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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Hλιοφάνεια . Η θερμοκρασία από

20 - 30  βαθμούς Κελσίου

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακας, Σταυράκιος,

Σταυρής, Σταυράκης, Σταυρούλα, 
Σταυριανή, Σταυρίνα, Θεοκλής, 

Θεοκλέας, Θεόκλεια

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Αντωνάρας Δημήτριος Γ.
28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Παππά Ιωάννα Κ.

Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

MAΝΔΡΑ

Ροκάς Δημήτριος Π., Σαλαμίνος 7, 
Μάνδρα - Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Λιόση Ιωάννα Ι.
Πίνδου 13, 2102472223

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη, 2105983427

«ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΑ» 
Ο ΟΑΦΝΤΗ του Δήμου Ασπροπύργου συμμετέχει 

στην «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Ο
Δήμος Ασπροπύργου συμμετέχει  για
πρώτη φορά, μέσω του Οργανισμού Άθλ-

ησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας
(Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κιν-
ητικότητας, από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου
2020.  Το θέμα για το 2020, που ορίστηκε από
την επιτροπή, είναι η «Πράσινη μετακίνηση χωρίς
ρύπους για όλους» (zero emission mobility for
all) και το σύνθημα «Μετακινήσου υπεύθυνα!».

Ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., με το τον Πρόεδρό του κ. Ιωάν-
νη Κατσαρό, συντονιστή της Βιώσιμης Κινητικότ-
ητας του Δήμου Ασπροπύργου, θα διοργανώσει
ποικίλες ενημερωτικές δράσεις, με βίντεο και
συνεντεύξεις, που θα αναρτηθούν στον επίσημο
ιστότοπο του Δήμου, στο κανάλι του Δήμου στο
youtube και στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Παράλληλα το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020 από
τις 10:00 το πρωί έως τις 13:00, στην Πλατεία
Δημαρχείου, θα πραγματοποιηθεί “Έκθεση Ηλεκ-
τρικού Ποδηλάτου” με σκοπό την ενημέρωση των
συμμετεχόντων από ειδικούς για την ασφαλή
χρήση του και τις πολλαπλές ωφέλειες του προς
το φυσικό περιβάλλον.

Καλούμε όλους τους δημότες, τους τοπικούς
συλλόγους της πόλης, τα Σχολεία και τους μαθητές
να συμμετέχουν ενεργά σ’ αυτή την πρωτοβουλία
και να επικοινωνήσουν το θέμα της εκστρατείας
«Πράσινη μετακίνηση χωρίς ρύπους για όλους»
στέλνοντας φωτογραφίες και βίντεο στο email:
alexandra.t@aspropyrgos.gr. 

ΚΚΑΑΤΤΕΕΘΘΕΕΣΣΑΑΝΝ  ΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ  

ΣΣυυννάάννττηησσηη  μμεε  ττοονν  ΑΑννααππλληηρρωωττήή  ΔΔήήμμααρρχχοο  ττηηςς
ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  κκααιι  γγιιααττρρόό,,  εείίχχεε  

ττοο  ΣΣωωμμααττεείίοο  ΕΕρργγααζζοομμέέννωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΦΦυυλλήήςς  

Σ
υνάντηση με τον
Αναπληρωτή Δήμα-
ρχο της Κοινωνικής

Υπηρεσίας και  γιατρό,
Γιώργο Αντωνόπουλο
είχε το μεσημέρι της Παρ-
ασκευής 11 Σεπτεμβρίου
το Σωματείο Εργαζομέ-
νων του Δήμου Φυλής το
οποίο κι έθεσε συγκεκρι-
μένες προτάσεις για την
πρόληψη και προστασία
του προσωπικού όλων
των υπηρεσιών από την
εξάπλωση του κορωνο-
ϊού. 
Πιο συγκεκριμένα ο
Πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων Φυλής
Θοδωρής Χαμαλίδης και
τα μέλη του Δ.Σ. έθεσαν  κατά τη σύσκεψη επιγρ-
αμματικά,  τις εξής προτάσεις: 
1. Τη Δημιουργία Ομάδας Υπευθύνων
2. Καθορισμό μέγιστου αριθμού εργαζομέ-
νων ανά χώρο γραφείου
3. Γενική καθαριότητα όλων των χώρων
4. Καθημερινή καθαριότητα και κατά τις ώρες
λειτουργίας των υπηρεσιών 
5. Απολυμάνσεις χώρων-οχημάτων -μηχαν-
ημάτων
6. Προγραμματισμένες επισκέψεις του γιατρ-
ού εργασίας 
7. Καθορισμός υπευθύνων προμηθειών και
ελέγχου χορήγησης και χρήσης υλικών προ-
στασίας, ανά διεύθυνση

8. Συνέχιση των τεστ με προτεραιότητα στους
εργαζόμενους που έρχονται σε επαφή με το κοινό
9. Τρόπος εργασίας 
10. Διευκόλυνση εργαζομένων με γνωστά
προβλήματα υγείας 
11. Αξιοποίηση της εργασίας από το σπίτι
12. Επανένταξη στην εργασίας, μετά από άδεια
13. Καταγραφή εισερχομένων με ενιαίο πρότ-
υπο έντυπο
14. Δημιουργία στην ιστοσελίδα του Δήμου
ειδικού σημείου όπου θα αναρτώνται όλες οι σχε-
τικές οδηγίες και εγκύκλιοι 
15. Χορήγηση των απαραίτητων μέσων ατομι-
κής προστασίας για το σύνολο του προσωπικού 
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«ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ»
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΤΟ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Οι Κοινωνικές Δομές του
Δήμου Ασπροπύργου, σε
συνεργασία με τον Όμιλο

ΣΚΑΪ και το «Όλοι Μαζί Μπορ-
ούμε», προσκαλούν όλους τους
Δημότες το Σάββατο, 19 Σεπτεμ-
βρίου 2020 από τις 10:00 έως τις
13:00, στην Πλατεία Δημαρχείου,
με σκοπό να συγκεντρώσουν σχο-
λικά είδη, που θα δοθούν σε παιδιά
που έχουν πραγματική ανάγκη. 

Εξαιτίας της μακροχρόνιας κοινω-
νικής και οικονομικής κρίσης, και σε
περίοδο πανδημίας, υπάρχουν άπο-
ρες οικογένειες που στερούνται
ακόμα και τα βασικά αγαθά. Τα παι-
διά των οικογενειών αυτών
καλούνται να ξεκινήσουν την νέα
τους σχολική χρονιά χωρίς τα απα-
ραίτητα. 

Για τους παραπάνω λόγους,
καλούμε όλους τους κατοίκους του
Ασπροπύργου να προσφέρουν σχο-
λικά είδη (σχολικές τσάντες,
κασετίνες, τετράδια, ντοσιέ, σχολι-
κούς άτλαντες, στυλό, μολύβια,
γόμες, ξύστρες, ξυλομπογιές, μαρ-
καδόρους κ.α.), και ό,τι άλλο θεωρ-
ούν απαραίτητο για ένα μαθητή.
Παράκληση, όλα τα είδη που θα
προσφερθούν να είναι σε πολύ
καλή κατάσταση, έτοιμα για χρήση
ή καινούρια.

Τη νέα σχολική περίοδο να μη
λείψει τίποτα από κανένα
παιδί!

Το θέμα απομάκρυνσης
του αμιάντου από την

Κινέτα 
Ανέδειξε με ερώτησή του προς τονΑνέδειξε με ερώτησή του προς τον
υπουργό Υποδομών, ο Βουλευτής υπουργό Υποδομών, ο Βουλευτής 

Δυτικής Αττικής Γεώργιος ΚώτσηραςΔυτικής Αττικής Γεώργιος Κώτσηρας

Τ
ο θέμα της απομάκρυνσης του αμιάντου
από την περιοχή της Κινέτας, ανέδειξε με
ερώτησή του προς τον υπουργό Υπο-

δομών, ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής κ. Γεώρ-
γιος Κώτσηρας.

Ύστερα από σχετική αναφορά που είχε καταθέ-
σει τον Ιούλιο στη Βουλή, προχώρησε προ τριών
ημερών και στην κατάθεση Κοινοβουλευτικής
Ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών σχετικά με τον χρονικό προγραμματι-
σμό για την απομάκρυνση του αμίαντου από την
περιοχή της Κινέτας.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι η
συσσώρευση αμίαντου σε πολλές περιοχές της
Κινέτας εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των
πολιτών και σημείωσε ότι ο ίδιος θα κάνει κάθε
δυνατή παρέμβαση για να προχωρήσει άμεσα το
συγκεκριμένο έργο.

ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ ΣΕ
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ 
Ολοκληρώθηκε η διανομή
των μασκών στους Δήμους

Ουπουργός Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκος
είχε τηλεδιάσκεψη χθες το πρωί με τον
πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Παπαστεργίου, ο

οποίος τον ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδι-
κασία μεταφοράς μασκών στους Δήμους όλης της
χώρας, και η διανομή τους θα γίνει, εντός της ημέρ-
ας, με ευθύνη των Δήμων στα σχολεία, ώστε όλοι οι
μαθητές της χώρας να παραλάβουν, τουλάχιστον,
μία μάσκα κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Εντός της εβδομάδας θα ολοκληρωθεί η διανομή
και των υπολοίπων μασκών σε κάθε μαθητή και
εκπαιδευτικό.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συνεχάρη τον πρόεδρο της
ΚΕΔΕ για την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα
και τη διαφάνεια με την οποία υλοποίησε, ύστερα

από τη χρηματοδότηση
του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών, με 6,2 εκατ. ευρώ,
την απόφαση της κυβέρν-
ησης για διανομή δωρεάν
μασκών στους μαθητές
και στους εκπαιδευτικούς.
«Υλοποιήσαμε με επιτ-
υχία μια έκτακτη αποστο-
λή κοινωνικής ευθύνης
και δημόσιας υγείας»,
είπε ο κ. Θεοδωρικάκος
στον κ. Παπαστεργίου και
πρόσθεσε:
«Αυτό που μας ενδιαφέρ-
ει πάνω από όλα είναι η

υγεία και η ασφάλεια των παιδιών μας. Η συνερ-
γασία μας είναι ένα ακόμη θετικό παράδειγμα της
στενής και δημιουργικής συνεργασίας της πολιτείας
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση».
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ο Υ
ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ

Ο Ιερός Ναός Αγίου
Δημητρίου Ασπροπύργου
προκηρύσσει την  κάλυψη
θέσεως αριστερού ιεροψά-

λτου.
Παρακαλούν ται οι εν διαφ-
ερόμεν οι ν α υποβάλουν
τα κατώθι δικαιολογητικά
μέχ ρι τις 6-10-2020 στο
γραφείο του Ιερού Ναού
Βεβαίωση χ ρηστοήθειας
από τον  πν ευματικό ή

τον  εφημέριο του υποψή-
φιου ιεροψάλτου
Προσόν τα Βυζαν τιν ής
Μουσικής - Πτυχ ίο ή
Δίπλωμα (αν  υπάρχουν )
Βεβαίωση προϋπηρεσίας
(αν  υπάρχ ει)
Αίτηση προς το εκκλησια-

στικό συμβούλιο του
Ιερού Ναού

Εκ του Ναού
Ώρες Λειτουργίας 17:30-
19:00
Τηλ. Επικοιν ων ίας
2105572774

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Περ-

ιουσίας και
Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 11/09/2020
Αρ. πρωτ.: 24739 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρ-
ουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέ-
σης ποιότητας – τιμής, για την
υπηρεσία με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ».
Η συνολική εκτιμώμενη αξία
ανέρχεται στο ποσό των
148.800,00€ συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία:
120.000,00€ και ΦΠΑ 24 %
ποσού 28.800,00€ ).
Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι o
Δήμος Φυλής. Η δαπάνη για την
εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον
ΚΑΕ: 10-6162.00001 με ποσό
80.000€ για το οικονομικό έτος
2020, ενώ το υπόλοιπο ποσό των
68.800€ θα βαρύνει τον προϋπο-

λογισμό του οικονομικού έτους
2021.
Αντικείμενο της σύμβασης αποτε-
λεί η δημιουργία μιας ενιαίας
ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία
θα περιλαμβάνει οκτώ (8) εφαρ-
μογές. Η πλατφόρμα, θα διαθέτει
λειτουργία Single Sign On (SSO)
για όλες τις εφαρμογές της. 

