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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Aραιές  νεφώσεις 

Η Θερμοκρασία από  21 - 31  βαθμούς Κελσίου

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αριάδν η, Αριάν α,Ευμέν ιος, Ευμέν ης, Ευμεν ία

Κάστωρ, Κάστορας, Κάστορης
Ρωμύλος, Ρωμύλιος, Ρωμύλης, Ρωμύλα, Ρωμυλία,

Ρωμύλη, Ρωμυλαία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη- Πλατεία

Ωρολογίου, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Ρόκα Μαρία Π.

Αδελφών Κυπραίου 54, 2105546916

MAΝΔΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.
Κοροπούλη Βαγγέλη 25, Μάνδρα, 2105555844

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311

ΧΑΪΔΑΡΙ
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.Φυλής 1 & Πύλου,

Χαϊδάρι - Δάσος, 2105320973

Τετ-α-τετ Οικονόμου – Ξενοκώστα
για τη στήριξη των Ναυπηγείων και της Ελευσίνας

Θα εργασθούν από κοινού για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας

Σ
ε άριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η συνάντηση μεταξύ
του Δημάρχου Ελευσίνας κ. Αργύρη Οικονό-

μου και του Προέδρου και CEO της ΟΝΕΧ Group
κ. Πάνο Ξενοκώστα, στο Δημαρχείο Ελευσίνας.
Δήμος και Ναυπηγείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα
και από κοινού θα εργασθούν στενά με σκοπό την
εξυγίανση του Ναυπηγείου μετά την υποβολή της
αίτησης στα αρμόδια δικαστήρια, αλλά και την στήρ-
ιξη της κοινωνίας τα επόμενα χρόνια.
Ο κ. Οικονόμου δήλωσε : « ο Δήμος, η πόλη και
η κοινωνία της Ελευσίνας περιμένουν με μεγάλη
προσμονή και ανυπομονησία την επίσημη έλευση
της ΟΝΕΧ στα Ναυπηγείο μετά την υποβολή της
αίτησης εξυγίανσης στα αρμόδια δικαστήρια.
Στηρίζουμε την προσπάθεια για την επανάληψη
του πετυχημένου μοντέλου του Νεωρίου, με το
οποίο διασφαλίστηκαν και επαυξήθηκαν θέσεις
εργασίας, αποπληρώθηκαν τα δεδουλευμένα των
εργαζομένων και δημιουργήθηκε ανταποδοτικότ-
ητα στην κοινωνία. Η Ελευσίνα μπορεί να ξεφύγει
από την ανεργία και την ύφεση και το Ναυπηγείο
να αποτελέσει βασικό πυλώνα της ναυπηγικής και
επισκευαστικής βιομηχανίας, διαφημίζοντας με
αυτόν τον τρόπο την πόλη μας στην διεθνή κοινότ-

ητα μέσα από την καλή δουλειά των Ναυπηγείων
της, μετά από δεκαετίες μαρασμού και εξαθλίω-
σης»
Ο Πρόεδρος της ΟΝΕΧ κ. Ξενοκώστας δήλωσε
«Είναι συγκινητική και μας γεμίζει δύναμη η στήρ-
ιξη της κοινωνίας,  Δήμου, του Δημοτικού
Συμβουλίου και του Δημάρχου κ. Οικονόμου στην
μεγαλύτερη διάσωση ναυπηγικής μονάδας που
επιχειρήθηκε στην ιστορία της Ελλάδας και από τις
μεγαλύτερες στην ιστορία της Ευρώπης. Δηλώνω
δεσμευμένος και στον κ. Δήμαρχο στο πετυχημέ-
νο μοντέλο Νεωρίου, του οποίου θεμελιώδεις
αρχές είναι διασφάλιση και επαύξηση θέσεων
εργασίας και η αποπληρωμή των δεδουλευμένων
των εργαζομένων. Είμαι ευγνώμον για την αγάπη
που λαμβάνω και όλοι μαζί σαν μια οικογένεια,
εργαζόμενοι, κοινωνία, Ναυπηγείo και Δήμος θα
δουλέψουμε σκληρά και με μοναδικό όραμα μας
να φτάσουμε το Ναυπηγείο της Ελευσίνας ψηλά
εκεί  που αξίζει  διαφημίζοντας την πόλη και
στηρίζοντας την κοινωνία»

Ο Δήμαρχος της πόληε και ο  κ. Ξενοκώστας
συμφώνησαν να έχουν συχνή επικοινωνία προς
όφελος του Ναυπηγείου και της Ελευσίνας.

Ριφιφί σε αποθηκευτικό
χώρο στις Αχαρνές
Στόχ ος διαρρηκτών  έγιν ε πριν  λίγες μέρες περίπου τα ξημερώμα-
τα, με τη μέθοδο του Ριφιφί αποθηκευτική εταιρεία στις Αχ αρν ές.
Οι άγν ωστοι δράστες αφού παραβίασαν  αρχ ικά τον  προαύλιο
χ ώρο, κατάφεραν  στην  συν έχ εια ν α αν οίξουν  τρύπα στο πίσω
μέρος της εταιρείας με σκοπό ν α εισέλθουν  μέσα σε αυτήν .
Όμως ο συν αγερμός που εν εργοποιήθηκε άμεσα ήταν  αυτός που
έκαν ε τους επίδοξους διαρρήκτες ν α τραπούν  σε φυγή, χ ωρίς ν α
πάρουν  τίποτα μαζί τους.
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συνεχίζεται στη σελ. 4

Στο ΕΣΠΑ αντιπλημμυρικό και 
εγγειοβελτιωτικό έργο στη Δυτική Αττική
Αφορά τη “Διευθέτηση Χειμάρρου Αγ. Γεωργίου (Γιαννούλας) Θριασίου Πεδίου

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
Ενημέρωση πολιτών σχετικά με την κακοκαιρία ΙΑΝΟΣ. 
Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Υπηρεσίες του Δήμου

Σε ετοιμότητα έχ ουν  τεθεί οι
Υπηρεσίες του Δήμου Μάν δρ-
ας-Ειδυλλίας-Ερυθρών -Οιν όης
εν όψει του επικείμεν ου κύμα-
τος κακοκαιρίας, το οποίο
σύμφων α με την  πρόγν ωση
της  Ε.Μ.Υ. θα πλήξει την
Αττική με ισχ υρές βροχ ές και
καταιγίδες από σήμερα Παρ-
ασκευή (18/9).

Συν εργεία προέβησαν  σε
επαν ελέγχ ους και εκ ν έου
καθαρισμούς των  φρεατίων ,
εν ώ ο Δήμος βρίσκεται σε δια-
ρκή επικοιν ων ία και συν ερ-
γασία με τις αρμόδιες υπηρ-
εσίες της Περιφέρειας Αττικής.

Στο πλαίσιο της εν ημέρωσης
σχ ετικά με το έκτακτο δελτίο
επικίν δυν ων  καιρικών  φαιν ο-
μέν ων  της Ε.Μ.Υ. και την
αν αμεν όμεν η εκδήλωση τους,
υπεν θυμίζουμε τις οδηγίες της Γεν ικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτές αν αρτήθηκαν  στην
επίσημη ιστοσελίδα της.  

Όσοι βρίσκον ται σε περιοχ ές που έχ ουν  πλημμυρίσει στο παρελθόν  ή βρίσκον ται κον τά σε ποταμούς, χ είμα-
ρρους, ή ακτές, ν α αποφεύγουν  τη διαμον ή σε υπόγειους, ημιυπόγειους και ισόγειους χ ώρους,. Μπορούν  ν α εξε-
τάσουν  το εν δεχ όμεν ο για το διήμερο της κακοκαιρίας ν α μην  παραμείν ουν  στα σπίτια τους αλλά ν α φιλοξεν -
ηθούν  από συγγεν είς ή φίλους.

Αποφύγετε κάθε περιττή μετακίν ηση κατά τη διάρκεια των  έν τον ων  καιρικών  φαιν ομέν ων . Ασφαλίστε τις πόρ-
τες και τα παράθυρα σας ερμητικά, έχ ον τας πάν τα υπόψη σε περίπτωση δημιουργίας χ ειμάρρων  ν α μετακιν ηθ-
είτε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού.

Μη διασχ ίζετε για καν έν α λόγο χ είμαρρους, ρέματα ή δρόμους που έχ ουν  πλημμυρίσει, πεζοί ή με όχ ημα, εάν
βρεθείτε στη θέση αυτή. Για καν έν α λόγο.

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 εν τάχ θηκε η πράξη “Διευθέτ-
ηση Χειμάρρου Αγ. Γεωργίου (Γιαν ν ούλας) Θριασίου
Πεδίου Δ. Αττικής από Χ.Θ. 1+853,6 έως Χ.Θ 9+300
(Σίφων  Μόρν ου) “. Πιο συγκεκριμέν α, έχ ει εν ταχ θεί
στο Επιχ ειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφο-
ρών , Περιβάλλον  και Αειφόρος Αν άπτυξη 2014-2020”
(ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ).

Δικαιούχ ος και φορέας υλοποίησης είν αι το Υπουρ-
γείο Υποδομών  και Μεταφορών  (Διεύθυν ση Αν τιπ-
λημμυρικών  και Εγγειοβελτικών  Έργων ) εν ώ ο χ ρον ικός
ορίζον τας για την  υλοποίηση του έργου είν αι η 31η
Δεκεμβρίου 2023. Ο προϋπολογισμός του έργου
αν έρχ εται στα 9.08 εκατ. ευρώ.

