασία. 

Η   παρουσίαση θα πραγµατοποιηθεί
στις 6 το απόγευµα, στο ∆ηµοτικό Κιν ηµα-
τογράφο Μάν δρας «Μελίν α Μερκούρη»
(Στρ. Ν. Ρόκκα 125, Μάν δρα Αττικής). 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης , πέραν
της  παρουσίασης των  βασικών  αξόν ων
του Σχ εδίου ∆ράσης για την  «Αν τιµετώπι-
ση των  Επιπτώσεων  από τις Φυσικές
καταστροφές», θα παρουσιαστούν  και οι
επικεφαλής των  θεµατικών  αξόν ων  της
Επιστηµον ικής Οµάδας,  που έχ ει αν αλά-
βει ν α καταρτίσει το συν ολικό πρόγραµµα
της Παράταξης «Νέα Αρχ ή για την  Αττική».

ΠΑΡΑ∆ΟΘΗΚΑΝ Ο ΝΕΟΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟ

ΣΑΡΩΘΡΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Αυτές τις ηµέρες ο ν έος εκσκαφέας και το ν έο
σάρωθρο εν τάχ θηκαν  στις Υπηρεσίες του
∆ήµου Χαϊδαρίου. Με την  παραλαβή τους αυξά-

ν ον ται και αν αβαθµίζον ται οι δυν ατότητες για καλύτε-
ρο καθαρισµό της πόλης.

Ο εκσκαφέας και το σάρωθρο αποκτήθηκαν  στο
συν ολικό πλαίσιο της αν άπτυξη και εκσυγχ ρον ισµού
των  υποδοµών  του ∆ήµου Χαϊδαρίου, οι οποίες για
χ ρόν ια ήταν  υποβαθµισµέν ες και τα µέσα απαρχ αιω-
µέν α.

Η προµήθεια αν τίστοιχ ων  µηχ αν ηµάτων  θα
συν εχ ιστεί το αµέσως επόµεν ο διάστηµα, όταν  και θα
ολοκληρωθεί µε την  παράδοση του καιν ούργιου στό-
λου µηχ αν ηµάτων  (4 απορριµµατοφόρων , πλυν τηρίου
κάδων , φορτηγού και 2 pick-up) για την  ολοκληρωτική
αν αν έωση της υποδοµής µας στον  τοµέα της καθαρι-
ότητας. 

Μια πρωτοβουλία της ∆ηµοτικής Αρχ ής, τοµή στο

χ ρόν ιο πρόβληµα της πόλης, αυτό της αποκοµιδής
των  απορριµµάτων .

Κορύφωση τουρκικής
προκλητικότητας: Από πότε

είχε να συµβεί τριψήφιος
αριθµός παραβιάσεων

Τη ∆ευτέρα συν ολικά 14 τουρκικά µαχ ητικά, 7
σχ ηµατισµοί που αποτελούν ταν  από 6 x 2 F-16
& 2 F-4 προχ ώρησαν  σε 107 παραβιάσεις και

µάλιστα απ' αυτές οι 6 ήταν  υπερπτήσεις πάν ω από τα
ν ησιά Αν θρωποφάγοι, Μακρον ήσι και Οιν ούσσες

Από τον  Μάιο του 2017 είχ ε ν α συµβεί τριψήφιος
αριθµός παραβιάσεων  του Εθν ικού Εν αέριου Χώρου
στο Αιγαίο από τουρκικά µαχ ητικά.

Τη ∆ευτέρα συν ολικά 14 τουρκικά µαχ ητικά, 7
σχ ηµατισµοί που αποτελούν ταν  από 6 x 2 F-16 & 2 F-
4 προχ ώρησαν  σε 107 παραβιάσεις και µάλιστα απ’
αυτές οι 6 ήταν  υπερπτήσεις πάν ω από τα ν ησιά Αν θ-
ρωποφάγοι, Μακρον ήσι και Οιν ούσσες.

Αν άλογηL κατοστάρα παραβιάσεων  από τουρκικά
αεροσκάφη είχ ε συµβεί τελευταία φορά στο Αιγαίο πριν
από εν άµιση και πλέον  χ ρόν ο. Σύµφων α µε τα
στοιχ εία του ΓΕΕΘΑ στις 14 Μαΐου 2017 είχ αν  σηµει-
ωθεί 109 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο
βορειοαν ατολικό κεν τρικό και ν οτιοαν ατολικό Αιγαίο.

Αλλά και την  επόµεν η µέρα, στις 15 Μαΐου, τα τουρ-
κικά µαχ ητικά είχ αν  πραγµατοποιήσει 148 παραβιά-
σεις. Την  ίδια χ ρον ιά δε σε 138 παραβιάσεις µέσα σε
µία ηµέρα είχ αν  προχ ωρήσει τα τουρκικά µαχ ητικά και
την  1η Φεβρουαρίου.

Σε ό,τι αφορά το 2018 ο αµέσως µεγαλύτερος αριθµός
παραβιάσεων , µετά από τις 107 που σηµειώθηκαν  τη
∆ευτέρα, ήταν  στις 22 του περασµέν ου Μαΐου µε τις
παραβιάσεις από τα τουρκικά αεροσκάφη ν α φτάν ουν
τότε τις 70.

Πάν τως από το ελλην ικό Πεν τάγων ο επισηµαίν εται
πως σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη
αν αχ αιτίζον ται από ελλην ικά.

Επιπλέον , πηγές του ΓΕΑ έχ ουν  αν αφέρει και στο
παρελθόν  πως στις περισσότερες περιπτώσεις στόχ ος
τη Άγκυρας είν αι µε τις παραβιάσεις ν α δηλώσει απλώς
παρουσία στο Αιγαίο γι΄αυτό και συν ήθως διαρκούν
«µόλις µερικά λεπτά και όχ ι περισσότερο, αφού η
ελλην ική πολεµική Αεροπορία δεν  αφήν ει περιθώριο
για τίποτε περισσότερο».