Η διάθεση των υπηρεσιών θα
είναι πολυκαναλική και θα πραγ-
ματοποιείται τόσο μέσω κεντρι-
κής διαδικτυακής πύλης όσο και
μέσω μίας εφαρμογής για κινητές
συσκευές (App), η οποία θα
διατίθεται δωρεάν και για  τα δύο
ευρέως διαδεδομένα λειτουργικά:
Android μέσω GooglePlay και
iOS μέσω AppStore. Κάθε χρή-
στης, ανάλογα με τις δυνατότητες
πρόσβασης και τον ρόλο που έχει
θα έχει δικαίωμα να εισέλθει στις
αντίστοιχες υπηρεσίες μέσω του
ίδιου App.
Το κεντρικό σύστημα διαχείρισης
της πλατφόρμας, θα έχει εγκατε-
στημένες όλες τις εφαρμογές σε
ένα περιβάλλον.

Αναλυτική περιγραφή του φυσι-
κού και οικονομικού αντικειμέ-
νου της σύμβασης δίδεται στη με
αριθμό 2/2020 μελέτη της υπηρ-
εσίας.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσ-
σονται στους ακόλουθους κωδι-
κούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 
- 72262000-9 Υπηρεσίες ανά-
πτυξης λογισμικού
- 72314000-9 Υπηρεσίες συλλο-
γής και διαταξινόμησης δεδομέ-
νων
- 72263000-6 Υπηρεσίες υλο-
ποίησης Λογισμικού
Προσφορές υποβάλλονται για το

σύνολο των απαιτούμενων υπηρ-
εσιών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε  έξι (6) μήνες.  
Η διαδικασία  θα  διεν εργηθεί με
χρήση  της  πλατφ όρμας  του
Εθν ικού  Συστήματος Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του
συστήματος, την   02/10/2020
ημέρα Παρασκευή  και ώρα
11:00π.µ  
Καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής προσφ ορών  ορίζεται η 28-
09-2020 και ώρα 16:00.μ.μ. 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 
Περίληψη της παρούσας διακήρ-
υξης θα δημοσιευτεί στις εφημε-
ρίδες: ΤΑ ΝΕΑ, ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
Περίληψη της παρούσας Διακήρ-
υξης όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,
θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον
ι σ τ ό τ ο π ο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυ-
νση: https://www.fyli.gr/ .
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική δια-
δικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:

99059
Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού
διέπεται  από  τις  σχετικές  δια-
τάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημό-
σιες συμβάσεις  έργων,  προμηθ-
ειών  και  υπηρεσιών-  προσαρ-
μογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  δια-
γωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά
ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφο-
ρών  είναι  γ ια διάστημα
ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ  ΣΑΡΑΝΤΑ (240)
ΗΜΕΡΩΝ (ή ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ)
από την επομένη της καταληκτι-
κής ημερομηνίας υποβολής προ-
σφορών του διαγωνισμού (άρθρο
97 ν. 4412/2016). 

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου
να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνι-
σμό  πρέπει  να  καταθέσουν  με
την προσφορά  τους  εγγύηση
συμμετοχής  ποσοστού  (2%) επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβα-
σης χωρίς το ΦΠΑ του διαγωνι-
σμού, ήτοι 2.400,00€, δύο χιλιά-
δες τετρακόσια ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστοποίηση
της διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμε-
νοι  μπορούν  να  απευθύνονται
όπως  αναφέρεται  παραπάνω
στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι οκτώ (8)  ημέρες
πριν  από  την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(άρ. 19 § 4 Ν.(άρ. 19 § 4 Ν.
2882/2001)2882/2001)

Στις 14-10-2020, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00 π.μ., με αρ.
πινακίου 66, εκδικάζεται
ενώπιον του Μονομελούς Εφε-
τείου Δωδεκανήσου (Μεταβατική
Έδρα Κω), η από 1-9-2020 (αρ.
καταθ. 45/8-9-2020) αίτηση του
Δήμου Λέρου – Ο.Τ.Α., περί
πραγματοποίησης εργασιών
πριν από τον προσδιορισμό και
την καταβολή αποζημίωσης,
αποβολής ιδιοκτητών (νομέων ή
κατόχων) και άμεσης παράδοσης
εκτάσεων, σύμφωνα με το άρ. 7Α
Ν. 2882/2001. Η εν λόγω αίτηση
αφορά την κήρυξη αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης για την υλο-
ποίηση του έργου «Δράσεις για
την Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Αποβλήτων Δήμου Λέρου»,
συνολικής έκτασης 56.057,89
τ.μ., η οποία έχει κηρυχθεί με την
υπ' αρ. πρωτ. 54657/4-10-2019
απόφαση 
(σε ορθή επανάληψη) του
ασκούντος καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου (Φ.Ε.Κ.
605Δ /́11-10-2019, σε συνδ. με
498Δ /́25-8-2020), έργο το οποίο
έχει υπαχθεί στο άρ. 7Α Ν.
2882/2001 με την υπ’ αρ. 13/29-
4-2020 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 260Δ /́24-5-
2020). Η απαλλοτριούμενη 
έκταση εμφαίνεται στην από
Οκτωβρίου 2016 τοπογραφική
μελέτη του τοπογράφου μηχανι-
κού Θεμιστοκλή Σούλου σε επτά
(7) πινακίδες κλίμακας 1:500, η
οποία θεωρήθηκε από τον Χρι-
στόδουλο Έλληνα, πολιτικό
μηχανικό και Προϊστάμενο
Τ.Υ.Δ. Λέρου και στον αντίστοιχο
κτηματολογικό πίνακα που
αφορά στο ως άνω έργο.  Η απαλ-
λοτρίωση κηρύχθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρ. 33 § 7 Ν.
3164/2003 και Ν. 2882/2001
(Κώδικας Αναγκαστικών Απαλ-
λοτριώσεων), υπέρ του Δήμου
Λέρου και με δαπάνες αυτού, οι
οποίες θα αντιμετωπισθούν από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περι-
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020» (Ταμείο Συνοχής –
Εθνικοί Πόροι), με κωδ. πράξης
MIS (ΟΠΣ) 5001908. Στην ανω-
τέρω έκταση φέρονται να προ-
βάλλουν δικαιώματα κυριότητας
οι: Γεώργιος Νικολάου Σκουντρ-
ιάνος, Νικόλαος Δημητρίου
Κορίας, Μαρία Ιωάννου Μαγιάσ-
ση, συζ. Ιωάννου Γιουσμαδέλλη,
Ειρήνη Νικολάου Σπανού, Ιωάν-
νης Μιχαήλ Ταχλιαμπούρης,
Αλέξανδρος Μιχαήλ Ταχλιαμ-
πούρης, Ιάκωβος Ιωάννου Χον-
δρόγιαννος, Μιχαήλ Εμμανουήλ
Ιωάννου, Νικόλαος Μικέ
Ταχλιαμπούρης, Ανδρέας Μικέ
Ταχλιαμπούρης, Παντελής Μικέ
Ταχλιαμπούρης, Σταμάτιος Μικέ
Ταχλιαμπούρης, Ειρήνη Σταύρου
Παγώνη, συζ. Νικολάου Μίρη,
Χριστίνα Βασιλείου Τζιβελέκη,
Νικόλαος Δημητρίου Φασόλης,
Γεώργιος Δημητρίου Φασόλης,
Χριστίνα Δημητρίου Φασόλη,
Κων/νος Δημητρίου Καλανδράν-
ης, Χρήστος Δημητρίου Καλαν-
δράνης, Χριστόφορος Εμμανο-
υήλ Ζαμουζάρης, Αντώνιος
Εμμανουήλ Ζαμουζάρης,
Δημήτριος Εμμανουήλ Ζαμου-
ζάρης, Πολύμνια Εμμανουήλ
Ζαμουζάρη, Ειρήνη Εμμανουήλ
Ζαμουζάρη, Αναστάσιος Χρήστου
Ψιλλένης, Γεώργιος Χρήστου
Ψιλλένης, Δέσποινα χήρα Γεω-
ργίου Καστή, το γένος Νικολάου