Φυσικά Αν τικείμεν α της Πράξης
1ο Υποέργο
Το αν τικείμεν ο του 1ου Υποέργου περιλαμβάν ει,την

κατασκευή έργων  τραπεζοειδούς διατομής από συρμα-
τοκιβώτια, ορθογων ικής διατομής από οπλισμέν ο σκυρ-
όδεμα, έξι (6) τεχ ν ικών  έργων -γέφυρες και εν ός τεχ ν ι-
κού έργου ρύθμισης ροής/συγκράτησης φερτών  στην

είσοδο του διευθετούμεν ου τμήματος (κεφαλή έργων ).
Ο άξον ας της διευθέτησης ακολουθεί εν  γέν ει την  υφι-

στάμεν η βαθιά γραμμή του χ ειμάρρου. Σε συγκεκριμέν α
και περιορισμέν α τμήματα, ο άξον ας διευθέτησης
εκτρέπεται της υφιστάμεν ης βαθιάς γραμμής ώστε,
όπου είν αι δυν ατόν , ν α αποφευχ θούν  έν τον οι μαιαν -
δρισμοί ή γειτν ίαση με παραρεμάτια οδό ή ιδιοκτησίες.

Στα έργα διευθέτησης περιλαμβάν ον ται και έργα προ-
στασίας του πόδα των  πραν ών  από υποσκαφές
κυρίως στις περιοχ ές που αυτά έχ ουν  μεγάλο ύψος και
απότομη κλίση και κιν δυν εύουν  με κατάρρευση. Τα
έργα αυτά αποτελούν ται από συρματοκιβώτια καταλλή-
λου ύψους και πλάτους και αφορούν  σε επιλεγμέν α τμή-
ματα της κοίτης. Με τον  τρόπο αυτό προστατεύον ται
κατά το δυν ατόν  οι παραρεμάτιες ιδιοκτησίες και οι
παραρεμάτιες οδοί.

2ο Υποέργο
Το αν τικείμεν ο του 2ου Υποέργου περιλαμβάν ει, την

υλοποίηση των  απαιτούμεν ων  απαλλοτριώσεων  συν ο-
λικής έκτασης 404.370,74 τ.μ, εκ των  οποίων

154.774,34 τ.μ αφορούν  την  απαλλοτρίωση ιδιωτικών
εκτάσεων , εν ώ 249.596,40 τ.μ αφορούν  δημόσιες εκτά-
σεις, προκειμέν ου ν α υλοποιηθεί το έργο στο σύν ολό
του.

3ο Υποέργο
Το αν τικείμεν ο του 3ου Υποέργου περιλαμβάν ει, την

υλοποίηση των  έργων  σύν δεσης και μεταφοράς δικ-
τύων  κοιν ής ωφέλειας που απαιτούν ται για την  υλο-
ποίηση των  έργων .

Πέτσας: Δύο στις τρεις ΜΕΘ
στην Αττική είναι κατειλημμένες

«Να συμπράξουμε όλοι απέναντι στον κοινό
εχθρό. Απαιτείται υπομονή και επιμονή μέχρι να
φτάσουμε στον εμβολιασμό. Οι επόμενοι μήνες θα
είναι δύσκολοι. Η δημόσια υγεία δεν μπαίνει σε
καμία ζυγαριά. Η κυβέρνηση παίρνει όποια μέτρα
χρειάζονται, και εάν υπάρχει βελτίωση θα
αποσύρονται, αλλά αν υπάρχει επιδείνωση θα
εντείνονται τα μέτρα" είπε ο κ. Πέτσας.

«Ας φροντίσουμε όλοι, τηρώντας τα μέτρα που
συνιστούν οι ειδικοί, να βάλουμε φρένο στα
αυξημένα κρούσματα που βλέπουμε τις τελευταίες
ημέρες. Αν δεν το κάνουμε, το κοινωνικό και οικο-
νομικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο» σημείωσε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ανέφερε επίσης ότι προσλήφθηκαν με προσωρι-
νές συμβάσεις πάνω από 6.800 γιατροί και
νοσηλευτές οι περισσότεροι εκ των οποίων θα
παραμείνουν μόνιμα, ενώ για τις κλίνες ΜΕΘ είπε
ότι συνεχίζεται η αύξησή τους.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι σήμερα υπάρχουν 930
κλίνες ΜΕΘ εκ των οποίων οι 701 για ασθενείς με
άλλα νοσήματα και οι 229 για ασθενείς με κορο-
νοϊό, εκ των οποίων οι 86 είναι κατειλημμένες και
οι 143 κενές, ήτοι ποσοστό 37,5% πληρότητας.

Στα νοσοκομεία της Αττικής υπάρχουν 330 κλίνες
ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 225 για άλλα νοσήματα και
οι 75 για ασθενείς με κορονοϊό, οι 53 είναι κατειλ-
ημμένες και οι 22 κενές.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Δ Η Μ Ο Σ
Μ Α Ν Δ Ρ Α Σ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Δ Ι Ε Υ ΘΥ Ν Σ Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ταχ. Δ/ν ση: Στρ.Ν.Ρόκα 45
Ταχ.Κώδ.:    19600  Μάν δρα
Πληροφ ορί ες : Συκ οβάρη

Ολυμπία
Τηλέφ ων ο:  213 2014 977
Email: sikov ari@mandras-

eidyllias.gr

Μάν δρα, 16/09/2020
Αρ.πρωτ:11148

Περίληψη διακήρυξης συνο-
πτικού διαγωνισμούμε τίτλο
«Παροχή υπηρεσιών: Ασφάλι-
στρα οχημάτων Δήμου».

Ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας, έχοντας υπόψη την
αριθμ. 127/2020 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:

6ΞΟΞΩΛΑ-ΜΨ1) περί έγκρισης
μελέτης και κατάρτισης των όρων
διακήρυξης του συνοπτικού δια-
γωνισμού με τίτλο «Παροχή
υπηρεσιών: Ασφάλιστρα οχημά-
των Δήμου» προκηρύσσει συνο-
πτικό διαγωνισμό εκτιμώμενης
αξίας 42.850,00 € (δεν υπόκειται
σε επιβάρυνση Φ.Π.Α) με κριτήρ-
ιο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει τιμής,
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
στην με αρ.πρωτ. 11145/16-09-
2020 Διακήρυξη και την με αρ.
Δ50/2020 (20REQ007252666)
Μελέτη της Διεύθυνσης ΤΕΠΠΚ,
σε βάρος των ΚΑΕ 30.6253,
20.6252.0001, 20.6253.0001,
30.6252.0001 οικονομικού έτους
2020. Προσφορά υποβάλλεται
για το σύνολο των οχημάτων.

Στο διαγωνισμό δικαίωμα
συμμετοχής έχουν κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών
των προσώπων ή/και φορέων,
συμπεριλαμβανομένων των προ-
σωρινών συμπράξεων επιχειρή-
σεων και υπό τις προϋποθέσεις
του άρθρου 25 του Ν.4412/16. Η
εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει
σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.
Ως καταληκτική ημερομηνία

υποβολής των προσφορών
ορίζεται η ημέρα η Δευτέρα
28/09/2020 και ώρα 09:30πμ. και
η αποσφράγιση θα διεξαχθεί αμέ-
σως μετα τη λήξη της καταληκτι-
κής προθεσμίας υποβολής προ-
σφορών από την αρμόδια Επιτρ-
οπή Διενέργειας Διαγωνισμών
του Δήμου στο Δημοτικό Κατά-
στημα (Αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου) επί της οδού Στρ.
Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάν-
δρα.

Τα έγγραφα της σύμβασης
είναι διαθέσιμα για ελεύθερη,
πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκ-
τρονική πρόσβαση και οι ενδιαφ-
ερόμενοι μπορούν να τα αναζ-
ητήσουν από την ιστοσελίδα του
Μάνδρας- Ειδυλλίας www.man-
dras-eidyllias.gr-Γραφείο Τύπου-
Προκηρύξεις-Διακηρύξεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΣΤΑΘΗΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ  

Δ Η Μ Ο Σ
Μ Α Ν Δ Ρ Α Σ -

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Δ/ν ση: Στρ.Ν.Ρόκα 45
Ταχ.Κώδ.:    19600  Μάν δρα
Πληροφ ορί ες : Συκ οβάρη

Ολυμπία
Τηλέφ ων ο:  213 2014 977
Email: sikov ari@mandras-

eidyllias.gr

Μάν δρα, 17/09/2020
Αρ.πρωτ: 11169

Περίληψη διακήρυξης συνο-
πτικού διαγωνισμούμε τίτλο
«Προμήθεια Υδραυλικών Ειδών
για την αποκατάσταση βλαβών
δικτύου ύδρευσης».

Ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας, έχοντας υπόψη την
αριθμ. 120/2020 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ:ΩΧ2ΥΩΛΑ-ΞΗΒ) περί

έγκρισης μελέτης και κατάρτι-
σηςτων όρων διακήρυξης του
συνοπτικούδιαγωνισμού με τίτλο
«Προμήθεια Υδραυλικών Ειδών
για την αποκατάσταση βλαβών
δικτύου ύδρευσης»προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό
εκτιμώμενης αξίας
60.000,00€χωρίς ΦΠΑ και
74.400,00€ συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 24% (14.400,00€)με
κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μικής άποψης προσφοράβάσει
τιμής, σύμφωνα με τα όσα ορίζον-
ται στην με αρ.πρωτ. 11156/17-
09-2020 Διακήρυξη και την με
αρ.Δ40/2020 Μελέτη της Διεύθυ-
νσης ΤΕΠΠΚ και σε βάρος του
ΚΑΕ 25.6699.0017 οικονομικού
έτους 2020.