Τους τελευταίους µήν ες στον L χ ορό των  παραβιά-
σεων  στο Αιγαίο είχ αν  µπει ακόµη και τουρκικά εκπαι-
δευτικά αεροσκάφη Τ-38.

Σηµειών εται πως το 2017 οι παραβιάσεις του εθν ικού
εν αέριου χ ώρου µας διπλασιάστηκαν : από 1.671 το
2016, έφτασαν  τις 3.317, σύµφων α µε τα στοιχ εία του
ΓΕΕΘΑ. Στα ίδια υψηλά επίπεδα φαίν εται όµως πως θα
κλείσει και το 2018.

Έως τον  Νοέµβριο είχ αν  σηµειωθεί 3.380 παραβιά-
σεις.

Νέα Αρχή για την Αττική, από
τα ∆υτικά

Στη Μάνδρα η παρουσίαση των αξόνων του σχεδίου του Γ. Πατούλη, για
την αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών
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Στην τελική ευθεία η υπουργική
απόφαση, σύµφωνα µε την υφυπο-
υργό Οικονοµικών Κατερίνα Παπανά-
τσιου

Αυξηµέν ο περίπου κατά 30% θα είν αι το
επίδοµα πετρελαίου θέρµαν σης της φετιν ής
χ ειµεριν ής σεζόν  φτάν ον τας στα 15 µε 16

λεπτά του ευρώ αν ά λίτρο, από 12,5 λεπτά που
ήταν  την  περυσιν ή σεζόν .

Μέχ ρι το τέλος της εβδοµάδας αν αµέν εται η απόφα-
ση του υπουργείου Οικον οµικών  για τη διάθεση του
φετιν ού επιδόµατος.

Όπως τόν ισε η υφυπουργός Οικον οµικών , Κατερίν α
Παπαν άτσιου µιλών τας στην  ΕΡΤ για το 2019 το
επίδοµα θέρµαν σης αφορά περισσότερους πολίτες και
το πόσο της επιδότησης αν ά λίτρο θα είν αι αυξηµέν ο
περίπου κατά 30% ώστε ν α καλυφθεί η αύξηση της
τιµής του πετρελαίου. Εκτίµησε µάλιστα ότι µέχ ρι το
τέλος της εβδοµάδας θα έχ ουν  ολοκληρωθεί οι προβ-
λεπόµεν ες διαδικασίες και θα προχ ωρήσει η έκδοση
του ΦΕΚ.

Για το συµπληρωµατικό επίδοµα θέρµαν σης του
2018 η υφυπουργός υπογράµµισε πως οι κάτοικοι των
περιοχ ών  της Α΄ ζών ης και των  ορειν ών  της Β΄ ζών ης
θα δουν  το επίδοµα στον  τραπεζικό λογαριασµό τους

χ ωρίς ν α απαιτείται κάποια εν έργεια από την  πλευρά
των  δικαιούχ ων .

Υπεν θυµίζεται ότι σε όσους καταν αλωτές  αγόρα-
σαν  πετρέλαιο από τον  Οκτώβριο του 2017 µέχ ρι τον
Απρίλιο του 2018- θα καταβληθεί και φέτος έκτακτο
επίδοµα θέρµαν σης 12,5 λεπτών  του ευρώ αν ά λίτρο.

Προϋπόθεση είν αι ν α έχ ουν  τόπο κατοικίας στους
ακόλουθους ν οµούς: Γρεβεν ών , ∆ράµας, Έβρου,
Ευρυταν ίας, Ιωαν ν ίν ων , Καστοριάς, Κοζάν ης,
Σερρών  και Φλώριν ας.

Η ηλεκτρον ική πλατφόρµα για το επίδοµα της φετι-
ν ής περιόδου αν αµέν εται ν α αν οίξει πριν  από τα Χρι-
στούγεν ν α, εν ώ η καταβολή του ν έου επιδόµατος
θέρµαν σης θα γίν ει σε δύο δόσεις, µία έως την  31η
Ιαν ουαρίου 2019 και µία έως την  30η Ιουν ίου 2019.

Επίδοµα θέρµανσης : Πόσα χρήµατα
θα πάρετε

Στις 7.500 ευρώ ετησίως το ακατάσχε-
το όριο για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Σ
τις 7.500€ καθορίζεται το ακατάσχ ετο όριο
ετησίως για τους δικαιούχ ους αγρότες των  κοι-
ν οτικών  επιδοτήσεων , σύµφων α µε τα όσα

ορίζει τροπολογία που κατατέθηκε  στη Βουλή.
Στις 7.500€ καθορίζεται το ακατάσχ ετο όριο ετησίως

για τους δικαιούχ ους αγρότες των  κοιν οτικών  επιδοτή-
σεων , σύµφων α µε τα όσα ορίζει τροπολογία που
κατατέθηκε απόψε στη Βουλή.

Το ακατάσχ ετο όριο αφορά µέσα αν αγκαστικής
εκτέλεσης, παρακρατήσεις και συµψηφισµούς.