Θεοχαρίδου, Νικόλαος Νικολάου
Ταραπατσόπουλος, Μαρία –
Αργυρώ Ιωάννου Ζαμπέλη, συζ.
Νικολάου Ταραπατσοπούλου,
Καλλιόπη Γεωργίου Καλαν-
δράνη, συζ. Ιωάννη Παγώνη,
Άννα Γεωργίου Καλανδράνη,
Αναστασία Γεωργίου Καλαν-
δράνη, Καλλιόπη Χρήστου
Καστή, συζ. Σταματίου Αράπη,
Γαρυφαλλιά Γεωργίου Λεοντίδη,
συζ. Νικολάου Σγουρδέου,
Αντιγόνη Ευαγγέλου Άνινου,
συζ. Νικολάου Αργέντη ή
Ουγκέντη, Πηνελόπη Χριστοφ-
όρου Σαλιάρη, συζ. Κων/νου
Βρατσάλη, Ρεγγίνα Ιωάννη
Γλυκή, συζ. Εμμανουήλ Μυλω-
νά, Μιχαήλ Νικολάου Πετράς,
Σταύρος Μιχαήλ Πετράς, Αικατε-
ρίνη Μιχαήλ Γεωργιάδου, συζ.
Δημητρίου – Μιχαήλ Καρανικό-
λα, Κων/νος Μιχαήλ Γεωργιάδης,
Πετρούλα Μιχαήλ Γεωργιάδη,
συζ. Κων/νου Μιχαηλίδη,
Ελπινίκη Κων/νου Ζιζά, συζ.
Ανδρέα Μιχάλαρου, Ειρήνη Στα-
ματίου Πλόχωρου, συζ. Μιχαήλ
Ρωσσίδη, Σοφία – Ελευθερία
Γεωργίου Αθανασίου, συζ. Ίχωρ
Γκορντίεβ, Σωτήριος Εμμανουήλ
Νικηταϊδης, Στέλιος Εμμανουήλ
Νικηταϊδης, Δέσποινα Εμμανο-
υήλ Νικηταϊδη, Έλενα ή Ελένη
Εμμανουήλ Νικηταϊδη, Ιωάννης
Ηλία Προύζος, Χριστόδουλος
Μιχαήλ Καστής, Ιωάννης Αλεξάν-
δρου Διαμαντάκης, Ειρήνη
Δημητρίου Ηλία, Καλλιόπη χήρα
Ιωάννου Παγώνη, το γένος Γεω-
ργίου Καλανδράνη, Νικόλαος
Ιωάννου Παγώνης, Ειρήνη Ιωάν-
νου Παγώνη, συζ. Νικολάου
Φασόλη, Γεώργιος Ιωάννου
Παγώνης, Άννα συζ. Κων/νου
Ροζακή, το γένος Ιωάννου
Παγώνη, Βασιλεία συζ. Ιωάννου
Χονδρογιάννη, το γένος Ιωάν-
νου Παγώνη, Σταύρος Ιωάννου
Παγώνης, Εμμανουήλ Ιωάννου
Παγώνης, Φίλιππος Ιωάννου
Παγώνης, Νικήτας Ιωάννου
Παγώνης, Ευάγγελος Ιωάννου
Παγώνης, Μάριος Νικολάου
Αντώνωφ, Ελένη Γεωργίου
Ρουμπαλιώτου, συζ. Χρήστου
Χαρινού, Χρήστος Κων/νου
Καστής, Νικόλαος Μιχαήλ Φιλιπ-
πίδης, Φλώρα συζ. Εμμανουήλ
Σπανού, το γένος Νικήτα
Κουμπάρου, Μαρία Μιχαήλ
Αρβανίτη, συζ. Γεωργίου
Δαβιώτη, Αναστασία Γεωργίου
Δεσπότη, χήρα Ματθαίου Κωστα-
ρά, Κων/νος Μιχαήλ Τσιττερός,
Θεολόγος Γεωργίου Βιρβίλης,
Νεκταρία – Δέσποινα Αλεξάνδρ-
ου Γλύνη, Δημήτριος Ευστρατίου
Τσιγαδάς, Θεολογία Νικήτα Μαγ-
γανά, συζ. Ιωάννου Παπαμάρ-
κου, Νικήτας Δημητρίου Φλωρ-
εντής, Μαρία Ιπποκράτη Καστή,
Φλούριος Σταύρου Ασβεστάς,
Γεώργιος Σταύρου Ασβεστάς,
Παρασκευή Δημητρίου Ιωαννίδη,
χήρα Κων/νου Παπαελευθερίου,
Εμμανουήλ – Βασίλειος Χριστο-
δούλου Κοραλής ή Κοράλης,
Μάρκος Αντωνίου Ντεληγιώργ-
ης, αναφορικώς με τις κτηματολο-
γικές μερίδες Γαιών με αρ. 1183,
1181, 1174, 1197, 1198, 1202,
1200, 1204, 1224, 1225, 1205,
1203, 1210, 1207, 1236, 1233,
1212, 1281, 1286, 1285, 1290,
1291, 1307, 1294, 1293, 1295,
1296, 1297, 1298, 1299, 1300,
1301, 1302, 1303, 1305, 1323,
1311, 1312, 1321, 1316, 1315,
1314, 1313, 1304, 1317, 1318,
1322, 1349, 1319, 1320, 1352,
1353, 1354, 1355, 1350, 1351,
1283, 1284, 1282. Γίνεται μνεία
ότι έχει ήδη τοιχοκολληθεί η
παραπάνω αίτηση με την πράξη
προσδιορισμού δικασίμου, τόσο
στο κατάστημα του Δήμου Λέρου,
όσο και στο κατάστημα του δικα-
στηρίου, στο οποίο απευθύνεται.

Ευρωπαϊκή Έν ωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφ ερειακής Αν άπτυξης

Αθήν α, 10.09.2020
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Αρ. πρωτ. 12796
Γεν ική Διεύθυν ση Έργων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε
προκηρύσσει αν οιχτό διαγων ι-
σμό για την  αν άθεση του έργου:
«4ο 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ &
4ο 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», με συνολική
δαπάνη προϋπολογισμού μελέτ-
ης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα,
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
5.300.000,00 Ευρώ. Το έργο
συντίθεται από τις ακόλουθες
κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία Οικοδομικά, με
προϋπολογισμό 3.161.810,00 €,
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ,
με προϋπολογισμό 1.000.109,00
€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ
και απρόβλεπτα).
Κωδικός έργου CPV: 45214200-2
2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκ-
τοί: 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριο-
ποιούνται σε έργα κατηγορίας
Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχα-
νολογικών και που είναι εγκατε-
στημένα 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
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσα-
ρτήματος I της ως άνω Συμφ-
ωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολ-
υμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται

από τους ενδιαφερομένους ηλεκ-
τρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό
φάκελο του υποσυστήματος.
Συστημικός αριθμός διαγωνισμού
Α/Α: 83712.
Προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρονι-
κή πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό χώρο
«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της
πύλης www.promitheus.gov.gr,
στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην
ιστοσελίδα της εταιρείας
www.ktyp.gr. Πληροφορίες: Γρη-
γόριος Θεωνάς, τηλ.:
2105272366 / φαξ: 2105272553. 
4. Ως ημερομην ία και ώρα λήξης
της προθεσμίας υποβολής των
προσφ ορών   ορίζεται η 5η
Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 15:00 μ.μ. Ως ημερομ-
ην ία και ώρα ηλεκτρον ικής απο-
σφ ράγισης  των  προσφ ορών
ορίζεται η 9η Οκτωβρίου 2020,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
π.μ.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλε-
σης του έργου, ορίζεται σε πεν-
τακόσιες τριάντα (530) ημερολο-
γιακές ημέρες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
6. Η διαδικασία υποβολής των
προσφορών γίνεται σύμφωνα με
το άρθρο 3 της Διακήρυξης.
7. Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί

και υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα: 
στο άρθρο 95 παρ. 2(β) του
Ν.4412/2016 για το σύστημα «με
συμπλήρωση του ανοικτού τιμο-
λογίου» που περιλαμβάνεται στα
έγγραφα της σύμβασης που
χορηγούνται από την Αναθέτου-
σα Αρχή
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής ύψους
85.484,00 € και ισχύ τουλάχι-
στον κατά τριάντα (30) ημέρες
μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος
των προσφορών. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι 6 μήνες από την καταλ-
ηκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
9. Το έργο χρηματοδοτείται από
το Πιστώσεις του Ε.Π "ΑΤΤΙΚΗ
2014-2020", σύμφωνα με την αρ.
1276/06/05/2020 Απόφαση
Ένταξης με κωδ. ΟΠΣ 5047098).
10. Προβλέπεται η χορήγηση
προκαταβολής.
11. Τα έξοδα δημοσίευσης της δια-
κήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο
του έργου.

Αθήν α, Σεπτέμβριος 2020

Ο  Διευθύν ων  Σύμβουλος

Αθαν άσιος Γ. Γιάν ν αρης
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ΧΧωωρρίίςς  ττοονν  ππεερριιοορριισσμμόό  ττοουυ  6655%%  σσττηηνν  ππλληηρρόόττηητταα  
οι μετακινήσεις με σχολικά λεωφορεία
Ποια μέτρα ορίζει η ν έα

Κοιν ή Υπουργική Απόφαση
για τις μετακιν ήσεις των  μαθη-
τών  σε όλη την  Ελλάδα

Ακόμα και με 100% πληρότητα θα
μπορούν να κινούνται από την προ-
σεχή Δευτέρα, ημέρα έναρξης των σχο-
λείων, τα σχολικά λεωφορεία αλλά και
κάθε λεωφορείο ή πούλμαν, το οποίο θα
εκτελεί αποκλειστικά μετακινήσεις μαθη-
τών . Κατά παρέκκλιση των  όσων
ισχύουν για όλα τα υπόλοιπα οδικά
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπου το
ποσοστό πληρότητας για λόγους πρόλ-
ηψης της μετάδοσης του κορονοϊού, δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 65% και ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται μέρα με
την ημέρα, στο άρθρο 21 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
των υπουργών Υγείας, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Παιδείας και
των υφυπουργών Παιδείας και Μεταφορών, ορίζεται ότι δεν
ισχύουν τα άρθρα 6 - 9 της προηγούμενης απόφασης που είχε
εκδοθεί στις 28 Αυγούστου και αναφερόταν στους περιορι-
σμούς, σημειώνοντας ότι «ειδικώς στην περίπτωση της
μετακίνησης μαθητών» θα «επιτρέπεται η μεταφορά μαθητών
και εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας του παρόντος
άρθρου».

Η χρήση μάσκας εντός του οχήματος παραμένει υποχρεωτι-
κή, ενώ συστήνεται ο κάθε μαθητής να κάθεται στην ίδια προ-
καθορισμένη θέση.

Οι προβλέψεις για τις μετακινήσεις των μαθητών, όπως ανα-
φέρονται στην απόφαση είναι:

α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να
αποφεύγεται συγχρωτισμός κατά την επιβίβαση και αποβίβα-
ση.

β. Τα οχήματα κάθε κατηγορίας που χρησιμοποιούνται για τη
μεταφορά μαθητών, απολυμαίνονται καθημερινά πριν  και μετά
τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών τους, είτε με τη χρήση
αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα
υποχλωριώδους νατρίου 0,1% [διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι
εννέα (9) μέρη νερό και ένα (1) μέρος χλωρίνης], ακολουθεί
φυσικός αερισμός και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρή-
σεων.

γ. Οι οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς
των μαθητών, οι συνοδοί, εκπαιδευτικοί και οι μαθητές φέρουν
υποχρεωτικά μη ιατρική μάσκα προστασίας. Στην περίπτωση
που κάποιος επιβάτης δεν φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η
είσοδος στο μέσο μεταφοράς.

δ. Συστήνεται η τοποθέτηση του μαθητή σε προκαθορισμένη
θέση η οποία δεν θα αλλάζει. Προκρίνεται μαθητές που ανή-
κουν στο ίδιο τμήμα ή είν αι αδέλφια ν α κάθον ται σε διπ-
λαν ές θέσεις.

Ειδικά για τα ιδιωτικά σχ ολεία, μάλιστα, ορίζεται ότι
είν αι «δυν ατή η μεταφορά μαθητών  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με σχ ολικά λεωφορεία ιδιωτικής χ ρήσης
που έχ ουν  καθίσματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρ-
ουμέν ων  αν αλόγως των  μέτρων  του παρόν τος».

Η απόφαση ορίζει ότι σε περίπτωση που μαθητής
δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς τη χρήση
μη ιατρικής μάσκας, δεν γίνεται δεκτή από τον
οδηγό ή/και τον συνοδό η επιβίβασή του στο
όχημα, ενώ για κάθε παράβαση από τον οδηγό ή
τον συνοδό του οχήματος θα επιβάλλεται το προβ-
λεπόμενο πρόστιμο. Η εν λόγω απόφαση έχει ήδη
προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις από τους εργαζο-
μένους στις μεταφορές.

