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Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
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Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
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6908604269,6977410968
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
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Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Ηλιοφάνεια , η θερμοκρασία από 17-27 βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, 

Πατρίτσα ,Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα,
Φιλήκη, Φηλικίτη ,Οσίας Κλεοπάτρας, Αγίου

Φίλωνος μάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη - Πλατεία
Ωρολογίου, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κουγιουμτζόγλου 1 - Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως,
2105561131

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Οικονομοπούλου ΜαρίαΜεγάλου Αλεξάνδρου 40,
Άνω Λιόσια, 13344, ΑΤΤΙΚΗΣ2102311635

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΠΑΥΛΕΩΣ 2 ΚΑΙ ΣΤΡ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
Τηλέφωνο  : 210 5983427

Εξελίξεις υπάρχουν  μετά από
σχεδόν ένα έτος στο διαγωνισμό για
την ανάληψη του αντιπλημμυρικού
έργου που αφορά τη «Διευθέτηση
χειμάρρου Αγίου Γεωργίου (Γιαν-
νούλας) Θριασίου Πεδίου Δ. Αττι-
κής, από Χ.Θ. 1+835,6 έως Χ.Θ.
9+335,0 (σίφων Μόρνου)». Σύμφω-
να με απόφαση του υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών κατακ-
υρώθηκε η σύμβαση στη
ΙΝΤΡΑΚΑΤ και πλέον περνά στη
προσυμβατική περίοδο μέχρι να
υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η δημοπράτηση του εργου είχε πραγματοποιηθεί στις
26 Ιουνίου 2019,  οι προσφορές άνοιξαν στις 2 Ιουλίου
και τον Νοέμβριο η ΙΝΤΡΑΚΑΤ είχε αναδειχθεί προσωρι-
νή ανάδοχος. Η  ΙΝΤΡΑΚΑΤ αναλαμβάνει το έργο με
ποσοστό έκπτωση 51,50%.

Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν 10 προσφορές. Δεύτερη
ήρθε η ΕΛΤΕΡΓΑ με 48,61%, τρίτη η Ελληνική Υδροκα-
τασκευή με 48,23%, τέταρτη η ΤΕΚΑΛ με 47,50% και
πέμπτη η Κ/Ξ Μηχανοδομική-Triton ACT AE.

Για την ΙΝΤΡΑΚΑΤ είναι ακόμα ένα έργο που προσθέτει
στο portfolio της το οποίο συνεχώς διευρύνεται με έργα
μεσαίου μεγέθους.

Το κόστος του έργου εκτιμήθηκε σε 10,2εκατ.ευρώ
(ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 8,21εκατ.ευρώ). 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 36 μήνες. Αυτό σημαίνει
πως αν το έργο ξεκινήσει αρχές του 2021 τότε θα ολοκ-
ληρωθεί περίπου την ίδια περίοδο το 2024.Στο αντικείμε-
νο περιλαμβάνεται η κατασκευή των σχετικών υδραυ-
λικών, δομικών έργων, καθώς και συναφών χωματουρ-
γικών και έργων οδοποιίας, μαζί με την προμήθεια και την
τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών, συσκευών και
εξοπλισμού που προβλέπονται στις εγκεκριμένες μελέ-
τες.

Το έργο δεν χρηματοδοτείται από κάποιο πρόγραμμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από την σύμβαση των
Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών με την ΕΤΕπ
πριν ένα έτος.

(Πηγή:ypodomes.com)

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2021

Κατακυρώθηκε η σύμβαση 
στον οριστικό ανάδοχο του έργου 

Διευθέτηση χειμάρρου Γιαννούλας στο Θριάσιο

Αναγκαία η επανασύσταση της δημοτικής
αστυνομίας, σημειώνει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών

Α
ν αγκαία η επαν ασύσταση της δημοτι-
κής αστυν ομίας στους Δήμους ,
σημειών ει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Δημήτρης Παπαστεργίου στην  συζήτηση
που είχ ε με τον  Πρόεδρο του Παν ελλην ίου
Σωματείου Δημοτικών  Αστυν ομικών  , Απο-
στόλη Κόσσυβα, σε συν άν τηση που πραγ-
ματοποιήθηκε στα γραφεία της Έν ωσης.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόν ισε το σημαν -
τικό έργο που προσφέρουν  οι δημοτικοί
αστυν ομικοί στην  εύρυθμη λειτουργία των
πόλεων , σε όσους Δήμους υφίσταται δημο-
τική αστυν ομία, αλλά και την  αν άγκη
εν ίσχ υσής της με ν έο προσωπικό, σύγχ ρ-
ον α μέσα και εν ισχ υμέν ες αρμοδιότητες τις
πόλεις που ήδη υπάρχ ει.
Εκείν ο όμως που έχ ει μεγάλη σημασία είν αι η αδήριτη
αν άγκη επαν ασύστασης της Δημοτικής Αστυν ομίας
στις πόλεις που δεν  διαθέτουν , όπως αποδείχ θηκε
από την  εμπειρία που αποκτήθηκε μετά την  κατάργ-
ησή της.
Σήμερα ο αριθμός των  Δημοτικών  Αστυν ομικών  που
υπηρετούν  σε όλη την  επικράτεια είν αι 1250, από
3750 που υπηρετούσαν  παλιότερα στους περίπου 100
Δήμους που έχ ουν  επαν ασυστήσει τη Δημοτική
Αστυν ομία μετά το 2015.
Οι κύριοι Παπαστεργίου και Κόσσυβας συμφών ησαν
στα παρακάτω:1)Υπάρχ ει αν άγκη ν α γίν ουν  άμεσες 

προσλήψεις για την  εν ίσχ υση του έμψυχ ου δυν αμικού
της.
2) Πρέπει ν α προχ ωρήσει το συν τομότερο δυν ατό η
επαν ασύσταση υπηρεσίας Δημοτικής Αστυν ομίας σε
όσο το δυν ατόν  περισσότερους δήμους.

Με δεδομέν η και τη θετική στάση του Υπουργείου
Εσωτερικών  στο όλο θέμα, η ΚΕΔΕ θεωρεί πως πρέπει
ν α υπάρξει άμεση σύγκλιση της επιτροπής που έχ ει
συσταθεί στο Υπουργείο για τον  σκοπό αυτό, με θέμα
συζήτησης τις αρμοδιότητες και το ν έο θεσμικό πλαίσιο
που θα πρέπει ν α διέπει τη λειτουργία της δημοτικής
αστυν ομίας, προκειμέν ου ν α μπορεί ν α αν ταποκριθεί
στο σύγχ ρον ο ρόλο της.
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Π
αρελθόν αποτελούν πλέον μετά από πολλά
χρόνια τα εγκαταλελειμμένα οχήματα σε
δημόσιους χώρους του Δήμου Αχαρνών.

Σε πολλές γειτονιές του Δήμου Αχαρνών
υπάρχουν σταθμευμένα παλιά, εγκαταλελειμμένα
αυτοκίνητα, τα οποία αποτελούν εστίες μόλυνσης
ενώ κρατούν θέσεις στάθμευσης για τους κατοίκο-
υς των Αχαρνών. Με πρωτοβουλία του Δημάρχου
Αχαρνών Σπύρου Βρεττού και των συνεργατών
του προχωράει το γρηγορότερο δυνατόν η απευ-
λευθέρωση των δημόσιων αυτών χώρων με την
απομάκρυνση των οχημάτων.

Tην Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ο Δήμος Αχαρνών

ξεκίνησε την περισυλλογή των οχημάτων από τις
πρώτες πρωινές ώρες, παρουσία του αρμόδιου
Αντιδημάρχου Μιχάλη Βρεττού.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δήλωσε:
“Θέλουμε τις γειτονιές της πόλης μας καθαρές

και με κάθε τρόπο προσπαθούμε να αναβαθμίσο-
υμε την ποιότητα ζωής των Δημοτών.

Μετά από πολλά χρόνια ξεκίνησε η περισυλλο-
γή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και συνεχίζουμε
για να απομακρύνουμε και το τελευταίο όχημα.”

Για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων οι
δημότες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο
2102415472.

Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός: 
ΠΠααρρεελλθθόόνν  τταα  εεγγκκααττααλλεελλεειιμμμμέένναα
οοχχήήμμαατταα  σσττοο  ΔΔήήμμοο  ΑΑχχααρρννώώνν

Τ
ο Γραφείο
Απασχ όλησης του
Δήμου Ασπροπύρ-

γου σας εν ημερών ει ότι ο
Δήμος Ασπροπύργου,
στο πλαίσιο του κοιν ω-
ν ικού ρόλου, που όλοι
μας επιθυμούμε ν α δια-
δραματίζει, προκειμέν ου
ν α είν αι χ ρήσιμος στους
Επιχ ειρηματίες, στους
Εργαζόμεν ους και στους
Αν έργους του Τόπου
μας, προχ ώρησε στην
υπογραφή Μν ημον ίου
Συν εργασίας με τον
Οργαν ισμό Απασχ όλ-
ησης Εργατικού Δυν αμι-
κού (ΟΑΕΔ) για την  υλο-
ποίηση Εξειδικευμέν ου
Πρόγραμματος Κατάρτι-
σης, Πρακτικής άσκησης
και Πιστοποίησης στην
Επαγγελματική Ειδικότ-
ητα του «ΕΡΓΑΤΗ
ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ –
Σ Υ Γ Κ Ο Λ Λ Η Τ Η
ΜΕΤΑΛΛΩΝ» για 30 άν ε-
ργους, κατοίκους του
Δήμου Ασπροπύργου.

Στόχ ο της δράσης απο-

τελεί η βελτίωση των
δεξιοτήτων  των  Πολιτών
του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, η πιστοποίηση και
η διασύν δεσή τους με
την  αγορά εργασίας, σε
συν δυασμό με την  κάλ-
υψη των  αν αγκών  των
οικον ομικών  μον άδων
της ευρύτερης περιοχ ής,
σε εξειδικευμέν ο προσω-
πικό, όπως αυτές έχ ουν
καταγραφεί από το «Γρα-
φείο Πληροφόρησης και
Προώθησης της
Απασχ όλησης του
Δήμου Ασπροπύργου».

Η δράση περιλαμβά-
νει:
� Θεωρητική και

εργαστηριακή κατάρτιση
30 ωφελούμεν ων , διάρ-
κειας 200 ωρών
� Π ρ α κ τ ι κ ή

άσκηση σε πραγματικές
εργασιακές συν θήκες,
διάρκειας 640 ωρών
� Π ι σ τ ο π ο ί η σ η

της Τεχ ν ικής Ικαν ότητας
Φυσικών  Προσώπων , 

� Ε γ γ υ η μ έ ν η
απασχ όληση στο 80%
των  καταρτισθέν των .

Οι συμμετέχ ον τες που
θα ολοκληρώσουν  επιτ-
υχ ώς τη δράση θα
λάβουν  εκπαιδευτικό
επίδομα 4€ αν ά ώρα
κατάρτισης

Απαραίτητες προϋποθ-
έσεις συμμετοχ ής:

1. Ι δ ι ό τ η τ α
κατοίκου Δήμου Ασπρ-
οπύργου

2. Ηλικία 18-55
ετών

3. Δήλωση μίας  εκ
των  ειδικοτήτων  Συγκολ-
λητή κατά την  κατάρτιση
Ατομικού Σχ εδίου Δρά-
σης στον  ΟΑΕΔ

Μοριοδότηση:

1. Αν εργία: 1 μόριο
αν ά πλήρη μήν α
συν εχ όμεν ης αν εργίας
(αν ώτατο όριο 24 μήν ες)

2. Συν αφής επαγ-
γελματική εμπειρία: 2

μόρια αν ά πλήρη μήν α
3. Ηλικία (18-25

ετών : 30 μόρια, 35-45
ετών : 15 μόρια, 45-55
ετών : 10 μόρια)

Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΩΣ ημέρα Πέμπτη
22/10/2020

Οι εν διαφερόμεν οι
παρακαλούν ται ν α απο-
στείλουν  την  αίτηση
πλήρως συμπληρωμέν η
συν οδευόμεν η από όλα
τα απαραίτητα δικαιολογ-
ητικά μέσω email στο
inf o@apasxolisiasp.gr ή
στο Γραφείο Απασχ όλ-
ησης (Σαλαμίν ος 20,
Ασπρόπυργος). 

Για περισσότερες
πληροφορίες μπορούν
ν α επικοιν ων ούν   με το
Γραφείο Απασχ όλησης
του Δήμου Ασπροπύρ-
γου στα τηλέφων α
2132006489 και
2105576704 καθημεριν ά
από τις 10.00 π.μ. 17.00
μ.μ.

ΠΠρροοσσττέέθθηηκκαανν  κκιι  άάλλλλαα  
σσχχοολλεείίαα  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  πποουυ
αανναασσττέέλλλλοουυνν  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυςς

λλόόγγωω  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  

Δι ε ρ ύ ν ε τ α ι
συνεχώς η
λίστα των

κλειστών σχολείων
λόγω κρουσμάτων
κορωνοιού ενώ ήδη
προστέθηκαν στην
ανανεωμένη λίστα
του Υπουργείου
Παιδείας κι άλλες
σχολικές μονάδες
της Δυτικής Ατικής. 
Συγκεκριμένα, ανα-
στέλλει τη λειτουργία του το Ολοήμερο τμήμα του 1ου
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ έως 25-10-2020.

Επίσης, στο 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
αναστέλλουν τη λειτουργία τους έως 26-10-2020 τα τμή-
ματα Γ1, Ε1 & 1ο Τμήμα Ολοήμερου.

Στο ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ αναστέλλουν τη λειτουργία
τους μέχρι τις 26-10-2020 τα τμήματα Γ2 & Γ Πλοιάρχων.
Στο 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
αναστέλλουν τη λειτουργία τους έως τις 27-10-2020 τα
τμήματα Γ3 & ΓΟΠ1.

Ακόμα στο 1ο ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ α ν α σ τ έ λ -
λουν τη λειτουργία τους έως τις 25-10-2020 τα τμήματα
Β2, ΒΠ, ΒΥ1, ΚΑΙ ΒΥ2.

Στο 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ- αναστέλλει τη λειτουργία του το τμήμα Γ2
έως και 12-10-2020 και το τμήμα Δ2 έως και 25-10-2020

ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  
ΕΕΩΩΣΣ  2222  ΟΟΚΚΤΤΩΩΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ  22002200

Νέο Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης, για 30 εγγεγραμμένους
άνεργους, κατοίκους Δήμου Ασπροπύργου

ΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑ  ΛΛΑΑΤΤΣΣΗΗ::  
ΔΔωωρρεεάά  σσττεεφφααννιιοογγρράάφφοουυ

σσττοο  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο ΑΑττττιικκόόνν
Με έν α αγγειογρα-

φικό συγκρότημα
καρδιολογικής χ ρή-
σης (στεφαν ιογρά-
φο) τελευταίας
τεχ ν ολογίας εξοπ-
λίζεται η Β’ Παν επι-
στημιακή Καρδιολο-
γική Κλιν ική του
Γεν ικού Παν επι-
στημιακού Νοσοκομείου "Αττικόν ". Η ν έα αυτή δωρεά του
Κοιν ωφελούς Ιδρύματος Ιωάν ν η Σ. Λάτση πραγματοποι-
είται στο πλαίσιο των  στοχ ευμέν ων  παρεμβάσεών  του
στον  τομέα της Υγείας με σκοπό την  αν αβάθμιση των
υποδομών  και του εξοπλισμού ν οσοκομειακών  μον άδων
σε όλη την  Ελλάδα και αν αμέν εται ν α συμβάλει στην  κάλ-
υψη των  αν αγκών  περισσότερων  από 2.000 ασθεν ών
ετησίως.

