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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Γενικά άιθριος    

Η  θερµοκρασία έως 26°C

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα,Μαρίν ος 
Λουκά του Ευαγγελιστού, Αγίου Μαρίν ου
του γέρον τος
Σάββατο 19/10: Οσίας Κλεοπάτρας,

Αγίου Φίλων ος µάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Αντωνάρας ∆ηµήτριος Γ.
28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

ΜΑΝ∆ΡΑ 
Ασηµάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 
2105550323  08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 50 & Μπότσαρη,

Ζεφύρι, 2102387965

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
Αποστολοπούλου Ελένη ∆.

Καραϊσκάκη 72, 
2155155727

Λ. Κοσµόπουλος, Ν. Μελετίου και Χ. Παππούς 
στον Πρόεδρο του Πράσινου Ταµείου

Ο Αντιπεριφερειάρχης και οι ∆ήµαρχοι διατύπωσαν προτάσεις και 
έθεσαν σχετικά αιτήµατα για τη βιώσιµη ανάτπυξη των πόλεών τους 

Συνάντηση εργασίας πραγµατοποιήθηκε, την
Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019, στο γραφείο
του Προέδρου του Πράσινου Ταµείου κ.

Ευσταθίου Σταθόπουλου. Παρόντες ο Αντιπεριφερει-
άρχης  ∆υτικής Αττικής, κ. Ελευθέριος Κοσµόπουλος, ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και ο
∆ήµαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς.  

Η συζήτηση κινήθηκε γύρω σε θέµατα προστασίας του
περιβάλλοντος και συζητήθηκαν, από όλες τις πλευρές
προτάσεις για τη βιώσιµη ανάπτυξη των πόλεων τους. 

Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταµείου, παρουσία των
∆ιοικητικών Υπευθύνων ενηµέρωσε για τις εκκρεµότητες
σε προγράµµατα παρελθόντων ετών του Ταµείου.  Στο
διάλογο που ακολούθησε, ο Αντιπεριφερειάρχης και οι
∆ήµαρχοι διατύπωσαν προτάσεις και έθεσαν σχετικά
αιτήµατα στον Πρόεδρο. Ο κ. Σταθόπουλος εξέφρασε
την αµέριστη συµπαράστασή του στις προτάσεις των
∆ηµάρχων, στο πλαίσιο των από κοινού δυνατοτήτων,
αλλά και στον σχεδιασµό προγραµµάτων για την αντι-
µετώπιση κοινών περιβαλλοντικών προκλήσεων. 

Συνεχίζεται στη σελ. 4

«Καθαρή» λύση από το Περιφερειακό 
Συµβούλιο Αττικής για το Γραµµατικό

Γ. Πατούλης : ∆εν θα επιτρέψουµε σε κανέναν
να µετατρέψει σε νέα «Φυλή» το Γραµµατικό. 

Μετά από διαλογική συζήτηση που διήρκεσε πάν ω από
πέν τε ώρες, το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε
κατά πλειοψηφία ν α προχ ωρήσει η δοκιµαστική λειτουργία
της εγκατάστασης στο Γραµµατικό.

Το θέµα συζητήθηκε καν ον ικά στην  τελευταία συν εδρία-
ση  του Περιφερειακού Συµβουλίου, και όχ ι σε ειδική συν ε-
δρίαση , όπως αρχ ικά είχ ε πρόθεση η διοίκηση της Περιφ-
έρειας ν α πράξει, επειδή τέσσερις παρατάξεις ζήτησαν  ν α
συζητηθεί το θέµα των  απορριµµάτων  προ ηµερήσιας διά-
ταξης.

Καθαρές και υπεύθυν ες θέσεις από τη ∆ιοίκηση Πατούλη,
«κρυφτό» από µερίδα της αν τιπολίτευσης

Η παράταξη της ∆ιοίκησης έχ ον τας ξεκάθαρη θέση για το ζήτηµα αλλά και απόλυτη εµπιστοσύν η στις θέσεις
της, άν οιξε το διάλογο κι αν έδειξε την  αδυν αµία ορισµέν ων  παρατάξεων  της αν τιπολίτευσης ν α προτείν ουν  ρεα-
λιστικές και εφαρµόσιµες λύσεις, που θα οδηγούν  αφεν ός στο κλείσιµο της Φυλής και την  υιοθέτηση εν ός ν έου
συστήµατος διαχ είρισης των  απορριµµάτων  της Αττικής. Αφετέρου, πως θα διασφαλιστεί ότι δεν  θα απεν ταχ θεί
από την  ευρωπαϊκή χ ρηµατοδότηση το έργο του Γραµµατικού, αν  δεν  ξεκιν ήσει άµεσα η δοκιµαστική λειτουργία
του. Απέν ταξη που σηµαίν ει καταρχ ήν  ότι  θα χ ρειαστεί ν α επιστραφούν  πίσω στην  ΕΕ πάν ω από είκοσι εκα-
τοµµύρια ευρώ  και στη συν έχεια τα χ ρήµατα αυτά, ν α καταλογιστούν  σε όσους θα ευθύν ον ται για τη µη λειτο-
υργία του.

Οι παρατάξεις της αν τιπολίτευσης που ήταν  αν τίθετες στη δοκιµαστική λειτουργία του Γραµµατικού, την  ώρα
της κρίσιµης ψηφοφορίας για το Γραµµατικό «κρύφτηκαν » και επέλεξαν  την  αποχ ή, φοβούµεν ες προφαν ώς τον
καταλογισµό. 

Εν ώ αν  και έχ ει περάσει έν ας µήν ας από τη δηµόσια πρόσκληση της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής ν α
καταθέσουν  τις θέσεις τους για τη διαχ είριση των  στερεών  αποβλήτων , ακόµη δεν  το έχ ουν  κάν ει. 
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Στα ύψη παραµένει η εγκληµατικότητα παρά
το νέο επιχειρησιακό σχέδιο και µάλιστα
είναι χαρακτηριστικό ότι οι κακοποιοί δεν

διστάζουν να κάνουν ληστρικές επιθέσεις µε
πιστόλια και µαχαίρια για να αρπάξουν έστω και ένα
κινητό.

Προχθες το απόγευµα ένας 22χρονος στον
Ασπρόπυργο είδε ξαφνικά µπροστά του τέσσερα
άτοµα να τον απειλούν µε όπλο και µαχαίρι και να
του ζητούν να δώσει ότι είχε µαζί του.

∆εν δίστασαν µάλιστα να τον τραυµατίσουν στη
θωρακική χώρα για να του αρπάξουν µόνο το
κινητό του τηλέφωνο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ µετέφερε τον νεαρό στο
νοσοκοµείο, ενώ οι  δράστες κατάφεραν να
εξαφανιστούν.

Όλα δείχνουν όµως ότι  η συγκεκριµένη
συµµορία των κακοποιών χτύπησε και πάλι λίγο
αργότερα στον Ασπρόπυργο ληστεύοντας τον
υπάλληλο ενός πρατηρίου καυσίµων, αλλά και ένα
ταχυφαγείο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα.

Τη δηµιουργία διαύλου επικοι-
ν ων ίας και συν εργασίας αν άµεσα
στο Βιοτεχ ν ικό Επιµελητήριο
Πειραιώς και στον  Οργαν ισµό
Απασχ όλησης Εργατικού ∆υν αµι-
κού συµφών ησαν  ο Πρόεδρος
του ΒΕΠ κ. Αν δριαν ός Μιχ άλαρ-
ος και ο ∆ιοικητής του ΟΑΕ∆ κ.
Σπύρος Πρωτοψάλτης. 

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατ-
ης συν άν τησης, ο Πρόεδρος του
ΒΕΠ επισήµαν ε ότι ο βιοτεχ ν ικός
κόσµος και οι επαγγελµατίες επιζ-
ητούν  στεν ότερη συν εργασία µε
τον  ΟΑΕ∆ διότι αποτελεί τον
µον αδικό φορέα άµεσης
διασύν δεσης των  επιχ ειρήσεων
µε την  αγορά εργασίας εξειδικε-
υµέν ου προσωπικού. Ο κ. Αν δρ-
ιαν ός Μιχ άλαρος αν έφερε
επίσης, ότι διαπιστών εται σοβαρή έλλειψη τεχ ν ικών
ειδικοτήτων  ειδικά στα επαγγέλµατα του µετάλλου και
επαν έλαβε την  αν άγκη συν ολικής εν ίσχ υσης της
τεχ ν ικής εκπαίδευσης και της προσέλκυσης ν έων  στα
τεχ ν ικά επαγγέλµατα.

Ο ∆ιοικητής του ΟΑΕ∆ κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης
συν εχ άρη το ΒΕΠ για τις εύστοχ ες πρωτοβουλίες που
λαµβάν ει και τόν ισε ότι ο Οργαν ισµός θα βοηθήσει τις
επιχ ειρήσεις ν α καλύψουν  τις αν άγκες τους σε εκπαι-
δευµέν ο και καταρτισµέν ο εργατικό δυν αµικό, µέσα
από καιν οτόµες δράσεις σύζευξης της προσφοράς και
της ζήτησης στην  αγορά εργασίας.

«Προχ ωρούµε στον  συγχ ρον ισµό του ΟΑΕ∆ µε τις
αν άγκες των  τοπικών  κοιν ων ιών  και παράλληλα

‘’ακούµε’’ τις αν άγκες των  επιχ ειρήσεων , ούτως ώστε
ν α σχ εδιάσουµε αποτελεσµατικές δράσεις και συµπρά-
ξεις µε στόχ ο την  αύξηση της απασχ όλησης και την
περαιτέρω µείωση της αν εργίας», δήλωσε χ αρακτηρι-
στικά ο κ. Πρωτοψάλτης.

Ο πρόεδρος του ΒΕΠ κ. Αν δριαν ός Μιχ άλαρος
δήλωσε: «Η διασύν δεση των  επιχ ειρήσεων  µε τα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα αλλά και µε φορείς όπως είν αι ο
ΟΑΕ∆ είν αι µον όδροµος. Πρέπει ν α εν ταθεί αυτή η
συν εργασία διότι είν αι η µον αδική ευκαιρία ν α
αν οίξουν  άµεσα αν αγκαίες θέσεις εργασίας, κυρίως σε
τεχ ν ικές ειδικότητες. Η σηµεριν ή επαφή µε τον  ∆ιοικ-
ητή του ΟΑΕ∆ επιβεβαιών ει ότι µπορούµε και θέλουµε
ν α εν ισχ ύσουµε την  Ελλάδα που εργάζεται, παράγει
και αν απτύσσεται».

Πρωτοβουλίες αιχµής για την έλλειψη βασικών τεχνικών ειδικοτήτων
αλλά και τον καθορισµό προγραµµάτων επιµόρφωσης ανέργων 

Πιο στενή συνεργασία ΒΕΠ µε ΟΑΕ∆ 
για την ενίσχυση των τεχνικών επαγγελµάτων 

Τρόµος στον Ασπρόπυργο για 22χρονο: 
Επίθεση κακοποιών µε πιστόλια για ένα... κινητό!

Τοποθέτηση βαρέως τύπου
αίθουσας διδασκαλίας για την

εξυπηρέτηση των αναγκών 
Στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

Η ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου Ασπροπύργου
φροντίζει  να καλύπτονται  οι  ανάγκες που
προκύπτουν στις σχολικές µονάδες του ∆ήµου,
ενώ παράλληλα υλοποιεί εργασίες αναβάθµισης
και υποστήριξης όλων των σχολικών εγκαταστά-
σεων, υπηρετώντας τις ανάγκες της µαθητικής
κοινότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό και λαµβάνοντας υπόψη τις
ανάγκες του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ασπρ-
οπύργου, η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου,
προχώρησε στην τοποθέτηση, µιας ακόµα υπε-
ρσύγχρονης, βαρέως τύπου αίθουσας διδασ-
καλίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών των
µαθητών του σχολείου. 