Την παράταση των 
επιδομάτων ανεργίας
του ΟΑΕΔ που έληξαν
εξήγγειλε ο 
πρωθυπουργός, από
την Θεσσαλονίκη

Ε
ιδικότερα παρατείνεται για
δύο μήνες τα επιδόματα
ανεργίας όσων έληξε η

επιδότηση τους μήνες Ιούνιο,
Ιούλιο και Αύγουστο.

Η δίμηνη παράταση αφορά τα
επιδόματα ανεργίας και μακροχρό-
νιας ανεργίας, καθώς και του
βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχο-
λουμένων, σε όσους ανέργους
έληξε η επιδότησή τους το διάστημα
αυτό, εξαιρουμένων εκείνων που
ήδη έχουν λάβει την δίμηνη παρά-
ταση του πρώτου 5μηνου του
έτους, στο πλαίσιο των έκτακτων
μέτρων για τον κορονοϊό.

Αυτά πρακτικά σημαίνει ότι: Όσοι
άνεργοι έχουν ήδη λάβει δίμηνη
παράταση λόγω του ότι το επίδομα
ανεργίας έληξε το πρώτο πεντάμ-
ηνο του έτους δεν δικαιούται να
πάρουν άλλη – εν παραδείγματι,
αν για κάποιον έληξε το επίδομα
ανεργίας τον Απρίλιο και πήρε
παράταση για τον Μάιο και τον
Ιούνιο δεν θα είναι δικαιούχος της
νέας παράτασης.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός
στο πλαίσιο των 12 μέτρων για την
ενίσχυση της οικονομίας, ανέφερε:
«Παρατείνονται για 2 ακόμα μήνες 

όλα τα επιδόματα ανεργίας που
μόλις έληξαν και μειώνεται σε 50,
αντί των 100, ο αριθμός των απαι-
τούμενων ενσήμων για τη χορήγ-
ηση αυτής της ενίσχυσης. Εντάσ-
σονται έτσι στο μέτρο αυτό εποχικοί
εργαζόμενοι -μου είχαν θίξει επα-
νειλημμένως το ζήτημα αυτό- που
είδαν τη μείωση στα ημερομίσθιά
τους από την πανδημία».

Η δίμηνη παράταση για τα συγκε-
κριμένα τρία επιδόματα αντιστοιχεί
στα εξής ποσά:

α) Δικαιούχοι τακτικής επιδότ-
ησης ανεργίας – έως 798,5 ευρώ
(έως 399,25 ευρώ μηνιαίως), προ-
σαυξανόμενο κατά 10% για κάθε
προστατευόμενο μέλος.

β) Δικαιούχοι βοηθήματος ανε-
ργίας αυτοαπασχολούμενων – έως
720 ευρώ (έως 360 ευρώ
μηνιαίως).

γ) Δικαιούχοι επιδόματος μακρ-
οχρόνιας ανεργίας – έως 400 ευρώ
(έως 200 ευρώ μηνιαίως).

36 εκ. ευρώ για 
την εξόφληση δαπανών

μεταφοράς μαθητών

To ποσό 36 εκ. ευρώ καταν έμεται στις περ-
ιφέρειες της χώρας,  προκειμέν ου ν α εξοφ-
λήσουν  τις δαπάν ες για την  μεταφορά
μαθητών  κατά την  περυσιν ή  σχολική χρο-
ν ιά.
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Οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Ελευσίνα 
αποχαιρετούν τον σύντροφο Θοδωρή Φαρμάκη

Οι οργανώσεις
του ΚΚΕ και της
ΚΝΕ στην Ελευσίνα
αποχαιρετούν τον
σύντροφο Θοδωρή
Φαρμάκη, συντα-
ξιούχο μεταλλε-
ργάτη, που
«έφυγε» από κοντά
μας την Παρασκευή
11 Σεπτεμβρίου.

Γεννήθηκε το
1940 στο Δαριμάρι
Β ο ι ω τ ί α ς .
Οργανώθηκε αρχι-
κά στην ΕΔΑ, στις
αρχές της δεκαετίας

του ‘60  και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας εντάχθηκε
στις γραμμές του ΚΚΕ. Συνέβαλλε αποφασιστικά στην
αντιδικτατορική πάλη και στη συγκρότηση παράνομων
οργανώσεων του Κόμματος στην Ελευσίνα. Όλα τα
χρόνια ήταν χρεωμένος στη δουλειά στο εργατικό
κίνημα και τα τελευταία χρόνια στο σωματείο συντα-
ξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας. 

Εργάστηκε για πολλά χρόνια στη Χαλυβουργική και
σε άλλες βιομηχανίες της περιοχής και δραστηριοποι-
ήθηκε συνδικαλιστικά στην περιοχή του Θριασίου μέσω
της Ένωσης Χαλυβουργιών, ως πρόεδρος του Σωμα-
τείου Μετάλλου  και αργότερα ως μέλος της εκτελεστι-
κής γραμματείας της ΕΣΑΚ. Μαχητικός, αισιόδοξος, ο
Θοδωρής ξεχώριζε για το ήθος του και διακρινόταν ως
κομμουνιστής συνδικαλιστής στον κλάδο του Μετάλλου.
Αποτέλεσε πραγματικά την «ψυχή» του εργατικού κινή-
ματος στην περιοχή και έδωσε σκληρές μάχες όπως η
προσπάθεια να περάσει το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας
στα χέρια των ταξικών δυνάμεων πριν και μετά την
πτώση της δικτατορίας.

Κατά τη διάρκεια της εσωκομματικής κρίσης, το 1989
και το 1990 - 1991 κράτησε ψηλά τη σημαία, υπερα-
σπίστηκε με αποφασιστικότητα τον επαναστατικό χαρ-
ακτήρα του ΚΚΕ και πορεύτηκε αταλάντευτα, μέχρι την
τελευταία στιγμή της ζωής του, μέσα από τις γραμμές
της Κομματικής Οργάνωσης Ελευσίνας της  οποίας
ήταν μέλος.

Ήταν σεμνός, ανιδιοτελής, με ήθος και συνέπεια,
αγαπητός σε όλο τον κόσμο, όπως ταιριάζει στους γνή-
σιους λαϊκούς αγωνιστές, στους κομμουνιστές και
πάντα πρόθυμος να προσφέρει στο κόμμα του, το ΚΚΕ.
Πάλευε με σθένος για τις αξίες, τα οράματα και το δίκιο
της εργατικής τάξης. 

Σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα, σε κάθε κάλεσμα
του ΚΚΕ ήταν πάντα εκεί.

Με γενναιότητα αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια, τα
προβλήματα της υγείας του, ήταν πάντα πρωτοπόρος
και δραστήριος, πάντα και παντού παρών, σε όλες τις
μάχες του Κόμματος.

Ο θάνατος του συντρόφου Θοδωρή μας γεμίζει απέρ-
αντη θλίψη, αλλά το παράδειγμά του μας γεμίζει πίστη
και αυτοπεποίθηση για να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο
του αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, πολέ-
μους και φτώχεια, για το σοσιαλισμό - κομμουνισμό.

Οι σύντροφοί του στην Ελευσίνα, τον αποχαιρετούμε
με σεβασμό και αγάπη και εκφράζουμε στη σύζυγό του,
Μαρία και στα παιδιά του, Καίτη και Κώστα, τα πιο
θερμά συλλυπητήρια.

Η κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις
5.00 μ.μ. στο Νεκροταφείο Ελευσίνας και θα είναι πολι-
τική. Επιθυμία της οικογένειας του σ. Θοδωρή
Φαρμάκη είναι αντί για στεφάνια, να δοθούν χρήματα
για την οικονομική ενίσχυση του ΚΚΕ.

Κομματικές Οργανώσεις Ελευσίνας του ΚΚΕ
Οργανώσεις Βάσης Ελευσίνας της ΚΝΕ

Θανάσης Λεβέντης
Καθηγητής Νευροχειρουργικής

Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 
12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο 

(Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 & Πάγκαλου -
Ελευσίνα Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

6932439508 & 210 5545994

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ

ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ
ΧΑΣΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΛΙΟΣΙΩΤΕΣ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Δεν Τρέχω στον 
Λουτρόπυργο  

Τ
ην 10η Σεπτεμβρίου 2020 απογευματινές
ώρες στον φιλόξενο χώρο των γραφείων
του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου

Ανάπτυξης  Λουτροπύργου ( ΠΕΣΑΛ)  υλοποιήθη-
κε πρόγραμμα σε παιδιά της περιοχής του Λου-
τροπύργου μετά από πρωτοβουλία του Δ.Σ. του
ΠΕΣΑΛ. 

Συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο τοποθε-
τήθηκε προσωρινό πάρκο κυκλοφοριακής αγω-
γής και αφού τα παιδιά ενημερώθηκαν για την
σημασία των πινακίδων σήμανσης , την θέση
στο όχημα καθώς και τις προϋποθέσεις ενός
σωστού πεζού συνέχισαν στην πρακτική
εκπαίδευση. 

Όλα τα παιδιά χρησιμοποιώντας προστατευ-
τικό κράνος ασφαλείας κινήθηκαν σύμφωνα με
τους κανόνες του Κ.Ο.Κ. στο πάρκο κυκλοφορια-
κής αγωγής. 

Στο τέλος σε κάθε παιδί του απονεμήθηκε
βεβαίωση συμμετοχής και το βιβλίο του μέλους
μας κ. Γιαννόπουλου Σωτήριου υπό τον τίτλο
‘’Λέα Λεοπούλου’’. Τις απονομές τις έκαναν ο
πρόεδρος του ΠΕΣΑΛ  κος Κριτσιωτάκης Γεώρ-
γιος , ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος και το μέλος του ΔΣ του
ΠΕΣΑΛ κος Πανταζής Αλέξανδρος.  

Ευχαριστούμε την Bequest για την συνδρομή
της με υλικοτεχνικά μέσα στη δράση.

Οι δράσεις της My Grand Road συνεχίζονται με
το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον μέχρι να μηδε-
νιστούν οι νεκροί στην άσφαλτο. 

Η δράση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες
του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας. 

Με εκτίμηση

My Grand Road team
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Ενέργειες καθαρισμού και 
καλλωπισμού των Σχολικών Μονάδων

της Παραλίας Ασπροπύργου

Μ ε μέριμνα του Αντιδημάρχου κ. Α.
Κωνσταντινίδη σε συνεργασία με τον
Πρόεδρο του Συλλόγου της περιοχής

κ. Αντ. Κοναξή έγιναν εγκαίρως οι απαραίτητες
ενέργειες καθαρισμού και καλλωπισμού των
Σχολικών Μονάδων της Παραλίας Ασπροπύρ-
γου (Παιδικός Σταθμός, Γυμνάσιο, Δημοτικό &
Νηπιαγωγείο).

Συγκεκριμένα συνεργεία του Δήμου προέβησαν
αρχικά σε κούρεμα και κλάδεμα χόρτων και δέν-
τρων του προαύλιου χώρου των σχολείων, ακο-
λούθησε καθαρισμός εξωτερικά και εσωτερικά
καθώς και η προβλεπόμενη απολύμανση των
αιθουσών, γραφείων, τουαλετών και κοινόχρη-
στων χώρων ώστε εκπαιδευτικοί και μαθητές να
ξεκινήσουν τα μαθήματα τους σε ένα ασφαλές και
καθαρό περιβάλλον. 

Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. 

«Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ»
ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Ελευσίνας

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
στην Ελευσίνα στις

15-9-2020 
και ώρα 12:15μμ

Η Α’ Ε.Λ.Μ.Ε Δυτικής Αττικής
Ο  Σ.Ε.Π.Ε Δυτικής Αττικής «Κ. Βάρν αλης»
και η ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Ελευσίν ας
ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
στην  Ελευσίν α στις 15-9-2020 
και ώρα 12:15μμ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
• ΕΩΣ 15 ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ
• ΟΧΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ!
• ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
– ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
• ΠΑΙΔΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ
Και καλούμε σε
Συγκέν τρωση έξω απ’ το 1ο Λύκειο Ελευσίν ας
και πορεία προς την  κεν τρική πλατεία της
Ελευσίν ας
Καλούμε εκπαιδευτικούς – γον είς – μαθητές.
Να είμαστε όλοι εκεί!

Τα ΔΣ των  Σωματείων  

Μ
ε αφορμή την επικείμενη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και με δεδο-
μένη την κρίσιμη υγειονομική συγκυρία εξαιτίας της πανδημίας, ο Περιφερ-
ειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης με επιστολή που απέστειλε αρχές της

εβδομάδας, σε όλες τις Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγι-
εινής των Περιφερειακών Ενοτήτων, ζητά να προβούν σε συστηματικούς  και ενδε-
λεχείς υγειονομικούς ελέγχους, κατά προτεραιότητα σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα
Α’  θμιας και Β’  θμιας εκπαίδευσης και σε  όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς βρε-
φονηπιακούς σταθμούς χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Ειδικότερα όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή, οι συγκεκριμένοι έλεγχοι  επιβάλ-
λεται να περιλαμβάνουν:

-Tην υγειονομική κατάσταση του σχολικού συγκροτήματος (αίθουσες διδασκαλίας,
αύλειος χώρος, κοινόχρηστοι χώροι).

-Tους χώρους υγιεινής (αποχωρητήρια – προθάλαμοι και συγκροτήματα νιπτήρων).
-Tα σχολικά κυλικεία και γενικά τους χώρους εστίασης που λειτουργούν εντός των

σχολείων.
Επιπρόσθετα, ο Γ. Πατούλης ζητά από όλες τις διευθύνσεις, μετά την ολοκλήρωση

των ελέγχων στις σχολικές μονάδες, να τον ενημερώσουν αναλυτικά, μέσω της Γενι-

κής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, για τα αποτελέσματα τους.
Παράλληλα με την ίδια επιστολή ζητά από τις αρμόδιες διευθύνσεις να δοθεί προτε-

ραιότητα στη διενέργεια αντίστοιχων ελέγχων και στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμέ-
νων, με δεδομένο ότι φιλοξενούν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. 

Σε δηλώσεις του επισημαίνει τα εξής: «Σε αυτή την κρίσιμη υγειονομική συγκυρία
που διανύει η χώρα μας εξαιτίας της πανδημίας, κύρια μέριμνα και ύψιστη προτεραι-
ότητά μας είναι η  προστασία της υγείας των παιδιών μας και η διασφάλιση ότι οι σχο-
λικές μονάδες πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη φιλοξενία των
μαθητών.

Σε αυτό το πλαίσιο ζήτησα από τις αρμόδιες διευθύνσεις όλων των περιφερειακών
ενοτήτων να προβούν σε ενδελεχείς υγειονομικούς ελέγχους κατά προτεραιότητα σε
όλα τα σχολεία της Αττικής και να με ενημερώσουν άμεσα για τα αποτελέσματα, προ-
κειμένου να δούμε που και αν χρειάζονται παρεμβάσεις. Στόχος μας είναι τη νέα σχο-
λική χρονιά όλες οι σχολικές μονάδες της Αττικής να είναι κατάλληλες και ασφαλείς για
τα παιδιά μας».

Εντολή  Γ. Πατούλη προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας για τη διενέργεια
υγειονομικών ελέγχων, κατά προτεραιότητα στα σχολεία της Αττικής
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Ανδρέας Σιάμισιης - Δ/νων Σύμβουλος ΕΛΠΕ: 
Η επέκταση των ΕΛΠΕ στην καθαρή ενέργεια και στις
γειτονικές αγορές ανάμεσα στις προτεραιότητές μας

Σ
τις πρωτοβουλίες μετασχηματισμού του ομίλου
των ΕΛΠΕ προς έναν ενεργειακό όμιλο που
δραστηριοποιείται σε συμβατικές και καθαρές

μορφές ενέργειας αναφέρθηκε  ο διευθύνων σύμβουλος,
Ανδρέας Σιάμισιης, στα πλαίσια του συνδεδρίου SE
Europe Energy Forum.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στα πλαίσια συζήτησης με τον
πρόεδρο της επιτροπής ενέργειας του Αμερικανικού
Επιμελητηρίου, Κ. Ανδριοσόπουλο, για τις επιπτώσεις
του κορωνοϊού λέγοντας ότι "είδαμε μεγάλη αλλαγή στα
πρότυπα κατανάλωσης με την πανδημία, η οποία
παράλληλα επιτάχυνε τη μετάβαση προς νέες πηγές
ενέργειας. Ως ΕΛΠΕ πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε
υπεύθυνοι κοινωνικοί εταίροι και για αυτό στηρίξαμε το
εθνικό σύστημα υγείας με 8 εκατ. ευρώ, από τις
μεγαλύτερες δωρεές. Επιπλέον αφιερώσαμε ανθρώπους
μας να βοηθήσουν με την εξασφάλιση υγειονομικού
εξοπλισμού".

Παράλληλα, ο κ. Σιάμισιης τόνισε πως "αν δεν προσα-
ρμόσουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, τότε δεν θα
είμαστε πλέον επίκαιροι άρα προωθούμε την εξέλιξη του
ομίλου προς τις νέες μορφές ενέργειας. Οι ΑΠΕ είναι

ένας από τους τομείς και σχεδιάζουμε το μεγαλύτερο
πάρκο στην Ελλάδα στην Κοζάνη με 200 μεγαβάτ φωτο-
βολταϊκών. 

Μαζί με τις υπόλοιπες επενδύσεις μας στρεφόμαστε
προς ένα πιο καθαρό χαρτοφυλάκιο. Οι αλλαγές αυτές
δεν συμβαίνουν εν μια νυκτί. Για τα επόμενα 10-20 χρό-
νια θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε στις συμβατικές
πηγές. 

Για αυτό, πρέπει να κάνουμε τα πετρελαϊκά μας
προϊόντα πιο φιλικά προς το περιβάλλον, όπως για
παράδειγμα στη ναυτιλία".

Ένα ακόμη στοιχείο ενδιαφέροντος που εντόπισε ο κ.
Σιάμισιης είναι οι νέες αγορές. "Είναι καιρός να ερευνή-
σουμε την επέκταση σε καθαρές πηγές ενέργειας στις
γειτονικές αγορές όπου έχουμε παρουσία ήδη. Οι ΑΠΕ,
το διασυνοριακό εμπόριο και οι διασυνδέσεις είναι
σημαντικοί τομείς ενδιαφέροντος για εμάς", σχολίασε. 

Η φετιν ή σχ ολική χ ρον ιά ξεκιν ά σε
έν α εν τελώς διαφορετικό περιβάλλον ,
πρωτόγν ωρο για όλους μας, αφού η
αυστηρή τήρηση των  μέτρων  προ-
στασίας από τον  Gov id-19 αλλάζει όσα
ξέραμε μέχ ρι εχ τές και προσθέτει μια ν έα
πρόκληση στην  καθημεριν ότητα μας. 

Αυτή της υπευθυν ότητας απέν αν τι
στον  εαυτό μας και τον  διπλαν ό μας.

Γι αυτό ζητώ από όλους, μαθητές και
εκπαιδευτικούς, ν α είν αι ιδιαίτερα προ-
σεχ τικοί, ν α ακολουθούν  τα υγειον ομικά
πρωτόκολλα.

Παρόλα αυτά η ν έα σχ ολική χ ρον ιά
που αρχ ίζει είν αι μία αφετηρία γεμάτη
ν έους στόχ ους, φρέσκιες ιδέες, καιν οτό-
μες εκπαιδευτικές μέθοδοι, όρεξη και
αγάπη για γν ώση που αποτελούν  τα
απαραίτητα συστατικά για μια επιτυχ ή
μαθησιακή διαδικασία, στην  οποία όλοι
μας – μαθητές, εκπαιδευτικοί, γον είς και
τοπική αυτοδιοίκηση – είμαστε 

συν οδοιπόροι, ο καθέν ας από το δικό
του μετερίζι.

Ιδιαίτερες ευχ ές θέλω ν α απευθύν ω
στα “πρωτάκια” που ξεκιν ούν  αύριο το
ταξίδι τους στον  μαγευτικό κόσμο της
γν ώσης, αλλά και στους μαθητές της Γ΄
Λυκείου που προετοιμάζον ται για την
εισαγωγή τους στα Ιδρύματα Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης.

Εύχ ομαι στις μαθήτριες και στους μαθη-
τές ν α έχ ουν  μια γόν ιμη χ ρον ιά, και ν ΄
αποκτήσουν  τα εφόδια εκείν α που θα
τους επιτρέψουν  ν α διευρύν ουν  τους
ορίζον τες τους.

Στους εκπαιδευτικούς, εύχ ομαι δύν αμη 

και υγεία, προκειμέν ου ν α αν ταποκριθ-
ούν  με επιτυχ ία και φέτος στις υψηλές
απαιτήσεις του λειτουργήματός τους.

Και τέλος στους γον είς, ν α έχ ουν  τη
δύν αμη και την  υπομον ή που θα τους
επιτρέψει ν α στέκον ται δίπλα στα παιδιά
τους παρακιν ών τας τα ν ΄ αγων ίζον ται
και ν α προσπαθούν .

Από την  πλευρά μας, ως Δήμος Ελευ-
σίν ας, θα βρισκόμαστε σε συν εργασία
με την  εκπαιδευτική κοιν ότητα για την
καλύτερη δυν ατή λειτουργία των  σχ ο-
λικών  μας μον άδων .

Καλή και δημιουργική σχ ολική χ ρον ιά !

Μήνυμα του Δημάρχου Ελευσίνας για την νέα σχολική χρονιά
Ζητώ από όλους, μαθητές και εκπαιδευτικούς, να είναι ιδιαίτερα 

προσεχτικοί & να ακολουθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Όλοι μαζί με δύναμη
και υπομονή θα παλέψουμε για την καλύτερη δυνατή λειτουργία των σχολείων μας
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ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του για
το κύπελλο ο Ηρακλής Ελευσίνας που επι-
κράτησε στο γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης του
ΠΑΟΚ Μάνδρας με 4-1 και απέκτησε προβάδι-
σμα πρόκρισης στον επόμενο γύρο.
Τα τέρματα σημείωσαν οι Παντελής Κατσάφαρ-

ος χατρικ (21’, 65’, 88’) ο Ηρακλής Ελευσίνας
Γκίνης(84’).Για λογαριασμό του ΠΑΟΚ σκόρα-

ρε ο Εβερετ 85'.
Διαιτήτευσε ο  Ντάουλας.Βοηθοί: Παύλος, Πλά-

κας.
ΗΡΑΚΛΗΣ: Μικρός, Αξιώτης, Λυμπέρης, Ράγ-

γος, Μπακατσέλος, Καλαϊτσίδης, Απαζίδης(89’
Παροτσίδης), Βάσης, Γκίνης(87’ Χατζηαντω-
νάκης), Κατσάφαρος, Ζίου(69’ Τουρλίδης).

