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2-θριάσιο Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αίθριος µε αραιές νεφώσεις  

Η θερµοκρασία έως 16 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφυρή, 

Πορφυρία, Σεβαστιαν ός, 
Σεβαστίν ος, Σεβαστός, Σέβος, 

Φώτης, Φωτειν ός,  Φωτειν ή, Φαν ή, Φέν ια 

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

ΜΑΝ∆ΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 

2105541721

Άνω Λιόσια, 
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.

Παναγίας Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι, 13451,
2102385080 08:00-22:00

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑ ΚΑΙ

ΣΙΑ ΟΕΡίµινι 28, Έναντι Πανεπιστηµιακού Γενικού
Νοσοκοµείου Αττικόν, 2105812139

ΕΕΞΞΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΑΑΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ
ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΡΡΣΣΗΗΣΣ  ΒΒΑΑΡΡΩΩΝΝ    

∆ιέπρεψαν ξανά οι αθλητές του «Α.Σ. ΒΥΒΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» µε προπονητή, τον κ. Παντελή

Φιλικίδη, στους Προκριµατικούς Αγώνες

Για µια ακόµη φορά, οι
αθλητές του «Α.Σ. ΒΥΒΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» µε προ-
πονητή, τον κ. Παντελή
Φιλικίδη, διέπρεψαν στους
Προκριµατικούς Αγώνες
Άρσης Βαρών, που διε-
ξήχθησαν στο Ο.Α.Κ.Α,
στις 15 Φεβρουαρίου
2020.  Οι εκπληκτικές
επιδόσεις των αθλητών,
τους εξασφάλισαν την
πρόκριση στο Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα Άρσης Βαρών, το οποίο θα πραγµα-
τοποιηθεί στα τέλη Απριλίου 2020, στην Κρήτη. 

Ειδικότερα, αγωνίστηκαν στην κατηγορία Παίδων
και Εφήβων, οι αθλητές, Γεώργιος 

Λαζαρίδης, (1η θέση),
Νικόλαος Σοϊλεµεζίδης,
(2η θέση), Γεώργιος
Παπαδόπουλος, (1η
θέση), και στους
Παίδες, ο Κωνσταν-
τίνος Πολυχρονίδης,
(1η θέση).

Ο ∆ήµαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, καθώς και ο
Πρόεδρος του

Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός, εκφράζουν τα
θερµά συγχαρητήρια τους, τόσο στους αθλητές για
την διάκρισή τους, όσο και στον προπονητή του
Συλλόγου. 

Σ
την  έκδοση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχ οµέν ου
για τη λήψη µέτρων  αποφυγής και τον  περιορι-
σµό διάδοσης του κορων οϊου προχ ωρά η

κυβέρν ηση, όπως γν ωστοποίησε ο κυβερν ητικός
εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Ειδικότερα, σύµφων α µε την  εν ηµέρωση από τον
κυβερν ητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, «λαµβάν ον ται
µέτρα για την  πρόληψη, εν ώ ταυτόχ ρον α εν τείν εται η
προετοιµασία για την  αν τιµετώπιση εν δεχ όµεν ων
κρουσµάτων  και των  γεν ικότερων  συν επειών  που
αυτά µπορεί ν α συν επάγον ται. Στην  κατεύθυν ση

αυτή, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε επιφυλακή και
ήδη έχ ει προχ ωρήσει σε σειρά µέτρων . Έχ ουν  οριστεί
13 ν οσοκοµεία αν αφοράς, εν ώ σε ετοιµότητα είν αι όλα
τα ν οσοκοµεία, τα Κέν τρα Υγείας, το ΕΚΑΒ, ο ΕΟ∆Υ,
η Επιτροπή Λοιµωξιολόγων  και ειδικών  επιστηµόν ων .

Στο πλαίσιο του συν τον ισµού για την  πρόληψη, αλλά
και την  αν τιµετώπιση πιθαν ών  κρουσµάτων  κορον ο-
ϊού, έγιν ε χ θες έκτακτη σύσκεψη υπό την  προεδρία
του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίµου, µε τη συµµε-
τοχ ή, πέραν  του Υπουργού Υγείας, συν αρµόδιων
Υπουργών . 

Πράξη Νοµοθετικού Περιεχόµενου για κoρωνοϊό: 

ΈΈκκτταακκτταα  µµέέττρραα  γγιιαα  σσχχοολλεείίαα,,  ΜΜΜΜΜΜ,,  δδηηµµόόσσιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς

Συνεχίζεται στη σελ. 11
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Νέος κύκλος ∆ωρεάν Ιατρικών Εξετάσεων στον ∆ήµο Ασπρόπυργου

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου στο
πλαίσιο συνεργασίας του, µε τον
Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο
Νοµού Αττικής (Ε.∆.Σ.Ν.Α.), σε θέµα-
τα που αφορούν στη γενικότερη
διαχείριση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, εξασφάλισε νέο κύκλο
δωρεάν ιατρικών  εξετάσεων, στο
πλαίσιο διεξαγωγής της Επιδηµιο-
λογικής Έρευνας για τις επιπτώσεις
της λειτουργίας του ΧΥΤΑ ∆υτικής
Αττικής σε κατοίκους του ∆ήµου
Ασπροπύργου. 

Πρόκειται  για ένα ακόµη έργο
πρωτεύουσας κοινωνικής χρησιµότ-
ητας, για την προάσπιση και προα-
γωγή του συνταγµατικού δικαιώµα-
τος των εργαζοµένων και  των
πολιτών της ευρύτερης περιοχής
της ∆υτικής Αττικής για την λήψη
µέτρων προστασίας της υγείας τους
καθώς και τη βελτίωση της ποιότ-
ητας ζωή των κατοίκων.  

Στόχος της έρευνας είναι να παρ-
ουσιάσει  τους παράγοντες που
επηρεάζουν τη δηµόσια υγεία του
πληθυσµού της περιοχής µέσα και
γύρω από τις εγκαταστάσεις
διαχείρισης αποβλήτων του ΧΥΤΑ
Φυλής  µε µεθόδους εφαρµογής στα-
τιστικής στην ιατρική. 

Η έρευνα διεξάγεται από το Τµήµα
Πολιτικών ∆ηµόσιας Υγείας,  της
Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας  του Πανε-
πιστηµίου ∆υτικής Αττικής σε συνε-
ργασία µε πιστοποιηµένους φορείς.

Συγκεκριµένα, στο ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου θα πραγµατοποιηθούν
∆ωρεάν οι παρακάτω ιατρικές εξε-
τάσεις: 

Μέτρηση βιολογικών ∆εικτών

Γενική αίµατος 
HDL
Ολική χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
Γλυκόζη
Θυρεοειδικές ορµόνες
Βαρέα µέταλλα και κρεατίνης 
(σε υποσύνολο των συµµετεχόν-

των)
Γλυκοζιωµένη αιµοσφαιρίνη
Ηπατικοί δείκτες

Κλινική Εξέταση

Αναπνευστική λειτουργία
Μυοσκελετικά προβλήµατα
Ψυχική Υγεία
Θυρεοειδική λειτουργία
Καρδιοµεταβολικός κίνδυνος
Μεταβολικός κίνδυνος
Αλλεργικά νοσήµατα

Για την επίτευξη του σκοπού της
µελέτης , θα πραγµατοποιηθεί ιατρ-
ικός έλεγχος τις παρακάτω ηµεροµ-
ηνίες, στις οποίες η συµµετοχή των
κατοίκων είναι απαραίτητη.

•Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020 στο
κτίριο της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, ∆οϊράνης – θέση Γερµανι-
κά.

•Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020 στο
κτίριο της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, ∆οϊράνης – θέση Γερµανι-
κά. 

Σηµειώνεται ότι, όλοι οι συµµε-
τέχοντες θα εξεταστούν ∆ωρεάν και
θα λάβουν τα αποτελέσµατα των
ιατρικών εξετάσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες
και δηλώσεις συµµετοχής οι ενδιαφ

ερόµενοι µπορούν να επικοινω-
νούν, µε τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας του ∆ήµου, στις κ.κ.
Θεοδοσίου και Μαρούλη στο τηλέφ-
ωνο 210-5573978 και στο email:
theodosiou.v@aspropyrgos.gr.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, 
µετά το ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας 
σχετικά µε την  ΑΑσσφφάάλλεειιαα  ττωωνν  ΠΠοολλιιττώώνν..

Ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευ-
τής ∆υτικής Αττικής Θαν άσης Μπούρ-
ας µε αφορµή το µε αριθµό 44/19-02-

2020 ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ελευσίν ας, σχετικά µε την  αν άγκη αποκατά-
στασης του αισθήµατος ασφαλείας των
πολιτών  και της διασφάλισης της περιουσίας
τους και την  κυκλοφορία τους, κατέθεσε αν αφ-
ορά προς τον  Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

Στο ψήφισµα επισηµαίν εται η αν άγκη
εν ίσχυσης σε προσωπικό και υλικοτεχν ικό
εξοπλισµό του Αστυν οµικού Τµήµατος και Τµή-
µατος Ασφαλείας Ελευσίν ας, η υπογραφή
µν ηµον ίου συν εργασίας για τη σύσταση Κέν -

τρου ∆ιαχείρισης Καθηµεριν ότητας καθώς και
η δηµιουργία ολοκληρωµέν ου σχεδίου δρά-
σης εν  όψει της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
“Ελευσίν α 2021”. 

Ακολουθεί το εν  λόγω ψήφισµα.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣIΝΟΣ                                                 
ΓΡΑΦΕIΟ ∆ΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ   

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας που συνήλθε την Τετάρτη
19 Φεβρουαρίου 2020, µετά από την υπ  ́ αριθ. πρωτ.
2877/14-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, παρόντος του
∆ηµάρχου κ ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, συζήτησε το θέµα
σχετικά µε την Ασφάλεια των Πολιτών, της περιουσίας τους
και της κυκλοφορίας τους στην πόλη µας.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη :

Τα στατιστικά στοιχεία Εγκληµατικότητας για τα έτη 2017 –
2019 της ∆ιεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, Υποδιεύθυνση ∆υτι-
κής Αττικής, ως απάντηση στο υπ’ αριθ. 10 από 31-01-2020
έγγραφο του ∆ήµου Ελευσίνας,
Την αύξηση των ληστειών και των διαρρήξεων σε σπίτια και
καταστήµατα του ∆ήµου, 
Τη συζήτηση όπως αυτή προέκυψε από τις τοποθετήσεις του
∆ηµάρχου Ελευσίνας, των Επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρ-
ατάξεων «Ενωτικός Συνδυασµός», «Λαϊκή Συσπείρωση»,
«Ενεργή Συµπολιτεία», «Αλλάζουµε Τώρα», των ∆ηµοτικών
Συµβούλων, των Προέδρων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Ελευ-
σίνας και Μαγούλας καθώς επίσης και των Συµβούλων αυτών,
όπως αυτή έχει καταγραφεί στα πλήρη αποµαγνητοφωνηµέ-
να πρακτικά, µεταξύ άλλων  αν αφέρθηκαν  ότι։

Συν εχ ίζεται στη σελ. 4
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Η υποστελέχ ωση των  Αστυν οµικών
Τµηµάτων  και των  Τµηµάτων  Ασφαλείας,
επιφέρει σοβαρότατους περιορισµούς
στα µέτρα και µέσα προστασίας της
πόλης µας, από παν τός είδους φαιν όµε-
ν α εγκληµατικότητας και αυτον όητα,
αδυν αµία άµεσης παρέµβασης, όταν
αυτά εκδηλών ον ται.
Η υφιστάµεν η, ζοφώδης κατάσταση σε
µια περιοχ ή µε σηµαν τικό βιοµηχ αν ικό,
οικον οµικό και εργατικό εν διαφέρον ,
συν ολικής έκτασης 36.589 τ. χ ιλµ. µε
29.902 χ ιλιάδες κατοίκους και χ ιλιάδες
πολίτες που διακιν ούν ται καθηµεριν ά
προς εργασία τους, εν δέχ εται ν α λάβει
αν εξέλεγκτες διαστάσεις, εν όψει µάλιστα
και της πραγµατοποίησης της Πολιτιστι-
κής Πρωτεύουσας το 2021, όπου η εισρ-
οή των  επισκεπτών  και των  τουριστών
αν αµέν εται ν α είν αι ιδιαίτερα αυξηµέν η
καθώς αποτελεί έν αν  θεσµό Εθν ικών  και
Ευρωπαϊκών  διαστάσεων  µε µεγάλο
αν τίκτυπο. 
Για τον  λόγο αυτό το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ελευσίν ας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 
Την  έκδοση του κάτωθι Ψηφίσµατος :

Τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτρο-
πής, που θα παρακολουθεί θέµατα
πρόληψης παραβατικότητας, αποτε-
λούµεν η από ∆ηµοτικούς και Τοπικούς
Συµβούλους, Κοιν ων ικούς Φορείς. 

