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Νέος κύκλος συγκέντρωσης
φαρμάκων
από το Κοινωνικό Φαρμακείο του
Δήμου Ασπροπύργου
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Αυξημένη επιτήρηση και κοντά
στο lockdown τύπου Κοζάνης
Βαρύτατο το κόστος από τις
τοπικές καραντίνες

Παγκόσμια Ημέρα κατά
του Καρκίνου του Μαστού
Το Πνευματικό Κέντρο Ασπ ροπ ύργου
και ο Σύλλογος Γυναικών «Κροκωνίς»,
στέλνουν το δικό τους μήνυμα υπ οστήριξης

σελ. 8

σελ. 5

ΜΕΧΡΙ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Προβάδισμα Αμερικανών με ONEX στα
Ναυπηγεία Ελευσίνας & Σκαραμαγκά

σελ. 2-13

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
σελ. 8

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΩΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Την Ελευσίνα και την Έκθεση
«Άνθρωποι στον Χρόνο» επισκέφτηκε η
Πρόεδρος του ΕΟΤ Α. Γκερέκου

σελ. 3

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

σελ. 2

‘’ΣΚΟΝΤΑΨΕ’’ Ο ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
1-1 ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΡΠΙΟ

‘’ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ’’
O ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΣΤΟ 97' 2-1
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Προβάδισμα Αμερικανών με ONEX στα
Ναυπηγεία Ελευσίνας & Σκαραμαγκά

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ-ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ 7, 210-5576029
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 - ΜΑΓΟΥΛΑ
Τηλέφωνο : 210-5558491

MANΔΡΑ
ΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Β. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ 15
Τηλέφωνο : 210-5551954
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΖΑΛΑΒΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΦΥΛΗΣ 240
Τηλέφωνο :210-2471445
ΧΑΪΔΑΡΙ

ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΓΩΝ.ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 93
210-5812024

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

Συννεφιά , η θερμοκρασία από 13-24 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αρτέμιος, Αρτέμης, Άρτεμις, Αρτέμη, Αρτέμιδα,
Αρτεμία, Αρτεμισία, Γεράσιμος, Μάκης, Μικές,
Μίκης, Γερασιμούλα, Διάνα, Ντιάνα, Κερασία

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Π

ροβάδισμα στην
πρόταση
της
ΟΝΕΧ και του αμερικανικού κρατικού χρηματοδοτικού οργανισμού –
International Development
Finance Corporation (DFC)
για τα ναυπηγεία Ελευσίνας-Σκαραμαγκά δίνει η
κυβέρνηση.
Όπως
ανέφερε
σε
δημοσίευμά
του
το
bankwars, o υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, προ 4ημερών,
στο
πλαίσιο
της
AUSA
(Association of the US
Army) Annual Meeting &
Exhibition, που με το
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργάνωσε ψηφιακή συζήτηση με τίτλο: «Greece and the
United States: Building Stronger Defense Ties through
Multilevel Collaborations», δήλωσε:«Το σχέδιο που κάνουμε τώρα με το DFC πολύ έντονα είναι για να κάνουμε την
ONEX και την DFC να συμμετάσχουν στα ναυπηγεία της
Ελευσίνας αλλά και στον διαγωνισμό για τα ναυπηγεία
Σκαραμαγκά και να οικοδομήσουμε μια πολύ ισχυρή
βιομηχανία ναυπηγείων στην Ελλάδα.
Είναι ένα από τα παραδείγματα στα οποία πιστεύουμε
πραγματικά και εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να το
κάνουμε πραγματικότητα».
Η Ελλάδα είναι μία αναδυόμενη δύναμη και αποτελεί
πολλαπλασιαστή ισχύος για τις ΗΠΑ, τόνισε ο Αμερικανός Πρέσβης στην Αθήνας, Geoffrey Pyat.
«Πιστεύουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν ένα
πολύ ανταγωνιστικό προϊόν για να προσφέρουν εκεί με
τις φρεγάτες μας, και τη μοναδική αμερικανική πρόταση
για συμπαραγωγή τριών από αυτές τις φρεγάτες εδώ
στην Ελλάδα.
Αυτή η πρόταση συμπαραγωγής αντικατοπτρίζει μια
μακροχρόνια αμερικανική βιομηχανική προσέγγιση για τη
συνεργασία με την ελληνική βιομηχανία και είναι ιδιαίτερα
κατάλληλη στο πλαίσιο μιας δουλειάς και του υπουργού
Γεωργιάδη, την οποία προσπαθούμε να αναβιώσει η αμερικανική εταιρεία ONEX η ελληνική ναυπηγική βιομ-

ηχανία, που έχει ήδη ξεκινήσει στη Σύρο, και τώρα κοιτάζει προς την Ελευσίνα».
O υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, αρμόδιος για θέματα
Εξοπλισμών, Jeffrey White, τόνισε ότι «Η αναπτυσσόμενη ελληνοαμερικάνικη σχέση βασίζεται στην αντίληψη
αμοιβαίων συμφερόντων, για την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια κι αντανακλά τη συνολική ραγδαία σύσφιξη των οικονομικών και πολιτικών
δεσμών».
«Τα επόμενα σχέδιά μας είναι ο Σκαραμαγκάς ώστε να
δημιουργήσουμε έναν μεγάλο κόμβο στην Ελλάδα για
ναυπηγικά έργα άμυνας και ενέργειας» τόνισε ο πρόεδρος της ΟΝΕΧ, Πάνος Ξενοκώστας.

Σημείωση: Το ενδιαφέρον για τον Σκαραμαγκά είναι
έντονο από ομίλους ολλανδικών, γαλλικών αλλά και γερμανικών συμφερόντων. Το ενδιαφέρον της έχει εκδηλώσει
επισήμως και ο όμιλος North Star, συμφερόντων του
εφοπλιστή Θεόδωρου Πριόβολου.
Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε στις 9 Οκτωβρίου ότι εκκινεί ο διεθνής διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, του μεγαλύτερου
Ναυπηγείου της χώρας αλλά και ολόκληρης της περιοχής
της ανατολικής Μεσογείου.
Η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών προσδιορίστηκε για τις 27 Νοεμβρίου 2020.
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Υ

Αυξημένη επιτήρηση και κοντά στο lockdown τύπου Κοζάνης
Βαρύτατο το κόστος από τις τοπικές καραντίνες

ψηλό το κόστος
απ ό τις τοπ ικές
καραν τίν ες τύπ ου
Κοζάν ης, βαρύτατο αν
επ ιβληθούν αν τίστοιχ α
μέτρα στην Αττική, όπου
μπ ορεί ν α αν έλθει και
στο 2% του ΑΕΠ. Πολλές
οι περιοχ ές που βρίσκον ται στο επίπεδο 3.
Αν και η κυβέρν ηση
αποκλείει έν α γεν ικό lockdown σε όλη τη χ ώρα, τα
τοπ ικά «λουκέτα» π ροβληματίζουν , καθώς έχ ουν
σημαν τικές επ ιπ τώσεις στις τοπ ικές οικον ομίες,
εν ισχ ύουν το σπιράλ της ύφεσης και την ψυχ ολογία
της αβεβαιότητας. Όσο ο αριθμός των περιοχ ών στις
οποίες θα μπαίν ει «λουκέτο» είν αι περιορισμέν ος, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
Σε περίπτωση όμως που η κατάσταση στο υγειον ομικό
μέτωπο ξεφύγει, εν όψει και του χ ειμών α, και αυξηθούν
οι «κόκκιν ες» περιοχ ές τότε τα πολλά τοπικά lockdown
θα καλύψουν έν α μεγάλο μέρος της χ ώρας, επιφέρον -

τας γεν ικευμέν ο πλήγμα στον παραγωγικό
ιστό.
Επισημαίν εται ότι στο επίπεδο 3 (αυξημέν ης
επιτήρησης) και κον τά στο lockdown τύπου
Κοζάν ης βρίσκον ται 21 περιφερειακές εν ότητες: Αν ατολικής Αττικής, Αχ αΐ ας, Βόρειου
Τομέα Αθην ών , Δυτικής Αττικής, Δυτικού
Τομέα Αθην ών , Ζακύν θου, Ηράκλειου, Θήρας,
Ιωαν ν ίν ων , Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέας-Κύθν ου, Κεν τρικού Τομέα Αθην ών , Λέσβου,
Μυκόν ου, Νήσων Αττικής, Νότιου Τομέα Αθην ών , Πειραιά, Πέλλας, Σάμου, Τρικάλων .

«Ακριβό» ένα lockdown στην Αττική

Όμως, ο μεγαλύτερος φόβος του οικον ομικού επιτελείου
είν αι έν α δεύτερο lockdown στην Αττική, καθώς έν α
«λουκέτο» 20 ημερών στο λεκαν οπέδιο εκτιμάται ότι θα
κοστίσει 1% - 2% του ΑΕΠ, αν απροσαρμόζον τας την
πρόβλεψη για ύφεση 8,2% για φέτος, σύμφων α με το
προσχ έδιο του προϋπολογισμού του 2021.
Συνεχίζεται στη σελ 13
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θριάσιο-3

Την Ελευσίνα και την Έκθεση «Άνθρωποι στον
Χρόνο» επισκέφτηκε η Πρόεδρος του ΕΟΤ

Δύο κομβικά θέματα για την
Αυτοδιοίκηση θα απασχολήσουν
το αυριανό ΔΣ της ΚΕΔΕ
Η πρόταση της ΚΕΔΕ σχετικά με το νομοσχέδιο του
υπουργείου Εσωτερικών για τις αρμοδιότητες
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το προσχέδιο κρατικού
προϋπολογισμού έτους 2021.

