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Μήνυµα καθαρής εντολής από το Περιστέρι:

«Η νίκη ξεκινά από τα δυτικά»

««ΣΣττεείίλλττεε  ττοονν  
λλοογγααρριιαασσµµόό  σσττοονν

ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή»»
σσεελλ..  22

Ελάτε µαζί µας,
ελάτε να 
αλλάξουµε προς
το καλύτερο!

Σας περιµέν ουµε
την  Παρασκευή,
24 Μαΐου 2019 και
ώρα 20:00 στην
Πλατεία Γκλιάτη,
στο Β' ∆ηµοτικό 
Σχ ολείο Μάν δρας.σσεελλ..  1166σσεελλ..  1166
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αίθριος, η  θερµοκρασία 
έως 26  βαθµους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παλλαδία, Παλαδία, Παλλάδα, Παλάδα

Μαρκιανή, Μαρκιάνα
Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, 

Χριστιανός, Χριστιανή

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΚΙΟΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΡΟΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ 54, 210-5546916

ΜΑΝ∆ΡΑ

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232 08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης 50 &

Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965  (08:00-22:00)

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη, 2105983427

Στο … πόδι σηκώθηκε ολόκληρη
η πόλη της Ελευσίνας από την
ισχυρή έκρηξη που σηµειώθηκε
νωρίς το πρωί της Πέµπτης (23/5)
σε εργοστάσιο ελαστικών .

Σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία,
η έκρηξη προκάλεσε µόνο ζηµιές,
καθώς την ώρα που σηµειώθηκε
δεν υπήρχε προσωπικό στο χώρο.

Στο σηµείο έσπευσαν  ισχυρές
πυροσβεστικές και αστυνοµικές
δυνάµεις.

Σϋµφωνα µε πληροφορίες, οι
πρώτες εκτιµήσεις κάνουν λόγο
για εµπρηστική ενέργεια(ξεκαθάρι-
σµα λογαριασµών), ωστόσο τα
ακριβή αίτια κάτω από τα οποία
σηµειώθηκε η έκρηξη είναι υπό
διερεύνηση.

«Στείλτε το λογαριασµό στον ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες της
26ης Μαΐου», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης µιλώντας την
Τετάρτη στο Περιστέρι, αναφερόµενος στη 13η
σύνταξη.Σηµείωσε πως πρόκειται για επιδόµατα και οι
συνταξιούχοι όταν πήγαν στα ΑΤΜ το κατάλαβαν ότι
πρόκειται για ψέµατα, ενώ επανέφερε τις προτάσεις του
για κατάργηση της µείωσης, του αφορολόγητου.

Μόνο η Ν∆ µπορεί να φέρει την προοδευτική αλλαγή
που χρειάζεται η χώρα.  «Είµαι εδώ για να ενώσω όλους
τους Ελληνες»«Ήµουν και είµαι µαζί σας για να ενώσο-
υµε όλους τους Έλληνες. Για να πάµε όλοι µαζί µπροστά
σε µια µεγάλη πολιτική αλλαγή που φέρνει ευκαιρίες,

επενδύσεις, ανάπτυξης, καλές δουλειές και ασφάλεια για
όλους», ήταν το µήνυµα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην
κεντρική συγκέντρωση της Ν∆ για τις ευρωεκλογές στην
Αθήνα.

«Η νίκη ξεκινά από τα δυτικά»
Μιλώντας στους πολίτες της ∆υτικής Αθήνας τόνισε

πως ο κεντρικός στόχος της επόµενης κυβέρνησης είναι
να δώσει λύσεις στα πραγµατικά προβλήµατα χωρίς δια-
κρίσεις και εξαιρέσεις και πρόσθεσε: «Όταν µιλάτε εσείς,
µιλάει όλη η Ελλάδα. Με την ίδια δυνατή φωνή και µε το
ίδιο µήνυµα παντού. Οι Έλληνες αξίζουµε καλύτερα. Και
στις 26 Μαΐου πάµε µπροστά µε την Ν∆. Η νίκη ξεκινά
από τα δυτικά».

Ασφυκτικά γεµάτο το γήπεδο στο Περιστέρι
Ο πρόεδρος της Ν∆ µίλησε στο κατάµεστο Κλειστό

Γυµναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου» ενώ υπήρχε
κόσµος και τους εξωτερικούς χώρους.«Την Κυριακή
ψηφίζουµε αλήθεια, εθνική υπερηφάνεια, αλλαγή.
Ψηφίζουµε ελπίδα και πάµε την Ελλάδα µπροστά», είπε
ο κ. Μητσοτάκης τον οποίο διέκοψε αρκετές φορές το
κοινό φωνάζοντας συνθήµατα µε τα οποία τον αποκα-
λούσαν πρωθυπουργό και του έλεγαν ότι οι νέοι είναι
µαζί του.«Οι Έλληνες δεν θα αφήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ να
τους κοροϊδέψει ξανά. Η προπαγάνδα και τα ψέµατα που
διακινεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέσουν στο κενό», σηµείωσε
λέγοντας πως «οι Έλληνες θέλουν να πάµε επιτέλους
µπροστά» και θέλουν την «ελπίδα της αλήθειας και όχι
των ανέξοδων υποσχέσεων».

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΜΜΗΗΤΤΣΣΟΟΤΤΑΑΚΚΗΗΣΣ  
Μήνυµα καθαρής εντολής από το Περιστέρι:

«Η νίκη ξεκινά από τα δυτικά»
««ΣΣττεείίλλττεε  ττοονν  λλοογγααρριιαασσµµόό

σσττοονν  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή»»

Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο ελαστικών στην Ελευσίνα.

Ασπρόπυργος: Επίθεση µε πέτρες
στον Προαστιακό – Τρεις τραυµατίες

Επίθεση πραγµατοποίησαν προχ θες το απόγευµα
άγν ωστοι σε συρµό του Προαστιακού Σιδηρόδροµου
Αττικής στον  Ασπρόπυργο.
Συγκεκριµέν α, εν ώ το βαγόν ι κιν ούν ταν  στην  περιοχ ή
του Ασπροπύργου, άγν ωστοι πέταξαν  πέτρες σε βαγό-
ν ι του Προαστιακού µε αποτέλεσµα ν α σπάσει το τζάµι
και ν α τραυµατιστούν  τρεις επιβάτες.
Αγν ωστοι παραµέν ουν  οι λόγοι της επίθεσης, αλλά και
η κατάσταση της υγείας των  επιβατών  που τρα-
υµατίστηκαν  από τα θραύσµατα των  τζαµιών  και τις
πέτρες που χ τύπησαν  τον  συρµό του Προαστιακού.



Γ. Ιωακειµίδης: «Εν τός
των  προσεχών  ηµερών
πρόκειται ν α παραδοθεί
έν α ακόµη όχηµα άλλου
τύπου και ειδικών  προδια-
γραφών  στο ∆ήµο Μεγάρ-
ων  

Π
αραδόθηκαν από την
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή
Ένωση ∆ήµων Αττι -

κής (Π.Ε.∆.Α.) στους ∆ήµο-
υς, Ραφήνας-Πικερµίου και
Μάνδρας - Ειδυλλίας δύο
καινούργια οχήµατα
ανοιχτού τύπου (ηµιφορτ-
ηγά) pick up 4×4 για να
καλύψουν ανάγκες οι  οποίες εξακολουθούν
µετά τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018 και  τις
πληµµύρες του Νοεµβρίου 2017 να υπάρχουν
µέχρι  και  σήµερα.

Η παράδοση των δύο οχηµάτων έγινε στις
εγκαταστάσεις του οµίλου Σαρακάκη και  εντός
των αµέσως προσεχών ηµερών πρόκειται  να
µετακινηθούν στα αµαξοστάσια των δύο ∆ήµων
και  να τεθούν σε χρήση.

Αναφερόµενος ο Πρόεδρος της Π.Ε.∆.Α.,
Γιώργος Ιωακειµίδης στην προσφορά των δύο
οχηµάτων στους πληγέντες ∆ήµους τόνισε «ότι
µε την πρωτοβουλία αυτή εκφράζεται  για µια
ακόµη φορά η αλληλεγγύη των ∆ήµων της Αττι -
κής, ειδικότερα η συµπαράσταση τους προς τις
τοπικές κοινωνίες οι  οποίες, δυστυχώς, θρήν-
ησαν το χαµό πολλών συµπολιτών τους και
εύχοµαι  από καρδιάς να µη χρειαστούν στο µέλ-
λον αντίστοιχες πρωτοβουλίες ως συνέχεια
ανάλογων τραγικών δοκιµασιών.»

«Εντός των προσεχών ηµερών -επισήµανε ο
κ. Γ. Ιωακειµίδης- πρόκειται  να παραδοθεί  ένα
ακόµη όχηµα άλλου τύπου και  ειδικών προδια-
γραφών στο ∆ήµο Μεγάρων και  θέλω στο
σηµείο αυτό να πω, ότι  η καθυστέρηση που
χαρακτηρίζει  την απόδοση των τριών οχηµάτων
οφείλεται  στο γεγονός ότι  αγοράστηκαν µε δια-
γωνισµό και  όπως είναι  γνωστό οι  διαδικασίες
ολοκλήρωσης του είναι  χρονοβόρες.»

Η παραλαβή των δύο οχηµάτων, έγινε από
τους ∆ήµαρχους, Ραφήνας-Πικερµίου, κ. Ευάγ-
γελο Μπουρνούς και  Μάνδρας-Ειδυλλίας, κ.
Γιάννα Κριεκούκη.

Αµφότεροι , οι  ∆ήµαρχοι , ευχαρίστησαν την
Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Αττι κής και
ειδικότερα τον Πρόεδρο της, ∆ήµαρχο Νίκαιας-
Ρέντη, κ. Γιώργο Ιωακειµίδη ο οποίος -όπως,
τόνισαν- «έκανε προσωπική του υπόθεση την
όλη διαδικασία προµήθειας και  παράδοσης των
οχηµάτων και  είναι  ένας επιπρόσθετος λόγος
για να τον ευχαριστήσουµε δηµόσια.»

Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 θριάσιο-3 

ΠΠΕΕ∆∆ΑΑ::  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ∆∆ΥΥΟΟ  ΟΟΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥΣΣ
ΡΡΑΑΦΦΗΗΝΝΑΑΣΣ--ΠΠΙΙΚΚΕΕΡΡΜΜΙΙΟΟΥΥ  &&  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΣΣ--ΕΕΙΙ∆∆ΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ

Συντάξεις Ιουνίου 2019: Από την κάλπη
στα ATM - Οι πληρωµές σε όλα τα Ταµεία

Συν τάξεις Ιουν ίου 2019: Πλησιάζει η ηµέρα πληρωµής
για τις συν τάξεις Ιουν ίου 2019 για ∆ηµόσιο, ΙΚΑ,
ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΚΕΑΝ και ΕΤΕΑΕΠ.