Προσφορές υποβάλλονται για
το σύνολο της προμήθειας.

Στο διαγωνισμό
δικαίωμα συμμετοχής έχουν κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
ένωση αυτών των προσώπων
ή/και φορέων, συμπεριλαμβανο-
μένων των προσωρινών συμπρά-
ξεων επιχειρήσεων και υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 25
του Ν.4412/16.

Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ

25.6699.0017  οικονομικού
έτους 2020 και η εκτέλεση της
προμήθειας θα γίνει σύμφωναμε
τις διατάξεις του άρθρου 117 του
Ν. 4412/2016.

Ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών
ορίζεται η ημέρα Τρίτη
29/09/2020 και ώρα 09:30πμ. και
η αποσφράγιση θα διεξαχθεί αμέ-
σως μετα τη λήξη της καταληκτι-
κής προθεσμίας υποβολής προ-
σφορών από την αρμόδια Επιτρ-
οπή Διενέργειας Διαγωνισμών
του Δήμου στο Δημοτικό Κατά-
στημα (Αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου) επί της οδού Στρ.
Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάν-
δρα.

Τα έγγραφα της
σύμβασης είναι διαθέσιμα για
ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρ-
εάν ηλεκτρονική πρόσβαση και
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
τα αναζητήσουν από την ιστο-
σελίδα του Μάνδρας- Ειδυλλίας
www.mandras-eidyllias.gr-Γραφ-
είο Τύπου-Προκηρύξεις-Διακ-
ηρύξεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΣΤΑΘΗΣ

4ο Υποέργο
Το αν τικείμεν ο του 4ου Υποέργου περιλαμβάν ει την  υλοποίηση των  αρχ αιολο-

γικών  ερευν ών  καθώς και τις εργασίες που θα εκτελεστούν  από την  αρμόδια Αρχ αι-
ολογική Εφορεία για την  προστασία των  αρχ αιολογικών  ευρημάτων  που θα απο-
καλυφθούν .

5ο Υποέργο
Το αν τικείμεν ο του 5ου Υποέργου περιλαμβάν ει την  πρόσληψη Βασικού Μελετ-

ητή/Τεχ ν ικού Συμβούλου για την  παροχ ή υπηρεσιών  εποπτείας κατά την  κατασκε-
υή του έργου, εφαρμογής της μελέτης που έχ ει εκπον ήσει και την  οποία καλείται ο
Αν άδοχ ος του έργου ν α εφαρμόσει, στα πλαίσια των  οριζομέν ων  στο άρθρο 144 του
Ν.4412/2016.

(ΠΗΓΗ: YPODOMES.GR)



Ό
πως αν αδεικν ύεται σε πρόσφατη έρευν α που
πραγματοποίησε η Randstad Ελλάδας το διά-
στημα 31 Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου με τη

συμμετοχή αν ώτατων  στελεχών  των  Τμημάτων  Αν θ-
ρώπιν ου Δυν αμικού από διάφορους κλάδους της ελλην ι-
κής οικον ομίας, η προοπτική παράτασης της τηλερ-
γασίας αν αδεικν ύεται μον όδρομος για την  αν θεκτικότητα
των  επιχειρήσεων  και τη διασφάλιση των  θέσεων
εργασίας.

Λίγους μήν ες μετά την  άρση του lockdown και τη στα-
διακή επάν οδο των  εργαζομέν ων , οι επιπτώσεις της
παρούσας κρίσης στο σύν ολο της ελλην ικής αγοράς αν α-
δεικν ύουν  την  αν άγκη του επαν απροσδιορισμού του
τρόπου εργασίας με την  υιοθέτηση μέτρων  που θα μπο-
ρούν  ν α εγγυηθούν  για τη διατήρηση των  θέσεων
εργασίας. Έτσι, οι διοικήσεις των  εταιρειών  φαίν εται ν α
εν ισχύουν  την  εργαλειοθήκη τους με αν τίστοιχες πρακ-
τικές σε μια προσπάθεια ν α προστατέψουν  το αν θ-
ρώπιν ο δυν αμικό τους.

Αν αλυτικότερα, 2 στις 10 επιχειρήσεις υιοθετούν  εξ
ολοκλήρου την  απομακρυσμέν η εργασία με ορισμέν ες
από αυτές ν α συν τηρούν  το μέτρο μέχρι το τέλος του
έτους, εν ώ 5 στις 10 επιχειρήσεις διατηρούν  την  πλει-
οψηφία των  εργαζομέν ων  τους σε ποσοστό 50% - 80%
ν α εργάζον ται από το σπίτι προτείν ον τας έν α ευέλικτο
πρόγραμμα εργασίας που συν δυάζει παρουσία δύο ημε-
ρών  στο γραφείο και τρεις από το σπίτι.

Στον  αν τίποδα, μόν ο έν α μικρό ποσοστό της τάξης
του 6% των  ερωτηθέν των  δηλών ουν  ότι θα συν εχ ίσουν
ν α απασχολούν  τους εργαζομέν ους τους αποκλειστικά
με φυσική παρουσία στους εργασιακούς χώρους, εν ώ το
23% των  ερωτηθέν των  δηλών ουν  ότι θα εφαρμόσουν

μεν  τηλεργασία, σε έν α δε αρκετά μικρότερο ποσοστό
του 10% – 30% του συν όλου των  εργαζομέν ων  τους.

Πρωτοβουλίες για την ασφαλή επιστροφή στους
χώρους εργασίας

Στο πλαίσιο της αν άληψης πρωτοβουλιών  για τη δια-
σφάλιση της υγείας των  εργαζομέν ων  και συν επώς της
προοπτικής των  επιχειρήσεων  ν α συν εχ ίσουν  ν α λει-
τουργούν  απρόσκοπτα, οι πρακτικές που διαμορ-
φών ουν  το ν έο σκην ικό στους χώρους εργασίας βλέπο-
υμε ότι περιλαμβάν ουν  τη χορήγηση δωρεάν  διαγν ω-
στικών  τεστ, την  υποχρεωτική καραν τίν α μιας έως δύο
εβδομάδων , την  επέκταση των  εργασιακών  χώρων , την
κυκλική μετακίν ηση του αν θρώπιν ου δυν αμικού καθώς
και την  αποκλειστική ή μερική απασχόλησή του με την
εξ αποστάσεως εργασία.

Ωστόσο, σημειών εται πως το ευέλικτο μον τέλο
εργασίας δεν  μπορεί ν α αν ταποκριθεί σε θέσεις και
ρόλους που αφορούν  στα τμήματα Πωλήσεων , Γραμμών
Παραγωγής και Αποθηκών  σε αν τίθεση με τα τμήματα
HR, Οικον ομικών , Λογιστηρίων  και λοιπών  διοικητικών
υπαλλήλων  που μπορούν  ν α παραμέν ουν  στα γραφεία
των  εταιρειών .

Καθώς το παραδοσιακό μον τέλο εργασίας φαίν εται ν α
υποχρεών εται σε δραστικές δομικές αλλαγές προς όφε-
λος της διακράτησης των  θέσεων  εργασίας και της δια-
τήρησης της απασχολησιμότητας σε πολλούς κλάδους,
τα ερωτήματα που προκύπτουν  επικεν τρών ον ται στη
διασφάλιση της παραγωγικότητας των  εργαζομέν ων ,
στην  οργάν ωση της ημερήσιας εργασίας, στο διαχωρι-
σμό των  προν ομίων  που αφορούν  τους υπαλλήλους

γραφείου έν αν τι εκείν ων  που εργάζον ται σε γραμμές
παραγωγής, ακόμη και στον  εκσυγχρον ισμό του εργατι-
κού δικαίου και τους ν όμους περί προστασίας της
εργασίας, εν ώ προβληματισμός επικρατεί και για τις
ευκαιρίες αν έλιξης έχον τας ορατό τον  κίν δυν ο της αν α-
στολής ν έων  προσλήψεων  και της γεν ικότερης
καθίζησης της ζήτησης εργασίας παγκοσμίως όπως μάλι-
στα παρατηρεί ο ΟΟΣΑ, ο οποίος σημειών ει ότι το
ποσοστό της παγκόσμιας αν εργίας θα υπερδιπλασιαστεί
στα μέσα του τρέχον τος έτους, φτάν ον τας περίπου το
11,5%.

Η Διευθύν ουσα Σύμβουλος της Randstad στην  Ελλά-
δα, κα Leigh Ostergard, σημειών ει « συμπεραίν ουμε
σύμφων α με τα ευρήματα της έρευν ας πως η επιστροφή
των  εργαζομέν ων  απολαμβάν ει μια ομαλή προσαρμογή
στις τρέχουσες συν θήκες. Αυτό φαίν εται ν α προκύπτει
από την  ευελιξία και τη διάθεση προσαρμογής των  διοι-
κήσεων  των  επιχειρήσεων . Αυτή τη στιγμή οι εξελίξεις
είν αι δραστικές και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου εν δέχε-
ται η κατάσταση της παν δημικής κρίσης ν α επηρεάσει
περαιτέρω την  «καν ον ικότητα» της εργασίας όπως την
ξέρουμε τώρα.
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Ο
Περιφερειάρχης Αττικής με κατεπείγον
έγγραφο του προς όλους τους δημάρχους
της Αττικής ζητά την άμεση κινητοποίηση

τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν καθ-
αριστεί όλα τα φρεάτια του οδικού δικτύου τους.
Στο έγγραφο του επισημαίνει ότι λόγω της αναμο-
νής των έντονων καιρικών φαινομένων με βροχές
και καταιγίδες στην Αττική, αύριο Παρασκευή και
το Σάββατο, είναι ανάγκη να ελεγχθούν όλα τα φρε-
άτια του οδικού τους δικτύου.  
Ο Περιφερειάρχης ζητά να δοθεί άμεση προτεραι-
ότητα σε εκείνα τα οποία παρουσιάζουν προβλή-
ματα πλημμυρικών φαινομένων. 
Να σημειωθεί ότι με εντολή του Περιφερειάρχη τα
τεχνικά συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής έχουν
εντατικοποιήσει  περαιτέρω τις αυτοψίες, τις
οποίες ήδη διενεργούν σε καθημερινή βάση όλο
το χρόνο, στα ρέματα της Αττικής που είναι σε
ζώνες υψηλής επικινδυνότητας. 

