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Το ποσό που θα

πρέπει να καταβάλει

ΒΑΘΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΡΥΦΕΡΗ
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΟΚΩΝΙΣ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Ένα φαναράκι στον ουρανό για
κάθε γυναίκα που μάχεται με τον
καρκίνο του μαστού
σελ. 3
Επίσκεψη Μαρέβα ΓκραμπόφσκιΜητσοτάκη στην Ελευσίνα

Περιηγήθηκε στην γλυπτική
εγκατάσταση «Άνθρωποι στον
Χρόνο» και στον εμβληματικό χώρο
του Παλαιού Ελαιουργείου

ετησίως ο νέος

ιδιοκτήτης για τη

χρήση του αιγιαλού
και του θαλάσσιου
χώρου έμπροσθεν

των ναυπηγείων.

Πότε και πώς θα

αναπροσαρμόζεται
το μίσθωμα.
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λιόσης Αναστάσιος Κ.
Ειρήνης 2 & Αγίου Δημητρίου, 2105580218
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 79, 2105544250
MANΔΡΑ

Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Μπουρούνη Αθηνά Δ.Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1, Δροσούπολη, 2102470650
ΧΑΪΔΑΡΙ

Μελέκη Ευθαλία Ν., Θηβών 14 &

Συνταγματάρχου Γιαννούλη 14, 2105905451

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

Παροδική συννεφιά
η θερμοκρασία από 15-25 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αγίου Νέστορος μάρτυρος

Νέστορας, Νέστωρ, Νεστορία

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

ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Το ποσό που θα πρέπει να καταβάλει ετησίως ο νέος ιδιοκτήτης για τη
χρήση του αιγιαλού και του θαλάσσιου χώρου έμπροσθεν

των ναυπηγείων. Πότε και πώς θα αναπροσαρμόζεται το μίσθωμα.
Στο
κλείσιμο
ακόμη μίας εκκρεμότητας που έχει
να κάνει με την
πώληση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, προχώρησε το
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με το ρεπορταζ του Σταμάτης
Ζησίμου
στο
euro2day.gr μετά από
την πρόσφατη ρύθμιση για την επέκταση
από τα 20 στα 49 χρόνια του δικαιώματος παραχώρησης
αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού και του θαλάσσιου
χώρου μπροστά από τις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων,
με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνι Γεωργιάδη, ορίστηκε και το ύψος του ενοικίου που
θα καταβάλλει ο αγοραστής στο δημόσιο για τη χρήση
των συγκεκριμένων χώρων.
Ειδικότερα, όπως ορίζει η απόφαση, από την έναρξη
ισχύος της παραχώρησης και για τα επόμενα 5 έτη
(πρώτη περίοδος παραχώρησης), το μίσθωμα παραμένει
σταθερό και το ύψος του προκύπτει, ανά είδος, ως εξής:
Για τους χώρους αιγιαλού, το ύψος μισθώματος καθορίζεται σε αξία (έκθεση εκτιμητών) 5,25 ευρώ/ανά τετραγωνικό μέτρο ανά έτος.
Για το υδάτινο στοιχείο του θαλασσίου χώρου το ύψος
μισθώματος καθορίζεται σε 1,75 ευρώ ανά τετραγωνικό
μέτρο ανά έτος.

Μετά την πάροδο
πενταετίας από την
παραχώρηση
και
ανά πέντε έτη, το
ύψος του μισθώματος αναπροσαρμόζεται με βάση το
μέσο όρο των παρελθόντων 5 ετών του
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Ωστόσο, ειδικά για
την
υφιστάμενη
εγκατάσταση ανέλκυσης, καθέλκυσης
και χερσαίας μεταφοράς υποβρυχίων
(shiplift), η οποία βρίσκεται εντός αιγιαλού και θαλασσίου
χώρου μπροστά από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, το
αντάλλαγμα για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της καθορίζεται σε ποσό (έκθεση εκτιμητών) 166.655
ευρώ/ανά έτος.
Υπενθυμίζουμε ότι ο διαγωνισμός για την παραχώρηση
των ναυπηγείων Σκαραμαγκά είναι σε εξέλιξη και οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 27
Νοεμβρίου.
Δεδομένο, θεωρείται έως αυτή τη στιγμή, το ενδιαφέρον της ΟΝΕΧ Shipyards του Πάνου Ξενοκώστα σε συνεργασία την αμερικανική Development Finance
Corporation (DFC) που επιδιώκει μετά την απόκτηση των
ναυπηγείων Σύρου και προσεχώς της Ελευσίνας να
αποκτήσει και το Σκαραμαγκά, και του εφοπλιστή Θεόφιλου Πριόβολου μέσω του ομίλου North Star.