Παρακάτω µπορείτε ν α βρείτε την  ηµεροµην ία πληρ-
ωµής για τις συν τάξεις Ιουν ίου 2019.

Αν αλυτικά οι ηµεροµην ίες πληρωµής των  συν τάξεων :
Το ∆ηµόσιο θα καταβάλλει τις συν τάξεις στις 24

Μαΐου 2019 ηµέρα Παρασκευή.
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συν τάξεις στις 24 Μαΐου

2019 ηµέρα Παρασκευή.
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συν τάξεις στις 28 Μαΐου

2019 ηµέρα Τρίτη.
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συν τάξεις στις 28 Μαΐου

2019 ηµέρα Τρίτη.
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν  τις συν τάξεις στις

30 Μαΐου 2019 ηµέρα Πέµπτη.

Το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην  ΕΤΕΑ) θα καταβάλλει τις επικο-
υρικές συν τάξεις στις 4 Ιουν ίου 2019 ηµέρα Τρίτη.

Τα υπόλοιπα Ταµεία του Υπουργείου Εργασίας θα
καταβάλλουν  τις συν τάξεις στις 24 Μαΐου 2019 ηµέρα
Παρασκευή.

Οι προσωριν ές συν τάξεις Εν όπλων  ∆υν άµεων ,
Σωµάτων  Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώµατος θα
καταβληθούν  στις 24 Μαΐου 2019 ηµέρα Παρασκευή.

Παπαστράτος: ∆ηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας 

Η
Παπαστράτος δηµιουργεί  ν έες θέσεις εργασίας σε όλη την  Ελλά-
δα, προκειµέν ου ν α εν ισχ υθούν  οι πωλήσεις και η εν ηµέρωση
των  εν ήλικων  καπν ιστών  για το ν έο προϊόν  θερµαιν όµεν ου καπ-

ν ού, το IQOS.
Οι πωλητές IQOS που θα επιλεγούν  και θα προσληφθούν  από συν ερ-

γαζόµεν ες επιχ ειρήσεις µε την  Παπαστράτος, θα απασχ οληθούν  µε
σύµβαση εργασίας αορίστου χ ρόν ου. Όλη η διαδικασία της επιλογής και
πρόσληψης θα ολοκληρωθεί παν ελλαδικά µέσα στον  Ιούν ιο.

Οι ν έες αυτές θέσεις εργασίας είν αι επιπλέον  των  400 θέσεων  που αν ακοίν ωσε η Παπαστράτος, ως αποτέλε-
σµα της µεγάλης επέν δυσης των  300 εκατ. ευρώ για τη µετατροπή του εργοστασίου της σε µον άδα αποκλειστι-
κής παραγωγής θερµαιν όµεν ων  ράβδων  καπν ού για το IQOS σταµατών τας µετά από 87 χ ρόν ια την  παραγωγή
τσιγάρων .

ΧΧωωρρίίςς  χχρρέέωωσσηη,,  
οοιι  δδιιεελλεεύύσσεειιςς  
σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  

ααυυττοοκκιιννηηττοοδδρρόόµµοουυςς
ττηηςς  χχώώρρααςς  

Για τη διευκόλυνση των πολιτών
στις επερχόµενες Ευρωεκλογές και

τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Μ
ε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη διασφ-
αλίστηκε η ελεύθερη διέλευση χωρίς

καταβολή διοδίων των πολιτών σε όλους τους
µεγάλους αυτοκινητοδρόµους της χώρας, στη
γέφυρα Ρίου Αντιρρίου και στην Αττική Οδό, προ-
κειµένου να διευκολυνθούν οι µετακινήσεις τους
στις επερχόµενες Ευρωεκλογές και Αυτοδιοικ-
ητικές εκλογές.

Οι ελεύθερες διελεύσεις από όλους τους σταθ-
µούς διοδίων της χώρας θα ισχύσουν   την Κυρ-
ιακή 26 Μαϊου 00:00 ως τις 24:00, όπως επίσης
και την Κυριακή 2 Ιουνίου 00:00 ως τις 24:00
µ.µ.

Όσον αφορά τους δικαστικούς αντιπροσώπους
που θα µεταβούν για την εκτέλεση των καθηκόν-
των τους,  θα είναι ελεύθερη η διέλευση τους
από τους σταθµούς διοδίων  από την Παρασκευή
24 Μαΐου στις 6:00 π.µ. έως και την ∆ευτέρα 27
Μαΐου  στις 24:00 µ.µ., καθώς και από την Παρ-
ασκευή  31 Μαΐου  στις 6:00 π.µ. έως και την
∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2019 στις 24:00 µ.µ..
Σηµειώνεται, ότι η διέλευση χωρίς την επιβολή
διοδίων θα γίνεται µε την επίδειξη του εγγράφου
τοποθέτησης του ∆ικαστικού Αντιπροσώπου και
του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας τους.

Ειδικότερα, χωρίς διόδια θα πραγµατοποιηθούν
οι  διελεύσεις επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης και
δικύκλων οχηµάτων (κατηγορίες 1 και 2) στους
εξής οδικούς άξονες:

Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα – Κόρινθος –
Πάτρα – Παράκαµψη Πάτρας (Ολυµπία Οδός)

Γέφυρα Ρίου -Αντιρίου
Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος – Τρίπολη –

Καλαµάτα και Λεύκτρο – Σπάρτη (Μορέας)
Αυτοκινητόδροµος Ιόνια οδός και τµήµα

ΠΑΘΕ Μεταµόρφωση - Σκάρφεια
Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος και

τµήµα ΠΑΘΕ Σκάρφεια – Ράχες
,Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου  ( Ράχες– Κλειδί)
Εγνατία Οδός
Αττική Οδός
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ΤΙΤΑΝ: Αύξηση τζίρου 12% 
στα €363 εκ. το α' τρίµηνο

Σ
τα €363 εκ., διαµορφώθηκε ο ενοποι-
ηµένος κύκλος εργασιών του οµίλου
Τιτάν κατά το α' τρίµηνο του 2019,

παρουσιάζοντας αύξηση 12% σε σύγκριση µε
πέρυσι, κυρίως χάρη στη δυναµική αγορά
των ΗΠΑ και την ανάκαµψη των αγορών της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε η
Tιτάν, η βελτίωση των λειτουργικών κερδών
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIT-
DA) περιορίστηκε στο 2%, καθώς ανήλθαν σε
€44 εκ. Ανασταλτικά στη βελτίωση της λειτο-
υργικής κερδοφορίας λειτούργησε η δύσκολη
συγκυρία στην Αίγυπτο και στην Τουρκία.

Τα καθαρά αποτελέσµατα µετά τα δικαιώµα-
τα µειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους
εµφάνισαν ζηµιές €6 εκ. επιβαρυµένα από
αυξηµένες αποσβέσεις και αρνητικές συναλ-
λαγµατικές ισοτιµίες, έναντι κερδών €1 εκ. το
αντίστοιχο τρίµηνο του 2018. Σηµειώνεται ότι
το 1ο τρίµηνο του έτους επηρεάζεται από τις
καιρικές συνθήκες και οι διακυµάνσεις που
καταγράφονται σε σύγκριση µε το αντίστοιχο
τρίµηνο του περασµένου χρόνου δεν είναι
κατ΄ανάγκη αντιπροσωπευτικές για το σύνο-
λο του έτους.

Λειτουργικά Αποτελέσµατα

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η
Tιτάν, οι δραστηριότητες στις ΗΠΑ ξεκίνησαν
δυναµικά τη χρον ιά, εν ισχύοντας τις προο-
πτικές περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου
κατασκευών. Η ζήτηση για δοµικά υλικά ήταν
υψηλότερη από πέρυσι σε όλες τις περιοχές
της Tιτάν America, γεγονός που οδήγησε σε
βελτίωση των αποτελεσµάτων. Πέρα από τις
θετικές τάσεις της αγοράς, η βάση σύγκρισης
ήταν φέτος ευνοϊκότερη λόγω των καλύτερων
καιρικών συνθηκών, του χρον ισµού εργα-
σιών συντήρησης και της ενδυνάµωσης του
∆ολαρίου έναντι του Ευρώ. Ο κύκλος εργα-
σιών στις ΗΠΑ σηµείωσε αύξηση 17,5% το 1ο
τρίµηνο 2019 και ανήλθε σε €223,9 εκ. και τα
λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 41,8% σε
σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του
2018 και ανήλθαν σε €41,2εκ.

Στην Ελλάδα, η αγορά κατέγραψε άνοδο στις
αρχές του έτους από πολύ χαµηλά επίπεδα.
Η κατανάλωση όµως στερείται δυναµικής,
καθώς η έναρξη νέων µεγάλων έργων καθυ-
στερεί περαιτέρω. Παράλληλα, η πραγµατο-
ποίηση προγραµµατισµένων συντηρήσεων
των εγκαταστάσεων κατά το 1ο πρώτο
τρίµηνο, επιβάρυνε τα αποτελέσµατα.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τοµέα

Ελλάδας και ∆υτικής Ευρώπης το 1ο τρίµηνο
του 2019 αυξήθηκε κατά 6% και ανήλθε σε
€56,1εκ. Τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA,
λόγω των  δαπανών  συντήρησης
υποχώρησαν σε ζηµίες ύψους €0,8 εκ.,
από €2,1 εκ. κέρδη το 1ο τρίµηνο του 2018.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο κλάδος
κατασκευών συνεχίζει να ανακάµπτει. Οι
αυξητικές τάσεις στη ζήτηση, εν ισχύθηκαν
περαιτέρω από τον ήπιο χειµώνα που επι-
κράτησε στην περιοχή, αντίθετα µε πέρυσι.
Ο κύκλος εργασιών στις χώρες που δραστηρ-
ιοποιούµαστε σηµείωσε συνολικά αύξηση
κατά 41,4% και ανήλθε σε €48,4 εκ. ενώ τα
λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν και
ανήλθαν σε €9,1 εκ. Η θετική αναπτυξιακή
πορεία αναµένεται να συνεχιστεί τα επόµενα
τρίµηνα, αν και µε σαφώς πιο ήπιους ρυθ-
µούς.