ΠΑΟΚ: Βανδώρος, Βλαχόπουλος, Πλάτα-
νος(87’ Πέτρου), Έβερετ, Τζαφεράκος, Βόγ-
κας, Βούκα, Θεοδωρίδης(46’ Λόλι), Παπακων-
σταντίνου, Ριζάι, Τεπέτοβ(39’ Κόρμαλης).

ΠΕΝΤΑΣΦΑΙΡΟΣ 
Ο ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡ.
Για την  1η φάση του κυπέλλου στην  Δυτική
Αττική(πρώτος αγών ας) ο Απόλλων ας Πον τίων  Ασπρ-
οπύργου συν έτριψε τον  Λέον τα  με 5-0 και βρίσκεται
με τα δύο πόδια στην  επόμεν η φάση του θεσμού.

Τα τέρματα σημείωσαν  οι Κουσίδης(21’), Κωστα-
ράς(33’), Μπιν ιάκος(41’), Πουρουζίδης (65’) και Μυρσι-
ν ιάς(73’).
Διαιτήτευσε ο Νάκος.Βοηθοί: Φούρκας, Χιώτης.

ΛΕΩΝ: Ηλιάδης, Νικολόπουλος Α., Βασιλόπουλος
Χ.(59’ Μήτσογλου), Βασιλείου Σ., Μήτρος, Καραπιδάκ-
ης, Κουφουλάκης, Δεληγιάν ν ης, Κορδέρας, Ζαπου-
ν ίδης, Γιαν ν ακουδάκης.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Στεφαν ίδης Γ., Μυρσιν ιάς, Χιον ίδης Ι.,
Μπαρν τόκ, Στογιάν ν ης, Καρασαββίδης, Κουσίδης(46’
Πουρουζίδης), Σιδηρόπουλος(46’ Μεϊμαρίδης), Μπιν ιά-
κος(56’Πετσίτης), Κωσταράς(56’ Πρασάδας), Αθαν α-
σιάδης(46’ Παροτσίδης).

O ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 2-1 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ

O ΠΑΟ Φυλής του Γιώργου Θηβαίου έκανε την
έκπληξη στην 1η φάση του κυπέλλου που
επικράτησε στην παραλία του Αίαντα με 2-1 και
βρίσκεται μια ανάσα στην επόμενη φάση.
Σκόρερ και των δύο τερμάτων για τον ΠΑΟΦ ήταν
ο Τσολακίδης 20' 37'. Για λογαριασμό του Αίαντα
το τέρμα σημείωσε ο Δρούγος Δ. 50’.
Διαιτήτευσε ο Μανούρας Χ, Βοηθοί: Ανδρέου Ε,
Μανούρας Ν.
ΑΙΑΣ: Γκούνας, Αγγελόπουλος, Κόλα, Ρεντζέπης,
Ντούρος, Ντερβισάι , Νικολά, Δρούγος Μ.,
Καλύβας, Δρούγος Δ..
ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ: Κυριακός, Βασιλείου Δ.,
Θεοδώρου, Τόρης, Καλύβας, Νησιωτάκης,
Λύτρας(78’ Βασιλείου Δ.), Λιόσης,
Τσολακίδης(89’ Τσεβάς), Ντάνος,

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ Ο ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική Μεγάρων επικράτησε για την 1η φάση του κυπέλλου στην Δυτική Αττική στο
γήπεδο Πανοράματος του Ερμή Ανω Λιοσίων και επέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση
.
Τα τέρματα της ομάδος του Χάρη Κουστέρη σημείωσαν οι: Μπαγδάτογλου(24’) και Γκοτσούλας(90’).

Διαιτήτευσε ο Χιώτης.Βοηθοί: Φούρκας, Νάκος.

ΕΡΜΗΣ: Τζελέπης, Θάνος, Στέφου, Κίσσας, Κοντογιάννης Γ.(72’ Καπογιάννης), Λακουμέντας(60’ Ανα-
στασόπουλος), Σονίδης(60’Χατζηιωαννίδης) , Σαρσαρίδης, Αντωνίου, Κεχρής, Γκαλίτσιος(44’ Κοντογιάν-
νης Δ.).

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Στρατιώτης, Μήτσος, Κήττας, Συριανός, Τοπάλης(70’ Κυριακίδης), Μαρούδης, Ζουμπο-
υρλής, Γκουτσούλας, Μπαγδάτογλου, Γεωργακής(68’ Λίγδας), Ρόκου(58’ Τσώνης).

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ
Η γυναικεία ομάδα του Ακράτητου ανακοίνωσε την
επέκταση της συνεργασίας μας με τις:
Κατερίνα Νάκου, Χριστίνα Αβραμίδου και
Θεοδώρα Παπαδοπούλου, καθώς και την επιστρ-
οφή της Γεωργίας Γεωργαλά στην ομάδα μας.
Τους ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική χρονιά
γεμάτη επιτυχίες.

ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΠΟΝΤΙΩΝ Ο Romario
Mukja Muho
Τον 26 χρονο δεξί και αριστερό μπακ (23/2/1994)
Romario Mukja Muho απέκτησε ο Απόλλωνας
Ποντίων Ασπροπύργου που και φέτος αναμένεται
να είναι πανίσχυρος στο πρωτάθλημα της Δυτικής
Αττικής. 
Εχει αγωνιστεί στην Εθνική Ρουμανίας ακόμα στην
Σουηδία σε ομάδα Δ΄εθνικής και στην Ελλάδα έχει 

περάσει  από τον Πανελευσινιακό, Αστέρα
Μαγούλας, Μανδραικό, Θύελλα Κορυδαλλού.

ΑΝ.ΤΣ.

Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΝΙΚΟ

ΡΟΥΜΠΟ

Ο Ακράτητος Αν ω Λιοσίων  αν α-
κοίν ωσε την  έν αρξη συν εργασίας
με τον  Νίκο Ρούμπο.
Ο Νίκος έχ ον τας αγων ιστεί σε
όλες τις ηλικίες στις ακαδημίες του
Παν αθην αϊκού, στο Βέλγιο με

την  U19 της AFC Tubize, στην  Β! Εθν ική(Σπάρτη),
Γ! Εθν ική(Ολυμπιακό Ζαχ άρως, Χαλκίδα, Αστέρα
Πετρίτη, Π.Α.Σ.Α Ηρόδοτο) καθώς και στο Καματερό
& στην  Πεύκη αν αμέν εται με την  εμπειρία του ν α
βοηθήσει πολύ την  φετιν ή προσπάθεια του Ακράτ-
ητου.  Είν αι γεν ν ημέν ος το 1997 και αγων ίζεται στη
επίθεση.  Τον  καλωσορίζουμε στην  οικογέν εια μας.
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ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ:
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 

19-20/9 ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
ΤΑΣΟΥ ΝΑΣΗ

Στα πλαίσια προετοιμασίας
της η ομάδα μπάσκετ το ΑΟΚ
Πανελευσινιακού για τη νέα
αγωνιστική περίοδο, με την
πολύτιμη βοήθεια του Δήμου
Ελευσίνας, του ΝΠΙΔ ΚΕΔΕ &
της ΕΣΚΑΝΑ, ο Πανελευσι-

νιακός ΑΟΚ διοργανώνει το
Σαββατοκύριακο 19 & 20
Σεπτεμβρίου Σάββατο 18.00
και 20.00Κυριακή 17.00 και
19.00 τουρνουά μπάσκετ με
την συμμετοχή των ομάδων:

Νεανική Εστία Μεγαρίδος
Α.Ο Πεύκη
Ακαδημία Μπάσκετ Ελευ-

σίνας 2013

* Το τουρνουά θα διεξαχθεί
σύμφωνα με το Υγειονομικό
Πρωτόκολλο της ΕΟΚ και της
ΓΓ Αθλητισμού.

* * Το τουρνουά είναι αφιερ-
ωμένο στην μνήμη του πρώην
αθλητή του συλλόγου Ανα-
στάση Νάση.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ

Eγινε η παρουσίαση της ομάδος
μπάσκετ της Νεανικής Εστίας Μεγάρ-
ων για την αγωνιστική περίοδο
2020-2021, παίκτες, τεχνικό και ιατρ-
ικό προσωπικό αναλύοντας το όραμα
της διοίκησης και του προπονητή
Γιώργου Μάνταλου στο χωρίς προη-
γούμενο περιβάλλον της πανδημίας
του covid-19

Το ρόστερ των παικτών
Νίκος Κοντόπουλος (1ος αρχηγός),
Σωτήρης Καραποστόλου (2ος
αρχηγός), Μάριος Μπαντής (3ος
αρχηγός), Νίκος Αγγελόπουλος,
Άγγελος Γκάτζιας, Θανάσης Δομπρο-
γιάννης, Γιώργος Καλιανιώτης,
Βασίλης Καραμανλής, Χαράλαμπος
Κοντραφούρης, Βαγγέλης Λούκας,
Θανάσης Μαργέτης, Μιχάλης Ραζής,

Παναγιώτης Τζάιδας, Οργκέστ Χάσα

Τεχνικό προσωπικό:
Αρχιπροπονητής: Γιώργος Μάντα-
λος
Βοηθοί  προπονητές: Παναγιώτης
Ζωντός, Τάκης Υφαντής, Φάνης
Κορώσης

Ιατρικό προσωπικό:
Ορθοπεδικός: Μιχάλης Δαγιακίδης
Παθολόγοι: Δημήτρης Χατζόπουλος,
Μάριος Χατζόπουλος

Φυσιοθεραπευτές:

Επικεφαλής: Ρίζος Βαλάντης
Φυσιοθεραπευτής: Γιώργος Φυλα-
κούρης
Εκπρόσωποι διοικητικού συμβου-
λίου:
Γενικός αρχηγός: Γιάννης Κουτσου-
βάνος
Έφορος μπάσκετ: Γιάννης Δομπρο-
γιάννης

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ο αρχ ηγός της ομάδας του Αίαν τα Ζαφείρης Ντούρος δεν  λέει ν α αποχ ωρήσει
καθώς αν αν έωσε για άλλη μια χ ρον ιά και μαζί με τους Ταουλάν  Καρόλι, Άρη Αξυπόλ-
υτο, Έλις Ντερβισάι και Φώτη Αγγελόπουλο Θα Κληθούν  ν α σηκώσουν  τα βάρη της
φετιν ής χ ρον ιάς!!
Επισης στην  ομάδα επέστρεψαν  από τίς στρατιωτικές υποχ ρεώσεις και οι Νικόλας
Λέκα, Αλέξαν δρος Ρετζέπη, Εν ώ Ακόμα και οι Ματέο Σουλέν ι, Άν τρέα Λαν άι, Δαβίδ
Κόλα, Φρέν τι Λίκα, Αρσι Πίλα, Μάριος Μπρέγκου, θα Συν εχ ίσουν  Καν ον ικά, προ-
ερχ όμεν οι από τις ακαδημίες του Συλλόγου έχ ον τας ήδη μια γεμάτη περσιν ή χ ρο-
ν ιά στα πόδια τους!!! Σύν τομα θα αν ακοιν ωθούν  από την  ομάδα ακόμα τέσσερις
σημαν τικές μεταγραφές πού έχ ουν  εν σωματωθεί ήδη στον  Σύλλογο καθώς αν αμέ-
ν εται ν α δώσουν  λύσεις στον  50χ ρον ο τεχ ν ικό Ηλία Αμπαζάι!!!