Την  άσκηση πίεσης προς το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, προκειµέν ου
ν α:

Εν ισχ υθεί, άµεσα, σε προσωπικό και
υλικοτεχ ν ικό εξοπλισµό το Αστυν οµικό
Τµήµα και το Τµήµα Ασφαλείας Ελευ-
σίν ας,
Υπογραφεί µν ηµόν ιο συν εργασίας για τη
σύσταση Κέν τρου ∆ιαχ είρισης Καθηµερ-
ιν ότητας, 
Εκπον ηθεί, άµεσα, ολοκληρωµέν ο σχ έ-
διο δράσης για την  πραγµατοποίηση της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

Η ποιότητα ζωής στην  πόλη είν αι άρρη-
κτα συν δεδεµέν η µε το αίσθηµα ασφά-
λειας που δικαιούται ν α έχ ει ο κάθε
πολίτης.

Η αποκατάσταση του αισθήµατος ασφά-
λειας δε µπορεί παρά ν α είν αι απόλυτη 

προτεραιότητα σε έν α ∆ήµο που θέλει
ν α αγων ιστεί για τον  πολιτισµό της καθ-
ηµεριν ότητας. 
Προς αυτή την  κατεύθυν ση οφείλουµε
ν α κιν ηθούµε όλοι, ∆ηµοτική Αρχ ή,
Αν τιπολίτευση, Φορείς και Πολίτες. 
Το παρόν  Ψήφισµα ν α αποσταλεί ։

Στον  Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κα Υπουργό Πολιτισµού 
Στους κ.κ. Βουλευτές Τοµέα ∆υτικής
Αττικής 
Στον  κ. Περιφερειάρχ η Αττικής 
Στον  κ. Αν τιπεριφερειάρχ η ∆υτικής
Αττικής 
Στον  τοπικό και Ηµερήσιο Τύπο  

Η απόφαση έλαβε αριθµό 44/2020

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            
Σ. ΚΑΒΟΥΡΑ- ΣΕΡΕΜΕΤΗ           

ΤΑ  ΜΕΛΗ

Σ. ΑΝΘΗ – ΓΚΙΟΚΑ 

Ν. ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ
Γ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ
∆. ΛΙΑΣΚΟΣ

Μ. ΜΙΧΑΣ
Μ. ΜΠΑΡ∆ΗΣ

∆. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΡΟΣ
Λ. ΠΑΠΠΑΣ

Χ. ΣΕΜΕΡΤΖΙ∆ΗΣ
Φ. Π. ΤΑΤΑΚΗΣ

Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Χ. ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ

Β. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ
∆. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κ. ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ
Β. ΡΕΝΤΟΥΜΗ

Κ. ΚΩΝΣΤΑΣ
Α. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ν. ΤΣΙΤΣΟΣ

Π. ΚΑΡΠΟ∆ΙΝΗΣ
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Το Γ.Ν.Ε. “Θριάσιο” διοργαν ών ει δια
της Επιτροπής Εκπαίδευσης και του
Τµήµατος Επισκεπτών  Υγείας,  σε
συν εργασία µε τις  ∆ιευθύν σεις Πρω-
τοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής και την
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Γ’ Αθήν ας,
δια των  Υπευθύν ων  Αγωγής Υγείας για
τρίτη συν εχ όµεν η χ ρον ιά το βιωµα-
τικό σεµιν άριο µε θέµα: «Πρώτες βοήθ-
ειες σε επείγουσες καταστάσεις στο
σχ ολείο» που απευθύν εται στις/στους
εκπαιδευτικούς όλων  των  ειδικοτήτων
που αν ήκουν  στις σχ ολικές µον άδες
των  άν ω διευθύν σεων .

Σκοπός του βιωµατικού σεµιν αρίου
είν αι η απόκτηση βασικών  θεωρη-
τικών  γν ώσεων  και δεξιοτήτων  στις

Πρώτες Βοήθειες σε επείγουσες κατα-
στάσεις στο χ ώρο του σχ ολείου, µε
τις οποίες έρχ ον ται σε επαφή οι
εκπαιδευτικοί στην  καθηµεριν ότητά
τους. ∆ιακεκριµέν οι οµιλητές µε
µακρά εµπειρία και επιστηµον ική
γν ώση θα καλύψουν  την  θεµατολογία
του σεµιν αρίου σε θέµατα που αφορ-
ούν  την  αν τιµετώπιση επείγον τος
περιστατικου.

Το σεµιν άριο “Πρώτες Βοήθειες σε
επείγουσες καταστάσεις στο χ ώρο του
σχ ολείου”, υλοποιείται εξ αποστάσεως
και δια ζώσης και θα έχ ει συν ολική
διάρκεια 25 διδακτικών  ωρών , εκ των
οποίων  οι 20 ώρες αφορούν  σε εξ
αποστάσεως µελέτη εκπαιδευτικού υλι-
κού και οι υπόλοιπες πραγµατοποι-
ήθηκαν   στο δια ζώσης σεµιν άριο που
διεξήχ θη  στο αµφιθέατρο του Λάτσει-
ου Κέν τρου Εγκαυµάτων  το Σάββατο
22/2/2020 και ώρα 10:00 µε 14:00. Θα
υπάρξει εν ηµέρωση και για τα επόµεν α
µέσω της πλατφόρµας εκπαίδευσης
που έχ ει αν απτυχ θεί.  

Σηµειών ουµε ότι η συµµετοχ ή στο
πρόγραµµα είν αι δωρεάν , καθώς το
κόστος καλύπτεται από το Γ.Ν.Ε.
Θριάσιο.
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Πρεµιέρα σήµερα 
για τις 24-48 
δόσεις στην εφορία
Στην πάγια ρύθµιση µπορούν να

ενταχθούν όσοι φορολογούµενοι
είχαν αρρύθµιστες οφειλές την 1η
Νοεµβρίου 2019, αλλά και όσοι
έχουν εντάξει τα χρέη τους στη ρύθ-
µιση των 12-24 δόσεων µετά την 1η
Νοεµβρίου 2019.

Πρεµι έρα σήµερα γι α την ηλεκτρονι κή υποβολή των αι τήσεων υπαγωγής στη ρύθµι ση των
24-48 δόσεων γι α όσους έχουν χρέη στην Εφορί α. Οι  φορολογούµενοι  θα µπορούν να τακτο-
ποι ήσουν τακτι κές οφει λές (φόρος ει σοδήµατος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) σε έως 24 δόσει ς χωρί ς ει σοδ-
ηµατι κά κρι τήρι α. Γι α τι ς έκτακτες οφει λές (φόρος κληρονοµι άς, φόροι  που προκύπτουν µετά
από έλεγχο) θα υπάρχουν ει σοδηµατι κά κρι τήρι α.

Σηµει ώνεται  ότι  στην πάγι α ρύθµι ση µπορούν να ενταχθούν όσοι  φορολογούµενοι  εί χαν
αρρύθµι στες οφει λές την 1η Νοεµβρί ου 2019, αλλά και  όσοι  έχουν εντάξει  τα χρέη τους στη
ρύθµι ση των 12-24 δόσεων µετά την 1η Νοεµβρί ου 2019.

Ει δι κότερα οι  φορολογούµενοι  θα πρέπει  να γνωρί ζουν τα εξής:

- Στη ρύθµι ση υπάγονται  οφει λές που δεν εί χαν υπαχθεί  σε οποι αδήποτε νοµοθετι κή ρύθ-
µι ση η οποί α κατά την 1η Νοεµβρί ου 2019 ήταν σε ι σχύ. Μετά από επι λογή του οφει λέτη δύναν-
ται  να ρυθµι στούν και :

* οι  βεβαι ωµένες µη ληξι πρόθεσµες, κατά την ηµεροµηνί α υποβολής της αί τησης υπαγω-
γής στη ρύθµι ση, οφει λές ή δόσει ς οφει λών και

* οι  βεβαι ωµένες και  ληξι πρόθεσµες, κατά την ηµεροµηνί α υποβολής της αί τησης υπαγω-
γής στη ρύθµι ση, οφει λές που τελούν σε αναστολή πληρωµής.

- Οι  τακτι κές οφει λές (ΕΝΦΙΑ - φόρος ει σοδήµατος) µπορούν να ρυθµι στούν έως και  σε 24
δόσει ς χωρί ς ει σοδηµατι κά κρι τήρι α.

- Οι  έκτακτες οφει λές (φόρος κληρονοµι άς, πρόστι µα) µπορούν να ρυθµι στούν έως και  σε
48 δόσει ς ανάλογα µε το ύψος του ει σοδήµατος.

- Η καταβολή της πρώτης δόσης θα γί νεται  µέσα σε 3 εργάσι µες ηµέρες από την ηµέρα
υποβολής της αί τησης ενώ οι  επόµενες δόσει ς την τελευταί α εργάσι µη ηµέρα των επόµενων
µηνών.

- Η ελάχι στη µηνι αί α δόση δι αµορφώνεται  στα 30 ευρώ
- Η καθυστέρηση πληρωµής µί ας δόσης θα έχει  ως συνέπει α την επι βάρυνση αυτής µε

προσαύξηση 15%. Η δόση αυτή µε την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει  να καταβληθεί  το
αργότερο µέχρι  την ηµεροµηνί α λήξης της προθεσµί ας καταβολής της επόµενης δόσης.

- Σε οφει λές που ρυθµί ζονται  µέχρι  και  12 δόσει ς, ο τόκος θα υπολογί ζεται  µε βάση το
τελευταί ο δηµοσι ευµένο µέσο ετήσι ο επι τόκι ο δανεί ων σε ευρώ χωρί ς καθορι σµένη δι άρκει α
αλληλόχρεων λογαρι ασµών που χορηγούνται  από όλα τα πι στωτι κά ι δρύµατα στην Ελλάδα
σε µη χρηµατοπι στωτι κές επι χει ρήσει ς, όπως αυτό δηµοσι εύεται  από την Τράπεζα της
Ελλάδος πλέον 0,25%, ετησί ως υπολογι ζόµενο.