Στην Ανατολική Μεσόγειο οι αγορές αντιµε-
τωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Στην Αίγυπτο
η ζήτηση συρρικνώθηκε κατά περίπου 7% το
1ο τρίµηνο σε σύγκριση µε το προηγούµενο
έτος. Σε συνδυασµό µε τη σηµαντική αύξηση
του παραγωγικού δυναµικού, η κάµψη οδήγ-
ησε σε µείωση του συντελεστή λειτουργίας
των εργοστασίων της Titan Cement Egypt.
Πέραν αυτού, το υψηλότερο κόστος που έχει
επιβληθεί, σε συνδυασµό µε τη στασιµότητα
των τιµών σε χαµηλά επίπεδα, έχουν εξα-
νεµίσει την κερδοφορία. Στην Τουρκία, η ζήτ-
ηση παρουσίασε κατακόρυφη πτώση το 1ο
τρίµηνο, όπως αναµενόταν στα πλαίσια της
γεν ικής οικονοµικής ύφεσης.

Συνολικά στον τοµέα της Ανατολικής Μεσο-
γείου ο κύκλος εργασιών το 1ο τρίµηνο 2019
ανήλθε σε €34,2 εκ. σηµειώνοντας πτώση
23,5%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσµατα,
EBITDA, ήταν ζηµίες ύψους €5,2 εκ., σε
σύγκριση µε €8,4 εκ. κέρδη την αντίστοιχη
περίοδο του 2018.

Στη Βραζιλία, η ζήτηση τσιµέντου το 1ο
τρίµηνο αντέστρεψε την τάση των προη-
γούµενων 4 ετών, παρουσιάζοντας αύξηση
1,2% στη βόρειο-ανατολική περιοχή όπου
δραστηριοποιείται η Apodi, κοινοπραξία στην
οποία συµµετέχει ο Όµιλος κατά 50%.

Επενδύσεις και χρηµατοδότηση

Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου στο τέλος
του πρώτου τριµήνου διαµορφώθηκε σε €889
εκ. και ήταν κατά €117 εκ. υψηλότερος σε
σύγκριση µε το τέλος του 2018. Επισηµαίνε-
ται ότι €59 εκ. της αύξησης προκύπτουν από
την  εφαρµογή των  ∆ιεθνών Πρότυπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς - ∆ΠΧΑ16

(IFRS 16) το 2019. Οι επενδυτικές δαπάνες
το 1ο τρίµηνο του 2019 ανήλθαν σε €23,1 εκ.
έναντι €19,2 εκ. το αντίστοιχο διάστηµα του
2018 και αφορούσαν κατά το µεγαλύτερο
µέρος επενδύσεις στις δραστηριότητες των
ΗΠΑ.

Υπενθυµίζεται ότι η εφαρµογή το 2019 των
∆ΠΧΑ 16 εκτιµάται πως θα έχει αντίκτυπο
στα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου, µε
αύξηση των δικαιωµάτων χρήσης περιου-
σιακών στοιχείων κατά περίπου €54 εκ.,
αύξηση των υποχρεώσεων από µισθώσεις
ύψους περίπου €59 εκ. και αύξηση του ανα-
βαλλόµενου φόρου κατά περίπου €1,5 εκ. Τα
λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αναµένεται να
εν ισχυθούν κατά περίπου €13 εκ.

Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµ-
ηνία του ισολογισµού

Οπως επισηµαίνεται στην ανακοίνωση,
στις 16.04.2019, ανακοινώθηκε η υποβολή
από τη βελγική εταιρία Titan Cement
International S.A. (ΤCI) νέας προαιρετικής
δηµόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκ-
τηση του συνόλου των κοινών ονοµαστικών
µετοχών και των προνοµιούχων µετοχών
της Εταιρίας (οι Μετοχές Tιτάν) έναντι νέων
µετοχών που θα εκδοθούν από την TCI, µε
σχέση ανταλλαγής µίας µετοχής TCI για κάθε
µία µετοχή ΤΙΤΑΝ.

Σκοπός της TCI µε τη νέα πρόταση παρα-
µένει η διευκόλυνση της εισαγωγής του Οµίλου
Tιτάν σε ένα από τα µεγαλύτερα χρηµατι-
στήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Euronext
Βρυξελλών, ενώ µε την επιτυχή ολοκλήρωση
της πρότασης, κατόπιν  της λήψεως των απαι-
τούµενων ρυθµιστικών εγκρίσεων, η TCI θα
καταστεί η άµεσα µητρική εταιρία της Tιτάν
Α.Ε. και η απώτατη µητρική εταιρία του Οµίλου
Tιτάν. H TCI πρόκειται επίσης να υποβάλει
αίτηση για δευτερογενή εισαγωγή προς διαπρ-
αγµάτευση των µετοχών της στο Χρηµατι-
στήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Οι προοπτικές για το 2019

Όπως τον ίζεται στην  ανακοίνωση της
Tιτάν, οι εκτιµήσεις του Οµίλου για το 2019
είναι συνολικά θετικές. Η προοπτική αύξησης
της ζήτησης είναι ορατή στις ΗΠΑ, στη Νοτιο-

ανατολική Ευρώπη, τη Βραζιλία και έστω και
µε κάποια χρον ική υστέρηση και στην Ελλά-
δα. Στον αντίποδα, οι συνθήκες εκτιµάται ότι
θα παραµείνουν δύσκολες στην Αίγυπτο και
την Τουρκία.

Στην Ελλάδα, παρά την περαιτέρω καθυ-
στέρηση στην  εκκίνηση νέων  µεγάλων
έργων, διατηρούνται οι προσδοκίες για επα-
ναδραστηριοποίηση του κλάδου κατασκευών
µεσοπρόθεσµα. Εκτιµάται ότι η ζήτηση που
συνδέεται µε τον τουρισµό θα συνεχίσει να
επιδρά θετικά. Στον αντίποδα, οι ιδιωτικές
κατασκευές κατοικιών θα παραµείνουν σε
χαµηλά επίπεδα και το 2019.

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η
συνεχιζόµενη οικονοµική ανάπτυξη επιδρά
θετικά στην κατασκευαστική δραστηριότητα.
Τα εργοστάσια του Οµίλου έχουν δυναµικότ-
ητα που µπορεί να ανταποκριθεί σε µεγαλύτε-
ρη ζήτηση και χάρη σε πρόσφατες επεν-
δύσεις αυξάνουν  την  ανταγων ιστικότητά
τους µε επέκταση της χρήσης εναλλακτικών
καυσίµων, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο
και των τοπικών κοινωνιών.

Στην Αίγυπτο, εκτιµάται ότι η ζήτηση για το
σύνολο του έτους θα κυµανθεί κοντά στα
επίπεδα του 2018. Παρά τις πρωτοβουλίες
µείωσης κόστους, εκτιµάται ότι τα λειτουργικά
αποτελέσµατα θα συνεχίσουν να συµπιέ-
ζονται βραχυπρόθεσµα, στο βαθµό που δεν
βελτιωθεί το επίπεδο των τιµών.

Στην Τουρκία, εκτιµάται ότι η εξέλιξη των
µακροοικονοµικών µεγεθών σε συνδυασµό
µε την πίεση στο τραπεζικό σύστηµα, θα
συνεχίσουν να οδηγούν βραχυπρόθεσµα σε
σηµαντική µείωση της ζήτησης δοµικών
υλικών. Μακροπρόθεσµα όµως η αγορά παρ-
αµένει ελκυστική για τον κλάδο κατασκευών
και η Adocim είναι κατάλληλα προετοιµα-
σµένη για να ανταπεξέλθει στην οξεία ύφεση,
έχοντας χαµηλό δανεισµό, σύγχρονες εγκα-
ταστάσεις και ανταγωνιστικό κόστος λειτο-
υργίας.

Τέλος στη Βραζιλία, η πολιτική σταθερότητα
αυξάνει τις προσδοκίες για έναν νέο κύκλο
ανάπτυξης στην αγορά τσιµέντου. Η προο-
πτική αύξησης της ζήτησης τσιµέντου στην
βόρειο-ανατολική Βραζιλία όπου δραστηριο-
ποιούµαστε βασίζεται στη δηµογραφική
αύξηση του πληθυσµού και την ιδιωτική οικο-
δοµή.
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OOΤΤΑΑΝΝ  ΥΥΠΠAAΡΡΧΧΕΕΙΙ  ΘΘEEΛΛΗΗΣΣΗΗ,,  ΥΥΠΠAAΡΡΧΧΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΛΛΠΠII∆∆ΑΑ!!
Ως στόχους µου έχω θέσει:
•  Εφαρµογή της Πρόληψης για τους  καρκίν ους των  διαφόρων

οργάν ων
•  Προτάσεις για τη βελτίωση της καθηµεριν ότητας των  ΑµεΑ
•  Προώθηση του Ιατρικού και Συν εδριακού Τουρισµού
•  Υποστήριξη της τρίτης ηλικίας
•  Εν ίσχυση µον ογον εϊκών  οικογεν ειών
•  Καταπολέµηση της εν δοοικογεν ειακής και σεξουαλικής βίας

Τ
ον  συν τοπίτη µας υπεραθλητή
Σπύρο Χρυσικόπουλο τίµησε ο
∆ήµος Φυλής το βράδυ της Τρίτης

21 Μαΐου στο πλαίσιο των  φετιν ών
εκδηλώσεων  για τον  εορτασµό των
Πολιούχ ων  Αγίων  Κων σταν τίν ου κι
Ελέν ης. 

Τον  Σπύρο Χρυσικόπουλο που αυτές
τις µέρες πραγµατοποίησε ν έο Παν ελ-
λήν ιο Ρεκόρ στην  πισίν α του Κολ-
υµβητηρίου των  Άν ω Λιοσίων   καθώς
από την  Κυριακή 19 ως και τη ∆ευτέρα
20 Μαΐου διέν υσε  100 χ λµ. σε 29 ώρες
και 16 λεπτά, τίµησαν  προσφέρον τάς

του τιµητική πλακέτα, ο ∆ήµαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς και ο Πρόεδρ-
ος Αθλητισµού – Πολιτισµού Γιώργος
Μαυροειδής. 

Ταυτόχ ρον α όπως ο ίδιος ο υπεραθλ-
ητής αν ακοίν ωσε στο κοιν ό που είχ ε
κατακλύσει την  πλατεία Ηρώων , πέτ-
υχ ε και παν ελλήν ιο ρεκόρ καθώς διέν -
υσε κολυµπών τας, 82.550µ σε 24 ώρες! 

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς συν εχ άρη µε θέρµη τον  Σπύρο
Χρυσικόπουλο  και έδωσε µαζί του ραν -
τεβού για το ν έο κολυµβητικό του
εγχ είρηµα, από Ρόδο για Καστελόριζο. 