Τ

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020, στις
12:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας στην αίθουσα «Olympia» του ξενοδοχείου Divani Caravel (Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου 2).
Στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί, όπως γίνεται παγίως
και οι Πρόεδροι των ΠΕΔ της χώρας.
Η συνεδρίαση γίνεται σε αίθουσα που επιτρέπει την παρουσία των μελών του ΔΣ με τήρηση των πρωτοκόλλων
ασφαλείας που ισχύουν λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό.
Η συνεδρίαση του ΔΣ θα μεταδοθεί απ’ ευθείας μέσα από
σελίδα της ΚΕΔΕ και από το κανάλι της Ένωσης στο
youtube

ην Ελευσίνα και την Έκθεση «Άνθρωποι στον Χρόνο»
επισκέφτηκε την Παρασκευή 17/10 η Πρόεδρος του ΕΟΤ
Α. Γκερέκου, προσκεκλημένη του Δημάρχου Ελευσίνας κ.
Οικονόμου.
Η κα. Γκερέκου περιηγήθηκε στην έκθεση, παρουσία του
Προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Τατάκη, της Αντιπροέδρου κας Στραϊτούρη, του Αντιδημάρχου κ. Παππά και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας κ. Μαρμάρινου, από την
οποία αποκόμισε τις καλύτερες εντυπώσεις.
Ο ΕΟΤ έχει στηρίξει έμπρακτα τον Δήμο Ελευσίνας το προηγούμενο διάστημα με την απόφαση του να υποστηρίξει τα
Αισχύλεια με την αιγίδα του.
Και θα συνεχίσει να το κάνει συμβάλλοντας στην προβολή και
τα σχέδια του Δήμου για την τουριστική και πολιτιστική ανάδειξη
της Ελευσίνας. Το επόμενο διάστημα Δήμος και ΕΟΤ θα αναπτύξουν συνεργασία έτσι ώστε η πόλη μας ενόψει Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας να μπορέσει να αποκτήσει την αναγκαία εξωστρέφεια που χρειάζεται.

Ακολουθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ν oor 1: Ένοχοι οι 9 από τους 12 κατηγορουμένους

Τ

ην ενοχή 9 εκ των
12 κατηγορούμενων στην υπόθεση της μεταφοράς των
2,1 τόνων ηρωίνης με
το πλοίο Noor 1 το
2014 στην Ελευσίνα,
αποφάσισε το Πενταμελές Εφετείο Πειραιά.

Συγκεκριμέν α οι καταδικασθέν τες,
κατά
περίπτωση, για εγκληματική
οργάν ωση,
διακίν ηση ν αρκωτικών
ουσιών , συν έργεια σε
διακίν ηση ν αρκωτικών
είν αι οι: Ευθύμιος Γιαν ν ουσάκης,
Γεώργιος
Μπουρδούβαλης, οι τέσσερις
Τούρκοι
π ου
συμμετείχ αν στη μεταφορά των ν αρκωτικών σε
αποθήκη στο Κορωπί, ο
Ιραν ός συν οδός των
ν αρκωτικών στο πλοίο, ο
Κων σταν τίν ος
Καρτσών ης, ιδιοκτήτης της
απ οθήκης στο Κορωπ ί
όπ ου μεταφέρθηκε η
ηρωίν η, και ο Σταύρος

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης της πρότασης της
ΚΕΔΕ σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητής: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
2. Συζήτηση σχετικά με το εξ αναβολής θέμα που αφορά
στην αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης της Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

3. Συζήτηση επί του Προσχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2021.
Εισηγητής : κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

4. Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για τη λειτουργία των
«πράσινων λαϊκών αγορών» τοπικών παραγωγών.
Εισηγητής: κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής
Οικονομικών Ο.Τ.Α.

Λάγιος, συν εργάτης του
Γιαν ν ουσάκη
π ου
βοήθησε στη μεταφορά
του φορτίου απ ό το
π λοίο στη βίλα της
π ρώην
συζύγου του
Γιαν ν ουσάκη στη Φιλοθέη και σε κατάστημα της
περιοχ ής.
Αθώοι κρίθηκαν από το
δικαστήριο ο π ρώην
πλοιοκτήτης του Noor 1
Παν αγιώτης Φάρος, ο
ιδιοκτήτης
εταιρείας
εμπ ορίας
π ολυτελών

αυτοκιν ήτων και πρώην
στέλεχ ος του Ολυμπιακού Αιμίλιος Κοτσών ης
(λόγω αμφιβολιών ) και το
διευθυν τικό στέλεχ ος της
εταιρείας πετρελαιοειδών
Χρυσόιλ, ο οποίος ήταν
υπον αυλωτής του πλοίου
προκειμέν ου ν α μεταφέρει πετρέλαια από τη
Λιβύη στο Ρίο της Πάτρας, Βασίλης Κουρουβαν ης.
«Με τη σημεριν ή ομόφων η αθωωτική απόφαση,
κατόπ ιν
σύμφων ης

εισαγγελικής π ρότασης,
επαν ήλθε η λογική και
αποκαταστάθηκε η αλήθεια σχ ετικά με τον κ
Φάρο, π ρώην π λοιοκτήτη του Noor1, ο οποίος
ταλαιπωρήθηκε επί σειρά
ετών και επλήγη προσωπικά και επαγγελματικά
χ ωρίς ν α έχ ει την παραμικρή συμμετοχ ή.» δήλωσαν οι συν ήγοροι υπεράσπισης του Παν αγιώτη
Φάρου,
Παν αγιώτης
Βασιλακόπουλος και Γρηγόρης Τσόλιας.

5. Έγκριση όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ
«Παροχή Υπηρεσιών Πρακτορείου» για την ΚΕΔΕ..
Εισηγητής: κ. Δ. Τζιαχρήστας, Πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης

6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
ΚΕΔΕ και ΠΕΤΑ Α.Ε. για την «Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας της ΚΕΔΕ στον σχεδιασμό και υλοποίηση ψηφιακών έργων και δράσεων που αφορούν το
σύνολο των Δήμων της Χώρας».
Εισηγήτρια: κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ

7. Έγκριση καταβολής οικονομικών υποχρεώσεων της
ΚΕΔΕ σε πλήρη εφαρμογή των
διατάξεων του καταστατικού του ΕΟΟΣ MARCO POLO
SYSTEM GEIE.
Εισηγητής: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
συνεχίζεται στη σελ. 4
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8. Έγκριση σκοπιμότητας για την ενίσχυση του Ζωγράφειου Λυκείου Κωνσταντινούπολης.
Εισηγητής: κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ

9. Μετάταξη υπαλλήλων στην ΚΕΔΕ σύμφωνα με το
άρθρο 59 του Ν. 4735/2020.
Εισηγητής: κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ

10. Χορήγηση αιγίδας στο διήμερο διαδικτυακό συνέδριο
που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Λάρισας και η πόλη
Yeonsu-gu (Δημοκρατία της Κορέας) με τίτλο: «Ενισχύοντας την εκπαίδευση ενεργών πολιτών σε τοπικό επίπεδο», 12 & 13 Νοεμβρίου 2020.
Εισηγητής: κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ
11. Χορήγηση αιγίδας στο 15ο Πολυσυνέδριο «Καινο
τομία και Ανάπτυξη», που διοργανώνει το διαδικτυακό

Tρίτη 20 Οκτωβρίου 2020
κανάλι www.kabusiness.gr, Θεσσαλονίκη ΗΛΕΚΤΡΑ
ΠΑΛΛΑΣ, 7 Νοεμβρίου 2020.
Εισηγητής: κ. Α. Καλογιάννης, Δήμαρχος Λαρισαίων
12. Χορήγηση αιγίδας στη διοργάνωση 13 παρουσιάσεων κατά τη διάρκεια του 2021, στα
κέντρα των Ελληνικών Περιφερειών για τον REGIONAL
CMPETITIVENESS INDEX
(R.C.I.).
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

13. Αποδοχή προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία
«PLUSma», για την ανάθεση ανεξάρτητων υπηρεσιών
που αφορούν στη διεξαγωγή μοριακού τες ανίχνευσης
κορωνοϊού στους υπαλλήλους της ΚΕΔΕ.

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

14. Ορισμός εκπροσώπων.
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

15. Επικύρωση εγκρίσεων του Γενικού Γραμματέα της
ΚΕΔΕ, για μετακινήσεις αιρετών, υπηρεσιακών και συνεργατών της ΚΕΔΕ.
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
16. Έγκριση μετακινήσεων του Προεδρείου της ΚΕΔΕ.
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

ΑΣΕΠ:
Προσληψ εις στο
Περιφερειακό
Ταμείο
Ανάπτυξης
Αττικής

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την
πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα
3
1
2
2

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να
υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ptapatt@patt.gov.gr) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα
από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
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ΥΠΕΣ-Κινητικότητα:
Διευκρινίσεις για τη διενέργεια
αμοιβαίας μετάταξης (εγκύκλιος)

Διευκρινίσεις για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης στο
πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και λοιπές διευκρινίσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του
ΕΣΚ, δίνει με εγκύκλιό του το ΥΠΕΣ.