Σύμφων α με τον  Διευθυν τή της Κλιν ικής, Καθηγητή κ.
Ευστάθιο Ηλιοδρομίτη: "Η προσφορά του Kοιν ωφελούς
Ιδρύματος Ιωάν ν η Σ. Λάτση προς τη Β´ Παν επιστημιακή
Καρδιολογική Κλιν ική, έδωσε τη δυν ατότητα επαν αλειτο-
υργίας του Αιμοδυν αμικού Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιο-
λογίας - Βηματοδότησης του Νοσοκομείου "Αττικόν ", η
οποία είχ ε πλήρως διακοπεί επί 9 και πλέον  μήν ες. Στο
ν έο εργαστήριο, το οποίο λειτουργεί εδώ και λίγες εβδο-
μάδες, έχ ουν  ήδη εμφυτευθεί βηματοδότες και απιν ιδωτές
και έχ ουν  πραγματοποιηθεί θεραπευτικές καταλύσεις
συμπλοκών  αρρυθμιών . Το ν έο Εργαστήριο επιτρέπει
την  απρόσκοπτη λειτουργία μιας μεγάλης Παν επιστημια-
κής Κλιν ικής στον  τομέα της διάγν ωσης και σύγχ ρον ης
θεραπευτικής αν τιμετώπισης των  αρρυθμιών ".
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Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ: Πίνδου και Αθηνάς 22  Ελευσίνα
Email: a.elme.dyt.attikis@gmail.com
http: //aelmedytikattik.blogspot.gr/

Ελευσίνα  13/10/2020

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΨΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ Α ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με έκπληξη διαβάσαμε το Δελτίο Τύπου του Διευθυν τή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δυτικής Αττικής κ. Νικολόπουλου περί συν άν τησης με την  Υφυπουργό κ.
Ζαχ αράκη για τα προβλήματα της περιοχ ής. Στο Δελτίο τύπου αν αφέρεται ότι
συμμετείχ ε «ο εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ κ. Παλημέρης Διον ύσης». Κατόπιν  αυτών
το ΔΣ δηλών ει ότι:
1. Το ΔΣ εκπροσωπείται ν όμιμα από το Προεδρείο του και τα μέλη του ΔΣ
του στα οποία δε συμπεριλαμβάν εται ο κ. Παλημέρης καθώς έχ ει καταθέσει δήλω-
ση παραίτησης. 
2. Η ΕΛΜΕ ουδέποτε καλέστηκε σε συν άν τηση με την  κ. Υφυπουργό και
ουδέποτε αποφάσισε ν α εκπροσωπηθεί σε αυτήν .
3. Καν είς δεν  έχ ει δικαίωμα ν α εκπροσωπήσει την  ΕΛΜΕ, ούτε μέλος του
ΔΣ της αν  δεν  υπάρχ ει προηγούμεν η σχ ετική απόφαση.
Κατόπιν  αυτών  καλούμε:
Α. τον  Διευθυν τή Εκπαίδευσης ν α αν ακαλέσει τα περί συμμετοχ ής της ΕΛΜΕ και
ν α διορθώσει με ν έα αν ακοίν ωση που πρέπει ν α προωθηθεί αν τίστοιχ α όπως η
προηγούμεν η
Β. τον  Διευθυν τή του 1ου ΓΕΛ Ελευσίν ας κ. Παλημέρη ν α διευκριν ίσει με
αν τίστοιχ ο τρόπο, ότι στο βαθμό που συμμετείχ ε σε οποιαδήποτε σχ ετική
συν άν τηση, αυτό δεν  έγιν ε με την  ιδιότητα του «εκπροσώπου της ΕΛΜΕ».

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Ιωαν ν ίδης Τάσος                        Βασιλείου Γιούλη

Η ΚΑΕ ΑΕΚ συνεχίζει τις προετοιμασίες για την οριστική μετακίνηση στο νέο “σπίτι” της στα Άνω Λιόσια

Φωτογραφίες από το παρκέ που θα τοποθετηθεί στο κλειστό
γήπεδο των Άνω Λιοσίων έδωσε η ΚΑΕ ΑΕΚ, προαναγγέλ-
λοντας τη μετακόμιση του τμήματος μπάσκετ στη νέα του
έδρα, που πλησιάζει ακόμα περισσότερο. Συν τοις άλλοις
έγινε γνωστό πως λόγω της αναβολής της πρεμιέρας στην
Basket League, η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό αγώνα με τον
Κολοσσό Ρόδου στο ΟΑΚΑ το Σάββατο (16/10) το μεσημέρι.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ
“Το παρκέ της “Βασίλισσας” έφτασε στο “Παλάτι” της. Στις
16/10 αφίχθη στην Κωνσταντινουπόλεως 59, στα Άνω Λιό-
σια, το επικαθήμενο φορτηγό, που μετέφερε το ξύλινο δάπε-
δο, όπου θ’ αγωνίζεται οσονούπω η ΑΕΚ”.

Νέο διαγωνισμό 
προκηρύσσει η ΚΕΔΕ 
για την προμήθεια 
μασκών
Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της ΚΕΔΕ που πάρθηκε σήμερα,
εγκρίθηκε η  σκοπιμότητα διενέργειας δια-
γωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προη-
γούμενη δημοσίευση ( κατ’ εφαρμογήν των
διατάξεων της παρ.2(γ) του άρθρου 32 του
Ν.4412/2016) με σκοπό τη σύναψη σύμβα-
σης προμήθειας 2.600.000 μασκών συνολι-
κού προϋπολογισμού 3.307.200,00 €, συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το ποσό αυτό είναι το υπολειπόμενο ποσό
του αρχικού προϋπολογισμού, αφαιρουμέ-
νων των ποσοτήτων που διατέθηκαν στην
πρώτη φάση του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού δόθηκαν
στην ΚΕΔΕ εκ νέου από το Υπουργείο Υγείας
μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, οι νέες
προδιαγραφές.

Στην ανακοίνωσή της η ΚΕΔΕ επισημαίνει
ότι με το νέο διαγωνισμό θα διασφαλιστεί η 

προμήθεια του ίδιου συνολικού αριθμού
μασκών που είχαν αρχικά προβλεφθεί,
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των
σχολικών μονάδων.

Επίσης, δεν θα υπάρξει καμία επιπλέον
οικονομική επιβάρυνση των φορολογουμέ-
νων σε σχέση με το αρχικά εγκριθέν  ποσό,
αφού οι νέοι προμηθευτές αναλαμβάνουν
την υποχρέωση να μεταποιήσουν αριθμό
μασκών που είχαν αρχικά παραληφθεί με
τις παλιές διαστάσεις, πάντα στην ίδια
μοναδιαία τιμή.

« Η ΚΕΔΕ αμέσως μόλις έλαβε τις νέες
προδιαγραφές από το Υπουργείο Υγείας κι
αφού συμβουλεύθηκε τη νομική της υπηρ-
εσία , προχώρησε  άμεσα στη διενέργεια
νέου διαγωνισμού για την προμήθεια των
υπολοίπων μασκών που χρειάζεται να
παραληφθούν , προκειμένου να καλυφθούν
οι ανάγκες για τους μαθητές κι εκπαιδευτι-
κούς όλων των σχολείων της χώρας”, δήλω-
σε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου και πρόσθεσε ότι ” Με γρήγορες
διαδικασίες και απόλυτη διαφάνεια,  θα
ανταποκριθούμε και πάλι στην ευθύνη που
αναλάβαμε, χωρίς να επιβαρύνουμε τον
Έλληνα φορολογούμενο με ούτε ένα επιπ-
λέον ευρώ”.
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Εγκρίθηκε η λειτουργία 
πέντε παραρτημάτων νηπιαγωγείων

στη Δυτική Αττική

Αναλυτικά την απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ
Με απόφαση της υφυπουργού Σοφίας Ζαχαράκη εγκρίθηκε η λειτουργία πέντε

των Παραρτημάτων των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Μέσω τηλεδιάσκεψης
συνεδριάζει το Δημοτικό

Συμβούλιο Μεγαρέων την
Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Μ
έσω τηλεδιάσκεψης συνεδριάζει το Δημοτικό
Συμβούλιο Μεγαρέων την Τρίτη 20 Οκτω-
βρίου, ώρα 20:30

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιο-
ρίζουν υποχρεωτικά την λειτουργία τους από τα αναλο-
γούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι
περιορισμοί λόγω των μέτρων αποτροπής της διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση
του παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου (άρθρο 13
του από 9/20-10-1958 Β.Δ.).

Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού έργου «Κατασκευή
βάσεων έδρασης κλπ εργασίες για τις προσωρινές εγκα-
ταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγ-
κών της δίχρονης προσχολικής  εκπαίδευσης του Δήμου
Μεγαρέων βάσει του αρ. 220 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ
70 Α)».

Ορθή επανάληψη της υπ’  αριθ. 108/2020 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ορισμού υπεύθυνου
διαχειριστή λογαριασμών των χρηματοδοτούμενων
έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-pde και στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος».

Έγκριση της υπ’  αριθ. 44/2020 απόφασης
ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ «Περί ορισμού ποσού μηνιαίων διδάκτρ-
ων, για την λειτουργία τμήματος διδασκαλίας μουσικο-
κινητικής αγωγής «Karl Orff» , των μαθητών του
«ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ» του Δήμου Μεγαρέων και
του παραρτήματός του στην Ν. Πέραμο».

Έγκριση της υπ’  αριθ. 27/2020 απόφασης Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής «περί καθορισμού ή μη θέσεων
άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος για το
έτος 2020» στις κοινότητες Μεγαρέων και Κινέτας του
Δήμου Μεγαρέων».