- Σε οφει λές που ρυθµί ζονται  σε περι σσότερες από 12 µηνι αί ες δόσει ς, το επι τόκι ο προ-
σαυξάνεται  κατά 1,5%.

- Στην περί πτωση που κάποι ος οφει λέτης του ∆ηµοσί ου σταµατήσει  να πληρώνει  τι ς
δόσει ς γι α την εξόφληση του χρέους (τακτι κής ή έκτακτης οφει λής), γι α να µπορέσει  να επα-
νενταχθεί  στη ρύθµι ση θα πρέπει  να πληρώσει  δι πλή προκαταβολή, θα αφαι ρεθούν οι
δόσει ς που ήταν συνεπεί ς, ενώ το επι τόκι ο θα εί ναι  προσαυξηµένο κατά 1,5 µονάδες.

- Όσοι  οφει λέτες εί ναι  συνεπεί ς στην εκπλήρωση των όρων της ρύθµι σης, κατά την κατα-
βολή της τελευταί ας δόσης, θα απαλλάσσονται  από την πληρωµή ποσού που ι σούται  µε το
25% των τόκων που έχουν επι βαρύνει  το ποσό των δόσεων της ρυθµι ζόµενης οφει λής.

Παράταση ως 20
Μαρτίου για την επι-
λογή κλίµακας
εισφορών

Παράταση µέχρι 20 Μαρτίου
δίνεται σε 1,44 εκατοµµύρια
µη µισθωτούς για την επιλο-
γή και πληρωµή των εισφο-
ρών Ιανουαρίου 2020, οι
οποίες θα υπολογιστούν για
πρώτη φορά µε το νέο
σύστηµα. 
Η παράταση δίνεται µε νοµο-

τεχνική βελτίωση στο ασφαλι-
στικό νοµοσχέδιο, καθώς αρχι-
κά προβλεπόταν πως οι εισφο-
ρές Ιανουαρίου έπρεπε να
είχαν πληρωθεί  µέχρι  12
Μαρτίου.
Την  Παρασκευή 28 Φεβρουα

ρίου και εφόσον το νοµοσχέδιο
ψηφιστεί σύµφωνα µε τον προ-
γραµµατισµό την Πέµπτη, αναµέ-
νεται να ανοίξει η ηλεκτρονική
πλατφόρµα, όπου θα επιλέγουν
ασφαλιστική κατηγορία ελεύθερ-
οι επαγγελµατίες, αγρότες και 

αυτοαπασχολούµενοι.
Η πλατφόρµα θα λειτουργήσει
στον ψηφιακό ιστότοπο του
ΕΦΚΑ -www.efka.gov.gr- και
εκεί οι µη µισθωτοί θα επιλέ-
ξουν την κατηγορία στην οποία
θα ενταχθούν για το 2020.

ΓΓ..ΝΝ..ΕΕ..  ““ΘΘρριιάάσσιιοο””  
Πρώτες βοήθειες σε επείγουσες

καταστάσεις στο σχολείο

Μετά την 7ετια αποσπάσεις,
µετακινήσεις και µετατάξεις
των επιτυχόντων της 3Κ

Τουλάχιστον επτά (7) έτη θα παραµείνουν στην
υπηρεσία τους, µέχρι να έχουν το δικαίωµα να
υποβάλουν αίτηµα απόσπασης, µετακίνησης ή
µετάταξης οι επιτυχόντες της Προκήρυξης 3Κ
του ΑΣΕΠ, σύµφωνα µε το Άρθρο 76 του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών,
που κατατέθηκε στη Βουλή και ρυθµίζει θέµατα
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),
αιρετών και εργαζοµένων.
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Μ
ε έν α τρελό Καρν αβάλι αλλά και
παραδοσιακά έθιµα   γιορτάζει και
την  Αποκριά   και την  Καθαρά ∆ευ-

τέρα, ο ∆ήµος Ιλίου.

Στο επίκεν τρο βρίσκεται και φέτος η
παρέλαση καρν αβαλιστών  µπροστά από
την  πλατεία Γ. Γεν ν ηµατά και στη
συν έχ εια η συν αυλία µε τους “Prestige
The Band”. 
Επιπλέον , για όσους επιµέν ουν D παρ-

αδοσιακά, στο κέν τρο της πόλης θα στηθ-
εί έν α αυθεν τικό, ελλην ικό γλέν τι µε έθιµα
της ψυχ αγωγίας και του «µασκαρέµατος», 

όπως τα συν αν τάµε στις διάφορες περ
ιοχ ές της Ελλάδας .

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν  µε τα
Κούλουµα στο πάρκο Τρίτση, όπου από
κοιν ού µε τον  ∆ήµο Αγίων  Αν αργύρων -
Καµατερού και υπό την  αιγίδα της Περιφ-
έρειας, διοργαν ών εται µια µεγάλη παραδο-
σιακή γιορτή, µε ψήσιµο παραδοσιακής
λαγάν ας σε υπαίθριους φούρν ους που θα
µοιράζον ται δωρεάν  σε όλους.
Για τους ν έους καιD τολµηρούς, η παρα-

µον ή της Καθαράς ∆ευτέρας θα αποτελέ-
σει έν α πραγµατικό ξεφάν τωµα, µε το
Festiv al of  Colours και όποιος αν τέξει!

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 
... και Κούλουµα στο Πάρκο Τρίτση ... και Κούλουµα στο Πάρκο Τρίτση 
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ΤΤιιµµήήθθηηκκεε  οο  ιισσχχυυρρόόςς  άάννττρρααςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ΑΑΕΕΚΚ  ΜΜάάκκηηςς  ΑΑγγγγεελλόόπποουυλλοοςς  
Σε κορυφαία εκδήλωση της Λέσχης Ιστορίας και Πολιτισµού της ΑΕΚ ο Χρήστος Παππούς 

Στην  κορυφαία εκδήλωση για
την  κοπή της πίτας της
Λέσχ ης Ιστορίας και Πολιτισµού
της ΑΕΚ, έδωσε το παρών  ο
∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος
Παππούς, την  Κυριακή 23
Φεβρουαρίου που έλαβε χ ώρα
στο Πν ευµατικό Κέν τρο της
Νέας Φιλαδέλφειας. 

Μεταξύ των  τιµωµέν ων
προσώπων  ήταν  ο πρόεδρος
της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελό-
πουλος , µε τον  οποίο ο ∆ήµα-
ρχ ος Φυλής είχ ε εγκάρδια
συν οµιλία. 

Ο Χρήστος Παππούς άλλω-
στε, από το βήµα της εκδήλω-
σης εξέφρασε τη χ αρά του που
το “Σπίτι”  της ΚΑΕ ΑΕΚ θα
είν αι στο άµεσο µέλλον  το 

Ολυµπιακό Ακίν ητο που εδρ-
εύει στο ∆ήµο Φυλής. 

Αξίζει ν α σηµειωθεί πως η
εκδήλωση της  Λέσχ ης Ιστορίας
και Πολιτισµού της ΑΕΚ ήταν
αφιερωµέν η στην  συµπλήρωση
των  100 ετών  από την  υπογρ-
αφή της συν θήκης των
Σεβρών .

Έν α από τα τιµώµεν α πρό-
σωπα της εκδήλωσης ήταν  και
ο Μάκης Αγγελόπουλος. Ο
ισχ υρός άν δρας της ΚΑΕ ΑΕΚ
τιµήθηκε από τους υπεύθυν ους
της Λέσχ ης για την  προσφορά
του στην  οµάδα όλα αυτά τα
χ ρόν ια. 

Στο µήν υµά του, κατά την
παραλαβή της τιµητικής πλακέ-
τας ο Αγγελόπουλος αν έφερε 

"Είν αι µεγάλη τιµή αυτή η βρά-
βευση. Πέρα από τους τίτλους
είµαι υπερήφαν ος για τις ατέλει-
ωτες κοιν ων ικές δράσεις, µια εξ
αυτών  είν αι και σε συν εργασία
µε την  αρχ ιεπισκοπή και είµα-
στε πραγµατικά υπερήφαν οι
γιατί το προσφυγικό είν αι έν α
πολύ σηµαν τικό ζήτηµα. Εµείς
είµαστε υποχ ρεωµέν οι στα
πεδία των  µαχ ών , στα γήπεδα,
ν α γιγαν τών ουµε τον  σύλλογο".

Αν άµεσα στα τιµώµεν α πρό-
σωπα της εκδήλωσης ήταν  και
ο παλαίµαχ ος άσος της ΑΕΚ,
Χρήστος Ζούπας, εν ώ το
παρών  έδωσε και ο πρόεδρος
της ΠΑΕ ΑΕΚ, Ευάγγελος
Ασλαν ίδης, ο οποίος απηύθυν ε
χ αιρετισµό.

ΟΑΕ∆: Τέλος χρόνου την
Παρασκευή για τις αιτήσεις
στο πρόγραµµα επιδότησης
5.000 ανέργων

Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρί ου 2020
στι ς 23:59 λήγει  η προθεσµί α υπο-
βολής αι τήσεων γι α το νέο «Πι λοτι κό

Πρόγραµµα Υποστήρι ξης Επι χει ρηµα-
τι κών Σχεδί ων άνεργων νέων ηλι κί ας 18 έως
29 ετών» του ΟΑΕ∆, µε έµφαση στι ς
γυναί κες.

Στόχος του νέου προγράµµατος του ΟΑΕ∆
εί ναι  η υποστήρι ξη άνεργων νέων που επι θ-
υµούν να αναπτύξουν επι χει ρηµατι κή δρα-

στηρι ότητα, ώστε να µετατρέψουν τι ς
επι χει ρηµατι κές τους ι δέες σε ποι οτι κά και
βι ώσι µα επι χει ρηµατι κά σχέδι α. 

Συγκεκρι µένα, τα βασι κά στάδι α του
προγράµµατος έχουν ως εξής:

Παροχή υπηρεσι ών Συµβουλευτι κής
Ανάληψης Επι χει ρηµατι κών Πρωτοβουλι ών
(ΣΑΕΠ) σε έως 5.000 άνεργους νέους
ηλι κί ας 18 έως 29 ετών, εγγεγραµµένους
στα µητρώα του ΟΑΕ∆, µέσω πενθήµερου
σεµι ναρί ου νέας επι χει ρηµατι κότητας.

Παροχή υπηρεσι ών καθοδήγησης (coach-
ing) γι α την ωρί µανση των επι χει ρηµατι κών
τους ι δεών και  τη δι αµόρφωση βι ώσι µων

επι χει ρηµατι κών σχεδί ων σε έως 3.000
(από τους 5.000) άνεργους νέους ηλι κί ας 18
έως 29 ετών, εγγεγραµµένους στα µητρώα
του ΟΑΕ∆. Η καθοδήγηση θα περι λαµβάνει
έξι  συνεδρί ες (1 δι α ζώσης, 5 εξ αποστά-
σεως).

Προκήρυξη προγράµµατος επι χει ρηµα-
τι κότητας γι α 2.500 νέους άνεργους ηλι κί ας
18 έως 29 ετών. Στο πρόγραµµα αυτό, θα
έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν όλοι  οι
άνεργοι , συµπερι λαµβανοµένων όσων θα
έχουν ολοκληρώσει  τι ς δράσει ς συµβουλευ-
τι κής και  καθοδήγησης (coaching) επι χει ρ-
ηµατι κών σχεδί ων, όπως περι γράφονται
στο παραπάνω στάδι ο.