Συνελήφθη ένα
άτομο για κατοχή
ναρκωτικών στις
Ερυθρές

Συν ελήφθη άν δρας ημεδαπός, ν ωρίς το πρωί
του Σαββάτου (24-10-2020) στις Ερυθρές , από
αστυν ομικούς του Τμήματος Ασφαλείας και του
Αστυν ομικού Τμήματος Θηβών , για κατοχή ν αρκωτικών .
Ειδικότερα, μετά από έλεγχο που διεν εργήθηκε , βρέθηκε στη κατοχή του και κατασχέθηκε
μία αυτοσχέδια συσκευασία, που περιείχε μικροπο σότητα κάν ν αβης.
Την προαν άκριση διεν ήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Θηβών .
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Εβδομάδα πληρωμών ΕΝΦΙΑ - Φόρου εισοδήματος

Δ

ύσκολη αυτή η
εβδομάδα για τους
φορολογούμενους
καθώς θα πρέπει να «τακτοποιήσουν» μια σειρά
φορολογικών
υποχρεώσεων. Είναι η τελευταία
εβδομάδα του Οκτωβρίου
και θα πρέπει να πληρωθούν οι δύο πρώτες δόσεις
του ΕΝΦΙΑ και η 4η δόση του φόρου εισοδήματος.
Παράλληλα περιθώριο μέχρι τις 2 Νοεμβρίου έχουν
οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά που έλαβαν το 2014
και δεν τα δήλωσαν στις φορολογικές τους
δηλώσεις.
Δόσεις ΕΝΦΙΑ

Έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου θα πρέπει να
καταβληθούν οι δύο πρώτες δόσεις του ΕΝΦΙΑ
(Σεπτέμβριος και Οκτώβριο) ο οποίος φέτος θα
εξοφληθεί σε 6 μηνιαίες δόσεις δηλαδή έως τις 26
Φεβρουαρίου 2021. Ωστόσο δεν μπορεί να
αποκλειστεί η πιθανότητα ορισμένοι ιδιοκτήτες να
έχουν ήδη καταβάλει τον ΕΝΦΙΑ εφάπαξ ή να
έχουν προχωρήσει ήδη στην πληρωμή της πρώτης
δόσης οπότε και θα πρέπει να καταβάλουν μόνο τη
δόση του Οκτωβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι από το φετινό ΕΝΦΙΑ αναμένεται να εισπραχθούν 2,58 δισ. ευρώ.
Το πλήθος των φυσικών προσώπων που δικαιούνται μειώσεις και απαλλαγές από το φόρο
ανέρχεται σε 1,22 εκατ. ενώ επιπλέον 64,4 χιλ.

δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα. Παράλληλα, μετά και
την πρόσφατη απόφαση της
κυβέρνησης, 3.394 κάτοικοι
μικρών νησιών με πληθυσμό
μικρότερο από 1.200 κατοίκους έχουν πλήρη απαλλαγή
από τον ΕΝΦΙΑ.
Φόρος Εισοδήματος

Η Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα του μήνα και
για την καταβολή της 4ης δόσης του φόρου εισοδήματος σε σύνολο 8 δόσεων που προβλέπεται για
φέτος.

Τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά του
2014

Μέχρι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου έχουν περιθώριο
για να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση όσοι
φορολογούμενοι έλαβαν αναδρομικά το 2014 και
ουδέποτε τα δήλωσαν στις φορολογικές τους
δηλώσεις. Η αρχική προθεσμία ήταν 31/10 όμως
λόγω του ότι είναι Σάββατο, η ΑΑΔΕ μετέφερε τη
προθεσμία την ερχόμενη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
προκειμένου να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε
42.000 φορολογούμενους που έλαβαν σχετική
ενημέρωση στη θυρίδα τους στο myTaxisnet.
Yπενθυμίζεται ότι όσοι δεν υποβάλουν
τροποποιητική δήλωση, η φορολογική διοίκηση θα
καταλογίσει μέχρι το τέλος του έτους φόρους και
προσαυξήσεις με βάση τα στοιχεία που έχει στη
διάθεση της.

ΒΑΘΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΥΦΕΡΗ
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΡΟΚΩΝΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Ένα φαναράκι στον ουρανό για κάθε
γυναίκα που μάχεται με τον καρκίνο του
μαστού

Έ

να φαναράκι στον ουρανό για κάθε γυναίκα που μάχεται με το καρκίνο του μαστού έστειλαν δεκάδες συμμετέχοντες στην εξαίρετη πρωτοβουλία του Σύλλογου
Γυναικών Ασπρόπυργου Κροκωνίς αφιερωμένη στην Ιωάννα
Νταή. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
κατά του καρκίνου του μαστού...
Όλη η πόλη του Ασπροπύργου φωτίστηκε Ροζ, ενώ 1350
φαναράκια φώτισαν τον ουρανό της πόλης από άκρη σε άκρη,
στέλνοντας το σπουδαίο μήνυμα της πρόληψης και έγκαιρης
διάγνωσης.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΕΛ ΠΟΥ ΘΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΓΟΥΛΑ - ΜΑΝΔΡΑ

Τ

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΑ

Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλής την περασμένη εβδομάδα.

ις 24 φτάνουν σήμερα οι
λεωφορειακές γραμμές του
ΟΑΣΑ στις οποίες τα δρομολόγια εκτελούνται με λεωφορεία
των ΚΤΕΛ.

Στόχος είναι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου να έχουν περάσει στα ΚΤΕΛ
συνολικά 60 γραμμές (59 συν τη
γραμμή 122Θ που λειτουργεί μόνο
το καλοκαίρι), έτσι ώστε 200 λεωφορεία της ΟΣΥ να μετακινηθούν σε
γραμμές που χρειάζονται ενίσχυση.
(Δείτε το σύνολο των γραμμών που
θα περάσουν στα ΚΤΕΛ και τις γραμμές στις οποίες τα ΚΤΕΛ εκτελούν
ήδη δρομολόγια – με την ένδειξη
ΚΤΕΛ)

Από το πρωί του Σαββάτου 24
Οκτωβρίου, στα ΚΤΕΛ πέρασαν 7
λεωφορειακές γραμμές, μία στην
ανατολική Αττική και 6 γραμμές που
εξυπηρετούν την Ελευσίνα, στις
οποίες τα δρομολόγια θα εκτελούνται από το ΚΤΕΛ Κορίνθου.

Οι νέες γραμμές που ανέλαβε το
ΚΤΕΛ είναι οι εξής: 319 Στ. Δουκ.
Πλακεντί ας – Παλλήνη – Εκπτ.
Χωριό Σπάτα, 817 Ελευσίνα – Μάνδρα, 861
Ελευσίνα – Μάνδρα (Οικισμός ΤΙΤΑΝ), 862 Παραλία – Άνω Ελευσίνα, 863 Ελευσίνα – Θριάσιο
Νοσ. – Μάνδρα, 864 Ελευσίνα – Βιομηχανική
Περιοχή Μαγούλας και 881 Ελευσίνα – Ασπρόπυργος – Ρουπάκι.

