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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Ηλιοφάνεια . Η  θερµοκρασία 

έως 16 βαθµους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµια Ηµέρα Μητρικής Γλώσσας
Παγκόσµια Ηµέρα του Ξεναγού
Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Αντιοχείας, Ζαχαρίου
πατριάρχου Ιεροσολύµων

Ασπρόπυργος
Λιόσης Αν αστάσιος Κ. Ειρήν ης 2 & Αγίου

∆ηµητρίου, 2105580218

Ελευσίνα 
Τσάµος Παναγιώτης Α. Λεωφόρος Εθνικής 
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Μαρτζέλης Χρήστος Ι. Στρατηγού Νικολάου 

Ρόκκα 56, 2105555550 (08:00 - 23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 

Αεράκης Νικόλαος Λ. Αιγαίου Πελάγους 32,
2102470189 (08:00 - 22:00)

Αχαρνές 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Λαθέας 56, 2102477556

Χαϊδάρι 
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, 

Πλησίον Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής - ∆άσος,
2105821897

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:

«Χωρίς φύλαξη έχει µείνει η ∆υτική Αττική»

Την  οικτρή κατάσταση στην  οποία έχ ουν
περιέλθει τα Αστυν οµικά Τµήµατα και τα Τµή-
µατα Ασφαλείας στη ∆υτική Αττική από το

2015 µέχ ρι σήµερα, όπως και την  κατακόρυφη
αύξηση της εγκληµατικότητας και της εν  γέν ει
αν οµίας, επιβεβαιών ουν  µε επών υµες καταγγελίες
εκπρόσωποι των  Αστυν οµικών ». Τα παραπάν ω
τον ίζει ο τοµεάρχ ης Προστασίας του Πολίτη της
Νέας ∆ηµοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιµος
Χαρακόπουλος σε ερώτησή του προς την  υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Όλγα Γεροβασίλη

Το στέλεχ ος της αξιωµατικής αν τιπολίτευσης
σηµειών ει ότι «τα όσα αν έφερε ο κ. Γιώργος Στα-
µατάκης, πρόεδρος της Έν ωσης Αστυν οµικών
Υπαλλήλων  ∆υτικής Αττικής σε τηλεοπτικό σταθµό
(ALPHA, 06.02.19), αν αδεικν ύουν  το τεράστιο κεν ό
ασφαλείας που υπάρχ ει στην  πλέον  βεβαρηµέν η από
την  υψηλή εγκληµατικότητα περιοχ ή της ∆υτικής Αττι-
κής, µε αποκλειστική ευθύν η της κυβέρν ησης.

Συγκεκριµέν α, ο κ. Σταµατάκης κατήγγειλε ότι:

Από τα 14 Τµήµατα Ασφαλείας που υπάρχ ουν  στην
∆υτική Αττική, κάθε βράδυ λειτουργούν  µόν ον  τα 4,
και οι υπηρεσίες ασφαλείας είν αι υπό διάλυση.

Τα Τµήµατα διαθέτουν  το 30%-50% της προβλεπό-
µεν ης δύν αµής τους, που κι αυτή είν αι πολύ κάτω από
τις πραγµατικές αν άγκες των  συγκεκριµέν ων  Τµηµά-
των , σε σχ έση µε το επίπεδο της εγκληµατικότητας
που έχ ουν  αυτές οι περιοχ ές.

Εν ώ ο κ. Τσίπρας, πέρυσι, εγκαιν ίασε την  Υπο-
διεύθυν ση Ασφαλείας ∆υτικής Αττικής και εξαγγέλθηκε
εν ίσχ υσή της σε προσωπικό και υποδοµές, καµία
εν ίσχ υση δεν  υλοποιήθηκε, εν ώ αν τίθετα από την
υπηρεσία αυτήν  έχ ουν  µετακιν ηθεί περίπου 30
άτοµα, αποδυν αµών ον τάς την  εν τελώς.

Στο Αστυν οµικό Τµήµα Αχ αρν ών  (Μεν ίδι), 1,5
χ ρόν ο µετά τη δολοφον ία του µικρού Μάριου και παρά
τις υποσχ έσεις της κυβέρν ησης και του αρµόδιου υπο-
υργείου για εν ίσχ υση της δυν άµεώς του, δεν  έχ ει προ-
στεθεί ούτε έν ας αστυν οµικός.

Υπάρχ ει συν εχ ής µετακίν ηση αστυν οµικών  από τα 

Αστυν οµικά Τµήµατα και Τµήµατα Ασφαλείας της
∆υτικής Αττικής σε επιτελικές θέσεις και φύλαξη
προσώπων  σε άλλες περιοχ ές.

Καθηµεριν ώς, αποστέλλον ται περί τους 10 αστυν ο-
µικούς σε πεζές περιπολίες στην  Ερµού στο κέν τρο
της Αθήν ας, αφήν ον τας την  ∆υτική Αττική χ ωρίς
ουσιαστική φύλαξη».

Κατόπιν  τούτων  ο Μάξιµος Χαρακόπουλος ρωτά την
αρµόδια υπουργό:

Αληθεύουν  οι καταγγελίες του εκπροσώπου των
αστυν οµικών  υπαλλήλων  της ∆υτικής Αττικής ότι τα 10
από τα 14 Τµήµατα Ασφαλείας της ∆υτικής Αττικής
παραµέν ουν  το βράδυ κλειστά, λόγω έλλειψης προσω-
πικού;

Αληθεύει ότι τα ΑΤ και τα ΤΑ της εν  λόγω περιοχ ής
υπολειτουργούν  επειδή διαθέτουν  ακόµη και το 1/3 της
προβλεπόµεν ης δυν αµικότητάς τους, εν ώ την  ίδια ώρα
προσωπικό µεταβαίν ει σε άλλες υπηρεσίες ή στέλν εται
για επιτήρηση άλλων  περιοχ ών ;

Αληθεύει ότι από την  Υποδιεύθυν ση Ασφαλείας
∆υτικής Αττικής, έν αν  χ ρόν ο µετά τα εγκαίν ιά της από
τον  κ. Τσίπρα, έχ ουν  µετακιν ηθεί σε άλλες υπηρεσίες
30 αστυν οµικοί;

Αληθεύει ότι το ΑΤ Αχ αρν ών  (Μεν ίδι), 1,5 χ ρόν ο
µετά την  δολοφον ία του µικρού Μάριου, δεν  έχ ει
εν ισχ υθεί ούτε µε έν αν  επιπλέον  αστυν οµικό;

Αν  αληθεύουν  όλα τα παραπάν ω ποιος έχ ει την
ευθύν η; Σκοπεύετε ν α λάβετε ουσιαστικά µέτρα και
ποια είν αι αυτά;

Την πληρωµή των εργολαβικών εργαζοµένων στη σίτιση στο Θριάσιο
Νοσοκοµείο, ζητά το Σωµατείο εργαζοµένων του νοσοκοµείου

Α
πλήρωτοι είν αι οι εργολαβικοί εργαζόµεν οι στη σίτιση
στο ΓΝΕ Θριάσιο, σύµφων α µε τα όσα αν αφέρουν  οι
εργαζόµεν οι και το σωµατείο τους.

Συγκεκριµέν α το σωµατείο εργαζοµέν ων  Γ.Ν.Ε. Θριάσιο, σε
αν ακοίν ωσή του επισηµαίν ει ότι: «Σοβαρό πρόβληµα
επιβίωσης αν τιµετωπίζουν  οι εργολαβικοί εργαζόµεν οι στη
σίτιση στο ΘΡΙΑΣΙΟ ν οσοκοµείο, που είν αι απλήρωτοι για
τον  µήν α Ιαν ουάριο, λόγω της συστηµατικής καθυστέρησης
στις πληρωµές από την  εργολαβική εταιρεία ΑΡΙΑΝΘΗ ΕΠΕ.
Όπως καταγγέλλουν  οι ίδιοι, συχ ν ά αν αγκάζον ται ν α εργά-
ζον ται απλήρωτες υπερωρίες, επειδή οι εργολαβικές εταιρ-
είες, που έχ ουν  αν αλάβει διαδοχ ικά τη σίτιση στο ν οσοκο-
µείο, µείωσαν  το ωράριο εργασίας σταδιακά από 8 σε 6,5 ώρες.
Αποδεικν ύεται, για άλλη µια φορά, ότι η πολιτική ιδιωτικοποιήσεων  υπηρεσιών  των  Νοσοκοµείων  οδηγεί µόν ο
στην  αύξηση των  κερδών  των  επιχ ειρηµατιών  και σε παραβίαση και των  στοιχ ειωδών  εργατικών  δικαιωµάτων
και µισθούς – πείν ας για τους εργολαβικούς εργαζόµεν ους. Εν ώ, παρά τις κυβερν ητικές διακηρύξεις περί
«εκδίωξης των  εργολάβων », τόσο στο Θριάσιο όσο και σε πολλές άλλες δηµόσιες µον άδες υγείας και πρόν οιας,
οι εργολαβικές εταιρείες συν εχ ίζουν  ν α θησαυρίζουν  σε βάρος των  εργολαβικών  εργαζοµέν ων .
Τέλος, το σωµατείο αν αφέρει πως: «Παρά τις επαν ειληµµέν ες παρεµβάσεις µας προς τους αρµόδιους υπουργούς
και τις διοικήσεις της 2ης ΥΠΕ και του Θριασίου Νοσοκοµείου, οι εργολαβικές εταιρείες συν εχ ίζουν , ουσιαστικά
αν εν όχ λητες, ν α παραβιάζουν  τα δικαιώµατα των  εργαζοµέν ων .
Ζητάµε από τους αρµόδιους υπουργούς και τις διοικήσεις της 2ης ΥΠΕ και του ΓΝΕ Θριάσιο ν α προχ ωρήσουν
σε όλες τις αν αγκαίες εν έργειες, ώστε ν α πληρωθούν  άµεσα η µισθοδοσία του Ιαν ουαρίου και οι πραγµατοποι-
ηθείσες υπερωρίες και ν α εξασφαλιστεί ότι θα πληρών ον ται οι εργαζόµεν οι κάθε µήν α, χ ωρίς καµία καθυστέρη-
ση και περικοπή.
Γν ωρίζουµε ότι οριστική λύση, και αυτό διεκδικούµε, είν αι η αν άκληση της ιδιωτικοποίησης των  υπηρεσιών  και
η πρόσληψη όλων  των  εργολαβικών  συν αδέλφων  (και όσων  επιπλέον  χ ρειάζον ται για την  κάλυψη των  αν αγ-
κών ) µε µόν ιµη σχ έση εργασίας και πλήρη δικαιώµατα».
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Τα δύο ν έα µουσεία το Λαογραφικό Μουσείο Χαϊ-
δαρίου και το Μουσείο Εθν ικής Αν τίσταση θα
βρίσκον ται στον  ευρύτερο χ ώρο του Πύργου

Παλατάκι, ώστε ν α δηµιουργηθεί έν α κέν τρο πολιτι-
σµού- παρακαταθήκη για τις ν έες γεν ιές. 

Τα δύο µουσεία, µαζί µε το αρχ ιτεκτον ικό αρι-
στούργηµα το Παλατάκι, θα συν θέσουν  έν α ν έο κέν -
τρο πολιτιστικού εν διαφέρον τος µιας και σε έν αν  από
τους πλέον  ιστορικούς τόπους της ∆υτικής Αττικής θα
µπορεί καν είς ν α επισκέπτεται το Λαογραφικό Μου-
σείο στο κτίριο Γύζη αλλά και το Μουσείο της Εθν ικής
Αν τίστασης στο πρώην  Caf e Ιστορικό.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαϊδαρίου αποφάσισε κατά
πλειοψηφία την  δηµιουργία των  δύο µουσείων  ώστε ν α
αν αδειχ θεί το Παλατάκι και ο υπαίθριος χ ώρος του σε
σπουδαίο σηµείο Πολιτισµού, µον αδικό στη ∆υτική
Αττική!

Ο τόπος έχ ει ούτως ή άλλως ιστορική υπόσταση
ώστε ν α «απαιτεί» τρία µουσεία. Στο σηµείο που το
1826, ο Καραϊσκάκης και ο Φαβιέρος αν τιµετώπισαν
τους Τούρκους του Κιουταχ ή, στον  τόπο στον  οποίο
έγιν ε η µάχ η του Χαϊδαρίου, εκεί που βρίσκεται το γν ω-
στό σε όλους Παλατάκι, αν αµέν εται ν α φιλοξεν ηθούν
τα δύο µουσεία.

Το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης

Το Μουσείο Εθν ικής Αν τίστασης, θα στεγαστεί στο
κτίριο που βρίσκεται ακριβώς απέν αν τι από το Παλα-
τάκι, στο κτίσµα που ήταν  οι στάβλοι την  εποχ ή του
Όθων α, εν ώ τα τελευταία χ ρόν ια στέγασε το αν α-
ψυκτήριο «To Ιστορικό». Για την  δηµιουργία του Μου-

σείου έχ ει εκπον ηθεί µελέτη, µε σύγχ ρον ες µεθόδους 
διαδραστικής παρουσίασης των  εκθεµάτων  για ν α

είν αι ελκυστικό στη ν έα γεν ιά, εν ώ έχ ει εξασφαλιστεί
ήδη η χ ρηµατοδότηση των  έργων  καθώς έχ ει εν ταχ θ-
εί από το 2018 σε πρόγραµµα του ΑΣ∆Α.

Μεταξύ άλλων  θα προβάλλον ται η ηρωική στάση των
κρατούµεν ων  στο Μπλόκ 15 και εκθέµατα που αφορ-
ούν  την  αν τίσταση που ξεδιπλώθηκε εκείν ο το διά-
στηµα στην  περιοχ ή µας.

Το Λαογραφικό στο κτίριο Νικολάου Γύζη

Το δεύτερο µουσείο είν αι το Λαογραφικό µουσείο και
θα στεγαστεί στον  χ ώρο του πάλαι ποτέ ξεν ών α του
Πύργου, στον  οποίο είχ ε ζήσει αν ά διαστήµατα ο γν ω-
στός ζωγράφος Νικόλαος Γύζης, ως φιλοξεν ούµεν ος
του Νικολάου Νάζου, ιδιοκτήτης της έπαυλης από το
1865 έως και 1888 και µετέπειτα πεθερός του, για τον
οποίο φιλοτέχ ν ησε τις «Τέσσερις Εποχ ές», που
σώζον ται τµηµατικά έως σήµερα. 

Στους τοίχ ους του Κτιρίου Νικολάου Γύζη αποτ-
υπών ον ται οι τέσσερις εποχ ές: Άν οιξη, Καλοκαίρι,
Φθιν όπωρο, Χειµών ας, µε τον  τελευταίο ν α λείπει,
καθώς καταστράφηκε κατά τις δεκαετίες του ν εοκλασι-
κισµού. 