Αναλυτικά:
Α. Διαδικασία διενέργειας αμοιβαίας μετάταξης
Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που υποβάλλονται στην
Υπηρεσία μας σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας της αμοιβαίας μετάταξης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρ. 10
του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), ν. 4440/2016,
όπως
ισχύει,
και
της
σχετικής
αρ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/6.3.2018 (Β΄ 883) απόφασης,
όπως ισχύει, διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:
Πεδίο εφαρμογής: Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάταξη έχουν οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του ΕΣΚ, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του
αρ. 3 του ΕΣΚ και στο άρθρο 1 της αρ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/6.3.2018 (Β΄ 883) απόφασης.
Βάσει των ως άνω διατάξεων, προκειμένου να δύναται
να ολοκληρωθεί νομίμως η διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης θα πρέπει και οι δύο υπάλληλοι που θα μεταταχθούν
αμοιβαία, αλλά και οι φορείς, στους οποίους ανήκουν οργανικά να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ.
Προϋποθέσεις: Για το παραδεκτό της αίτησης για αμοιβαία
μετάταξη θα πρέπει κατ΄ εφαρμογή των προαναφερόμενων
διατάξεων του αρ. 10 του ν. 4440/2016 να έχει παρέλθει
διετία από το διορισμό/πρόσληψη του υπαλλήλου. Στο
σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι προκειμένου να μην δημιουργούνται ζητήματα που δύνανται να έχουν ως συνέπεια την
ακύρωση της διαδικασίας, η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει
να συντρέχει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για
αμοιβαία μετάταξη, άλλως θα ελλοχεύει ο κίνδυνος έκδοσης
απόφασης μετάταξης πριν από τη συμπλήρωση της διετίας
από το διορισμό/πρόσληψη του υπαλλήλου, οπότε και δεν
θα πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Εξαίρεση στην ανωτέρω προϋπόθεση της διετίας από το
διορισμό ή την πρόσληψη του υπαλλήλου, προβλέπεται
μόνο για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
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Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού
«Στέλνω ένα Φαναράκι στον Ουρανό»

Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών
«Κροκωνίς», στέλνουν το δικό τους μήνυμα υποστήριξης

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών
«Κροκωνίς», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, 25 Οκτωβρίου 2020, διοργανώνουν μια διαφορετική δράση με σκοπό να δώσουν το δικό τους μήνυμα
υποστήριξης σε όσες και όσους αντιμετωπίσουν αυτή τη νόσο.
Φέτος, το μήνυμα είναι «Στέλνω ένα Φαναράκι στον Ουρανό», μένοντας σπίτι. Την Κυριακή, 25
Οκτωβρίου 2020 και ώρα 19:30, θα δοθεί το σύνθημα για την έναρξη της δράσης από το Δημαρχείο Ασπροπύργου. Εντός της εβδομάδας θα αναρτηθεί βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με οδηγίες για το άναμμα του φαναριού.
Για δηλώσεις συμμετοχής στη δράση, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν στο
τηλέφωνο 6974 312 726 ( κ. Μαρία Ρηγάτου) με σκοπό να παραλάβουν τα φαναράκια.

Σπίτια σε μη έχοντες
θα δώσει ο ΟΑΕΔ

Σ

πίτια που μένουν κενά και αδιάθετα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης κατοικιών σε οικισμούς
του κατασκευαστικού προγράμματος του τ. Οργανισμού
Εργατικών Κατοικιών (τ. ΟΕΚ) δύναται να παραχωρούνται κατά
κυριότητα και άνευ ανταλλάγματος με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης του Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε πολίτες με κοινωνικές
και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας.
Την διάθεση κενών κατοικιών του τ. ΟΕΚ. νυν ΟΑΕΔ σε
πολίτες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η απόφαση
αφορά στα σπίτια που μένουν κενά και αδιάθετα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης κατοικιών σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος του τ. ΟΕΚ.
Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

Ως έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες ορίζονται ενδεικτικά τα σοβαρά προβλήματα υγείας των ίδιων ή
προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους, το χαμηλό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, και κάθε άλλη εξαιρετική και επιτακτική ανάγκη που προσδιορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.Α.Ε.Δ..
Αφορά στις περιπτώσεις κατοικιών που αγοράστηκαν από τον τ. Ο.Ε.Κ. με τα Προγράμματα Αγοράς Κατοικιών
και Διαμερισμάτων (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.) και εξακολουθούν να παραμένουν κενές και αδιάθετες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ., δυνάμει του άρθρου 8 του β.δ. 803/1970 (Α΄271), συστήνει και ορίζει
έκτακτες επιτροπές για την προετοιμασία της διαδικασίας διάθεσης των κατοικιών κατά τα οριζόμενα και για την υποβολή σχετικής γνωμοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ..
Dikaiologitika News
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ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ &
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Αρ. Μητρώου 31277
Αρ. Αν: 277/2016 Αθηνών
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας.
Υπουργείο Υγείας
και Πρόνοιας.
Περιφέρεια Αττικής.
Δήμο Ασπροπύργου.
Συλλόγους Γονέων κ
Κηδεμόνων
Δήμου Ασπροπύργου.
ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙΚΑ ΤΕΣΤ ΣΕ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.
Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε
μαθητές στο 4ο Δημοτικό, στο 1ο ΕΠΑΛ
καθώς και στο 1ο Γενικό Λύκειο στην
πόλη μας και τα όσα ακολούθησαν επιβεβαιώνουν τους χειρότερους εφιάλτες
των γονέων,
πως το Υπουργείο Παιδείας και η
Κυβέρνηση αδιαφορούν όχι μόνο για
τους όρους με τους οποίους άνοιξαν και
λειτουργούν τα σχολεία,
αλλά και για την υγεία μαθητών και
εκπαιδευτικών.
Το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ περιλαμβάνει μόνο κλείσιμο για 14 ημέρες του
τμήματος που έκανε μάθημα ο μαθητής,
λες και τα υπόλοιπα παιδιά που προαυλίζονται στον ίδιο χώρο καθώς και οι
εκπαιδευτικοί δεν βρίσκονται όλη μέρα
στο ίδιο σχολείο!!!!!
Για ιχνηλάτηση… ούτε καν στους
μαθητές του τμήματος ή τους καθηγητές.
Το Υπουργείο Παιδείας παίζει με την
αγωνία γονέων και εκπαιδευτικών, τους
οδηγεί στην ¨ατομική ευθύνη¨,
δηλαδή να πληρώσουμε οι ίδιοι οι
γονείς σε ιδιωτικά κέντρα τα τεστ.
Η πανδημία έφερε στην επιφάνεια τα
ήδη πολύ σοβαρά και συσσωρευμένα
προβλήματα των σχολείων του Δήμου
Ασπρόπυργου.
Είναι μεγάλες οι ευθύνες όλων τους,
γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα
δεν πήραν κανένα ουσιαστικό μέτρο
προκειμένου να εξασφαλίσουν το

ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

άνοιγμα των σχολείων με τους καλύτερους δυνατούς όρους για μαθητές,
γονείς και εκπαιδευτικούς, προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός.
Δεν ικανοποίησαν κανένα από τα
μέτρα που προτείναμε ως Σύλλογοι
Γονέων, ούτε καν τα μέτρα που τους
πρότειναν οι Σύλλογοι Καθηγητών ,
με βάση την πείρα και την άμεση
γνώση των προβλημάτων που
υπάρχουν στα σχολεία μας.
Ως
ΕΝΩΣΗ
ΓΟΝΕΩΝ
ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ καλούμε τους γονείς
τους εκπαιδευτικούς και όλους όσους
αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των
στιγμών να διεκδικήσουμε όλοι μαζί
μέτρα για να λειτουργήσουν τα σχολεία
μας με ασφάλεια:
1. ΔΩΡΕΑΝ μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε μαθητές εκπαιδευτικούς
καθώς και σε όλο το προσωπικό.
2. Τακτικές απολυμάνσεις και όχι
μόνο μετά από καταγραφή κρούσματος,
με ευθύνη Δήμου και Κυβέρνησης.
3. Να εξασφαλιστούν εδώ και τώρα
νέες αίθουσες και να προσληφθεί
ΆΜΕΣΑ το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία
τους.
4. Να εκπονηθεί επιτέλους σχέδιο
αντιμετώπισης των οξυμένων κτιριακών
ζητημάτων.
5. Έκτακτες προσλήψεις μόνιμων
καθαριστριών για την ολοήμερη
απασχόληση τους στα σχολεία μας.
6. Κατάλληλες υποδομές για προσχολική αγωγή και ΟΧΙ προκατ αίθουσες,
με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.
7. Σχολίατρος ή σχολικός νοσηλευτής σε κάθε σχολείο.
8. Εδώ και τώρα να στελεχωθεί με
όλο το απαραίτητο προσωπικό το Κέντρο Υγείας Ασπρόπυργου.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 17/10/2020
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο Πρόεδρος
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Η Γεν. Γραμματέας
ΜΑΡΝΙΚΑ ΞΕΝΙΑ

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
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Εκδήλωση
ενδιαφέροντος

για τη συμμετοχή στα
τμήματα του Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης
Δήμου Αχαρνών

Ο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

θριάσιο-7

Από τις 22 Οκτωβρίου επιτρέπεται η συλλογή ελαιοκάρπου
Οδηγίες και συστάσεις ,
για ελαιοσυγκομιδή σε περιοχές
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής

Η

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Μπούκη Ελεάνα: empouki@acharnes.gr
Τέγου Ελένη: etegou@acharnes.gr

συλλογή του ελαιοκάρπου μπορεί φέτος
ν α ξεκιν ήσει από 22 Οκτωβρίου 2020,
αφού έχ ουν περάσει 7 ημέρες από την
τελευταία επέμβαση και ολοκλήρωση του προγράμματος αν τιμετώπισης της δακοκτον ίας, σε
περιοχ ές Περιφερειακής Εν ότητας Δυτικής Αττικής, υπό το συν τον ισμό του Αν τιπεριφερειάρχ η Λευτέρη Κοσμόπουλου.
Ο τρίτος και τελευταίος ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου και της ελιάς σε περιοχ ές Δήμου Μεγαρέων
και Δήμου Μάν δρας-Ειδυλλίας ολοκληρώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2020. Ο ψεκασμός αυτός ήταν δολωματικός από
εδάφους με το φυτοπροστατευτικό DECIS 25 WG (Δραστική ουσία: Deltamethrin 25% β/β), και έχ ει τη μικρότερη δυν ατή επιβάρυν ση στο περιβάλλον .
Τον ίζεται ότι η συλλογή ελαιοκάρπου πριν την 22α Οκτωβρίου συν ιστά παράβαση της ν ομοθεσίας (Ν. 4036,
αρ. 45, παρ. 3) και επισείει διοικητικές κυρώσεις (300-30.000 ευρώ.
Σε ελαιοκομικές περιοχ ές του Δήμου Μεγαρέων όπου υπάρχ ει εκτεταμέν η συγκαλλιέργεια με κηπευτικά και ως
εκ τούτου εξαιρετικά ευν οϊκές συν θήκες για αν άπτυξη πληθυσμών δάκου, η εφαρμογή των ψεκασμών υπήρξε
περιορισμέν η λόγω τεχ ν ικών δυσκολιών αλλά και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Στις περιοχ ές
αυτές, εφόσον κρίν ουν απαραίτητο, οι ιδιοκτήτες των ελαιοδέν δρων μπορούν ν α προστατεύσουν την παραγωγή τους με ψεκασμούς καλύψεως για το υπόλοιπο χ ρον ικό διάστημα, τηρών τας αυστηρά τα αν αγραφόμεν α επί της
συσκευασίας του φυτοπροστατευτικού προϊόν τος που θα χ ρησιμοποιήσουν και πάν τα σε συν εργασία και
συν εν ν όηση με τους συγκαλλιεργητές τους.
Είν αι γν ωστό ότι αρκετοί έμποροι αλλά και ιδιώτες προχ ωρούν σε συλλογή ελαιοκάρπου πριν την επιτρεπόμεν η ημερομην ία, για παρασκευή βρώσιμων ελιών από ελαιόδεν τρα πριν το στάδιο της πλήρους ωρίμαν σης του
ελαιοκάρπου. Το παραγόμεν ο προϊόν (π.χ . τσακιστές ελιές) είν αι εξαιρετικά επικίν δυν ο για καταν άλωση εάν το
ελαιόδεν δρο ψεκάστηκε και απαγορεύεται η καταν άλωση και η διακίν ησή του.
Η Γεν ική Διεύθυν ση Αγροτικής Οικον ομικής, Κτην ιατρικής και Αλιείας της Περιφερειακής Εν ότητας Δυτικής Αττικής θα προχ ωρήσει όπως η ν ομοθεσία ορίζει σε δειγματοληψίες ελαιολάδου από παραγωγούς στα ελαιοτριβεία της
περιοχ ής ή και ελαιοκάρπου από τα σημεία πώλησης (π.χ . λαϊκές αγορές).

Τηλ.επικοινωνίας
2102415431

Διανομή προϊόντων σε ωφελούμενους του
Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ. Αχαρνών

Δήμος Αχαρνών, το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας
και Δια Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς
τη λειτουργία του ΚΔΒΜ του Δήμου Αχαρνών. Τη
φετινή χρονιά θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας και επιπλέον
θα δημιουργηθούν τμήματα για δημιουργία
κοσμημάτων, συμβουλευτική σε εξειδικευμένα
θέματα και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων. Συνολικά προσφέρονται 19 διαφορετικά προγράμματα,
τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες
ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη απαιτείται η συμπλήρωση
σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Οι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
μπορούν να αποσταλούν με φαξ ή να υποβάλλονται καθημερινά στο Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Αχαρνών
(Δημαρχείο), Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νέας Γενιάς, 2ος όροφος, και ώρες 09:00 έως
15:00.
:2132072470

-

ΦΑΞ

Ταχ. Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 και Αθ. Μπόσδα.

Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα και την αίτηση
στα
συνοδευτικά
αρχεία.
στο
http://www.acharnes.gr/.

Για την παραγωγή αρίστης ποιότητας ελαιολάδου συνιστάται:
Έγκαιρη αποκομιδή ελαιοκάρπου μετά τις 22 Οκτωβρίου 2020 και έκθλιψή του χωρίς καθυστερήσεις
Τονίζεται ότι η τήρηση των προβλεπομένων ημερομηνιών προστατεύει τους καλλιεργητές, τους καταναλωτές και βεβαίως την ποιότητα και τη φήμη του παραγόμενου προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμοδίους Γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομικής, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής, στα τηλ. 213-1600813, 2131600817).

Ο Αν τιδήμαρχ ος της Διεύθυν σης Κοιν ων ικής Πολιτικής
και το τμήμα Κοιν ων ικής Πολιτικής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δομή παροχ ής Βασικών Αγαθών ,
Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο» Δήμου Αχ αρν ών με κωδικό
ΟΠΣ(MIS) 5001330 του επιχ ειρησιακού προγράμματος
Αττική 2014-2020» έχ ει δημιουργήσει μια σταθερή

συν εργασία με τις επιχ ειρήσεις που βρίσκον ται στην
περιοχ ή Αχ αρν ών , ΑΒ Βασιλόπουλος, Παπασπύρου,
Ηπειρώτικο, BEAT, μέσω της «Μ.Κ.Ο Μπορούμε»,

Μέσω αυτής της συν εργασίας εξασφαλίζουμε καθημεριν ά προϊόν τα άμεσης καταν άλωσης (γάλατα, γιαούρτια,
χ υμούς, ψωμί, σφολιατοειδή, ψημέν α φαγητά κ.α.).
Όλα τα παραπάν ω προϊόν τα διαν έμον ται κυκλικά
στους εν ταγμέν ους ωφελούμεν ους Β’ Εξαμήν ου 2020
του Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου του Δήμου Αχ αρν ών .

8-θριάσιο

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
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ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο

Βουλευτής Δυτικής Αττικής Γιώργος Κώτσηρας συναντήθηκε με τον Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα και συζήτησαν για θέματα που αφορούν τον
ευαίσθητο χώρο της δικαιοσύνης και τις μελλοντικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου.

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στα προβλήματα που αφορούν στα Ειρηνοδικεία και τα
Υποθηκοφυλακεία της Δυτικής Αττικής, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή
εξυπηρέτηση των πολιτών, των λειτουργών της δικαιοσύνης και των υπαλλήλων σε
αυτά.
Ο Βουλευτής ευχαρίστησε τον Υπουργό για το ενδιαφέρον και δεσμεύτηκε να
βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία.

Νέος κύκλος
συγκέντρωσης φαρμάκων
από το Κοινωνικό Φαρμακείο του
Δήμου Ασπροπύργου

Τ

ο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ασπροπύργου σε συνεργασία με τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και τους γονείς
της πόλης, συγκεντρώνουν φάρμακα, για τις ευπαθείς ομάδες
του Δήμου, που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αγοράσουν.
Η συγκέντρωση φαρμάκων θα γίνει στο χώρο των Δημοτικών Σχολείων από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 23
Οκτωβρίου.
Η Πρόεδρος των Νέων Κοινωνικών Δομών του Δήμου, κ. Γεωργία
Πηλιχού καλεί όλους τους μαθητές και τους γονείς να συμβάλλουν στην
προσπάθεια αυτή.
Όλοι έχουμε στο οικιακό μας φαρμακείο, φάρμακα που περισσεύουν, είτε επειδή ολοκληρώσαμε την θεραπεία μας, είτε επειδή την
αλλάξαμε.
Την ίδια στιγμή όμως πολλοί συνδημότες μας δυσκολεύονται να
καλύψουν τις φαρμακευτικές τους ανάγκες. Το Κοινωνικό Φαρμακείο
είναι μια κοινωνική δομή, που διαχειρίζεται τα φάρμακα αυτά προς
όφελος ευπαθών ομάδων.
Δεχόμαστε φάρμακα* όλων των κατηγοριών, αλλά αυτά που κρίνονται απαραίτητα είναι τα αντιβιοτικά (Augmentin, Amoxil, Vibramycin),
τα παυσίπονα (Depon, Algofren, XefoRapid, Lonarid, Nurofen,
Salospir 100mg), τα θυρεοειδικά (Τ4 25 mg, 50mg, 62mg, 75mg,
100mg). Επίσης, είδη πρώτης ανάγκης είναι απαραίτητα, όπως γάζες,
επίδεσμοι, τραυμαπλάστ, betadine.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2105578134 με την υπεύθυνη κ. Κυριακή
Λιβασίδου.