Η ∆ιευθύντρια, κ. Ερασµία Πίτσου, οι Εκπαι-
δευτικοί και οι µαθητές-τριες του 9ου ∆ηµοτικού
Σχολείου, στέλνοντας επιστολή, ευχαρίστησαν
θερµά τον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου, την ∆ιεύθυ-
νση Παιδείας και την Τεχνική Υπηρεσία αναφέρ-
οντας χαρακτηριστικά:

«Για µια ακόµα φορά υπογραµµίζουµε µε χαρά
όχι µόνο την προφανή χρησιµότητα της δηµιο-
υργίας παρόµοιων υποδοµών για τα παιδιά του
σχολείου µας, αλλά και το κλίµα συνεργασίας
εντός του οποίου υλοποιούνται. 

Όλοι µας –εκπαιδευτικοί, µαθητές και γονείς-
νιώθουµε υπερήφανοι κάθε φορά που επιτυγχά-
νουµε να υπερβούµε δυσκολίες, αδράνεια ή
επιφυλάξεις, υπηρετώντας στόχους πολιτισµού
και γενικότερης προόδου για το σχολείο και την
κοινότητα».  

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ∆ΙΝΕΙ ΒΑΡΟΣ ΣΤΗ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
∆ΙΑΡΚΏΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Με την απόφαση  που κατατέθηκε  και τελικά
ψηφίστηκε διασφαλίζεται οριστικά ότι:

-       ∆εν θα δηµιουργηθεί στην περιοχή µια «νέα
Φυλή», όπου θάβονται µέχρι σήµερα ανεξέλεγκτα
και χωρίς επεξεργασία σκουπίδια. Αντίθετα στο
Γραµµατικό θα λειτουργήσει η εγκατάσταση ως
Χώρος Υποδοχής αδρανών Υπολειµµάτων, διασφ-
αλίζοντας µε τον τρόπο αυτό το περιβάλλον και τη
δηµόσια υγεία. 

-       Τα αδρανή υπολείµµατα που θα κατε-
υθύνονται στην εγκατάσταση, θα προέρχονται
µόνο από τους µπλε κάδους ανακύκλωσης της
γύρω περιοχής.

-       ∆εν θα επιβαρυνθούν οι πολίτες µε το ποσό
των περίπου 20 εκατ. ευρώ τα οποία σε περίπτω-
ση µη δοκιµαστικής λειτουργίας της εγκατάστα-
σης, η Ελλάδα ήταν υποχρεωµένη να επιστρέψει
στην Ε.Ε. λόγω της απένταξης του έργου από τη
χρηµατοδότηση.

Στην  τοποθέτηση του ο Γιώργος Πατούλης ξεκαθάρ-
ισε την  απόλυτη δέσµευση του αφεν ός ν α µην  επι-
τρέψει ν α λειτουργήσει αν οικτή χ ωµατερή στο Γραµµα-

τικό. Αφετέρου, ν α βάλει
τέλος στην  αδράν εια ετών
και ν α προωθήσει µε τη µέγι-
στη δυν ατή συν αίν εση, στο
σχ εδιασµό και εφαρµογή

εν ός σύγχ ρον ου συστήµατος διαχ είρισης των  απορρ-
ιµµάτων  της Αττικής, που θα σέβεται το περιβάλλον ,
θα προστατεύει τη δηµόσια υγεία και θα υιοθετεί τις
πλέον  σύγχ ρον ες τεχ ν ολογίες. 

Όπως τόν ισε χ αρακτηριστικά: «∆εσµεύοµαι απέ-
ν αν τι στους πολίτες της Αττικής ότι ο χ ώρος σε καµία
περίπτωση δεν  θα γίν ει ΧΥΤΑ, αλλά θα προορίζεται
µόν ο ως χ ώρος εν απόθεσης αδραν οποιηµέν ων
υλικών  που θα προέρχ ον ται αποκλειστικά από τη
γύρω περιοχ ή». 

∆εν  θα υποκύψουµε στον  λαϊκισµό στο ζήτηµα των
απορριµµάτων

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής έφερε προ των  ευθυν ών
τους τις παρατάξεις εκείν ες, που όλο αυτό το διάστηµα
ζητούν  υποκριτικά το κλείσιµο της Φυλής, χ ωρίς ν α
προτείν ουν  ρεαλιστική εν αλλακτική λύση. Εν ώ και
στην  περίπτωση του Γραµµατικού επέλεξαν  όχ ι ν α
καταψηφίσουν  την  πρόταση για έν αρξη δοκιµαστικής
λειτουργίας του, όπως δήλων αν , αλλά την  αποχ ή.

Εν ώ δεν  απάν τησαν  µε ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί
ότι δεν  θα υπάρξει επιστροφή στα ταµεία της ΕΕ και
καταλογισµός των  χ ρηµάτων  που έχ ουν  ήδη εκταµιε-
υθεί για το έργο. 

Ο Γ. Πατουλης τόν ισε πως : «∆ίν ουµε τέλος στην
παρατεταµέν η αγων ία των  πολιτών  και διασφαλίζουµε
ότι σε καµία περίπτωση δεν  θα επαν αληφθεί το απα-
ράδεκτο φαιν όµεν ο της Φυλής. Σε αν τίθεση µε άλλες
παρατάξεις οι οποίες επέλεξαν  τη φυγή όταν  κλήθηκαν
ν α πάρουν  µία απόφαση που αφορά χ ιλιάδες πολίτες,
εµείς µακριά από λαϊκισµούς και ιδεοληψίες, δίν ουµε
λύσεις. 

Θα προχ ωρήσουµε στο σχ εδιασµό µας, µε ρεαλιστι-
κά χ ρον οδιαγράµµατα, για µία αποτελεσµατική διαχ είρ-
ιση των  απορριµµάτων  δίν ον τας έµφαση στην
αν ακύκλωση και την  επαν αχ ρησιµοποίηση. Επαν α-
λαµβάν ω κατηγορηµατικά ότι στο Γραµµατικό ξεκιν ά η
δοκιµαστική λειτουργία της εγκατάστασης όπου θα
κατευθύν ον ται  µόν ον  υπολείµµατα των  µπλε κάδων
αν ακύκλωσης της περιοχ ής .

Η πρόταση για την  έν αρξη της δοκιµαστικής λειτο-
υργίας του ΧΥΤΥ Γραµµατικού  υπερψηφίστηκε από
την  Παράταξη της Νέας Αρχ ής για την  Αττική του Γ.
Πατούλη και την  Παράταξη  ∆ύν αµης Ζωής µε επικεφ-
αλής την  κ. Ρ. ∆ούρου.

Κατά ψήφισε η παράταξη ∆ηµιουργία Ξαν ά  του κ. Θ.
Τζήµερου, η Οικολογική Συµµαχ ία για την  Περιφέρεια
Αττικής του κ. Γ. ∆ηµητρίου, εν ώ από την  ψηφοφορία
απείχ αν  οι παρατάξεις Αν εξάρτητη Αυτοδιοίκηση του
κ. Γ. Σγουρού, Λαϊκή Συσπείρωση του κ.Γ. Πρωτούλη,
Αν υπότακτη Αττική της κ. Μ. Τσίχ λη και  Αν τικαπιτα-
λιστική Αρχ ή Αν ατροπή στην  Αττική του κ. Κ. Του-
λγαρίδη.  

Τα θετικά σηµεία της απόφασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                        
Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                           
∆ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

(Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
∆/ν ση : Μεσσην ίας και ∆αµασ-

κην ού
Πληροφορίες : κ. Ψυρροπούλου-

κ.Βάσσου  
Τηλ.: 2109922899 – 2109944001
Fax: 2109910036
E-mail : paodil@otenet.gr

Ηλιούπολη: 17-10-2019
Αρ. Πρωτ.1467

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

για τη σύν αψη Σύµβασης
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορι-

σµέν ου Χρόν ου 
Του ΝΠ∆∆ «Πολιτιστικές Αθλ-
ητικός Οργαν ισµός ∆ήµου

Ηλιούπολης  (Π.Α.Ο.∆.ΗΛ) – Γρη-
γόρης Γρηγορίου 

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ-

ου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο
1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύµφω-
να µε τις οποίες δεν υπάγεται στις
διατάξεις των κεφαλαίων Α ,́Β  ́και Γ΄
το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσω-
πικό των µε οποιαδήποτε ονοµασία
Οργανισµών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθµού. 
Τ ις διατάξεις του Ν.3852/2010

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλι-
κράτης» (ΦΕΚ 87 Α) όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
Την υπ’ αριθ.

ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣ

ΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891
(ΦΕΚ 1774/Β/17-6-2016) υπουργι-
κή απόφαση «Έγκριση Οργανωτι-
κού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλ-
ησης για Όλους».
Την υπ  ́ αριθ. 17/2019 απόφαση

∆Σ που αφορά τον προγραµµατι-
σµό προσλήψεων ΠΦΑ για την υλο-
ποίηση των προγραµµάτων
Π.Α.γ.Ο 2019-2020.
Την ΑΠ.

ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/43
9980/15334/1266/14-08-2019
ΚΥΑ «Έγκριση Κατανοµής Θέσεων
για την πρόσληψη Πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) µε
σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και
των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών που
υλοποιούν Προγράµµατα Άθλησης
για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2019-
2020. 
Την Α.Π.:

ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣ
ΠΕΠΑΟ/455395/15814/1309/415/
27-08-2019 «Πιστοποίηση φορέων
υλοποίησης Π.Α.γ.Ο περιόδου
2019-2020».
Την Α.Π.:

ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣ
ΠΕΠΑΟ/475250/16570/1375/418/
6-09-2019 «Έγκριση υλοποίησης
δοµηµένων ειδικών προγραµµάτων
άθλησης για όλους µεγάλης διάρκει-
ας περιόδου 2019-2020».
Την υπ  ́ αριθ.64/2019 απόφαση

∆Σ πρόσληψης ενός (1)
Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου µε ωριαία αντιµι-
σθία, για την υλοποίηση των ειδικών
προγραµµάτων Άθλησης για Όλους
(Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2019-2020.   
Την υπ’ αριθµ.216/2019 απόφαση

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηλιούπολ-
ης περί ορισµού Προέδρου στο Ν.Π.
και τις υπ’ αριθµ. 57/2019 και
61/2019  αποφάσεις του ∆.Σ. του
Νοµικού Προσώπου περί συγκρότ-

ησης σε σώµα και περί νοµιµο-
ποίησης εκπροσώπων του
Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικός Αθλητικός
Οργανισµός ∆ήµου Ηλιούπολης
(Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγο-
ρίου»
Το γεγονός ότι µε την παρούσα

προκαλείται δαπάνη η οποία θα
αντιµετωπίζεται  αποκλειστικά από
την είσπραξη εσόδων από την κατα-
βολή αντιτίµου υπό την µορφή
διδάκτρων από τους ωφελούµενος
ή από είσπραξη δωρεών και χορη-
γιών ή µέσω της Γ.Γ.Α. καθώς και ότι
η απασχόληση των Π.Φ.Α. κατά τα
ανωτέρω δεν αναγνωρίζεται ως
υπηρεσία για βαθµολογική ή µισθο-
λογική εξέλιξη.
Το υπ  ́αριθµ. ΦΕΚ 1538/τ.Β /́11-

6-2014 σύστασης του Οργανισµού
Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του ΝΠ∆∆
«Πολιτιστικές Αθλητικός Οργανι-
σµός ∆ήµου Ηλιούπολης
(Π.Α.Ο.∆.ΗΛ) – Γρηγόρης Γρηγο-
ρίου 
Τις ανάγκες του Τµήµατος Αθλητι-

σµού του Ν.Π.