Τίµησε των Υπεραθλητή Κολύµβησης
Σπύρο Χρυσικόπουλο ο ∆ήµος Φυλής 



Λαβράκι Σ∆ΟΕ: 
Κατασχέθηκαν 8.750.000 
λαθραία τσιγάρα
Νέο σηµαν τικό πλήγµα εν αν τίον  εκείν ων  που

παραν οµούν , κερδίζον τας από την  παραγωγή και
διάθεση λαθραίων  προϊόν των  καπν ού, πέτυχ ε το
Σώµα ∆ίωξης Οικον οµικού Εγκλήµατος.

Όπως αν αφέρεται σε αν ακοίν ωση του Υπουρ-
γείου Οικον οµικών : «Ειδικότερα, υπάλληλοι της
Επιχ ειρησιακής ∆ιεύθυν σης Αττικής της Ε.Γ.
Σ.∆.Ο.Ε., κατόπιν  συν τον ισµέν ων  εν εργειών ,
έπειτα και από συν δυαστική αξιολόγηση και αξιο-
ποίηση στοιχ είων  που προέκυψαν  από αν άλογες
υποθέσεις λαθρεµπορίας καπν ικών  που χ ει-
ρίστηκε η Υπηρεσία στο πρόσφατο παρελθόν , διε-
ν ήργησαν  έλεγχ ο σε αποθηκευτικό χ ώρο σε περ-
ιοχ ή του ν . Αττικής, ο οποίος φέρεται ν α έχ ει µισθ-
ωθεί από εταιρεία βουλγαρικών  συµφερόν των .

Συγκεκριµέν α, µε την  συν δροµή του ειδικού
σκύλου αν ίχ ν ευσης καπν ικών  του Σ∆ΟΕ «DIA-
BLO», εν τοπίστηκαν  και κατασχ έθηκαν :

437.500 τεµάχ ια πακέτα τσιγάρων  µε σήµατα
διαφόρων  εταιρειών , ήτοι συν ολικά 8.750.000
τεµάχ ια τσιγάρα.

Οι αν αλογούν τες δασµοί και φόροι προσδιο-
ρίστηκαν , από την  αρµόδια Τελων ειακή Υπηρεσία,
σε 1.852.247 €.

Η έρευν α συν εχ ίζεται προκειµέν ου ν α εν τοπι-
στούν  οι εµπλεκόµεν οι στην  υπόθεση.

Η Ε.Γ. Σ.∆.Ο.Ε., µε όπλα της τον  επαγγελµατι-
σµό και το ζήλο του προσωπικού της, την  πλούσια
εµπειρία και τεχ ν ογν ωσία, θα συν εχ ίσει, µε
µεγαλύτερη έν ταση και αποφασιστικότητα, τη
µάχ η κατά του οργαν ωµέν ου οικον οµικού εγκλήµα-
τος».

«Φρέναρε» το µετρό στον Πειραιά 
- Για το 2020 µεταχρονολογείται η παράδοση των σταθµών

Τον  περασµέν ο Φεβρουάριο ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, Γιάν ν ης Μυλόπουλος, είχ ε δηλώσει πως οι τρεις
πρώτοι σταθµοί, από το σύν ολο των  έξι της επέκτασης του µετρό στον  Πειραιά, θα δοθούν  στην  κυκλοφορία
τον  Ιούν ιο του 2019. Ωστόσο, αυτό φαίν εται ότι δεν  θα γίν ει.Σύµφων α µε πληροφορίες του economistas, το
σεν άριο του Ιουν ίου έχ ει πλέον  εγκαταλειφθεί οριστικά, δεδοµέν ου ότι εκκρεµούν  σηµαν τικές εργασίες στους
σταθµούς της Αγίας Βαρβάρας, του Κορυδαλλού και της Νίκαιας. Πλέον  το πιο πιθαν ό σεν άριο είν αι η παράδο-
ση των  σταθµών  στο επιβατικό κοιν ό ν α µετατεθεί το 2020.
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Επισκέφτηκε τις υπηρεσίες της
Περιφέρειας Αττικής

Γ. Πατούλης: «Όλοι µαζί θα σηκώσουµε
τα µανίκια και θα δουλέψουµε σκληρά»
Στο πλαί σι ο των επι σκέψεων που πραγµατοποι εί  σε όλη την
Αττι κή ο υποψήφι ος Περι φερει άρχης Γ. Πατούλης επι σκέφτηκε
προχθες τι ς υπηρεσί ες της Περι φέρει ας Αττι κής.
Ο Γ. Πατούλης εί χε την ευκαι ρί α ένα ενηµερωθεί  από τους
εργαζόµενους γι α το έργο τους καθώς και  γι α τα προβλήµατα
που τους απασχολούν τόσο σε εργασι ακό, όσο και  σε υπηρε-
σι ακό επί πεδο.
Μεταξύ άλλων οι  εργαζόµενοι  αναφέρθηκαν σε ζητήµατα που
αφορούν στην έλλει ψη προσωπι κού, στην ανάγκη να σταµατή-
σει  η εκχώρηση αρµοδι οτήτων στον ι δι ωτι κό τοµέα, στην ανάγκη
εξασφάλι σης επαρκούς κρατι κής χρηµατοδότησης γι α επι π-
λέον µόνι µο προσωπι κό. Επί σης αρκετοί  εξέφρασαν τι ς
αντι ρρήσει ς τους στη σχεδι αζόµενη αγορά κτι ρί ου στο Περι -
στέρι  προκει µένου να στεγαστούν όλες οι  υπηρεσί ες της περ-
ι φέρει ας.

Μ
ε την  Πρόεδρο του Ελλην ικού Πολιτιστικού
Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής (ΕΠΟΣ Φυλής)
Πόπη ∆ηλαβεράκη στο πλευρό του, εγκαιν ίασε

ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς το κτίριο αθλητικών
δραστηριοτήτων  του Συλλόγου, στη συν οικία της Ζωφ-
ριάς, το απόγευµα του Σαββάτου 21 Μαΐου 2019.

Ο ∆ήµος έχ ει συµβάλει στην  αν έγερση του Αθλητι-
κού Κέν τρου, εν ώ οι Αν τιδήµαρχ οι Μιχ άλης Οικον ο-
µάκης, Θαν άσης Σχ ίζας και Γιώργος Κρητικός διαµόρφ-
ωσαν  και εξωράισαν  τον  εξωτερικό χ ώρο.

Προηγήθηκε  αγιασµός τον  οποίο τέλεσε ο εφηµέριος
του Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής πατήρ
∆ηµήτριος Παν αγακόπουλος

Στο σύν τοµο χ αιρετισµό του ο Χρήστος Παππούς
τόν ισε ότι ο ∆ήµος Φυλής ήταν , είν αι και θα είν αι
«παρών », στηρίζον τας τις προσπάθειες των  αθλ-
ητικών  και πολιτιστικών  φορέων .

Παρευρέθηκαν  ο Υφυπουργός Αθλητισµού Γιώργος
Βασιλειάδης, ο Βουλευτής Γιώργος Πάν τζας , ο Πρόε-
δρος της Ελλην ικής Οµοσπον δίας Αν αρρίχ ησης

∆ηµήτρης Γεωργούλης και ο πρώην  Υπο-
υργός Γιάν ν ης Τσιρών ης. Οι δύο πρώτοι
εγκαιν ίασαν  των  πρωτοποριακή αν αρρ-
ιχ ητική πίστα του κτιρίου, που θεωρείται
από τις πιο σύγχ ρον ες στην  Ελλάδα.
Από πλευράς ∆ήµου Φυλής παρευρέθη-
καν  Αν τιδήµαρχ οι, Πρόεδροι Νοµικών
Προσώπων  του ∆ήµου και υποψήφιοι
∆ηµοτικοί και Τοπικοί Σύµβουλοι.

Μετά τα εγκαίν ια πραγµατοποιήθηκε
επίδειξη αν αρρίχ ησης στην  αν αρριχ ητι-
κή πίστα, από τους πρωταθλητές Ελλά-
δας του ΕΠΟΣ Φυλής Παν αγιώτη
Ναν ούση και τις αδελφές Νίκη και Ελέν η
Σακκά. 

Η τελετή ολοκληρώθηκε µε µικρή δεξίω-
ση που παρέθεσε στους προσκεκληµέ-
ν ους ο ΕΠΟΣ Φυλής και ψυχ αγωγική
εκδήλωση για τους ν εαρούς αθλητές του
Συλλόγου.   
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Μήνυµα εκλογικού θριάµβου από την 1η Κυριακή ζήτησε Μήνυµα εκλογικού θριάµβου από την 1η Κυριακή ζήτησε 
ο νυν και ξανά υποψήφιος ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούςο νυν και ξανά υποψήφιος ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς

Μ
ήνυµα εκλογικού
θριάµβου  έστειλε
από τη Φυλή  ο νυν

και  ξαν ά υποψήφιος το
∆ήµαρχος Χρήστος Παπ-
πούς, το βράδυ της Τετάρτ-
ης 22 Μαΐου 2019. Αυτό
άλλωστε ζήτησε από το ενθ-
ουσιώδες ακροατήριο που
γέµισε την Πλατεία ο κ. Παπ-
πούς ∆ήµαρχος Φυλής. 

Ο ιδιος είπε χαρακτηριστι-
κά: «Οι δηµοσκοπήσεις µας
δίνουν νίκη από την πρώτη
Κυριακή. Αλλά οι δηµοσκο-
πήσεις δεν ψηφίζουν. Να
κάνουµε αγώνα πόρτα-
πόρτα, ώστε να µη χαθεί
ούτε µια ψήφος  την επό-
µενη Κυριακή. Ζητώ καθαρή

εντολή µε πλειοψ-
ηφία στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο και στα
Συµβούλια των
Τοπικών Κοινοτή-
των, γιατί θέλουµε
ένα ισχυρό ∆ήµο, που θα
παίρνει αποφάσεις για τους
πολλούς. Ζητώ ψήφο εµπι-
στοσύνης για να συνεχίσο-
υµε το έργο µας», τόνισε
χαρακτηριστικά. 

Απαριθµώντας τα έργα
που έχουν γίνει στη Φυλή,
υπενθύµισε την κατασκευή
δικτύων ακαθάρτων, την
συντήρηση του υπάρχοντος
δικτύου ύδρευσης, την
κατασκευή αντιολισθητικών
και αγροτικών δρόµων, την

ανάδειξη της ιστορικής κληρ-
ονοµιάς µε την κατασκευή
δρόµων στην Ιερά Μονή
Κυπριανού και στα εκκλησά-
κια, την αναπαλαίωση του
παλιού Ιερού Ναού Κοιµή-
σεως Θεοτόκου, την ανακα-
τασκευή του ∆ηµαρχείου,
της κεντρικής  Πλατείας και
της Παιδικής Χαράς, την ανέ-
γερση Παιδικού Σταθµού
στη θέση Ζαϊτό κά. 