*Δεχόμαστε όλα τα φάρμακα, ανοιχτά ή κλειστά. Εξαιρούνται
ανοιχτά σιρόπια, ανοιχτές αλοιφές, ανοιχτά εισπνεόμενα.
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«Σήριαλ» και «προοπτικές» για τον εμπορευματικό Θριασίου

M

έχρι το τέλος της χρονιάς «βλέπουν» πηγές
που βρίσκονται κοντά
στις διεργασίες για το project του
εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο, ότι μπορεί να βγει «λευκός
καπνός» από τις Bρυξέλλες.
Tώρα πόσο «λευκός» θα είναι
αυτός ο καπνός, θα εξαρτηθεί από
την κατάληξη της δι αδοχι κής
«αλληλογραφί ας»
μεταξύ
της
ΓAIAOΣE και της DGComp, που
βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και ενάμιση
χρόνο, μετατρέποντας σε «θρίλερ»
την πρώτη και σημαντικότερη επένδυση στην εγχώρια αγορά των logistics. Mέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί δυο κύκλοι ερωταπαντήσεων και
αναμένεται ένας τρίτος και συντομότερος. Oι πληροφορίες μιλούν για
«θετικό κλίμα», αλλά μπαίνουν και
αρκετοί «αστερίσκοι».
Γιατί ναι μεν η μαραθώνια εξέταση
της υπόθεσης από την ευρωπαϊκή
Eπι τροπή Aνταγωνι σμού οδεύει
προς το τέλος της, ωστόσο όσοι
γνωρίζουν περισσότερα λένε ότι η
κατάληξη θα είναι η περαιτέρω επι-

Π

βάρυνση της επενδυτικής κοινοπραξίας ETBA BIΠE-Gol-dair που έχει
αναλάβει το project των 160 εκ.
ευρώ. Oπότε το ζήτημα που τίθεται
εντοπίζεται στον τελικό «λογαριασμό» και στα πιθανά αντισταθμιστικά
οφέλη που θα μπορούσαν να δοθούν -όπως για παράδειγμα η «προσθήκη» και του Θριάσιου II-, ώστε

να «βγαίνει» το έργο. Γιατί όπως
έχει διαμορφωθεί σήμερα η κατάσταση με τις συνέπειες του κορωνοïού,
περιθώρια δεν υπάρχουν.

Έτσι, θα πρέπει είτε να βρεθεί
λύση, με το «μπαλάκι» ούτως ή
άλλως να περνάει στον παραχωρησιούχο, είτε να ακυρωθεί ο διαγωνι-

σμός, οπότε οι Bρυξέλλες θα ζητήσουν την επι στροφή κοι νοτι κών
κονδυλίων 235 εκ. ευρώ που διατέθηκαν για τα έργα στη γειτονική
έκταση. Kι αυτό καθώς υποχρέωση
για να αποφύγουμε το «φέσι» είναι
η ιδιωτικοποίηση ενός τμήματος (εν
προκειμένω των 588 στρ. του Θριάσιο I) του ενιαίου μεγάλου οικοπέδου του OΣE.
Tην ί δι α ώρα, εί ναι κοι νή
διαπίστωση ότι ο κλάδος έχει προοπτικές και ότι χρειάζονται σοβαρές
επενδύσεις προκειμένου όχι μόνο να
επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι
περί «εμπορευματι κού κόμβου»,
αλλά και να καλυφθούν οι νέες
«τάσεις», -λόγω της πανδημίας-, με
την κατακόρυφη αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ταχυμεταφορών. Άρα, το εμπορευματικό κέντρο στο Θρι άσι ο πρέπει να
προχωρήσει. Άλλωστε, πρόκειται
για το πιο «ώριμο» project, αφού η
σύμβαση έχει περάσει από το
Eλεγκτικό Συνέδριο, τη Bουλή έχει
βγει ανάδοχος για το κατασκευαστικό σκέλος (η Mytilineos) και απομένει το «πράσινο» των Bρυξελλών.

Οι «κόκκινες» περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο
από φυσικά φαινόμενα και κατολισθήσεις

Συγκαταλέγονται περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως το Αλεποχώρι και η Κακιά Σκάλα

οιες είναι οι περιοχές της Αττικής που
έχουν υποστεί κατολισθήσεις και ποιες
αυτές που κινδυνεύουν περισσότερο
στο μέλλον; Την απάντηση έρχεται να δώσει
μια πρωτότυπη γεωχωρική βάση δεδομένων
που δημιουργήθηκε πρόσφατα και περιλαμβάνει όλες τις κατολισθήσεις που έχουν
εκδηλωθεί στην Περιφέρεια Αττικής τα τελευταία 60 χρόνια και όσες είναι επίφοβο να
συμβούν. Ο σχετικός χάρτης παρουσιάστηκε
στο μεγάλο συνέδριο Πολιτικής Προστασίας
SafeGreece 2020, παρουσία επιστημόνων από
την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σύμφωνα με τον χάρτη, στο «κόκκινο» συγκαταλέγονται περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως
το Αλεποχώρι και η Κακιά Σκάλα, περιοχές
που βρίσκονται στα βορειοανατολικά, όπως ο
Κάλαμος, ο Ωρωπός, το Μαρκόπουλο, το
Καπανδρίτι και ο Άγιος Στέφανος, οικισμοί της
Ανατολικής Αττικής όπως η Πεντέλη και το
Ντράφι, συγκεκριμένα τμήματα σε νησιά της
Περιφέρειας, όπως τα Κύθηρα, ο Πόρος, η
Αίγινα, οι Σπέτσες, η Ύδρα, αλλά και τμήματα
των οχθών των ρεμάτων που διατρέχουν
προάστια της Αθήνας, μεταξύ των οποίων η
Ηλιούπολη, το Χαλάνδρι, ο Άγιος Δημήτριος και
τα Βριλήσσια.
«Εκτός από τις παραπάνω περιοχές που
παρουσιάζουν σημαντικό ιστορικό κατολισθήσεων, επίφοβες για μελλοντικές αστοχίες θεωρούνται και άλλες όπως το Μάτι και η ευρύτερη περιοχή της Κινέτας – εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών του 2018 – ή περιοχές στις
οποίες οι γεωλογικές και μορφολογικές συνθήκες είναι τέτοιες που ευνοούν τις κατολισθήσεις
σε περίπτωση πλημμύρας ή λόγω υφιστάμενων ρεμάτων. Στην τελευταία κατηγορία, για
παράδειγμα, εντάσσεται το ρέμα της Χελιδο-

νούς στον δήμο της Κηφισιάς», εξηγεί ο Νικόλαος Ταβουλάρης, δρ τεχνικός γεωλόγος του
ΕΜΠ που εργάζεται στη Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Αττικής και κατήρτισε
τον χάρτη σε συνεργασία με τον Παναγιώτη
Αργυράκη από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον Γιώργο Παπαθανασίου από το Πανεπιστήμιο της Θράκης και τον Αθανάσιο Γκανά
από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Η βάση δεδομένων
Συνολικά στη βάση έχουν καταγραφεί
211 αστοχίες πρανών, υφιστάμενες και
δυνητικές, για τη χρονική περίοδο 19602020.

Στην Ελλάδα, οι κατολισθήσεις συγκαταλέγονται στα τρία πιο επικίνδυνα φυσικά φαινόμενα – μαζί με τις πλημμύρες και τους σεισμούς – και προκαλούν αρκετά συχνά σημαντικές ζημιές σε υποδομές και κτίρια. «Οι
βροχές, οι σεισμοί και η ανθρωπογενής
παρέμβαση είναι οι βασικές αιτίες των κατολισθήσεων» εξηγεί ο ίδιος.
Ιδιαίτερα στην περιοχή της Αττικής,
υπάρχουν πολλές τεκμηριωμένες κατολισθήσεις. Είναι μια Περιφέρεια έκτασης 3.810 τετραγωνικών χιλιομέτρων που συγκεντρώνει
σχεδόν το ήμισυ του ελληνικού πληθυσμού,
καθώς και ακίνητα υψηλής αξίας, βαριά βιομηχανία, δίκτυα μεταφορών και άλλες υποδομές, και αυτό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή» λέει
ο κ. Ταβουλάρης. Είναι εντυπωσιακό ότι παλιές αστοχίες της Αττικής είναι ορατές μέσω
συγκεκριμένης επεξεργασίας δορυφορικών
εικόνων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της
προϊστορικής κατολίσθησης που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή του Διονύσου.

Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων
διήρκεσε περίπου ενάμισι έτος, ενώ σε επόμενο στάδιο της έρευνας ο κ. Ταβουλάρης θα
επιχειρήσει να χωρίσει την Αττική σε «ζώνες
κινδύνου». Βάσει αυτών των ζωνών θα είναι
δυνατό να καταρτιστούν σενάρια αντιμετώπισης των κατολισθήσεων από τις Αρχές Πολιτικής Προστασίας, ενώ παράλληλα οι συγκεκριμένοι χάρτες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν
ως οδηγός για την ασφαλή θεμελίωση κατασκευών στην Περιφέρεια.