Α ν  α κ ο ι ν  ώ ν  ε ι 

Την  πρόσληψη εν ός (1)
Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµέν ου
χρόν ου(Ι.∆.Ο.Χ.), διάρκειας έως
οκτώ (8) µην ών  από την  ηµεροµ-
ην ία πρόσληψης, µε ωριαία αποζ-
ηµίωση, για την  υλοποίηση των
Ειδικών  Προγραµµάτων  «Άθλ-
ησης για Όλους» περιόδου 2019-
2020, ως εξής:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει
σύµφωνα µε την υπ  ́ αριθ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/
ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/89

1 (ΦΕΚ 1774/Β/17-6-2016) υπουργι-
κή απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού
Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης
για Όλους»
Βασικό κριτήριο των υποψηφίων

είναι η ανεργία.
Τυπικό προσόν είναι το πτυχίο

Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδα-
πής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Πριµοδοτείται η αποδεδειγµένη

προϋπηρεσία, έως 20 µήνες από
τους τελευταίους 24 µήνες, στον
Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν

κώλυµα κατά το άρθρο 22 του
Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικα-
στική απαγόρευση)

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά 
Οι ενδιαφερόµενοι Π.Φ.Α που επιθ-

υµούν να απασχοληθούν στα
Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο
φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέ-
πει να συνοδεύεται από :
Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφ-

έρεται στην προϋπηρεσία στα προ-
γράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω
σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου
πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή
ειδικότητας κ.λπ.
Υπεύθυνη δήλωση του

Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην αίτηση και στοβιο
γραφικό σηµείωµα είναι αληθή.
Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγω-

γής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού

τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή
ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλο-
δαπής αναγνωρισµένου στην Ελλά-
δα.
Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότ-

ητας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-

στασης.
Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης

κατοικίας.
Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνερ-

γος.
Έγγραφα που αποδεικνύουν

προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή
άλλα αποδεικτικά στοιχεία του
κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλ-
υψης (µισθολογικές καταστάσεις
Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών
ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα απο-
δεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρ-
ακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρε-
σιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπ-
ηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθ-
εώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά
που να αποδεικνύουν όσα αναφέρον-
ται στο βιογραφικό σηµείωµα και τα
οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδι-

ότητα του πολυτέκνου ή του γονέα
µονογονεϊκήςοικογένειας σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία.

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων –
Ενστάσεις 
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης

των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο

∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Ηλιούπολ-
ης, στο χώρο ανακοινώσεων του
∆ηµαρχείου Ηλιούπολης και στην
ιστοσελίδα athlitismos.dimosil-
ioupolis.gr.   Οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να υποβάλλουν ενστάσεις στον
φορέα, µέσα σε αποκλειστική προθε-
σµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµε-
ρών από την εποµένη της ανάρτησης
των πινάκων στο γραφείο του ΝΠ∆∆.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω
προθεσµίας, οι ενστάσεις εξετάζονται
και καταρτίζονται οριστικοί πίνακες
κατάταξης των υποψηφίων.

Προθεσµία και τόπος υποβολής
αιτήσεων  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υπο-

βάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσω-
πικού (υπόψη κ. Ψυρροπούλου ή κ.
Βάσσου) του ΝΠ∆∆
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) -
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Μεσσηνίας
26 και ∆αµασκηνού τ.κ 16342
Ηλιούπολη) κατά τις ώρες  09:00 –
13:00 για δέκα (10) ηµερολογιακές
ηµέρες από την εποµένη της
δηµοσίευσης της παρούσας ανα-
κοίνωσης και συγκεκριµένα από
19/10/2019 έως και 29/10/2019
Η παρούσα δηµοσιεύεται σε δυο (2)

εφηµερίδες, και αναρτάται  στο ∆ηµο-
τικό Κολυµβητήριο Ηλιούπολης, στο
χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου
Ηλιούπολης και στην  ιστοσελίδα ath-
litismos.dimosilioupolis.gr.

Ο     ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Συνεχίζεται από σελ. 2
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20.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΟΝ∆ΥΛΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Ρ. ∆ΟΥΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝ∆ΡΑ 

Την ανάθεση της νοµικής εκπροσώπησης της πρώην Περιφερειάρχη
Αττικής Ρένας ∆ούρου ενώπιον του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθη-
νών σχετικά µε τις πληµµύρες στη Μάνδρα, σε γνωστό δικηγόρο, απο-
φάσισε η Π. Αττικής, σύµφωνα µε έγγραφο που αναρτήθηκε στη
∆ιαύγεια.

Η υπεράσπιση κοστολογήθηκε ως εξής:
α. Για την παροχή υπηρεσιών κατά την κυρία ανάκριση, µελέτη δικο-

γραφίας, ενηµέρωση, σύνταξη υποµνηµάτων κλπ, πόσο 4.000 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 4.960 ευρώ συµπ/νου Φ.Π.Α.

β. Για την παροχή υπηρεσιών και την παράσταση στο ακροατήριο, σε 

περίπτωση παραποµπής, πόσο 12.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι
14.880 ευρώ. συµπ/νου Φ.Π.Α.

Συνολικά ύψος 19.840,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
(πληροφορί ες από aftodioikisi.gr)

Για όσους «τακτοποίησαν »
ηµιυπαίθριους χώρους και δεν
τους έχουν  δηλώσει στο ∆ήµο. 

Εντολή για διασταυρώσεις 
µε πιθανότητα πληρωµής 
αναδροµικών δηµοτικών 
τελών 5 ετών.

Μπλέξιµο για όσους ιδιοκτήτες
ακινήτων που «τακτοποίησαν» αυθ-
αίρετα και ηµιυπαίθριους χώρους
και δεν τους έχουν δηλώσει στο
∆ήµο. Σύµφωνα µε πληροφορίες
της Καθηµερινής, δόθηκε εντολή
για διασταυρώσεις και επαλήθευση
στοιχείων τ.µ. και υπάρχει πιθανότ-
ητα πληρωµής αναδροµικών δηµο-
τικών τελών 5 ετών.

Σηµειώνεται ότι τα τελευταία 10
χρόνια αποκαλύφθηκαν εκατοντά-

δες χιλιάδες τετραγωνικά κτιρίων,
όταν δηλώθηκαν µέσω των
ρυθµίσεων τακτοποίησης των
παράνοµα κλεισµένων ηµιυπαιθ-
ρίων χώρων ή αυθαίρετων κατασ-
κευών και κτισµάτων. Η κυβέρνηση
έχει εγγράψει στον νέο προϋπολο-
γισµό έξτρα έσοδα 60 εκατοµ-
µυρίων ευρώ από τις διαστα-
υρώσεις, που θα τρεξουν το 2020.
Όπως αναφέρεται µάλιστα, το µέτρο
δεν έχει ξεκινήσει αλλά θεωρείται
κάτι παραπάνω από πιθανό ότι θα
αποδώσει  τα προσδοκώµενα
έσοδα. Μετά την αποκάλυψη των
πραγµατικών τετραγωνικών, θα
επανυπολογιστούν και οι φόροι
ακινήτων που θα πληρώνουν οι
ιδιοκτήτες τους, δηλαδή ο ΕΝΦΙΑ,
οι φόροι µεταβίβασης, τα τεκµήρια,
ο φόρος ηλεκτροδοτούµενων
χώρων, τα τέλη ακίνητης περιου-
σίας, τα δηµοτικά τέλη κλπ.

Παράταση ζωής για κοινωνικά παντοπωλεία,
φαρµακεία και συσσίτια δήµων

Π
αράταση ζωής για τρία χ ρόν ια αν αµέν εται ν α δοθεί, σύµφων α µε πληροφορίες,
σε Κοιν ων ικά Παν τοπωλεία, Κοιν ων ικά Φαρµακεία και Συσσίτια, τις κοιν ων ι-
κές δοµές που διατηρούν  οι δήµοι της Θεσσαλον ίκης που απειλούν ταν  µε λου-

κέτο από τις αρχ ές του 2020.

Τα Κοιν ων ικά Παν τοπωλεία, τα Κοιν ων ικά Φαρµακεία και τα Συσσίτια είν αι δοµές
που στηρίζουν  καθηµεριν ά χ ιλιάδες πολίτες ευάλωτων  κοιν ων ικών  οµάδων .
«Υπάρχ ει αγων ία για το µέλλον .
Οι συγκεκριµέν ες δοµές υποστηρίζουν  περισσότερους από 6.000 ωφελούµεν ους

στους δήµους της Θεσσαλον ίκης. Η κοιν ων ική πολιτική δεν  βασίζεται µόν ο σε επι-
δοµατικά χ αρακτηριστικά, διότι έν ας άν θρωπος χ ρειάζεται επίσης ψυχ ο-κοιν ων ική
υποστήριξη από εξειδικευµέν ο προσωπικό», είχ ε δηλώσει στις αρχ ές του Οκτωβρίου
στο ραδιοφων ικό σταθµό του ΑΠΕ-ΜΠΕ "Πρακτορείο 104,9Fm", ο πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζοµέν ων  στις Κοιν ων ικές ∆οµές Άµεσης Αν τιµετώπισης της Φτώχ ει-
ας, ∆ηµήτρης Κν ης.
Η κυβέρν ηση ΣΥΡΙΖΑ, σύµφων α µε τον  κ. Κν η, «είχ ε αποφασίσει ν α µην  παρα-
ταθεί η λειτουργία των  ∆οµών  Παροχ ής Βασικών  Αγαθών , κάτι που θα οδηγούσε στο
κλείσιµο των  280 δοµών  στήριξης ευάλωτων  κοιν ων ικά οµάδων  σε παν ελλαδικό
επίπεδο που καλύπτουν  τις βασικές αν άγκες χ ιλιάδων  συµπολιτών  µας σε τρόφιµα
και φάρµακα».
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ΗΗΗΗ    ΘΘΘΘΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΡΡΡΡΧΧΧΧΟΟΟΟΝΝΝΝΤΤΤΤΩΩΩΩ    
Αρτοζαχαροπλαστείο

Βενιζέλου Ελευθερίου 100, Ελευσίνα, 2105561050
ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΩΣ 

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ

ΣΕ ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ

Με ουσιαστικά περιβαλλον τικά και µην ύµατα ασφά-
λειας αλλά και τη µεγαλύτερη συµµετοχ ή των  τελευ-
ταίων  ετών , πραγµατοποιήθηκε ο 8ος Ποδηλατικός
Γύρος της Ζωφριάς το πρωί της Κυριακής 13 Οκτω-
βρίου. 

Στον  ποδηλατικό Γύρο που και φέτος το σύν θηµα
ήταν  “Όχ ι στη Χωµατερή – Ναι στην  αν ακύκλωση”
συµµετείχ αν  άτοµα κάθε ηλικίας! 

Φιλόξεν οι οικοδεσπότες η Πρόεδρος του Συλλόγου
της Ζωφριάς Ευαγγελία Κωβαίου, συν επικουρούµεν η
από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αλλά και
από τον  Σκακιστικό Όµιλο “Τριαν τάφυλλος Σιαπέρας”
από το βήµα της εκδήλωσης ευχ αρίστησε όλους
εκείν ους που συµµετείχ αν  στον  8 Ποδηλατικό Γύρο
αλλά και σε κείν ους που συν έβαλαν  στην  άρτια διο-
ργάν ωση, απευθύν ον τας ιδιαίτερες ευχ αριστίες στους
χ ορηγούς. 