Ο Γ. Πατούλης με δηλώσεις του επισημαίνει ότι
είναι αναγκαία η άμεση κινητοποίηση όλων  για να
θωρακιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ζωή
και οι περιουσίες των κατοίκων της Αττικής. 
Επιπλέον, χθες τεχνικά κλιμάκια της Περιφέρειας
πραγματοποίησαν αυτοψία στη Ρεματιά Χαλαν-
δρίου όπου διαπιστώθηκε η καθαρότητα του

ρέματος από τις πηγές
μέχρι  τα κατάντη σε
μήκος 6 χλμ. Ανάλογη
ήταν η εικόνα και στο
ρέμα Σαπφούς στο Μαρ-
ούσι, όπου έγιναν ενδε-
λεχείς δειγματοληπτικοί
έλεγχοι.

Παράλληλα διενεργήθη-
καν αυτοψίες στα ρέματα
Εσχατιάς κ Πικροδάφνης
στο Δυτικό Τομέα, όπου
και εκεί διαπιστώθηκε η
καθαρότητα των ρεμά-
των.

Οι έλεγχοι στα ρέματα
σε όλες τις περιφερεια-
κές ενότητες της Αττικής θα συνεχιστούν και όλες
τις επόμενες μέρες, με τους ίδιους εντατικούς
ρυθμούς.Σε μήνυμα του ο Περιφερειάρχης Αττι-
κής επισημαίνει σχετικά:
«Παράλληλα με τη μάχη που δίνουμε για την
καλύτερη προστασία των πολιτών από την παν-
δημία του κορωνοϊού, παραμένουμε συνεπείς
στις δεσμεύσεις μας ότι θα ενισχύουμε συνεχώς

τη θωράκιση των πόλεων μας. Με αφορμή και την
επικείμενη κακοκαιρία ενισχύουμε την πρόληψη
προκειμένου να θωρακίσουμε με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο την Αττική και τους πολίτες της, που
είναι προτεραιότητά μας.

Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες μας για το
αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύουν καθημερι-
νά».

7 στις 10 επιχειρήσεις
 λειτουργούν αποκλειστικά ή μερικώς με το μοντέλο της εξ αποστάσεως εργασίας

ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΡΕΜΑΤΑ 
Κατεπείγον έγγραφο του Περιφερειάρχη Αττικής προς όλους τους δήμους 
για τον άμεσο καθαρισμό φρεατίων του οδικού τους δικτύου
Είναι αναγκαία η άμεση κινητοποίηση όλων  για να θωρακιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ζωή και οι περιουσίες των κατοίκων της Αττικής. 
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Επίδομα Παιδιού: 
Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα
αιτήσεων -Πότε θα καταβληθεί η Δ’
δόση

Κ
λείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα αιτήσεων Α21 για το Επίδομα Παιδιού
2020, όπως άλλωστε συμβαίνει πριν από

κάθε νέα πληρωμή.
Κατόπιν αυτού, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα

δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η
εκκαθάριση και καταβολή της τέταρτης διμηνιαίας
δόσης για το 2020. Μετά την ολοκλήρωση της
πληρωμής, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργο-
ποιηθεί εκ νέου για την υποβολή νέων αιτήσεων.

Το Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση του Οργανισμού υπολογίζεται με βάση τα
εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δηλωθεί στο Α21
του 2020. Η εκκαθάριση των αιτήσεων θα γίνει
σύμφωνα με την τελευταία φορολογική δήλωση,
που σημαίνει ότι θα πληρωθούν μόνον όσοι υπέ-
βαλαν τη φετινή φορολογική δήλωση, καθώς η
προθεσμία υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων έληξε. 

Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φετινή
φορολογική δήλωση πρέπει να υποβληθεί προ-
κειμένου να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού έτους
2020.

Υπενθυμίζεται προς όλους τους ενδιαφερομένο-
υς ότι για να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού θα
πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και
να έχει εγκριθεί. Αίτηση, η οποία αποθηκεύτηκε
προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν
λαμβάνεται υπόψη.

Η 4η διμηνιαία δόση του 2020 θα καταβληθεί
στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (τελευταία εργάσιμη
ημέρα του μήνα, όπως έχει καθιερωθεί για το
σύνολο των επιδομάτων).

Τα χρήματα θα ξεκιν ήσουν  ν α μπαίν ουν
στους λογαριασμούς των  δικαιούχων  από το
απόγευμα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου.

Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου
Αχαρνών για την κακοκαιρία “Ιανός”

Σ
ε απόλυτη ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι υπηρ-
εσίες του Δήμου Αχαρνών μετά τις σχετικές εντο-
λές που δόθηκαν από τον Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό.

Με επιστολή που απέστειλε σε όλες τις Διευθύνσεις και τις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες ο κ. Βρεττός τις έθεσε σε επιφυ-
λακή, ούτως ώστε να μπορούν να συνδράμουν ανά πάσα
στιγμή. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας από την Πέμπτη ένα
ακραίο καιρικό φαινόμενο πρόκειται να πλήξει τη χώρα
μας, ενώ την Παρασκευή θα επηρεάσει ιδιαίτερα την περ-
ιοχή της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη πραγματοποιηθεί ευρείας
έκτασης καθαρισμός φρεατίων με ειδικά μηχανήματα, ενώ
έχουν γίνει και όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές
ενέργειες προκειμένου ο Δήμος να είναι όσο το δυνατόν
πιο έτοιμος.

Παράλληλα σύμφωνα με τις εντολές του Δημάρχου
προσωπικό και μηχανολογικός εξοπλισμός των αρμόδιων
υπηρεσιών έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη
συνδρομή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο Α.. Οικονόμου, έθεσε σε 
επιφυλακή τον μηχανισμό του 
Δήμου σε Ελευσίνα και 
Μαγούλα
Σε πρωινή σύσκεψη με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους ο

Δήμαρχος Ελευσίνας κ. Οικονόμου, έθεσε σε επιφυλακή τον
μηχανισμό του Δήμου σε Ελευσίνα και Μαγούλα, ούτως ώστε να
μπορούν να συνδράμουν ανά πάσα στιγμή, καθώς σύμφωνα
με την ενημέρωση το ακραίο καιρικό φαινόμενο θα επηρεάσει
ιδιαίτερα την περιοχή της Αττικής.

Λόγω της σφοδρότητας του φαινομένου συνιστούμε να :
• ΜΗΝ μετακινήστε άσκοπα.
• MHN αφήνετε σκουπίδια έξω από τους κάδους
• ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ την παραμονή σας σε υπόγειους ή ημιυ-

πόγειους χώρους ή σημεία πλησίον ρεμάτων και ακτών.
• ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τη διέλευση κάτω από ψηλά δέντρα.
• ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τη διέλευση πλημμυρισμένων οδικών

τμημάτων. Ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος να παρασυρθείτε.
• ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ να έχετε ανεβασμένες τις τέντες.
• ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ τον καθαρισμό των οικιακών υδρορροών

και φρεατίων με την απομάκρυνση κάθε πιθανού εμποδίου
στην ομαλή ροή των υδάτων.

• ΔΕΙΞΤΕ ιδιαίτερη προσοχή σε ηλεκτροφόρα καλώδια,
κολώνες ρεύματος. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελευσίνας
βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας για τη αντιμετώπιση οποι-
ασδήποτε έκτακτης ανάγκης προκύψει στα τηλέφωνα :

Ελευσίνα : 2105537100 και 2105541359
Μαγούλα : 2105551798.
Με τα μέχρι στιγμής καιρικά δεδομένα ΔΕΝ συντρέχει λόγος

κλεισίματος των Σχολικών Μονάδων.
Σε περίπτωση αλλαγής τους θα υπάρξει νέα ενημέρωση.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΘΕΙ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ 

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Μ
ε βάση τις προβλέψεις για
κακοκαιρία που θα πλήξει
την Αττική τις επόμενες

ώρες και με δεδομένο τα ελλιπή
έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης
της περιοχής, με ευθύνη διαχρονικά
των κυβερνήσεων και των τοπικών
αρχών που τα θεωρούν κόστος, οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής
Συσπείρωσης αιτούμαστε από την
Δημοτική Αρχή του Δήμου Ασπρ-
οπύργου να μας ενημερώσει για τα
μέτρα που έχει λάβει προκειμένου
να εξασφαλιστεί η προστασία της
περιουσίας και της ζωής του λαού
της περιοχής μας καθώς και για τα
ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν
την ασφάλεια των μαθητών και των
σχολικών μονάδων.  