Με την  τροπολογία ορίζεται ότι οι προκαταβολές, οι
εν διάµεσες και οι τελικές πληρωµές που λαµβάν ουν  οι
δικαιούχ οι βάσει καθεστώτων  στήριξης στο πλαίσιο
της Κοιν ής Αγροτικής Πολιτικής, οι οποίες αφορούν :
α) τη βασική εν ίσχ υση, β) την  πράσιν η εν ίσχ υση, γ)
τις εν ισχ ύσεις που χ ορηγούν ται σε γεωργούς ν εαρής
ηλικίας, δ) τις εν ισχ ύσεις που χ ορηγούν ται σε µικρο-
καλλιεργητές, ε) τις συν δεδεµέν ες εν ισχ ύσεις και στ)
την  ειδική εν ίσχ υση βάµβακος του Καν ον ισµού
1307/2013, δεν  κατάσχ ον ται στα χ έρια του ∆ηµοσίου
ή τρίτων , δεν  υπόκειν ται σε καν εν ός είδους παρα-
κράτηση και δεν  συµψηφίζον ται µε οφειλές προς το
∆ηµόσιο και οποιον δήποτε φορέα του δηµόσιου
τοµέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργαν ι-
σµούς, µέχ ρι του ποσού των  7.500 ευρώ ετησίως. Η
έν αρξη της ρύθµισης άρχ εται από 10.12.2018. Σε
περίπτωση επιβολής κατάσχ εσης σε τραπεζικές
καταθέσεις εις χ είρας πιστωτικών  ιδρυµάτων  ως
τρίτων , στις οποίες περιλαµβάν ον ται και οι ως άν ω
πληρωµές των  κοιν οτικών  επιδοτήσεων , τα πιστωτικά
ιδρύµατα, οφείλουν  ν α εξετάζουν  κάθε φορά, αν
πληρούν ται οι προϋποθέσεις για την  εξαίρεση από
την  κατάσχ εση.
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Η αγάπη µας για τα παιδιά και η παιδαγωγική µας εµπειρία, µας οδήγησαν
να οργανώσουµε την Πρωτώ, το Κέντρο Μελέτης και Aπασχόλησης στον
Ασπρόπυργο. 
Υποστήριξη στην καθηµερινή µελέτη των σχολικών µαθηµάτων όλων των

τάξεωνδηµοτικού και γυµνασίου.
Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γραπτού και προφορικού λόγου).
Υποστήριξη ξενόγλωσσων µαθηµάτων του σχολείου µε φυσικούς οµιλητές.
Αναπλήρωση κενών στις απαιτούµενες γνώσεις σε κάθε τάξη.
Εβδοµαδιαία ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη γονέων και µαθη-

τών.
Συµµετοχή των γονέων των µαθητών µας κατά προτεραιότητα στη Σχολή

Γονέων Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την Ένωση Επιστηµόνων Αττι-
κής. 

Ελάτε ν α προχωρήσουµε µαζί πέρα από τα όρια που µας επιβάλλει 
η ρουτίν α και η κρίση των  καθηµεριν ών  σχέσεων . 

Για ν α γν ωρίσετε µια άλλη ποιοτική προσέγγιση στην  επιδίωξη της
προόδου για το παιδί σας. 

ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Περικλέους 10, Ασπρόπυργος

Τηλ. 6981462299 
Ε-mail:

ekmegreece@gmail.com

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.
17/2018

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 
Αρ. Αποφ.274
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση τελικών κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων επί της οδού Κορο-
πούλη

Στη  Mάνδρα, σήµερα στις 4 του
µήνα  ∆εκεµβρίου  του έτους 2018
ηµέρα της εβδοµάδας  Tρίτη και
ώρα  20:00 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε
δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότ-
ητας Μάνδρας, ύστερα από την µε
αριθµ. πρωτ. 20248/30.11.2018
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρ-
ου, η οποία γνωστοποιήθηκε στα
µέλη σύµφωνα  µε το άρθρο 67
του Ν 3852/10  και αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη
απαρτία και σύµφωνα δεδοµένου
ότι σε σύνολο µελών 27  παρα-
βρέθηκαν 14 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1  Στάθη-Οικονόµου Ερασµία
2. Παπακωνσταντής Μελέτιος
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
4. Αδάµ Ιωάννα
5. Κανάκης Γεώργιος
6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
7. Ρόκας Περικλής
8. Κώνστας Ευάγγελος 
9. Κανάκης Χαράλαµπος
10. ∆ούκας Αναστάσιος
11. Μουρίκης Ευάγγελος 
12 ∆ρίκος Σπυρίδων
13. Κώνστας Βασίλειος 
14. Tώρος Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ∆ρίκος Γεώργιος
2. Σαµπάνης Γεώργιος
3. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
4. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη
Ελένη
5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος
6. Κανάκης Κωνσταντίνος
7. Αδάµ Μελέτιος
8. Τσαντίλας Γεώργιος
9. Κολοβέντζος Παναγιώτης
10. Γκιόκας Ιωάννης
11. Θεοδώρου Χαράλαµπος
12 Οικονόµου Ανδροµάχη
13 Σοφός Αθανάσιος
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και
ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας

κος Παχής Νικόλαος µε δικαίωµα
ψήφου στα θέµατα που αφορούν
την ∆ηµοτική Κοινότητα Μάνδρας
µε απόντες αν και προσκλήθηκαν,
τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας 
Ερυθρών κο Οικονόµου Κωνσταν-
τίνο, τον Πρόεδρο της Τοπικής
Κοινότητας Βιλίων κο Γκιόκα
Γεώργιο και τον Πρόεδρο της
Τοπικής Κοινότητας Οινόης κο
Πανολιάσκο Βασίλειο    

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης µε παρούσα τη
∆ήµαρχο κα Ιωάννα Κριεκούκη,
και εισηγούµενη το 19ο  θέµα της
ηµερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη
των µελών του δηµοτικού συµβου-
λίου α)  την µε αριθµ. 5/2018
απόφαση του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Μάνδρας µε την οποία
το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Μάνδρας   γνωµοδοτεί
θετικά  και εισηγείται στην Επιτρο-
πή Ποιότητας Ζωής και το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο την έγκριση των
κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθµίσεων
στην οδό Κοροπούλη ως ακο-
λούθως:

1.Την δηµιουργία θέσεων
στάσης και στάθµευσης σε όλη την
άνοδο της οδού από την Ε.Ο.
Αθηνών – Θηβών έως τη διασταύρ-
ωση αυτής µε την οδό Παλιγκίνη,
µε οριζόντια διαγράµµιση, και ταυ-
τόχρονη απαγόρευση στάθµευσης
σε όλο το µήκος της καθόδου
(από την οδό Στρ. Νικ. Ρόκα έως
την διασταύρωση µε την Ε.Ο. Αθη-
νών – Θηβών). 

2.   Την τοποθέτηση κατακόρ-
υφης σήµανσης έτσι ώστε να δίνεται
προτεραιότητα της   κίνησης στην
οδό Β. Κοροπούλη  σε σχέση µε
όλες τις κάθετες οδούς.