Έπαθλα στους ν ικητές. 

Η Ευαγγελία Κωβαίου λίγο πριν  την  κλήρωση και την
απον οµή των  επάθλων  στους ν ικητές, δεν  παρέλειψε
ν α κάν ει ιδιαίτερη αν αφορά στα αγαθά της αν ακύκλω-
σης επισηµαίν ον τας την  αξία των  µπλε κάδων  και της 

σωστής τους χ ρήσης αλλά και των  κοµποστοποιη-
τών , που µπορούν  ν α οδηγήσουν  τα ν οικοκυριά και
τους χ ρήστες τους σε ποσοστό αν ακύκλωσης έως και
90%!

Η Πρόεδρος όπως και πέρσι µίλησε και για την  τερά-
στια αξία του κράν ους, προτρέπον τας τους Ποδηλάτες
µικρούς και µεγάλους ν α το φορούν  πάν τοτε, ακόµη
και για µικρές διαδροµές. Τόν ισε µάλιστα πως από του
χ ρόν ου, οι ποδηλάτες που θα φορούν  κράν η θα επι-
βραβεύον ται. 

Στην  έν αρξη των  δύο Ποδηλατικών  διαδροµών  της
µεγάλης που ήταν  7 χ ιλιόµετρα αλλά και της µικρής δια-
δροµής στην  οποία έλαβαν  µέρος λιλιπούτειοι ποδηλά-
τες, συµµετείχ αν  µε χ αρά οι Ζωφριώτες ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι, Παν αγιώτης Καµαριν όπουλος και Νίκος
Χατζητρακόσιας, οι οποίοι ήταν  µεταξύ εκείν ων  που
απέν ειµαν  και έπαθλα στους ν ικητές. 

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι στην  άρτια από κάθε άποψη
διοργάν ωση για την  ασφάλεια των  Ποδηλατών , συµµε-
τείχ ε όχ ηµα της ∆ηµοτικής Αστυν οµίας και ασθεν οφ-
όρο, εν ώ πριν  τον  Ποδηλατικό Γύρο της Ζωφριάς, το
Cy cle Sport πραγµατοποίησε δωρεάν  serv ise (έλεγχ ο
στα ελαστικά και στα φρέν α). Και του χ ρόν ου µε υγεία
και µε ακόµη µεγαλύτερη συµµετοχ ή. 

Με τη µεγαλύτερη συµµετοχή των τελευταίων ετών, 
πραγµατοποιήθηκε ο 8ος Ποδηλατικός Γύρος της Ζωφριάς 

Και φέτος το σύνθηµα ήταν “Όχι στη Χωµατερή – Ναι στην ανακύκλωση” 

Αλλαγή ώρας: 
Πότε γυρίζουµε τα 
ρολόγια µία ώρα πίσω

Η αλλαγή ώρας σε χειµερινή θα
πραγµατοποιηθεί τα ξηµερώµατα της
τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου.
Φέτος, αυτή η Κυριακή είναι στις 27
Οκτωβρίου και συνεπώς όλοι θα

πρέπει να γυρίσουν τα ρολόγια τους µια ώρα πίσω.

Υπενθυµίζεται ότι τον περασµένο Μάρτιο το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο ψήφισε τον τερµατισµό της αλλαγής της ώρας από χειµε-
ρινή σε εαρινή από το 2021. Είχε προηγηθεί η Επιτροπή Μεταφ-
ορών η οποία είχε ψηφίσει ότι η αλλαγή ώρας πρέπει να στα

µατήσει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2021 για τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν να διατηρήσουν µόνιµα τη
θερινή ώρα, ενώ για τα κράτη - µέλη που επιθυµούν τη χειµερι-
νή ώρα, η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτω-
βρίου της ίδιας χρονιάς.Οι χώρες έχουν περιθώριο µέχρι τον
Απρίλιο του 2020 να αποφασίσουν ποια ώρα θα κρατήσουν.

Πότε ξεκίνησε η αλλαγή της ώρας

Αρχής γενοµένης από το 1980, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε
σταδιακά νοµοθεσία που έθετε τέρµα στα αποκλίνοντα χρονο-
διαγράµµατα των εθνικών τους αλλαγών ώρας. Το 2018 ωστό-
σο, ο σκοπός των αλλαγών της ώρας κατέστη πολύ λιγότερο
ενδεδειγµένος, καθώς µελέτες δείχνουν ότι η εξοικονόµηση
ενέργειας είναι πλέον οριακή και ολοένα και συχνότερα οι 

πολίτες διαµαρτύρονται για τις αρνητικές επιπτώσεις στην
υγεία.
Βασιζόµενη στο αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο

πλαίσιο της αξιολόγησης του ισχύοντος καθεστώτος, η Επιτροπή
πραγµατοποίησε δηµόσια διαβούλευση το καλοκαίρι του 2018
και έλαβε 4,6 εκατοµµύρια απαντήσεις, που είναι ο υψηλότερος
αριθµός απαντήσεων που έχουν ληφθεί σε δηµόσια διαβούλευση
που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 84 % των
απαντήσεων ήταν υπέρ της κατάργησης των εποχιακών
αλλαγών της ώρας. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει κανένας
λόγος για να συνεχίσουν οι Βρυξέλλες να ρυθµίζουν τις εποχια-
κές αλλαγές της ώρας και ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι
ελεύθερα να αποφασίζουν κατά πόσο επιθυµούν να διαβιούν σε
θερινή ή χειµερινή ώρα και να χειριστούν το θέµα σε εθνικό
επίπεδο, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας.
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Οδηγίες για την εποχική γρίπη 2019-2020 και τον αντιγριπικό εµβολιασµό
Σύµφωνα µε το από 04-10-2019

έγγραφο του Υπουργείου Υγείας
«Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη
2019-2020–Αντιγριπικός Εµβολια-
σµός» επισηµαίνουµε τα παρακάτω:

Κάθε επιδηµική έξαρση της γρίπης
εισβάλει ταχύτατα, µε αποτέλεσµα να
είναι δύσκολη η πρόβλεψη του χρό-
νου αλλά και του τόπου εκδήλωσής
της, ενώ συχνά προκαλεί την αποδιο-
ργάνωση της επαγγελµατικής και της
κοινωνικής ζωής, την υπέρµετρη
αύξηση της κατανάλωσης φαρµάκων
και όχι σπάνια, την αύξηση της
θνησιµότητας.

Οι τοπικοί εποχικοί παράγοντες
που ευνοούν τον ταχύτατο τρόπο
µετάδοσης του ιού της γρίπης
µέσω σταγονιδίων καθιστούν ανα-
ποτελεσµατική την  πρόληψη
µόνο µε τους κλασσικούς τρόπους
(π.χ. αποφυγή συγχρωτισµού σε
κλειστούς χώρους, αποµόνωση
πασχόντων, µέτρα ατοµικής υγιει-
νής κλπ.).

Ο αποτελεσµατικότερος τρόπος
πρόληψης είναι ο εµβολιασµός µε το
αντιγριπικό εµβόλιο, το οποίο, όταν
χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα προφυ-
λάσσει από τη µετάδοση του ιού της
γρίπης, συµβάλει στην προστασία
από τις σοβαρές επιπλοκές της
γρίπης καθώς και κατά επέκταση
στην µείωση απουσιών από την
εργασία και το σχολείο και κάθε άλλη

κοινωνική εκδήλωση.

Για τη φετινή περίοδο µπορεί να
συνταγογραφείται οποιοδήποτε αντι-
γριπικό εµβόλιο του οποίου η σύνθε-
ση περιέχει τα εγκεκριµένα στελέχη
(που διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας)
από τον Ελληνικό Οργανισµό
Φαρµάκων (ΕΟΦ), σύµφωνα µε το
Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών.

Οι οµάδες αυξηµένου κινδύνου
είναι οι εξής:

1. Εργαζόµενοι σε χώρους
παροχής υπηρεσιών υγείας
(ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και
λοιποί εργαζόµενοι).

2. Άτοµα ηλικίας 60 ετών και άνω
3. Παιδιά (6 µηνών και άνω) και

ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή
περισσότερους από τους παρ-
ακάτω επιβαρυντικούς παρά-
γοντες ή χρόνια νοσήµατα:
 Άσθµα ή άλλες χρόνιες

πνευµονοπάθειες
 Καρδιακή νόσο µε σοβαρές

αιµοδυναµικές διαταραχές
 Ανοσοκαταστολή (κληρονοµική

ή επίκτητη εξαιτίας νοσήµατος ή
θεραπείας).
 Μεταµόσχευση οργάνων
 ∆ρεπανοκυτταρική νόσο (και

άλλες αιµοσφαιρινοπάθειες)
 Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρό-

νιο µεταβολικό νόσηµα
 Χρόνια νεφροπάθεια
 Νευρολογικά ή Νευροµυϊκά

νοσήµατα

4 .

Έγκυες
γ υ ν α ί κ ε ς

ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης,
λεχωίδες και θηλάζουσες.

5. Άτοµα µε νοσογόνο παχυσαρκία
(∆είκτη Μάζας Σώµατος >40Κg/m²)
και παιδιά µε ∆ΜΣ> 95Η ΕΘ

6. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη
µακροχρόνια (π.χ.για νόσο
Kawasaki, ρευµατοειδή αρθρίτιδα και
άλλα) για τον πιθανό κίνδυνο εµφάνι-
σης συνδρόµου Reye µετά από
γρίπη.

7. Άτοµα που
βρίσκονται σε

στενή επαφή
µε παιδιά
µικρότερα των
6 µηνών ή

φροντίζουν
ά τ ο µ α
µ ε

υποκείµε-
νο νόσηµα, τα οποία

διατρέχουν αυξηµένο
κίνδυνο επιπλοκών από τη

γρίπη.
8. Οι κλειστοί πληθυσµοί (προσω-

πικό και εσωτερικοί σπουδαστές
(σχολείων, στρατιωτικών και
αστυνοµικών σχολών, ειδικών
σχολείων ή σχολών, τρόφιµοι και
προσωπικό ιδρυµάτων κ.ά.)

9. Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι,
χοιροτρόφοι, εκτροφείς, σφαγείς
και γενικά άτοµα που έρχονται σε

συστηµατική επαφή µε πτηνά ή
χοίρους.

.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΡΕΙΑΡΧΗ
Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ

48

Φ
ωτοβολταϊκός Σταθµός ισχ ύος 2MW, κατασκε-
υάστηκε και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της
ΕΥ∆ΑΠ στις Αχ αρν ές, από τις οποίες τροφο-

δοτείται µε ν ερό το 60% των  περιοχ ών  του Λεκαν ο-
πεδίου και ειδικά οι περιοχ ές που βρίσκον ται σε µεγά-
λο υψόµετρο.

Η αξιοποίηση των  αν αν εώσιµων  πηγών  εν έργειας
εν τάσσεται στο  πρόγραµµα εν εργειακής αν αβάθµισης
της Εταιρείας, που προβλέπει συστηµατική στροφή σε
πηγές εν έργειας, φιλικές προς το περιβάλλον , αποσ-
κοπών τας στη µείωση του αν θρακικού αποτυπώµατος
της χ ώρας προκειµέν ου ν α υπηρετηθούν  οι εθν ικοί
και ευρωπαϊκοί περιβαλλον τικοί στόχ οι για το 2030. 