Το έργο αποκαλύπτει λεπτοµέρειες του περιβάλλον -
τος χ ώρου την  περίοδο που διέµεν ε σ’ αυτόν  ο γν ω-
στός ζωγράφος.

Το λαογραφικό µουσείο φιλοδοξούµε ν α φιλοξεν ήσει
την  ιστορία των  αν θρώπων  που πρωτοεγκαταστάθη-
καν  στο Χαϊδάρι φέρν ον τας µαζί τους τον  δικό τους
ξεχ ωριστό πολιτισµό παραδόσεις και έθιµα από τις
περιοχ ές που κατάγον ταν  καθώς και αρχ εία που αν α-
δεικν ύουν  την  οµορφιά της πόλης µας µέσα από το
πέρασµα των  χ ρόν ων .

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 

ΠΑΛΑΤΑΚΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Συν εχ ίζεται στη σελ. 4

ΟΑΕ∆: Επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων
- Άρχισε εχθές η υποβολή αιτήσεων 

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην  επαν έν ταξη στην  αγορά εργασίας 5.000 αν έργων  πρώην  αυτοαπασχ ολο-
υµέν ων , που έχ ουν  διακόψει την  επιχ ειρηµατική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίν εται µια
δεύτερη ευκαιρία ν α δηµιουργήσουν  επιχ ειρήσεις και ν α επαν αδραστηριοποιηθούν  επιχ ειρηµατικά µέσω

της δηµιουργίας µιας ν έας οικον οµικής ον τότητας.

Όπως αν αλυτικά αν ακοίν ωσε ο ΟΑΕ∆:

Την  Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11η πρωιν ή,
η υποβολή αιτήσεων  για τη συµµετοχ ή εν διαφεροµέν ων
στο «Πρόγραµµα δεύτερης επιχ ειρηµατικής ευκαιρίας
5.000 αν έργων , πρώην  αυτοαπασχ ολουµέν ων , µε
στόχ ο την  επαν έν ταξή τους στην  αγορά εργασίας».

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην  επαν έν ταξη στην  αγορά εργασίας 5.000 αν έργων  πρώην  αυτοαπασχ ολουµέ-
ν ων , που έχ ουν  διακόψει την  επιχ ειρηµατική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίν εται µια δεύτερη ευκαι-
ρία ν α δηµιουργήσουν  επιχ ειρήσεις και ν α επαν αδραστηριοποιηθούν  επιχ ειρηµατικά µέσω της δηµιουργίας
µιας ν έας οικον οµικής ον τότητας.

∆ικαιούχ οι είν αι άν εργοι εγγεγραµµέν οι στα µητρώα του Οργαν ισµού, που πληρούν  αθροιστικά τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
έχ ουν  διακόψει την  επιχ ειρηµατική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 µέχ ρι 6/8/2018
δεν  έχ ουν  µεταβιβάσει την  επιχ είρησή τους ή το µερίδιό τους σε επιχ είρηση η οποία αν ήκε σε συζύγους ή
πρόσωπα α’ ή β’ βαθµού συγγέν ειας
δεν  έχ ουν  ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελµατική/επιχ ειρηµατική δραστηριότητα στο εξάµην ο από 7/8/2018 έως
6/2/2019
έχ ουν  καταβάλει στον  Ειδικό Λογαριασµό Αν εργίας τη µην ιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχ ιστον  έν α
έτος
έχ ουν  προβεί σε ν έα έν αρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικον οµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από τις 7/2/2019 και
µετά, κι εφόσον  έχ ει αξιολογηθεί θετικά το επιχ ειρηµατικό τους σχ έδιο από τον  ΟΑΕ∆
Στο πρόγραµµα επίσης µπορούν  ν α υποβάλουν  αίτηση και άν εργοι, που δεν  έχ ουν  προχ ωρήσει σε έν αρξη
δραστηριότητας, µε την  προϋπόθεση ότι µετά την  κοιν οποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του
επιχ ειρηµατικού τους σχ εδίου από την  Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης θα προχ ωρήσουν  στην  έν αρξη της
δραστηριότητας σε ∆ΟΥ εν τός δύο µην ών .

συνεχίζεται στη σελ. 10

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ . ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Ένωση ∆ιευθυντών σε ΥΠΕΣ: 
Να καταβληθεί η α΄ δόση 2019 της 
οικονοµικής επιχορήγησης στα σχολεία

Τ
ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Παν ελλήν ιας Επιστηµον ι-
κής Έν ωσης ∆ιευθυν τών  Σχολικών  Μον άδων  Π.Ε.,
µε αφορµή την  αν άγκη πολλών  σχολικών  µον άδων

για προµήθεια πετρελαίου θέρµαν σης για το αµέσως επό-
µεν ο χρον ικό διάστηµα, αλλά και τα γεν ικότερα οικον οµι-
κά προβλήµατα που αν τιµετωπίζουν , καλεί µε αν ακοίν ω-
ση της, το Υπουργείο Εσωτερικών  ν α προχωρήσει άµεσα
και χωρίς την  παραµικρή καθυστέρηση στην  καταν οµή
της Α΄ δόσης 2019, από τους Κεν τρικούς Αυτοτελείς Πόρ-
ους, σε όλους τους ∆ήµους της Χώρας, για την  κάλυψη των
λειτουργικών  δαπαν ών  των  σχολείων  τους.
Υπεν θυµίζει επίσης, για µια ακόµα φορά, την  τραγική

κατάσταση στην  οποία βρίσκον ται τα οικον οµικά των
σχολικών  µον άδων , αφού η µείωση της επιχορήγησής
τους από το 2010 και µετά ξεπερν ά το 50%, και ζητά ν α
αυξηθεί από το 2019 σταδιακά η οικον οµική επιχορήγηση
των  σχολικών  µον άδων , ώστε σε βάθος τριετίας ν α επα-
ν έλθει στα επίπεδα που ήταν  πριν  το 2010.
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Ανάδειξη ενός ιδιαίτερου σύγχρονου µνηµείου
Το Παλατάκι, ιστορικό σύµβολο του Χαϊδαρίου

Το τρίτο µουσείο, είν αι το ίδιο το Παλατάκι Χαϊδα-
ρίου. ∆ηλαδή, το κυρίως πυργοειδές κτίσµα, στο
οποίο στεγαζόταν  µέχ ρι σήµερα η ∆ηµοτική Βιβλιοθ-
ήκη. 

Εκεί, έχ ουν  γίν ει εργασίες αν αβάθµισης και απο-
κατάστασης του χ ώρου και θα στεγαστούν  εκθέµατα
µε θέµα τις χ ρήσεις του χ ώρου από παλιά µέχ ρι
σήµερα.

Βασικό µέληµα του ∆ήµου αποτελεί η αν άδειξη της αρχ ιτεκτον ικής οµορφιάς του
κτιρίου. Θα γίν ει µε τις απαραίτητες εργασίες και κατάλληλο φωτισµό, καθώς εκτός
των  άλλων , το Παλατάκι αποτελεί σήµα κατατεθέν  για το Χαϊδάρι. Επίσης, γίν ον -
ται προσπάθειες για την  επιστροφή των  σιν τριβαν ιών  που υπήρχ αν  στον
περίβολο και δυστυχ ώς πουλήθηκαν  το 1963 από τους τότε ιδιοκτήτες στο ∆ήµο
Αθην αίων .

Πρόκειται για µια απαιτητική και ελπιδοφόρα προσπάθεια, που βρίσκει µεγάλη
αποδοχ ή από το σύν ολο των  Χαϊδαριωτών . Αυτό που τα προηγούµεν α χ ρόν ια
έλλειπε, ήταν  η πολιτική πεποίθηση ότι τα ιστορικά µν ηµεία και οι ∆ηµόσιοι χ ώροι
δεν  είν αι πρωτίστως για εµπορική εκµετάλλευση, αλλά για ν α διαµορφών ον ται
εύστοχ α και κατάλληλα ως χ ώροι που θα απολαµβάν ουν  οι ∆ηµότες, υπηρεσίες
Πολιτισµού- Ιστορικής Μν ήµης, αν αψυχής και διασκέδασης.

Έτσι, ξεκιν άει µε τις πρόσφατες αποφάσεις µια µεγάλη προσπάθεια ν α γίν ει ο
ευρύτερος χ ώρος στο Παλατάκι, σηµείο Πολιτισµού για ολόκληρη τη ∆υτική Αττι-
κή.

Ο πιο µεγάλος µας σύµµαχ ος είν αι η προσφορά, η διάθεση και η υποστήριξη
των  χ ιλιάδων  συµπολιτών  µας, γι’ αυτό θα τα καταφέρουµε!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΦΡΙΑΣ 
Η ∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΤΗΣ  ΖΩΦΡΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ Ο∆Ο ΠΛΑΤΩΝΟΣ

∆ιακοπή νερού σήµερα Πέµπτη στο κέντρο των Άνω Λιοσίων

Η ∆ιεύθυν ση Ύδρευσης του ∆ήµου Φυλής εν ηµερών ει  πως την  Πέµπτη 21 Φεβρο-
υαρίου θα διακοπεί η  υδροδότηση στο κέν τρο των  Άν ω Λιοσίων  από τις 08.00 έως
τις 11.00 το πρωί, λόγω σοβαρής βλάβης που προκλήθηκε σε κεν τρικό αγωγό ο
οποίος βρίσκεται στην  Λεωφόρο Φυλής 123. 
Παρακαλούν ται οι δηµότες ν α συγκεν τρώσουν  τις ποσότητες ν ερού που τους είν αι
απαραίτητες.  
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∆ηµοπρατήθηκε από το ∆ήµο Φυλής το έργο αναβάθµισης του 
ΒΙΟ.ΠΑ Άνω Λιοσίων µε προϋπολογισµό 4,42 εκατ. 

∆ηµοπρατήθηκε από το ∆ήµο
Φυλής το έργο αναβάθµισης
του ΒΙΟ.ΠΑ Άνω Λιοσίων µε

προϋπολογισµό 4,42 εκατ. 
Τις ευχαριστίες του στο ∆ήµαρχο

Φυλής Χρήστο Ππαπού για τη συµβολή
του στο έργο “ΣΥΝ∆ΕΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΒΙΟΠΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ” Α.Μ. 123/17,  εκτιµώµενης
συνολικής αξίας 4.420.000,00 € (µε
Φ.Π.Α.) εκφράζει, µε επιστολή του ο
Σύλλογος ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ που εκπροσωπεί
επιχειρηµατίες και επαγγελµατίες που
δραστηριοποιούνται στο Βιοτεχνικό
Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) των Άνω Λιοσίων.

Οι ευχαριστίες του συλλόγου δεν είναι
τυχαίες και εκφράζονται για δύο λόγους:

ΠΡΩΤΟΝ γιατί τη µελέτη (ΑΜ
123/2017), µε βάση την οποία εξασφ-
αλίστηκε η χρηµατοδότηση του έργου
συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Φυλής µε συντονιστή τον Αντιδήµαρχο
Θανάση Σχίζα και 

∆ΕΥΤΕΡΟΝ γιατί οι υπηρεσίες του
προχώρησαν, µε ταχύτατες διαδικασίες,
στη δηµοπράτησή του.

Για να γίνει κατανοητή η ταχύτητα δρά-
σης του ∆ήµου Φυλής, πρέπει να αναφ-
ερθεί ότι η προκήρυξη του ∆ηµόσιου
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού έγινε στις 12-
02-2019, µόλις τρεις  µήνες µετά την εξα-
σφάλιση της χρηµατοδότησης από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(Π∆Ε) κι ενώ µεσολάβησε το διάστηµα
των εορτών των Χριστουγέννων.

Με βάση την προκήρυξη του ∆ήµου
Φυλής, https://fyli.gr/dimosios-anoiktos-
ilektronikos-diagonismos-me-titlo-synde-
si-diktyon-viopa-me-yfistameno-diktyo-
ano-liosion-me-imerominia-kai-ora-lixis-
tis-prothesmias-ypovolis-ton-prosforon-
tin-8i-martioy-imera-paras/ καλούνται οι 

ενδιαφερόµενες τεχνικές εταιρίες να
καταθέσουν, ηλεκτρονικά, τις προσφο-
ρές τους µέχρι τις 8 Μαρτίου 2019 και
ώρα 10:00, ενώ η ηλεκτρονική αποσφ-
ράγιση των προσφορών θα γίνει την 14η
Μαρτίου, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09.30. 

Με το έργο θα βελτιωθεί η λειτουρ-
γικότητα του ΒΙΟ.ΠΑ, ενώ όπως έχει
τονίσει ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς
έχει ήδη τεθεί στην Κυβέρνηση το ζήτηµα
της νοµοθετικής ρύθµισης για την πολ-
υπόθητη και πολυαναµενόµενη σύσταση
του Φορέα ∆ιαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ. 

Ειδικότερα, µε την ολοκλήρωση του
έργου θα εξασφαλιστεί η αντιπληµµυρική
θωράκιση της περιοχής του ΒΙΟ.ΠΑ
αλλά και η ∆ηµόσια Υγεία, καθώς µέχρι
σήµερα οι περίπου 100 επιχειρήσεις
,που απασχολούν περί τους 500 εργαζο-
µένους αποχετεύονται µε βόθρους.Για
τις ανάγκες του έργου θα κατασκευα-
στούν 3,85 χιλιόµετρα αγωγών ακαθάρ-
των  (µε 82 φρεάτια και 160 συνδέσεις)
και 2,177 χιλιόµετρα αγωγών απορροής
οµβρίων υδάτων µε 168 φρεάτια.

Επιπροσθέτως εκπονήθηκε και
Συγκοινωνιακή Μελέτη, ως υποστηρικτι

κή για την αντιπληµµυρική προστασία
της περιοχής του  ΒΙΟ.ΠΑ. Στο πλαίσιο
αυτό µελετήθηκε:

- Η διάνοιξη νέων οδών της περ-
ιοχής του ΒΙΟ.ΠΑ, σύµφωνα µε το
ρυµοτοµικό διάγραµµα της πολεοδο-
µικής µελέτης, όπου κρίθηκε απαρ-
αίτητο για τις ανάγκες της Υδραυλικής
µελέτης,

- Η αποκατάσταση των οδών από
τις οποίες διέρχονται οι αγωγοί.

Να σηµειωθεί ότι, κατά τη σύνταξη
του προϋπολογισµού του έργου
συµπεριλήφθηκαν και έργα αποκατά-
στασης των οδών που έχουν µικροζ-
ηµιές ή φθορές κατά τη διάρκεια των
ετών.

Τέλος, εκπονήθηκε και Γεωτεχνική
Μελέτη µε σκοπό:

- τη µελέτη αντιστήριξης των
πρανών σε θέσεις σκαµµάτων,

- τη θεµελίωση τεχνικών έργων,
όπου απαιτείται, για τις ανάγκες του
έργου (αντλιοστάσιο) και τέλος

- τη µελέτη διέλευσης του αγωγού
λυµάτων κάτω από τη Σιδηροδροµική
Γραµµή του Προαστιακού.