Ιδιαίτερη έµφαση έδωσε
στην τουριστική προβολή

του ∆ήµου Φυλής, χάρη
στην οποία, όπως είπε, η
Φυλή έγινε ψυχαγωγικός,
γαστρονοµικός , αρχαιολο-
γικός και  θρησκευτικός
τουρισµός. 

Αναφερόµενος εξάλλου
στην αποτελεσµατικότητα της
λειτουργίας του ∆ήµου υπε-
νθύµισε ότι στην περασµένη
πενταετία οι  δρόµοι  της
πόλης έµεναν πάντα ανοικτοί
στις χιονοπτώσεις. 

«Οι δηµότες της Φυλής

αξίζουν τα καλύτερα. Όλοι
µας αξίζουµε τα καλύτερα»,
κατέληξε ο ∆ήµαρχος Φυλής
ο οποίος υπενθύµισε ότι
παρέλαβε το ∆ήµο σε οικτρή
κατάσταση και µε χρέη πάνω
από 500 εκατ. ευρώ. Μάλι-
στα ανέφερε ότι λόγω της
κατάστασης αυτής, το 2014,
για πρώτη φορά στα χρονικά
της Χασιάς, δεν είχε γίνει
πανηγύρι . «Τα λέω αυτά
γιατί κάποιοι κάνουν ότι τα
ξεχνούν» τόνισε µε σηµασία. 
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Πανελλήνιες 2019: Πανελλήνιες 2019: 
Ποιοι υποψήφιοι δικαιούνται
αποζηµίωση 350 ευρώ 

Αντίστροφα µετρούν οι  υποψήφιοι  για τις φετινές
πανελλήνιες 2019, οι  οποίες κάνουν πρεµιέρα µε το
θέµα της Έκθεσης.

Οι  υποψήφιοι  µαθητές που εξετάζονται  πανελλα-
δικά σε άλλη σχολική µονάδα από αυτή στην οποία
υπέβαλαν την αίτησή τους δικαιούνται  αποζηµίωση
των 350 ευρώ.Ειδικότερα, καθίσταται  δικαιούχος ο
υποψήφιος ο οποίος συµµετέχει  κατά τη διάρκεια
της τακτικής εξεταστικής περιόδου, στο σύνολο των
δηλωµένων στην αίτηση – δήλωση συµµετοχής στις
Πανελλαδικές εξετάσεις µαθηµάτων, ενώ εξαιρ-
ούνται  της αποζηµίωσης οι  υποψήφιοι  οι  οποίοι  θα
µετακινηθούν στα εξεταστικά κέντρα προκειµένου
να εξεταστούν στα ειδικά µαθήµατα.

Ποιοι  οι  δικαιούχοι  - ∆είτε αναλυτικά
Συγκεκριµένα, καθίστανται  δικαιούχοι  οι  υποψή-

φιοι  για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,
οι  οποίοι  αποφοιτούν το ίδιο έτος κατά το οποίο
συµµετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις και  εξε-
τάζονται  σε σχολική µονάδα (εξεταστικό κέντρο)
διαφορετική από αυτή που κατέθεσαν αίτηση -
δήλωση συµµετοχής στις Πανελλαδικές, εφόσον
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. Είναι  υποψήφιοι  των Γενικών ή Επαγγελµα-
τικών Λυκείων της Χώρας και  µετακινούνται :

από τις σχολικές µονάδες της νησιωτικής Χώρας
προς άλλα Εξεταστικά Κέντρα της νησιωτικής
Χώρας.

Η αποζηµίωση δεν καταβάλλεται  εάν η
µετακίνηση πραγµατοποιεί ται  εντός του ιδίου
νησιού και  η απόσταση µεταξύ των δύο σχολικών
µονάδων (δηλ. σχολικής µονάδας υποβολής της
αίτησης – δήλωσης συµµετοχής στις Πανελλαδικές
εξετάσεις και  Εξεταστικού Κέντρου) είναι  µικρότε-
ρη των 120 χιλιοµέτρων.

από τις σχολικές µονάδες υποβολής της αίτησης –
δήλωσης της νησιωτικής Χώρας προς άλλα Εξετα-
στικά κέντρα της ηπειρωτικής Χώρας.

από τι ς σχολικές µονάδες της ηπειρωτικής
Χώρας προς άλλα Εξεταστικά κέντρα της ηπειρω-
τικής Χώρας και  η απόσταση µεταξύ των δύο σχο-
λικών µονάδων (δηλ. σχολικής µονάδας υποβολής
της αίτησης – δήλωσης συµµετοχής στις Πανελλαδι

κές εξετάσεις και  Εξεταστικού Κέντρου) είναι
µεγαλύτερη από 120 χιλιόµετρα.

Β. Είναι  υποψήφιοι  των Γενικών ή Επαγγελµα-
τικών Λυκείων της Χώρας µε αναπηρία ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και  µετακινούνται :

από τις σχολικές µονάδες της νησιωτικής Χώρας
προς τα Βαθµολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα
της νησιωτικής Χώρας. Η αποζηµίωση δεν κατα-
βάλλεται  εάν η µετακίνηση πραγµατοποιεί ται
εντός του ιδίου νησιού και  η απόσταση µεταξύ των
δύο σχολικών µονάδων (δηλ. σχολείου υποβολής
αίτησης – δήλωσης συµµετοχής στις Πανελλαδικές
εξετάσεις και  Βαθµολογικού Κέντρου ή Ειδικού εξε-
ταστικού Κέντρου) είναι  µικρότερη των 120 χιλιο-
µέτρων.

από τις σχολικές µονάδες της νησιωτικής Χώρας
προς τα Βαθµολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά της
ηπειρωτικής Χώρας.

από τι ς σχολικές µονάδες της ηπειρωτικής
Χώρας προς τα Βαθµολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά
Κέντρα της ηπειρωτικής Χώρας εφόσον η απόστα-
ση της σχολικής µονάδας από το Βαθµολογικό Κέν-
τρο ή Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο είναι  µεγαλύτερη
των 120 χιλιοµέτρων.

Στο άρθρο 3 περιγράφεται  η διαδικασία καταβο-
λής των αποζηµιώσεων καθώς και  τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, ο υποψήφιος ή ο νόµιµος κηδεµόνας
του πρέπει , µετά την λήξη των εξετάσεων, να καταθ-
έσει , µέσω του Λυκείου στο οποίο υπέβαλε την
αίτηση –δήλωση συµµετοχής στις Πανελλαδικές
εξετάσεις, προς τη ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης αίτηση και  τα ακόλουθα δικαιολογητι -
κά:

α) Βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης από την
οποία να προκύπτει  το έτος αποφοίτησης του
συγκεκριµένου υποψηφίου (βλ. συνηµµένο υπό-
δειγµα 1).

β) Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
αρµόδιας Περιφερειακής Ενότητας από την οποία
να προκύπτει  η χιλιοµετρική απόσταση της έδρας
του Εξεταστικού ή του Βαθµολογικού ή του Ειδικού
Εξεταστικού Κέντρου από το σχολείο υποβολής της
αίτησης – δήλωσης του υποψηφίου.Η παρούσα
χορηγείται  σε φωτοαντίγραφο στον υποψήφιο από
τη σχολική µονάδα υποβολής της αίτησης – δήλω-
σης, κατόπιν σχετικής αίτησης του σχολείου προς
την αρµόδια προαναφερόµενη υπηρεσί α
Τεχνι κών Έργων.

A Ν Α Ρ ΤΗ ΤΕ Α
ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

Κ Ε Ν ΤΡ Ι Κ Η
ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ταχ.  ∆/νση : Γενναδίου 8
Τ.Κ.:  106 78
Υπεύθυνος : ∆έσποινα Χαµα-

κιώτη
Τηλέφωνο :  2132147541
Fax : 2103899651
E-mail : chamakioti@kedke.gr

Αθήνα , 22/5/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1419

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Συνοπτικού διαγωνισµού για την

ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας
µε τίτλο:  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ Joint Water
REsources management System
for Long-term Efficiency - WRES-
TLE ”», στο πλαίσιο υλοποίησης
του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας «INTER-
REG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία
2014-2020» µε κριτήριο κατακύρω-
σης την ΠΛΕΟΝ συµφέρουσα από
τεχνοικοικονοµική άποψη βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής,
προσφορά, ενδεικτικού προϋπολο-
γισµού: 41.200,00€ συµπ. ΦΠΑ
24%

Το  αντικείµενο της σύµβασης είναι
η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
στη σχεδίαση και υλοποίηση  των
δράσεων του έργου «Joint Water
REsources management System
for Long-term Efficiency - WRES-
TLE» (Κοινό Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Υδάτινων Πόρων για µακροπρόθε-
σµη βιωσιµότητα) στο πλαίσιο του
Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφ-
ικής Συνεργασίας «INTERREG V-A
Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-
2020».Το αντικείµενο, οι στόχοι και
τα παραδοτέα των αιτουµένων
υπηρεσιών αναλύονται διεξοδικά
στη σχετική διακήρυξη. 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατα-
τάσσονται στον  (CPV) : 79400000-

8 (Υπηρεσίες παροχής γενικών
επιχειρηµατικών συµβουλών και
συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης).

Το έργο συγχρηµατοδοτείται, σε
ποσοστό 85% από το
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρ-
ους.

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη
του Έργου ανέρχεται σε Σαράντα µια
χιλιάδες διακόσια ευρώ
(41.200,00€), συµπεριλαµβανοµέ-
νου του ΦΠΑ 24%.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβα-
ση είναι πολυετής και  θα βαρύνει τον
Κ.Α.: 64.98.03 µε σχετική πίστωση
του προϋπολογισµού της ΚΕ∆Ε
για το οικονοµικό έτος 2019 και τους
αντίστοιχους ΚΑ του οικονοµικού
έτους 2020. 

Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο των παρεχοµένων υπηρε-
σιών.

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
από την υπογραφή της σύµβασης
έως την 14/03/2020, που ολοκ-
ληρώνεται το έργο.   