Με την προσθήκη των 7 αυτών γραμμών, οι
γραμμές που έχουν περάσει στα ΚΤΕΛ φτάνουν
τις 24, γεγονός που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα επιτεύχθηκε ο στόχος των 80 λεωφορείων στον οποίο είχε αναφερθεί ο υπουργός

Σε όλα τα λεωφορεία πάντως που
έχουν δρομολογήσει μέχρι στιγμής τα ΚΤΕΛ δεν
έχει ακόμα εγκατασταθεί εξοπλισμός τηλεματικής
με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ενημέρωση
των επιβατών σε ζωντανό χρόνο. Σε εξέλιξη αντίθετα βρίσκεται η εγκατάσταση εξοπλισμού ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

4-θριάσιο
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΕΙ «ΠΕΡΑΜΟΣ»

Ο
Αθλητι κός
Σύλλογος
Βόλεϊ
«ΠΕΡΑΜΟΣ»,
με
υψηλό
αί σθημα
υψηλής ευθύνης και
υ π ε υ θ υ ν ό τη τας ,
σεβόμενος απόλυτα
τους κανόνες για την
προστασία της δημόσιας υγείας, ενημερώνει τους αθλητές
και τα μέλη του, ότι
προπονητής των ομάδων μας, διαγνώστηκε στις
24.10.2020, με COVID-19.
Η Διοίκηση του Συλλόγου απευθυνόμενη
προς την ΕΣΠΕΔΑ, για τον τρόπο διαχείρισης
κρουσμάτων και σύμφωνα με τις τελευταίες σχετικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιτροπής της
Γενι κής Γραμματεί ας Αθλητι σμού, της 23ης
Οκτωβρίου 2020, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τι ς οδηγί ες, μετά την δι απί στωση
κρούσματος covid 19 σε πρωταθλήματα volley, τα
τμήματα κορασίδων και junior θα απέχουν από
ομαδικές προπονήσεις ή αγώνες για τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της τελευταίας
επαφής με το κρούσμα (δηλαδή από
20.10.2020).
Η ψυχραιμία και η υπευθυνότητα πρέπει να
αποτελούν τα απαραίτητα εχέγγυα ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση που μας αφορά όλους,
αθλητές και προπονητές, που απαρτίζουν τι ομάδες του ερασιτεχνικού αθλητισμού μας.
Ευχόμαστε όλοι καλή ανάρρωση στον προπονητή μας.
Επίσης, με βάση το πρωτ’οκολλο του ΕΟΔΥ
,θα πρέπει οι αθλητές να μένουν σε καραντίνα 14
μέρες παρακαλώ πολύ μην πάτε σχολείο , επικοινωνήστε με το διευθυντή του σχολείο για επιβεβαίωση.
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Δ ιευκρινίσεις σχετικά με το mask break ζητά το υπουργείο
Παιδείας α πό την επιτροπή των ειδικών

Υ

ποχρεωτική γίνεται η
χρήση μάσκας και στα
διαλείμματα των σχολείων μεταξύ των μαθητών. Το
συγκεκριμένο μέτρο οδήγησε το
υπουργείο Παιδείας να ζητήσει
διευκρινήσεις για την εφαρμογή
της μάσκας από τους μαθητές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το
υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει
από την επιτροπή των ειδικών
διευκρινίσεις για τα διαλείμματα
μάσκας (Mask Break) στα σχολεία,
ώστε τα παιδιά να μπορούν να τη
βγάζουν στα διαλείμματα και να
μην τη φορούν για 7 με 8 συνεχόμενες ώρες.

Το υπουργείο ζητά να αποσαφηνιστεί τι θα ισχύει γαι το διάλειμμα, αν θα πρέπει οι μαθητές να
φορούν μάσκα και τελικά αν θα
εφαρμοστούν νέα όρια αποστάσεων.
Πιθανό είναι μάλιστα το ενδεχόμενο, οι νέες διευκρινήσεις να
δοθούν κατά την σημερινή ενημέρωση των ιατρικών συντακτών για
την πορεία του κορονοϊού στη
χώρα μας.
Πάντως, υπενθυμίζεται πως το
μέτρο της μάσκας επεκτείνεται και
στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών τα οποία βρίσκονται σε περιοχές επιπέδου 3 και 4.