β) την µε αριθµ. 11/2018 απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε
την οποία αποδέχεται την µε
αριθµ. 5/2018 απόφαση του
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότ-
ητας Μάνδρας, εισηγείται στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση
των ακόλουθων κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων στην οδό Κοροπούλη :
1) Την δηµιουργία θέσεων  στάσης
και στάθµευσης σε όλη την  άνοδο
της οδού από την Ε.Ο. Αθηνών –
Θηβών έως τη διασταύρωση αυτής
µε την οδό Παλιγκίνη, µε οριζόντια
διαγράµµιση, και ταυτόχρονη
απαγόρευση στάθµευσης σε όλο
το µήκος της καθόδου (από την
οδό Στρ. Νικ. Ρόκα έως την δια-
σταύρωση µε την Ε.Ο. Αθηνών –
Θηβών). 

2) Την τοποθέτηση κατακόρ-
υφης σήµανσης έτσι ώστε να δίνεται
προτεραιότητα της    κίνησης στην

οδό Β. Κοροπούλη  σε σχέση µε
όλες τις κάθετες οδούς.

γ) την µε αριθµ. πρωτ.
20148/29.11.2018 εισήγηση της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε
θέµα: «Έγκριση τελικών κυκλοφο-
ριακών ρυθµίσεων της οδού Κορο-
πούλη»
Στη συνέχεια το σώµα κλήθηκε
όπως αποφασίσει σχετικά µε την
έγκριση ή µη των τελικών κυκλοφ-
οριακών ρυθµίσεων στην οδό Κορ-
οπούλη
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του την
5/2018 απόφαση του Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρ-
ας-Ειδυλλίας, την µε αριθµ.
11/2018 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και την µε αριθµ.
πρωτ. 20148/29.11.2018 εισήγ-
ηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών

Αποφασίζει οµόφωνα
(και µε την θετική ψήφο του
Προέδρου του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας)

1. Αποδέχεται την µε αριθµ.
5/2018 απόφαση του Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρ-
ας και την µε αριθµ. 11/2018
απόφαση της Επιτροπής Ποιότ-
ητας Ζωής
2. Εγκρίνει τις ακόλουθες τελικές
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις επί της
οδού Κοροπούλη
α) Την δηµιουργία θέσεων  στάσης
και στάθµευσης σε όλη την  άνοδο
της οδού από την Ε.Ο. Αθηνών –
Θηβών έως τη διασταύρωση αυτής
µε την οδό Παλιγκίνη, µε οριζόντια
διαγράµµιση, και ταυτόχρονη
απαγόρευση στάθµευσης σε όλο
το µήκος της καθόδου (από την
οδό Στρ. Νικ. Ρόκα έως την δια-
σταύρωση µε την Ε.Ο. Αθηνών –
Θηβών). 

β) Την τοποθέτηση κατακόρ-
υφης σήµανσης έτσι ώστε να δίνεται
προτεραιότητα της   κίνησης στην
οδό Β. Κοροπούλη  σε σχέση µε
όλες τις κάθετες οδούς.
Η απόφαση πήρε αα 274
To παρόν πρακτικό συντάχθηκε
και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΣΤΑΘΗ-
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΡΑΣΜΙΑ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ

ΣΤΑΘΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΡΑΣΜΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Άνω Λιόσια,  18/12/2018
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                                          Αριθ. Πρωτ.:  47620
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»                                                               
Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει ∆ηµόσιο  Ανοικτό  Ηλεκτρονικό  ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του
Ν. 4412 / 2016  και  µε  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συµφέρουσα  από  οικονοµική  άποψη  προσφο-
ρά  βάση  τιµής , προς  ανάδειξη  αναδόχου  για  την  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ». Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των
150.000,00 € µε ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 120.967,74) και θα βαρύνει την εγκεκριµένη πίστω-
ση Κ.Α. 30.6234.10001 του προϋπολογισµού των οικονοµικών  ετών  2018  &  2019  του ∆ήµου Φυλής ως
πολυετής  δαπάνη (Ποσό απορρόφησης στο 2018= 20.000€ & στο 2019 = 130.000€)..
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/01/2019 και ώρα 16:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,
την 15/01/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτή-
µατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ  ́της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµε-
ρείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περ-
ιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς
από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον. 
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµε-
τέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
2% στην προεκτιµόµενη αξίας της σύµβασης (ενδεικτικός  προϋπολογισµός), εκτός Φ. Π. Α.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθ-
ρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφο-
ράς και της εγγύησης συµµετοχής.
Προσφορές θα υποβληθούν σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρυξη. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης.
Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία Ηρώων,
Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714 Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να έχουν
πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισµού επισκεπτόµενοι την ιστοσελίδα του ∆ήµου Φυλής
http://www.fyli.gr. καθώς και  την επίσηµη  πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Η περίληψη της ∆ιακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  και ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δηµοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύµφω-
να µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισµού, αρχικού και τυχόν επαναληπτι-
κού, που προβλέπονται από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ιαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

21/12/2018 28/12/2018 και ώρα
08:00

09/01/2019 και ώρα
16:00

Ρ
ατσιστική συµπεριφορά εν αν -
τίον  Αφρικαν ού την  περασµέν η
εβδοµάδα στη Λάρν ακα

Αποτροπιασµό προκαλεί η ρατσιστική
επίθεση σε αφρικαν ό, µόν ιµο κάτοικο
Κύπρου. από τον  οποίο έβγαλαν  τα
δόν τια µε πέν σα κουκουλοφόροι. Το
βίαιο ρατσιστικό περιστατικό έφερε στο
φως η κυπριακή εφηµερίδα Φιλελεύθερ-
ος την  Κυριακή.

Ο άν τρας
µετέβη στο αερο-
δρόµιο Λάρν ακας
για ν α αποχ αιρε-
τήσει γν ωστούς
του και στη
συν έχ εια, επέ-
στρεψε µε ταξί
στο σπίτι όπου
διαµέν ει ν όµιµα
και το οποίο
βρίσκεται κον τά στον  αστυν οµικό
σταθµό της πόλης. Ήταν  γύρω στις 4
το πρωί και αφού πλήρωσε τον  ταξιτζή
που τον  µετέφερε, κατευθύν θηκε µε τα
πόδια µέχ ρι την  είσοδο του σπιτιού
του.