Την ικανοποίησή του για την οµαλή
εξέλιξη της πορείας του έργου εξέφρασε
ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς.

«Η βελτίωση των υποδοµών του
ΒΙΟ.ΠΑ αποτέλεσε προτεραιότητά µας,
στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής 

µας για τη στήριξη της απασχόλησης,
µέσω των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται σε αυτό. Για
την επίτευξη του στόχου συνεργαστήκα-
µε µε το Υπουργείο και µε τους βιοτέχνες
και εξασφαλίσαµε τη χρηµατοδότηση του
έργου. 

Με την ολοκλήρωσή του η λειτουργία
του ΒΙΟ.ΠΑ θα αναβαθµιστεί.

Τώρα πρέπει να επικεντρωθούµε στη
δηµιουργία Φορέα ∆ιαχείρισης του
ΒΙΟ.ΠΑ, όπως επιβάλλει η Πράξη Εφαρ-
µογής του Σχεδίου Πόλης, ώστε να απο-
τελέσει αναπτυξιακό µοχλό για την Εθνι-
κή Οικονοµία, αλλά και για το ∆ήµο µας.
Για να γίνει αυτό πρέπει να κατατεθεί η
σχετική τροπολογία από την Κυβέρνηση,
όπως επεσήµανα στον Υπουργό Στέργιο
Πιτσιόρλα, στη σύσκεψη που είχαµε στις
19 Νοεµβρίου 2018, στην Αντιπεριφέρεια
∆υτ. Αττικής», τόνισε χαρακτηριστικά. 



ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής 

γραµµής 861 (ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΜΑΝ∆ΡΑ /ΟΙΚ. ΤΙΤΑΝ), 
από τις 15.02.2019 έως τις 15.05.2019

Σας ενηµερώνουµε ότι από την Γενική ∆/νση  Συγκοινωνιακού Έργου
του ΟΑΣΑ αποφασίστηκε η µερική προσωρινή τροποποίηση της δια-
δροµής της λεωφορειακής γραµµής 861 στον ∆ήµο Μάνδρας-Ειδ-

υλλίας  λόγω εργασιών.
Αναλυτικότερα αποφασίστηκαν τα εξής:
1.Μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής γραµ-

µής 861 (ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΜΑΝ∆ΡΑ (ΟΙΚ. ΤΙΤΑΝ)), από τις 15.02.2019 έως τις
15.05.2019, λόγω εργασιών επί της Π.Ε..Ο. Ελευσίνας- Θηβών από τη συµβο-
λή της µε την οδό Απόλλωνος έως τη συµβολή της µε την οδό Στρ. ∆εληγιάν-
νη στον ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου
:’’ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ’’, ως εξής:

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής γραµµής 861 από αφετηρία
προς τέρµα (προς Μάνδρα (ΟΙΚ ΤΙΤΑΝ))

Από Στρ. Ν. Ρόκκα, δεξιά Π.Ε.Ο. Ελευσίνας –Θηβών, αριστερά Στρ. ∆ελ-
ηγιάννη (∆ηµοσθένους), δεξιά Π.Ε.Ο. Ελευσίνας –Θηβών και συνέχεια όπως
η εγκεκριµένη διαδροµή.

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής γραµµής 861 από τέρµα
προς αφετηρία (προς Ελευσίνα)

Από Π.Ε.Ο. Ελευσίνας – Θηβών, αριστερά Στρ. ∆εληγιάννη (Π. Μελά),δεξιά
Μακρυγιάννη, δεξιά Π.Ε.Ο.  Ελευσίνας-Θηβών, αριστερά Στρ. Νικ. Ρόκκα και
συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή.

2.Την ίδρυση των παρακάτω προσωρινών στάσεων:
Επί της οδού Στρ. ∆εληγιάννη (∆ηµοσθένους), λίγο µετά τη διασταύρωση

της µε την οδό  Μακρυγιάννη, στη διαδροµή της λεωφορειακής γραµµής
861(προς Μάνδρα (ΟΙΚ ΤΙΤΑΝ))

και  στην αρχή της οδού Στρ. ∆εληγιάννη (Π.Μελά), στη διαδροµή της λεω-
φορειακής γραµµής 861(προς Ελευσίνα)
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Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούµε στην Κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας των Παιδικών και Βρεφον-
ηπιακών Σταθµών Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής, που
θα πραγµατοποιηθεί για όλους τους Σταθµούς, την Παρ-
ασκευή 22 Φεβρουαρίου, στις 6.30 το απόγευµα, στο
Κλειστό Γυµναστήριο Αγίου Νικολάου (Κων/νου Παρθ-
ένη 29 Άνω Λιόσια).  
Η εκδήλωσή θα ξεκινήσει µε την παράδοση «Πιστο-

ποιητικών Υιοθεσίας Ευχών» σε κάθε σταθµό ξεχωριστά
από το Make A Wish (Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος), όπου θα
αναφέρονται οι ευχές που πραγµατοποιήθηκαν από τα
έσοδα του Χριστουγεννιάτικου Bazaar µας για τα παιδά-
κια που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα υγείας. 
Θα ακολουθήσει η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

των σταθµών µας κι η κλήρωση δώρων για τα παιδιά του
κάθε σταθµού.                             
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί µε ένα όµορφο Αποκριά-

τικο Πάρτυ για µικρούς και µεγάλους, µε ξυλοπόδαρους,
έµπειρους εµψυχωτές (ανιµατέρ) και κλόουν, έτοιµους
να ανεβάσουν το κέφι της εκδήλωσης στα ύψη!!!
Σας περιµένουµε να διασκεδάσουµε και να ανταλλάξο-

υµε θερµές ευχές για το 2019 !!!

Με εκτίµηση,
Ο Πρόεδρος  Ν.Π.∆.∆. «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» 

Παναγιώτης Καµαρινόπουλος                                                          

ΒΒΒΒαααασσσσιιιιλλλλόόόόππππιιιιτττταααα    κκκκααααιιιι     ααααπππποοοοκκκκρρρριιιιάάάάττττιιιικκκκοοοο    ππππάάάάρρρρττττυυυυ    
Για τους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς  Άνω Λιοσίων στις 22/2



Βιωµατικά εργαστήρια οδικής ασφά-
λειας και κυκλοφοριακής αγωγής
πραγµατοποιήθηκαν για τους

µαθητές των Κ∆ΑΠ Ασπροπύργου. Ήταν
µία ιδέα της προέδρου της ΚΕ∆Α κα Σοφίας
Μαυρίδη που υλοποιήθηκε σε συνεργασία
µε την ΜΚΟ «My Grand Road».

«Προσωπικά, ως πρόεδρος της ΚΕ∆Α,
θεωρώ την  Κυκλοφοριακή Αγωγή βασικό παρά-

γον τα στη διαµόρφωση του χ αρακτήρα των  παιδιών , δείγµα πολιτισµού σε µία Κοι-
ν ων ία που σέβεται του πεζούς αλλά ταυτόχ ρον α µας µαθαίν ει και το πώς πρέπει ν α
συµπεριφερόµαστε στον  δρόµο» είπε χ αρακτηριστικά η πρόεδρος της ΚΕ∆Α κα
Σοφία Μαυρίδη.

Το πρόγραµµα της κυκλοφορια-
κής αγωγής είν αι συν έχ εια της
µεγάλης ηµερίδας εν ηµέρωσης που
είχ ε διοργαν ώσει πριν  από τρεις
µήν ες και πάλι η κα Μαυρίδη για τα
παιδιά των  Κ∆ΑΠ και τους γον είς
τους µε θέµα «Μην  πατάτε τη
ΛΕΑ».

Η µεγάλη διαφορά όµως µε το
πρόγραµµα που δηµιούργησε τώρα
η ΚΕ∆Α, είν αι ότι η δράση είν αι

βιωµατική και γίν εται ξεχ ωριστά σε
κάθε Κέν τρο ∆ηµιουργικής
Απασχ όλησης Παιδιών .

Τα παιδιά πρώτα εν ηµερώθηκαν
για τον  τρόπο αν αγν ώρισης των
πιν ακίδων  σήµαν σης και την
σωστή χ ρήση ποδηλατικού κρά-
ν ους ασφαλείας και στη συν έχ εια
οδήγησαν  στο πάρκο κυκλοφορια-
κής αγωγής που είχ αν  ετοιµάσει
στον  προαύλιο χ ώρο οι συν εργά-
τες της «My  Grand Road» τους
οποίους η ΚΕ∆Α ευχ αριστεί θερµά
για τη καθοριστική συµβολή τους.

Την  εκδήλωση τίµησε µε την
παρουσία του και ο ∆ήµαρχ ος
Ασπροπύργου, κ. Νίκος Μελετίου
που έκοψε µε την  ευκαιρία και την
πίτα στο 2ο Κ∆ΑΠ (φωτογραφικό
υλικό στη σελίδα Galleries).

Στο τέλος όλα τα παιδιά παρέλα-
βαν  Βεβαίωση Συµµετοχ ής και
εν δεικτικό ∆ίπλωµα Οδήγησης
Ποδηλάτου.
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Τα Μέλη του Οργανισµού Άθλ-
ησης & Φροντίδας Νεολαίας &
3ης Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύρ-

γου διοργανώνουν 6ήµερη προσ-
κυνηµατική εκδροµή για όλες τις
ηλικίες (2 εβδοµάδες πριν το Πάσχα)
σε Πανάγιο Τάφο, Γαλιλαία, Όρος
Θαβώρ, Βηθλεεµ, Ιερουσαλήµ, Ιερές
Μονές Αγ. Τόπου.

1η Μέρα: Αθήνα – Τελ Αβίβ - Βηθλεέµ
Συγκέντρωση στο 1ο ∆ηµοτικό στι ς 3:30 τα ξηµε-

ρώµατα και  µεταφορά στο αεροδρόµιο Ελ. Βενι -
ζέλος. Αναχώρηση για TEL AVIV, άφιξη και  µετά
από τι ς τυπικές διατυπώσεις, αναχωρούµε για
προσκύνηµα στον Τάφο του Αγίου Γεωργίου στη
Λύδδα και  στην συνέχεια την Ιερά Μονή Ιωάννου
του Προδρόµου στην Ορεινή, γενέτειρα του Τιµίου
Προδρόµου και  Ιερά Μονή Τιµίου Σταυρού, τόπος
όπου ο Λωτ φύτεψε το τρισύνθετο δέντρο, από το
οποίο σύµφωνα µε την παράδοση κατασκευά-
στηκε ο τίµιος Σταυρός του Κυρίου µας. Ακολούθ-
ως θα επισκεφθούµε την Ιερά Μονή Καταµόνας,
όπου θα προσκυνήσουµε τον Τάφο του Αγίου
Συµεών του Θεοδόχου, αυτού που πήρε στι ς αγκά-
λες του τον Χριστό κατά την ηµέρα της Υπαπαντής,
και  στην συνέχεια στην Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία,
όπου είχε επίσκεψη από Άγγελο Κυρίου. .Άφιξη
στη Βηθλεέµ και  τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
∆είπνο στο ξενοδοχείο και  διανυκτέρευση.

2η µέρα: Ναός Γεννήσεως – Αγ. Σάββας –
Όρος Ελαιών.

Πρόγευµα και  πρώτο µας προσκύνηµα σήµε-
ρα ο Ναός της Γέννησης που θα προσκυνήσουµε
στο Θεοδέγµων Σπήλαιο όπου γεννήθηκε ο Χρι -
στός, στο σπήλαιο όπου φυλάσσονται  τα οστά των
σφαγιασθέντων νηπίων και  στη Βασιλική της Γεν-
νήσεως που είναι  κτίσµα της Αγίας Ελένης (325
µ.Χ.). Στο χωριό των Ποιµένων θα επισκεφθούµε
τους τάφους των ποιµένων που προσκύνησαν στη
Γέννηση του Χριστού. Αργότερα θα µεταφερθούµε
στη Λαύρα του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου
και  θα επισκεφθούµε το σπήλαιο που έµειναν οι
τρεις Μάγοι  κατά την επιστροφή στην πατρίδα
τους. Με µικρά λεωφορεία θα συνεχίσουµε για τη
Λαύρα του Αγίου Σάββα του Ηγιασµένου, χώρο
άβατο (µη επισκέψιµο) για τι ς γυναίκες. Ο
Αρχοντάρης θα προσφέρει  έξω από τη Μονή κέρ-
ασµα στι ς γυναίκες και  θα βγάλει  τα Άγια
λείψανα για προσκύνηση. Στη συνέχεια θα επισ-
κεφτούµε την Βηθανία και  το όρος των Ελαιών τον

τόπο της Ανάληψης του Κυρίου και  την πρώτη
εµφάνιση µετά την Ανάσταση. Τέλος το πανόραµα
όπου θα δούµε όλη την πόλη των Ιεροσολύµων µε
όλα τα µνηµεία της. Επιστροφή στο Ξενοδοχείο
δείπνο και  διανυκτέρευση.

3η µέρα: Γαλιλαία – Ναζαρέτ – Όρος Μακα-
ρισµών – Τιβεριάδα.

Πρόγευµα Αναχώρηση πολύ πρωί  για ολοήµε-
ρη εκδροµή στην Γαλιλαία. Περνώντας µέσα από
Βιβλικά Τοπία που µας φέρνουν επαφή µε την
ι εροπρέπεια και  κατάνυξη των αγίων τόπων.
Πρώτος µας σταθµός το Όρος Θαβώρ, όπου
έγινε η Μεταµόρφωση του Χριστού. Στη συνέχεια,
θα κατευθυνθούµε στη Ναζαρέτ, στην εκκλησία
του Ευαγγελι σµού της Θεοτόκου. Μετά από
ξεκούραση στη Ναζαρέτ, θα συνεχίσουµε το οδοι -
πορικό στην Κανά της Γαλιλαίας όπου θα προσ-
κυνήσουµε στον χώρο που ο Κύριός µας τέλεσε το
πρώτο του θαύµα και  θα δούµε τι ς δύο από τι ς έξι
υδρίες που χρησιµοποιήθηκαν στον εν Κανά γάµο.
Συνεχί ζουµε την πορεία µας στην Γαλιλαία, (το
αγαπηµένο µέρος του Ιησού) και  θα φτάσουµε
στην Καπερναούµ, την παραθαλάσσια κατά τον
Ευαγγελιστή. Εδώ ο χώρος είναι  ευλογηµένος και
η µνήµη όλων µας στρέφεται  στα παιδικά µας
χρόνια, όταν τι ς Κυριακές ακούγαµε τι ς παραβο-
λές του Χριστού, την θεραπεία του παραλυτικού,
το περπάτηµα του Ιησού πάνω στα κύµατα, την
επι τίµηση των ανέµων, την κλίση των µαθητών και
τόσα άλλα. Θα δούµε το Όρος των Μακαρισµών,
όπου ο Ιησούς ξεφώνησε την «ἐπί  τοῦ Ὄρους
Ὁµιλία» και  ευλόγησε «τούς πέντε ἄρτους ἐν τῇ
ἐρµήµῳ» και  χόρτασαν πέντε χιλιάδες άνδρες.
Θα προχωρήσουµε στην πόλη της Τιβεριάδας,
όπου θα προσκυνήσουµε την Ιερά Μονή Αγίων
Αποστόλων όπου έγινε µια από τι ς εµφανίσεις
του Χριστού µας, µετά την Ανάσταση Επιστροφή
αργά στη Βηθλεέµ και  θα δειπνήσουµε στο ξενο-
δοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

4η µέρα: Αγ. Γεώργιος Χοζεβίτης – Ιεριχώ –
Ιορδάνης Ποταµός – Γεσθηµανή.