Οι  Αι τήσει ς θα αξι ολογηθούν µε Συγκρι τι -
κή Αξι ολόγηση, µε βάση συγκεκρι µένα κρι -

τήρι α µορι οδότησης και  θα επι λεγούν οι
πλέον ολοκληρωµένες και  βι ώσι µες προτά-
σει ς.

Έµφαση θα δοθεί  στι ς γυναί κες οι  οποί ες
θα καλύψουν τουλάχι στον το 60% των θέσεων
του προγράµµατος. 

Το ποσό της ενί σχυσης και  η δι άρκει α του
προγράµµατος θα εί ναι  10.000 ευρώ και  12
µήνες ή 17.000 ευρώ και  18 µήνες.

Το πρόγραµµα, συνολι κού προϋπολογι -
σµού 43.400.000 ευρώ, συγχρηµατοδοτεί ται
από την Πρωτοβουλί α γι α την Απασχόληση
των Νέων - “ΠΑΝ”. Περι σσότερες πληροφο-
ρί ες στον ι στότοπο του ΟΑΕ∆ (oaed.gr).
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Η
Ελλην ική Αστυν οµία, λόγω της
αυξηµέν ης κίν ησης των  εκδροµέων ,
εν όψει του εορτασµού των  εορτών

των  Αποκριών  και της Καθαράς ∆ευτέρας,
λαµβάν ει αυξηµέν α µέτρα Τροχ αίας, κατά το
διάστηµα από 28 Φεβρουαρίου έως 2
Μαρτίου 2020, σε όλο το οδικό δίκτυο της
Χώρας, µε σκοπό την  ασφαλή µετακίν ηση
των  πολιτών  και την  πρόληψη των
τροχ αίων  ατυχ ηµάτων .

Ο σχεδιασµός των µέτρων περιλαµβά-
νει:

αν άπτυξη µέτρων  και ειδικών  δράσεων
εν τός των  πόλεων , καθ' όλη την  εορταστι-
κή περίοδο, για την  εξασφάλιση απρόσκοπτης και
ασφαλούς κίν ησης οχ ηµάτων  και πολιτών  και ιδιαίτερα
των  ευαίσθητων  πληθυσµιακών  οµάδων ,

αυξηµέν η αστυν οµική παρουσία και εν ισχ υµέν η
αστυν όµευση των  σηµείων  του οδικού δικτύου, όπου
παρατηρείται συχ ν ότητα πρόκλησης τροχ αίων
ατυχ ηµάτων ,

αυξηµέν α µέτρα τροχ αίας στις εισόδους-εξόδους
µεγάλων  αστικών  κέν τρων , όπου παρατηρείται µεγάλη
κίν ηση οχ ηµάτων ,

συγκρότηση συν εργείων  γεν ικών  και ειδικών  τροχ ο-
ν οµικών  ελέγχ ων  (ιδιαίτερα για τη βεβαίωση
επικίν δυν ων  παραβάσεων  που βάσει στατιστικών
στοιχ είων  ευθύν ον ται για την  πρόκληση σοβαρών
τροχ αίων  ατυχ ηµάτων , όπως υπερβολική ταχ ύτητα,
οδήγηση υπό την  επήρεια αλκοόλ, αν τικαν ον ικό προ-
σπέρασµα, χ ρήση κιν ητών  τηλεφών ων  κατά την
οδήγηση),

αυξηµέν α µέτρα τροχ αίας σε χ ώρους όπου παρατ-
ηρείται µαζική διακίν ηση επιβατών  (αεροδρόµια, λιµά-
ν ια, σταθµοί, κ.λπ.),

κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε τόπους που θα πραγµα-
τοποιηθούν  εορταστικές εκδηλώσεις,

έγκαιρη εξασφάλιση συν εργασίας και συν τον ισµού
µε όλους τους συν αρµόδιους Φορείς – Υπηρεσίες, για
την  άµεση αν τιµετώπιση και επίλυση προβληµάτων
που τυχ όν  θα αν ακύψουν  και

εν ηµέρωση των  πολιτών  µέσω των  Υπηρεσιών  Επι-
κοιν ων ίας του Σώµατος, σε κάθε περίπτωση που
καθίσταται αν αγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοι-
ν ού για την  ύπαρξη τυχ όν  κυκλοφοριακών  και άλλων
προβληµάτων .

Επισηµαίν εται ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής
των  µέτρων , θα βρίσκον ται σε αυξηµέν η επιχ ειρησια-
κή ετοιµότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα µέσα της

Ελλην ικής Αστυν οµίας, κυρίως των  Υπηρε-
σιών  Τροχ αίας Αστυν όµευσης. Συγκεκριµέ-
ν α, θα διατεθούν  περιπολικά, µοτοσικλέτες
και συµβατικά οχ ήµατα, µε το αν άλογο προ-
σωπικό και εξοπλισµό για την  αποτελεσµατι-
κή αστυν όµευση του οδικού δικτύου της
χ ώρας.Επιπρόσθετα, κατά την  περίοδο των
εορτών  των  Αποκριών  και της Καθαράς ∆ευ-
τέρας θα ισχ ύσει απαγόρευση κυκλοφορίας
φορτηγών  ωφέλιµου φορτίου άν ω του 1,5
τόν ου.

∆εν  πρέπει ν α ξεχ ν άµε ότι οδηγώ µε Ασφ-
άλεια σηµαίν ει:

Μαθαίν ω και εφαρµόζω τον  Κ.Ο.Κ.
∆εν  οδηγώ όταν  έχ ω καταν αλώσει οιν οπν ευµατώδη

ποτά
Σέβοµαι τα όρια ταχ ύτητας
∆εν  κάν ω αν τικαν ον ικά προσπεράσµατα
∆εν  παραβιάζω τον  κόκκιν ο σηµατοδότη
Σταµατώ στο STOP και δίν ω προτεραιότητα
∆ίν ω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτοµα µε

αν απηρία
Σέβοµαι τα σήµατα και τις υποδείξεις των  τροχ ον ό-

µων
Φορώ πάν τοτε ζών η ασφαλείας
Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισµα του αυτοκι-

ν ήτου και τους φορώ ζών η ασφαλείας
Σε περίπτωση που οδηγώ ή είµαι συν επιβάτης σε

µοτοσυκλέτα, φορώ πάν τα κράν ος
Πριν  ξεκιν ήσω για ταξίδι, ελέγχ ω το όχ ηµα που θα

οδηγήσω.

ΑΑυυξξηηµµέένναα  τταα  µµέέττρραα  ττηηςς  ΤΤρροοχχααίίααςς
το διάστηµα εορτασµού των Αποκριών και της Καθαράς ∆ευτέρας
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Μ
ε την επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττι-
κής Γ. Πατούλη στα γραφεία της Περιφερ-
ειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής στην

Ελευσίνα ολοκληρώθηκε προχθες ο κύκλος της
ενηµέρωσης σε όλες τις περιφερειακές ενότητες
της Αττικής για το πρόγραµµα πρόληψης υγείας και
προσυµπτωµατικού ελέγχου. 

Το πρόγραµµα υλοποιείται µετά από πρωτοβου-
λία του Περιφερειάρχη και Προέδρου του Εθνικού
∆ικτύου Υγιών Πόλεων, Γ. Πατούλη  και έχει ως
κεντρικό στόχο του την ενηµέρωση των πολιτών
σε ζητήµατα πρόληψης υγείας. Για την υλοποίησή
του θα υπάρξει στενή συνεργασία της Περιφέρει-
ας µε τους 66 ∆ήµους της Αττικής.

Τον κ. Πατούλη υποδέχθηκαν οι Αντιπεριφερ-
ειάρχης ∆υτικής Αττικής Λ. Κοσµόπουλος και
Υγείας Θ. Βαθιώτης. Κεντρικά σηµεία του προ-
γράµµατος παρουσίασε ο Γεν ικός ∆ιευθυντής του
Εθνικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων και επιστηµο-
ν ικός συνεργάτης του Περιφερειάρχη Σ. Παπα-
σπυρόπουλος. Στην παρουσίαση παρέστησαν οι ∆ήµαρχοι
Ελευσίνας Α. Οικονόµου, Ασπροπύργου Ν. Μελετίου, Μάν-
δρας Ειδυλλίας Χ. Στάθης, Μεγαρέων Γ. Σταµούλης, ο εκπρό-
σωπος του δήµου Φυλής -Αναπληρωτής ∆ήµαρχος και αρµό-
διος για θέµατα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτι-
σµού Γ. Αντωνόπουλος, ο ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Υγείας και
Κοινωνικής Μέριµνας ∆υτικής Αττικής  Ι. Νέγκας, η ∆ιε-
υθύντρια ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλον-
τικής Υγιεινής ∆. Αττικής Ε. Νίκα, ο Επόπτης Υγείας της
∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού Ελέγχου ∆. Αττικής Γ. Κιαχόπου-
λος, οι Αντιδήµαρχοι Γ. Κουρούνης, Ευαγ. Κουτσοδήµα, Σ.
Μαυρίδη, ο Γ.Γ. ∆ήµου Ελευσίνας Γ. Παναγιωτούλιας, ο Πρόε-
δρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγαρέων Κ. Καράµπελας, ο
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βιλίων Κ. Μακρυνόρης και
υπηρεσιακά στελέχη των ∆ήµων. 

Προσυµπτωµατικοί έλεγχοι
Αναφερόµενος ο Περιφερειάρχης στη συµβολή της Αυτο-

διοίκησης στη θωράκιση της υγείας των πολιτών, τόν ισε ότι
οφείλει να µεριµνά ώστε οι πολίτες να κάνουν τις απαραίτητες
εξετάσεις, να παρέχει τις απαραίτητες ηλεκτρον ικές βάσεις
ώστε να καταγράφονται τα αποτελέσµατα και να προειδο-
ποιείται ο πολίτης για την αναγκαία επανεξέταση στο σωστό
χρόνο. 

«Κοινή µας φιλοδοξία είναι να συστηµατοποιήσουµε, να
επεκτείνουµε και να δηµιουργήσουµε µετρήσιµα στοιχεία µε
τον πολίτη ενεργά συµµέτοχο. Να αναγνωρίσουµε δηµόσια
και να αναδείξουµε τις καλές πρακτικές που γίνονται στους
∆ήµους για να τις πολλαπλασιάσουµε και να τις διευρύνουµε»
τόν ισε ο Περιφερειάρχης και υπογράµµισε πως αναµένει από
τις ∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής να
αγκαλιάσουν και να θεωρήσουν δικό τους το έργο αυτό και να
το προωθήσουν.

Αναγκαία η δικτύωση των ∆ήµων µέσω των ΚΕΠ Υγείας 
Όπως τόν ισε χαρακτηριστικά είναι αναγκαία η δικτύωση µε

∆ήµους, µέσω και των ΚΕΠ Υγείας τα οποία και θα αναβαθ-
µιστούν. Τα ΚΕΠ Υγείας είναι ∆ηµοτικές ∆οµές που ιδρύθη-
καν για να αποτελέσουν το συντον ιστικό κέντρο ενός ολοκ-
ληρωµένου Προγράµµατος Παροχής Υπηρεσιών Προαγωγής
της Υγείας  και Προληπτικής Ιατρικής στους ∆ήµους της
Χώρας.