Απαιτούμε από την Κυβέρνηση,
την Περιφέρεια και την Δημοτική
Αρχή να προβούν άμεσα σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην
γίνουμε μάρτυρες ακόμη μίας κατα-

στροφής στην περιοχή μας.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 17/09/2020

Για την  ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Καμπόλη Ολυμπία 

Μπακάλης Δημήτριος
Τσοκάν ης Αλέξαν δρος 

Σημειώνεται ότι  ανάλογο αίτημα
έχει κατατεθεί και από τους δημοτι-
κούς συμβούλους της "Λαϊκής
Συσπείρωσης" Κώνστα Κωνσταντίνο
και Αλεξανδρόπουλο Αντώνη, προς
την δημοτική αρχή Ελευσίνας, οι
οποίοι επίσης ζητούν να ενημερωθ-
ούν από τον Δήμο  για τα μέτρα που
έχουν λήφθει στην πόλη της Ελευ-
σίνας  με αφορμή  το κύμα ακραίων
καιρικών φαινομένων που ήδη
πλήττει τη χώρα μας. 

Μέγαρα: 
Έναρξη εγγραφών 
στο Σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μεγάρων.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στον Ά
Κύκλο Σπουδών μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του ΣΔΕ (Μουσείου
1, Μέγαρα) καθημερινά 17:00 – 20:00 μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2296027568

Μοναδικές προϋποθέσεις για κάθε ενήλικα είναι το Απολυτήριο Δημοτικού
και η θέλησή του να ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και να αποκ-
τήσει απολυτήριο Γυμνασίου σε δύο χρόνια.

Κλικ εδώ για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Σχολείου

Εθελοντική αιμοδοσία
διοργανώνει 

το Αθλητικό Κέντρο
Ολυμπιακού Χωριού

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10:00 έως
13:00 θα πραγματοποιηθεί στο Αθλητικό Κέντρο
Ολυμπιακού Χωριού (Αχαρνές, Θέση Λεκάνες,
Ολυμπιακό Χωριό), εθελοντική αιμοδοσία για
την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών σε
αίμα, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Η δράση στο Ολυμπιακό Χωριό συνδιορ-
γανώνεται από το Σωματείο Εθελοντών Αιμο-
δοτών «Δέντρο Ζωής», το Αθλητικό Κέντρο
Ολυμπιακού Χωριού και τον Οργανισμό «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», σε συνεργασία με το
Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου
Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ» και
με τη στήριξη της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επ ιχε ίρησης του Δήμου Αχαρνών
(ΔΗ.Κ.Ε.Α.).
Η Ένωση Γονέων Δήμου Αχαρνών στηρίζε ι

και θα συμμετέχε ι στην εθελοντική αιμο-
δοσία.
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«ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ»

Νέο «καμπανάκι» από τον ΠΟΥ: 
-Μην μειώνεται την καραντίνα κάτω από 14 ημέρες
Tο επίπεδο μετάδοσης του

κορωνοϊού είναι «ανησυχητικό» στην
Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(ΠΟΥ), ο οποίος εξέφρασε επίσης
ανησυχία για τις συντομεύσεις της
καραντίνας που αποφασίσθηκαν ή
εξετάζονται σε χώρες, μεταξύ των
οποίων η Γαλλία.«Οι αριθμοί του
Σεπτεμβρίου θα έπρεπε να
χρησιμεύσουν ως συναγερμός για
όλους εμάς» σε όλη την Ευρώπη,
όπου ο αριθμός των νέων
κρουσμάτων είναι πλέον μεγαλύτερος
εκείνων που είχαν καταγραφεί τον
Μάρτιο και τον Απρίλιο, δήλωσε από
την Κοπεγχάγη ο αρμόδιος για την
Ευρώπη διευθυντής του Παγκοσμίου
Οργανισμού Υγείας, Ο εν λόγω
οργανισμός του ΟΗΕ απέκλεισε
επίσης το ενδεχόμενο να συστήσει
καραντίνα μικρότερη των 14 ημερών

για όσους έχουν έρθει σε επαφή με
τον κορωνοϊό.

«Η σύστασή μας για καραντίνα 14
ημερών βασίσθηκε σ' αυτά που
γνωρίζουμε για την περίοδο επώασης

και την περίοδο μετάδοσης της
νόσου, δεν θα την αλλάζαμε παρά
μόνο στη βάση μιας αλλαγής αυτών
που γνωρίζουμε από την επιστήμη,
κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι

τώρα», επέμεινε η Κάθριν
Σμόλγουντ, υπεύθυνη για τις
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον
κλάδο του ΠΟΥ που είναι αρμόδιος
για την Ευρώπη.Στη Γαλλία, η
διάρκεια της απομόνωσης μειώθηκε
στις επτά ημέρες σε περίπτωση
επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα.
Είναι δέκα ημέρες στο Ηνωμένο
Βασίλειο και την Ιρλανδία ενώ άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, όπως η
Πορτογαλία και η Κροατία, εξετάζουν
αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο να την
μειώσουν.«Όταν γνωρίζουμε τον
τεράστιο αντίκτυπο στο άτομο και
την κοινωνία που μπορεί να έχει μια
μείωση, ακόμη και ελάχιστη, της
διάρκειας της καραντίνας (…),
ενθαρρύνω τις χώρες της περιοχής να
ακολουθήσουν μια κανονική
επιστημονική διαδικασία με τους
ειδικούς τους και να διερευνήσουν τις

Την ανάθεση αρμοδιοτή-
των στους νέους Αντιδ-
ημάρχους του Δήμου Αχα-
ρνών αποφάσισε ο Δήμα-
ρχος Αχαρνών κ. Σπύρος
Βρεττός. Ως Αντιδήμαρχοι
από την 17η Σεπτεμβρίου
ορίζονται οι παρακάτω
Δημοτικοί Σύμβουλοι:

�Αντιδήμαρχος Συντονι-
σμού Δημοτικού Έργου:
Παναγιώτης Αναγνωστό-
πουλος

�Αντιδήμαρχος Διοικ-
ητικών Υπηρεσιών, Ανθ-
ρώπινου Δυναμικού,
Εξυπηρέτησης του Πολίτη
και Προστασίας Αδέσπο-
των Ζώων: Αραμπατζής
Άγγελος

�Αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών, Πολιτικού Σχεδια-
σμού και Δημοτικής
Αστυνομίας (και Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών) με καθήκοντα Αναπληρω-
τή Δημάρχου: Μιχάλης Βρεττός 

�Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Έργων & Πολεοδομίας: Δαμάσκος
Νικόλαος 

�Αντιδήμαρχος Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού &
Νέας Γενιάς: Χριστίνα
Κατσανδρή

�Αντιδήμαρχος Ανα-
πτυξιακού Προγραμματι-
σμού: ΚΟΝΤΑΡΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

�Αντιδήμαρχος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας (και
Δημοτικής Κοινότητας Θρα-
κομακεδόνων): Δημήτρης
Κωφός

�Αντιδήμαρχος Περιβάλ-
λοντος, Πρασίνου και Αστι-
κής Ανάπτυξης: ΞΑΓΟΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΣ 

�Αντιδήμαρχος Κοινωνι-
κής Πολιτικής, Πρόνοιας,
Ισότητας & Δημόσιας
Υγείας: Γιώργος Πετάκος

�Αντιδήμαρχος Έργων
Αυτεπιστασίας, Πολιτικής

Προστασίας και Δημοτικού Κοιμητηρίου: Γιώργος Σιδηρόπουλος
�Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Απορριμμά-

των: Σταθης Τοπαλιδης

ΝΝΕΕΟΟΙΙ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ  MMEE  ΝΝΕΕΕΕΣΣ
ΙΙΣΣΟΟΡΡΡΡΟΟΠΠΙΙΕΕΣΣ  ΣΣTTOO  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΚΚΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟ  
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ΕΕππέέννδδυυσσηη  1100  εεκκααττ..  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
δδρροομμοολλοογγεείί  ηη  ««ΚΚααυυκκάάςς»»

Ε
πένδυση συνολικού ύψους 10
εκατ. ευρώ, με αντικείμενο την
κατασκευή κέντρου αποθήκευσης

και διανομής, πρόκειται να υλοποιήσει, η
εταιρεία εμπορίας ηλεκτρολογικών
υλικών – φωτιστικών «Καυκάς».

Η εγκατάσταση, που θα βρίσκεται στον
Ασπρόπυργο, βρίσκεται στο τελικό στά-
διο της εξασφάλισης των απαιτούμενων
εγκρίσεων, με την έναρξη των κατασκε-
υαστικών εργασιών να αναμένεται ότι θα
πραγματοποιηθεί το 2021, με ορίζοντα
ολοκλήρωσης τέλη της ίδιας χρονιάς –
αρχές 2022. Σε πρώτη φάση θα ανα-
πτυχθούν 13.000 τετραγωνικά μέτρα και
μεταγενέστερα θα προστεθούν ακόμη
7.000 τ.μ., με τον προϋπολογισμό του
έργου να περιλαμβάνει, όπως αναφέρ-
ουν οι πληροφορίες, την τιμή κτήσης του
ακινήτου, το κατασκευαστικό κόστος και
την προμήθεια του εξοπλισμού.

Η συγκεκριμένη επένδυση δρομολο-
γείται κόντρα στην πανδημική κρίση, η
οποία οδήγησε σε μείωση των πωλή-
σεων της «Καυκάς» σε ποσοστό της
τάξεως του 3% κατά το οκτάμηνο του

2020, έναντι του αντίστοιχου διαστήμα-
τος του 2019, ενώ το πρώτο δίμηνο της
φετινής χρονιάς η δραστηριότητά της είχε
ενισχυθεί σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό.
Η «Καυκάς», όπως αναφέρουν οι πληρ-
οφορίες, έχει έως ένα βαθμό ευνοηθεί
λόγω της στροφής των νοικοκυριών σε
εργασίες ανακαίνισης και ιδιοκατασκε-
υής, ιδίως εν μέσω καραντίνας. Αλλά και
από το γεγονός ότι η οικοδομική δρα-
στηριότητα, που βρισκόταν σε εξέλιξη,
δεν επηρεάστηκε από την πανδημική

κρίση, δεδομένου ότι τα εργοτάξια παρέ-
μειναν ανοιχτά.