Η καθολική χρήση της μάσκας
για τους μαθητές ισχύει:
Για τις πορτοκαλί περιφερειακές ενότητες: Πέλλας, Ιωαννίνων,
Τρικάλων, Καρδίτσας, Λέσβου,
Ανατολικής Αττικής, Δυτικής
Αττικής, Νήσων Αττικής, Δυτικού
Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα
Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών,
Νότιου Τομέα Αθηνών, Πειραιά,
Κέας - Κύθνου, Ζακύνθου, Αχαΐας,
Σάμου, Μυκόνου, Θήρας, Ηρακλείου, Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης,
Λάρισας και Σερρών
Και για τις περιοχές στο 4ο
επίπεδο συναγερμού: Κοζάνη και
Καστοριά.

θριάσιο-5
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής:

Καινοτόμος πρωτοβουλία, εγκαταστάθηκαν δύο

Μ

μόνιμοι σταθμοί ΕΚΑΒ στις πανεπιστημιουπόλεις

ε την επικείμενη έναρξη
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
και κατόπιν σύμπραξης των πρυτανικών αρχών του ΠΑΔΑ με τη
διοίκηση και τους εργαζομένους του
ΕΚΑΒ, δημιουργήθηκαν δυο μόνιμοι
πλήρως εξοπλισμένοι σταθμοί στις
Πανεπιστημιουπόλεις Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα.
Κατ΄αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η 24ωρη παρουσία διασωστών
του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα και μηχα-

νές άμεσης επέμβασης στο ΠΑΔΑ
προκειμένου να εξυπηρετείται η
προνοσοκομειακή φροντίδα της
ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος και της ευρύτερης περιοχής.
Η παράδοση των μόνιμων
σταθμών έγινε από τον Πρύτανη του
ΠΑΔΑ, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε.
Καλδή στη διοίκηση του ΕΚΑΒ και
συγκεκριμένα στους κ.κ Νικόλαο Π.
Παπαευσταθίου Πρόεδρο ΕΚΑΒ,
Παναγιώτη Κουτσουμπέλη Αντιπρόεδρο ΕΚΑΒ και Μαθιόπουλο Γεώρ-

γιο
Πρόεδρο
Ε ρ γ α ζο μ έ ν ω ν
ΕΚΑΒ.

Στην εν λόγω
τελετή παρευρέθηκε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα
Ανωτάτης Εκπαίδευσης, κ. Βασίλης
Διγαλάκης, ο οποίος χαιρέτισε την
πρωτοβουλία προτρέποντας και
άλλα ΑΕΙ σε αντίστοιχες συνέργειες.
Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ εκφρά-

ζοντας την πολύπλευρη συνεργασία
τους με το ΠΑΔΑ απένειμαν τιμητικές
πλακέτες στον Πρύτανη και στο Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων κ. Ιωάννη Αγριτέλλη του ΠΑΔΑ, όπως και
στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Νέα συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σήμερα Τρίτη

Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών από
την Εκδήλωση Πλημμυρών στην Περιφέρεια Αττικής

Τ

ο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν
πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τρίτη,
27-10-2020 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:
Presence.gov.gr.
Στα ΘΕΜΑΤΑ της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ περιλαμβάνονται - μεταξύ άλλων - τα παρακάτω
4.
Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατόπιν έγκρισης αιτήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού έτους 2020.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
5.
Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του Υποτομέα
των ΟΤΑ.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
6.
Έγκριση Αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2020.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
7.
Τροποποίηση της αριθ. 141/2020 (ορθή επανάληψη) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περ-

ιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για συμμετοχή σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα:
«ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΖΩΗ».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Βαθιώτης)
8.
Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης
οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν
στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση πλακόστρωτων
επιφανειών νησίδων οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής».
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περ. Σύμβουλος Ε.
Κοσμίδη)
9.
Έγκρισητροποποίησης
της
υπ’ αριθμ.31/2019απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού &
Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για το Μαραθώνιο Αθήνας και τις
παράλληλες εκδηλώσεις ΣΕΓΑΣ/ΑΙΜΣ για τα έτη 20192020».
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ.
Μ. Βάρσου)
10.
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη
συμμετοχή στη διαδικτυακή έκθεση τροφίμων και ποτών
FOOD MARKET SHOW 2020 που θα διεξαχθεί στις 8-11
Δεκεμβρίου 2020».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Στ. Βοϊδονικόλας)
11.
Ορισμός νέων εκπροσώπων της Περιφέρειας
Αττικής στις γνωμοδοτικές επιτροπές Λιμεναρχείων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για το υπόλοιπο
του έτους 2020 και για το έτος 2021.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Στ. Βοϊδονικόλας)
12.
Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών από την Εκδήλωση Πλημμυρών στην Περιφέρεια Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)
13.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υπό ανέγερση
LogisticsVillage (Συγκρότημα τριών ισόγειων κτιρίων
αποθηκών με γραφεία σε ισόγειο και πατάρι) της εταιρίας
«Tenberco Α.Ε.», στη θέση Λέκκα ή Κούντουρα της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, του Δήμου
Ελευσίνας, στη Δημοτική Ενότητα Mαγούλας της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
16.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Εγκαταστάσεων του Καζίνο της Πάρνηθας “MontParnes”.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
17.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον Κομβικό Σταθμό
ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας, με κωδική ονομασία
«2401117 ΑΙΓΑΛΕΩ», της εταιρείας Connecticore, ο
οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί, επί εδάφους, στο
Δήμο Κορυδαλλού, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, Περιφέρειας Αττικής.

6-θριάσιο
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ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΟΝ
Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

1ος Θεματικός
Διαγωνισμός
Ερασιτεχνικής
Φωτογραφίας από το
Δήμο Αχαρνών

Ο

Δήμος Αχαρνών και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών
ΔΗΚΕΑ, διοργανώνουν τον 1ο Θεματικό
Διαγωνισμό Ερασιτεχνικής Φωτογραφίας με θέμα
«ΑΧΑΡΝΕΣ: Μια γωνιά της δικής μου πόλης».
Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε ασχολείται με τη φωτογραφία ως χόμπι, ενώ αποκλείονται οι επαγγελματίες φωτογράφοι.

Ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο της
καλύτερης ενημέρωσης των Δημοτών
δημοσιοποιεί το νέο πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, από
τις 26 Οκτωβρίου έως τις 11 Νοεμβρίου.
Οι Δημότες πλέον γνωρίζουν σε ποια
περιοχή του Δήμου θα βρίσκονται,
ημέρες την εβδομάδα, τα συνεργεία
του Δήμου και μπορούν να προγραμματίζουν τις εργασίες τους, για να μη
μένουν μεγάλου μεγέθους αντικείμενα
εκτεθειμένα για μέρες.

Απόφαση για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών

έως 30 /10 για τον περιοσμό διασποράς της νόσου

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, έχοντας ως στόχο την
ελαχιστοποίηση της μετάδοσης σε εργαζομένους, την αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων περιστατικών
COVID που δε χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας, τον περιορισμό
της διασποράς της νόσου στην κοινότητα

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δυο διαφορετικές κατηγορίες.
Η πρώτη αφορά μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η δεύτερη κατηγορία αφορά ενηλίκους.
Ο πρώτος νικητής κάθε κατηγορίας θα λάβει ως
δώρο μία φωτογραφική μηχανή, ενώ ο δεύτερος
και ο τρίτος κάθε κατηγορίας από ένα τάμπλετ.

Για πληροφορίες και συμμετοχές (έως 6 Δεκεμβρίου 2020) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2102478505-7 και στο
email dikeacharnon@yahoo.gr

Αποφασίζει τα εξής για τη λειτουργία των υπηρεσιών:

Τη Δευτέρα 26/10/2020 οι Υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών θα λειτουργήσουν κανονικά, αλλά η
εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με ραντεβού.
Αναστολή λειτουργίας της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών για
δεκατέσσερις (14) ημέρες, από 17/10/2020 έως και 30/10/2020.
Αναστολή λειτουργίας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής για δεκατέσσερις (14) ημέρες, από 17/10/2020 έως και 30/10/2020.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση νεωτέρας αποφάσεως.