Όπως υπογράµµισε ο Περιφερειάρχης µέσω του συστήµα-
τος των προσυµπτωµατικών ελέγχων θα επιτευχθεί µια
σηµαντική  στροφή προς την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγεία.
Η Αυτοδιοίκηση θα συµβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια
σωστής ενηµέρωσης των πολιτών σε επίπεδο προστασίας
και διατήρησης της υγείας τους.  Σύµφωνα µε το πρόγραµµα
µεταξύ άλλων οι έλεγχοι θα αφορούν:

• Τον καρκίνο του εντέρου
• Τον καρκίνο του προστάτη
• Τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας
• Τον καρκίνο του µαστού 
• Την πρόληψη του µελανώµατος
• Την πρόληψη της ρήξης ανευρύσµατος κοιλιακής

αορτής

Κατά την τοποθέτηση του ο κ. Πατούλης τόν ισε ότι µέσω
του Εθνικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων στο οποίο συµπεριλαµ-
βάνεται πλέον και η Περιφέρεια Αττικής, θα δοθεί έµφαση
τόσο στην Πρωτοβάθµια, όσο και στη ∆ευτεροβάθµια Πρόλ-
ηψη, µε ευρεία ενηµέρωση όλου του πληθυσµού για 25 ξεχωρ-
ιστά θεµατικά πεδία, όπως, µεταξύ άλλων, το κάπνισµα,  η
Φυσική άσκηση και υγιεινή διατροφή, η Σεξουαλική Αγωγή, το
Bulling και χρήση του Internet, ο εµβολιασµός ενηλίκων και
παιδιών, η Πρόληψη Ατυχηµάτων, ο καρκίνος µαστού και
µήτρας, η κατάθλιψη, η άνοια και  η δωρεά οργάνων.

«Με την Αιγίδα της Περιφέρειας και την συνεργασία όλων
των ∆ήµων της Αττικής, που ήδη υλοποιούν δράσεις για την
υγεία, στοχεύουµε να γίνει η Αττική Περιφέρεια Προστασίας
της Υγείας του Πολίτη, αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες για
τους πολίτες µας, µε σκοπό την προστασία της υγείας τους
και την έγκαιρη εντόπιση διαφόρων οµάδων του γεν ικού
πληθυσµού που µπορεί να κινδυνεύουν από διάφορα σοβα-
ρά νοσήµατα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.

Για την ενηµέρωση αυτή, όπως διευκρίν ισε, θα χρησιµο-
ποιηθούν τόσο οι συνηθισµένες πρακτικές (εκστρατείες, δρά-
σεις, MME κλπ) όσο και νέες µέθοδοι µέσω ανάπτυξης ηλεκ-
τρον ικών εργαλείων (πλατφόρµες κλπ), κινητοποίησης των
κοινωνικών δικτύων (socialmedia) κλπ.

«Στόχος µας είναι να αποκτήσουν οι πολίτες τη σιγουριά
ότι η Αυτοδιοίκηση (Περιφερειακή και Τοπική) νοιάζεται για
την προστασία της υγείας τους, τους κινητοποιεί διαρκώς γι’
αυτό και παρουσιάζει µετρήσιµα αποτελέσµατα» σηµείωσε.

Πρώτη φορά στην Ελλάδα επιχειρείται η εφαρµογή
διεθνών πρωτοκόλλων screening

Ο κ. Πατούλης επισήµανε ότι είναι η πρώτη φορά στην
Ελλάδα που επιχειρείται η εφαρµογή διεθνών πρωτοκόλλων
screening του πληθυσµού µέσα από ένα θεσµοποιηµένο
αυτοδιοικητικό πλαίσιο,  στο οποίο τα στελέχη των ΚΕΠ
Υγείας των ∆ήµων της Αττικής θα έχουν - µε τη συγκατάθε-
ση του πολίτη - το follow up της διατήρησης της υγείας του.

Ο κ. Παπασπυρόπουλος από την πλευρά του τόν ισε ότι
η Περιφέρεια εκπονεί ένα πρόγραµµα ολοκληρωµένο βασι-
σµένο σ  ́ένα στρατηγικό σχέδιο που εστιάζει στην πρόληψη
και στην αγωγή υγείας. Στη συνέχεια επισήµανε ότι «το
µείζον ζητούµενο σήµερα είναι ο σταθερά ενηµερωµένος
πολίτης, ο οποίος κάνει τις εξετάσεις του τακτικά, διαχρονικά
και µε µετρήσιµο τρόπο ώστε τόσο ο ίδιος να προστατεύει
την υγεία του, όσο και η Αυτοδιοίκηση να γνωρίζει τις επιτ-
υχίες και τις προτεραιότητές της».

Στη σηµασία της πρωτοβουλίας στην κατεύθυνση της
εν ίσχυσης των κοινωνικών υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης
υπογράµµισαν, τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης ∆. Αττικής Λ.
Κοσµόπουλος, όσο και ο Αντιπεροφερειάρχης Υγείας Θ. Βαθ-
ιώτης. Όπως επισήµαναν είναι χρέος όλων των στελεχών
της Αυτοδιοίκησης να στηρίξουν την υλοποίηση του προ-
γράµµατος προσυµπτωµατικού ελέγχου.   

O Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Παρουσίαση του προγράµµατος πρόληψης υγείας και προσυµπτωµατικού ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής
και στενή συνεργασία µε τον Αντιπεριφερειάρχη Λ. Κοσµόπουλο και τους δηµάρχους της περιοχής  
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

3ης/ 2020  συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. απόφ.: 31/2020
ΘΕΜΑ: Παράταση υπάρχουσας
µίσθωσης ακινήτου (Αύλειου
χώρου 8ου ∆ηµοτικού σχολείου).
Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα, σήµερα την 13η
Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα Πέµ-
πτη και ώρα 19:00 µ.µ., συνήλθε
σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύρ-
γου ύστερα από την υπ’αριθµ.
2694/06.02.2019 έγγραφη πρόσ-
κληση του Προέδρου κου Θεµι-
στοκλή Γ. Τσόκα, η οποία δηµο-
σιεύθηκε και επιδόθηκε µε απο-
δεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κο
Νικόλαο Ι. Μελετίου,  σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87), όπως αντι-
καταστάθηκαν µε τις διατάξεις του
άρθρου 74, του Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018). 
Πριν από την έναρξη της συνε-
δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 27
και απόντα τα 6, και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ

3 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
7. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
9. ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
11.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
13. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
16.ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17.ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
18.ΓΑΒΡΙΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
19.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
20.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
21.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
22.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
25.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
26. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
27.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2. ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
3. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
6. ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ο  ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κος Θεµι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Εισηγούµενος ο Πρόεδρος το 10o
θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης  µε
τίτλο: «Παράταση υπάρχουσας

µίσθωσης ακινήτου (Αύλειου
χώρου 8ου ∆ηµοτικού σχολείου)»,
έθεσε υπόψιν των µελών του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, την
υπ΄αριθµ. πρωτ.
62/Οικ.Υπ./30.01.2020, εισήγηση
του ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρ-
εσιών του ∆ήµου Ασπροπύργου,
κου Φίλιππου Πάνου, η οποία έχει
ως εξής:

«Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, 
µε το υπ.αριθµ. 15055/29-05-

2015 συµφωνητικό µίσθωσης ακι-
νήτου, ο ∆ήµος Ασπροπύργου,
ακολουθώντας όλες τις προβλεπό-
µενες διαδικασίες, µίσθωσε το
ακίνητο του κου Μελετίου Γεω-
ργίου του Νικολάου προκειµένου
να χρησιµοποιηθεί για αύλειος
χώρος του 8ου ∆ηµοτικού Σχο-
λείου Ασπροπύργου. Το παραπά-
νω αναφερόµενο συµφωνητικό
έληξε την 28-11-2015.
Στην συνέχεια µε το υπ.αριθµ.
36885/25-10-2016 συµφωνητικό
παρατάθηκε η διάρκεια της µίσθω-
σης έως 19η Νοεµβρίου 2019.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του
συµφωνητικού µίσθωσης, η χρονι-
κή διάρκεια ορίζεται  τριετής, η
οποία ξεκινά από την 24η Οκτω-
βρίου 2016 κ΄ λήγει την 19η Νοεµ-
βρίου 2019.  Σχετικά µε τη χρονική
διάρκεια σας γνωρίζω ότι:
Με την παρ.1 του άρθρου 5 του
Π.∆. 34/1995 «Κωδικοποίηση δια-
τάξεων νόµων περί εµπορικών
µισθώσεων» (ΦΕΚ Α΄, 30) όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του
άρθρου 7 του Ν. 2741/1999 (
ΦΕΚ Α΄, 199), και εφαρµόζεται και
στις υφιστάµενες κατά την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού
µισθώσεις, ορίζεται ότι: « Η µίσθω-
ση ισχύει για δώδεκα (12) έτη,
ακόµη και αν έχει συµφωνηθεί για
βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο,
µπορεί όµως να λυθεί µε νεότερη
συµφωνία, που αποδεικνύεται µε
έγγραφο βέβαιης χρονολογίας».

Από το συνδυασµό των ανωτέρω
διατάξεων, συνάγεται ότι οι συµβά-
σεις µίσθωσης ακινήτων που
συνάπτουν οι δήµοι για τη στέγα-
ση δηµοτικών υπηρεσιών, ισχύουν
για δώδεκα έτη, ακόµη και εάν
έχουν συναφθεί για µικρότερο χρο-
νικό διάστηµα, εκτός αν ακολουθή-
σει νεώτερη συµφωνία των µερών
για τη λύση της σύµβασης πριν
την πάροδο του ως άνω χρονικού
διαστήµατος των δώδεκα ετών
(Πρ.VII Τµ. 114/2007). (Πρ.VII Tµ.
228/2007).
Επίσης, είναι νόµιµη η δαπάνη για
µίσθωση ακινήτου, παρά τη λήξη
του συµφωνηµένου χρόνου διάρ-
κειάς της και την πάροδο δωδεκα-
ετίας από την έναρξή της, διότι
εξακολουθεί να παράγει έννοµα
αποτελέσµατα, λόγω της σιωπ-
ηρής παράτασής της, που συντε-
λέσθηκε µε απόφαση του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου για έγκριση της
αναπροσαρµογής του µισθώµα-
τος, µετά από σχετική αίτηση του
εκµισθωτή.
Επιτρέπεται, ωστόσο, παράταση
της µισθώσεως που έχει συµφων-
ηθεί, είτε ρητώς, για ορισµένο
χρόνο και σύµφωνα µε τις προϋ-
ποθέσεις και τη διαδικασία που
προβλέπει το άρθρο 29 του Π.∆.
στις 19/19.11.1932, είτε σιωπ-
ηρώς. Ως σιωπηρή (απλή) παρά-
ταση, θεωρείται η χρησιµοποίηση
του µισθίου από το δήµο µετά τη
λήξη της µισθώσεως, υπό την
προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι
όροι του άρθρου 611 Α.Κ., εφ΄
όσον δηλαδή ο εκµισθωτής
γνωρίζει την εξακολούθηση της
χρήσεως και δεν εναντιώνεται σε
αυτή, οπότε κατά τη διάρκεια της
παρατάσεως αυτής, οφείλεται το
κατά το χρόνο λήξεως της
µισθώσεως καταβαλλόµενο µίσθ-
ωµα (βλ.  Εφ. Αθ. 3236/1993,
ΕδικΠολυκ1996.359, Εφ.Αθ.
6779/2000, ΕδικΠολυκ 2002.257,
Εφ.Λαρ. 534/2005, ΑρχΝ2006.