Το πρόγραµµα, µετά την  επιτυχ ή του έν αρξη,   θα
συν εχ ιστεί απρόσκοπτα µε την  κατασκευή ν έων
φωτοβολταϊκών  σταθµών  και σε άλλες  εγκαταστάσεις
της Εταιρείας.  

Ο ν έος σταθµός που αποτελεί επέν δυση συν ολι-
κής δαπάν ης 1,6 εκ. ευρώ, χ ρηµατοδοτήθηκε εξο-
λοκλήρου µε ίδια κεφάλαια και ολοκληρώθηκε εγκαίρ-
ως µέσα σε εν άµιση µήν α.  

Ο ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος της ΕΥ ∆ΑΠ, Χάρης
Σαχ ίν ης, µετά την  επίσκεψή του στον  ν έο φωτοβο-
λταϊκό σταθµό, δήλωσε:  «Στην  ΕΥ∆ΑΠ κύριο µέληµά
µας δεν  είν αι µόν ο το καθαρό ν ερό, αλλά και η στρ-
οφή της Εταιρείας µας σε καθαρές πηγές εν έργειας,
ώστε ν α διασφαλίσουµε έν α βιώσιµο περιβάλλον  για
όλους µας.»

Φωτοβολταϊκό Πάρκο
2 MW από την ΕΥ∆ΑΠ
στις Αχαρνές
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Οδηγίες από τη 
ΓΓ Εµπορίου
Πετρέλαιο θέρµανσης: 
Τι να προσέχουν 
οι καταναλωτές 
Πληροφορίες σχ ετικά µε όσα πρέπει ν α προσέχ ουν

οι καταν αλωτές όταν  προµηθεύον ται πετρέλαιο θέρ-
µαν σης εξέδωσε η γεν ική γραµµατείας Εµπορίου και
Προστασίας Καταν αλωτή του υπουργείου Αν άπτυξης
και Επεν δύσεων .

Αν αλυτικά το εν ηµερωτικό φυλλάδιο αν αφέρει τα
εξής: Προσέχ ουµε...

- Να παραλαµβάν ουν  πετρέλαιο µόν ο άτοµα που
γν ωρίζουν  τη διαδικασία παραλαβής.

- Να χ ρησιµοποιούµε το δικό µας µέτρο, χ ωρίς ν α
εµπιστευόµαστε µόν ο το µετρητή του βυτιοφόρου ή
τον  εξωτερικό σωλήν α έν δειξης της στάθµης της δεξα-
µεν ής.

- Να τηρούν ται όλες οι διαδικασίες και τα µέτρα ασφ-
αλείας προς αποφυγή ατυχ ηµάτων  και άλλων  επι-
πτώσεων  (π.χ . ελλειµµατική παράδοση).

- Το χ ρώµα του πετρελαίου ν α είν αι ζωηρό κόκκιν ο
και όχ ι θολό, καθώς αποτελεί έν δειξη της ποιότητας
του.

- Να δεχ όµαστε ν α πληρώσουµε µόν ο αν  η από-
δειξη παραλαβής - πληρωµής έχ ει συµπληρωµέν α όλα
τα απαιτούµεν α από το ν όµο στοιχ εία. Σε κάθε άλλη
περίπτωση, αν  κάτι µας προβληµατίζει σηµειών ουµε
τις λέξεις «µε κάθε επιφύλαξη».

Φρον τίζουµε...

1. Να συγκρίν ουµε, µετά από έρευν α ή εν ηµέρωση,
τις αν αγραφόµεν ες στα πρατήρια της περιοχ ής µας
τιµές. Αν αλυτικά οι αν ά πρατήριο τιµές είν αι αν αρτ-
ηµέν ες στο διαδικτυακό τόπο www.f uelprices.gr

2. Να ξέρουµε ν α υπολογίζουµε ακριβώς πόσα λίτρα
πετρελαίου αν τιστοιχ ούν  σε κάθε εκατοστό ύψους της
δεξαµεν ής. Για ν α ξέρουµε πόσα λίτρα αν τιστοιχ ούν
σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαµεν ής, πολλαπλασιά-
ζουµε το µήκος της (π.χ . 2,00 µέτρα) επί το πλάτος
(π.χ . 1,25 µέτρα) επί το ύψος της (π.χ . 1,00 µέτρο
δηλαδή: 2 x 1,25 x 1 = 2,5 m3 λίτρα.

Εποµέν ως, 2.500 : 100 = 25 λίτρα αν ά εκατοστό
ύψους (εσωτερικές διαστάσεις)

Φρον τίζουµε...

3.Να µετράµε παρουσία του βυτιοφορέα το ύψος του
πετρελαίου που έχ ει η δεξαµεν ή µας πριν  αρχ ίσει η
παράδοση και µόλις αυτή τελειώσει.

Η µέτρηση γίν εται εύκολα µε µία ευθύγραµµη βέργα
και έν α µέτρο: βάζουµε κάθετα στη δεξαµεν ή τη βέργα.
Βγάζουµε τη βέργα και µετράµε το ύψος µέχ ρι εκεί που
είν αι βρεγµέν η. Αυτό είν αι το ύψος του πετρελαίου
µέσα στη δεξαµεν ή.

4.Να µετράµε την  αν ύψωση της στάθµης του πετρε-
λαίου µέσα στη δεξαµεν ή αφού κατασταλάξει ο αφρός
(πρέπει ν α παρέλθουν  5-6 λεπτά).

5.Απαιτούµε από τον  µεταφορέα ν α γράψει το ύψος
που µετρήσαµε πριν  και µετά την  παράδοση στην
απόδειξη παραλαβής.

Το πετρέλαιο που παραλάβαµε θα το βρούµε αν  πολ-
λαπλασιάσουµε το ύψος του πετρελαίου που προ-
στέθηκε στη δεξαµεν ή µας, µε τα λίτρα αν ά εκατοστό
που αυτή χ ωράει. Αν  π.χ . η δεξαµεν ή µας είχ ε 18cm
πετρέλαιο πριν  και 78cm µετά, προστέθηκαν  78- 18=
60cm, δηλαδή σύµφων α µε το προηγούµεν ο παρά-
δειγµα µε τα 25 λίτρα αν ά εκατοστό ύψους, παραλάβα-
µε 60 x 25=1500 λίτρα πετρέλαιο.

Χρήσιµες Συµβουλές

- Είν αι αν αγκαίο ν α πραγµατοποιείται τουλάχ ιστον
µία φορά το χ ρόν ο συν τήρηση - ρύθµιση του συστή-
µατος της κεν τρικής θέρµαν σης (λιγότερη καταν άλωση
πετρελαίου, εξοικον όµηση χ ρήµατος). Καταλληλότερος
χ ρόν ος είν αι αµέσως µετά τη λήξη της περιόδου θέρ-
µαν σης (δηλ. οι µήν ες Απρίλιος & Μάιος), ώστε ν α µην
µείν ουν  κατάλοιπα καύσης, κατά την  καλοκαιριν ή
περίοδο, οπότε και θα είν αι πιο δύσκολος ο καθαρι-
σµός του.

- Να µην  αφήν εται ο καυστήρας του πετρελαίου ν α
λειτουργεί χ ωρίς καύσιµα, γιατί έτσι καταστρέφεται η
αν τλία και το µπεκ. Εποµέν ως, ελέγχ ουµε ν α είν αι
αν οιχ τός ο διακόπτης παροχ ής της δεξαµεν ής και ν α
υπάρχ ει πετρέλαιο σε αυτήν .

- Κατά τον  εφοδιασµό ο καυστήρας θα πρέπει ν α
είν αι κλειστός για λόγους ασφάλειας και προστασίας
του περιβάλλον τος.

Μαζικά e-mails από ΑΑ∆Ε µε τις 
προθεσµίες για το Κτηµατολόγιο

Μαζι κά ηλεκτρονι κά µηνύµατα άρχι σαν να στέλνονται
από την ΑΑ∆Ε και  το Ελληνι κό Κτηµατολόγι ο σε πολί τες,
προκει µένου να ενηµερωθούν γι α τι ς προθεσµί ες υποβολής
δηλώσεων της ατοµι κής ι δι οκτησί ας τους στο πλαί σι ο της
κτηµατογράφησης. 

Αποστέλλονται  καθηµερι νά 500.000 ηλεκτρονι κά µηνύµα-
τα. Η δι αδι κασί α αναµένεται  να ολοκληρωθεί  σε 4-5 ηµέρ-
ες.

Με το ηλεκτρονι κό µήνυµα που έχει  ως αποστολέα την
ΑΑ∆Ε και  το Ελληνι κό Κτηµατολόγι ο, καλούνται  όσοι  πολί τες
εί ναι  κάτοχοι  ι δι οκτησί ας σε µι α ή περι σσότερες Περι φε-
ρει ακές Ενότητες η προθεσµί α των οποί ων λήγει  στι ς 31
Οκτωβρί ου, να δηλώσουν την ι δι οκτησί α τους πρι ν τη λήξη
της προθεσµί ας.

Ει δι κότερα, έλαβαν ή πρόκει ται  να λάβουν στι ς επόµενες
ηµέρες ηλεκτρονι κή ει δοποί ηση, οι  κάτοχοι  ι δι οκτησί ας σε
µι α ή περι σσότερες από τι ς εξής Περι φερει ακές Ενότητες:
∆ράµας, Ξάνθης, Καβάλας, Ροδόπης, Γρεβενών, Ιωαννί νων,
Βοι ωτί ας, Φωκί δας, Ευρυτανί ας, Φθι ώτι δας, Αι τωλοακαρ-
νανί ας, Ηλεί ας, Αρκαδί ας, Ηρακλεί ου, Μαγνησί ας και  ∆υτι -
κής Αττι κής.

Γι α όλες τι ς παραπάνω περι οχές η προθεσµί α έγκαι ρ-
ης υποβολής δηλώσεων ι δι οκτησί ας στο κτηµατολόγι ο, λήγει
στι ς 31 Οκτωβρί ου. Τονί ζεται  δε πως καµί α περαι τέρω
παράταση δεν πρόκει ται  να δοθεί .

Υπενθυµί ζεται  πως γι α την καλύτερη εξυπηρέτησή τους,
οι  πολί τες µπορούν να:

• Υποβάλουν ηλεκτρονι κά τη δήλωσή τους µέσα από την
ι στοσελί δα του Κτηµατολογί ου, www.ktimatologio.gr,

• Αποφύγουν την πολύωρη αναµονή, εφαρµόζοντας την
δι αδι κασί α δι απί στωσης «εµπρόθεσµης προσέλευσης»,
προκει µένου να ολοκληρώσουν την υποβολή της δήλωσής
τους σε µεταγενέστερο χρόνο µε ραντεβού,

• Λάβουν δωρεάν υπηρεσί ες στα κατά τόπους Γραφεί α
Κτηµατογράφησης από εξει δι κευµένους δι κηγόρους και
τοπογράφους σχετι κά µε την δι αδι κασί α υποβολής δήλω-
σης, τα απαραί τητα έντυπα, εντοπι σµό, κλπ,

• Χρησι µοποι ήσουν δωρεάν την υπηρεσί α εντοπι σµού
και  ορι οθέτησης ακι νήτου µε χρήση εφαρµογής µέσω
έξυπνου κι νητού τηλεφώνου,

• Πληρώσουν το πάγι ο τέλος σε δόσει ς µέσω της χρήσης
πι στωτι κής κάρτας,

• Καλέσουν γι α περι σσότερες πληροφορί ες στο 210
6505600 ή στο 1015 και  να επι σκεφθούν την ι στοσελί δα
www.ktimatologio.gr.
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr

Για την πορεία των αντιπληµµυρικών έργων στο
∆ήµο Μάνδρας -Ειδυλλίας αλλά και τις  πρώτες
του προσπάθειες από τη θέση του ∆ηµάρχου
µίλησε στο cnn.gr ο Χρήστος Στάθης.
Όπως δήλωσε ο κος Στάθης η έλλειψη έµψυχου

δυναµικού στις υπηρεσίες του ∆ήµου είναι το
βασικό πρόβληµα που καλείται να διαχειριστεί,
ενώ υπογράµµισε την καλή συνεργασία µε την
Περιφέρεια Αττικής στην εξέλιξη των αντιπληµµυρ-
ικών έργων.