Πρόγευµα, και  αµέσως αναχώρηση για τον
Άγιο Γεώργιο Χοζεβί τη. Η Μονή αυτή βρίσκεται
στην έρηµο της Ιουδαία όπου βρίσκεται  και  το
σπήλαι ο όπου κρύφτηκε ο προφήτης Ηλί ας
κυνηγηµένος από τον Αχαάβ βασιλιά, του βορείου
Βασιλείου του Ισραήλ και  την Ιεζάβελ βασίλισσα
της Φοινίκης, επειδή κατέκρινε τον παράνοµο
δεσµό τους. Στο ίδιο σπήλαιο έρχονταν ο Ιωακείµ
και  η Άννα και  προσεύχονταν στο Θεό να τους
χαρίσει  τέκνο. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή
τους, και  τους χάρισε τέκνο την Παναγία µας. 

Μετά από την επίσκεψή µας στη Μονή του Προ-
φήτου Ελισαίου στην Ιεριχώ και  στη Μονή του
Αββά Γερασί µου, θα προχωρήσουµε στον
Ιορδάνη Ποταµό, όπου θα προσεγγίσουµε το
σηµείο της βάπτισης του Κυρίου µας από τον
Ιωάννη τον Πρόδροµο. 

Θα γίνει  η βάπτιση των προσκυνητών σε ανάµ-
νηση της βάπτισης του Κυρίου µας. και  στη
συνέχεια στο Σαραντάριο Όρος όπου ο Κύριος
νήστεψε 40 µέρες και  επειράσθη από το διάβο-
λο. 

Ακολούθως θα συνεχίσουµε για την Γεθσηµανή
και  θα προσκυνήσουµε στους Τάφους της
Παναγίας, των προπατόρων Ιωακείµ και  Άννας,
του Ιωσήφ του µνήστορος και  την θαυµατουργό
εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυµί τισσας. Επι -
στροφή στο Ξενοδοχείο. ∆είπνο ∆ιανυκτέρευση.

5η µέρα: Ιερουσαλήµ – Ναός Αναστάσεως.
Μετά το πρόγευµα, θα επισκεφθούµε τα εντός

της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήµ Προσκυνήµατα:
Ναός της Αναστάσεως και  τα εντός αυτού προσ-
κυνήµατα (Πανάγιος Τάφος, Γολγοθάς, Αποκαθή-
λωση, Του Ακάνθι νου Στεφάνου, Εύρεση του
Τιµίου Σταυρού, ∆ι εµερίσαντο τα Ιµάτιά µου εαυ-
τοίς, Παρεκκλήσιο του Εκατόνταρχου Λογγίνου,
Προσωρι νές Φυλακές του Χρι στού, Μή µου
Άπτου, Τάφος Ιωσήφ του Αριµαθαίας, Αγία Αυλή).
Συνεχί ζουµε µε επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίας
Άννας (τόπος γεννήσεως της Θεοτόκου). Ακολουθεί
η Προβατική Κολυµβήθρα, Φυλακές του Αποστό-
λου Πέτρου, Πραι τόριο του Μαρτυρίου, στάση
όπου ο Σίµων ο Κυρηναίος σήκωσε τον Σταυρό και
στάση εκεί  όπου η Αγία Βερονίκη έδωσε το Άγιο
Μαντήλιο στον Κύριο µας. Το απόγευµα θα έχο-
υµε λίγο ελεύθερο χρόνο . 

Αργά το βράδυ επιστροφή στο Ξενοδοχείο και
δείπνο( Ενδιάµεσα θα έχουµε συνάντηση µε τον
Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύµων Θεόφιλο
αν υπάρχει  δυνατότητα).

6η µέρα: Αγ. Σιών – Πατριαρχική
Σχολή Ιεροσολύµων.

Το πρωί   µετά το πρόγευµα αναχωρ-
ούµε για την Αγία Σιών όπου θα επισ-
κεφθούµε το υπερώων που έγι νε ο
µυστικός ∆είπνος , τον Τάφο του Προφ-
ήτη και  Βασιλιά ∆αυίδ όπως και  το
χώρο όπου εκοιµήθη η Παναγία µας .
Στην Αγία Σιών θα επισκεφθούµε την
Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος, όπου
στεγάζεται  η Πατριαρχική Σχολή Ιερο-
σολύµων. Στη συνέχεια  στο όρος των
Ελαιών στον τόπο της Ανάληψης του
Κυρίου και  την πρώτη εµφάνιση µετά
την Ανάσταση. Τέλος το πανόραµα

όπου θα δούµε όλη την πόλη των Ιεροσολύµων µε
όλα τα µνηµεία της. Στη συνεχεία αναχωρούµε
για το αεροδρόµιο και  επιστροφή στην Αθήνα
έχοντας µαζί  µας όλη τη χάρη και  ευλογία των
Παναγίων Προσκυνηµάτων.

Τιµή κατ’ άτοµο σε δίκλινο 650€ & σε µονόκ-
λινο 810€

Περιλαµβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια µε φόρους Αεροδρ-

οµίων Αθήνα - Τελ Αβιβ – Αθήνα µε Alitalia.
• Μεταφορές, περιηγήσεις & ξεναγήσεις µε

πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν, σύµφω-
να µε το πρόγραµµα.

• ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο A’ Κατηγορίας
(Mount David Hotel, στην Βηθλεέµ) 

• 5 Πρωινά και 5 δείπνα σε µπουφέ (ηµιδια-
τροφή).

• Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός – ξεναγός
(Απόφοιτος Πατριαρχικής Σχολής Ιερο-
σολύµων).

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελµατικής
ευθύνης. 

• Αχθοφορικά, µεταφορά στον Αγ. Σάββα
(πληρωµένα τα mini bus) & ανάβαση µε ταξί
στο Όρος Θαβώρ.

∆εν περιλαµβάνονται:
• Είσοδοι σε µουσεία & αξιοθέατα, ποτά,

φιλοδωρήµατα.
• Μεταφορά από & προς το Ελ. Βενιζέλος.
Σηµείωση: 
• Απαραίτητα διαβατήρια τα οποία να µην

λήγουν το επόµενο εξάµηνο. 
• Η τιµή ισχύει για 30 τουλάχιστον άτοµα.

Εγγραφές καθηµερινά στα 3 ΚΑΠΗ &Εγγραφές καθηµερινά στα 3 ΚΑΠΗ &
στο τηλ. 210-5573549στο τηλ. 210-5573549

∆ιοργανώνουν τα µέλη του Οργανισµού Άθλησης-Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓ. ΤΟΠΟΥΣ 9-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Βιωµατικά εργαστήρια οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής
αγωγής σε µαθητές των Κ∆ΑΠ Ασπροπύργου 



Ο ∆ήµος Μεγαρέων  εν ηµερών ει σχ ετικά µε την
πρόσφατη απόφαση το ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 12/2,
ν α ιδρύσει “Κέν τρο Μεγαρικών  Μελετών ” και περιγρά-
φει τις βασικές αρχ ές και επιδιώξεις του Κέν τρου.

Σκοπός της ίδρυσης αυτού του Κέν τρου είν αι η
τόν ωση της συµβατής µε την  τοπογραφία και την
παράδοση δηµιουργικότητας στην  περιοχ ή µε την
καλλιέργεια της Μεγαρικής Ταυτότητας µε άξον α αν αφ-
οράς την  µελέτη του “Μεγαρικού χ αρακτήρα” στην
ιστορία και τον  πολιτισµό κατά την  κλασσική αρχ αι-
ότητα και στις δραστηριότητες του Κέν τρου θα περι

λαµβάν ον ται η έρευν α, η έκδοση µελετών , οµιλίες
και Σεµιν άρια, Ελλην ικά και διεθν ή Συµπόσια και
Συν έδρια και άλλες ειδικές παρεµβάσεις για συγκεκρι-
µέν α µείζον α ζητήµατα του ∆ήµου και της πόλης.

Ο ∆ήµαρχ ος Γρηγόρης Σταµούλης έθεσε υπόψη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου τα βασικά σηµεία του σκεπτι-
κού και της υπηρεσιακής εισήγησης, η οποία έγιν ε
όµόφων α αποδεκτή, ως εξής:«Η πρότασή µου έχ ει
δυο  πτυχ ές. 

Πρώτον  την  ίδρυση εν ός «Κέν τρου Μεγαρικών
Μελετών » µε τον  υπότιτλο, που εκφράζει επιγραµµα-
τικά τον  σκοπό του: «Ιν στιτούτο Ερευν ών  Πολιτι-
σµού, Φιλοσοφίας, Τέχ ν ης, Ιστορίας και Πολιτικών
Επιστηµών  της Πόλεως των  Μεγαρέων   και  δεύτερον ,
το Κέν τρο αυτό θα αποτελέσει και εξειδικευµέν ο εργα-
λείο για την  εκπόν ηση στρατηγικής διαµόρφωσης της
πόλης και αν άπτυξης της περιοχ ής µε βάση την  

τοπολογική της φυσιογν ωµία, την  ιστορική της
συµπεριφορά και την  πολιτισµική της ταυτότητα.»

Το όλο εγχ είρηµα υποστηρίζεται από τον  έγκριτο
Ελλην α επιστήµον α, λόγιο και φιλόσοφο κ. Απόστολο
Πιερρή, ∆ιευθυν τή του Ιν στιτούτου Φιλοσοφικών
Ερευν ών  της Πάτρας, ο οποίος  αν αφέρει σχ ετικά µε
το οργαν ωτικό σχ ήµα του ν έου αυτού φορέα ότι:

« Το Κέν τρο Μεγαρικών  Μελετών , εξειδικευόµεν ο ως
Ιν στιτούτο Ερευν ών  Πολιτισµού, Φιλοσοφίας,
Τέχ ν ης, Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήµης της πόλεως
των  Μεγαρέων , µπορεί ν α στεγαστεί σε έν α εµβληµα-
τικό Νεοκλασικό ή παραδοσιακό κτίριο, για βάση εν ε-
ργειών  και χ ώρο συν τον ισµού δράσεων , γραφεία
δηλαδή και αίθουσα Σεµιν αρίων  και εκδηλώσεων  και
µία Γραµµατειακή υποστήριξη, προϋποθέσεις που
αρκούν  για ν α αρχ ίσει άµεσα ν α λειτουργεί και ν α
παράγεται  έργο.»
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ΓΓΕΕΓΓΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΤΤΟΟ  ««ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ»»  

Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγαρέων
Υψίστης πολιτικής και πολιτιστικής σηµασίας το εγχείρηµα για τον δήµο  

Σ
ε αδι έξοδο οδηγεί ται  το επενδυτι κό πρό-
γραµµα ύψους 580 εκατ. ευρώ της Cosco
στον ΟΛΠ, εφόσον επιβεβαιωθούν οι

εκτιµήσει ς που θέλουν το ελληνικό ∆ηµόσιο να
µην εγκρίνει  ως έχει  το master plan του ΟΛΠ
µετά και  τη χθεσινή συζήτηση στην αρµοδία
προς τούτο Επι τροπή Σχεδιασµού και  Ανά-
πτυξης Λιµένων (ΕΣΑΛ).

Ει δι κότερα, η ΕΣΑΛ αναµένεται  να ανα-
κοινώσει  σήµερα την απόφασή της επί  του
επενδυτι κού σχεδίου και  στην οποία εκτιµάται ,
σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες πηγές, πως
θα εγκρίνονται  µόνον εκεί νες οι  επενδύσει ς που
προβλέπονται  στη σύµβαση παραχώρησης
ύψους 225 εκατ. (293 εκατ. µείον 68 εκατ. που
έχουν ήδη δαπανηθεί ), ενώ οι  υπόλοιπες πρόσθ-
ετες επενδύσει ς ύψους 354 εκατ. θα τελούν υπό
την αίρεση εκπλήρωσης µόνον συγκεκριµένων
προϋποθέσεων. Να σηµειωθεί  πως οι  υποχρ-
εωτικές έχουν κατά τεκµήριο εγκριθεί  ήδη µε τη
ψηφισθείσα από τη Βουλή το 2016 σύµβαση
παραχώρησης, ενώ οι  δεύτερες –που αφορούν
ξενοδοχεία, εµπορικά κέντρα, car terminal, ναυ-
πηγείο και  νέες αποθήκες logistics– εί ναι  αυτές
που συγκεντρώνουν τι ς µεγαλύτερες αντιδρά-
σει ς από αυτοδιοι κητι κούς παράγοντες, όπως
και  από µεγαλύτερα και  µι κρότερα ιδιωτι κά
συµφέροντα.

Η Cosco έχει  διαµηνύσει  µε τον πιο ξεκάθα-
ρο τρόπο, αναφέρουν πηγές του ΟΛΠ, πως το

master plan εί ναι  ενιαίο και  δεν
µπορεί  να τρέξει  τµηµατι κά. 

Αναφέρουν µάλι στα ως
παράδει γµα το ζήτηµα του
νέου σταθµού υποδοχής επι -
βατών κρουαζι έρας, που θα
φιλοξενεί  και  το νέο εµπορικό
κέντρο 22.000 τ.µ., χωρίς τον
οποίο δεν µπορεί  να δοθεί  η
χρηµατοδότηση που έχει  εξα-
σφαλιστεί  από τα κοινοτι κά
κονδύλια, µέσω της Περιφέρ-
ειας, ύψους 120 εκατ. ευρώ,
για την κατασκευή της επέκτα-
σης του λιµένα κρουαζι έρας, η
οποία όµως εί ναι  µεταξύ των
υποχρεωτικών επενδύσεων.

Ετσι , εφόσον επιβεβαιωθούν οι  πληροφορί ες
αυτές για µερική έγκριση και  υπό αιρέσει ς
«που πρακτι κά θα απαγορεύουν την υλοποίηση
των επενδύσεων», όπως χαρακτηριστι κά αναφ-
έρεται , η Cosco θα προσφύγει  στη διαι τησία
που προβλέπει  η σύµβαση παραχώρησης.