Έγκριση της υπ’  αριθ. 29/2020 απόφασης Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής «περί καθορισμού ή μη θέσεων
άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος για το
έτος 2020» στην κοινότητα Ν. Περάμου του Δήμου
Μεγαρέων».

;Έγκριση της υπ’  αριθ. 30/2020 απόφασης Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης αποζημίωσης στους Ν.,
Ι. και Γ. Μώλο του Σταμ. για επικείμενα λόγω ρυμο-
τομίας στις ιδιοκτησίες κ.α.κ.060222 και 060223, μεταξύ
των Ο.Τ. 617 και 620 στην περιμετρική επέκταση του
σχεδίου πόλεως Μεγάρων.

Έγκριση της υπ’  αριθ. 31/2020 απόφασης Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης αποζημίωσης στον Γ.
Παπανδρέα του Δημ λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 422 του
Δήμου Μεγαρέων με κ.α.κ. 030319.

Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής
κατά των  Αργ. Μπιρλούδη και Χαρ. Πασσαλή, ως νόμι-
μων εκπροσώπων καταστημάτων, ευρισκoμένων σε
δημοτική έκταση στην περιοχή ‘Βαρέα’  του Δήμου Μεγα-
ρέων.

Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της
μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μελέτης με
τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβ-
λημάτων λόγω διάβρωσης και  ανακατασκευής των
τμημάτων τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία
Βαρέας».

Έγκριση της υπ’  αριθ. 4/2020 απόφασης της Εκτελε-
στικής Επιτροπής περί του Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκ-
των αναγκών και άμεσης /βραχείας διαχείρισης συνε-
πειών από την εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονο-
μασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων.

Περί έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου για την διέ-
λευση του αγωνιστικών αυτοκινήτων του 41ου ΡΑΛΛΥ
ΠΑΛΑΔΙΟΥ (21/11/2020) στις διαδρομές που καθο-
ρίζονται εντός των ορίων του Δήμου Μεγαρέων.

Ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής,  Γιώργος Τσίπρας, θα επισκεφθεί
σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας “Θριάσιο" 

Συνάντηση με τη Διοίκηση και Υπηρεσιακούς παράγοντες.

Σήμερα τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Τσίπρας θα
επισκεφθεί το Γεν ικό Νοσοκομείο Ελευσίν ας “Θριάσιο" μαζί με τον  Τομεάρχ η Υγείας της Κοιν οβουλευτικής Ομά-
δας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Ξαν θό Αν δρέα.

Ακολουθεί πρόγραμμα της επίσκεψης:
• 10:00 Περιοδεία- Εν ημέρωση στις Κλιν ικές και ΜΕΘ cov id.
• 11:30 Συν άν τηση με τη Διοίκηση και Υπηρεσιακούς παράγον τες.
• 13:00 Πολιτική Εκδήλωση- συζήτηση με τους εργαζόμεν ους στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
προς τους Καλλιτέχνες του Ασπροπύργου

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΟΛΗ  |
ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αιμιλία Μπουρίτη| Καλλιτεχνική πλα-
τφόρμα Συν+εργασία

Σε συνεργασία με το Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού

Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος προς
τους τοπικούς καλλιτέχνες του Δήμου
Ασπροπύργου, απευθύνει η Αιμιλία Μπο-

υρίτη με την Καλλιτεχνική πλατφόρμα Συν+
Εργασία, για συμμετοχή στη διαδικτυακή ομαδική
έκθεση εικαστικών τεχνών με τίτλο «Το βλέμμα μου
και η πόλη» στο πλαίσιο της ενότητας «Γιορτή στην
Κοινότητα». Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνερ-
γασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπρ-
οπύργου και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στην εποχή της πανδημίας, όπου οι συναντήσεις
με φυσική παρουσία είναι δύσκολο να πραγματο-
ποιηθούν, η διαδικτυακή Ομαδική Έκθεση Εικα-
στικών Τεχνών έχει στόχο να φέρει τους καλλι-
τέχνες σε ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους,
υπογραμμίζοντας την ευελιξία και την ευρηματικότ-
ητα της τέχνης.

Η έκθεση επιχειρεί να συγκεντρώσει το καλλι-
τεχνικό δυναμικό της πόλης με σκοπό να την
αφουγκραστούν, καθώς αυτή ακολουθεί ως οντότ-
ητα τη δική της εξελικτική πορεία.

Σημαντικό στοιχείο της έκθεσης είναι η γνωριμία
των καλλιτεχνών μεταξύ τους και η δημιουργία
ενός δυναμικού δικτύου.

Η ματιά - το βλέμμα των καλλιτεχνών καλείται να
ανασύρει εικόνες από την καθημερινότητα της
πόλης, αλλά και συναισθήματα από μία προσωπι-
κή σχέση με το αστικό περιβάλλον που «τους
πολιορκεί», ξυπνώντας τους την ανάγκη να το
δουν με τα μάτια της ψυχής τους και να παρουσιά-
σουν την πόλη είτε στην παρούσα κατάσταση ή
όπως εκείνοι τη φαντάζονται.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμ-
βρίου 2020 έως τις 15 Ιανουαρίου 2021 μέσα από
το κανάλι της καλλιτεχνικής πλατφόρμας
Συν+εργασία. 

Η έκθεση ακολουθεί το μοντέλο της αυτοοργά-
νωσης, για το λόγο αυτό δεν υπάρχει επιμελητική
διαδικασία.

Η τελική ημερομηνία κατάθεσης των έργων είναι
στις 20 Νοεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στην Αιμιλία Μπουρίτη, υπεύθυνη     της καλλι-
τεχνικής πλατφόρμας Συν+εργασία. 

Αιμιλία Μπουρίτη Εικαστικός | Performance
Artist                                                            Διε-
υθύντρια | Καλλιτεχνικής πλατφόρμας
Συν+εργασία                                                   Υπο-
ψήφια διδάκτορας της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών

syn.ergasia@outlook.com
https://synergasia.wixsite.com/synergasia

www.emiliabouriti.com 
Φωτογραφία: Βούλα Ανδρώνη

Άνθρωποι στον Χρόνο: 

Παράταση έως τις 25/10 για την
έκθεση στο Π. Ελαιουργείο

Παρατείνεται η διάρκεια λειτουργίας της έκθε-
σης “Ανθρωποι στον Χρόνο” της Ασπασίας
Σταυροπούλου.

Λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας αλλά
και του έκδηλου ενδιαφέροντος του κοινού, η
εικαστική γλυπτική εγκατάσταση θα παραμείνει
στον χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου έως και
την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται, πως από σήμερα Δευτέρα 19
Οκτωβρίου η έκθεση “Ανθρωποι στον Χρόνο”
θα λειτουργεί στο ίδιο ωράριο: 19.00-22.00.

Η είσοδος στο κοινό είναι ελεύθερη, ενώ είναι
υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας
καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής σας στον εκθ-
εσιακό χώρο.

Σας περιμένουμε να ξεναγηθείτε… στον χρόνο
και να γνωρίσετε ένα σπουδαίο κομμάτι της
ιστορίας του τόπου μας, μέσα από την τέχνη.

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

Γ. Βρούτσης: 23-29 Οκτωβρίου τα 
αναδρομικά στους συνταξιούχους

Για τα τελικά ποσά των  αν αδρομικών  για
συν ταξιούχους, χήρες, παιδιά και κληρον όμο-
υς και τη διαδικασία καταβολής τους μίλησε ο
υπουργός Εργασίας Γιάν ν ης Βρούτσης.

Όπως επεσήμαν ε o υπουργός στον  ΣΚΑΪ
σήμερα το πρωί τα αν αδρομικά των  συν τα-
ξιούχων  θα καταβληθούν  από την  Παρασκευή
23 Οκτωβρίου έως τις 29 Οκτωβρίου. Διευ-
κρίν ησε, δε, ότι θα καταβληθούν  μαζί με τις
κύριες συν τάξεις.
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Η
Δημοτική Αρχ ή  Ασπροπύργου στο
πλαίσιο της  έμπρακτης στήριξης  στις
σχ ολικές μον άδες και τους  μαθητές της

πόλης, συν εχ ίζει τη δράση της μέσα από αισθη-
τικές παρεμβάσεις και έργα που αφορούν  την
ασφάλεια των  μαθητών  .

Συν εργεία της Τεχ ν ικής Υπηρεσίας πραγματο-
ποιούν  εργασίες συν τήρησης στις Σχ ολικές
Δομές έτσι ώστε τα Σχ ολεία της πόλης, στο
σύν ολό τους,  ν α είν αι κατάλληλα εξοπλισμέν α με
τα απαραίτητα εφόδια για την  εύρυθμη λειτουργία
τους. 