ΑΝ.ΤΣ.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΙΣ ΑΕΚ Ο ΑΟ

ΜΙΜΑΣ

Β
ήμα προς τα εμπρός αποτελεί η
διασύνδεση του τμήματος ακαδημιών
ποδοσφαίρου του συλλόγου Μίμας-

Μικρασιατική με τις ακαδημίες της ΑΕΚ.
Την διασύνδεση καθώς και την παρουσίαση

της κάρτας μέλους και της κάρτας εισιτηρίου
διαρκείας του συλλόγου πραγματοποίησε ο
Μίμας την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου παρ-
ουσία των μελών του και οικογενειών της ακαδ-
ημίας η οποία λειτουργεί από την πρώτη στιγ-
μή της επαναδραστηριοποίησής του.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Μανώλης Κάμ-
παξης, η πρωτοβουλία αυτή, δηλαδή της
διασύνδεσης με την ΑΕΚ, στοχεύει στο ανέβα-
σμα του επιπέδου των υπηρεσιών οι οποίες
προσφέρονται στους νεαρούς ποδοσφαιρι-
στές.

Ο Μίμας είναι πλέον διασυνδεδεμένος με
ένα άρτια οργανωμένο σύστημα εκγύμνασης
νεαρών ποδοσφαιριστών το οποίο έχει πολλά
να προσφέρει στο αγωνιστικό αλλά και στην
προσωπικότητα των μελών της ακαδημίας.

Η διασύνδεση προσφέρει ολοκληρωμένο
πρόγραμμα εκπαίδευσης μέσω μιας φιλοσο

φίας η οποία διδάσκει τα παιδιά να κατανο-
ούν το σωστό ποδόσφαιρο, να γυμνάζονται
σωστά και δίνει μια άλλη οπτική γωνία του
ποδοσφαίρου ώστε εκτός από το αγωνιστικό
κομμάτι να διαμορφώνει χαρακτήρες στο
πνεύμα του ομαδικού αθλήματος, της συνερ-
γασίας και της συνύπαρξης.

Με την πρωτοβουλία αυτή, ο Μίμας θέτει τα
θεμέλια για καλύτερους αθλητές αλλά και για
καλύτερα άτομα στην κοινωνία.

Εκ μέρους των ακαδημιών της ΑΕΚ μίλησαν
οι κ.κ. Κωνσταντίνος Αποστόλου και Ηλίας
Κυριακίδης οι οποίοι μετά την παρουσίαση του
προγράμματος συνομίλησαν με γονείς και
παράγοντες και απάντησαν σε ερωτήσεις
σχετικές με το νέο περιβάλλον.

Από το Μίμα, εκτός του προέδρου Μανώλη
Κάμπαξη, παρευρέθηκαν ο πρόεδρος των
Ακαδημιών Νίκος Καραγιάννης, ο τεχνικός διε-
υθυντής των ακαδημιών Γιώργος Καραμπλά-
κας, ο γενικός αρχηγός Μιχάλης Φιλίππου και
ο βοηθός προπονητής και τερματοφύλακας της
ανδρικής ομάδας Λευτέρης Μάππας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους και πρόσφεραν τη στήριξή τους στη νέα
αυτή προσπάθεια ο πρώην αντιδήμαρχος
Μεγαρέων Βασίλης Χατζόπουλος και η εκπρ-
όσωπος του δημοτικού συνδυασμού Μαζί με
Όραμα Ελένη Μέξια.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  2-1
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-4
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. - Α.Σ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0-0
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΒΥΖΑΣ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 0-2
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ -
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 0-2
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΑΣ
ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  6-0
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 1-1

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ -
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ 7-1
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ  1-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 1-3
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ  0-5
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 4-1
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ  0-2
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΠΑΟ
ΦΥΛΗΣ 1-2

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ  ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
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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 Δ΄
κατηγορίας
. ηλεκτροσυγκολλητές 

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός με ένσημα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερμανικά), 
Ασπρόπυργος 19300

«Καταχωρηστέο
στο ΚΗΜΔΗΣ &
ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ / Ν Σ Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών

Πληροφ ορίες:  Νατάσα Κελε-
πούρη
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Μαραθών ος 104,
(α  ́όροφ ος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη                                                     
Τηλ.22943-20585
Email:  promithies@marathon.gr 

Μαραθών ας 10/09/2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 16069

ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή υπηρεσιών  για
τη συν τήρηση  και εκσυγχρον ι-
σμό αν τλιοστασίων  – υδατοδε-
ξαμεν ών  Δήμου Μαραθών ος &
επισκευή περιφ ερειακού εξοπλι-
σμού του αν τλιοστασίου πυρό-
σβεσης & βιολογικού Ε  ́ κατασ-
κήν ωσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Μαραθώνος προκ-
ηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως
ισχύει, για την παροχή υπηρε-
σιών για τη Συντήρηση  και
εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων –
υδατοδεξαμενών Δήμου Μαρ-
αθώνος & επισκευή περιφερεια-
κού εξοπλισμού του αντλιο-
στασίου πυρόσβεσης & βιολογι-
κού Ε  ́κατασκήνωσης με κριτήρ-
ιο κατακύρωσης της πλέον συμφ-
έρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει  τιμής ( χαμ-
ηλότερη τιμή),  όπως αυτή
προκύπτει από τα ποσοστά
έκπτωσης και τον αριθμητικό

τύπο που περιγράφεται στη σχε-
τική μελέτη,  συνολικού προϋπο-
λογισμού 37.899,80 €. Η δαπάνη
θα καλυφθεί από ίδια έσοδα
καθώς και από χρηματοδότηση
του Υπουργείου Εργασίας Κοι-
νωνικής Ασφάλισης & Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης.
Η κατάθεση των  προσφ ορών

στο γραφ είο πρωτοκόλλου (ισό-
γειο) του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης),
ξεκιν άει από τη δημοσίευση της
διακήρυξης και καταληκτική ημε-
ρομην ία παραλαβής τους είν αι η
5 Οκτωβρίου  ημέρα Δευτέρα και
ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30
π.µ.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα της Δημοτι-
κής Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης
του Δήμου Μαραθώνος, επί της
Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α΄
όροφος, από την αρμόδια Επιτρ-
οπή Διαγωνισμού, κατά την ως
άνω ημερομηνία. 
Οι προσφ ορές θα παραλαμβά-
ν ον ται από την  επιτροπή διαγω-
ν ισμού μέσω του πρωτοκόλλου
με ώρα έν αρξης παραλαβής προ-
σφ ορών  από την  επιτροπή, την
10:00 π.µ. και ώρα λήξης παρα-
λαβής των  προσφ ορών  10:30. 

Οι προσφορές υποβάλλονται
στην αναθέτουσα αρχή με τους
εξής δύο τρόπους: 
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρό-
σωπη κατάθεση της προσφοράς
στο γραφείο πρωτοκόλλου του
Δήμου Μαραθώνος, ώστε να
λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η
προσφορά επιδίδεται στην
συνέχεια στην Επιτροπή Διαγω-
νισμού κατά την ημέρα και ώρα
παραλαβής όπως ορίζεται ανω-
τέρω. Προσφορά που κατατίθεται
μετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθ-
εσμη, κρίνεται απαράδεκτη και
επιστρέφεται χωρίς να αποσφρα-
γιστεί.
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαρ-
αθώνος 104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο
πρωτοκόλλου). 

Η προθεσμία για την παραλαβή
των προσφορών που αποστέλ-
λονται ταχυδρομικά λήγει την
προηγούμεν η εργάσιμη ημέρα
της ημερομην ίας διεν έργειας του
διαγων ισμού δηλαδή την  2Η
Οκτωβρίου  ημέρα Παρασκευή
και ώρα 15:00.
Προσφορές, οι οποίες υποβλήθη-
καν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα,
αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο
Δημοτικό Κατάστημα, επιστρέφ-
ονται και αυτές στους προσφέρ-
οντες, χωρίς να αποσφραγι-
στούν.
Προσφορές που περιέρχονται
στην αναθέτουσα αρχή µε οποιο-
δήποτε τρόπο πριν την καταλ-
ηκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, δεν αποσφρ-
αγίζονται, αλλά παραδίδονται
στο αρμόδιο όργανο (Επιτροπή
Διαγωνισμού) προ της εκπνοής
της προθεσμίας κατάθεσης, για
να αποσφραγισθούν στη
συνέχεια κατά την διεξαγωγή του
διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ.
μέχρι το πέρας της διαδικασίας.
Προσφορές που κατατέθηκαν με
τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση του έντυπου της
υπηρεσίας (Τιμολόγιο Προσφο-
ράς) στην Ελληνική γλώσσα, δια-
φορετικά θα αποκλείονται. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγω-
νισμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου http://www.marathon.gr ή
από το Διαύγεια ή από το
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή από τον πίνακα
ανακοινώσεων ή από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου Μαρ-
αθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν.
Μάκρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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16. Διαμόρφωση των γραφείων ενιαία και όχι
αποσπασματικά 
17. Καθορισμός χώρων και θέσεων για τους
νέους εργαζόμενους του ΟΑΕΔ
18. Ιδιαίτερη μέριμνα για Σχολικούς φύλακες
και καθαρίστριες 
19. Αναλυτικά μέτρα για την λειτουργία των
παιδικών σταθμών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη σύσκεψη συμμετείχαν
ο γιατρός εργασίας του Δήμου Φυλής  Αλέξανδρος
Λιόσης και η επόπτρια Υγείας Πασχαλία Ζάχου. 