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

θριάσιο-7
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Συνάντηση Απολογισμού και Προγραμματισμού ενίσχυσης των ΚΕΠ Υγείας
των Δήμων Μεγαρέων, Αγίας Βαρβάρας, Δάφνης - Υμηττού και Νέας Σμύρνης

Γ. Πατούλης: «Τα ΚΕΠ Υγείας αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση με σκοπό τον προσυμπτωματικό έλεγχο και διατήρηση της
ποιότητας ζωής των δημοτών. Η Περιφέρεια Αττικής και οι Δήμοι συνεργαζόμαστε στενά για την ανάπτυξη των
δομών Πρόληψης και Προσυμπτωματικού Ελέγχου προς όφελος των
πολιτών»

Ο απολογισμός και ο προγραμματισμός του πιλοτικού προγράμματος
ενίσχυσης των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων
της Περιφέρειας Αττικής: Αγίας Βαρβάρας, Δάφνης - Υμηττού, Μεγαρέων και
Νέας Σμύρνης από το Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, βρέθηκε στο
επίκεντρο συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου του
ΕΔΔΥΠΠΥ Γ. Πατούλη με τους Δημάρχους και εκπροσώπους των Δήμων Αγίας
Βαρβάρας, Δάφνης Υμηττού, Μεγαρέων
και Νέας Σμύρνης.
Ειδικότερα παραβρέθηκαν οι Αν.
Μπινίσκος Δήμαρχος Δάφνης Υμηττού,
Γ. Σταμούλης Δήμαρχος Μεγαρέων, Σ.
Τζουλάκης Δήμαρχος Νέας Σμύρνης,
Βασιλείου Χ. Αντιδήμαρχος Αγίας
Βαρβάρας, Κ. Καράμπελας Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων και Υπεύθυνος σε θέματα δημόσιας
υγείας του Δήμου, Ι. Σελίμης Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής
και Π. Γιατζίδης Πολίτικος Εκπρόσωπος ΚΕΠ Υγείας.
Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της Περιφέρειας έγινε στο
πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Πρόληψης και Προσυμπτωματικού Ελέγχου
των δημοτών και των Κατοίκων του με
Έμφαση στα μέλη Ευάλωτων και
Ειδικών ομάδων του Πληθυσμού.»
Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγείας είναι
η ενημέρωση όλων των πολιτών και η
διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για
11 κύρια νοσήματα, προτεινόμενα από

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τα
οποία έχει αποδειχθεί με μελέτες πως η
έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και
ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνεται
αποτελεσματική και μπορεί να σώσει
ζωές. Σύμμαχος στην ευαισθητοποίηση
των πολιτών είναι το σύγχρονο λογισμικό
των ΚΕΠ Υγείας μέσω του οποίου εφαρμόζονται διεθνή πρωτοκόλλα screening
του πληθυσμού με τα στελέχη των ΚΕΠ
Υγείας να επιβλέπουν το follow up της
διατήρησης της υγείας των Πολιτών.
Αυτοματοποιημένα το λογισμικό ενημερώνει τους πολίτες, μέσα από τον προσωπικό τους προφίλ, σχετικά με τις
προληπτικές εξετάσεις που προτείνει ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την
ηλικία και το φύλο τους, καθώς και με την
πάροδο του χρόνου υπενθυμίζει την επανεξέταση τους. Τα 11 νοσήματα στα
οποία επικεντρώνεται το ΚΕΠ Υγείας
μέσα από το λογισμικό είναι ο Καρκίνος
του παχέος εντέρου, ο Καρκίνος του
τραχήλου της μήτρας, ο Καρκίνος του
μαστού, ο Καρδιαγγειακός κίνδυνος, το