Η εταιρεία, που διαθέτει συνολικά 68
καταστήματα, δύο υποκαταστήματα
κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων και
περίπου 970 εργαζομένους, προχώρησε
το τελευταίο διάστημα στην έναρξη λειτο-
υργίας νέων καταστημάτων στη Σίνδο
της Θεσσαλονίκης, στην Κομοτηνή και
στον Βύρωνα, ενώ σχεδιάζει τη δημιο-
υργία ενός νέου καταστήματος στα νότια
προάστια.

Κατά τη χρήση του 2019, έναντι του
2018, ο κύκλος εργασιών της «Καυκάς»
κατέγραψε σημαντική αύξηση της τάξεως
του 8%, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρη-
σαν κατά 23%. Συγκεκριμένα, η εταιρεία
παρουσίασε πωλήσεις ύψους 161,4 εκατ.
ευρώ έναντι περίπου 150 εκατ. ευρώ το
2018, λειτουργικά αποτελέσματα 7,1
εκατ. ευρώ (από 8,5 εκατ. ευρώ) και μει-
ωμένα κατά περίπου 28% κέρδη προ
φόρων, που ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη μετά φόρων υποχώρησαν σε
4 εκατ. ευρώ από 5,2 εκατ. ευρώ, ενώ
τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε 37,2
εκατ. ευρώ έναντι 34,2 εκατ. ευρώ το
2018. Η «Καυκάς» το 2019 παρουσίασε
συνολικές υποχρεώσεις ύψους 83,3
εκατ. ευρώ και διαθέτει ταμειακά διαθέσι-
μα και ισοδύναμα ύψους 3,1 εκατ. ευρώ,
από 4,6 εκατ. ευρώ κατά την αμέσως
προηγούμενη χρήση.

H έναρξη των
κατασκευαστικών εργασιών

αναμένεται ότι θα
πραγματοποιηθεί το 2021, με
ορίζοντα ολοκλήρωσης τέλη
της ίδιας χρονιάς – αρχές

2022.

ΧΧάάθθηηκκεε  ττζζίίρροοςς  2200  δδιισσ..  εευυρρώώ  ττοο  22οο  ττρρίίμμηηννοο
Αποκαλυπτικά για τις συνέπειες της πανδημίας στην οικονομία τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Μ
ε πτώση εσόδων  17,5% κύλησε ο Ιούλιος για
τις επιχ ειρήσεις, όπως προκύπτει από αν άλ-
υση της ΕΛΣΑΤ σε επιχ ειρήσεις που έχ ουν

υποχ ρέωση τήρησης διπλογραφικών  στοιχ είων . Ταυ-
τόχ ρον α από τα στοιχ εία για το σύν ολο των  επιχ ει-
ρήσεων , τα οποία αφορούν  το πρώτο εξάμην ο
(Απρίλιος έως Ιούν ιος), προκύπτει βουτιά τζίρου 25%.

Αν αλυτικά τον  Ιούλιο, ο κύκλος εργασιών  (εταιρείες
με διπλογραφικά στοιχ εία) αν ήλθε σε 19.832.471 χ ιλ.
ευρώ, σημειών ον τας μείωση 17,5% σε σχ έση με τον
Ιούλιο 2019, που είχ ε αν έλθει σε 24.026.048 χ ιλ.
ευρώ. Τη μεγαλύτερη μείωση στον  κύκλο εργασιών
κατά 71,4% τον  Ιούλιο 2020 σε σύγκριση με τον  Ιούλιο
2019 παρουσίασαν  οι επιχ ειρήσεις του τομέα Δρα-
στηριότητες Υπηρεσιών  Παροχ ής Καταλύματος και
Υπηρεσιών  Εστίασης εν ώ τη μικρότερη μείωση στον
κύκλο εργασιών  παρουσίασαν  οι επιχ ειρήσεις του
τομέα Τέχ ν ες, Διασκέδαση και Ψυχ αγωγία κατά 1,7%.
Οι επιχ ειρήσεις του τομέα Ορυχ εία και Λατομεία παρ-
ουσίασαν  τη μεγαλύτερη αύξηση στον  κύκλο εργασιών
κατά 11,4% τον  Ιούλιο 2020 σε σύγκριση με τον  Ιούλιο
2019.

Για το σύν ολο των  επιχ ειρήσεων  και των  δραστηρ-
ιοτήτων  της οικον ομίας, ο κύκλος εργασιών  το δεύτερο
τρίμην ο 2020 αν ήλθε σε 58.987.931 χ ιλ. ευρώ,
σημειών ον τας μείωση 25,1% σε σχ έση με το δεύτερο
τρίμην ο 2019, που είχ ε αν έλθει σε 78.800.256 χ ιλ.
ευρώ, η πτώση δηλαδή αγγίζει  τα 20 δισ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες

Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών
Εστίασης και του Τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και
Ψυχαγωγία παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση
στον κύκλο εργασιών κατά 78,8% και 53,2%
αντίστοιχα, μεταξύ του δεύτερου τριμήνου 2020 και
του δεύτερου τριμήνου 2019. Τη μικρότερη μείωση
στον κύκλο εργασιών, μεταξύ του δεύτερου τριμή-
νου 2020 και του δεύτερου τριμήνου 2019, παρου-
σίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια
Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική
Ασφάλιση (0,5%) και του τομέα Γεωργία, Δασο-
κομία και Αλιεία (3,4%).

Ειδικότερα για τις 205.984 επιχ ειρήσεις που τέθηκαν
σε αν αστολή λειτουργίας, ο κύκλος εργασιών  το δεύτε-
ρο τρίμην ο 2020 αν ήλθε σε 3.232.618 χ ιλ. ευρώ,
σημειών ον τας μείωση 55,9% σε σχ έση με το δεύτερο
τρίμην ο 2019, που είχ ε αν έλθει σε 7.329.184 χ ιλ.
ευρώ. Οι επιχ ειρήσεις του κλάδου των  Καταλυμάτων
και της Παραγωγής κιν ηματογραφικών  ταιν ιών , βίν τεο
και τηλεοπτικών  προγραμμάτων , ηχ ογραφήσεων  και
μουσικών  εκδόσεων  παρουσίασαν  τη μεγαλύτερη
μείωση στον  κύκλο εργασιών  κατά 94,7% και 88,4%
αν τίστοιχ α, μεταξύ του δεύτερου τριμήν ου 2020 και
του δεύτερου τριμήν ου 2019. Τη μικρότερη μείωση
στον  κύκλο εργασιών  μεταξύ του δεύτερου τριμήν ου
2020 και του δεύτερου τριμήν ου 2019, κατέγραψαν  οι
επιχ ειρήσεις του κλάδου Δραστηριότητες κοιν ων ικής
μέριμν ας χ ωρίς παροχ ή καταλύματος (4,8%) και του
κλάδου Αρχ ιτεκτον ικές δραστηριότητες και δραστηρι-
ότητες μηχ αν ικών · τεχ ν ικές δοκιμές και αν αλύσεις
(13,8%).

Από την  άλλη πλευρά, για τις επιχ ειρήσεις που τέθη-
καν  σε αν αστολή λειτουργίας με υποχ ρέωση τήρησης
διπλογραφικών  βιβλίων , για τις οποίες υπάρχ ουν  διαθ-
έσιμα στοιχ εία σε μην ιαία βάση, ο κύκλος εργασιών
τον  Ιούλιο 2020 αν ήλθε σε 1.388.183 χ ιλ. ευρώ,
σημειών ον τας μείωση 41,1% σε σχ έση με τον  Ιούλιο
2019, που είχ ε διαμορφωθεί σε 2.358.600 χ ιλ. ευρώ.
Οι επιχ ειρήσεις του κλάδου Τυχ ερά παιχ ν ίδια και
στοιχ ήματα παρουσίασαν  αύξηση στον  κύκλο εργα-
σιών  τον  Ιούλιο 2020 σε σύγκριση με τον  Ιούλιο 2019,
κατά 6,5%. Τη μεγαλύτερη μείωση στον  κύκλο εργα-
σιών  κατά 76,8% τον  Ιούλιο 2020 σε σύγκριση με τον
Ιούλιο 2019 κατέγραψαν  οι επιχ ειρήσεις του κλάδου
των  Καταλυμάτων , εν ώ τη μικρότερη μείωση στον
κύκλο εργασιών  παρουσίασαν  οι επιχ ειρήσεις του κλά-
δου Αρχ ιτεκτον ικές δραστηριότητες και δραστηριότ-
ητες μηχ αν ικών · τεχ ν ικές δοκιμές και αν αλύσεις κατά
3,5%.



10-θριάσιο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 

ΣΤΟ ΜΙΜΑ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΦΗΣ!!