Η Cosco, επικαλούµενη πως de facto δεν της
επι τρέπεται  να κάνει  απρόσκοπτα ούτε τι ς
δεσµευτι κές επενδύσει ς, καθώς έχουν ήδη
περάσει  δυόµισι  χρόνια από την παραχώρηση
του 51% και  οι  αδειοδοτήσει ς παραµένουν στην
πλειονότητά τους αποτελµατωµένες, θα ζητήσει
να της αποδοθεί  το επιπλέον 16% του µετοχικού

κεφαλαίου του ΟΛΠ, που παραµένει  υπό τον
έλεγχο του ∆ηµοσίου και  προβλεπόταν να απο-
δοθεί  στην Cosco µετά την υλοποί ηση των
δεσµευτι κών επενδύσεων µε απώτατη προθε-
σµία το 2021. 

Για το 16% αυτό, η Cosco έχει  ήδη καταβάλει
σε δεσµευµένο προς τούτο λογαρι ασµό
(escrow) 80 εκατ. 

Παραπέµποντας στο προηγούµενο του ΟΛΘ
που ι δι ωτι κοποι ήθηκε µετά τον ΟΛΠ και
πωλήθηκε απευθείας το 67%, θα προσφερθεί
να καταβάλει  όπως και  ο επενδυτής του ΟΛΘ
εγγυητι κή επιστολή για το 20% των εναποµει -
νασών υποχρεωτικών επενδύσεων, αφού εξαι -

ρέσει  τον προβλήτα κρουαζι έρας που προσκρ-
ούει  στο προαναφερθέν ζήτηµα του επιβατι κού
σταθµού. Ητοι , θα ζητήσει  να καταβάλει  µόλι ς το
20% των 105 εκατ. (225 µείον 120 του χρηµατοδο-
τι κού της κρουαζι έρας) ή 21 εκατοµµύρια.

Κατά την προχθεσινή µαραθώνια συνεδρίαση
της Επι τροπής Σχεδι ασµού και  Ανάπτυξης
Λιµένων, θέσει ς κατά της έγκρισης του master
plan δι ετύπωσαν, σύµφωνα µε πληροφορί ες,
µεταξύ άλλων ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς
Γ. Γαβρίλης, ο δήµαρχος Κερατσινίου-∆ραπε-
τσώνας Χρ. Βρεττάκος, ο αντιδήµαρχος Περά-
µατος, ο πρόεδρος Συλλόγου Εργοδοτών Ναυ-
πηγικής Βιοµηχανίας Β. Κανακάκης, ο καθηγητής
της Αρχι τεκτονική Σχολής Ν. Μπελαβίλας, ο
πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Πειραιά Ν.
Μανεσι ώτης και  δι άφοροι  εκπρόσωποι
φορέων και  συλλόγων. Υπέρ του master plan,
αλλά µε επιφυλάξει ς, τάχθηκαν ο δήµαρχος
Πειραιά Γ. Μώραλης (επιφύλαξη κατά του
εµπορικού κέντρου) και  ο πρόεδρος του Συνδέ-
σµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτι λίας Μ.
Σακέλλης (επιφύλαξη για την εύρυθµη και  αντα-
γωνιστι κή λει τουργία της ακτοπλοΐας). 

Ανεπιφύλακτα υπέρ τάχθηκε ο πρόεδρος του
Εµπορικού και  Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
Πειραιώς Β. Κορκίδης.

Μπλόκο στο επενδυτικό σχέδιο της Cosco για το λιµάνι Πειραιά
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• Ολική αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Οδοφωτισµού
8.326 νέα φωτιστικά σώµατα σύγχρονης τεχνολογίας τύπου led στον Ασπρόπυργο

Μ
ε 8.326 νέα φωτιστικά σώµατα,
σύγχρονης τεχνολογίας τύπου
led, η ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου

Ασπροπύργου προχωρά στην ολική ανα-
βάθµιση του δηµοτικού οδοφωτισµού.

Ειδικότερα, το συγκεκριµένο έργο περι-
λαµβάνει την εγκατάσταση 8.326 νέων
φωτιστικών σωµάτων σύγχρονης τεχνο-
λογίας τύπου led, στο σύνολο του ∆ήµου
γεγονός που εξασφαλίζει στο ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου, εγγυηµένη εξοικονόµηση ενέρ-
γειας ύψους 75% . 

Η αξιοποίηση του συγκεκριµένου
εργαλείου, θα εξασφαλίσει για τον ∆ήµο
Ασπροπύργου, κέρδος πάνω από 2,5
εκατοµµύρια ευρώ, ενώ δεν θα χρεια-
στεί να δαπανήσει, ούτε ένα ευρώ από
νέους πόρους για τα επόµενα 12 χρό-
νια, για την πραγµατοποίηση της επέν-
δυσης, αφού το κόστος ενεργειακής
αναβάθµισης θα καλυφθεί αποκλειστικά
και µόνο από τους πόρους που αυτή θα
εξασφαλίσει. 

Την Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019, στην
Αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νίκος
Μελετίου και οι Εκπρόσωποι των ανά-
δοχων εταιρειών Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και GLO-
BILED M. ΕΠΕ, υπέγραψαν τη σύµβαση
για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, που
φέρει τον τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθµιση –
Αυτοµατοποίηση Συστηµάτων Ηλεκτροφω-
τισµού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτι-
σµός), µε εξοικονόµηση ενέργειας στο
∆ήµο Ασπροπύργου. 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο
∆ήµαρχος της πόλης, κ. Νίκος Μελετίου
δήλωσε:

«Σήµερα είναι µια πολύ σηµαντική µέρα
για τον Ασπρόπυργο. Υπογράψαµε σύµβα-
ση για ένα τεράστιο έργο που θα αλλάξει
τον οδοφωτισµό ολόκληρης της πόλης. 

Η συνεργασία µας, που προέκυψε µέσα
από διαγωνισµό, µε δύο από τις µεγαλύτε-
ρες εταιρείες της Ελλάδος, θα εξασφαλίσει
για τον Ασπρόπυργο, 75% εξοικονόµηση
ενέργειας και πάνω από 2,5 εκατοµµύρια 

ευρώ. Ένα πρόγραµµα για 12 χρόνια
που θα πληρώνεται από την εξοικονόµηση
και θα µένουν στο ταµείο του ∆ήµου,
περίπου 150 χιλιάδες το χρόνο». 

Με την εγκατάσταση των νέων φωτι-
στικών σωµάτων τύπου led, ο οδοφωτι-
σµός της πόλης θα λειτουργεί πλέον σύµφ-
ωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και θα
προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους δηµό-
τες. 

Πέρα από την εξοικονόµηση πόρων και
ενέργειας, θα συµβάλει στην περιβαλλοντι

κή αναβάθµιση του ∆ήµου, στη βελτίωση
του αισθητικού αποτελέσµατος, αλλά
κυρίως στην αύξηση του αισθήµατος ασφ-
άλειας των πολιτών. 

Στην υπογραφή της σύµβασης ήταν παρ-
όντες από την πλευρά των ανάδοχων, ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος της GlobiLED, κ. Al
Jizawi Tareq, ο κ. Παναγιώτης Μπακαν-
δρέας – CEO GlobiLED και ο κ. Αλέξανδρ-
ος Μπρέγιαννης, Senior ICT Sales
Manager της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ.

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
Ο Σ.Ε.Ε.Λ.Φ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΠΕΡΙΞ διοργανώνει επ ίκαιρο 

σεµινάριο µε θέµα : Το υφιστάµενο εργασιακό πλαίσιο  
µετά τις τελευταίες νοµοθετικές ρυθµίσεις

Εισηγητής: Πέτρος  Γ. Ραπανάκης, Οικονοµολόγος, Πτυχιούχος
Α.Β.Σ.Π,  Σύµβουλος επιχειρήσεων σε θέµατα εργατικής νοµοθεσίας  &  
ανθρώπινου δυναµικού, εισηγητής, συγγραφέας

Θεµατολογία
Τι ισχύει  µε το νέο πλαίσιο αµοιβών µε βάση το νόµιµο νοµοθετηµένο κατώτατο µισθό & ηµε-
ροµίσθιο
Ποιοι εργαζόµενοι αµείβονται µε το νόµιµο νοµοθετηµένο κατώτατο µισθό και ηµεροµίσθιο
Τι ισχύει µε το επίδοµα γάµου  και ποιοι το δικαιούνται
H χορήγηση των επιδοµάτων προϋπηρεσίας
Τι ισχύει µε την επαναφορά του θεσµού της επέκτασης των συλλογικών συµβάσεων και της
κήρυξης τους ως υποχρεωτικών
Σε ποιες περιπτώσεις δεν δεσµεύεται ο εργοδότης να εφαρµόσει  τους όρους µιας συλλογικής
σύµβασης εργασίας που είναι σε ισχύ.  
Οι αλλαγές που επέρχονται στους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στα ξενο-
δοχεία    , τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τα  τουριστικά γραφεία
Ποιούς όρους πρέπει να περιλαµβάνει  η ατοµική σύµβαση εργασίας 
Συµψηφισµός στον υπέρτερο του νοµίµου µισθό των οφειλοµένων προσαυξήσεων  
Οι οικειοθελείς παροχές και η αποτύπωση τους στα  εκκαθαριστικά σηµειώµατα της µισθο-
δοσίας
Τι ισχύει µε τους µισθολογικούς καθώς και τους µη µισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει  κηρυχθ-
εί υποχρεωτική
Ηλεκτρον ική υποβολή υπερεργασίας και υπερωρίας
Ηλεκτρον ική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης µισθωτου
∆ιαχείριση ατοµικών συµβάσεων εργασίας  ορισµένου χρόνου

Η διεξαγωγή του σεµιναρίου θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
και ώρα 17:00-21:00  στην ισόγεια αίθουσα του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, οδός Κίµωνος 11 & Παγκάλου .
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 2105574433 – 2105549191 
EMAIL :  mouzacas@otenet .gr.

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 οµιλ-

ητές.
Αναπλήρωση κενών στις απαιτούµενες γνώσεις σε κάθε τάξη.
Εβδοµαδιαία ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη γονέων και

µαθητών.
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
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Οι δικαιούχ οι πρέπει ν α
έχ ουν  εξοφλήσει ή
ρυθµίσει τις τυχ όν
οφειλόµεν ες ασφαλιστι-
κές εισφορές ή τυχ όν
οφειλές από οποιαδήπο-
τε αιτία προς τον  Εν ιαίο
Φορέα Κοιν ων ικής Ασφά-
λισης (ΕΦΚΑ) και ν α είν αι
εν ήµεροι µε τους όρους
της ρύθµισης.

Όσοι οφείλουν  ασφαλι-
στικές εισφορές που
αφορούν  σε προη-
γούµεν η επιχ ειρηµατική
δραστηριότητα και δεν
έχ ουν  υπαχ θεί σε καθε-
στώς ρύθµισης, αποκ-
τούν  ασφαλιστική εν ηµε-
ρότητα κατά τα οριζόµε-
ν α στο άρθρο 40 του ν .
4578/2018, την  οποία
προσκοµίζουν  µετά την
υπαγωγή τους στο πρό-
γραµµα και παραµέν ουν
εν ήµεροι καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχ ύος του προ
γράµµατος, εφόσον  είν αι
συν επείς ως προς τις
τρέχ ουσες ασφαλιστικές
τους υποχ ρεώσεις.

Από το ποσό της επιχ ο-
ρήγησης που δικαιούν ται
οι εν ταγµέν οι στο πρόγρ-
αµµα, παρακρατείται
ποσοστό 25% από τον
ΟΑΕ∆, ο οποίος το
αποδίδει στον  ΕΦΚΑ
έν αν τι εξόφλησης των
οφειλών  τους.
Η διάρκεια της επιχ ορήγ-

ησης ορίζεται σε 12
µήν ες, µε τρίµην η
δέσµευση και µε
δυν ατότητα επέκτασης
για επιπλέον  12 µήν ες.

Το ποσό επιχ ορήγησης
αν έρχ εται από 12.000 
έως 24.000 ευρώ και θα 
καταβληθεί σε τρεις
δόσεις και µε την  πιθα
ν ή, µετά από αίτηση του 
δικαιούχ ου, επέκταση 

του προγράµµατος µπορ
εί ν α αν έλθει έως το
ποσό των  36.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις για την  αν ω-

τέρω δράση υποβάλλον -
ται ηλεκτρον ικά στην
ιστοσελίδα του Οργαν ι-
σµού (www.oaed.gr). 
Οι όροι και οι προϋποθ-

έσεις συµµετοχ ής στις
αν ωτέρω δράσεις περι-
γράφον ται αν αλυτικότερα
στη σχ ετική ∆ηµόσια
Πρόσκληση που είν αι
αν αρτηµέν η στο διαδικ-
τυακό τόπο του ΟΑΕ∆
(www.oaed.gr).
Η δαπάν η για την  εφαρ-

µογή των  δράσεων  θα
καλυφθεί από τον  προϋ-
πολογισµό του Οργαν ι-
σµού.

Ο
Σύλλογος Γονέων του 5ου
∆ηµοτικού Άνω Λιοσίων
φέρνει τη δράση "Μαζεύο-

υµε καπάκια, Μοιράζουµε χαµόγε-
λα" στο σχολείο  και τα διαθέτει στο
ίδρυµα ΑΜΕΑ της περιοχής Άνω
Λιοσίων  "ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ", για
αγορά αναπηρικών αµαξιδίων.

Τα καπάκια πρέπει να είναι καθα-
ρά και από συσκευασίες χυµών,
γάλακτος, απορρυπαντικών, αφρό-
λουτρων, αναψυκτικών, λαδιού,
µαρκαδόρων, νερού, µπισκότων και
γλυκισµάτων.

Προσοχή! στα καπάκια ∆ΕΝ
πρέπει να περιέχεται οτιδήποτε
µεταλλικό ή κοκκάλινο.

Ο χώρος συγκέντρωσης θα είναι ο
προθάλαµος των γραφείων. 

Ευχαριστούµε θερµά τον σύλλογο
διδασκόντων για την συνεργασία.

Σύλλογος Γονέων 5ου ∆ηµοτικού Άνω Λιοσίων  
"Μαζεύουµε καπάκια, Μοιράζουµε χαµόγελα" 

ΣΕ∆: Σεµινάριο Α Βοηθειών την Κυριακή 3/3/2019

Το Σώµα Έρευνας και ∆ιάσωσης σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτή AFR, κο
Σουριτζίδη Ανδρέα, πραγµατοποιεί σεµινάριο Α’ Βοηθειών για όλους µας,
∆ΩΡΕΑΝ.
Το πρώτο σεµινάριο υλοποιήθηκε  στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκ-
ης Μεγάρων, στις  17/2/2019 και θα ακολουθήσει το δεύτερο στις 3/3/2019
και ώρα 18:00. Όσοι περισσότεροι γνωρίζουµε Α’ Βοήθειες, τόσες περισ-
σότερες ζωές µπορούν να σωθούν.