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα
µέλη αυτών, που έχουν τα επαγγε-
λµατικά προσόντα, την τεχνογνωσία
και την εµπειρία  για την άρτια εκτέ-
λεση της σύµβασης τα οποία δρα-
στηριοποιούνται στο αντικείµενο της
παρούσας  και  που είναι εγκατε-
στηµένα σε:

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, β)
κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ)
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που
η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1,
2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις
του σχετικού µε την Ένωση Προσα-
ρτήµατος 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 πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα

διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων,
συµπεριλαµβανοµένων και των προ-
σωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµι-
κή µορφή για την υποβολή προσφ-
οράς

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα
γραφεία της  ΚΕ∆Ε, Ακαδηµίας 65
& Γενναδίου 8, 10678, Αθήνα την
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, και ώρα 12
µµ, από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
της ΚΕ∆Ε που συγκροτήθηκε µε
την υπ’αριθ. 1099/14-12-2018
απόφαση του ∆.Σ. Οι φάκελοι των
προσφορών υποβάλλονται είτε (α)
µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού κατά την ανωτέρω ηµε-
ροµηνία και ώρα  είτε (β) µε
συστηµένη επιστολή προς την αναθ-
έτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή
τους στο πρωτόκολλο της αναθέ-
τουσας αρχής. Σε περίπτωση
ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθ-
εσης στο πρωτόκολλο οι προσφο-
ρές πρέπει να έχουν περιέλθει µέχρι
και την προηγούµενη ηµέρα της διε-
νέργειας του διαγωνισµού ήτοι µέχρι
την Τρίτη 4 Ιουνίου και ώρα 3 µµ 

Οι προσφορές ισχύουν και
δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορ-
είς για χρονικό διάστηµα εκατόν είκο-
σι (120) ηµερών, το οποίο υπο-
λογίζεται από την εποµένη της ηµέρ-
ας διενέργειας του διαγωνισµού και
υποβάλλονται σύµφωνα µε τους
όρους της διακήρυξης 

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς µπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνι-
σµού επισκεπτόµενοι την
www.kedke.gr

Επίσης τα τεύχη του διαγωνισµού
διατίθενται στα γραφεία της αναθέ-
τουσας αρχής κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες, ∆ιεύθυνση
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 65 & ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ 8
ΑΘΗΝΑ , Τ.Κ 10678 Τηλ.
2132147541, Αρµόδιος  ∆έσποινα
Χαµακιώτη

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
ΚΕ∆Ε 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥ 
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Μ
ια  διαφορετική εικόν α δηµιουργείται µήν α µε
το µήν α   σε Μάτι και Κιν έτα που επλήγησαν
από τις φον ικές πυρκαγιές του 2018. Σηµαν τι-

κές ιδιωτικές πρωτοβουλίες άρχ ισαν   ν α δίν ουν  ξαν ά
πν οή στις δυο περιοχ ές.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν  το καλοκαίρι του 2018
είχ αν  σαν  αποτέλεσµα ν α χ αθούν  αν θρώπιν ες ζωές
και ν α καταστραφούν  περιουσίες καθώς και η φύση.

Η εικόν α σήµερα δεν  θυµίζει σε τίποτα εκείν η του
περασµέν ου καλοκαιριού που αποτύπων ε µια περ-
ιοχ ή εν τελώς κατεστραµµέν η.

Από την  πρώτη κιόλας στιγµή ο Όµιλος Κοπελούζου
αν έλαβε αδαπάν ως για το ∆ηµόσιο και µε µία παροχ ή
αξίας 1.000.000 ευρώ υπέγραψε τις συµβάσεις για τις
εργασίες της υλοτόµησης των  καµέν ων  δέν τρων
καθώς και την  αποκοµιδή αυτών  από τις περιοχ ές των
∆ήµων  Μαραθών α - Νέας Μάκρης, Ραφήν ας   Πικε-

ρµίου και Κιν έτας Μεγαρέων  οι οποίες επλήγησαν  από
τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Η ιδιωτική πρωτοβουλία συν έβαλε σηµαν τικά στο ν α
παρακιν ηθεί ο κρατικός µηχ αν ισµός αλλά και στήριξε
τις προσπάθειες για την  γρήγορη αποκατάσταση στις
δυο περιοχ ές, σηκών ον τας έτσι έν α µέρος του
φορτίου που δεν  της αν αλογεί αλλά, ως εν εργό κύττα-
ρο της κοιν ων ίας, την  αφορά.

Όλους αυτούς τους µήν ες που το έργο της υλοτόµ-
ησης προχ ωρούσε µε γοργούς ρυθµούς η υπόδειξη
των  εργασιών  γιν όταν  από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Μεταφορών  και Υποδοµών  και πάν τα
σύµφων α µε την  κείµεν η ν οµοθεσία. 

Η ιδιωτική πρωτοβουλία του Οµίλου Κοπελούζου
αν έλαβε ν α αν ατρέψει την  εικόν α στις περιοχ ές που
σηµαδεύτηκαν  από την  πολύν εκρη φωτιά το καλοκαίρι
του 2018 και ν α αν ακουφίσει τους πληγέν τες.

Η αν ασύσταση της περιοχ ής, µε τα έργα υλοτόµ-
ησης που αν έλαβαν  8 εταιρείες, ξεκίν ησε σχ εδόν  αµέ-
σως µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασµέ-
ν ου καλοκαιριού και τις ολοκλήρωσαν .

Οι συν τον ισµέν ες εργασίες που έγιν αν  µέσα σε
σύν τοµο χ ρον ικό διάστηµα, απέδωσαν  καρπούς, και
έτσι η φύση έδειξε άµεσα σηµάδια αν αγέν ν ησης, µε
τους κατοίκους και τους περαστικούς ν α αν τικρίζουν
πια έν α υγιές τοπίο.

Η εικόνα σήµερα στο Μάτι
Πλέον  όλο το καµέν ο υλικό έχ ει αποµακρυν θεί από

τις κατοικηµέν ες περιοχ ές και έχ ει συγκεν τρωθεί σε
συγκεκριµέν η έκταση, που έχ ει ν οικιαστεί ειδικά για το
σκοπό αυτό.

Στην  Κιν έτα, η επιχ είρηση έχ ει ολοκληρωθεί εδώ και
περίπου έν α µήν α. Ό,τι έχ ει αποµείν ει είν αι εκτός
οικιστικού ιστού και δεν  αφορούσε τη συγκεκριµέν η
εν έργεια, της δωρεάς. Αλλά και στο πολύπαθο Μάτι, η
εικόν α είν αι σχ εδόν  η ίδια αφού εν τός των  επόµεν ων
ηµερών  τελειών ει η διαδικασία της περισυλλογής των
κορµών  καθώς προτεραιότητα του Οµίλου Κοπελούζου
ήταν  από την  πρώτη στιγµή ν α συν έλθουν  οι δύο
περιοχ ές αλλά και οι κάτοικοί τους από τον  εφιάλτη
του περασµέν ου καλοκαιριού.

Το καλοκαίρι συµπληρών εται έν ας χ ρόν ος από την
ολέθρια φωτιά στο Μάτι στην  οποία φύση και άν θρω-
ποι δοκιµάστηκαν  σκληρά και συν εχ ίζουν  ν α δοκιµά-
ζον ται. Ο αν θρώπιν ος πόν ος θα είν αι πάν τα εκεί για
όλους εκείν ους που παλεύουν  ν α ξαν αχ τίσουν  τα
σπίτια τους και ν α συν εχ ίσουν  τη ζωή τους. Κουράγιο
σε αυτόν  τον  αγών α τους δίν ει η αλλιώτικη πλέον  εικό-
ν α της φύσης που δείχ ν ει ν α ξαν αγεν ν ήθηκε.

ΑΑννααγγεεννννήήθθηηκκαανν  ΜΜάάττιι  κκααιι  ΚΚιιννέέτταα
µέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία

Με χ αρτοφάγους θα εξοπλίσει την
πλειοψηφία εκλογικών  του κέν τρων  ο
∆ήµος Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέν τη, επεκ-
τείν ον τας το πρόγραµµα αν ακύκλωσης
χ αρτιού Περιφέρειας Αττικής - Ε∆ΣΝΑ
και στην  «κάλπη».

Οι χ ορηγούµεν οι κάδοι θα τοποθετ-
ηθούν  σε όσο το δυν ατόν  περισσότε-
ρα εκλογικά κέν τρα, µέχ ρι εξαν τλήσεως
των  αποθεµάτων .

Ο ∆ήµαρχ ος Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέν τη,
Γιώργος Ιωακειµίδης, σηµειών ει:«Πήρα-

µε αυτή την  πρωτοβουλία µε στόχ ο ν α
µεταφέρουµε στους ψηφοφόρους το
µήν υµα της αν ακύκλωσης.

Ο ∆ήµος µας συµµετέχ ει στο συγκε-
κριµέν ο πρόγραµµα «Καν ’το κι εσύ»
και αποφασίσαµε λόγω των  εκλογών  ν α
ζητήσουµε από τον  Ε∆ΣΝΑ και άλλους
κάδους προκειµέν ου ν α καλύψουµε τα
περισσότερα εκλογικά κέν τρα σε
Νίκαια και Αγ. Ι. Ρέν τη.

Καν έν α ψηφοδέλτιο δεν  πηγαίν ει
χ αµέν ο και αυτή η δράση µας έχ ει
συµβολικό χ αρακτήρα. 

Βεβαίως τα περιβαλλον τικά προβλή-
µατα είν αι µεγάλα και οι προκλήσεις
πολλές.

Σ’ αυτή τη συστηµατική και επίµον η
προσπάθεια του ∆ήµου για µια πόλη
αν θρώπιν η και βιώσιµη είν αι απαρ-
αίτητη η συµµετοχ ή των  δηµοτών . Με
απλές πρακτικές αν ακυκλών ουµε γιατί
το καθαρό περιβάλλον  είν αι δικαίωµα
και ταυτόχ ρον α υποχ ρέωση όλων  µας.
Ας κάν ουµε αυτό που πρέπει, στο
µέτρο των  ευθυν ών  µας, για την  πόλη
που αγαπάµε».

Εκλογές: ∆ήµος ανακυκλώνει το χαρτί - Τοποθετεί χαρτοφάγους σε εκλογικά κέντρα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                          
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Πλατεία Ηρώων,
Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

Άνω Λιόσια 23/05/2019
Αριθ. Πρωτ. :18947

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την  αν άδειξη αν αδόχου για
την

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Υ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(της εταιρείας EGRITOS GROUP -
Συν εργασία Α.Ε.)»
Α.Μ: 09/2019 προϋπολογισµού
74.400,00 €  (συµπ/ν ου Φ.Π.Α.)