Λίγο προτού πλησιάσει στην  είσοδο,
σταµάτησε δίπλα του ιδιωτικό
αυτοκίν ητο και από αυτό κατέβηκαν
πέν τε άτοµα, τα οποία φορούσαν
άσπρες κουκούλες.

Προτού προλάβει ν α αν τιδράσει τον
άρπαξαν , τον  ακιν ητοποίησαν  και
άρχ ισαν  ν α τον  κτυπούν  σε διάφορα
µέρη του σώµατός του. Στη συν έχ εια,
του άν οιξαν  το στόµα και µε τη χρήση
πέν σας κατάφεραν  ν α του βγάλουν
τέσσερα δόν τια.

Η όλη δράση τους έγιν ε αστραπιαία,
όµως τα ουρλιαχ τά του Αφρικαν ού
καν έν αν , όπως φαίν εται, από τους

περίοικους δεν
εν όχ λησαν
διότι καµία
σχ ετική κλήση
για παροχ ή
βοήθειας δεν
έγιν ε προς την
κυπριακή
Αστυν οµία.

Αξίζει ν α
σηµειωθεί ότι

το περιστατικό δεν  καταγγέλθηκε στη
συν έχ εια ούτε και από το θύµα των
κουκουλοφόρων  στην  Αστυν οµία.

Ο ίδιος αποδίδει την  επιλογή του ν α
κρατήσει το στόµα του κλειστό για το
περιστατικό στον  ρατσιστικό τρόπο µε
τον  οποίο αν τιµετωπίστηκε στο παρε-
λθόν  από µέλη της Αστυν οµίας και
στον  τρόπο µε τον  οποίο χ ειρίστηκαν
καταγγελίες του.

Π
άν ω από 1.600.000 ν οικοκυριά
µέχ ρι σήµερα έχ ουν  υποβάλλει
αιτήσεις για το κοιν ων ικό µέρι-

σµα κι έχ ουν  ξεπεραστεί τα 750 εκα-
τοµµύρια σε χ ρηµατικό ποσό το οποίο
αν αλογεί σύµφων α µε τα πρώτα
στοιχ εία που έδωσε ο Αν αστάσιος
Τάγαρης, πρόεδρος και διευθύν ον τας
σύµβουλος της Η∆ΙΚΑ.

άν ω από 1.600.000 ν οικοκυριά µέχ ρι
σήµερα έχ ουν  υποβάλλει αιτήσεις για το
κοιν ων ικό µέρισµα κι έχ ουν  ξεπεραστεί
τα 750 εκατοµµύρια σε χ ρηµατικό ποσό
το οποίο αν αλογεί σύµφων α µε τα
πρώτα στοιχ εία που έδωσε ο Αν αστά-
σιος Τάγαρης, πρόεδρος και διευθύν ον -
τας σύµβουλος της Η∆ΙΚΑ. «Βέβαια στις
21 του µήν α θα κλείσει η πλατφόρµα,
µετά θα γίν ει έλεγχ ος, εν δεχ οµέν ως ν α
εξαιρεθούν  κάποιες περιπτώσεις. Θα
δούµε πού ακριβώς θα κλείσει το ποσό
κι ο αριθµός των  ατόµων  που τελικά
δικαιούν ται το µέρισµα».

Όσον  αφορά στα κωλύµατα που
έχ ουν  παρουσιαστεί ο κ. Τάγαρης
δήλωσε ότι «υπάρχ ει έν ας πληθυσµός
που έχ ει κρατηθεί η πληρωµή του (κοι-
ν ων ικού µερίσµατος) λόγω µη διασταύρ-
ωσης του ΙΒΑΝ µε το ΑΦΜ. Αυτές οι
περιπτώσεις είν αι κυρίως τρεις κατηγο-
ρίες. Πρώτον , είν αι άν θρωποι οι οποίοι
δίστασαν  ν α βάλουν  το δικό τους ΙΒΑΝ
φοβούµεν οι µήπως γίν ει κατάσχ εση
στο µέρισµα, ωστόσο το µέρισµα είν αι
ακατάσχ ετο και αφορολόγητο. 'Αρα δεν
πρέπει ν α υπάρχ ει αυτός ο λόγος, µπο-
ρούν  αν  θέλουν  ν α αλλάξουν  την
αίτησή τους άρα ν α την  ακυρώσουν  και
ν α υποβάλλουν  ξαν ά αίτηση µε το
σωστό ΙΒΑΝ. ∆εύτερον , αν  έχ ουν
βάλει ΙΒΑΝ εν ός συγγεν ικού τους
προσώπου και δεν  έχ ουν  δικό τους
λογαριασµό µπορούν  ν α µπούν ε

συν δικαιούχ οι σε αυτόν  το ΙΒΑΝ -
λογαριασµό και µε το εκκαθαριστικό
τους στην  τράπεζα κι η τρίτον  είν αι
άν θρωποι οι οποίοι δήλωσαν  το ΙΒΑΝ
της εταιρείας τους ο οποίος όµως έχ ει
το ΑΦΜ της εταιρείας κι όχ ι του φυσι-
κού προσώπου. Κι σε αυτήν  την
περίπτωση πρέπει ν α αλλάξουν  την
αίτησή τους και ν α βάλουν  το δικό τους
ΙΒΑΝ. Από κει και πέρα όλες οι αιτήσεις
θα προχ ωρήσουν  καν ον ικά στην  επό-
µεν η πληρωµή που θα γίν ει µέχ ρι τις
28 του µήν α».