Συνκυνηγοί, φίλοι και φίλες τη Κυριακή 3 Μαρτίου
στην αίθουσα εντευκτηρίου του Συλλόγου, θα
πραγµατοποιήσουµε την 1η για το 2019 εθελοντι-
κή αιµοδοσία για την ενίσχυση της τράπεζας αίµα-
τος των µελών και φίλων µας.

Επειδή δεν ξέρεις πότε; ΘΥΜΗΣΟΥ να είσαι εκεί για τον ΑΛΛΟΝ
(οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι) ∆ώσε αίµα – Μοιράσου τη ζωή.
Ώρες προσέλευσης 09:00 – 14:00  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                          ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η
ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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Σύµβαση Παραχώρησης για τη
Λειτουργία, Συν τήρηση, Εκµε-
τ ά λλε υ σ η , ο λο κ λή ρ ω σ η
Μελετών  και Κατασκευής
Έργων  και Προµήθεια Εξοπλι-
σµού του ΕΣΣΣ∆Ι Θριασίου
Πεδίου

Προκήρυξη σύµβασης παρ-
αχώρησης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2014/23/ΕΕ

Τµήµα I:  Αν αθέτουσα
αρχή/αν αθέτων  φ ορέας

I.1)Επων υµία και διευθύν σεις

Υπουργείο Υποδοµών  και
Μεταφ ορών  - Γεν ική Γραµµα-
τεία Υποδοµών  - Γεν ική
∆ιεύθυν ση Συγκοιν ων ιακών
Υποδοµών - ∆ιεύθυνση Συγκοι-
νωνιακών Υποδοµών µε Σύµβα-
ση Παραχώρησης (∆16)
Καρύστου 5  Αθήνα
115 23  ΕΛΛΑ∆Α
Αρµόδιος για πληροφορίες:
κ.Ειρήνη Καραµπέτσου
Τηλέφωνο: 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
Φαξ: +30 2106996653
Κωδικός NUTS: EL302
∆ιεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση:
https://www.ggde.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι
διαθέσιµα για απεριόριστη,
πλήρη, άµεση και δωρεάν πρό-
σβαση στη
διεύθυνση: www.ggde.grαπό
15/2/2019
Περαιτέρω πληροφορίες είναι
διαθέσιµες από η προαναφερθ-
είσα διεύθυνση
Οι αιτήσεις συµµετοχής ή, κατά
περίπτωση, οι προσφορές πρέ-
πει να υποβάλλονται στην προα-
ναφερθείσα
διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή οµο-
σπονδιακή αρχή, συµπεριλαµβα-
νοµένων των περιφερειακών ή
τοπικών τους  παραρτηµάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες

Τµήµα II:  Αν τικείµεν ο
II.1)Εύρος της σύµβασης
II.1.1)Τίτλος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφ-
έροντος, για την ανάθεσηΣύµβα-
σης Παραχώρησης για τη Λειτο-
υργία, Συντήρηση, Εκµετάλλευ-
ση,ολοκλήρωση Μελετών και
Κατασκευής Έργων και Προµήθ-
εια Εξοπλισµού του ΕΣΣΣ∆Ι
Θριασίου Πεδίου

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξι-
λογίου CPV
63100000-0 Υπηρεσίες
διακίνησης και αποθήκευσης
εµπορευµάτων

II.1.3) Είδος σύµβασης
II.1.4) Σύν τοµη περιγραφ ή:
Παραχώρηση για τη Λειτουργία,
Συντήρηση, Εποπτεία, Φύλαξη,
Εκ µετάλ λ ευση,ολ οκ λ ήρωση
Μελετών και Κατασκευής Έργων
και Προµήθεια Εξοπλισµού του
ΕΣΣΣ∆Ι Θριασίου Πεδίουο οποίο-
ςέχει κατασκευασθείεπίακινήτου
ιδιοκτησίας της εταιρείας Ο.Σ.Ε.
Α.Ε. στο Θριάσιο Πεδίο, εµβαδού
1.758.240 τ.µ. πλέον ή έλλατ-
τον, µε ΚΑΕΚ 050254903002, .

II.1.5) Εκτιµώµεν η συν ολι-
κή αξία
II.1.6) Πληροφ ορίες σχετικά
µε τα τµήµατα
II.2)Περιγραφ ή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον  κωδικός(-οί)
CPV

42418940-0 Εξοπλισµός
διακίνησης εµπορευµατοκι-
βωτίων
44423300-4 Εξοπλισµός
διακίνησης εµπορευµάτων
44423330-3 Πλατφόρµες
διακίνησης εµπορευµάτων
6 3 1 1 1 0 0 0 - 0 Υ π η ρ ε σ ί ε ς

διακίνησης εµπορευµατοκι-
βωτίων
63120000-6Υπηρεσίες αποθή-
κευσης εµπορευµάτων
79993000-1Υπηρεσίες διαχείρι-
σης κτιρίων και εγκαταστάσεων
45213320-2Κατασκευαστικ ές
εργασίες για κτίρια σχετιζόµενα
µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές
42414500-6Γερανογέφυρες
63711000-6 Βοηθητικές υπηρ-
εσίες σιδηροδροµικών µεταφο-
ρών
45259000-7 Επισκευή και
συντήρηση εγκαταστάσεων
79223000-3 Υπηρεσίες εκτελωνι-
σµού
63710000-9 Βοηθητικές υπηρ-
εσίες χερσαίων µεταφορών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL3
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέ-
λεσης:
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέ-
λεσης: Θριάσιο Πεδίο, Περιφέρεια
Αττικής, Ελλάδα.

II.2.4) Περιγραφ ή της
σύµβασης:

Αντικείµενο της σύµβασης παρ-
αχώρησης είναι η Λειτουργία,
Συντήρηση, Εποπτεία, Φύλαξη,
Εκµετάλλευση, Προµήθεια
Εξοπλισµού και η ολοκλήρωση
Μελετών και Κατασκευής Έργων-
του Εµπορευµατικού Σιδηροδρ-
οµικού Σταθµού και Σταθµού
∆ιαλογής (ΕΣΣΣ∆Ι) στο Θριάσιο
Πεδίο
Ειδικότερα το αντικείµενο της
σύµβασης εξειδικεύεται στο
Τεύχος της Πρόσκλησης Εκδή-
λωσης Ενδιαφέροντος και συνο-
πτικά περιλαµβάνει ιδίως:

1. Μεταφ όρτωση συν δυασµέ-
ν ων  µεταφ ορών
2. Εξυπηρέτηση Ε/Κ
3.Μεταφ όρτωση Φορτίου Βαγο-
ν ιών
4. Μεταφ όρτωση Γεν ικού Φορ-
τιού
5. Μεταφ όρτωση Οχηµάτων
6.Υπηρεσίες εξυπηρέτησης
πελατών  και τελων είου.
7. Μεταφ όρτωση υγρών
φ ορτίων
8. Συν τήρηση υποδοµών  του
ΕΣΣΣ∆Ι πέραν  των  σιδηροδρο-
µικών  
9. Εποπτεία ΕΣΣΣ∆Ι Θριασίου
10. Φύλαξη ΕΣΣΣ∆Ι Θριασίου

II.2.5) Κριτήρια αν άθεσης
σύµβαση παραχώρησης ανατίθε-
ται µε βάση τα κριτήρια που ανα-
φέρονται στα έγγραφα της
σύµβασης
II.2.6)Εκτιµώµενη αξία

II.2.7) ∆ιάρκεια της σύµβα-
σης παραχώρησης

∆ιάρκεια σε µήνες: 300

II.2.13) Πληροφ ορίες σχετικά
µε τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής
Έν ωσης

Η σύµβαση σχετίζεται µε έργο
ή/και πρόγραµµα χρηµατοδο-
τούµενο από τα Ταµεία της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης: ΝΑΙ

«Κατασκευή Β' Λειτουργικής
Φάσης συγκροτήµατος Θριασίου
Πεδίου» 
το οποίο εντάσσεται στο επιχει-
ρησιακό πρόγραµµα «Αττικής»
για ενίσχυση από το ΕΤΠΑ στο
πλαίσιο του στόχου σύγκλισης
στην περιφέρεια Αττικής στην
Ελλάδα. 

II.2.14) Συµπληρω µατι κ ές
πληροφ ορίες

Σκοπός της υπό ανάθεση
σύµβασης είναι η ολοκλήρωση
της ανάπτυξης, η διαχείριση καιη
εµπορική εκµετάλλευση του
ΕΣΣΣ∆Ι Θριασίου Πεδίου µέσω
σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτι-
κού τοµέα.
Η σύµβαση παραχώρησης θα
ανατεθεί σε εταιρεία ειδικού σκο-
πού (SPV) στο µετοχικό κεφά-
λαιο της οποίας θα µετάσχει τόσο

ιδιώτης/-ες επενδυτής/-ές που θα
αναδειχθεί/-ούνως ανάδοχος
µέσω της διαγωνιστικής διαδι-
κασίας όσο και ο Οργανισµός Σιδ-
ηροδρόµων Ελλάδος Α.Ε. (κύρ-
ιος του έργου).
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σε
2 φάσεις, ήτοι: 
Α  ́ Φάση: Εκδήλωση ενδιαφέρ-
οντος, η οποία θα ολοκληρωθεί
µε την προεπιλογή εκείνων των
ενδιαφεροµένων που πληρούν
τα Κριτήρια Προσωπικής Κατά-
στασης και αποδεικνύουν ότι
διαθέτουν την απαιτούµενη
Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια
και την Επαγγελµατική Επάρ-
κεια και Τεχνική Καταλληλότητα
για τη συµµετοχή τους στη Β΄
Φάση του ∆ιαγωνισµού

Β  ́Φάση: Υποβολή ∆εσµευτικών
Προσφορών. Κατά τηνΒ  ́ Φάση
του ∆ιαγωνισµού θα καθορι-
στούνοι βασικές τεχνικές, χρηµα-
τοοικονοµικέςπαράµετροι του
έργου και θα οριστικοποιηθεί το
Σχέδιο Σύµβασης Παραχώρησης.
Η Β  ́Φάση θα διεξαχθεί σύµφω-
να µε τους όρους της Πρόσ-
κλησης Υποβολής ∆εσµευτικών
Προσφορών(η οποία θα αποστα-
λεί στους προεπιλεγέντες ενδιαφ-
εροµένους) και θα ολοκληρωθεί
µε την υπογραφή της Σύµβασης
Παραχώρησης.
Η ακριβής διάρκεια της Σύµβα-
σης θα καθορισθεί κατά την  Β
Φάση η οποία όµως δεν  θα
είν αι µικρότερη των  25 ετών .

Τµήµα III:  Νοµικές, οικον οµι-
κές, χρηµατοοικον οµικές και
τεχν ικές πληροφ ορίες 
III.1) Προϋποθέσεις συµµε-
τοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγ-
γελµατικής δραστηριότητας,
συµπεριλαµβανοµένων των απαι-
τήσεων για την εγγραφή σε
επαγγελµατικό ή εµπορικό
µητρώο
Απαιτούνται κατάλογος και
σύντοµη περιγραφή των όρων,
ένδειξη σχετικά µε τις πληροφο-
ρίες και τεκµηρίωση:

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγε-
λµατικής δραστηριότητας,
συµπεριλαµβανοµένων των απαι-
τήσεων για τηνεγγραφή σε επαγ-
γελµατικό ή εµπορικό µητρώο

∆ικαίωµα συµµετοχής στον δια-
γωνισµό και υποβολής φακέλου
εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
έχουν φυσικά ήνοµικά πρόσω-
πα, ή ενώσεις φυσικών ή/και
νοµικών προσώπων, εφόσον τα
ίδια ή σε περίπτωση ένωσηςπρ-
οσώπων, τα µέλη αυτών:
— είναι εγκατεστηµένα:
α) σε κράτος - µέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη
Σ.∆.Σ., στον βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµα-
τα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως
άνω Συµφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες, που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολ-
υµερείς συµφωνίες µε την Ένωση,
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων και

— πληρούν τα κριτήρια ποιοτι-
κής επιλογής, όπως ορίζονται
στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. 

Υποψήφιοι που συµµετέχουν
στον διαγωνισµό υπό τη µορφή
ένωσης προσώπων, δεν υποχρε-
ούνται να αποκτήσουν συγκεκρι-
µένη νοµική µορφή, για την υπο-
βολή φακέλου εκδήλωσης ενδια-
φέροντος. Κατά τη διάρκεια του
διαγωνισµού, ωστόσο, τα µέλη
ένωσης προσώπων ευθύνονται

από κοινού, αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον έναντι της Αναθέτου-
σας Αρχής για τις υποχρεώσεις
τους, σύµφωνα µε τους όρους
της παρούσας. 
Εξωχώριες (offshore) εταιρείες ή
ενώσεις προσώπων ή φυσικά
πρόσωπα, που κατοικούν ή
έχουν την καταστατική ή την
πραγµατική τους έδρα ή έχουν
εγκατάσταση σε µη συνεργάσιµα
κράτη, όπως αυτά καθορίζονται
στο άρθρο 65 του Κώδικα Φορ-
ολογίας Εισοδήµατος (ν.
4172/2013 ως ισχύει) και απαριθ-
µούνται στη σχετική απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών,
που εκδίδεται σύµφωνα µε τις εν
λόγω διατάξεις (σήµερα στην
απόφαση ∆ΟΣ Γ 1188835 ΕΞ
2016, του Υπουργού Οικονο-
µικών - ΦΕΚ
Β΄4569/30.12.2016), δεν µπορ-
ούν να συµµετέχουν στον διαγω-
νισµό, είτε µεµονωµένα είτε ως
µέλη ένωσης προσώπων.

Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό
επιτρέπεται µόνο σε ∆ιαγωνιζόµε-
νους, οι οποίοι και, σε περίπτωση
ενώσεων προσώπων, τα Μέλη
των οποίων πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις των παραγράφων 1
έως 3 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, ως ισχύει.

Σχετικά µε την απαίτηση εγγρα-
φής σε επαγγελµατικό ή εµπορ-
ικό µητρώο:

— ο υποψήφιος (ή σε περίπτωση
ένωσης προσώπων, τα µέλη
αυτού), θα πρέπει να είναι εγγε-
γραµµένος σε ένα από τα επαγ-
γελµατικά ή εµπορικά µητρώα
που τηρούνται στο κράτος εγκα-
τάστασής του. Ο υποψήφιος (ή
σε περίπτωση ένωσης
προσώπων, τα µέλη αυτού),
που είναι εγκατεστηµένος σε
κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγε-
γραµµένος σε ένα από τα επαγ-
γελµατικά ή εµπορικά µητρώα,
που τηρούνται στο κράτος -
µέλος εγκατάστασής του, όπως
περιγράφονται στο Παράρτηµα
XI του Προσαρτήµατος Α’ του ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).