510). (Πρ.VII Τµ.14/2007).
Κύριε Πρόεδρε, λαµβάνοντας
υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλώ
όπως εισηγηθείτε προς τα µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για να
αποφασίσουν την παράταση της
µίσθωσης  ή µη για οκτώ (8) ακόµη
έτη,  έως την 28/11/2027».
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο να  αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία, και
αφού έλαβε υπόψη :

1.Την εισήγηση  του Προέδρου,
κου Θεµιστοκλή Γ. Τσόκα,
2.Την υπ` αριθµ. πρωτ.
62/Οικ.Υπ./30.01.2020, εισήγηση
του ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρ-
εσιών του ∆ήµου Ασπροπύργου,
3. Tην κείµενη νοµοθ-
εσία, που διέπει τις συµβάσεις
µίσθωσης ακινήτων που συνά-
πτουν οι δήµοι για τη στέγαση
δηµοτικών υπηρεσιών, ως ανω-
τέρω περιγράφονται  στην εισήγ-
ηση της  ∆ιεύθυνσης Ο.Υ., 
4.Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικε-
φαλής των δηµοτικών παρατά-
ξεων, και την διαλογική συζήτηση
µεταξύ των µελών του ∆.Σ., όπως
έχουν διατυπωθεί στα πλήρη απο-
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά της
Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφοφορία στην
οποία ΥΠΕΡ, τάχθηκαν  δέκα
οκτώ (18) µέλη του συµβουλίου,
και ονοµαστικά οι κ.κ. :

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
7. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
9. ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

10. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
11.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
13. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
16.ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17.ΓΑΒΡΙΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
18.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Λευκό ψηφίζουν, εννέα (9)
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, και ονο-
µαστικά  οι κ.κ. :

1. ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ, 2.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ, 3.
ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ, 4. ΛΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ,5. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 6. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, 7. ΤΣΟΚΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, 8. ΚΑΜΠΟΛΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ, 9. ΜΠΑΚΑΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της
υπάρχουσας µίσθωσης ακινή-
του, ιδιοκτησίας Μελετίου Γεω-
ργίου, του Νικολάου, προκειµέ-
νου να χρησιµοποιηθεί ως
αύλειος χώρος του 8ου ∆ηµοτι-
κού Σχολείου Ασπροπύργου,
για οκτώ (8) ακόµη έτη,  δηλαδή
έως την 28/11/2027.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγ-
νώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφεται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα  αριθµό
31/2020.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
2ης/ 2020  συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. απόφ .: 13/2020

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την
προσκύρωση εδαφικού τµήµατος,
σε εφαρµογή της 7/2007 πράξης
Προσκυρώσεως και Αναλογισµού
αποζηµιώσεως, λόγω ρυµοτοµίας.
Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα, σήµερα την  4η
Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα Τρίτη
και ώρα 19:00 µ.µ., συνήλθε σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύρ-
γου ύστερα από την υπ’αριθµ.
2085/30.1.2020 έγγραφη πρόσ-
κληση του Προέδρου κου Θεµι-
στοκλή Γ. Τσόκα, η οποία δηµο-
σιεύθηκε και επιδόθηκε µε απο-
δεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο,
κο Νικόλαο Ι. Μελετίου,  σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67, του
Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87), όπως
αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις
του άρθρου 74, του Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018). 
Πριν από την έναρξη της συνεδρία-
σης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι,
από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 30
και απόντα τα 3, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

2)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ 
3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
10)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        
11)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
12)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 4 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19)ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
20)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
21)ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
22)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23)ΓΑΒΡΙΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
25)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
26)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

27)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
29)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
30)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
Ο  ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κος Θεµι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Εισηγούµενος το 12o  θέµα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης  µε τίτλο:
«Λήψη απόφασης για την προσ

κύρωση εδαφικού τµήµατος, σε
εφαρµογή της 7/2007 πράξης
Προσκυρώσεως και Αναλογισµού
αποζηµιώσεως, λόγω ρυµο-
τοµίας», έθεσε υπόψη των µελών
του συµβουλίου, την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 1653/27.01.2020 εισήγηση
του ∆ιευθυντή Πολεοδοµίας &
Τ.Υ, κου Καραγιαννίδη Πανα-
γιώτη, η οποία έχει ως κάτωθι:

«Αξιότιµε, Κύριε Πρόεδρε

Έχοντας υπόψη:

Το από 23.06.1970 Π.
23.06.1970 ∆/γµα Επέκτασης
(ΦΕΚ 170∆’/70).
Την υπ’ αριθµό
13421/125/22.06.1992 Αποφ.
Νοµ. ∆υτ. Αττικής, Αναθεώρηση
σχεδίου(ΦΕΚ 680∆’/92). 
Την 7/2007 Πράξη Προσ-
κυρώσεως και Αναλογισµού αποζ-
ηµιώσεως λόγω ρυµοτοµίας ιδιοκ-
τησιών για τη διαπλάτυνση της
οδού Αγίου Γεωργίου µεταξύ των
Ο.Τ .369-370, 363-364-367 και
371 καθώς και της ανωνύµου οδού
µεταξύτων Ο.Τ . 370-371 του
∆ήµου Ασπροπύργου.
Τα κτηµατολογικά διαγράµµατα
για τις ιδιοκτησίες µε ΚΑΕΚ:
050253416002 και
050253416003.
Το υπ’ αριθµό 2553/24-1-1974
συµβόλαιο αγοραπωλησίας.
Την υπ’ αριθµό 15945/1981
απόφαση του Πολυµελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών.
Το τοπογραφικό διάγραµµα του
Τοπογράφου Σωτήριου Τσίγκου.
Την υπ’ αριθµό 21660/03-10-
2019 αίτηση του Λιόση ∆ηµήτριου.

Προκύπτει ότι:

Σύµφωνα µε την 7/2007 Πράξη
Προσκυρώσεως και Αναλογισµού,
εντός του Ο.Τ.371 υπάρχει παλιός
δηµοτικός δρόµος ο οποίος καταρ-
γείται από το εγκεκριµένο ρυµοτο

µικό σχέδιο και προσκυρώνεται
στους όµορους ιδιοκτήτες.
Στην ιδιοκτησία µε κωδικό αριθµό
16 προσκυρώνεται το τµήµα της
καταργούµενης οδού που βρίσκε-
ται στο δυτικό της όριο και περι-
γράφεται στο τοπογραφικό διάγρ-
αµµα της Πράξης µε τα στοιχεία
(84-78-77-46-84) και έχει εµβαδό
107,30 τ.µ.
Κατόπιν ελέγχου των στοιχείων
που προσκόµισαν οι ιδιοκτήτες
προκύπτει ότι, ενώ στην 7/2007
πράξη το γεωτεµάχιο µε τον
κωδικό 16 απεικονίζεται σαν ενιαίο,
στην πραγµατικότητα αποτελείται
από 2 διαφορετικά γεωτεµάχια,
όπως φαίνεται στις εγγραφές του
κτηµατολογίου µε ΚΑΕΚ
(050253416002 και
050253416003)των ιδίων ιδιοκ-
τητών και τα δύο.

Ιδιοκτήτες των δύο γεωτεµαχίων
είναι οι παρακάτω:
Λιόση Μαρία του Αντωνίου µε
ποσοστό συνιδιοκτησίας 12.5 %
Λιόσης Αντώνιος του Μιχαήλ µε
ποσοστό συνιδιοκτησίας 12. 5%
Λιόσης Αναστάσιος του Μιχαήλ µε
ποσοστό συνιδιοκτησίας 12.5 %
Λιόσης Φώτιος του Μιχαήλ µε
ποσοστό συνιδιοκτησίας 12.5 %
Λιόσης ∆ηµήτριος του Φώτιου µε
ποσοστό συνιδιοκτησίας 50 %

Σύµφωνα µε το νεότερο τοπογρα-
φικό διάγραµµα του Σωτήρη
Τσίγκου το προσκυρωτέο τµήµα
των 107,30 τ.µ. της 7/2007 πράξ-
ης, αναλογεί στις 2 ιδιοκτησίες ως
παρακάτω:

Στο ΚΑΕΚ 050253416003 προσ-
κυρώνεται εδαφικό τµήµα
27,36τ.µ.
Στο ΚΑΕΚ 050253416002 προσ-
κυρώνεται εδαφικό τµήµα
79,94τ.µ.
Συνολικό εµβαδό προσκύρωσης :
107,30 τ.µ.
Παρακαλούµε όπως εγκρίνεται την
προσκύρωση προκειµένου να 

γίνουν οι συµβολαιογραφικές πρά-
ξεις µεταξύ των ιδιοκτητών και του
∆ήµου Ασπροπύργου».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο να  αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη :

Την εισήγηση  του Προέδρου, κου
Θεµιστοκλή Γ. Τσόκα,
Την υπ’ αριθµ. πρωτ.
1653/27.01.2020, εισήγηση του
∆ιευθυντή Πολεοδοµίας & Τ.Υ.,
κου Καραγιαννίδη Παναγιώτη,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία
ΥΠΕΡ της προσκύρωσης εδαφι-
κού τµήµατος, σε εφαρµογή της
7/2007 πράξης Προσκυρώσεως
και Αναλογισµού αποζηµιώσεως,
λόγω ρυµοτοµίας, τάχθηκαν τριάν-
τα (30) µέλη του συµβουλίου, και
ονοµαστικά οι κ.κ. :
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ 
3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
10)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        
11)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
12)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 4 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19)ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
20)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
21)ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
22)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23)ΓΑΒΡΙΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

25)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
26)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

27)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
29)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
30)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την  προσκύρωση εδα-
φ ικού τµήµατος, προκειµέν ου
ν α γίν ουν  οι συµβολαιογραφ ι-
κές πράξεις µεταξύ των  ιδιοκ-
τητών  και του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου,  σύµφ ων α µε την
αριθµ. πρωτ. 1653/27.01.2020,
εισήγηση του ∆ιευθυν τή Πολεο-
δοµίας & Τ.Υ., και  µε το ν εότερο
τοπογραφ ικό διάγραµµα του κου
Σωτηρίου Τσίγκου, για το προσ-
κυρωτέο τµήµα των  107,30 τ.µ.
της 7/2007 πράξης, που αν αλογεί
στις 2 ιδιοκτησίες ως παρακά-
τω:

Στο ΚΑΕΚ 050253416003 προσ-
κυρών εται εδαφ ικό τµήµα
27,36τ.µ.
Στο ΚΑΕΚ 050253416002 προσ-
κυρών εται εδαφ ικό τµήµα
79,94τ.µ.
συν ολικού εµβαδόν  προσκύρω-
σης : 107,30 τ.µ.