Στο πλαίσιο λοιπόν , της προσπάθειας για αν α-
βάθμιση των  σχ ολικών  μον άδων , ο Αν τιδήμα-

ρχ ος Τεχ ν ικής Υπηρεσίας, κ. Αν αστάσιος
Παπαδόπουλος εν ημερών ει τους δημότες ότι
ολοκληρώθηκε το έργο, το οποίο εν τάσσεται στο
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» και αφορά στην
αν αβάθμιση των  αύλειων  χ ώρων  στα Δημοτικά
Σχ ολεία της πόλης. 

Συγκεκριμέν α, κατασκευάστηκαν  γήπεδα
καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης στον  προ-
αύλιο χ ώρο των  Δημοτικών  Σχ ολείων  και περι-
λαμβάν ουν  ειδικό δάπεδο, μπασκέτες, φιλέ, παγ-
κάκια, κάδους κ.α., σύμφων α με τα ισχ ύον τα
πρότυπα.  

Στόχ ος της Δημοτικής Αρχ ής είν αι ο εκσυγχ ρο-
ν ισμός των  σχ ολικών  υποδομών  του Ασπρόπυρ-
γου, παρέχ ον τας στους μαθητές το καλύτερο
δυν ατό περιβάλλον . 

ΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΥΥΛΛΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΩΩΝΝ
ΣΣΤΤΑΑ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

Ολοκληρώθηκαν  οι εργασίες και
η παιδική χαρά της Βαρυμπόμπης
είν αι έτοιμη ν α υποδεχθεί τους
μικρούς Δημότες των  Αχαρν ών .
Έν ας καλαίσθητος χώρος που
περιλαμβάν ει ν έα και σύγχρον α
παιχν ίδια.

Περιτριγυρισμέν η από πράσιν ο,
η παιδική χαρά της Βαρυμπόμπης
είν αι ιδαν ική για παιχν ίδι και
υπόσχεται ώρες παιχν ιδιού και
ψυχαγωγίας με ασφάλεια για τους

μικρούς δημότες των  Αχαρν ών ,
αφού είν αι κατασκευασμέν η με
υλικά φιλικά προς τα παιδιά και
περιφραγμέν η για μεγαλύτερη
ασφάλεια.

Πρόκειται για μία από τις πρώτες
35 παιδικές χαρές που κατασκε-
υάζον ται και θα κατασκευαστούν
στην  Α’ φάση.

Ο Δήμαρχος Αχαρν ών  Σπύρος
Βρεττός τόν ισε:

“Κάθε παιδική χαρά που προ-
στίθεται, φέρν ει μαζί της περισσό-
τερα παιδικά χαμόγελα. Είν αι μια

από τις 35 πρώτες παιδικές χαρές
που θα έχουν  ολοκληρωθεί στην
Α’ φάση”.

ΣΣτταα  ΚΚΤΤΕΕΛΛ  εεππιιππλλέέοονν
γγρρααμμμμέέςς  ττοουυ  ΟΟΑΑΣΣΑΑ  ––  

ΠΠοοιιέέςς  εεξξυυππηηρρεεττοούύνν  ττοο  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς

Από τις 15 Οκτωβρίου, λεωφορεία των ΚΤΕΛ πραγ-
ματοποιούν δρομολόγια στις γραμμές 723 (Φυλή –
Άνω Λιόσια), 734 (Αχαρναί – Νοσ. Αγ. Ανάργυροι),
735 (Αχαρναί – Ζεφύρι – Στ. Κάτω Πατήσια), 749
(Οικισμός Γεννηματά – Στ. Προαστιακού), 805 (Ασπρ-
όπυργος – Νεόκτιστα) και 855 (Ψάρι – Ασπρόπυργος
– Λόφος Κυρίλλου).

Με τις παραπάνω γραμμές, ο συνολικός αριθμός
των λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΑ που έχουν
περάσει στα ΚΤΕΛ ανέρχεται σε 11, αφού τις προη-
γούμενες 2 εβδομάδες, τα ΚΤΕΛ ανέλαβαν δρομολό-
για και στις γραμμές 122, 123, 171, 504, 740.

Συνολικά, τα ΚΤΕΛ Αττικής, Κορίνθου, Θήβας και
Εύβοιας αναμένεται να αναλάβουν 60 γραμμές ως τα
τέλη Νοεμβρίου.

Πηγή: https://www.athenstransport.com 

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ
ΈΈττοοιιμμηη  νναα  υυπποοδδεεχχθθεείί  ττοουυςς  μμιικκρροούύςς  ΔΔηημμόόττεεςς  
ηη  ππααιιδδιικκήή  χχααρράά  ττηηςς  ΒΒααρρυυμμππόόμμππηηςς
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Την αυστηρή τήρηση του νόμου ζητά με εγκύκλιό της η αντιεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου, μετά τα πρόσφατα περιστατικά κακοποίησης ζώων.

Η αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Όλγα Σμυρλή, παραγγέλλει, σύμφω-
να με την «Καθημερινή», συλλήψεις και αυτόφωρο, καθώς και αυστηρή
τήρηση του νόμου σε περιπτώσεις κακοποίησης και σκληρής συμπεριφο-
ράς σε βάρος των ζώων,

Την ίδια ώρα, παραγγέλλει στους εισαγγελείς να κινητοποιούν τις αστυνο-
μικές αρχές για την τήρηση του νόμου και τη σύλληψη των δραστών σε περ-
ιπτώσεις κακοποίησης ζώων.

Επίσης, ο αρμόδιος υπουργός Μάκης Βορίδης έχει εξαγγείλει αυστηρο-
ποίηση της νομοθεσίας με μετατροπή του αδικήματος για την κακοποίηση
των ζώων από πλημμέλημα σε κακούργημα με ποινές από 5 έως 10 χρό-
νια.

Κακοποίηση ζώων: Συλλήψεις και αυτόφωρο για τους δράστες
Νέα εγκύκλιος μετά τα πρόσφατα περιστατικά κακοποίησης

Στον Δήμο Αχαρνών
Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας 
20 και  21 Οκτωβρίου

– Αντικαρκινική Αχαρνών – Φυλής
Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού η εξέταση

Ερχεται η 2η Εθελοντική
Αιμοδοσία της Δημοτικής
Τράπεζας Αίματος του

Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Α
γαπητοί εθελοντές, βρισκό-
μαστε στην ευχάριστη θέση
να σας ενημερώσουμε για

την πραγματοποίηση της 2ης Εθε-
λοντικής Αιμοδοσίας της Δημοτικής
Τράπεζας Αίματος του Δήμου Μάν-
δρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης,
η οποία θα πραγματοποιηθεί σε
συνεργασία με το Θριάσιο Νοσοκο-
μείο την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
2020.

Το Θριάσιο Νοσοκομείο παρά τις
δυσκολίες που καλείται να αντιμε-
τωπίσει  στη διεξαγωγή αιμολ-
ηπτικών αποστολών αφού είναι
νοσοκομείο αναφοράς στην παν-
δημία του κορωνοϊού, ανταπο-
κρίθηκε εκ νέου στη διαχρονική
έκκληση του Δήμου μας  και  θα
πραγματοποιήσει μία και μοναδική
για τη συγκεκριμένη χρονική περιό-
δο αιμοληψία στην περιοχή της
Μάνδρας, λόγω της αδυναμίας
μετακίνησης σε μεγαλύτερες απο-
στάσεις.

Κατόπιν του ελέγχου καταλληλότ-
ητας στον προτεινόμενο χώρο του 

Δήμου, προγραμματίστηκε  αιμολ-
ηψία στο Πνευματικό Κέντρο Μάν-
δρας , την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
2020 και ώρα 9.30π.μ. - 14.00μ.μ. 

Η προβλεπόμενη διαδικασία θα
ακολουθήσει αυστηρά τα ισχύοντα
μέτρα προστασίας από τον κορω-
νοϊό και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ-
πει να δηλώσουν συμμετοχή στα
τηλέφωνα  2132014965 και
2132014953, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, από τις 9.00 π.μ
έως  τις  14.00 μ.μ .

Την ημέρα της αιμοληψίας θα πρέ-
πει να προσκομίσετε την Αστυνομι-
κή Ταυτότητα σας, αριθμό Α.Μ.Κ.Α,
να έχετε φάει και να έχετε κοιμηθεί
κανονικά.