III.1.2) Οικον οµική και
χρηµατοοικον οµική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζον-
ται στα έγγραφα της σύµβασης

III.1.3) Τεχν ική και επαγγε-
λµατική ικαν ότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζον-
ται στα έγγραφα της σύµβασης
III.1.5) Πληροφορίες για
συµβάσεις παραχώρησης κατ’
αποκλειστικότητα
III.2) Όροι σχετικοί µε τη
σύµβαση παραχώρησης

III.2.2) Όροι εκτέλεσης
σύµβασης παραχώρησης:
Οι όροι εκτέλεσης της σύµβασης
παραχώρησης, θα καθοριστούν
κατά την Β’ Φάση του διαγωνι-
σµούόπωςθα εξειδικεύονται στα
συµβατικά τεύχη.
.III.2.3) Πληροφ ορίες σχετικά
µε το προσωπικό το οποίο
πρόκειται ν α αν αλάβει την
εκτέλεση της σύµβασης παρ-
αχώρησης
Τµήµα IV: ∆ιαδικασία

IV.1) Περιγραφ ή
IV.1.8) Πληροφορίες για τη
Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Προµ-
ηθειών (GPA)

σύµβαση καλύπτεται από τη
Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Προµ-
ηθειών: ΝΑΙ IV.2) ∆ιοικητικές
πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσµία υποβολής
αιτήσεων  συµµετοχής ή παρα-
λαβής προσφ ορών
Ηµεροµην ία: 18/03/2019
Τοπική ώρα: 13:00
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες
µπορούν  ν α υποβληθούν  οι
προσφ ορές ή οι αιτήσεις
συµµετοχής: Ελλην ικά

Τµήµα VI: Πρόσθετες πληροφ ο-

ρίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά
µε επαναλαµβανόµενες συµβά-
σεις Πρόκειται για επαναλαµβα-
νοµένη δηµόσια σύµβαση: όχι
VI.2) Πληροφ ορίες σχετικά
µε τις ηλεκτρον ικές ροές
εργασίας

VI.3) Συµπληρω µατι κ ές
πληροφ ορίες:

VI.4) ∆ιαδικασίες προσφ υ-
γής

VI.4.1) Φορέας αρµόδιος για
τις διαδικασίες προσφ υγής 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Λεωφόρ-
ος Θηβών 196 - 198, κτίριο
Κεράνης Αθήνα33
ΕΛΛΑ∆Α
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
aepp@aepp-procurement.gr
∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο:
http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρµόδιος για τις
διαδικασίες διαµεσολάβησης
VI.4.3) Υποβολή προσφ υγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε
την (τις) προθεσµία(-ες) για την
υποβολή προσφυγών:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 60 του ν.4413/2016 και
τις διατάξεις του βιβλίου IV του
ν.4412/2016, κάθε ενδιαφερόµε-
νος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρ-
ον να του ανατεθεί η συγκεκρι-
µένη σύµβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί
ζηµία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής, κατά παράβαση της
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθ-
εσίας, δικαιούται να ασκήσει προ-
δικαστική προσφυγή ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικα-
στικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς
τις νοµικές και πραγµατικές αιτιά-
σεις που δικαιολογούν το αίτηµά
του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά
πράξης της αναθέτουσας αρχής,
η προθεσµία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
i) 10 ηµέρες από την κοινο-
ποίηση της προσβαλλόµενης
πράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα, αν η πράξη
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά
µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
ii) 15 ηµέρες από την κοινο-
ποίηση της προσβαλλόµενης
πράξης σε αυτόν, αν χρησιµοποι-
ήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας,
άλλως·
iii) 10 ηµέρες από την πλήρη,
πραγµατική ή τεκµαιρόµενη,
γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συµφέροντα του ενδιαφερόµε-
νου οικονοµικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυ-
γής κατά προκήρυξης, η πλήρ-
ης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά
την πάροδο 15 ηµερών από τη
δηµοσίευση στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η
προθεσµία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι
15 ηµέρες από την εποµένη της
συντέλεσης της προσβαλλόµεν-
ης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, µε
βάση και τα όσα προβλέπονται
στο π.δ.39/2017, κατατίθεται
ηλεκτρονικά στην Α.Ε.Π.Π. µέσω 

e-mail, στη διεύθυνση e-mail της
Α.Ε.Π.Π.. 
Ως ηµεροµηνία υποβολής της
προσφυγής, θεωρείται η ηµεροµ-
ηνία παραλαβής της από την
Α.Ε.Π.Π., µέσω του ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου. Το αργότερο
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα
από την παραλαβή της προσφυ-
γής, η Α.Ε.Π.Π. ειδοποιεί ηλεκ-
τρονικά τον προσφεύγοντα για
την παραλαβή της προσφυγής
και τον αριθµό πρωτοκόλλου
αυτής.
Για το παραδεκτό της άσκησης
της προδικαστικής προσφυγής,

κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του
∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζό-
µενα στο άρθρο 363 του
ν.4412/2016, το οποίο επιστρέφ-
εται στονπροσφεύγοντα σε
περίπτωση ολικής ή µερικής
αποδοχής της προσφυγής του ή
σε περίπτωση που πριν την
έκδοση της απόφασης της
Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την
προσβαλλόµενη πράξη ή προ-
βαίνει στην οφειλόµενη ενέρ-
γεια.Ασκηση της προδικαστικής
προσφυγής δεν κωλύει την
πρόοδο του διαγωνισµού, εκτός
αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα
προστασίας, κατά το άρθρο 366
του ν.4412/2016.

Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε
τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρ-
ου 9, του Π. . 39/2017, καλείται:
α) να κοινοποιήσει την προσφυ-
γή, το αργότερο εντός 5 ηµερών
σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο, ο
οποίος µπορεί να θίγεται από
αποδοχή της προσφυγής, προ-
κειµένου να ασκήσει το δικαίωµα
παρέµβασής του στη διαδικασία
εξέτασης της προσφυγής, σύµφ-
ωνα µε το άρθρο 7 του Π.
.39/2017 και
β) να διαβιβάσει στην Α.Ε.Π.Π.,
το αργότερο εντός 10 ηµερών
από την ηµέρα κοινοποίησης,
τoν πλήρη φάκελο της υπόθε-
σης, τις απόψεις της επί της προ-
σφυγής και τα αποδεικτικά κοι-
νοποίησης στους ενδιαφερόµενο-
υς τρίτους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί στις
απόψεις της, να παραθέσει αρχι-
κή ή συµπληρωµατική αιτιολογία
της προσβαλλόµενης µε την
προδικαστική προσφυγή πράξ-
ης (άρθρο 365 παρ.1 υποπαρ.
β  ́ν.4412/2016).
Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογ-
ηµένα, επί της βασιµότητας των
προβαλλόµενων πραγµατικών
και νοµικών ισχυρισµών της προ-
σφυγής και των ισχυρισµών της
αναθέτουσας αρχής και σε
περίπτωση παρέµβασης, των
ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος
και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή µε
απόφασή της, η οποία εκδίδεται
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
20 ηµερών από την ηµέρα εξέτα-
σης της προσφυγής.
άσκηση της προδικαστικής προ-
σφυγής αποτελεί προϋπόθεση,
για την άσκηση των ένδικων
βοηθηµάτων της αίτησης αναστο-
λής και της αίτησης ακύρωσης
του άρθρου 372 του
ν.4412/2016, κατά των εκτελε-
στών πράξεων ή παραλείψεων
της Αναθέτουσας Αρχής.

VI.4.4) Υπηρεσία από την
οποία παρέχον ται πληροφ ο-
ρίες για την  υποβολή προσφ υ-
γών
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Λεωφόρ-
ος Θηβών 196 - 198, κτίριο
Κεράνης Αθήνα 33
ΕΛΛΑ∆Α
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
aepp@aepp-procurement.gr
∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο:
http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ηµεροµην ία αποστο-
λής της παρούσας προκήρ-
υξης:
30/01/2019
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
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

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

ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ &
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
συντήρηση µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιεθνών

Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιητικό
Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
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

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ 
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Τ Ε Σ -
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

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

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

ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ 
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28 Ασπρόπυργος
Ζητείται άτοµο για εξωτερική εργασία µε δίπλωµα

µηχανής, η οποία παρέχεται
από την εταιρεία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5579069

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00
Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. 

Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ,
ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,

Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 

ΠΕΥΚΟ 70€

ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ

.Τηλέφωνο

6982155684 &

2105540267

Ενοικιάζεται ισόγειο 

κατάστηµα 63µ² επί

της οδού Φυλής 8Α. 

Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 

6947264784 και

6985066463
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

4ης / 2019  συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.      

Αρ. απόφ.:49
ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός προ-

σλήψεων προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου για υπηρεσίες

ανταποδοτικού χαρακτήρα
(άρθρο 107 Ν.4483/17), 

έτους 2019.

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα την 13η Φεβρο-
υαρίου 2019, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα
19.00 µ.µ, συνήλθε σε τακτική  δηµό-
σια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα
από την υπ  ̀αριθµ. 2891/07-02-2019
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,
κ. Αντώνιου Νικ. Καραµπούλα, η
οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε
αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ.
Νικόλαο Ι. Μελετίου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α )̀.
Πριν από την έναρξη της συνε-

δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, παρόντα ήταν
τα 26, απόντα τα 7,  και ονοµα-
στικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κ Α Ρ Α ΜΠ Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18)ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
19)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
23)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
24)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ             
2 5 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                
26)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
2)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ    
3)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
4)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
5) ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η

κα Μαρία Κωνσταντινίδη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακ-
τικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης

απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος Ν.
Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης,  εισηγούµενος το
13ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης  µε
τίτλο: «Προγραµµατισµός προσλή-
ψεων προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17),
έτους 2019», έθεσε υπόψη των
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
την υπ’ αριθµ. 2854/07-02-2019
εισήγηση του ∆ιευθυντή Ανθρωπίνων
Πόρων κ. Ιωάννη Παροτσίδη, η οποία
έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός προ-

σλήψεων προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού

χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17),
έτους 2019
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.

3955/21.01.2019, έγγραφο του
ΥΠΕΣ
β) Το υπ’ αριθ. πρωτ.6324/1852/22-

01-2019 έγγραφο της Απ .∆ιοίκησης
Αττικής

Κε  Πρόεδρε, 
Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,

ζητείται η διαβίβαση των αιτηµάτων
των Οργανισµών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης α  ́ βαθµού για την πρό-
σληψη έκτακτου προσωπικού για το
έτος 2019, δια των υπηρεσιών της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, κατ’
εφαρµογή της υπ’ Αριθ. Πρωτ. οικ:
3955/21.01.2019 εγκύκλιου οδηγίας
που εκδόθηκε από το ΥΠΕΣ.

Ειδικότερα, καλούνται οι Υπηρεσίες,
κατόπιν συνετής εκτίµησης των αναγ-
κών τους, ο αριθµός των αιτηµάτων
τους, για την έγκριση πρόσληψης
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισµένου χρόνου που
θα περιλαµβάνεται στο αίτηµά τους
προς την Επιτροπή της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει, για το έτος
2019, να µην υπερβαίνει τον αριθµό
των αντίστοιχων εγκρίσεων που χορη-
γήθηκαν κατά το προηγούµενο έτος. 

Τα αιτήµατα του ∆ήµου για πρό-
σληψη Ι.∆.Ο.Χ. προσωπικού ανά
κατηγορία, θα πρέπει να υποβληθ-
ούν ξεχωριστά (µε ξεχωριστό διαβιβα-
στικό). 

Λόγω προθεσµιών (όπως γνωρίζετε,
το έτος 2019 αποτελεί έτος αυτοδιοικ-
ητικών εκλογών, και ως εκ τούτου
καθίσταται ενεργή η πρόβλεψη του
άρθρου 28 του ν. 2190/1994, όπως
ισχύει, µε την οποία αναστέλλονται οι
πάσης φύσεως προσλήψεις και
υπηρεσιακές µεταβολές, καθώς και οι
προπαρασκευαστικές αυτών ενέργει-
ες, για το χρονικό διάστηµα του ενός
µηνός που προηγείται των εκλογών
και µέχρι την εγκατάσταση των νέων
αιρετών οργάνων. Λαµβάνοντας
υπόψη ότι πρόκειται για µεγάλο χρο-
νικό διάστηµα, οι φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να έχουν
ήδη στελεχωθεί µε το απαραίτητο
προσωπικό για την κάλυψη
εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών, για την πραγµατοποίηση
συγκεκριµένων έργων, καθώς και στο
πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων,
πριν την έναρξη της προεκλογικής
περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς
παρακαλούνται για την ορθή και
έγκαιρη υποβολή των αιτηµάτων τους
για το έτος 2019, σύµφωνα µε τις
ανάγκες τους και λαµβάνοντας
υπόψη τη δηµοσιονοµική κατάσταση
και την περιστολή των κρατικών
δαπανών), παρακαλούµε όπως προ-
βείτε στις απαιτούµενες ενέργειες για
την έκδοση και την διαβίβαση των αιτ-
ηµάτων. 
Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύµφ-

ωνα µε τις οδηγίες του εγγράφου
ΥΠ.ΕΣ. οικ.3955/21.01.2019 η
υπηρεσία µας συνέταξε τους σχετι-
κούς πίνακες, λαµβάνοντας υπόψη τις
άκρως απαραίτητες ανάγκες  σε προ-
σωπικό, προκειµένου να υποβληθ-
ούν τα αιτήµατα για τον προγραµµατι-
σµό του έτους 2019, στην οικεία Απο-
κεντρωµένη ∆ιοίκηση, για την πρό-
σληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου υπηρεσιών αντα-
ποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12
παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 107 του
Ν.4483/2017)
Λαµβάνοντας υπόψη:
άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012

όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
107 του Ν.4483/17 την παρ 6 του
άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο πρώτο
περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του
ν.4093/12
τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως

ισχύει και ιδίως του άρθρου 21 
την παρ 8 του άρθρου 49 του ν.

3943/2011
τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου

άρθρου του ν.4057/2012 , όπως αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ.
1α του Ν. 4325/2015   
Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως

ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98
και 236/94 όπως ισχύουν)
τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει το άρθρο
28 του ν. 2190/1994
τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρ-

εσίας του ∆ήµου - ΦΕΚ 1425/B/16-
06-2011, όπως ισχύει 
την εγκ. ΥΠ.ΕΣ.