Παγκόσμιο φαινόμενο
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατολισθήσεις
συνιστούν μια από τις μεγαλύτερες απειλές
παγκοσμίως. Σύμφωνα με έρευνα που εκπόνησαν επιστήμονες από διάφορες χώρες του
κόσμου, την περίοδο 1995-2014 στην Ευρώπη
1.370 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 784
τραυματίστηκαν σε συνολικά 476 κατολισθή

σεις. Ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων κατεγράφη στην Τουρκία με 335 νεκρούς, ενώ από
το 2008 και μετά παρατηρείται σαφής ανοδική
πορεία των θανατηφόρων περιστατικών.
Στην Ελλάδα μία από τις πιο πρόσφατες
περιπτώσεις κατολισθήσεων που απασχόλησαν την επικαιρότητα ήταν αυτή που
σημειώθηκε στο Πλωμάρι της Λέσβου τον
Νοέμβριο του 2018 – τότε το χωριό είχε σχεδόν
«βομβαρδιστεί» από μεγάλους βράχους που
έπεσαν από την πλαγιά του υψώματος Προφήτης Ηλίας και 14 σπίτια είχαν κριθεί μη κατοικήσιμα.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις αρχές Νοεμβρίου του ίδιου έτους, εξαιτίας υποχώρησης
των πρανών που συνοδεύθηκε από κατολισθήσεις, είχε διακοπεί προσωρινά και η διέλευση
πλοίων από τον Ισθμό της Κορίνθου.
Πηγή: Τα Νέα
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10-θριάσιο

ΕΠΣΔΑ:
ΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ14

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κ14

Την Τετάρτη και ώρα 15.00 στο γήπεδο
΄΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ΄΄ καλούν ται για
Προπόν ηση - Εργομετρικά οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές με αθλητική περιβολή (άσπρη
μπλούζα - μαύρο σορτσάκι - άσπρες κάλτσες):
ΔΟΒΡΗΣ-ΤΣΙΓΚΟΛΑΣ-ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
Α.ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ.-ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ-ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ
(
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
)
ΝΕΤΗΣΚΩΝ.ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣΜΑΖΓΑΣ-ΓΚΙΟΛΙΑΣ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣΝΤΑΦΟΣ ( ΕΡΜΗΣ ) ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
(
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ) ΚΕΛΛΗΣ-ΜΥΡΤΑΪ-ΣΤΑΥΡΑΚΗΣΜΟΛΕΡΟΣ ( ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ ) ΤΣΙΚΑΛΑΣΑΛΑΜΑΝΟΣ-ΑΔΡΙΩΤΗΣ (ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΜΑΥΡΙΔΗΣ-ΓΚΙΝΗΣ-ΧΕΡΟΛΙΔΗΣ ( ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ) ΧΙΩΤΗΣ-ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ( ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ) ΔΟΥΚΑΣΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ-ΓΩΓΟΥΒΙΤΗΣ
(
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ) ΜΟΥΧΟ ( ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ) ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ( ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
)
ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ
(
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ )
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην Προπόν ηση θα εφαρμοσθεί το Υγειον ομικό Πρωτόκολλο του Ερασιτεχν ικού Ποδοσφαίρου όπως αυτό έχει καθορισθεί
από τον Ε.Ο.Δ.Υ., την Ε.Π.Ο. και την
Ε.Π.Σ.Δ.Α, με στόχο ν α μειωθεί ο κίν δυν ος
μόλυν σης από τον COVID-19. Όλοι οι αθλητές
πρέπει ν α φέρουν μαζί τους συμπληρωμέν ο το
Δελτίο
Καταγραφής
Αθλουμέν ου.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ
ΓΟΝΕΙΣ.
Η παρουσία όλων είν αι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ,ΟΙ
ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.

Ο ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ 3-0 ΤΗΝ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Για την 4η αγων ιστική της Α΄κατηγορίας ο
ΑΟ Ζωφριάς επικράτησε στο γήπεδο Καματερού της Λαμπερής Ελευσίν ας με 3-0.

Τα τέρματα σημείωσαν σημείωσαν οι
Ρόν το(25’με κεφαλιά), Φελλάς(44’) και Κάσσος(55’).
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι στο 13' η Λαμπερή
κέρδισε πέν αλτι που το κτύπησε ο Τζάν ος
με τον τερματοφύλακα Παλαταν ιά ν α αποκρούει την μπαλα.
Διαιτήτευσε ο Χρέλιας. Βοηθοί: Πλάκας Σ,
Ζειμπέκης.

ΖΩΦΡΙΑ: Πλαταν ιάς, Νέρης,(45 Ράγγος)
Τσαλαπ άτης, (71 Καλαμαράς) Ρόν το,
Σταύρου, Καρδαμπίκης(71 Σπυρόπουλος)
Κάσσος,Ξεν άκης,
Φελλάς,
Μίν ος,(64
Κακούρης), Κων σταν τιν ίδης(64 Χάσα).
ΛΑΜΠΕΡΗ: Χριστοφής(88’ λ.τρ. Καίσαρης),
Κακλαμάν ης, Λαμπράκος(81’ Οικον όμου),
Αγγέλου, Μποφίλιος, Κακούσιος, Χατζής,
Δάουλας(81’ Τσιτσάν ης), Γιακάκογλου, Τζάν ος(55’ Χαϊμαν ατζής), Κοριόζο

O ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΄΄ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ΄΄ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Ο Πανελευσινιακός για την 2η αγωνιστική της Γ΄Εθνικής (8ος όμιλος) έφυγε
με το τρίποντο από τα Ανω Λιόσια αφού επικράτησε του Ακράτητου με 50(πρώτο ημίχρονο 3-0 διασκεδάζοντας την ήττα της πρεμιέρας από τον
Αιολικό..Τα τέρματα των σταχυοφόρων σημείωσαν οι: Δουκάκης (24' 48')
Σεκούμπα (36' 41'), Κακοσίμος 70'.
Διαιτητής ήταν ο Λάμπρου από την Εύβοια.
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ (προπονητής Χάρης Κοπιτσής): Μουζάκης, Καραγιάννης,
Λίτσης, Μιχαηλίδης, Βουρνάζος, Καριατλής(46’ Λουβερδής), Κοντιζάς,
Βασίλης(4’ λ.τρ Ρούμπος), Τσιγγόπουλος(46’ Μιχάλης), Αμπάρα,
Ρεμούνδος(67’ Τσαπούρας.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (προπονητής Θεόφιλος Καλύβας) : Σκλιάς, Κακάμης
(68’ Ατματζίδης), Λάμπρου, Οικονομόπουλος, Ζώνας, Μαρής, Δουκάκης,
Μπούσης (68΄Κακοσίμος), Σεκούμπα(83’ Σεμερτζάκης), Μακρίδης(83’
Κομιώτης), Τούσης(68’ Μπέχλης).

ΤΑ
ΑΠΟΤ ΕΛΕΣΜΑΤ Α
ΣΤ ΗΝ
ΔΥΤ ΙΚΗ
ΑΤ Τ ΙΚΗ
KAI
H
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(4η αγωνιστική)

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 5-1
ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-4
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2-1
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
3-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΒΥΖΑΣ
MEΓΑΡΩΝ 1-2
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟY 1-8
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 1-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 12
2. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 12
3. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 10
4. Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 8
5. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 7
6. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 6
7. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 6
8. ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 5
9. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5

10. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 4
11. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 3
12. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1
13. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0
14. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 0
Η ΕΠΟΜΕΝΗ (5η αγωνιστική)

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΒΥΖΑΣ - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(4η αγωνιστική)

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 2-1
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
1-3
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. - Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 1-4
ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2-0
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 2-0
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 1-4
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1-1

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 12
2. ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 12
3. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 10
4. ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 9
5. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 9
6. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 7
7. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 4
8. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 4
9. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3
10. Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 3
11. ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ3
12. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2
13. Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
14. ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 0
Η ΕΠΟΜΕΝΗ(5η αγωνιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. - ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΟΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ Ο ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου μετά την ήττα στην Γκορυτσά την περασμένη αγωνιστική απο τον ΠΑΟΚ Μάνδρας
πέρασε σαν σίφουνας από την Φυλή επικρατώντας του Θρασύβουλου με 8-1.
Τα τέρματα για το συγκρότημα του Μιχάλη Κάσδαγλη σημείωσαν ο Σωπιάδης 3(18’, 39’, 73’), Αγγελιδάκης 2(63’,
68’) Παπαδόπουλος2 (77’, 85’ ), Τσούλφας(12’).
Το τέρμα της τιμής για τον Θρασύβουλο σημείωσε ο Καπουράνης.

Διαιτήτευσε ο Κωνσταντινίδης.Βοηθοί: Πολύζος-Τερζόπουλος.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Περάκης, Κορκοβίλης, Παπαγεωργίου, Πετράκης, Μπουραΐμης, Καπουράνη, Λαγός, Αργκίρα,
Καπουράνης, Κουτσούμπας, Χαλιμούρδας. Αγωνίστηκαν και οι Καμπόλης, Μαθιόπουλος και Κόκκορης.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ(προπονητής Μιχάλης Κάσδαγλης): Σωπιάδης Θ. (72’ Κουτσουκανίδης), Μουστάκα, Ερμπαλίδης,
Βασιλειάδης(65’ Παπαδόπουλος), Τσιριγώτης(75’ Παντελής), Πιπερίδης Σ., Τσούλφας, Κέλι(65’ Στύλα), Σωπιάδης, Πιπερίδης Γ.(65’ Ελευθεριάδης), Αγγελιδάκης.

Tρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

θριάσιο-11

ΜΑΤΣΑΡΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕ ΕΝΤΑΣΗ ΜΙΜΑΣ-ΒΥΖΑΣ 1-2

Συναρπαστικό παιχνίδι παίχτηκε στα Μέγαρα με πολύ ένταση όπου ο Βύζας Μεγάρων έκανε ολική ανατροπή και επικράτησε του ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής με 2-1(ημίχρονο 0-1).
Οι γηπεδούχοι στάθηκαν πολύ καλά αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο με σφικτή άμυνα και
παίζοντας με ξαφνικές αντεπιθέσεις. Ο Χάρης Κουστέρης είχε πολύ καλά στημένη την
ομάδα του.
Στην επανάληψη οι αλλαγές που πραγματοποίησε ο Τάκης Χριστόπουλος άλλαξε
άρδην το σκηνικό με αποτέλεσμα να μεταμορφωθεί ο Βύζας να πετύχει την ανατροπή
ενώ είχε και δοκάρι.
Προηγήθηκε η ομάδα του Μίμα στο 38' o Μήτσος ύστερα από κόρνερ του Χαμπιλάι
πέτυχε το 1-0. Στην συνέχεια στο 67΄ο Τοπτίδης ύστερα από μπαλιά του Μενδρινού
έφερε το μάτς στα ίσια 1-1.
Το τελικό 1-2 σημείωσε με αυτογκολ ο Μήτσος στην προσπάθειά του 73΄ μετά από
ασίστ του Κωνσταντινίδη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βύζας είχε ένα δοκάρι στο 88' με τον Μαρκόπουλο από μπαλιά του Μαυρονάσου.
Διαιτητής ήταν ο Αριστείδης Βάτσιος. Βοηθοί: Δημόπουλος-Παύλος.
ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(προπονητής Χάρης Κουστέρης): Μάππας, Μήτσος, Κήττας, Συριανός(90+2Παπανικόλας), Μαρουδής, Λύγδας, Ζουμπουρλής, Κουφής Γ(46'
Νάκος), Μωχάμετ(81'Ροκού), Χαμπιλάι, Γεωργακής(71'Χατζής).
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Τάκης Χριστόπουλος): Πορανίδης, Μουσκάι, Χάρμπαλης(70'Μαρκόπουλος), Παικόπουλος, Δρυμούσης, Τοπτίδης(85'Μαυρονάσος),
Μενδρινός, Χατζημελετιάδης, Παπαδάκης(81' Φουρνάρης), Σαχόλι, Καμπόλης(46'
Κωνσταντινίδης).
Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ 97' 2-1
ΦΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ

και προηγείται στον πίν ακα των σκόρερ με εν ν έα τέρματα.
Για λογαριασμό του Εθν ικού πού είχ ε φέρει το μάτς στα
ίσια το τέρμα σημείωσε ο Τσουτσάν ης 43'.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι η ομάδα του Γιώργου Αδάκτυλου
τελείωσε το μάτς με 8 παίκτες λόγω αποβολής των Γεωργιάδη 43' Κατσίκη-Μιχ αηλίδη στο 90' με δεύτερη κίτριν η κάρτα.
Διαιτήτευσε ο Μαν ούρας Χ. Βοηθοί: Μαν ούρας Ν. Πλάκας.

Σε έν α μάτς με πολλά παρατράγουδα που εξελίχ θηκε
επεισοδιακός ο Απόλλων α Πον τίων Ασπροπύργου επικράτησε στην Γκορυτσά του σκληροτράχ ηλου Εθν ικού
Παν οράματος με 2-1 που φων άζει για την διαιτησία.
Δράστης και των δύο τερμάτων για τους Πόν τιους ήταν
ο δήμιος Γιάν ν ης Μπιν ιάκος(38' 97') που ξαν ακτύπησε

Ο
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
...ΑΠΕΔΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΓΟΥΛΑ

Μετά την βαριά ήττα την περασμένη αγωνιστική στο
γήπεδό του ο Ηρακλής Ελευσίνας από τον Απόλλωνα Ποντίων βρέθηκε μεταμορφωμένος στο
γήπεδο της Μαγούλας που έφυγε με το τρίποντο
σημειώνοντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα επί του Αστέρα με 4-1.
Τα τέρματα για την ομάδα του Μιχάλη Κατσάφαρου
σημείωσαν οι Κατσάφαρος Π 28' Σιδηρόπουλος
41' Ζίου 66' 76' .
Οι πράσινοι είχαν δοκάρι στο 20' με τον Παντελή
Κατσάφαρο.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ(προπον ητής Αν δρέας Παχ ατουρίδης): Στεφαν ίδης, Μπ αρν τόκ(72’ Πουρουζίδης),
Παπαδόπουλος(51’ Χιον ίδης), Πετσίτης, Νάκας, Κουσίδης, Σιδηρόπουλος, Μπιν ιάκος, Κωσταράς, Αθαν ασιάδης(57’ Μεϊμαρίδης).

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(π ροπ ον ητής Γιώργος
Αδάκτυλος):Κολιάκης, Ρόδης(63’ Μαν ασίδης), Παν αϊλίδης, Πουλικίδης, Μιχ αηλίδης, Ρεφεν δάριος(47’ Σιδηρόπουλος), Αν δριώτης(47’ Καβάκος), Γεγές, Γεωργιάδης,
Κατσίκης, Τσουτσάν ης(95’ Μαν ασίδης).

Διαιτητής ήταν ο Φώτης Ντάουλας. Βοηθοί:Καντανολέων Μανούρας Ν.

ΑΣΤΕΡΑΣ(προπονητής Γιάννης Μπότσης) Παπακωνσταντίνου, Χωραβάτης(54’ Σούτας), Τσακουρίδης, Αραπάκης(70’ Τσίγκος), Κικίδης, Σιδηρόπουλος(81’ Πολιός), Χαλκίδης, Γούτσιος(70’ Μαρινόπουλος), Σωπιάδης, Μοίρας, Αδάμ.
ΗΡΑΚΛΗΣ(προπονητής Μιχάλης Κατσάφαρος):
Κλαδάς, Τουρλίδης, Λυμπέρης, Ρήγος, Αξιώτης,
Τσατσανίδης(15’ Ζίου), Ρούσσος(59’ Πουρής),
Βάσης, Γκίνης(81’ Πεπονής), Κατσάφαρος(81’
Ρούμπλι), Απαζίδης.

‘’ΣΚΟΝΤΑΨΕ’’ Ο ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ ΣΤΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1-1 ΜΕ ΤΟΝ
ΣΚΟΡΠΙΟ

Ο Σκορπιός Φυλής και ο ΠΑΟΚ Μάν δρας μοιράστηκαν βαθμούς και εν τυπώσεις που το σφύριγμα του
διαιτητή Γιώργου Φίτσα(Βοηθοί: Θωμόπουλος-Καν ταν ολέων ) βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 1-1.
Προηγήθηκε η ομάδα του Γιώργου Σύρου στο 75' με
τον Λέλο για ν α ισοφαρίσει η ομάδα του Βαγγέλη Σκλιά
με τον Παπακων σταν τίν ου 80'.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι ο Σκορπιός αγων ιζόταν με 10
παίκτες απο το 55' λόγω αποβολής του τερματοφύλακα Αλεξόπουλου γιατί σταμάτησε τον αν τίπαλο επιθετικό έξω από την περιοχ ή εν ώ εκείν ος βρισκόταν σε
προφαν ή θέση για γκολ.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αλεξόπουλος, Δημητρόπουλος, Σκαμαν τζούρας, Σερέτης, Αν των όπ ουλος(70’ Χωματιαν ός), Αρκουμάν ης, Ντόκα, Δημητρόπ ουλος(57’
Γιαν ν όπ ουλος), Λέλος, Καψάλας, Μαυρουδής(78’
Κίτσας).
ΠΑΟΚ: Τσαπουρν ής, Βλαχ όπουλος, Πλάταν ος(46’
Παπ ακων σαν τίν ου), Γαλαν ός, Γιαν ν ής, Ριζάι,
Βούκα(87’ λ.τρ. Μήν ος), Έβερετ, Κόρμαλης(81’ Λάσκος), Κών στας, Φυσαράκης(70’ Γιώτη).

ΕΠΣΔΑ:

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ
ΜΕ 9 ΤΕΡΜΑΤΑ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ

9 γκολ: Μπινιάκος
(Απόλλων Ποντίων)
6 γκολ: Σωπιάδης(Πυρρίχιος)
5 γκολ: Παπαδάκης (Βύζας)
4 γκολ: Παπακωνσταντίνου(ΠΑΟΚ
Μάνδρας),Αγγελιδάκης
(Πυρρίχιος)
3 γκολ: Μενδρινός
(Βύζα), Αθανασιάδης (Απόλλων
Ποντίων),
Κωσταράς (Απόλλων Ποντίων)
Ντόκα (Σκορπιός), Σιδηρόπουλος (Απόλλων Ποντίων),Δράγασης
(Ν.Περαμος),Καραγιάννης (Μεγαρικός).