Οι ανάγκες  μεταφοράς των  συμμε-
τεχόντων ανά περιοχή,  θα μπορ-
ούν να καλυφθούν με μεταφορικά
μέσα του Δήμου, πάντα εφαρμόζον-
τας τους προβλεπόμενους λόγω
κορωνοϊού υγειονομικούς περιορι-
σμούς στη χρήση οχημάτων και τον
αριθμό επιβατών. 

Η  ανάγκη για αίμα και προσφορά
στον συνάνθρωπο είναι  πάντα
μεγάλη και χωρίς όρια....Να προ-
σφέρουμε το ελάχιστο που μπορ-
ούμε αυτή την στιγμή για άλλη μία
φορά!
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Ένα Μητροπολιτικό Υδατοδρόμιο για την Ελευσίνα
Tο αρχιτεκτονικό γραφείο Pieris.Architects οραματίζεται μία νέα πνοή στον Λιμένα

Ελευσίνας και τη Δυτική Αττική.

Η
Ελευσίνα και  η Δυτική
Αττική πολλές φορές
νοιώθουν παραγκωνισμέ-

νες και μακριά από τις εξελίξεις και
τα μεγάλα έργα που ανακοινώνον-
ται και υλοποιούνται στην υπό-
λοιπη Αττική. Το αρχιτεκτονικό
γραφείο Pieris.Archi tects, μας
παρουσιάζει τη μελέτη του για την
κατασκευή ενός Μητροπολιτικού
Υδατοδρομίου στον Λιμένα της
Ελευσίνας, ένα έργο το οποίο κέρ-
δισε μέσα από κλειστό αρχιτεκτο-
νικό διαγωνισμό που διοργάνωσε
η Hellenic Seaplanes S.A. 

Μην ξεχνάμε πως η Ελευσίνα
αναδείχθηκε ως Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης για το έτος
2021, ίσως το έργο αυτό αποτελέ-
σει την αφετηρία για νέες δράσεις
και έργα που θα αναβαθμίσουν
την ιστορική αυτή πόλη και την
ευρύτερη περιοχή.

To Μητροπολιτικό Υδατοδρόμιο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο και υφι-
στάμενη προβλήτα εμβαδού δέκα στρεμμάτων στον Λιμένα Ελευσίνας. H
Ελευσίνα τόσο ετυμολογικά όσο και ιστορικά είναι συνδεδεμένη με το
“ταξίδι”. Η Περσεφόνη μεταβαίνει στη πόλη των Νεκρών και η Δήμητρα,
μητέρα της καταλήγει στην Ελευσίνα. 

Η πόλη μετατρέπεται σε τόπο λατρείας της θεάς και το ταξίδι της Περσεφ-
όνης συνδέεται με την αλλαγή των εποχών.

Στόχος του σχεδιασμού είναι η δημιουργία ενός έργου όπου η εμπειρία

του ταξιδιού ξεκινάει από
τη στιγμή που εισέρχεται ο
ταξιδιώτης και όχι με την
άφιξη στον προορισμό. Για
το λόγο αυτό το κτίριο
συνδέεται  εννοιολογικά,
οπτικά και βιωματικά τόσο
με τον «τόπο» όσο και με
τους προορισμούς».

«Το Μητροπολιτικό Υδα-
τοδρόμιο αναπτύσσεται
γραμμικά κατά μήκος της
προβλήτας και  τυλίγεται
κυκλικά σε δύο επίπεδα. 

Με την κυκλική αυτή
οργάνωση των χώρων,
δημιουργούνται  οπτικές
φυγές προς τον ορίζοντα,
τον κόλπο της Ελευσίνας,
το Σαρωνικό και το νησί
της Σαλαμίνας.

Με την είσοδο στο κτίριο,
ο ταξιδιώτης εισέρχεται στην καρδιά του υδατοδρόμιου, ένα εσωτερικό αίθ-
ριο, όπου δυο αρχιτεκτονικά στοιχεία συνδιαλέγονται και οριοθετούν έναν
ενδιαφέρον "ενδιάμεσο" χώρο, κίνησης, στάσης, εξερεύνησης, έκθεσης, παρ-
απέμποντας στην σύνθετη γεωμορφολογία της χώρας. 

Η γυάλινη οροφή στην οποία επιπλέουν ξύλινα“σκάφη” με φύτευση και το
δάπεδο του αίθριου το οποίο φέρει ισοϋψείς κοινωνικότητας, μια ανάγλυφη
διαμόρφωση που περιλαμβάνει  καθιστικά σε αμφιθεατρική διάταξη,
φυτεύσεις και ενσωματωμένες προθήκες με πληροφορίες». «

Πηγή: www.athensvoice.gr/life/urban-culture/athens/

<<<<ΔΔεενν  υυππάάρρχχεειι  ττοο  ττρροοχχααίίοο  ααττύύχχηημμαα>>>>  
Του Σωτήρη Γιαννόπουλου 

Δ
εν πιστεύω στον Κορονοιό. Θα πιστέ-
ψω μόνο αν κάποιος γνωστός μου ή
συγγενής κολλήσει. Δηλαδή θα πρέπει

να αρρωστήσει κάποιος από τα κοντινά μου
πρόσωπα και μετά θα βάλω μάσκα,θα κρατώ
αποστάσεις κλπ. 
Με την ίδια ευκολία θα μπορούσα και εγώ

να πω << δεν υπάρχει τροχαίο ατύχημα>>
δεν έχει τρακάρει κάποιος κοντινός μου . Θα
πρέπει να σκοτωθεί κάποιος γνωστός από
τροχαίο και μετά θα βάλω κράνος , ζώνη κλπ. 
Όπως φοράμε το κράνος όταν οδηγούμε το

δίκυκλό μας και την ζώνη ασφαλείας  στο αυτοκίνητο το ίδιο θα πρέπει να
κάνουμε για τον Κορονοιό , να φοράμε μάσκα , να κρατάμε αποστάσεις κλπ
. Τα μέτρα πρόληψης τόσο για τον Κορονοιό όσο και για τα Τροχαία ατυχή-
ματα έχουν κοινή εφαρμογή. Να σωθούμε εμείς και ο συνάνθρωπος μας.
Το σημαντικότερο είναι να χρησιμοποιήσουμε τα μέτρα ασφαλείας και προ-

στασίας επειδή πιστεύουμε ότι μας προστατεύουν και όχι γιατί θα υποστούμε
κάποια χρηματική ποινή. Να κατανοήσουμε την σημασία της χρήσης αυτών,
να προτρέψουμε και άλλους για την χρήση τους και αν τα καταφέρουμε όλοι
μαζί συλλογικά θα καταφέρουμε να περιορίσουμε τόσο τον Κορονοιό αλλά
τόσο και τα τροχαία ατυχήματα. 

Μέχρι σήμερα έχουν χαθεί περίπου 500 ζωές από τον Κορονοιό
και 500 ζωές περίπου από τροχαίο ατύχημα από την αρχή του χρόνου.  Ας
ελπίσουμε , φορώντας μάσκα για τον Κορονοιό αλλά και κράνος- ζώνη στο
όχημα να σταματήσει εδώ ο αριθμός των νεκρών. 

Σωτήρης Γιαννόπουλος
εθελοντής φορέων για την οδική ασφάλεια 

και την Βιώσιμη κινητικότητα 
email: giannopoulossotirios@gmail.com 

Στο «Σωτηρία» σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
- Στην τελετή εγκαινίων 50 κλινών ΜΕΘ

Π
αρόν τος του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί σήμερα η
τελετή εγκαιν ίων  50 κλιν ών  ΜΕΘ στο «Σωτ-

ηρία».Συγκεκριμέν α, ο κ. Μητσοτάκης στις 10:30
το πρωί θα μεταβεί στο ν οσοκομείο «Σωτηρία»
για ν α παραστεί στην  τελετή εγκαιν ίων  50
κλιν ών  Μον άδας Εν τατικής Θεραπείας.

Υπεν θυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας, Βασίλης
Κικίλιας, έχ ει προαν αγγείλει ότι μέχ ρι το τέλος του
έτους θα έχ ουμε συν ολικά 1.200 κλίν ες
ΜΕΘ.«Στο τέλος του έτους θα έχ ουμε 1.200
κλίν ες ΜΕΘ και ΜΑΦ με μόν ιμο προσωπικό, με
πεν ταετή εκπαίδευση και με όλο τον  εξοπλισμό
που χ ρειάζεται», είχ ε τον ίσει, μεταξύ άλλων , ο κ.
Κικίλιας στις αρχ ές Οκτωβρίου.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
Πάνω από 250.000 οι νεκροί, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 7,3 εκατ.