«Η πολιτεία στη Μάνδρα µας έχει εκπλήξει ευχάρ-
ιστα, τόσο η Περιφέρεια πριν τις εκλογές του Ιου-
νίου, περισσότερο θα έλεγα η Περιφέρεια µε τη
διοίκηση της µετά τις εκλογές του Ιουνίου. 
Έχουν ενσκύψει στην κυριολεξία στο πρόβληµα
της Μάνδρας, λόγος για τον οποίο δε σας κρύβω
τα έργα τα αντιπληµµυρικά τα οποία γίνονται είναι

στο 85%», υπογράµµισε ο ∆ήµαρχος Μάνδρας –
Ειδυλλίας.

Ο κος Στάθης ακόµη εστίασε στα έργα ορεινής
ανάσχεσης των φαινοµένων τα οποία θα αρχίσουν
τους επόµενους µήνες, µε την ολοκλήρωση των
µελετών από την Περιφέρεια Αττικής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ:Τα αντιπληµµυρικά έργα
τα οποία γίνονται είναι στο 85%

Όπως δήλωσε ο δήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας η έλλειψη έµψυχου δυναµικού 
στις υπηρεσίες του ∆ήµου είναι το βασικό πρόβληµα που καλείται να διαχειριστεί, 

ενώ υπογράµµισε την καλή συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής 
στην εξέλιξη των αντιπληµµυρικών έργων.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµε-
νους για αποθήκες στη Μάνδρα, Μαγούλα. 

Άµεση πρόσληψη, µισθός, ασφάλεια, άνδρες - γυναίκες
για φορτοεκφορτώσεις, παραλαβές, πικαδόρους, ανασυσκευασία, 

χειριστές κλαρκ, αποστολή βιογραφικών 
qualityproductionsolutions@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105556064  Ωράριο : 9:00-16:00
ΚΙΝΗΤΟ 6982220794 ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ

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, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. 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 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΤΗΛ. 6932154263
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ 27 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (ΚΑΦΕ - ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6983595319 & 2105596108 (ΕΛΕΝΗ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ   
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 90τµ 

όπισθεν ∆ηµαρχειου, έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου στον Ασπρόπυργο

τηλ. 6977426279

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2105571925 & 6949073467 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ,
ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)
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Τροχαίο µε εγκατάλειψη στο Κερατσίνι: 
Πατέρας 3 παιδιών το θύµα 
- Έκκληση της οικογένειας να βρεθεί ο οδηγός

Τον οδηγό του φορτηγού που χτύπησε κι  εγκατέλει ψε αι µόφυρτο στο Κερατσί νι
έναν άνδρα και  πατέρα τρι ών παι δι ών, αναζητούν οι  αρχές.

Η αδερφή του θύµατος µι λώντας στο κεντρι κό δελτί ο ει δήσεων του Star, ζητά να
βρεθεί  ο ένοχος γι α να λυτρωθούν, όπως λέει  χαρακτηρι στι κά.

Η Κωνσταντί να Βαφει άδη θέλει  να βρεθεί  ο οδηγός που χτύπησε κι  εγκατέλει ψε
τον αδερφό της στι ς 25 Σεπτεµβρί ου. ∆εν µπορεί  να πι στέψει  ότι  ο Γι άννης της
εί ναι  νεκρός. Άφησε πί σω του τρί α παι δι ά. Το µι κρότερο µάλι στα εί χε βαφτι στεί
λί γες ηµέρες πρι ν το τροχαί ο δυστύχηµα.

«Έµαθα ότι  χτυπήθηκε από φορτηγό. Ήταν µε τη µηχανή και  φορούσε κράνος. Ο
θάνατός του ήταν ακαρι αί ος, το παι δί  εί χε δι αλυθεί . Εί ναι  τέτοι ο το χτύπηµα που
φαί νεται  ότι  κάποι ος τον χτύπησε» λέει  η αδελφή του.

Το τροχαί ο δυστύχηµα συνέβη στην περι φερει ακή οδό ∆ραπετσώνας- Κερα-
τσι νί ου. Ο Γι άννης Βαφει άδης πήγαι νε από τον Πει ραι ά στο Πέραµα.

«Στι ς 6 το πρωί  εί ναι  µηδαµι νή η κί νηση. Όσοι  εί δαν τον αδελφό µου µετά από
τροχαί ο κατάλαβαν ότι  τον χτύπησε φορτηγό».

Ο Γι άννης Βαφει άδης εί χε µετακοµί σει  στον Πει ραι ά από τον ∆οµοκό το καλο-
καί ρι , µαζί  µε τη σύζυγο και  τα τρί α παι δι ά τους. Ήταν χαρούµενος γι ατί  βρήκε
δουλει ά ως οδηγός φορτηγού. Την ηµέρα του τροχαί ου πήγαι νε να ξεκι νήσει  τη βάρ-
δι α του. ∆εν πρόλαβε.

Η αδελφή του κάνει  έκκληση, αν υπάρχει  κάποι ος που εί δε κάτι  εκεί νη τη µέρα,
να ει δοποι ήσει  την αστυνοµί α.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ.∆/ν ση : Λεωφ . Συγγρού 15-
17
Ταχ. Κωδ. :  117 43 Αθήν α 
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης 
Τηλ.: 213-2063534
fax : 213 2063533  
e-mail :  ssona@patt.gov .gr                          

Αθήν α, 17/10/19                                                              
Αρ. πρωτ.: 642141

Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της µε
αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπο-

υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
(∆ΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας µε το µε αρ.
π ρ ω τ .
Υ ΠΕ Ν/∆ ΙΠΑ /93238 /5916 /19
έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε
ΠΕ.Τ.: 1910187713 και µε:
Α) τίτλο έργου: <<Κατασκευή, λει-
τουργία και αποκατάσταση 2ου
ΧΥΤΑ ∆υτικής Αττικής στη θέση
Σκαλιστήρι, ∆ήµου Φυλής>>,
υποκατηγορία Α1, οµάδα 4η,  α/α:
14 (Υγειονοµική ταφή µη
επικίνδυνων αστικών στερεών υπο-

λειµµάτων ή αποβλήτων.)
Β) θέση έργου:  το αδειοδοτηµένο
έργο υπάγεται στα διοικητικά όρια
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Φυλής
και ‘Ανω Λιοσίων, του ∆ήµο
Φυλής, της Π.Ε. ∆υτ. Αττικής, της
Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέας έργου: ‘ ’ΕΙ∆ΙΚΟΣ
∆ΙΑΒΑΘΜΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε∆ΣΝΑ).’’
∆) αρµόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη ∆/νση Περιβαλ-
λοντικής Αδειοδότησης (∆ΙΠΑ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Ε) Για την παροχή σχετικών περι-
βαλλοντικών πληροφοριών: 1) την
αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
Αττικής ήτοι τη ∆/νση Περιβάλλον-
τος Περιφέρειας Αττικής (Πολ-

υτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοι-
νού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00, τηλ.: 210-6984302), και 2)
το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό
Μητρώο  (ΗΜΠ) µόνο για εγγεγρ-
αµµένους χρήστες στη διεύθυνση
http: eprm.ypen.gr.  
ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τρο-
ποποιείται την ΚΥΑ ΕΠΟ
135831/3-12-2003, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.
Η) εφηµερίδα δηµοσίευσης: «Θριά-
σιο» και l ink δηµοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  
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ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΧΧΕΕΣΣ..    ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ελευσίν α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Οικονοµική Επιτροπή της
Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό
µε το σύστηµα προσφοράς “µε επι-
µέρους ποσοστά έκπτωσης”
σύµφωνα νε το άρθρο 95 παρ.α
του Ν.4412/2016 για την ανάθεση
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ  Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Η18)», συνολικού προϋ-
πολογισµού: 300.000,00€ (µε
Φ.Π.Α), σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Νόµου 4412/2016, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει . 

Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ/∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϊσταµένη Αρχή :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και
κατά περίπτωση η ∆/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.∆.Α  µε
έδρα την Ελευσίνα σύµφωνα µε το
Π.∆. 7/2013
∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα
Υπηρεσία: ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποι-
ηθεί µε τη χρήση της ψηφιακής
πλατφόρµας του Εθνικού Συστή-
µατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος

Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρ-
ονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταλ-
ηκτική ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
117384/ 31-10-2017 (ΦΕΚ Β'
3821/31-10-2017) Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση "Ρυθµίσεις τεχνικών
ζητηµάτων που αφορούν την ανά-
θεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων
έργων, µελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επι-
στηµονικών υπηρεσιών , µε χρήση
των επιµέρους εργαλείων και διαδι-
κασιών του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)

Αντικείµενο του έργου είναι η
βελτίωση και συντήρηση εγκατα-
στάσεων δικτύου ηλεκτροφωτι-
σµού αρµοδιότητας ∆.Τ .Ε
Π.Ε.∆.Α, σύµφωνα µε την αριθµ.

4422/Ε.Ο./30.08.2007  (ΦΕΚ
1787 Β /́06.09.2007)  Απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρει-
ας Αττικής (Καθορισµός των οδών
του Ν. Αττικής που η συντήρηση
τους ανήκει στην αρµοδιότητα των
υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττι-
κής κ.τ.λ). Ο καθορισµός των δρό-
µων ή τµηµάτων τους, θα γίνεται µε
προγράµµατα ή ειδικές εντολές
της επιβλέπουσας υπηρεσίας κατά
την διάρκεια της εργολαβίας. 

Τίτλος του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ  Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Η18)»,
Κύριος CPV:   45316110-9:
Εγκατάσταση εξοπλισµού φ ωτι-
σµού οδών
Προϋπολογισµός:  300.000,00€
και αν αλύεται σε  
∆απάν η εργασιών : 178.052,20€
Γ.Ε & Ο.Ε: 32.049,40€
Απρόβλεπτα: 31.515,24€  (15%
επί της δαπάν ης εργασιών  και
Γ.Ε & Ο.Ε )
ΦΠΑ 24%  : 58.064,72€

Τόπος Αττικής:  ∆υτική Αττική
EL306 

Καταληκτική ηµεροµην ία και
ώρα υποβολής των  προσφ ο-
ρών  είν αι η 31/10/2019, ώρα
11:00π.µ.  Μετά την  παρέλευση
της καταληκτικής ηµεροµην ίας
και ώρας, δεν  υπάρχει η
δυν ατότητα υποβολής προσφ ο-
ράς στο Σύστηµα. 
Ηµεροµην ία ηλεκτρον ικής απο-
σφ ράγισης είν αι η 6/11/2019,
ώρα  11:00 π.µ.