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει
Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
και του Ν. 4605/2019, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρ-
ουσα από τεχνική και οικονοµική
άποψη προσφορά, που συµφω-
νούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές
και τους όρους της διακήρυξης,
για την εκτέλεση του έργου µε
τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Υ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (της
εταιρείας EGRITOS GROUP –
Συν εργασία Α.Ε.)».
Ο διαγωνισµός αφορά τη συντήρη-
ση και τεχνική υποστήριξη του
πληροφοριακού συστήµατος των
οικονοµικών και διοικητικών υπηρ-
εσιών του ∆ήµου και αφορούν σε

µηχανογραφικές εφαρµογές της
Εταιρείας EGRITOS GROUP –
Συνεργασία Α.Ε., το οποίο παρ-
ατίθενται στην Τεχνική Έκθεση της
υπ’ αρ. 09/2019 µελέτης της
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής
του ∆ήµου Φυλής, για το έτος
2019, αρχόµενο από την υπογρα-
φή της σύµβασης και έως την
31/12/2019.
Η δαπάνη για την προµήθεια
υλικών για την αναβάθµιση αθλ-
ητικών εγκαταστάσεων της ∆.Ε
Φυλής θα καλυφθεί από τον Κ.Α.:
15-6699.10013 του τακτικού
προϋπολογισµού του ∆ήµου του
οικονοµικού έτους 2019 και προϋ-
πολογίζεται να ανέλθει στο ποσό
των 74.276,00 € συµπεριλαµβα-
νοµένου του ΦΠΑ 24%. 
Κωδικός CPV: 72261000-2
Υπηρεσίες υποστήριξης Λογισµι-
κού.

Η καταληκτική ηµεροµην ία παρ-
αλαβής των  προσφ ορών  είν αι
η 05/06/2019 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 11:00 π.µ. [ύστερα από
προθεσµία τουλάχιστον  δέκα
(10) ηµερών , από την  ηµεροµ-
ην ία δηµοσίευσης της προκήρ-
υξης της σύµβασης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ]

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου
Φυλής, διεύθυνση : Πλατεία
Ηρώων 1 στα Άνω Λιόσια , ενώπιον
της επιτροπής διενέργειας διαδικα-
σιών σύναψης δηµοσίων συµβά-
σεων προµηθειών, η οποία θα
συνεδριάσει την 05/06/2019 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. Ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών
ορίζεται η 10:00 π.µ. και ώρα
λήξης η 11:00 π.µ..
Οι προσφορές που κατατίθενται
κατά την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών, υποβάλ-
λονται ενώπιον του αρµοδίου γνω-
µοδοτικού οργάνου, ήτοι στην

Επιτροπή διενέργειας του διαγωνι-
σµού στο ∆ηµοτικό κτήριο που
βρίσκεται επί της Πλατείας Ηρώων,
Άνω Λιόσια Τ.Κ. 13341, κατά τα
οριζόµενα στην διακήρυξη, ενώ
πρώτα έχουν λάβει αριθµό πρω-
τοκόλλου.
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµε-
τέχουν στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύµβασης απαι-
τείται να ασκούν εµπορική ή βιοµ-
ηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότ-
ητα συναφή µε το αντικείµενο του
διαγωνισµού.   

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνι-
σµό έχουν Προσφέροντες όπως
αναλυτικά ορίζεται στο σχετικό
άρθρο 5.1  της ∆ιακήρυξης.

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική δια-
κήρυξη.
Γλώσσα : Ελληνική.
Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τµήµα Προµηθειών
του ∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ.
213 2042716, Fax. 213 2042714
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς µπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνι-
σµού επισκεπτόµενοι την ιστο-
σελίδα του ∆ήµου Φυλής
http://www.fyli.gr.
Η περίληψη της ∆ιακήρυξης, ανα-
ρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστό-
τοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δηµοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε
το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της δια-
κήρυξης και τα λοιπά έξοδα του
διαγωνισµού, αρχικού και τυχόν
επαναληπτικού, που προβλέπον-
ται από το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, 

ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               

∆ Η Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ήµος Ελευσίν ας
21/05/2019

Α.Π. οικ :  7354

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
«ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΟΣΤΗ
(Οπτική Ίν α, Γραµµές
VDSL,VPN internet, Wi-Fi)
κ.λ.π.» προϋπολογισµού
27.500,00€ € συµπεριλαµβαν ο-
µέν ου ΦΠΑ 24%

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ενδεικτικού προϋ-
πολογισµού 27.500,00€ συµπερι-
λαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την
υλοποίηση της υπηρεσίας
«ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΟΣΤΗ

(Οπτική Ίνα, Γραµµές VDSL,VPN
internet, Wi-Fi)κ.λ.π.»  µε κριτήρ-
ιο κατακύρωσης την πλέον συµφ-
έρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει της τιµής (
χαµηλότερη τιµή ),  όπως προδια-
γράφονται στην Τεχνική Προδια-
γραφή του ∆ήµου Ελευσίνας, που
συνέταξε το Τµήµα ∆ιαφάνειας,
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης,
Πληροφορικής    και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρ-
ούσης.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποι-
ηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος. 

Ηµεροµην ία και ώρα έν αρξης
υποβολής των  προσφ ορών
06/ 06 /2019  και ώρα: 07:00
Καταληκτική ηµεροµην ία και
ώρα υποβολής των  προσφ ο-
ρών :   12/ 06 /2019  και
ώρα:15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης  ορίζε-
ται σε  είκοσι τέσσερις  (24)  µήνες .

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

Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται
στο ποσοστό 2% της προϋπολο-
γισµένης δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι 443,55€.

Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρ-
υξης µε τα συνηµµένα µέρη της (σε
ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου
στη διεύθυνση:http:// www.eleusi-
na.gr/diag_diak.aspx?sflang=el.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΟΟΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑ  8800ττµµ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΙΙ..  ΜΜΥΥΛΛΩΩΝΝΑΑ  3322,,  ΜΜΕΕ  ΟΟΛΛΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66998844778800880077

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ
Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
∆ Η Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ήµος Ελευσίν ας, 21-05-2019 
Α.Π. :  οικ. 7352

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ » προϋπο-
λογισµού   74.382,64 € συµπερι-
λαµβαν οµέν ου ΦΠΑ 24%

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ενδεικτικού προϋ-
πολογισµού 74.382,64€ συµπερι-
λαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την
υλοποίηση της «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ »   µε κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο βάσει της
τιµής ( χαµηλότερη τιµή ),  όπως
προδιαγράφονται στην αρ. 157/19
Τεχνική  Προδιαγραφή  του
∆ήµου Ελευσίνας, που συνέταξε η
∆ιεύθυνση Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και
Πρασίνου του ∆ήµου Ελευσίνας .

Ο διαγωνισµός θα πραγµα-
τοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρ-
µας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων ( Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος. 
Ηµεροµην ία και ώρα έν αρξης
υποβολής των  προσφ ορών  06/
06 /2019  και ώρα: 07:00
Καταληκτική ηµεροµην ία και
ώρα υποβολής των  προσφ ο-
ρών :   12 / 06 /2019  και
ώρα:15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται σε  δώδεκα (12)  µήνες µε
δικαίωµα παράτασης εφόσον δεν
έχει καλυφθεί το ποσό της σύµβα-

σης. 
Στον διαγωνισµό γίνονται

δεκτά φυσικά ή  νοµικά πρόσωπα
ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις
των ανωτέρω φυσικών ή νοµικών
προσώπων.

Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζε-
ται στο ποσοστό 2% της προϋπο-
λογισµένης δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι 1.199,72€  .
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στην εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρ-
υξης µε τα συνηµµένα µέρη της (σε
ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου
στη διεύθυνση:http:// www.eleusi-
na.gr/diag_diak.aspx?sflang=el.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ   
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«Κινηµατογραφική» ληστεία στη Μεταµόρφωση:
Άρπαξαν δύο χρηµατοκιβώτια

Άγνωστοι δράστες
διέρρηξαν τα ξηµε-
ρώµατα εταιρεία
διαχείρισης πολυκα-
τοικιών στη
Μεταµόρφωση και
σήκωσαν δύο
χρηµατοκιβώτια µε
µεγάλο χρηµατικό
ποσό, όπως είπαν
υπεύθυνοι της εται-
ρίας στην αστυνοµία.
Σύµφωνα µε αστυνο-
µικές πηγές, οι δρά-
στες, λίγο µετά τις 04:00, αφού απενεργοποίησαν τον συναγερµό, εισέβαλαν
στο κτίριο της εταιρείας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και σήκωσαν δύο
χρηµατοκιβώτια που, σύµφωνα µε την εταιρία, περιείχαν περίπου ένα εκα-
τοµµύριο ευρώ. Οι δράστες διέφυγαν, ενώ η αστυνοµία διενεργεί έρευνες
για τον εντοπισµό και τη σύλληψή τους.

ΈΈΈΈκκκκτττταααακκκκτττταααα    µµµµέέέέττττρρρραααα    ττττηηηηςςςς    ΕΕΕΕΛΛΛΛ....ΑΑΑΑΣΣΣΣ.... - Φόβοι για επιθέσεις σε εκλογικά κέντρα 
Έκτακτα µέτρα πρόκειται να λάβει η ΕΛ.ΑΣ. το Σαββατοκύριακο, καθώς υπάρχει ο φόβος για κατα-
δροµικές επιθέσεις στα κέντρα που θα διεξάγονται οι εκλογές 2019 για το ζήτηµα της άδειας στον
∆ηµήτρη Κουφοντίνα.Προκειµένου, να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας για την οµαλή διε-
ξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, πραγµατοποιήθηκε προχθες  τηλεδιάσκεψη υπό τον αρχηγό της
ΕΛ.ΑΣ., Αριστείδη Ανδρικόπουλο, µε συµµετέχοντες όλους τους αστυνοµικούς διευθυντές της
χώρας.
Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν τη δηµιουργία κλοιού ασφαλείας στα κυβερνητικά κτίρια της χώρας,
αλλά και διπλές ζώνες περιπολιών στα περίπτερα των υποψηφίων και στα εκλογικά κέντρα, ενώ η
µεγαλύτερη ανησυχία παρατηρείται για τα εκλογικά κέντρα στην περιοχή των Εξαρχείων.powered
by Rubicon Project«Αυτοψία» του αρχηγού στο κέντρο της Αθήνας ενόψει εκλογών.
Ο αρχηγός του Σώµατος, Αριστείδης Ανδρικόπουλος, πραγµατοποίησε αιφνιδιαστικά «αυτοψία»
χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας και πέρασε σχεδόν απ’ όλα τα εκλογικά περίπτερα των
υποψηφίων.Πάντως εξακολουθεί να υπάρχει µεγάλος προβληµατισµός στο υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, σχετικά µε τα επιχειρησιακά αντανακλαστικά των αστυνοµικών δυνάµεων στις καταδρ-
οµικές επιθέσεις. Μάλιστα η Ε∆Ε που διατάχθηκε για την πληµµελή αντίδραση στην επίθεση του
Ρουβίκωνα στη Βουλή, ανατέθηκε σε αντιστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος θα καλέσει για κατάθεση

τους αρµόδιους αξιωµατικούς.Στο «µικροσκόπιο» πρόκειται να µπει έγγραφο της κρατικής ασφάλειας που προειδοποιούσε για χτύπηµα στο Κοινοβούλιο, όπως
και ανάλογο έγγραφο που είχε συνταχθεί από τον φρούραρχο της Βουλής. Το ερώτηµα είναι γιατί οι δύο προειδοποιήσεις δεν ελήφθησαν υπόψη.