Περισσότεροι από 250.000 άν θρωποι έχ ουν  χ άσει τη ζωή τους από τον  κορων οϊό, σύμφω-
ν α με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημες πηγές.

Συν ολικά, μέχ ρι τις 18.30 χ θες (ώρα Ελλάδας) είχ αν  αν αφερθεί 250.030 θάν ατοι από την
αρχ ή της παν δημίας και συν ολικά 7.366.028 κρούσματα.Πάν ω από τα δύο τρίτα των  θαν ά-
των  αυτών  καταγράφον ται σε πέν τε χ ώρες: στο Ην ωμέν ο Βασίλειο (43.646 ν εκροί, 722.409
μολύν σεις), την  Ιταλία (36.543, και 414.241), την  Ισπαν ία (33.775, 936.560), τη Γαλλία
(33.392, 867.197) και τη Ρωσία (24.187, 1.399.334).Τις τελευταίες επτά ημέρες πέθαν αν
8.342 άν θρωποι, ο βαρύτερος απολογισμός μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας για την  περ-
ιοχ ή της Ευρώπης από τα μέσα Μαΐου.
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ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΟ ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΘΟΔΩΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ

Ο νεαρός τερματοφύλακας του Βύζα Μεγάρων Θοδωρής Θεοδωρόπουλος
πέρασε την πόρτα του χειρουργείου μετά από τον τραυματισμό στον ώμο. Ο
ίδιο τόνισε:
<<Όλα πήγαν καλά,Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω το
σωματείο του Βύζαντα Μεγάρων που μου στάθηκε δίπλα σε αυτό το δύσκο-
λο και στενάχωρο συμβάν που συνέβη...Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης
και τον γιατρό μου κ. Μιχάλη Δαγιακίδη για την πολύ καλή δουλειά που
έκανε...Και θα ήθελα επίσης να πω σε όλους οτι θα γυρίσω πιο δυνατός και
αυτή την φορά δεν θα αφήσω τίποτα να με σταματήσει.>>.

AΝ. ΤΣ.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ Α.Σ. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
Τηρουμένων των κανόνων για την ασφάλεια της υγιεινής, παρόντων των μελών του Δ.Σ.
καθώς και όλων των ποδοσφαιριστών, ακαδημίας και αντρικής, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός
της ομάδας.
Με τις ευλογίες του π. Καισάριου Βασιλείου, συνεχίζει η ακαδημία την προετοιμασία εν ' όψη της
εκκίνησης του πρωταθλήματος υποδομών της ΕΠΣΔΑ, αλλά και η αντρική την πορεία της στο
πρωτάθλημα που ήδη έχει ξεκινήσει στην Α' κατηγορία.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος κ. Καράμπελας ανέλυσε το φετινό πλάνο του Δ.Σ. για την οργά-
νωση της ομάδας και διοίκηση της ομάδας, καθώς και τους στόχους της. Επίσης ευχαρίστησε
τους γονείς της ακαδημίας που δύο χρόνια τώρα εμπιστεύονται στους προπονητές του Μεγα-
ρικού τα παιδιά τους για την άθλησή τους.
Απευθυνόμενος στα παιδιά της ακαδημίας τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στα μαθήματά
τους με την σκέψη πρωτίστως σε αυτά. Στην αντρική ομάδα ευχήθηκε καλή πορεία στο πρω-
τάθλημα, με ν ίκες και πολλές επιτυχίες. Κλείνοντας ευχήθηκε υγεία σε όλους και μία καλή πορ-
εία τόσο της ακαδημίας όσο και των ανδρών, χωρίς τραυματισμούς.

ΕΠΣΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Δ.Α. αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., καθώς
επίσης τα Φύλλα Αγώνων του Κυπέλλου διοργάνωσης της Ε.Π.Σ.Δ.Α. στις
10/10/2020 και στις 11/10/2020, επιβάλλει ποινές σε ποδοσφαιριστές
σωματείων , τους παράγοντες και τους αξιωματούχους ως εξής:

Στυλιανού Π - Κριός αρ.δ:1368425 - 4 αγωνιστικές + 100ΕΥΡΩ

Παπάζογλου Γ - Ερμής Α.Λιοσίων αρ.δ:1408334 - 3 αγωνιστικές +
100ΕΥΡΩ

Λουκίδης Ι - Ν.Πέραμος αρ.δ:1206427 - 3 αγωνιστικές + 100ΕΥΡΩ

Μαρμούτας Α-Μ - Ζωφριά αρ.δ:1467100 - 1 αγωνιστική + 40ΕΥΡΩ

Πέππας Ε - Αστ.Μαγούλας αρ.δ:1310425 - 4 αγωνιστικές + 150ΕΥΡΩ

ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Ο ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΣΤΟ
ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟ

Ο
Μεγαρικός αν  και βρέθηκε
πίσω στο σκόρ έκαν ε ολική
αν ατροπή και επικράτησε

στο δημοτικό γήπεδο του (Βύζα)
στο γειτον ικό ν τέρμπι της Νέας
Περάμου με 5-1(ημίχ ρον ο 1-1)
πετυχ αίν ον τας την  πρώτη του
ν ίκη στα πλαίσια της 4ης αγων ι-
στικής της Α΄κατηγορίας.

ΤΑ ΓΚΟΛ:

21' 0-1 Απευθείας φάουλ ο Δρά-
γασης με τον  τερματοφύλακα
χ αμηλό ν α πηδάει πιο ψηλά απ'
όλους αλλά ουσιαστικά ν α στέλν ει
τη μπάλα στα δίχ τυα του.
45' 1-1 ο Καραγιάν ν ης με κον -

τιν ό σουτ πλασέ. Είχ ε προηγηθεί ο Παν τελίδης με μπάσιμο στην  περιοχ ή και είχ ε
τραβήξει τρεις αμυν τικούς επάν ω του.
54' 2-1 και πάλι ο Καραγιάν ν ης με αριστερό δυν ατό σουτ από πλάγια θέση
65' 3-1 ο Καραγιάν ν ης θα μπορούσε ν α είχ ε πετύχ ει το γκολ αλλά προτίμησε ν α
σερβίρει "πάρε βάλε" στον  Καλέμι
78' 4-1 το τρίτο προσωπικό γκολ του Καραγιάν ν η με δυν ατό συρτό σουτ
90+4' 5-1 κόρν ερ του Γκελάι στην  καρδιά της άμυν ας της Νέας Περάμου, πιο ψηλά
ο Πουλάκος σπρώχ ν ει τη μπάλα με κεφαλιά στα δίχ τυα.
Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Αλιάγας. Βοηθοί: Φαρμάκης-Πλάκας Χ.
Παρατηρητής αγών α Αν αστάσιος Δρομούσης. Ιατρός αγών α Αν θή Βαρν ακιώτη.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ(προπον ητής Γιώργος Χατζής): Χαμηλός, Λαζαρίδης(46' Γκελάι), Χριστο-
δουλίδης, Χιώτης, Πατσιον ίδης Κ, Πέππας, Παν τελίδης, Καραγιάν ν ης(83' Δέσκος),
Σερταρίδης(81'Πουλάκος), Μαν ώλης, Αλκος(33' Καλέμι).
Αν απληρωματικοί: Χατζής, Αν δρέου, Χατζηάδης.
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(προπον ητής Σταύρος Φωτίου): Κεχ αγιάς, Μυρτάι Ε, Μιχ αήλης,
Πατσιον ίδης Β(64' Πν ευματικάκης), Αν αστασίου Ι, Αν αστασίου Μ, Καραγιάν ν ης,
Σεβαστής, Ροκού, Ζουμπλιός, Δράγαζης(81' Ελάν ογλου).
Αν απληρωματικοι: Μυρτάι Χ, Τράικος, Τσάκα, Γεωργιάδης, Φωτίου.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ



Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟΝ
GIORGIO KONOMIS

Ο Ακράτητος ανακοινώνει την έναρξη συνερ-
γασίας με τον ποδoσφαιριστή GIORGIO

KONOMIS.
Αγωνίζεται ως στόπερ και αμυντικό χαφ και

έχει γεννηθεί το 1993. Ο 27χρονος αμυντικός
έχει αγωνιστεί επίσης σε Πανερυθραΐκό, Κηφι-
σιά, Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου, Αχαρναΐκό,
Τρίκαλα, ενώ έχει συμμετοχές και με την Κ17

Αλβανίας.
Τον καλωσορίζουμε στον Ακράτητο
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ΣΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΚΟΣ !!!