Στο διαγωνισµό δικαίωµα συµµε-
τοχής έχουν : 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-
ούνται σε έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και
οι προσφέροντες που δραστηριο-
ποιούνται στην Ελλάδα, υποβάλ-
λουν βεβαίωση εγγραφής στο
Μ.Ε.Ε.Π, στην Α2 τάξη  και άνω
και που είναι εγκατεστηµένα σε: α)
σε κράτος-µέλος της Ένωσης, β) σε
κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ)
σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµό-
σια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 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 πολυµερείς συµφωνίες
µε την Ένωση σε θέµατα διαδικα-
σιών ανάθεσης δηµοσίων συµβά-
σεων. 
Οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν
είτε µεµονωµένα είτε ως µέλη ένω-
σης. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων
συµµετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρ-
ου 76  του ν. 4412/2016. 
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκρι-
µένη νοµική µορφή για την υποβο-
λή προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος
η νοµική της µορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και µοναδικού φορο-
λογικού µητρώου για την ένωση
(πχ κοινοπραξία).

Η συνολική προθεσµία για την
περαίωση του αντικειµένου της
σύµβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ
(18) µήνες  από την ηµέρα υπογρ-
αφής της σύµβασης.

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης
συµµετοχής ποσού   τεσσάρων
χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα
ευρώ 4.839,00€. Σε περίπτωση
διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας ή
ένωσης πρέπει να είναι κοινές υπέρ
όλων των µελών της. Η εγγύηση
πρέπει να έχει χρόνο ισχύος του-
λάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
των προσφορών ήτοι µέχρι τις
31/8/2020

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από
πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής
µε ΚΑΕ: 9789.06.004.

Το κείµενο της περίληψης διακήρ-
υξης της δηµοπρασίας θα δηµο-
σιευτεί και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττι-
κής: www.patt.gov.gr στην υπο-
ενότητα: ∆ηµοπρατήσεις Τεχνικών
Έργων της ενότητας: Έργα.

Χρόν ος ισχύος προσφ ορών : 9
µήν ες από την  ηµεροµην ία
λήξης της προθεσµίας υποβολής
των  προσφ ορών .

Σε περίπτωση που ζητηθούν από
τους ενδιαφερόµενους συµπληρω-
µατικές πληροφορίες ή διευκρ-
ινίσεις, σχετικές µε τα έγγραφα του
διαγωνισµού, αυτές υποβάλλονται
µέχρι και δέκα (10) ηµέρες πριν
από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών και
παρέχονται από την Υπηρεσία
µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από
την καταληκτική ηµεροµηνία υπο-
βολής προσφορών. Τα σχετικά
αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονι-
κά µόνο στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
NIKOΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ελευσίν α

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ
Ξ Η Σ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επι-
τροπής της Περιφέρειας Αττικής,
προκηρύσσει ∆ηµόσιο Ανοικτό
Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό, µέσω
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., για την ανάθεση
του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ
∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε.∆.Α. (Φ19)»,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 «∆ΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ), µε
το σύστηµα προσφοράς «επί µέρ-
ους ποσοστά έκπτωσης για κάθε
οµάδα εργασιών», σύµφωνα µε το
άρθρο 95 παρ.2α του
Ν.4412/2016. 
Ο προϋπολογισµός δηµοπράτ-
ησης του έργου είναι: 600.000,00€
(µε αναθεώρηση και ΦΠΑ: 24%)
και χρηµατοδοτείται, από
πιστώσεις του Π∆Ε/ 2019
ΕΠ58500007 Περιφέρειας Αττικής
και αναλύεται σε: 339.058,80€ για
δαπάνη εργασιών, 61.030,58€ για
ΓΕ & ΟΕ, 60.013,41€ για απρόβ-
λεπτα, 23.768,17€ για απολογι-
στικές εργασίες (µε ΓΕ & ΟΕ) και
116.129,03 για ΦΠΑ 24%.
Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνι-
σµός και η επιλογή αναδόχου, θα
γίνουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία,
που αναφέρεται στο άρθρο 7 της
διακήρυξης, καθώς και µε τους
όρους της διακήρυξης. 

Κριτήριο, για την ανάθεση της
σύµβασης, είναι η πλέον συµφέρ-
ουσα, από οικονοµική άποψη,
προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιµής (χαµηλότερη τιµή).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση, στα έγγραφα της
σύµβασης, στον ειδικό, δηµόσια
προσβάσιµο χώρο «ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί», της πύλης:
www.promitheus.gov., στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής:
www.patt.gov.gr. Εφόσον ζητηθ-
ούν εγκαίρως, ήτοι έως και τις
21/10/2019, η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφέρ-
οντες, που συµµετέχουν στη διαδι-
κασία σύναψης σύµβασης,
συµπληρωµατικές πληροφορίες,
σχετικά µε τα έγγραφα της σύµβα-
σης, το αργότερο  έως στις
25/10/2019.
Ο Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου
CPV είναι: 45233141-9.
Οι προσφορές υποβάλλονται, από
τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονι-
κά, µέσω της διαδικτυακής πύλης:
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός τριών (3) εργάσι-

µων ηµερών, από την ηλεκτρονική
υποβολή, προσκοµίζεται υποχρ-
εωτικά, από τον οικονοµικό
φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο
φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική
επιστολή συµµετοχής. 
Μόνο ηλεκτρονική υποβολή των
προσφορών, γίνεται δεκτή.
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά
δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον
διαγωνισµό, κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για
διάστηµα εννέα (9) µηνών, από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών.
Ως ηµεροµην ία και ώρα λήξης,
της προθεσµίας υποβολής των
προσφ ορών  ορίζεται η 29η
Οκτωβρίου 2019, ηµέρα Τρίτη και
ώρα: 11:00 και µετά την  παρέ-
λευση της καταληκτικής ηµεροµ-
ην ίας και ώρας, δε υπάρχει
δυν ατότητα υποβολής προσφ ο-
ράς στο Σύστηµα. 
Ως ηµεροµην ία και ώρα ηλεκτρο-
ν ικής αποσφ ράγισης των  προ-
σφ ορών , ορίζεται η 4η  Νοεµ-
βρίου 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 11:00.
Αν για λόγους ανωτέρας βίας, ή για
τεχνικούς λόγους, δε διενεργηθεί η
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ηµέρα, ή αν µέχρι την ηµέρα αυτή
δεν έχει υποβληθεί καµία προσφο-
ρά, η αποσφράγιση και η καταλ-
ηκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα,
µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη
ηµέρα, µε απόφασή της αναθέτου-
σας αρχής και η οποία κοινοποι-
είται στους προσφέροντες, µέσω
της λειτουργικότητας
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», πέντε (5) του-
λάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη
νέα ηµεροµηνία και αναρτάται στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθ-
έτει, καθώς και στον ειδικό, δηµό-
σια προσβάσιµο χώρο «ηλεκτρονι-
κοί διαγωνισµοί» της πύλης
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ηµε-
ροµηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών ή
δεν υποβληθούν προσφορές,
µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµ-
ηνία, εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των διατάξεων των δύο
προηγούµενων εδαφίων.
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν: 
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-
ούνται  σε έργα κατηγορίας:
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και που
είναι εγκατεστηµένοι σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµό-
σια σύµβαση, καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 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 πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµα-
τα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει
είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένω-
σης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων
συµµετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρ-
ου 76  του ν. 4412/2016. 

∆εν απαιτείτα, από τις
εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριµένη νοµική µορφή για
την υποβολή προσφοράς. Σε
περίπτωση, που η ένωση ανα-
δειχθεί ανάδοχος, η νοµική της
µορφή πρέπει να είναι τέτοια, που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός
και µοναδικού φορολογικού
µητρώου για την ένωση (π.χ. κοι-
νοπραξία).

Η διάρκεια  σύµβα-
σης του έργου ορίζεται σε δεκα-
οκτώ (18) µήν ες και αρχίζει, από
την  ηµεροµην ία υπογραφ ής της
σύµβασης.

Για   τη συµµετοχή
στο διαγωνισµό, απαιτείται η κατά-
θεση, από τους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς,  εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής, που
ανέρχεται στο  ποσό των
9.678,00€, κατά τους όρους του
άρθρου 72 παρ. 1(α) του Ν.
4412/2016 και θα έχει ισχύ εννέα
(9) µήνες και τριάντα (30) ηµέρες,
από την ηµέρα λήξης της προθε-
σµίας υποβολής των προσφορών,
ήτοι έως 28 Αυγούστου του 2020.
Στην περίπτωση ένωσης οικονο-
µικών φορέων, η εγγύηση συµµε-
τοχής περιλαµβάνει και τον όρο,
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρ-
εώσεις όλων των οικονοµικών
φορέων, που συµµετέχουν στην
ένωση.
Λόγοι αποκλεισµού ισχύουν,
σύµφωνα µε το άρθρο 73 του
Ν.4412/2016 και του άρθρου 22
της ∆ιακήρυξης.
Θα πρέπει να κατατεθεί επίσης, το
Τυποποιηµένο Έντυπο Οικονοµι-
κής Προσφοράς (ΤΕΥ∆).
Όλα  τα  τεύχη της µελέτης  (∆ια-
κήρυξη, Ε.Σ.Υ., Προϋπολογισµός
κ.λπ.),  είναι αναρτηµένα  στην
ιστοσελίδα της  Περιφέρειας  Αττι-
κής (www.patt.gov.gr – Ενηµέρω-
ση-∆ιαγωνισµοί-∆ηµοπρατήσεις
Τεχνικών Έργων). 
Απαραίτητες πληροφορίες δίδον-
ται στο τηλέφωνο: 213 1601 385-
387 και fax: 213 1601 388.
Η παρούσα προκήρυξη δηµο-
σιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον
ελληνικό τύπο, σύµφωνα µε το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
και αναρτάται στο πρόγραµµα
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Φωτιά στο κέντρο κράτησης προσφύγων και µεταναστών στην Αµυγδαλέζα

Φωτιά ξέσπασε το µεσηµέρι της Πέµπτης στο κέντρο κράτησης προσφύγων και µεταναστών στην
Αµυγδαλέζα.Σύµφωνα µε πληροφορίες του Πυροσβεστικού Σώµατος η εικόνα της πυρκαγιάς δεν είναι
ανησυχητική, ενώ δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως στις
φλόγες έχουν παραδοθεί 2 κοντέινερ.Στο σηµείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγµή 11 πυροσβέστες µε
5 οχήµατα, ενώ άγνωστη παραµένει η αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Αγροτοδασικός Σύλλογος 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ   
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΤΙΣ 20 /10/2019 ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 

Προσκαλούνται τα µέλη του  Αγροτοδασικού Συλλό-
γου την ΚΥΡΙΑΚΗ 20/10/2019 και ώρα 10:30 π.µ. στην
αίθουσα του Κ  Α  Π  Η  ΜΑΝ∆ΡΑΣ  σε   Τ Α Κ Τ Ι  Κ Η
Γ Ε Ν Ι Κ Η     Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η µε θέµατα :

1    Εκλογή
Προέδρου και
Γραµµατέα Γεν.
Συνέλευσης

2   Οικονοµικός
και διοικητικός απο-
λογισµός πεπραγ-
µένων ∆.Σ

3   Έκθεσης Εξε-
λεγκτικής  Επιτρο-
πής 

4   Απαλλαγή του ∆.Σ από κάθε ευθύνη για την διετία
2017-2019

5   Εκλογή Εφορευτικής  Επιτροπής για την διενέρ-
γεια αρχαιρεσιών 

6   Υποβολή υποψηφιοτήτων για το Νέο ∆. Σ. και την
Εξελεγκτική Επιτροπή

7   ∆ιενέργεια Αρχαιρεσιών  για την Ανάδειξη  Νέου ∆.
Σ. και  Εξελεγκτικής Επιτροπής  

8   Νέες  Τιµές για τις περιοχές Αγ. Αικατερίνη  και
Βαλαρία –Γυµνάσιο   

9   Προνοµιακή ειδική  σύµβαση ασφάλισης Ακινήτων
για τα µέλη µας  

10  Προνοµιακή ειδική  σύµβαση παροχής Ηλεκτρικού
Ρεύµατος για τα µέλη µας       

11  Ενηµέρωση των µελών του Συλλόγου για τα
τρέχοντα θέµατα που αφορούν τα       µέλη του Σύλλο-
γο, (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- ∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ )  

12  Χάραξη Πορείας ∆ιεκδικήσεων για την διετία
2019-2021 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ:
Η Γενική Συνέλευση  είναι εξ αναβολής και θα πραγ-

µατοποιηθεί οπωσδήποτε.
Όσοι επιθυµούν να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες

για το ∆.Σ. και την εξελεγκτικής  επιτροπή θα
συµπληρώσουν αίτηση την ηµέρα των εκλογών 

Έχει κληθεί και θα παραστεί ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος
επί θεµάτων  Οικονοµικών Υπηρεσιών και  Τεχνικής
Υπηρεσίας 

4)   Το Πέµπτο   φύλλο των  «ΑΓΡΟΤΟ∆ΑΣΙΚΩΝ
ΝΕΩΝ» θα µοιρασθεί δωρεάν στην Γ. Σ.