Γκαζάκια στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Μενίδι

Γκαζάκια τοποθέτησαν άγνω-
στοι στις 2 παρά δέκα τα
ξηµερώµατα της Πέµπτης
στο Μενίδι, στα γραφεία της
ΧΑ στη συµβολή των οδών
Πινδάρου και Αρχαίου
Θεάτρου.Από την έκρηξη
προκλήθηκαν υλικές ζηµιές.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 97
τ.µ. µε βοηθητικό χώρο 12
τ.µ. , σχεδόν καινούριο, µο-
νοκατοικία µε καλοριφέρ επί
της οδού Κιλκίς (αρ. 12)  στο
κέντρο του Ασπροπύργου,
που διαθέτει και µεγάλο α-
κάλυπτο χώρο . Κατά 
προτίµηση Έλληνες. 
Πληροφορίες κ. Γιώργος 
6934891843

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
80τµ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6984780807

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 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
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

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
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-
5576988

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακ-
τοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθ-
υµητή προϋπηρεσία σε ex-
van πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

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
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι ∆ Α
Η Λ Ι Κ Ι Ω Μ Ε Ν Η Σ . Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η :
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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ  
ΤΗΛ. 6932154263

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 
Mοντέλο 2004 1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ) µε 175.500 χλµ.
στην τιµή των 1150 ευρώ  

Πληροφορίες στο 6948683400

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ

ΜΑΓΑΖΙΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α /

ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ
Ή ΜΙΚΡΏΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΝ∆ΡΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΑΓΟΥΛΑ  

ΤΗΛ. 6931381272

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

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

και 6972720417 κος Στέλιος 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ

‘’ΜΑΡΙΝΕΛΑ’’ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΛΟΓΩ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ.
ΤΗΛ. 210 5576204
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

• ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• ΠΩΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

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

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

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

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

∆/ν ση Οικον οµικών  Υπηρε-
σιών
Ταχ. ∆/ν ση  Λ. Μαραθών ος 104,
(α  ́όροφ ος)
Ταχ. Κωδ. 19005 - Ν. Μάκρη        

Πληροφ ορίες:  Χρυσούλα Αλε-
ξαν δρή
Τηλ: 2294320573
Fax : 2294320535
E - m a i l :
promithies@marathon.gr 
Ι σ τ ο σ ε λ ί δ α :
http://www.marathon.gr

Προµήθεια τροφ ίµων  & λοιπών
ειδών  παν τοπωλείου ∆ήµου
Μαραθών ος & Νοµικών
Προσώπων .

Μαραθών ας  10 / 05 / 2019
Αριθµ. Πρωτ. :  8922

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

«Προµήθεια τροφ ίµων  &
λοιπών  ειδών  παν τοπωλείου

∆ήµου Μαραθών ος & Νοµικών
Προσώπων »

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκ-
τρονικό διαγωνισµό άνω των ορίων
µε σφραγισµένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιµής, για την Προµήθεια τρο-
φίµων και λοιπών ειδών παντοπω-
λείου για το ∆ήµο Μαραθώνος και
για τα Νοµικά του Πρόσωπα
εκτιµώµενης αξίας 310.553,72
Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α. 24%. (καθαρή αξία
264.212,59 €)

1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτου-
σας αρχής: ∆ήµος Μαραθώνος,
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών,
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 104,
(α΄ όροφος), Τ .Κ. 190 05 Ν.
Μάκρη, Τηλ. 2294320585,
2294320573, email:
promithies@marathon.gr, Ιστο-
σελίδα: www.marathon.gr 
2) Κωδικοί CPV:  03142500-3
"Αυγά" _ 03311000-2 "Ψάρια" _
15000000-8 "Τρόφιµα, ποτά,
καπνός και συναφή προϊόντα" _
15130000-8 "Προϊόντα κρέατος" _
15221000-3 "Κατεψυγµένα ψάρια"
_ 15300000-1 "Φρούτα, λαχανικά

και συναφή προϊόντα" _
15331170-9 "Κατεψυγµένα λαχα-
νικά" _ 15411110-6 "Ελαιόλαδο" _
15511000-3 "Γάλα" _ 15612500-6
"Προϊόντα αρτοποιίας" _
15800000-6 "∆ιάφορα προϊόντα
διατροφής" _ 15811510-4 "Σάντο-
υιτς" _ 15812000-3 "Είδη ζαχαρ-
οπλαστικής και γλυκίσµατα" _
39830000-9 "Προϊόντα καθαρι-
σµού"
3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου
παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρ-
εσίας: EL 30
4) Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα
έγγραφα της σύµβασης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου
www.marathon.gr.
5) Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν
επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφ-
ορών, εναλλακτικών προσφορών
και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
6) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: Στο
διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι
νόµιµα κατέχουν την άδεια για
άσκηση δραστηριότητας συναφή
µε το αντικείµενο της παρούσας
προµήθειας, και να δύνανται να
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλε-
σης της σύµβασης. 
7) Υποβολή προσφορών: Οι προ-
σφορές υποβάλλονται από τους
οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά
µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ),
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
Ν.4155/13, στους όρους της δια-
κήρυξης και στο άρθρο 11 της
Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής: 
- Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής
προσφορών: 22/05/2019 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 15:30 
- Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
υποβολής προσφορών:
17/06/2019 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 23:59
- Ηµεροµηνία αποσφράγισης προ-
σφορών (∆ιενέργειας ∆ιαγωνι-
σµού): Την τέταρτη εργάσιµη
ηµέρα µετά την καταληκτική ηµερ-
οµηνία υποβολής των προσφορών
και συγκεκριµένα 21/06/2019
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:30
π.µ. 
- Α/Α διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ:
73854
Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα. 
8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι
υποβαλλόµενες προσφορές
ισχύουν και δεσµεύουν τους οικο-
νοµικούς φορείς για διάστηµα
δώδεκα (12) µηνών από την επό-
µενη της διενέργειας του διαγωνι-
σµού
9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική. 

10) Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη
θα βαρύνει τον προϋπολογισµό
του ∆ήµου έτους 2019 µε χρηµα-
τοδότηση από το Υπουργείο
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον
προϋπολογισµό του Ν.Π.Ι.∆. µε
την επωνυµία Κοινωφελής
Επιχείρηση ∆ήµου Μαραθώνος
(Κ.Ε.∆.ΜΑ.), τον προϋπολογισµό
του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προ-
στασίας Αλληλεγγύης Προσχολι-
κής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας
(Τετράπολις) και τα Ν.Π.∆.∆. µε
την επωνυµία Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Μαραθώνος και Σχολική
Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Μαραθώνος,
τα οποία επιχορηγούνται από το
Υπουργείο Εσωτερικών µέσω των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των
∆ήµων και του Τ.Π.&∆. 
11) ∆ιάρκεια Σύµβασης: Ένα έτος
(1) από την υπογραφή της σύµβα-
σης και µε την ολοκλήρωση παρά-
δοσης του συνόλου της προµήθει-
ας. 
12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συµµε-
τοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00%
του προϋπολογισµού χωρίς
Φ.Π.Α., ήτοι 2.642,13 €, για το
σύνολο των οµάδων (τµηµάτων)
του διαγωνισµού. Για τα ποσά των
εγγυήσεων ανά οµάδα (τµήµα)
γίνεται αναφορά στη διακήρυξη. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύµβασης ορίζεται σε ποσοστό
5,00% της συµβατικής αξίας για τα
προσφερόµενα είδη, χωρίς το
ΦΠΑ. Η εγγύηση συµµετοχής
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφο-
ράς του διαγωνιζόµενου. 
13) Προδικαστική Προσφυγή:
Προσφυγή µπορεί να υποβάλλε-
ται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει.   
14) Ειδικοί όροι: Στην προσφορά
του υποψήφιου αναδόχου θα
συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα
όπως ορίζει η διακήρυξη. 
15) ∆ηµοσιεύσεις: Προκήρυξη της
παρούσας σύµβασης θα αποστα-
λεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συνολικό
κείµενο της διακήρυξης θα αναρτ-
ηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και το
Ε . Σ . Η . ∆ . Η . Σ .
(www.promitheus.gov.gr), καθώς
και στο portal του ∆ήµου
www.marathon.gr, ενώ η παρούσα
περίληψη στις εφηµερίδες, το
διαύγεια και τον πίνακα ανα-
κοινώσεων του δήµου.

Ο Αν τιδήµαρχος 
Οικον οµικής ∆ιαχείρισης & ∆ια-
φ άν ειας

Γεώργιος Κοροβέσης



16-θριάσιο Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

Λίγο πριν από το µεγάλο ραντεβού της δηµοκρατίας και της αυτοδιοίκησης, σας περιµένουµε σήµερα Παρασκευή 24 Μαΐου 
στις 20:30 στην πλατεία Ηρώων, στην οµιλία του υποψήφιου ∆ηµάρχου Ελευσίνας, Γιώργου Τσουκαλά. 

Σας περιµένουµε σε µια γιορτή της συµµετοχής και της συνδιαµόρφωσης για να ανανεώσουµε την εµπιστοσύνη 
στην πόλη µας και να σχεδιάσουµε µαζί τις επόµενες συλλογικές µας νίκες. 

Εδώ, στη δική µας πόλη, κρατάµε την τύχη στα χέρια µας, κερδίζουµε το µέλλον!

ΕΕννωωττιικκόόςς  ΣΣυυννδδυυαασσµµόόςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς--  ΜΜααγγοούύλλααςςΕΕννωωττιικκόόςς  ΣΣυυννδδυυαασσµµόόςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς--  ΜΜααγγοούύλλααςς
ΑΑννοοίίγγοουυµµεε  ππααννιιάά!!ΑΑννοοίίγγοουυµµεε  ππααννιιάά!!