Στο µεταξύ, ο κ. Τάγαρης υπογράµµι-
σε ότι «σε ό,τι αφορά τα θέµατα µε την
πεν ταετία που έχ ουν  προκύψει,
υπάρχ ει αρκετός κόσµος δεν  φαίν εται
ν α έχ ει πέν τε φορολογικές δηλώσεις
καθώς υπάρχ ουν  πολλές περιπτώσεις
ν έων  αν θρώπων  οι οποίοι µπήκαν
στην  εργασία µετά τα 25 έτη κι έχ ουν
δυο ή τρεις φορολογικές δηλώσεις εν ώ
πριν  εµφαν ίζον ταν  στις δηλώσεις των
γον ιών  τους. Εκεί αν  έχ ουν  δηλωθεί
σωστά µε το σωστό ΑΜΚΑ επιστρέφεται
σωστά η πεν ταετία, δηλαδή µετράν ε οι
δικές τους δηλώσεις και οι προηγούµε-
ν ες που ήταν  φιλοξεν ούµεν οι. Μην
ξεχ ν άµε και τις περιπτώσεις που έχ ουν
κάποιοι δηλώσεις λάθος το ΑΜΚΑ στην
φορολογική δήλωση».

Κύπρος: Ρατσιστές µε λευκές κουκούλες
έβγαλαν τα δόντια Αφρικανού µε πένσα

Κοινωνικό µέρισµα: Πάνω από
1,6 εκατ. οι αιτήσεις
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιε-
θνών Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιη-
τικό Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
αποθήκη κατάψυξης
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

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

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

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

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

ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απα-
ραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

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. αυτοκινή-
του

10  ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

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

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

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

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ
WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        

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
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Ο DORIAN VKSHI TOY JAHJA VOKSHI KAI THS VJOLLCA
VOKSHI TO ΓΕΝΟΣ VOKSHI ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
ΠΕΥΚΟ 120€/ΤΟΝΟΣ

Τηλέφωνο 6982155684 &
2105540267

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.
17/2018

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 
Αρ. Αποφ.275
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
196/2017 απόφασης ∆ηµοτικού
Συµβουλίου

Στη  Mάνδρα, σήµερα στις 4 του
µήνα  ∆εκεµβρίου  του έτους 2018
ηµέρα της εβδοµάδας  Tρίτη και
ώρα  20:00 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε
δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότ-
ητας Μάνδρας, ύστερα από την µε
αριθµ. πρωτ. 20248/30.11.2018
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρ-
ου, η οποία γνωστοποιήθηκε στα
µέλη σύµφωνα  µε το άρθρο 67
του Ν 3852/10  και αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη
απαρτία και σύµφωνα δεδοµένου
ότι σε σύνολο µελών 27  παρα-
βρέθηκαν 14 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1  Στάθη-Οικονόµου Ερασµία
2. Παπακωνσταντής Μελέτιος
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
4. Αδάµ Ιωάννα
5. Κανάκης Γεώργιος
6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
7. Ρόκας Περικλής
8. Κώνστας Ευάγγελος 
9. Κανάκης Χαράλαµπος
10. ∆ούκας Αναστάσιος
11. Μουρίκης Ευάγγελος 
12 ∆ρίκος Σπυρίδων
13. Κώνστας Βασίλειος 
14. Tώρος Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ∆ρίκος Γεώργιος
2. Σαµπάνης Γεώργιος
3. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
4. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη
Ελένη
5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος
6. Κανάκης Κωνσταντίνος
7. Αδάµ Μελέτιος
8. Τσαντίλας Γεώργιος
9. Κολοβέντζος Παναγιώτης
10. Γκιόκας Ιωάννης
11. Θεοδώρου Χαράλαµπος
12 Οικονόµου Ανδροµάχη
13 Σοφός Αθανάσιος
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και

ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας
κος Παχής Νικόλαος µε δικαίωµα
ψήφου στα θέµατα που αφορούν
την ∆ηµοτική Κοινότητα Μάνδρας
µε απόντες αν και προσκλήθηκαν,
τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας 
Ερυθρών κο Οικονόµου Κωνσταν-
τίνο, τον Πρόεδρο της Τοπικής
Κοινότητας Βιλίων κο Γκιόκα
Γεώργιο και τον Πρόεδρο της
Τοπικής Κοινότητας Οινόης κο
Πανολιάσκο Βασίλειο    

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης µε παρούσα τη
∆ήµαρχο κα Ιωάννα Κριεκούκη,
και εισηγούµενη το 20ο  θέµα της
ηµερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη
των µελών του δηµοτικού συµβου-
λίου α) την µε αριθµ. 196/2017
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου µε την οποία αποφασίστηκε
µεταξύ άλλων η τοποθέτηση
πινακίδων απαγόρευσης µόνιµης
στάσης και στάθµευσης (Ρ-40) επί
της οδού Θεµιστοκλέους σε όλο το
µήκος της, από τη συµβολή της µε
την οδό Ετεοκλέους έως τη
συµβολή της µε την οδό Αρχιµή-
δους β) την µε αριθµ. 4/2018
απόφαση του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας µε
την οποία αποφασίστηκε η  τρο-
ποποίηση της 12/2017 απόφασης
του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Μάνδρας  και η τοποθ-
έτηση πινακίδων προσωρινής στά-
σης και στάθµευσης επί της οδού
Θεµιστοκλέους στον αριθµό 8
προκειµένου να διευκολύνεται η
φορτο-εκφόρτωση για λόγους
προσωπικούς και επαγγελµατι-
κούς κατόπιν αιτήσεως του κου
Κελεσίδη Νικόλαου γ) την µε
αριθµ. 10/2018 απόφαση της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής µε την
οποία  αποδέχεται την µε αριθµ.
4/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου,  τροποποιεί την µε
αριθµ. 23/2017 απόφαση της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής, αποφ-
ασίζει την τοποθέτηση πινακίδων
προσωρινής στάσης και στάθµευ-
σης επί της οδού Θεµιστοκλέους
στον αριθµό 8 προκειµένου να
διευκολύνεται η φορτο-εκφόρτω-
ση για λόγους προσωπικούς και
επαγγελµατικούς κατόπιν αιτή-
σεως του κου Κελεσίδη Νικόλαου
και  εισηγείται στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο την τροποποίηση της
µε αριθµ. 196/2017 απόφασης και
την έγκριση της συγκεκριµένης
κυκλοφοριακής ρύθµισης δ) την
µε αριθµ. πρωτ.20143/29.11.2018
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών για τοποθέτηση