Πιστός στη φιλοσοφία του ο Μίμας απέκ-
τησε έναν ακόμη νεαρό Μεγαρίτη ποδοσφ-

αιριστή, φτιάχνοντας ένα σύνολο που απο-
τελείται κυρίως από νέους ταλαντούχους
παίκτες της πόλης μας !

Ο Βασίλης είναι 23 ετών και αγωνίζεται με
άνεση σε όλες τις θέσεις στο χώρο του κέν-
τρου .

Παρά το νεαρό της ηλικίας του , η εμπειρία
του είναι μεγάλη καθώς έχει αγωνιστεί στην
Α ΕΠΣΔΑ για 7 χρόνια με την ομάδα της
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ.

Επίσης έχει κάνει και ένα μικρό πέρασμα
για 6 μήνες από τον ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ.

Η Διοίκηση τον καλωσορίζει στην οικογέ-
νεια της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ και του εύχεται
κάθε επιτυχία με τη φανέλα της νέας του
ομάδας !!!

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ 
Το καθιερωμέν ο αγιασμό τέλεσε  στο γήπεδο Μάν δρας η αν δρική ομάδα του ΠΑΟΚ και οι ακαδημίες με τις ευλογίες του
πατήρ Δημήτριου.
Το παρόν  έδωσαν  όλοι όσοι αποτελούν  την  ομάδα, η διοίκηση με τον  πρόεδρο Τάσο Δούκα την  τεχ ν ική ηγεσία Βαγ-
γέλης Σκλιάς, Γιώργος Σωτήρχ ος, Θαν άσης Ρούτης, Σταύρος Χρουσαλάς αλλά και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας.
Μίλησε ο δήμαρχ ος κ. Χρήστος Στάθης ο οποίος ευχ ήθηκε στους ποδοσφαιριστές και τα μέλη της διοίκησης ν α είν αι
υγιεί και ν α συν εχ ίσουν  ν α ασχ ολούν ται με τον  αθλητισμό τον  οποίο ευλογεί και η θρησκεία. Τον  υγιή αθλητισμό και
το ποδόσφαιρο κι όχ ι ότι άλλο συμβαίν ει πολλές φορές αν αφερόμεν ο στην  βία. Τέλος αν αφέρθηκε και στην  παν δημία
που μαστίζει την  χ ώρα αλλά και τον  δωδέκατο παίκτη που είν αι ο φίλαθλος κόσμος ο οποίος απέχ ει από τις εξέδρες.
Στη συν έχ εια ακολούθησε η προπόν ηση καθώς η ομάδα έχ ει μπει στην  διαδικασία του πρωταθλήματος.
Παραβρέθηκαν  ο δήμαρχ ος Μάν δρας Χρήστος Στάθης, ο πρόεδρος του αθλητικού οργαν ισμού κ. Κώστας Ρόκκας ο κ.
Αν δρέας Μαρής που επιστρέφει στην  διοίκηση της ομάδος o πρόεδρος της Χιακής Εν ωσις Ελευσίν ος κ. Κων σταν τίν ος
Μαλαχ ίας κ.α.
Ακολούθησε δείπν ο στην  ομάδα σε γν ν ωστή Ταβέρν α στην  Μάν δρα.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΧΟΝΤΟ Ο ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

Η διοίκηση του Μεγαρικού καλωσορίζει
στην οικογένειά της τον νεαρό 20 χρονο

(2000) γκολκίπερ Χόντο Δημήτριο.
Ο  εν λόγω πορτιέρο έχει αγωνιστεί

στις μικτές Δυτ. Αττικής, στην Ν. Πέραμο
και μετέπειτα στον Μανδραϊκό όπου και

αποκτήθηκε. 
Του ευχόμαστε να έχει μία υγιή και

εποικοδομητική χρονιά, χωρίς 
τραυματισμούς.
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ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΛΑΡΚ -
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6981775804
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ

irokalli8@gmail.com
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ΔΗ.Φ.Α. Αχαρνών 
Αγώνας mountain bike downhill στο
Μετόχι Πάρνηθας, σε 
συνεργασία με την Cravity Freaks 

Η
Δημοτική Φρον τίδα Αχ αρν ών  (ΝΠΔΔ) του
Δήμου Αχ αρν ών  διοργαν ών ει σε συν εργασία με
την  εταιρεία Crav ity  Freaks αγών α mountain

bike downhill στο Μετόχ ι Πάρν ηθας και πιο συγκεκρι-
μέν α στο Roz Parnithas Trail, την  Κυριακή 25 Οκτω-
βρίου 2020.
Ο αγών ας θα διεξαχ θεί σύμφων α με τους καν ον ι-
σμούς της ΕΟΠ και θα πληροί όλες τις προδιαγραφές
για τον  περιορισμό του Cov id 19. Η διαδρομή θα έχ ει
μήκος 1,5 χ ιλιόμετρα και περιλαμβάν ει μον οπάτια,
χ ωματόδρομους και τεχ ν ητές κατασκευές, εν ώ περν ά
και από τμήματα της πίστας mtb όπου έγιν αν  οι
Ολυμπιακοί Αγών ες το 2004.
Το άθλημα του mtb downhill είν αι αγών ας ατομικής
χ ρον ομέτρησης. Ο αγών ας θα είν αι μον οήμερος και
θα περιλαμβάν ει μια προκριματική κατάβαση του τελι-
κού οι οποίες θα χ ρον ομετρηθούν  με ειδικούς σέν σο-
ρες. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν
προπον ήσεις.
Και τις δύο μέρες θα υπάρχ ει γιατρός του αγών α,
ομάδα διάσωσης και ασθεν οφόρα. Να σημειώσουμε
ότι σε παρακείμεν ο μον οπάτι στο Μετόχ ι της Πάρν -
ηθας, είχ αν  διοργαν ωθεί αν τίστοιχ οι αγών ες το έτος
2012 και το 2013.

Δηλώστε συμμετοχ ή και επικυρώστε το ραν τεβού μας
στην  Πάρν ηθα για δυν ατή αγων ιστική δράση και στη
συν έχ εια φαγητό στις παρακείμεν ες ταβέρν ες.

Εκ της διοργάν ωσης

Για τη ΔΗ.Φ.Α. η Πρόεδρος: Αγγελική Ζαχ αριάδη

Για την  Grav ity  Freaks: Φώτης Σκαρής

Κορωνοϊός: Οι νέοι έχουν
μπει στο στόχαστρό του 

-Το 45% των νέων κρουσμάτων
είναι από 18 έως 39 ετών

Ε
κτός από τη ραγδαία αύξηση των κρου-
σμάτων κορωνοϊού στη χώρα μας,
ανησυχία προκαλεί και το γεγονός, πως ο

ιός «επιλέγει» πλέον πολλούς νέους, και όχι
μόνο ηλικιωμένους.Σύμφωνα με τα τελευταία
επιδημιολογικά στοιχεία, αποδεικνύεται ότι οι
νέοι δεν είναι άτρωτοι, αλλά η ηλικιακή τους ομά-
δας, αποτελεί την «αγαπημένη» του νέου κορω-
νοϊού.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, η ηλι-
κιακή κατανομή δείχνει ότι η διασπορά του ιού
είναι μεγάλη και υπάρχει δυσκολία του περιορι-
σμού της παρά τα μέτρα, καθώς οι νέοι, που
κυκλοφορούν και περισσότερο, βρίσκονται στο
στόχαστρο του φονικού ιού.Από τα 482 νέα
κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες, πάνω από
το 45% ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-39
ετών, ενώ περιλαμβάνονται και 40 παιδιά έως 18
ετών. Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39
έτη (εύρος 0 έως 102 ετών), ενώ η μέση ηλικία
των θανάτων είναι 79 έτη (εύρος 25 έως 102
ετών).

Σε ό,τι αφορά τα συνολικά κρούσματα κορωνο-
ϊού στην Ελλάδα, που έχουν φθάσει τα 24.932, η
πλειοψηφία τους ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των
18-39 ετών.Γι αυτό λοιπόν, όλοι πρέπει να
συνειδητοποιήσουν την κρισιμότητα της κατάστα-
σης και να τηρήσουν τα βασικά μέτρα προστασίας,
όπως είναι η χρήση μασκών, οι κοινωνικές απο-
στάσεις και τα μέτρα ατομικής υγιεινής.
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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 επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

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 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 ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2105570474 ΚΑΙ 2105573734

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

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ

ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΧΧΕΕΣΣ..    ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522
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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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

 Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ -
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι-
κής κουζίνας
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης
ξυλόφουρνου.

 ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα

Άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη

Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ –
Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-

ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ

 Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  και
γνώση χειρισμού κλάρκ

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
όχι Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ. 

 ΟΔΗΓΟΙ Ε’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

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

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