Πιστός στη φιλοσοφία του ο ΜΙΜΑΣ στηρίζει
Μεγαρίτες ποδοσφαιριστές προωθώντας και
ενισχύοντας το ποδόσφαιρο της πόλης.
Ο Γιώργος Koυφής είναι 25 ετών και αγωνίζε-
ται σε όλες τις επιθετικογενείς θέσεις στο χώρο
του κέντρου ως κεντρικός επιθετικός χαφ,ως
αριστερό αλλά και δεξί χαφ εξτρέμ.
Έχει αγωνιστεί στις Ακαδημίες του Βύζαντα,
την Αναγέννηση Ιεράπετρας, τον Βύζαντα
Μεγάρων στη Γ εθνική , τον Αίαντα Σαλαμίνας,
τα Βριλήσσια και το γειτονικό Μεγαρικό.
Στην καριέρα του έχει πανηγυρίσει 2 ανόδους,
με την Αναγέννηση Ιεράπετρας από Α τοπικό
σε Γ εθνική και με τον Μεγαρικό από τη Β
στην Α ΕΠΣΔΑ.
Η διοίκηση καλωσορίζει το ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΦΗ
στην οικογένεια της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ και του
εύχεται να είναι υγιής και να ευχαριστηθεί το
ποδόσφαιρο στη νέα του ομάδα .

ΑΝ.ΤΣ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ ευχαριστούν

τους κ.κ. Κώστα και Άγγελο Πανταζή, υιούς του
αείμνηστου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και προπονητή
της ομάδας μας Μάκη Πανταζή, για την προσφορά μιας
παλέτας νερών για την κάλυψη των αναγκών της προε-

τοιμασίας. Ευχαριστούμε επίσης τον συμπολίτη μας κ.
Σταμάτη Μώλο (ιδιοκτήτη του καταστήματος EURONICS),
για την δωρεάν συντήρηση του κλιματιστικού μηχανήμα-

τος στα γραφεία της ομάδας μας. 

ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ... 
Συνεργάτης του Δικτύου Σχολών του

Παναθηναϊκού...
Ζήσε την εμπειρία  να προπονηθείς απο τους κορυφαίους παίκτες του

πράσινου συλλόγου!
Το OPEN DAY πλησιάζει!!!!

Ενα Σαββατοκύριακο γεμάτο ποδοσφαιρικές εμπειρίες που δεν έχεις
φανταστεί!!!! Δήλωσε συμμετοχή στο 6981774095!!

ΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ: 

ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ
ΣΚΛΗΡΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ
ΠΑΝΕΤΟΙΜΟΙ ΣΤΗΝ
ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Ο τερματοφύλακας της
Λαμπερής Ελευσίνας Ακης
Χριστοφής μίλησε για την
ομάδα του την προετοιμασία
και για το πρωτάθλημα που
ξεκινάει την άλλη εβδομάδα.

<<Η ομάδα έχει ξεκινήσει την
προετοιμασία της με αρκετές
δυσκολίες 4 εβδομάδες τώρα....Με
αρκετές αλλαγές στο ροστερ μια νέα
αρχή έγινε στην ομάδα με αλλαγή
προπονητή. 

Στην ομάδα ηρθε ο ικανός τεχνι-
κος Σάκης Αναστασόπουλος. Δου-
λεύουμε κάθε μέρα σκληρά να προ-

λάβουμε να είμαστε έτοιμοι για να
πετύχουμε τους στόχους... Ελπίζο-
υμε να ενισχυθεί και άλλο η ομάδα
για να είμαστε ανταγωνιστικοι στο
δύσκολο πρωτάθλημα της Α
ΕΠΣΔΑ. Σαν αρχηγός της ομάδας
εύχομαι όλοι να είναι υγιής χωρίς
τραυματισμους και να έχουμε ένα
όμορφο πρωτάθλημα....!!!

ΑΝ.ΤΣ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ τους ιδιοκτήτες της Επιχείρη-
σης ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
(Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως, έναντι Ιερού Ναού Αγίου Κων-
σταντίνου & Ελένης - Τ.Κ. 19200 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ)
κύριους ΠΑΡΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ,
για την ΕΥΓΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ αθλητικού υλικού προς το Σωματείο μας.
Τέτοιες ενέργειες σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάει ο λαϊκός
ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι ΑΞΙΕΠΑΙΝΕΣ και αξίζουν ΠΟΛΛΑ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.!!!!!!

Με εκτίμηση και Σεβασμό
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Π.Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ



Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΣΣΟΣ
ΣΤΟΝ ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ

Μέλος της μεγάλης οικογέν ειας του Αθλητικού Ομίλου
Ζωφριάς αποτελεί ο Κων σταν τίν ος Κάσσος.

Ο 26χ ρον ος ποδοσφαιριστής, που αγων ίζεται με την
ίδια επιτυχ ία και στα δύο άκρα, αποκτήθηκε από τον
Α.Ο. Ιλίου, εν ώ στο παρελθόν  έχ ει φορέσει, μεταξύ
άλλων , τη φαν έλα των  Ακράτητου, Θρασύβουλου, ΠΑΕ
Καλλιθέας, Ολυμπιακού Λιοσίων , Κηπούπολης και
Ελπίδας Αγίων  Αν αργύρων .

Διοίκηση, ποδοσφαιρικό τμήμα και φίλαθλοι ευχ όμαστε
στον  Κων σταν τίν ο καλή χ ρον ιά, γεμάτη υγεία και επιτ-
υχ ίες!!!
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ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ: 
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Ο προπον ητής της
Αργώ Μεγάρων  Ιερόθε-
ος Μαργέτης μίλησε για
την  ομάδα του και το
πρωτάθλημα που θα
αρχ ίσει την  άλλη εβδο-
μάδα.

Η Αργώ μετά απο
αρκετά χ ρόν ια απου-
σίας απο τις μεγάλες
κατηγορίες τής ΕΠΣΔΑ
επαν έρχ εται με παιδιά
απο ακαδημίες και κάποια έμπειρα παιδιά που έχ ουν
ξαν απεράσει απο την  ομάδα και γν ωρίζουν  την  φιλο-
σοφία προσφέρθηκαν  ν α στηρίξουν  αυτή την  προ-
σπάθεια και τους ευχ αριστούμε!
Η προετοιμασία ξεκίν ησε με καλούς οιων ούς με στόχ ο

ν α γίν ουμε ομάδα!
Ελπίζουμε και θέλουμε ν α έχ ουμε θετική παρουσία

οπως και στο παρελθόν  και ν α είμαστε αν ταγων ιστικοί
ώστε ν α δώσουμε ν έα δυν αμική στο ν έο πρωτάθλημα
της Β κατηγορίας!!

ΑΝ.ΤΣ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ: 
ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΤΕΙ

ΤΑ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ

Η Ακαδημία του Μανδραϊκού είναι έτοιμη να υπο-
δεχτεί τα αστεράκια της πόλης μας και να τους
προσφέρει με ασφάλεια και υπεύθυνη καθοδήγηση
την διασκέδαση του ποδοσφαίρου. Αυτό που θέλει
ένα παιδί αυτής της ηλικίας και αυτό που έδωσε
τους πρώτους πόντους αυτοπεποίθησης και
δεξιοτήτων σε όλους τους μεγάλους άσους του
παρελθόντος.
Σας περιμένουμε στην οικογένεια του Μανδραϊκού
Τμήματα:
Bambini (γεννηθέντες 2016)
Κ7 (γεννηθέντες 2014-2015),
Σας περιμένουμε στα γραφεία μας Δευτέρα έως
Παρασκευή 18:00-19:30 !
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6909876003

AΘΗΝΑ ΡΕΝΤΟΥΜΗ:  
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Η προπον ήτρια
της γυν αικείας
ομάδος του
Πήγασου Θριασίου
2012 Αθην ά
Ρεν τούμη μας
μίλησε για την  μέχ ρι
τώρα προετοιμασία
της ομάδος της και
για το ν έο
πρωτάθλημα.

<<Την  Τρίτη
ε β δ ο μ ά δ α
π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς
διαν ύει η ομάδα μου  ξεκιν ών τας μια σειρά φιλικών
αγών ων  για ν α βγούν  χ ρήσιμα συμπεράσματα. 

Είν αι μια δύσκολη χ ρον ιά καθώς αρκετές κοπέλες
λόγω της εισαγωγής τους στο Παν επιστήμιο όπως
επίσης κ σε διάφορες σχ ολές δεν  μπορούν  ν α είν αι
τόσο κον τά στην  ομάδα μας σε καθημεριν ή βάση.

Ο μεγαλύτερος όγκος έχ ει παραμείν ει στον
Σύλλογο με ελάχ ιστες αθλήτριες ν α έχ ουν
αποχ ωρήσει. Προστέθηκαν  κάποια ν έα πρόσωπα
στην  αγων ιστική ομάδα για το τμήμα Νεαν ίδων  ,
προσπαθών τας επίσης ν α πλαισιώσουμε και
κάποιες μεταγραφές άμεσα καθώς η ομάδα πρέπει ν α
" κουμπώσει" σε κεραίες θέσεις...

Ο όμιλος της Πελοπον ν ήσου φαίν εται βατός και
αβέβαιως όμως χ ωρις ν α γν ωρίσουμε τις ομάδες
καθώς με τις περισσότερες δεν  έχ ουμε ξαν αγων ιστει
.

Πιστεύουμε όμως πως ακόμη κ με καθαρά μικρής
ηλικίας αθλήτριες κατά μέσο όρο θα είμαστε μέσα
στους πρωταγων ιστές οπως άλλωστε γίν εται και τα
τελευταία χ ρόν ια στο πρωτάθλημα μας.