12-θριάσιο
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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6978087309

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

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
N O M Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Οικον οΔ/ΝΣΗ
μικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Προμηθειών
Πληροφ ορίες : Κωσταλαμάν η
.
Δ
Τηλέφ ων ο : 2105537313
Fax : 2105537268
E-mail : prom@elefsina.gr
Δήμος Ελευσίν ας, 16-10-2020
Α.Π. οικ. 17383

Περίληψη Διακήρυξης Συν οπτικού Διαγων ισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δ.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑΣ»
Προϋπολογισμός δαπάν ης
49.958,11€ συμπερ/ν ου ΦΠΑ
ΚΑΕ 20.6662.0011

Ο Δήμαρχος Ελευσίν ας προκηρύσσει συν οπτικό διαγων ισμό, με σφ ραγισμέν ες προσφ ορές για την προμήθεια με τίτλο
« Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
Δ.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑΣ» προϋπολογισμού συν ολικής δαπάν ης
49.958,11€ σύμφ ων α με την με
αριθ. 6/2020 τεχν ική περιγραφ ή
του Τμήματος .
Ο αν άδοχος θα επιλεχθεί σύμφ ων α με την πλέον συμφ έρουσα
από οικον ομική άποψη προσφ ορά αποκλειστικά βάσει τιμής
για το σύν ολο της μελέτης και
μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της
τεχν ικής προσφ οράς.
Τυχόν αποκλίσεις προσφ οράς
από τις Τεχν ικές Προδιαγραφ ές
θα οδηγούν σε αυτόματο αποκλεισμό της.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 60 ημέρες από την ημερομην ία αν άρτησης του συμφ ων ητικού αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ,
με δυν ατότητα παράτασης μετά
από απόφ αση των θεσμοθετ-

ημέν ων οργάν ων και εφ όσον
υπάρχει υπόλοιπο στον προϋπολογισμό
Επίσης στην περίπτωση απορρόφ ησης του προϋπολογισμού πριν την λήξη της σύμβασης δύν αται ν α συν τελείται η
λήξη αυτής με εν έργειες της
υπηρεσίας, επειδή δεν υπάρχει
πλέον αν τικείμεν ο.

Ο διαγων ισμός θα διεξαχθεί την
30η Οκτωβρίου 2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης των
προσφ ορών ) στο Δημαρχείο
Ελευσίν ας - 2ος Όροφ ος, που
βρίσκεται στη διεύθυν ση ΧατΔήμητρος,
ζηδάκη 41 και
εν ώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεν έργειας & αξιολόγησης
διαγων ισμού
Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
όλα τα φ υσικά ή ν ομικά πρόσωπα, οι εν ώσεις προμηθευτών και οι συν εταιρισμοί που
ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αν τικείμεν ο
της προμήθειας.
Αυτό αποδεικν ύεται με την
προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφ ής του κάθε εν διαφ ερομέν ου
προμηθευτή στο επαγγελματικό
ή εμπορικό μητρώο.

Οι συμμετέχον τες θα πρέπει ν α
προσκομίσουν τα απαραίτητα
έγγραφ α, όπως αυτά περιλαμβάν ον ται στην διακήρυξη του διαγων ισμού.
Η τεχν ική περιγραφ ή και η διακήρυξη θα παραλαμβάν ον ται
ηλεκτρον ικά από το site του
Δήμου και συγκεκριμέν α από το
i
n
k
:
l
https://www.elefsina.gr/el/diakir
ixeis-diagonismoi, όπου θα
παρέχον ται ελεύθερα, άμεσα και
δωρεάν .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2
Στο υπουργείο Οικον ομικών μετρούν τις επιπτώσεις από έν α ν έο
lockdown στην Αττική και, σύμφων α
με τις εκτιμήσεις, το κόστος στην
οικον ομία κυμαίν εται από 600 εκατ.
ευρώ έως 2 δισ ευρώ, αν άλογα με
την έκταση της καραν τίν ας και το
χ ρόν ο εφαρμογής της. Ειδικότερα
μια γεν ικευμέν η οικον ομική καραν τίν α διάρκειας δύο εβδομάδων θα
κοστίσει περίπου 1 δισ. ευρώ, εν ώ
για έν α μήν α ο λογαριασμός αν εβαίν ει στα 2 δισ. ευρώ.

Σε περίπτωση στοχευμένου lockdown το κόστος για 14 ημέρες
είναι 600 εκατ. ευρώ και για ένα
μήνα 1,2 δισ. ευρώ. Σημειών εται
ότι, με βάση τα στοιχ εία της
ΕΛΣΤΑΤ, στην Αττική παράγεται περίπου ο μισός πλούτος της χ ώρας καθώς από τα 180 δισ. ευρώ που είν αι
συν ολικά το ΑΕΠ η περιφέρεια Αττικής συμμετέχ ει με 86 δισ. ευρώ, ή το 47%. Όσον αφορά στην καταν ομή του
ΑΕΠ στην Αττική ο Βόρειος τομέας παράγει 15,032 δισ. ευρώ, ο Νότιος 5,58 δισ. ευρώ, ο Κεν τρικός 30,424 δισ.
ευρώ, η Αν ατολική Αττική 10,747 δισ. ευρώ, η Δυτική 4,375 δισ. ευρώ και ο Πειραιάς και Νήσοι 9,706 δις. ευρώ.
Αν και στο υπουργείο Οικον ομικών κάν ουν λόγο για διαχ ειρίσιμη κατάσταση όσον αφορά τις ταμειακές αν τοχ ές
του Δημοσίου, πον τάρον τας στο μαξιλάρι των 37,3 δισ. ευρώ, ωστόσο, όπως σημειών ουν πηγές, η επιβολή
εν ός ν έου, ακόμα και περιορισμέν ης εμβέλειας lockdown, θα επιδειν ώσει την ύφεση και την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά

Ήδη εκφράζον ται φόβοι για βαθύτερη ύφεση φέτος λόγω της επέλασης του κορον οϊού, με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάν ν η Στουρν άρα, ν α τον ίζει ότι «μια εν δεχ όμεν η επιδείν ωση της παν δημίας που θα
συν οδευόταν από περισσότερο περιοριστικά μέτρα το τέταρτο τρίμην ο του 2020 θα μπορούσε ν α φέρει την
οικον ομία πιο κον τά στο δυσμεν ές σεν άριο των προβλέψεων της Τράπεζας της Ελλάδος, δηλαδή πτώση της
δραστηριότητας κατά 9,4% το 2020 και πιο ισχ ν ή αν άκαμψη το 2021».
Τα έκτακτα μέτρα στήριξης
Υ πεν θυμίζεται ότι το οικον ομικό επιτελείο αν ακοίν ωσε έκτακτα μέτρα οικον ομικής στήριξης των επιχ ειρήσεων ,
των εργαζομέν ων και των επαγγελματιών , τα οποία θα ισχ ύουν για όλες τις περιοχ ές οι οποίες θα «κοκκιν ίσουν » στον υγειον ομικό χ άρτη.
Το πακέτο των μέτρων περιλαμβάν ει:

«Δώρο» το 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής 4, η οποία θα δοθεί τον Δεκέμβριο, στις επιχ ειρήσεις των περιοχ ών που θα βρίσκον ται στο κόκκιν ο. Επιπλέον , για όλες τις επιχ ειρήσεις που έχ ουν έδρα σε περιφερειακή
εν ότητα που βρίσκεται από τον Αύγουστο και έπειτα για τουλάχ ιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 3 ή σε καθεστώς
ειδικών περιοριστικών μέτρων , δεν επιστρέφεται το 30% του τέταρτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής. Στο επίπεδο 3 βρίσκεται και η Αττική.
Υ ποχ ρεωτική μείωση εν οικίου 40% για επιχ ειρήσεις και εργαζόμεν ους που θα τεθούν σε αν αστολή εργασίας.
Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε εργαζόμεν ους με αν αστολή εργασίας.
Αν αστολή πληρωμής του ΦΠΑ για τον μήν α του lockdown έως τις 30 Απριλίου 2021.
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχ ολούμεν ους και ιδιοκτήτες των
επιχ ειρήσεων που απασχ ολούν έως 20 άτομα.
Αν αστολή πληρωμής δόσεων δαν είων .
(πηγή:businessdaily .gr)

14-θριάσιο

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

Διατίθεται οικόπεδο εντος σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο για φαρμακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρωση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος

Tρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου
Δημοκρατίας
και
πωλείται
ο επαγγελματικός εξοπλισμός 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 καραμαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDITION, 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 επικοινωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληροφορίες 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, μονοκατοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πωλείται 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., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.

6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών στις περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. 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 αποκλειστική με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων 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: 2105573042.
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περιοχής 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 γαλακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ex-van
πώληση. Επικοινωνία
10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΑΔΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Η
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6975304052

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο
Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο . Ανταλλαγή με
διαμέρισμα τηλέφωνο
6974 311 396.
Τιμή συζητήσιμη

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
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θριάσιο-15

Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ - Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΕπιθυμητά Προσόντα
λώματος Ι.Χ
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επι
πέδου
Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι- Επιθυμητά Προσόντα
κής κουζίνας
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξυλόφουρνου.
ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Απαραίτητα Προσόντα
ΟΧΙ Απαραίτητη
Άδεια εργασίας προσωπι- Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. και
κού ασφαλείας
γνώση χειρισμού κλάρκ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο: 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΓΙΑ
Απόφοιτος
Μέσης ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Εκπαίδευσης
Επιθυμητά Προσόντα

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή Ηλικία: έως 45 ετών
ΟΧΙ Απαραίτητη
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΕπιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. ξαρτήτως μορφωτικού επιαυτοκινήτου
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή

Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ όχι Απαραίτητη
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΕπιθυμητά Προσόντα
λώματος Ι.Χ.
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο: 
ΟΔΗΓΟΙ
Ε’
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Επιθυμητά προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεαυτοκινήτου
ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
– Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Άνδρες
Πρόσθετα
Προσόντα
Επιθυμητά Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- αυτοκινήτου
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΥΛΑΚΕΙΟ 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. Αττικής2 1 0
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
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

16-θριάσιο
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