Ο αναπληρωτής Δήμαρχος Γιώργος Αντωνόπου-
λος κατέγραψε τις προτάσεις του Σωματείου, το
ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις
που έχουν εφαρμοστεί  από το ξέσπασμα της παν

δημίας έως σήμερα κι έδωσε τη δέσμευση για δια-
ρκή επαφή και συνεργασία με στόχο την προστασία
των εργαζομένων αλλά και των συμπολιτών μας. 
Ο γιατρός εργασίας και η επόπτρια Υγείας εξάλ-
λου, όπως συνέβη και κατά το πρόσφατο παρελθ-
όν θα αναλάβουν την ενημέρωση των εργαζομέ-
νων κατά της διασποράς του κορονοϊου ανά μικρές
ομάδες, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.  
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται τριάρι
90τμ 1ου ορόφου
στην Ελευσίνα
πλησίον supermarket
Βασιλόπουλου. Είναι
διαμπερές, φωτεινό,
αυτόνομο, με ξεχωρι-
στή κουζίνα, μεγάλα
μπαλκόνια, χωρις
κοινόχρηστα . Τιμή ε-
νοικίου 360
ευρώ. Τηλ.:
6956036272

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός χώρ-
ος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκευα-
σμενο, μεταφέρεται στο
χωρο σας, τιμή 6.500€,
συζητήσιμη , 10:00-
22:00-- 6970343665

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., ισόγεια, προσόψεως,
3 υ/δ (το 1 master), κα-
τασκευή '78, μπάνιο, wc,
σε οικόπεδο 400 τ.μ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθε-
ρη, άριστη κατάσταση, α-
νακαίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες μετρητά
και 1.500€ τον μήνα.
Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-

5573042. 
Fax: 210-5576988

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 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  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΓΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΠΡΩΙΝΗ) ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6944203411

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΩΛΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΝΚΑΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΦΑΪΡΟΥΣΙΝΑ ΛΙΛΙΑ ΤΟΥ ΡΑΝΤΙΚ (FAYRUSHINA
LILIYA - RADIK) ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΝΑΡΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΦΑΪΡΟΥΣΙΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΤΑΣΚΕΝΔΗ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ζητούνται  αποθήκες για αγορά και ενοικίαση στον
Ασπρόπυργο. Πληροφορίες στο

Μεσιτικό Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη. 
Τηλέφωνο 6946971237
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & 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
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.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 Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/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 ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-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
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 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  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του
Δήμου Ασπροπύργου ενημε-
ρώνει τους ενδιαφερόμενους
ότι, ζητούνται οι παρακάτω
ειδικότητες:

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Άντρες 

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Επιθυμητά Προσόντα: 
� Ηλικία: έως 40 ετών
� Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό
Επίπεδο:Ανεξάρτητο
� Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
� Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ

ΑΔΕΙΑ)

Επιθυμητά Προσόντα: 
� Ηλικία: έως 45 ετών
� Προϋπηρεσία: Απαρ-
αίτητη
� Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλ-
ησης Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημα-
ρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφ-
ικών: info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ,
γνώστες Αττικής.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλ-
ησης Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημα-
ρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφ-
ικών: info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος
Γ κατηγορίας με ΠΕΙ
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλ-
ησης Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημα-
ρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφ-
ικών: info@apasxolisiasp.gr

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Ξεκινούν ξανά οι Δραστηριότητες των Τμημάτων
του Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου 

Τ
ο Πν ευματικό Κέν τρο Ασπρ-
οπύργου, για άλλη μια σχο-
λική χρον ιά ξεκιν άει τις δρα-

στηριότητες των  Τμημάτων  του,
μετά την  αν αγκαστική διακοπή
τους την  προηγούμεν η περίοδο,
λόγω της παν δημίας του COVID-
19. 

Έχοντας πάντα ως πρωταρχικό
μέλημα την προστασία της υγείας των
μελών μας και λαμβάνοντας όλα τα
απαραίτητα μέτρα που αφορούν στη
λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης, καλούμε να πλαισιώσε-
τε τα Τμήματά μας, που για το σχολικό
έτος 2020-2021 είναι τα παρακάτω: 

� Δημοτικό Ωδείο: κλασικό
πιάνο, αρμόνιο, ακορντεόν, βιολί,
κλασική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα &
ηλεκτρικό μπάσο, μπουζούκι, κλασι-
κά κρουστά, ντραμς, πνευστά (φλάου-
το, κλαρινέτο, σαξόφωνο, τρομπέτα,
τρομπόνι), σύγχρονο τραγούδι, μου-
σική προπαιδεία, ανώτερα θεωρητι-
κά, ειδικό αρμονίας, προετοιμασία
για εισαγωγή σε Μουσικά Σχολεία και
Τμήματα Μουσικών Σπουδών

� Παραδοσιακοί Χοροί
� Εικαστικά
� Θεατρική αγωγή
Επιπλέον λειτουργούν τα Σύνολα: Φιλαρμον ι-

κής, Εγχόρδων , Ποπ-Ροκ Mουσικής και Χορ-
ωδίας (παιδιών /εφήβων  & εν ηλίκων ).

Για την συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα παρ-
απάνω Τμήματα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέχρι
τις 25 Σεπτεμβρίου να συμπληρώσουν τη σχετική
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και να τη
στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
eggrafes@pkda.gr ή να απευθυνθούν στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος Επιμόρφωσης στο Ισόγειο 

του Πνευματικού Κέντρου,
καθημερινά 11.00 π. μ. -7.00
μ. μ.

Η Αίτηση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος είναι  αναρτ-
ημένη στον επίσημο ιστότοπο
του Δήμου Ασπροπύργου
www.d i mosaspropyrgou.gr
και του  Πνευματικού Κέντρου
www.pkda.gr

Η συμπλήρωση της
Αίτησης κρίνεται απαραίτητη
για τον καλύτερο προγραμμα-
τισμό της λειτουργίας των επι-
μέρους δραστηριοτήτων μας
και την αυστηρή τήρηση όλων
των μέτρων, τόσο στα ατομικά
όσο και στα ομαδικά μαθήματα. 

Για περισσότερες πληροφ-
ορίες μπορείτε να απευθύνε-
στε καθημερινά, τις ίδιες
ώρες, στα τηλέφωνα του Πνε-
υματικού Κέντρου 210-
5577191 & 210-5577593. 

Γιατί ποιος μπορεί να φανταστεί τη ζωή χωρίς…
μουσική, τραγούδι, χορό, εικαστικά, θέατρο…

Για το Δ.Σ. του Πνευματικού 
Κέντρου Ασπροπύργου

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Α. Καγιάς

Μ
ε νέα ημερομηνία έναρξης
την 30η Σεπτεμβρίου θα φιλο-
ξενηθεί η γλυπτική εγκατάστα-

ση της Ασπασίας Σταυροπούλου «Άνθρ-
ωποι στον χρόνο» στον προαύλιο χώρο
του εμβληματικού Σαπωνοποιείου των
Χαριλάου και

Κανελλόπουλου, γνωστού και ως
Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας με
ιστορία 150 ετών.

Η έκθεση είναι σε επιμέλεια της εικα-
στικού Νάντιας Βλαχοπούλου και θα δια-
ρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου 2020.

Γεννημένη στη βιομηχανική ζώνη της
περιοχής, η Ασπασία Σταυροπούλου τα
τελευταία χρόνια έχει επικεντρώσει την
εικαστική της ενασχόληση στο Παλαιό
Ελαιουργείο και τους αφανείς ήρωες του.

Οι «Άνθρωποι στον χρόνο» αποτε-
λούν τη συνέχεια μιας δουλειάς εν
εξελίξει, το πρώτο μέρος της οποίας παρ-
ουσιάστηκε στην ατομική της έκθεση
«Ζωντανό Μνημείο» τον Απρίλιο του
2019 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας
Κανελλόπουλος».

Μελετώντας, μεταξύ άλλων σημαν-
τικών ιστορικών κειμηλίων, το «Μητρώο

Εργαζομένων του Σαπωνοποιείου Ελευ-
σίνας» ξεδιπλώθηκε μια ολόκληρη
εποχή:

Πρόσωπα και ιστορίες ανθρώπων με
διαφορετική καταγωγή, καταβολές και
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, που κλήθη-
καν να συνεργαστούν και να αφομοιωθ-
ούν σε έναν νέο κοινό τόπο. Το εγχείρ-
ημα πραγματεύεται την έννοια της οικο-
νομικής μετανάστευσης, με εύλογο τον
παραλληλισμό στο σήμερα, καθώς το
μεταναστευτικό κύμα δεν έχει σιγάσει,
εξακολουθώντας να αναζητεί ευημερία
και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Δίνοντας έμφαση στη διαφορετικότητα
των ανθρώπων, η γλυπτική σύνθεση
αναπτύσσεται ως μία ανομοιογενής ενότ-
ητα από αφαιρετικές φιγούρες σε φυσική
διάσταση.

Σαν σε μια στιγμή που πάγωσε στο
χρόνο, χειρώνακτες εργάτες του Σαπω-
νοποιείου φιλοτεχνημένοι από πέτρα,
ξύλο, τσιμέντο και οξειδωμένο σίδερο
ταυτίζονται με τις ταπεινές πρώτες ύλες
τις οποίες κατεργάζονταν, γέννημα και
απόρροια της φθοράς, σε μια αέναη

αποδόμηση και αναδόμηση του περιβάλ-
λοντος χώρου.

Μοιάζει η θέση τους να ήταν πάντα
εκεί, καθώς συγχέονται με την ζωντανή
παρουσία των επιγόνων τους, σημερ-
ινών κατοίκων και επισκεπτών, στο
τώρα. Στο έργο υπογραμμίζεται ιδιαίτερα
η παρουσία των εργατριών, δεδομένου
ότι το ένα τρίτο του δυναμικού του εργο-
στασίου ήταν γυναίκες. Ανάμεσά τους, η
υπερφυσική φιγούρα της «Μνήμης»,
φέρει στο σώμα της τα ξεθωριασμένα και
δυσανάγνωστα πρόσωπα τους, όσα
σώζονται από το μητρώο εργαζομένων.

Σιωπηλή και επιβλητική, ως άλλη
«φεύγουσα κόρη», υποβάλλει την ταυ-
τόχρονη αίσθηση υλικού και άυλου, παρ-
ουσίας και απουσίας, κρατώντας ζωντα-
νή τη σχέση της με τις τρεις βαθμίδες του
χρόνου: παρελθόν, παρόν, μέλλον.

Η Ασπασία Σταυροπούλου μαθή-
τευσε δίπλα στον γλύπτη Γ. Ζογγολό-
πουλο, ο οποίος ήταν ο 

πρώτος που αναγνώρισε την δου-
λειά της και την παρότρυνε να

συνεχίσει. Έχει επίσης παρακολουθ-
ήσει μαθήματα γλυπτικής και καλλι-
τεχνικής φωτογραφίας με δασκάλους
τους Ν. Τρανό, Π. Κοκκινιά και Α.
Βούτσα στην Α.Σ.Κ.Τ και έχει συμμε-
τάσχει σε πλήθος σεμιναρίων. Έχει
στο ενεργητικό της έξι ατομικές εκθέ-
σεις, αρκετές συμμετοχές σε ομαδι-
κές, καθώς και τέσσερις επιμέλειες
εικαστικών εκθέσεων. Γλυπτά της
φιλοξενούνται σε γκαλερί της Αθήνας
και κοσμούν το κτήριο του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Ελευσίνας.

Επιμέλεια έκθεσης: Νάντια Βλαχο-
πούλου

Διοργάνωση: Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας

INFO: Παλαιό Ελαιουργείο
Κανελλοπούλου 1, Παραλία Ελευ-

σίνας
Τηλ.: 210 55 65 613-621
Διάρκεια: 30 Σεπτεμβρίου – 18

Οκτωβρίου 2020
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα -

Κυριακή 18:00-22:00
Είσοδος ελεύθερη
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

kedelefsinas.gr

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτι-
κή καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής
σας στον χώρο διεξαγωγής της έκθε-
σης.

«Άνθρωποι στον χρόνο»
Έκθεση Ασπασίας Σταυροπούλου

Νέα ημερομην ία έναρξης η 30η ΣεπτεμβρίουΝέα ημερομην ία έναρξης η 30η Σεπτεμβρίου