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθµό 13.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 3ης/

2020  συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. απόφ.: 39/2020

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί της
30/2019 απόφασης του ∆.Σ του
Ν.Π.∆.∆., µε την επωνυµία «Οργανι-
σµός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας &
3ης Ηλικίας», µε θέµα :Έγκριση ολοκ-
ληρωµένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.∆)
οικονοµικού έτους 2020.
Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα την 13η Φεβρουα-
ρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:00
µ.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνε-
δρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπρ-
οπύργου ύστερα από την υπ’αριθµ.
2694/06.02.2019 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου κου Θεµιστοκλή Γ. Τσόκα,
η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε
αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του

Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κο Νικό-
λαο Ι. Μελετίου,  σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικατα-
στάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου
74, του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’
133/19.07.2018). 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από τα 33
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρ-
όντα ήταν τα 27 και απόντα τα 6, και
ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ
3.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

6. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
7. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
9. ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
11.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
13. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
16.ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17.ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
18.ΓΑΒΡΙΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
19.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
20.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
21.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
22.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
24. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

25.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
26. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
27.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2. ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
3. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
6. ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ο  ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου,
παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα
Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του ∆ήµου,
για την τήρηση των πρακτικών.
Απεχώρησαν της Συνεδριάσεως, τρείς
(3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, και ονοµαστικά
οι κ.κ.: 1.ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
2. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 3.
ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απα-
ρτίας, ο Πρόεδρος, κος Θεµιστοκλής Γ.
Τσόκας, κήρυξε την έναρξη της συνε-
δρίασης.  Εισηγούµενος ο Πρόεδρος το
18o  θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης  µε
τίτλο: «Λήψη απόφασης επί της 30/2019
απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆., µε την
επωνυµία «Οργανισµός Άθλησης &
Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας», µε
θέµα :Έγκριση ολοκληρωµένου
πλαισίου δράσης (Ο.Π.∆) οικονοµικού
έτους 2020», έθεσε υπόψη των µελών
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: 

α) Την υπ΄αριθµ. 30/2019 Απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, του ανωτέρω 

Ν.Π.∆.∆, µε Α∆Α: ΨΓΚ3ΟΚΨ6-ΑΓΜ, β)
Την υπ’ αριθµ. 378/2019 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, του ∆.Α., µε
Α.∆.Α. :ΩΘΚΓΩΨΝ-889, και γ) Την
υπ΄αριθµ. πρωτ. 196/06.02.2020, εισήγ-
ηση του Προέδρου του ανωτέρω Νοµι-
κού Προσώπου, κου Ιωάννη Κατσαρού,
η οποία έχει ως εξής:

«Κύριε Πρόεδρε,

Σας αποστέλλω την απόφαση ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου 30 / 09 – 12 – 2019
(Α∆Α:ΨΓΚ3ΟΚΨ6-ΑΓΜ )  µε θέµα την «
λήψη απόφασης για την έγκριση Ολοκ-
ληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης ( Ο.Π.∆. )
οικονοµικού έτους 2020».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο να  αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά την προα-
ναφερόµενη διαδικασία, και αφού έλαβε
υπόψη :

1.Την εισήγηση  του Προέδρου, κου
Θεµιστοκλή Γ. Τσόκα,
2.Την υπ` αριθµ. πρωτ. 196/06.02.2020,
εισήγηση του Προέδρου του του
Ν.Π.∆.∆., µε την επωνυµία «Οργανι-
σµός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας &
3ης Ηλικίας»,
3.Την υπ’ αριθµ. 30/09.12.2019 Απόφα-
ση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του
ανωτέρω Ν.Π.∆.∆.,
µε Α∆Α: ΨΓΚ3ΟΚΨ6-ΑΓΜ,

4.Την υπ’ αριθµ. 378/2019 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, του ∆.Α., µε
Α.∆.Α. : ΩΘΚΓΩΨΝ-889, 
5.Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφαλής 

των δηµοτικών παρατάξεων, και την
διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών
του ∆.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί στα
πλήρη αποµαγνητοφωνηµένα Πρακτικά
της Συνεδριάσεως,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία
ΥΠΕΡ, τάχθηκαν δώδεκα (12) µέλη
του συµβουλίου, και ονοµαστικά οι
κ.κ. :

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ
3.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
7. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
9. ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
11.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Κατά τάχθηκαν δώδεκα (12) ∆ηµοτι-
κοί Σύµβουλοι, και ονοµαστικά οι
κ.κ.:

1.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2. ΜΥΛΩΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 3. ΜΑΥΡΑΚΗ-
ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, 4. ΑΒΡΑΑΜ
ΚΡΕΟΥΖΑ, 5. ΓΑΒΡΙΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ,6.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ, 7.
ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ, 8. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 9. ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 10. ΤΣΟΚΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, 11. ΚΑΜΠΟΛΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ, 12. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Και λαµβάνοντας υπόψη  την παρ. 4,
του άρθρου 96, του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ
Α’114),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο
∆ράσης, (Ο.Π.∆.) οικονοµικού έτους
2020, του  Νοµικού Προσώπου µε την
επωνυµία:  «Οργανισµός Άθλησης &
Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας»,
του ∆ήµου Ασπροπύργου, σύµφωνα
µε : 
1). Την υπ’ αριθµ. 30/2019 Απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του
Ν.Π.∆.∆, µε την επωνυµία  «Οργανι-
σµός Άθλησης & Φροντίδας Νεο-
λαίας & 3ης Ηλικίας», µε Α∆Α:
ΨΓΚ3ΟΚΨ6-ΑΓΜ,  και 

2). Την υπ’ αριθµ. 378/2019 Απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής, του
∆.Α., µε Α.∆.Α.:  ΩΘΚΓΩΨΝ-889.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθη-
κε  το  πρακτικό  αυτό, υπογράφεται
ως  κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα
αριθµό 39/2020.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ 

Συνεχίζεται  από τη σελ.  2Συνεχίζεται  από τη σελ.  2

Συνεδρίασε επίσης η Επιτροπή
εµπειρογνωµόνων-λοιµωξιολόγων.
Όπως επισηµάνθηκε από τον καθη-
γητή Παθολογίας-Λοιµωξιολογίας
και εκπρόσωπο του Υπουργείου
Υγείας κ. Σωτήρη Τσιόδρα, ο κορο-
νοϊός, µε τα µέχρι σήµερα δεδοµέ-
να, εξακολουθεί να παραµένει µια
ήπια νόσος.

Τόσο η διυπουργική Επιτροπή,
όσο και η Επιτροπή εµπειρογνωµό-
νων-λοιµωξιολόγων, αποφάσισαν
ότι απαιτείται αυξηµένη ευαισθητο-
ποίηση του κοινού. Σε συνέχεια της
προχθεσινής σύσκεψης υπό τον
Πρωθυπουργό προχωρούµε στην
έκδοση Πράξης Νοµοθετικού Περ-
ιεχοµένου για τη λήψη µέτρων απο-
φυγής και τον περιορισµό διάδοσης
του κορωνοϊου.

Περιλαµβάν ει πέν τε βασικά
άρθρα:

συνεχίζεται στη σελ. 11
Α) Το πρώτο άρθρο αφορά στα

µέτρα πρόληψης, υγειονοµικής
παρακολούθησης και περιορισµού 

της διάδοσης της νόσου. Μεταξύ
άλλων στα µέτρα αυτά περιλαµβάνον-
ται:

– Η επιβολή προληπτικών
ελέγχων σε σηµεία εισόδου και εξό-
δου από τη χώρα µέσω αεροπορ-
ικών, θαλάσσιων, σιδηροδροµικών,
ή και οδικών συνδέσεων µε χώρες
µεγάλης διάδοσης της νόσου.

– Ο προσωρινός περιορισµός, εν
όλω ή εν µέρει, των αεροπορικών,
θαλάσσιων, σιδηροδροµικών, ή και
οδικών συνδέσεων µε χώρες µεγάλ-
ης διάδοσης της νόσου.

– Η προσωρινή αναστολή της λει-
τουργίας σχολείων και  πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών ιδρυµάτων,
χώρων θρησκευτικής λατρείας,
θεάτρων, κινηµατογράφων, χώρων
αθλητικών και  καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων, επιχειρήσεων, δηµό-
σιων υπηρεσιών και οργανισµών,
καθώς και  γενικά περίκλειστων
χώρων συνάθροισης κοινού.

– Ο περιορισµός της κυκλοφο-
ρίας µέσων  µεταφοράς.

Β) Το δεύτερο άρθρο αφορά ζητή-
µατα προσωπικού για την αντι -
µετώπιση της διάδοσης του κορω-
νοϊού. Μεταξύ άλλων στα µέτρα αυτά
περιλαµβάνονται:

Η δυνατότητα µετακίνησης ιατρικού
και  νοσηλευτικού προσωπικού,
καθώς και προσωπικού του ΕΚΑΒ.

Η δυνατότητα πρόσληψης, κατά
παρέκκλιση όλων των κείµενων δια-
τάξεων, υγειονοµικού, ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού.

Γ) Το τρίτο άρθρο αφορά σε ζητή-
µατα δηµοσίων συµβάσεων και
ειδικότερα στην απευθείας αγορά,
κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων
διατάξεων, υγειονοµικού υλικού,
ατοµικών µέτρων προστασίας και
φαρµάκων.

∆) Το τέταρτο άρθρο αφορά σε
ζητήµατα αναγκαστικής διάθεσης στο
∆ηµόσιο, κλινών ιδιωτικών θερα

πευτηρίων και κλινικών, κλινών
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ), ξενοδοχείων, ιδιωτικών
χώρων παροχής υπηρεσιών στέγα-
σης, άλλων δηµόσιων ιδιοκτησιών ή
ιδιοκτησιών Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου.

Ε) Το πέµπτο άρθρο αφορά στην
έκτακτη οικονοµική επιχορήγηση
Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη
των εκτάκτων αναγκών πρόσληψης
ιατρικού, νοσηλευτικού και υγειονο-
µικού προσωπικού, για την αγορά
υλικών και τη λήψη µέτρων προ-
στασίας.

Ο πρωθυπουργός έχει δώσει σαφ-
είς οδηγίες για την υλοποίηση
αυτού του σχεδίου, πτυχές του
οποίου θα αναπτύσσονται, ανάλογα
µε την εξέλιξη του κορονοϊού σε
Ευρωπαϊκό και Παγκόσµιο επίπε-
δο. 

Παραµένουµε ψύχραιµοι, υλοποι-
ούµε τα µέτρα που έχουµε αποφ-
ασίσει και είµαστε σε εγρήγορση να
κάνουµε οτιδήποτε χρειαστεί για την
προστασία της δηµόσιας υγείας.

ΧΑΪ∆ΑΡΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2020 
– Κυριακή 1 Μαρτίου και ώρα 11:00
Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου διοργαν ών ει και φέτος το Χαϊδαριώτικο Καρν αβάλι 2020 και καλεί
όσους επιθυµούν  ν α λάβουν  µέρος (µεµον ωµέν α ή σε οµάδες καρν αβαλιστών ) στην
παρέλαση που θα γίν ει την  Κυριακή 1 Μαρτίου και ώρα 11:00, ν α το δηλώσουν  µέχ ρι
την  Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου.
Η παρέλαση θα ξεκιν ήσει από την  πλατεία Ηρώων  και θα καταλήξει στην  πλατεία
∆ηµαρχ είου, όπου θα ακολουθήσει αποκριάτικο πάρτι.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχ ής µπορείτε ν α απευθύν εστε καθηµεριν ά
από 9:00 έως 13:00 στα τηλέφων α 213 2047236 & 213 2047291.



12-θριάσιο Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
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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 ∆ηµαρχείου, 

έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού της Θεοτόκου 
στον Ασπρόπυργο

Πληροφορίες στο τηλ. 6977426279

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιοµ-
ηχανική εταιρία, µε αντικείµενο
την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου, αναζητά να προσλάβει
στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ
Μάνδρας Αττικής για πενθήµερη
8ωρη απασχόληση.  