πινακίδων προσωρινής στάσης και
στάθµευσης επί της οδού Θεµι-
στοκλέους στον αριθµό 8 προκει-
µένου να διευκολύνεται η φορτο-
εκφόρτωση για λόγους προσωπι-
κούς και επαγγελµατικούς κατό-
πιν αιτήσεως του κου Κελεσίδη
Νικόλαου και ε) την µε αριθµ.
πρωτ. 19673/21.11.2018 αίτηση
του κου Κελεσίδη Νικόλαου 
Στη συνέχεια το σώµα κλήθηκε
όπως αποφασίσει σχετικά µε την
έγκριση ή µη της τροποποίησης
της απόφασης της 196/2017
απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του την
5/2018 απόφαση του Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρ-
ας-Ειδυλλίας, την µε αριθµ.
11/2018 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και την µε αριθµ.
πρωτ. 20148/29.11.2018 εισήγ-
ηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών

Αποφασίζει οµόφωνα
(και µε την θετική ψήφο του
Προέδρου του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας)
1. Αποδέχεται την µε αριθµ.
4/2018 απόφαση του Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρ-
ας και την µε αριθµ. 10/2018
απόφαση της Επιτροπής Ποιότ-
ητας Ζωής
2. Εγκρίνει την τροποποίηση της
µε αριθµ.196/2017 απόφασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και αποφ-
ασίζει την τοποθέτηση πινακίδων
προσωρινής στάσης και στάθµευ-
σης επί της οδού Θεµιστοκλέους
στον αριθµό 8 προκειµένου να
διευκολύνεται η φορτο-εκφόρτω-
ση για λόγους προσωπικούς και
επαγγελµατικούς κατόπιν αιτή-
σεως του κου Κελεσίδη Νικόλαου
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθµ.
196/2017 απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου
Η απόφαση πήρε αα 275
To παρόν πρακτικό συντάχθηκε
και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΣΤΑΘΗ-
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΡΑΣΜΙΑ                                               
Ο

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ
ΣΤΑΘΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΡΑΣΜΙΑ

Νέα έκδοση από τις Εκδόσεις Οσελότος
Συγγραφέας: Ασηµίνα Στασινοπούλου

Ξεφυλλίστε µερικές σελίδες από το βιβλίο

Ο
Ντράκο είν αι έν ας ν εαρός
δράκος που έχ ει όν ειρο ζωής
ν α γίν ει πυροσβέστης. Μαζί

µε τους φίλους του καθηµεριν ά, από
τη λέσχ η της δασοφυλακής που
έχ ουν  φτιάξει, φρον τίζουν  για την
ασφάλεια του οικοσυστήµατος ώστε
ν α τηρούν ται οι καν όν ες δασοπρο-
στασίας και πυρασφάλειας. Τι θα
συµβεί όµως όταν  το δάσος πιάσει
ξαφν ικά φωτιά; Θα καταφέρουν  ν α
το σώσουν  πριν  ν α είν αι πολύ
αργά; 

Ο ∆ράκος πυροσβέστης είν αι έν α
οικολογικό παραµύθι που βοηθά τα
παιδιά ν α καταν οήσουν  τη σηµασία
και τα οφέλη της µητέρας φύσης στη
ζωή µας. Συν επώς η προστασία και
η καλή διατήρηση των  δασών  είν αι
καθήκον  όλων  µας αφού αποτελούν
έν αν  αν αν εώσιµο φυσικό πόρο µε
αν εξάν τλητες δυν ατότητες για την
αν θρώπιν η ζωή.

Λίγα λόγια για  τη συγγραφέα:
Η Ασηµίν α Στασιν οπούλου

γεν ν ήθηκε στην  Αθήν α όπου ζει µαζί µε τον  µικρό γιο της, ο
οποίος αποτέλεσε πηγή έµπν ευσης αυτού του παραµυθιού.
Οι δυο τους δηµιουργούν  συχ ν ά ιστορίες ώστε ν α µπορέσει
ν α του περάσει τα µην ύµατά της για τον  κόσµο όπου
µεγαλών ει και ν α τον  προστατεύσει.

Είν αι πτυχ ιούχ ος της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικον οµίας,
του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχ ει τελειώσει δηµόσια
σχ ολή ΙΕΚ ως Τεχ ν ικός Εφαρµογών  Πληροφορικής και Αυτο-
µατισµού Γραφείου. 

Από µικρή της άρεσε ν α ταξιδεύει µε την  πέν α της και ν α
αποτυπών ει τις σκέψεις της στο χ αρτί. Το 2018 κυκλοφόρησε το πρώτο της λογο-
τεχ ν ικό βιβλίο µε τίτλο «Στα µον οπάτια του Έρωτα», σε συν εργασία µε τις εκδό-
σεις Αν ατολικός.

Είν αι αρθρογράφος στη στήλη Πέν α των  Βιβλίων  Ορίζον τες και διατηρεί δικό της
blog (https://oiprotaseisthsminas.blogspot.com), όπου µοιράζεται τις απόψεις της
και τις προτάσεις της µε το αν αγν ωστικό κοιν ό που την  ακολουθεί από τα µέσα
δικτύωσης. 