Μια δυσκολία σαφώς είν αι τα συν εχ όμεν α ταξιδια
καθώς ξεκιν ούν  από την  Κόριν θο φτάν ον τας μέχ ρι
και  την  πόλη της Ζακύν θου για την  ομάδα μας.
Στόχ ος μας είν αι μια καλή σεζόν  βλέπον τας την
ομάδα πρωταγων ιστεί και ν α παίζει ελκυστικό
ποδόσφαιρο>>.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΣΔΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ 2Η ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΤΗΝ

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Το Σαββατοκύριακο θα γίνουν οι επαναληπτικοί αγώνες για την 2η
φάση του κυπέλλου στην Δυτική Αττική. Αναλυτικά.

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ(1-2) Γ.
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 16:00
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ(2-0) ΔΗΜ.
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) 17:00
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ(0-6)
ΔΥΝ. ΑΣΠΡΟΠ. 17:00
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(1-7) ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ 17:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 12:00
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(1-1) ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 16:00
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ(0-0) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ 17:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ(5-0) ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
17:00
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(1-4)
ΦΡΑΓΚΕΙΟ 17:00
ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.(2-1) ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ
ΦΥΛΉΣ 17:00
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(4-0) 17:00
ΒΥΖΑΣ - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ(2-0) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
17:00
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ(2-0)
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 17:00
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ - ΚΡΙΟΣ(0-1) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
17:00
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(3-1) ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ 17:00
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66997788008877330099

48

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
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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

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗ 

Με την συμπλήρωση 40 ημερών
από τον θάνατο του πολυαγαπημέ-
νου μας πατέρα, παππού και θείου, 

Ιωάννη Καλομενίδη, 
θα τελεσθεί μνημόσυνο 

στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα
Κυριακή και ώρα 09:30 στον Ιερό

Ναό Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης στην Ελευσίνα.

Αμέσως μετά θα προσφερθεί καφές
στην καφετέρια "Ρόδον", 

στην παραλία Ελευσίνας

Τα παιδιά: Θεόδωρος, Μαρία, Σοφία,
Ευάγγελος και Κυριακή

Τα εγγόνια: Αγάπη, Ιωάννης, Μαρίλια 
και Ελισάβετ

Ζητούνται  αποθήκες για αγορά
και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο. 

Πληροφορίες στο
Μεσιτικό Γραφείο 

Μαντζουράτου Ελένη. 
Τηλέφωνο 6946971237
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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 επαγγε-
λματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 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 (29.10.19)

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
Πολυτεχνείου.
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
χώρος. 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

κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'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

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 προϋπ-
ηρεσία 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 Γρηγοριάδης Σταύρος του Δημητρίου και

της  Γκουλν άζ το γέν ος Χασίμοβα 
γεν ν ηθείς στη Νίκαια Αττικής κάτοικος

Ασπροπύργου και η Κουγιουμτσίδη Μαρίν α
του Συμεών  της Σβετλάν α το γέν ος Λιάχ
γεν ν ηθείσα στο Ίλιον  Αττικής κάτοικος

Ασπροπύργου πρόκειται ν α παν τρευτούν
στο δημαρχείο Ασπροπύργου.

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα
90τ.μ. στην Ελευσίνα, πλησίον
ΔΕΗ. Πλήρως αυτόνομο, χωρίς

κοινόχρηστα. 
Τιμή ενοικίασης 400€ 

Τηλ: 6937958083
Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00 

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο 

Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο . Ανταλλαγή με

διαμέρισμα τηλέφωνο 
6974 311 396. 

Τιμή συζητήσιμη
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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



16-θριάσιο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΣΤΙΣ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΡΟΧΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, εξαιτίας του επικείμενου κύματος κακο-
καιρίας "ΙΑΝΟΣ",  ΜΟΝΟ σε περίπτωση ακατάλληλων καιρ-
ικών συνθηκών,  οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του
Δήμου Ασπροπύργου για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 θα
πραγματοποιηθούν τις ίδιες ώρες στα εξης σημεία:

1. "ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ" - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  από τις 10:00-13:00
https://www.dimosaspropyrgou.gr/eyropaiki-evdomada-kini-
tikotitas

2. "ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΟΥΣ" - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ
ΕΙΔΗ -  ΣΤΟ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ από τις 10:00-13:00
https://www.dimosaspropyrgou.gr/to-paidi-pano-ap-oloys

Σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
Δυτικής Αττικής, με αντικείμενο τη λήψη μέτρων για την

αντιμετώπιση της ισχυρής κακοκαιρίας “Ιανός”
Έπειτα από το Έκτακτο Δελτίο

Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομέ-
νων που εκδόθηκε χθες από την
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία,
συγκλήθηκε Περιφερειακό
Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας,
στο οποίο συμμετείχε, ως εκπρό-
σωπος του Δήμου Ασπροπύργου
ο  Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προ-
στασίας, κ. Θεμιστοκλής Τσίγκος.
Υπό την προεδρία του Αντιπερ-
ιφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Ελε-
υθέριου Κοσμόπουλου το
συμβούλιο έλαβε τις παρακάτω
αποφάσεις για την αντιμετώπιση
της επερχόμενης κακοκαιρίας με
το όνομα  «Ιανός».   

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο
αποφάσισε ότι, όλες οι Σχολικές
Μονάδες  του Ασπρόπυργου θα
παραμείνουν  ανοιχτές, διότι
σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών η κακοκαιρία θα εμφ-
αν ιστεί στην Αττική από το μεσημέρι της Παρασκευής, 18
Σεπτεμβρίου 2020. Παράλληλα, όλα τα μηχανήματα και το
προσωπικό του Δήμου Ασπροπύργου θα βρίσκονται σε
πλήρη ετοιμότητα για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. 

Συμβουλεύουμε τους κατοίκους να ασφαλίσουν αντικείμε-
να τα οποία μπορούν να παρασυρθούν από τα έντονα και-
ρικά φαινόμενα και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινή-
σεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχο-
πτώσεων.   Παράλληλα, να αποφεύγουν τις αγροτικές, κτηνο-
τροφικές και λοιπές εργασίες υπαίθρου καθώς και δραστηριότ-
ητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια
των έντονων καιρικών φαινομένων. 

Στη σύσκεψη του Συντον ιστικού στην έδρα της Αντιπερ-
ιφέρειας στην Ελευσίνα. πήρε μέρος επίσης ο Αντιδήμαρχος
Φυλής Μιχάλης Οικονομάκης, εκπροσωπ’οντας τον Δήμο .  

Σε ανακοίνωσ’η του ο Δήμος Φυλής αναφέρει “Καλούμε

τους συνδημότες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επό-
μενες μέρες για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινο-
μένων και του ισχυρού ανέμου. Ο Δήμος έχει καθαρίσει και
δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε απορρίμματα εκτός των
κάδων, ώστε να μην εμποδίζεται η απορροή των υδάτων.
Πρέπει επίσης να ασφαλίσουμε τα αντικείμενα που βρίσκον-
ται σε κάποιο ύψος, ώστε να μην παρασυρθούν από τον
άνεμο”, τόν ισε ο Μιχάλης Οικονομάκης.

Κλείνοντας επέστησε την προσοχή των συνδημοτών μας
στις γεν ικές οδηγίες της Γεν ικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-
στασίας:  

1.Όσοι βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει
στο παρελθόν ή βρίσκονται κοντά σε ποταμούς, σε χείμα-
ρρους ή σε ακτές, αποφύγετε να μείνετε σε υπόγειους, ημιυ-
πόγειους και ισόγειους χώρους, ειδικά όταν είναι κάτω από τη
στάθμη της θάλασσας. Εξετάστε το ενδεχόμενο για το διήμε-
ρο αυτής της κακοκαιρίας να μην παραμείνετε στα σπίτια σας
και να φιλοξενηθείτε σε συγγενείς ή φίλους.

2.Αποφύγετε κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια 

των έντονων καιρικών φαινομένων
και ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρά
σας ερμητικά, έχοντας πάντα υπόψη σε
περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να
μετακινηθείτε στα ψηλότερα σημεία του
σπιτιού.

3.Μην διασχίζετε για κανένα λόγο
χείμαρρους, ρέματα ή δρόμους που
έχουν πλημμυρίσει, πεζοί ή με όχημα,
εάν βρεθείτε στη θέση αυτή. Για κανένα
λόγο.

Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθείτε
τις σχετικές ανακοινώσεις στα μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης και ακολουθείτε τις
οδηγίες των αρχών.

Μένουμε σε εγρήγορση - Μένουμε σε
επιφυλακή - Ακολουθούμε τις οδηγίες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος στην εισήγησή
του κάλεσε εκπροσώπους δήμων και
σωμάτων ασφαλείας σε επιφυλακή, ώστε

να αποφευχθούν δυσάρεστα γεγονότα. 
Ιδιαίτερα, καλεί τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από

επικίνδυνα για πλημμύρες σημεία, χείμαρρους, ρέματα, κλπ.
να μείνουν σε υψηλότερα σημεία, να ακολουθούν τις οδηγίες
της Γεν ικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Από πλευράς της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια όπου είναι δυνατόν. 

"Συντον ιζόμαστε και εργαζόμαστε στο μέγιστο των δυνά-
μεων μας για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας.

Ενώ αναμένουμε θυελλώδεις ανέμους και πλημμύρες, καθ-
αρίσαμε τα σημεία που είναι πιο κρίσιμα για να προκύψουν
κίνδυνοι.

Κάνουμε ό, τι και όσα μπορούμε, ενώ η δύναμη της φύσης
έχει αποδειχθεί απρόβλεπτη, ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική. 

Εφιστούμε την προσοχή, ιδιαίτερα σε πληγείσες περιοχές,
στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προ-
στασίας" δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευ-
τέρης Κοσμόπουλος.