Ανειδίκευτους Εργάτες Παραγωγής (ΚΩ∆: ΑΕΠ)
Αρµοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και µεγασάκους
-Φόρτωση σιλοφόρων οχηµάτων
-Εργασίες καθαρισµού και οργάνωσης του χώρου παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
-∆υνατότητα εργασίας σε κυλιόµενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ηµεδαπούς υποψηφίους

Χειριστές Περονοφόρων Οχηµάτων (ΚΩ∆: ΧΠΟ)
Αρµοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και µεγασάκους
-Φόρτωση προϊόντων  & Εκφόρτωση Ά υλών
-Φόρτωση των προϊόντων σε κοντέινερ

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
-∆υνατότητα εργασίας σε κυλιόµενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ηµεδαπούς υποψηφίους
-∆ίπλωµα Χειριστή Περονοφόρου Οχήµατος Πετρελαιοκίνητου (2ης Ειδικότητας:
Ανύψωσης και µεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Οµάδας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Οµάδας Α µε προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40 τον φορτοε-
κφόρτωσης κοντέινερ θα προτιµηθούν. 

Παρακαλούµε να προωθούνται τα βιογραφικά σας στο dida@iokal.com ή
στο fax: 21 055 52 396 µε αναφορά στον κωδικό της θέσης που σας ενδια-
φέρει.

21.2.2020

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ
ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ
ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΧΧΕΕΣΣ..    

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522



Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 θριάσιο-13  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ν.Π.∆.∆.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                                             
∆ΗΜΟΥ    ΕΛΕΥΣΙΝOΣ

Ελευσίν α  25/ 02 /2020       
Αριθ.      445      

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
∆ιεξαγωγής συν οπτικού
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την  αν άθεση εργασιών
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ
Κ.Α.Π.Η. & ΜΙΣΘΩΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΝΗΠΙΩΝ » όπως περιγράφεται
στην υπ΄αριθ. 3 /20 Τεχνική Έκθ-
εση και διάρκεια  . Η διαρκεια της
σύµβασης ορίζεται από την υπο-
γραφή της σύµβασης έως δώδεκα
ΜΗΝΩΝ  µε δικαίωµα παράτασης
έως της εξάντληση του οικονοµι-
κού αντικειµένου.

Ο διαγωνισµός θα γίνει στην υπηρ-

εσία του ΝΠ.∆.∆. , οδός Κίµωνος
11 & Παγκάλου   και ενώπιον της
επιτροπής διενέργειας διαγωνι-
σµών  την Πέµπτη   12/03/2020
για υποβολή προσφορών έως
10.00 µ.µ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).Αν για οποιοδή-
ποτε λόγο ο διαγωνισµός αναβ-
ληθεί , θα διενεργηθεί την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα, την ίδια ώρα. 
Η  ενδεικτική δαπάνη  που  έχει
προϋπολογισθεί  ανέρχεται στο
ποσόν των 52.000,00 €  ,  συµπε-
ριλαµβανοµένου  και  του  Φ.Π.Α.
24%. Οι προσφορές πρέπει να
καλύπτουν το σύνολο της
εργασίας  . 
Το ύψος της εγγύησης συµµε-
τοχής ορίζεται  στο 2%  δηλαδή
838,80   € για το σύνολο της και
κατατίθεται υπό µορφή
γραµµατίου του Τ.Π. & ∆. ή υπό
µορφή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισµένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
καταθέσουν σφραγισµένη γραπτή
προσφορά , στο γραφείο προµηθ-
ειών του Ν.Π.∆.∆. , αυτοπρ-
οσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµέ-
νου εκπροσώπου ή να απο-
στείλουν την προσφορά τους στο
Ν.Π.∆.∆. µέχρι την προηγούµενη
εργάσιµη ηµέρα.
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά
φυσικά ή  νοµικά πρόσωπα που

ασκούν δραστηριότητα σχετικά µε
το αντικείµενο του διαγωνισµού. Οι
προσφορές πρέπει να καλύπτουν
το σύνολο της εργασίας. Η διενέρ-
γεια του διαγωνισµού και η εκτέλε-
ση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα
µε τις διατάξεις του  Ν. 3463/06
∆ΚΚ, του N. 4412/16 και των
λοιπών νόµων, διαταγµάτων, απο-
φάσεων και εγκυκλίων που
ισχύουν. 
Για περισσότερες  πληροφορίες,
σχετικά µε τους όρους και τα δικαι-
ολογητικά συµµετοχής στο διαγω-
νισµό , οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να απευθύνονται ατο Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου  Ελευσίνας
καθηµερινά κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες και από 9.00π.µ.-
14.00µ.µ. αρµόδιο υπάλληλο  
(  Μαρινάκη Αικατερίνη τηλ.
2105565617).
Αντίγραφο της διακήρυξης και των
παραρτηµάτων που τη συνο-
δεύουν χορηγείται στους ενδιαφερ-
όµενους από τα γραφεία του
Ν.Π.∆.∆., ενώ διατίθεται και σε
ηλεκτρονική µορφή, µέσω διαδικ-
τύου  στο site του ∆ήµου Ελευ-
σίνας,  www.elefsina.gr. Και του
Ν.Π.∆.∆. www.pakppa.gr

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΝΘΗ -ΓΚΙΟΚΑ ΣΕΒΑΣΜΙΑ  

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ν . Π . ∆ . ∆ .

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α ΘΛ Η ΤΙ ΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                                             
∆ΗΜΟΥ    ΕΛΕΥΣΙΝOΣ

Ελευσίν α  24/ 02 /2020       
Αριθ.  444          

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ιεξαγωγής συν οπτικού
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την  αν άθεση εργασιών
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
» όπως περιγράφεται στην
υπ΄αριθ. 2 /20 Τεχνική Έκθεση και
διάρκεια , για ΕΝΝΕΑ  µήνες  .

Ο διαγωνισµός θα γίνει στην υπηρ-
εσία του ΝΠ.∆.∆. , οδός Παγκά-
λου   και Κίµωνος 11 , ενώπιον της
επιτροπής διενέργειας διαγωνι-
σµών  την Τετάρτη  11/03/2020
και ώρα έναρξης υποβολής προ-
σφορών   έως 10.00 µ.µ. (ώρα
λήξης παράδοσης των προσφο-
ρών).Αν για οποιοδήποτε λόγο ο

διαγωνισµός αναβληθεί , θα διενε-
ργηθεί την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα, την ίδια ώρα. 
Η  ενδεικτική δαπάνη  που  έχει
προϋπολογισθεί  ανέρχεται στο
ποσόν των 70.000,00 € ,  συµπε-
ριλαµβανοµένου  και  του  Φ.Π.Α.
24%. Οι προσφορές πρέπει να
καλύπτουν το σύνολο της
εργασίας  . 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
από την υπογραφή της σύµβασης
έως ENNEA ΜΗΝΩΝ  µε δικαίωµα
παράτασης έως της εξαντληση του
οικονοµικού αντικειµένου.

Το ύψος της εγγύησης συµµε-
τοχής ορίζεται  στο 2%  δηλαδή
1.129,00   € για το σύνολο της και
κατατίθεται υπό µορφή
γραµµατίου του Τ.Π. & ∆. ή υπό
µορφή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισµένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
καταθέσουν σφραγισµένη γραπτή
προσφορά , στο γραφείο προµηθ-
ειών του Ν.Π.∆.∆. , αυτοπρ-
οσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµέ-
νου εκπροσώπου ή να απο-
στείλουν την προσφορά τους στο
Ν.Π.∆.∆. µέχρι την προηγούµενη
εργάσιµη ηµέρα.
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά
φυσικά ή  νοµικά πρόσωπα που
ασκούν δραστηριότητα σχετικά µε
το αντικείµενο του διαγωνισµού. Οι

προσφορές πρέπει να καλύπτουν
το σύνολο της εργασίας. Η διενέρ-
γεια του διαγωνισµού και η εκτέλε-
ση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα
µε τις διατάξεις του  Ν. 3463/06
∆ΚΚ, του N. 4412/16 και των
λοιπών νόµων, διαταγµάτων, απο-
φάσεων και εγκυκλίων που
ισχύουν. 
Για περισσότερες  πληροφορίες,
σχετικά µε τους όρους και τα δικαι-
ολογητικά συµµετοχής στο διαγω-
νισµό , οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να απευθύνονται ατο Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου  Ελευσίνας
καθηµερινά κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες και από 9.00π.µ.-
14.00µ.µ. αρµόδιο υπάλληλο  
(  Μαρινάκη Αικατερίνη τηλ.
2105565617).
Αντίγραφο της διακήρυξης και των
παραρτηµάτων που τη συνο-
δεύουν χορηγείται στους ενδιαφερ-
όµενους από τα γραφεία του
Ν.Π.∆.∆., ενώ διατίθεται και σε
ηλεκτρονική µορφή, µέσω διαδικ-
τύου  στο site του ∆ήµου Ελευ-
σίνας,  www.elefsina.gr. Και του
Ν.Π.∆.∆. www.pakppa.gr

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΝΘΗ -ΓΚΙΟΚΑ ΣΕΒΑΣΜΙΑ   



14-θριάσιο Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου,τριφατσο
µε εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

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

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) 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 κέν-
τρο 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 καραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες τηλ.
6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκε-
υή γκαρσονιέρα 35 τ.µ.,
στον ηµιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφ-
έρεται στο χωρο σας, τιµή
6.500€, συζητήσιµη , 10:00-
22:00-- 6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι -
κουζινα, τζάκι, πάρκιν, α-
ποθήκη, 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 κατά-
σταση, 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, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, µονοκατοικία 90 τ.µ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
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

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΚΙΝ 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 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 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
εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35 ετών.
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ.
έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας -
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694
43 88 304 –email: ifoniton-
amea@gmail.com  

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για µό-
νιµη εργασία σε επιχείρηση
στην Ελευσίνα Τηλ.
6955242052 
κα Μαρία 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Suzuki
Baleno 1300 κυβικά,
Moντέλο τέλος του
1998, σε καλή κατά-
σταση µε aircondition ,
ηλεκτρικά παράθυρα,
υδραυλικό τιµόνι, και-
νούρια λάστιχα και µε
όλα τα service. Tιµή
συζητήσιµη 1300 ευρώ
Τηλέφωνο 
6938025013
κ. Κώστας 

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee  PPaacckk  
ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

.Άνδρες & γυναίκες για
picking και scanner .Άνδρες & γυναίκες για
ανειδίκευτη εργασία..Χειριστές µηχανηµάτων
clark BT . Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄
κατηγορίας. ηλεκτροσυγκολλητές 

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός µε ένσηµα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερµανικά), 
Ασπρόπυργος 19300

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία
για οικιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωµένων στην περιοχή της

∆υτικής Αττικής και ∆υτικής 
Αθήνας. Τηλ. 6944802271

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ

ΚΡΙΣΤΙΝΑ- ΕΛΕΝΑ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΚΡΟΜΕΡ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ
ΦΡΟΙΝΤΕΣΤΑΤ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 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-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

∆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:

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος
20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ 
Ο∆ΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Γ κατηγορίας µε ΠΕΙ, γνώστες
Αττικής.

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος
20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ 
Ο∆ΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι διπλώµατος Γ
κατηγορίας µε ΠΕΙ

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος
20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι άδειας χειριστή
ανυψωτικού µηχανήµατος - κλάρκ.

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος
20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ 
Ο∆ΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Ε κατηγορίας.

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος
20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

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

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