οικ.3955/21.01.2019

την εγκύκλιο Υπ. ∆ιοικητικής Ανα-
σ υ γ κ ρ ό τ η σ η ς
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.
2017
την υπ’ αριθ. 11415/13-04-2018

απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. µε την οποία
για το έτος 2018 εγκρίθηκε η
απασχόληση δώδεκα (12) ατόµων  µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου για την κάλυψη αναγ-
κών ανταποδοτικού χαρακτήρα
τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον

προϋπολογισµό του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, έτους 2019  
την υπ’ αριθ. 2755/06-02-2019

εισήγηση  του ∆ιευθυντή Καθαριότ-
ητας-Ανακύκλωσης και Πρασίνου
Για την κάλυψη των αναγκών του

∆ήµου µας, απαιτείται η έγκριση
πλήρωσης ∆ώδεκα (12) ατόµων, µε
σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου, µέγιστης διάρκει-
ας οχτώ µηνών, για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτι-
κού χαρακτήρα του ∆ήµου (άρθρο
107 του ν.4483/2017 – ΦΕΚ
107/Α/2017).
Η αναγκαιότητα κάλυψης δώδεκα

(12) θέσεων, µε σύµβαση ορισµένου
χρόνου διάρκειας έως 8 µηνών, απο-
ρρέει από την υπ’ αριθ. 2755/06-02-
2019 σχετική εισήγηση του ∆ιευθυντή
Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και
Πρασίνου, ως κάτωθι (εξ αντιγραφής)
αναφέρεται:  

Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης
Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και
Πρασίνου όσον αφορά:
τον τοµέα Αποκοµιδής Απορριµµά-

των – Ανακυκλώσιµων Υλικών, τον
τοµέα Καθαρισµού Κοινόχρηστων
Χώρων & Ειδικών Συνεργείων  και  τον
τοµέα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης
Οχηµάτων & Μηχανηµάτων  είναι:
α) Η εξασφάλιση της αποκοµιδής και

µεταφοράς των απορριµµάτων και της
χωριστής αποκοµιδής και µεταφοράς
των ανακυκλώσιµων υλικών. Όλα τα
απορρίµµατα συγκεντρώνονται στους
κάδους απορριµµάτων (αστικών απο-
ρριµµάτων και ανακυκλώσιµων
υλικών) και στη συνέχεια πραγµατο-
ποιείται η µεταφορά τους στους
ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας
τους µε τα απορριµµατοφόρα του
∆ήµου) 
β) Να διενεργεί µε τα κατάλληλα

συνεργεία και τεχνικά µέσα τον καθα-
ρισµό των κοινόχρηστων χώρων (πλα-
τειών – οδών – πεζοδροµίων - δηµο-
τικών κτιρίων  και σχολικών συγκροτ-
ηµάτων)
γ) Να συγκροτεί ειδικά συνεργεία και

να διενεργεί παρεµφερείς εργασίες,
όπως η περισυλλογή ογκωδών αντι-
κειµένων, καθαρισµός από παράνο-
µες αφίσες και διαφηµίσεις, ο καθαρι-
σµός εγκαταλειµµένων οικιών κλπ.
δ) Να προσδιορίζει τα σηµεία και  να

µεριµνά  για την τοποθέτηση κάδων
απορριµµάτων και κάδων ανακύκλω-
σης  
Για την αποτελεσµατική και αποδο-

τική εκτέλεση των παραπάνω λειτο-
υργιών και λόπγω του ότι: 
α) ο πληθυσµός του ∆ήµου παρ-

ουσίασε ραγδαία αύξηση τα τελευ-
ταία χρόνια
β) οι απαιτήσεις για την αποκοµιδή

απορριµµάτων έχουν αυξηθεί (Πρά-
σινοι, Μπλε, Καφέ κάδοι)
γ) η στελέχωση των συνεργείων,

όσο αφορά τον Τοµέα Αποκοµιδής
απορριµµάτων – Ανακυκλώσιµων
υλικών και τον Τοµέα Καθαρισµού
Κοινόχρηστων χώρων και Ειδικών
Συνεργείων, καθώς και τον τοµέα
∆ιαχείρισης & Συντήρησης Οχηµά-
των & Μηχανηµάτων µε ανθρώπινο
δυναµικό, παρουσιάζει µεγάλες
ελλείψεις
δ) η αποκοµιδή των απορριµµάτων

και ο καθαρισµός κοινόχρηστων και
δηµοσίων χώρων µε τη συνδροµή
του τοµέα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης
Οχηµάτων & Μηχανηµάτων γίνεται
καθ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας και
για όλες τις ηµέρες του µήνα και
λόγω της κένωσης θέσεων τακτικού
προσωπικού  λόγω συνταξιοδοτή-
σεων, εφεδρείας, µετατάξεων, παραι-
τήσεων, αδειών κανονικών, ασθένει-
ας, κυοφορίας, λοχείας, εξετάσεων,
ρεπό, γονικής ανατροφής κλπ.
κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη ατό-

µων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, που
πρέπει να προσληφθούν άµεσα για
τις ανάγκες του έτους 2019 στη
∆ιεύθυνση  Καθαριότητας
Ανακύκλωσης και Πρασίνου. 

Αν αλυτική παράθεση του αν ά
ειδικότητα αν αγκαίου αριθµού
ατόµων : 

Για την  έγκριση πρόσληψης
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισµέν ου χρόν ου σε υπηρ-
εσίες αν ταποδοτικού χαρακ-
τήρα του άρθρου 205 του
Ν.3584/2007 (Α' 143), εκδίδεται
απόφ αση του Υπουργού Εσω-
τερικών . Οι ως άν ω συµβάσεις
εξαιρούν ται της υποχρέωσης
έγκρισης της Επιτροπής της
ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει. (παρ 14 άρθρο 12 ν .
4071/2012, όπως αν τικαταστά-
θηκε µε το άρθρο 10 του ν .
4257/2014 και το άρθρο 48 του
Ν. 4325/2015 και αν τικαταστά-
θηκε εκ ν έου µε το άρθρο 107
του Ν.4483/17)
Συν επώς µετά τη δηµοσίευση

του ν . 4071/2012 εκδίδεται 

απόφ αση του Υπουργού Εσω-
τερικών , για την  έγκριση των
αν ωτέρω προσλήψεων  και δεν
εγκρίν ει τις προσλήψεις η επιτρ-
οπή της ΠΥΣ 33/2006. 
Οι εν  λόγω θέσεις Ι∆ΟΧ,  προβ-

λέπον ται στον  ισχύον τα Οργα-
ν ισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου (ΦΕΚ 1425/Β/16-6-
2011) και θα καλυφ θούν  σύµφ -
ων α µε τη διαδικασία που
ορίζουν  οι διατάξεις του άρθρου
21 του Ν.2190/94, όπως αυτές
ισχύουν . 

Η εν  λόγω δαπάν η έχει προβ-
λεφ θεί και εγγραφ εί υπό των
οικείων  κωδικών , στον  προϋ-
πολογισµό του έτους 2019.
Αν τίστοιχο ποσό θα εγγραφ εί
και στον  προϋπολογισµό του 

επόµεν ου έτους, σε περίπτω-
ση που η διάρκεια των  συµβά-
σεων  παρατείν εται πέραν  της
31ης ∆εκεµβρίου 2019. 

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθµό 49.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Για την έγκριση πρόσληψης προ-
σωπικού ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου σε υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα του
άρθρου 205 του Ν.3584/2007 (Α'
143), εκδίδεται απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών. 
Οι ως άνω συµβάσεις εξαιρ-
ούνται της υποχρέωσης έγκρι-
σης της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει. (παρ 14
άρθρο 12 ν. 4071/2012, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10
του ν. 4257/2014 και το άρθρο
48 του Ν. 4325/2015 και αντικα-
ταστάθηκε εκ νέου µε το άρθρο
107 του Ν.4483/17)

Συνεπώς µετά τη δηµοσίευση του
ν. 4071/2012 εκδίδεται απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, για
την έγκριση των ανωτέρω προ-
σλήψεων και δεν εγκρίνει τις
προσλήψεις η επιτροπή της ΠΥΣ
33/2006. 
Οι εν λόγω θέσεις Ι∆ΟΧ,  προβ-
λέπονται στον ισχύοντα Οργανι-
σµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
∆ήµου (ΦΕΚ 1425/Β/16-6-2011)
και θα καλυφθούν σύµφωνα µε
τη διαδικασία που ορίζουν οι
διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν.2190/94, όπως αυτές ισχύουν. 

Η εν λόγω δαπάνη έχει προβλε-
φθεί και εγγραφεί υπό των

οικείων κωδικών, στον προϋπο-
λογισµό του έτους 2019.
Αντίστοιχο ποσό θα εγγραφεί
και στον προϋπολογισµό του
επόµενου έτους, σε περίπτωση
που η διάρκεια των συµβάσεων
παρατείνεται πέραν της 31ης
∆εκεµβρίου 2019. 

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης

Ιωάννης Ε. Παροτσίδης»

Ακολούθως, ο Πρόεδρος πρότει-
ν ε οι προσλήψεις ν α διαµορφ -
ωθούν  ως εξής: 

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο
κ. Αλέξανδρος Τσοκάνης, εκπρ-
όσωπος της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Ασπροπύργου», ο
οποίος στην τοποθέτησή του
ανέφερε πως πάγια θέση του
Συνδυασµού που εκπροσωπεί
είναι οι µόνιµες θέσεις εργασίας, οι
οποίες καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες, παρ’ όλα
αυτά, ψηφίζει ΥΠΕΡ στις συγκε-
κριµένες προσλήψεις προσωπι-
κού.

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

την προαναφερόµενη διαδικασία
και αφού έλαβε υπόψη :
την υπ’ αριθµ. 2854/07-02-

2019 εισήγηση του ∆ιευθυντή
Ανθρωπίνων Πόρων κ. Ιωάννη
Παροτσίδη, 
την τοποθέτηση του εκπρ-

οσώπου της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Ασπροπύργου» κ.
Αλέξανδρου Τσοκάνη,
Την  εισήγηση και πρόταση του

Προέδρου, κου Αντωνίου Καρ-
αµπούλα, 

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία ΥΠΕΡ του Προγραµµατι-

σµού προσλήψεων  προσωπι-
κού µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµέν ου χρόν ου
για υπηρεσίες αν ταποδοτικού
χαρακτήρα (άρθρο 107
Ν.4483/17), έτους 2019, τάχθη-
καν  είκοσι έξι (26)  µέλη του
συµβουλίου, και ον οµαστικά
οι κ.κ.:

1) Κ Α Ρ Α ΜΠ Ο Υ Λ Α Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18)ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
19)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 0 ) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 3 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ ΟΥ

ΕΛΕΝΗ
24)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ             
2 5 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                
26)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την  Πρόσληψη Προ-
σωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµέν ου Χρόν ου, για υπηρ-
εσίες αν ταποδοτικού χαρακ-
τήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17),
έτους 2019.
Για την  κάλυψη των  αν αγκών

του ∆ήµου µας, απαιτείται η
έγκριση πλήρωσης  των  παρα-
κάτω θέσεων :
∆ώδεκα (12) θέσεων , µε

σύµβαση ορισµέν ου χρόν ου
για υπηρεσίες αν ταποδοτικού
χαρακτήρα, διάρκειας έως 8
µην ών .

Αν αλυτική παράθεση του αν ά
ειδικότητα αν αγκαίου αριθµού
ατόµων , όπως αυτή διαµορ-
φ ώθηκε µετά την  πρόταση του
Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου : 
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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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΙ

ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΑΝ∆ΡΑ -ΜΑΓΟΥΛΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

6987169017

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  6987708872

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

Ενοικιάζεται
Παραλία Ελευσίνας, 

Επαγγελµατικός χώρος 
- Αίθουσα 120τ.µ., 

υπερυψωµένος ισόγειος,
προσόψεως, 2 w.c., αποθήκη
40τ.µ. Τιµή 650€, συζητήσιµη 
τηλ: 6937170565, κ. Γιώργος.

Ενοικιάζεται 
διαµέρισµα τριάρι 

(90 τ.µ) στον 
κέντρικο δρόµο του

Ασπρόπυργου
(πλησίον 

∆ηµαρχείου). 
Τηλέφωνο: 6937168062 
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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

48

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ
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ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΣΣεε  ττρροοχχιιάά  ααυυττοοδδυυννααµµίίααςς  ηη  ΝΝ∆∆  
––  ΣΣττοο  1144,,55  ηη  δδιιααφφοορράά  µµεε  ττοονν  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ννέέαα
δδηηµµοοσσκκόόππηησσηη  ττηηςς  PPuubblliicc  IIssssuuee

Μ
ε αν οιχ τό προβάδισµα
14,5 µον άδων  ως προς
την  εκλογική της επιρρ-

οή, στην  τηλεφων ική έρευν α
πρόθεσης ψήφου, κιν είται η
Νέα ∆ηµοκρατία έν αν τι του
ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σύµφων α µε
δηµοσκόπηση της Public
Issue για το πολιτικό σκην ικό
µετά τη Συµφων ία των  Πρε-
σπών , το κόµµα της αξιωµατι-
κής αν τιπολίτευσης έχ ει σταθ-
εροποιήσει την  εκλογική της
επιρροή, η οποία καταγράφε-
ται στο 39%.

Σύµφων α µε το πολιτικό βαρ-
όµετρο της εταιρείας, η Ν.∆
συν εχ ίζει ν α απορροφά το
σηµαν τικότερο τµήµα της
εκλογικής βάσης των  τριών
ν εοπαγών  κοµµάτων  της
µν ηµον ιακής περιόδου που

αποσυν τίθεν ται (Ποτάµι, ΑΝΕΛ, Έν ωση Κεν τρώων ). Αυτό σηµαίν ει, ότι η αποδ-
υν άµωση των  τριών  κοµµάτων  της 8κοµµατικής Βουλής του 2015 λειτουργεί, διττά,
υπέρ της Ν∆ και εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Και αυτό γιατί όπως αν αφέρεται στην  έρευν α, η Ν∆ εισπράττει, στο επίπεδο της
εκλογικής βάσης, µεγαλύτερο τµήµα της δυσαρέσκειας από την  παρούσα διακ-
υβέρν ηση και η συρρίκν ωσή τους διευκολύν ει την  επίτευξη αυτοδυν αµίας από το
α’ κόµµα, εξαιτίας της λειτουργίας του εκλογικού ν όµου. ∆ιεκδικεί, εποµέν ως,  βάσι-
µα την  κοιν οβουλευτική αυτοδυν αµία, επισηµαίν ει η Public Issue.
Τέλος, σχ ετικά µε τη γν ώµη των  πολιτών  για τη Συµφων ία των  Πρεσπών , τα

ευρήµατα του Πολιτικού Βαρόµετρου κάν ουν  λόγο έν α 65% των  Ελλήν ων  που
είν αι κατά της Συµφων ίας και µόλις έν α 21% είν αι υπέρ.