Μπορείτε ν α επικοιν ων ήσετε µαζί της µέσω της προσωπικής της σελίδας στο
Facebooκ: Ασηµίν α Στασιν οπούλου-Συγγραφέας ή µε mail στο:
asimina25@y ahoo.gr

ηχ αν ία

β. Τεχ ν ολογίες πληροφορικής και επικοιν ων ιών
(τηλεπικοιν ων ίας, υπολογιστών , παροχ ής συµβουλών
και συν αφείς δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρ-
εσιών  πληροφορίας)

γ. Υλικά-Κατασκευές (κατασκευές) και

δ. Εφοδιαστική αλυσίδα (µεταφορά και αποθήκευση)

Β. Επιχ ειρήσεις, αν εξάρτητα µε το αν τικείµεν ο δρα-
στηριότητάς τους, που θα δηµιουργήσουν  ν έα/ες
θέση/εις εργασίας ειδικοτήτων  πληροφορικής. Οι επιλέ-
ξιµες επιχ ειρήσεις και ειδικότητες πληροφορικής περι-
γράφον ται αν αλυτικά στη ∆ηµόσια Πρόσκληση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την  έν ταξη µιας
επιχ είρησης στο πρόγραµµα είν αι ν α µην  έχ ει προβεί

σε µείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του
τριµήν ου πριν  από την  ηµεροµην ία υποβολής της
αίτησης υπαγωγής.

Νέο Πιλοτικό Πρόγραµµα Επιχ ορήγησης Επιχ ειρή-
σεων  που εδρεύουν  στο Θριάσιο Πεδίο ή λειτουργούν
υποκαταστήµατα σε αυτή τη γεωγραφική περιοχ ή. Το
ν έο διαρκώς αν οιχ τό Πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ οδηγεί
στην  αν άπτυξη όλες τις επιχ ειρήσεις του Θριάσιου
Πεδίου επιδοτών τας µέχ ρι και το 70% των  αποδοχ ών
των  εργαζοµέν ων , ηλικίας 45 ετών  και άν ω και εγγεγρ-
αµµέν οι στο µητρώο του ΟΑΕ∆ πάν ω από 6 µήν ες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν διαφερόµεν οι
µπορούν  ν α απευθύν ον ται στο Γραφείο Πληροφόρη-
σης και Προώθησης της Απασχ όλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου, καθηµεριν ά από τις 9:30 έως τις 17:00,
(Σαλαµίν ος 20, Ασπρόπυργος), στα τηλέφων α,
2132006489 – 2105576704 και στις ηλεκτρον ικές
σελίδες www.aoed & www.aspropy rgos.gr

συνέχεια απο σελ. 2 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI
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ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

6977426279
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Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα στον 
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού 

Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο
χώρο. τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527 

και 6972720417 κος Στέλιος 

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

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ. 6995524143 

<<Ενοικιάζεται
ισόγειο  κατάστηµα

63µ² επί της 
οδού Φυλής 8Α.
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 
6947264784 και
6985066463>>

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

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.
Τηλ. 6971700804

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  

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

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
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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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Ενοικιάζεται διαµέρισµα τριάρι (90 τ.µ) 
στον κέντρικο δρόµο του Ασπρόπυργου.

(πλησίον ∆ηµαρχείου). 6937168062 



16-θριάσιο Τετάρτη 19 ∆εκεµβρίου 2018

Αγαπητοί γονείς/κηδεµόνες,
µέσα σε µια υπέροχη γιορτινή
ατµόσφαιρα, σας προσκαλούµε
την Τετάρτη 19 ∆εκεµβρίου
2018, στις 6 το απόγευµα,
στην Πλατεία Ηρώων Άνω
Λιοσίων (∆ηµαρχείο) σε µια
ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση µε φιλανθρωπικό
χαρακτήρα σε συνεργασία µε
το «Make A Wish» (Κάνε –
Μια – Ευχή Ελλάδος).  Η γιο-
ρτή  µας περιλαµβάνει :

«Μικρούς τυµπανιστές,
Αγγέλους και Αστέρια» που θα
µας τραγουδήσουν χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια µε την
ευγενική συµµετοχή της Φιλαρ-
µονικής του ∆ήµου µας!!!

Φιλανθρωπικό Bazaar µε πανέµορφα «Στολίδια-
∆ηµιουργίες» των Παιδαγωγών µας!!!

Στολισµό του Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου του
«Make A Wish» µε Αστέρια Ζωής!!!

Φωτογράφηση µε τον Άγιο Βασίλη στον όµορφο
θρόνο του, γιορτινές µεγαλοφιγούρες, Face
Painting, Όµορφα Ξωτικά και καταπληκτικό Bubble
Show !!!

Κέρασµα νοστιµότατων χριστουγεννιάτικων
γλυκών!!!

Την έναρξη του Bazaar θα κηρύξει µε τον δικό του 

ξεχωριστό τρόπο ο αγαπηµένος µικρών και µεγά-
λων Μάρκος Σεφερλής !!!!!!

Σας περιµένουµε να µοιραστούµε την δύναµη των
ευχών µας !!!!!

Ο ∆ήµαρχος Φυλής 
Χρήστος Παππούς     

Ο Πρόεδρος Ν.Π.∆.∆. 
Παιδικοί Σταθµοί Άνω Λιοσίων
Παναγιώτης Καµαρινόπουλος

Ν.Π.∆.∆. ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ      
Make A Wish (Κάνε – Μια – Ευχή Ελλάδος ) 

««ΑΑ  σσ  ττ  έέ  ρρ  ιι  αα    ΖΖ  ωω  ήή  ςς»»  !!  !!  !!  !!
Μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση µε φιλανθρωπικό 
χαρακτήρα στην πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια 

Το ποτάµι ξέβρασε
ανθρώπινο σκελετό

στη Μάνδρα

Α
ν τιµέτωποι µε έν α µακάβριο θέαµα ήρθαν  δύο
κυν ηγοί στην  περιοχ ή Σούρες, οι οποίοι αν ακάλ-
υψαν  αν θρώπιν ο σκελετό τον  οποίο ξέβρασε το

ποτάµι στο ρέµα Σωτήρος στη Μάν δρα.

Οι αστυν οµικές αρχ ές ερευν ούν  το εύρηµα και προ-
σπαθούν  ν α διαπιστώσουν  αν  σχ ετίζεται µε τις φον ι-
κές πληµµύρες της 15ης Νοεµβρίου του 2017 που

στοίχ ισαν  τη ζωή σε 24 αν θρώπους και προκάλεσαν
τεράστιες υλικές καταστροφές.