Στα µέλη µας θα κεραστεί  καφές κατά την διάρκεια
της Γ. Σ. 

Η παρουσία σας  είναι καθοριστικής σηµασίας για την
πάρα πέρα πορεία και δράση του συλλόγου 

ΕΚ  ΤΗΣ   ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πορεία εργαζοµένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το αναπτυξιακό
νοµοσχέδιο της κυβέρνησης

Πορεία πραγµατοποίησαν το πρωί της Πέµπτης περίπου 500 εργαζόµενοι στους δήµους της χώρας
αντιδρώντας στο αναπτυξιακό νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης.Στις 09:30 ήταν προγραµµατισµένη συγκέν-
τρωση διαµαρτυρίαςέξω από τα γραφεία της Οµοσπονδίας στην Πλατεία Καραϊσκάκη. 

Εν συνεχεία, οι εργαζόµενοι της ΠΟΕ-ΟΤΑ κατευθύνθηκαν προς του υπουργείο Εσωτερικών προ-
κειµένου να συναντηθούν µε τον αρµόδιο υπουργό, Τάκη Θεοδωρικάκο.powered by Rubicon Project

Ωστόσο, στιγµές αργότερα οι κατευθύνθηκαν προς της Βουλή, αφού ο κ. Θεοδωρικάκος δεν ήταν στο
γραφείο του. Σηµειώνεται ότι µε την κινητοποίηση αυτή, οι εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αντι-
δρούν κυρίως στην απόφαση της κυβέρνησης «να προχωρήσει στην εκχώρηση των υπηρεσιών Καθα-
ριότητας, Ηλεκτροφωτισµού και Πρασίνου σε εργολάβους και ιδιωτικά συµφέροντα».
Οι εργαζόµενοι πραγµατοποίησαν την πορεία του κρατώντας πλαστικά µαχαίρια. Ενα από αυτά έγραφε
πάνω του: «Εργολάβοι, φτώχεια, καταστολή».

Προκήρυξη για την επιλογή 
Συµπαραστάτη του ∆ηµότη & της 
Επιχείρησης στον ∆. Αχαρνών
Τη διαδικασία για την επιλογή της έµµισθης

θέσης του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της
Επιχείρησης στον ∆ήµο Αχαρνών, του οποίου η
θητεία ακολουθεί τη θητεία της ∆ηµοτικής Αρχής
προκηρύσσει ο ∆ήµαρχος Αχαρνών.

Όπως επισηµαίνεται στη σχετική προκήρυξη, ως
συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης επι-
λέγεται πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και εµπει-
ρίας.

Ως συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρη-
σης δεν µπορεί να επιλεγεί αιρετός δήµου, περιφ-
έρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωµα του συµπαραστάτη του δηµότη
ισχύουν τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα που προβ-
λέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ε-
νοικιαση ή πώληση στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου,τρ-
ιφατσο µε εύκολη πρόσβα-
ση προς όλες τις  εθνικές
οδούς.
Πληροφοριες στο τηλέφω-
νο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελµα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τερ-
αγωνικά µέτρα, κατάλληλο
για φαρµακείο.Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος ο-
ροφος) 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 επαγγε-
λµατικός χώρος 105 τετρ-
αγωνικών µέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆εν διατίθεται
για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο /
γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στηµα 110 τ.µ. επί της
Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται 
ο επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του
Σκαραµαγκά.Μόνο για οι-
κογένειες τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, 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 (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασ-
κευή '85, µπάνιο, σε οικό-
πεδο 170 τ.µ., ενιαιο σαλο-
νι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
ανακαινισµένη, ανακαίνιση
'10, τιµή 30.000€, συζητή-
σιµη , 210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιµή 60.000€,
συζητήσιµη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικ-
τό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κα-
τάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, µονοκατοικία 90 τ.µ.,
3 υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρ-
ποφόρα δέντρα, πωλείται
λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκα-

ρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'05, µπάνιο, επιπλωµένη,
αυτόνοµη θέρµανση, κλι-
µατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασ-
σα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνια-
κή, 4 υ/δ (το 1 master), 2
µπάνια, σε οικόπεδο 183
τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€,
συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα αναλαµ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας -
Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790
Απόφοιτος Λυκείου α-
ναζητά εργασία πενθήµερη
πρωινό ωράριο (4-5 ώρες)
σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα.
Τηλ. 6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης,
για µετακοµίσεις ή σε
αποθήκες (υπάρχει
προυπηρεσία), στην περ-
ιοχή 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 ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ  ΤΗΛ. 6947253136
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα ο-

δήγησης, κάτοικο περιοχής
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 γα-
λακτοκοµικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Επιθυµητή προϋπηρεσία σε
ex-van πώληση.  Επικοι-
νωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.µ. έως 1 µ.µ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για
µόνιµη εργασία σε ε-
πιχείρηση 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2004, 1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ)  µε 175.500

χλµ. στην τιµή των 1150 ευρώ.

(∆ιαθέτει καλοριφέρ, 

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ κι

έχει γίνει πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες 
στο 6948683400

Η εταιρεία Advisor Service Pack 
ζητά προσωπικό:

Άνδρες & γυναίκες για picking και scanner
Άνδρες & γυναίκες για ανειδίκευτη εργασία

Χειριστές µηχανηµάτων clark & BT
Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας 

Μισθός πολύ ικανοποιητικός µε ένσηµα. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: Νίκης & Σπύρου Λούη (Γερµανικά), 

Ασπρόπυργος 19300



Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 θριάσιο-15  

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 ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ -
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άριστη γνώση φορολο-
γικών, ασφαλιστικών και εργατικών
θεµάτων
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
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
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σας γνωρίζουµε ότι ,σύµφωνα µε το
άρθρο 78 του Ν. 3852/10  όπως αυτό αντι-
καθίσταται µε το άρθρο 79 του Ν. 4555/18,
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας  µε
απόφασή του συγκροτεί Συµβούλιο Ένταξ-
ης Μεταναστών και  Προσφύγων. Το
Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προ-
σφύγων αποτελείται από έντεκα (11) µέλη
τα οποία ορίζονται  από το δηµοτικό
συµβούλιο  εκ των οποίων έξι (6) δηµοτι-
κοί σύµβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι
αναγνωρισµένοι φορείς συλλογικής εκπρ-
οσώπησης µεταναστών και προσφύγων .

Αρµοδιότητες του Συµβουλίου Ένταξης
Μεταναστών & Προσφύγων είναι  η κατα-
γραφή και η διερεύνηση προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες και οι
πρόσφυγες που κατοικούν µόνιµα στην
περιφέρεια του οικείου δήµου, ως προς
την ένταξη τους στην τοπική κοινωνία, την
επαφή τους µε δηµόσιες αρχές ή τη δηµο-
τική αρχή κλπ.

Προκειµένου να συγκροτηθεί το
Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προ-
σφύγων καλούνται  οι εκπρόσωποι µετα-

ναστών / προσφύγων της πόλης µας όπως
προτείνουν τον εκπρόσωπό τους, το
συντοµότερο δυνατόν και µέχρι την ∆ευ-
τέρα 11 Νοεµβρίου 2019.  Οι προτάσεις
θα υποβληθούν µε σχετικό έγγραφο προς
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες.   
Επισηµαίνεται ότι οι εκπρόσωποι θα πρέ-
πει να είναι από αναγνωρισµένους φορείς
συλλογικής εκπροσώπησης µεταναστών
και προσφύγων .

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   
ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας
µε απόφασή του συγκροτεί

Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών 
και Προσφύγων

ΣΤΑ ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Οµιλίες µε θέµα «ενδοοικογενειακή
βία και 3η ηλικία»  

Σ
ειρά εν ηµερ-
ωτικών  οµι-
λιών  µε αν τι-

κείµεν ο την  εν δο-
οικογεν ειακή βία
στην  3η ηλικία θα
πραγµατοποιήσει ο
«Σ υµβουλευτ ικ ός
Σταθµός Υποστήρ-
ιξης Γυν αικών
Θυµάτων  Βίας» του
∆ήµου Ελευσίν ας,
στους χ ώρους των  παραρτηµάτων   Κ.Α.Π.Η του ∆ήµου. 

Οι οµιλίες διοργαν ών ον ται µε αφορµή  την  Παγκόσµια Ηµέρα Τρίτης
Ηλικίας που εορτάζεται την  1η Οκτωβρίου κάθε έτους και έχ ουν  ως
κεν τρικό θέµα  «Το φαιν όµεν ο της κακοποίησης και παραµέλησης
των  ηλικιωµέν ων : Εν δοοικογεν ειακή βία και 3η ηλικία, µορφές και
συν έπειες του φαιν οµέν ου, δικαιώµατα και τρόποι πρόληψης της βίας
κατά των  ηλικιωµέν ων ».

Σύµφων α µε το πρόγραµµα, οι οµιλίες θα γίν ουν  στις κάτωθι µέρες
και ώρες:

-Κ.Α.Π.Η Μαγούλας: 22/10/2019 και ώρα 10:00 π.µ.
-Β΄Κ.Α.Π.Η Ελευσίν ας: 23/10/2019 και ώρα 10:00 π.µ.
-Α’ Κ.Α.Π.Η Ελευσίν ας: 24/10/2019 και ώρα 09:30 π.µ. 
Οι εισηγήσεις θα υλοποιηθούν  από τα στελέχ η του Συµβουλευτικού

Σταθµού: Τσεβάς Κων σταν τίν ος-Κοιν ων ιολόγος, Τζερέτα Ευθαλία-Κοι-
ν ων ική Λειτουργός, και Μουρτζούκου Πην ελόπη-Νοµικός. Μετά τις
εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση. Ο  «Συµβουλευτικός Σταθµός
Υποστήριξης Γυν αικών  Θυµάτων  Βίας» εποπτεύεται από τη ∆ιεύθυ-
ν ση Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου
Ελευσίν ας, σε συν εργασία µε το Τµήµα Κοιν ων ικής Πολιτικής του
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α του  ∆ήµου Ελευσίν ας.