Δωρεάν μαστογραφίες

Κατόπιν συνεργασίας Δήμου Μεγαρέων
με το Κέντρο Μαστού
Το ΚΕΠ Υ γείας
του Δήμου
Μεγαρέων
εν ημερών ει ότι
την Πέμπτη 19
Νοεμβρίου
2020, στο Κέν τρο Μαστού
(Τύριν θος 2
Άν ω Πατήσια),
θα πραγματοποιηθούν δωρεάν μαστογραφίες για 15
γυν αίκες ηλικίας 40 έως 69 ετών .
(Προτεραιότητα θα δοθεί σε άπορες και αν ασφάλιστες).
Τηλέφων ο επικοιν ων ίας (συμμετοχ ή / δικαιολογητικά):
2296021012. Ώρες 08:00-14:00
ΚΕΠ Υ γείας Δήμου Μεγαρέων Π. Γεωργακή 8, 2ος όροφος.

Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, ο
Καρκίνος του προστάτη, το Μελάνωμα, η
Κατάθλιψη, η οστεοπόρωση η ΧΑΠ και η
Άνοια.

Από την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος μέχρι και σήμερα οι δημότες
Αγίας Βαρβάρας, Δάφνης Υμηττού,
Μεγαρέων και Νέας Σμύρνης ωφελήθηκαν από την δημιουργία προφίλ στο
λογισμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, και από το
σύνολο των προγραμμάτων του
ΕΔΔΥΠΠΥ. Συμπεριλαμβανομένων
προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου με
δωρεάν εξετάσεις όπως η μαστογραφία,
ο υπέρηχος ανευρύσματος κοιλιακής
αορτής, η ανίχνευση αιμοσφαιρίνης
κοπράνων και η μέτρηση οστικής
πυκνότητας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης, επισήμανε τα εξής: «Τα ΚΕΠ Υγείας είναι το
όραμα πολλών χρόνων, και αποτελούν

μία στροφή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς την τοπική αυτοδιοίκηση.
Θα έλεγε κανείς ότι ο θεσμός αυτός αναλαμβάνει τη διατήρηση της υγείας του
πληθυσμού καθώς είναι ένα βασικό εργαλείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλήρως εναρμονισμένο με διεθνή πρωτόκολλα,
που έχει σαν σκοπό τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την ενημέρωση των
πολιτών για να προληφθούν έγκαιρα
σοβαρές παθήσεις. Η Περιφέρεια Αττικής
έχει ευθύνη να επενδύσει στην προαγωγή
της υγείας των κατοίκων, μέσα από τον
συντονισμό ενός οργανωμένου προγράμματος δημόσιας υγείας. Τα ΚΕΠ Υγείας
αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση με σκοπό τον προσυμπτωματικό έλεγχο και διατήρηση της
ποιότητας ζωής των δημοτών.
Η Περιφέρεια Αττικής και οι Δήμοι συνεργαζόμαστε στενά για την ανάπτυξη των
δομών Πρόληψης και Προσυμπτωματικού Ελέγχου προς όφελος των
πολιτών».

Στα μπλε «ντύθηκε» το Δημοτικό Κτίριο Μαγούλας

ΟΔι κτύου

Δήμος Ελευσίνας, ως μέλος του
SDG 17 Greece, του
επί σημου φορέα του ΟΗΕ γι α την
προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης του Οργανι σμού στην
Ελλάδα, συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή
πρωτοβουλία «Φωτίζουμε την Ευρώπη
με το Μπλε των Ηνωμένων Εθνών», με
αφορμή τα 75 χρόνια από την ίδρυση του
Οργανισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, το Σάββατο 24/10
φωταγωγήθηκε με μπλε χρώμα το
Δημοτι κο
Κτί ρι ο
της
Μαγούλας,
μεταφέροντας
το
μήνυμα
της
συναδέλφωσης, της ειρήνης, της άρσης
των δι ακρί σεων και της κοι νής
προσπάθειας για ένα βιώσιμο μέλλον.
Υπενθυμίζεται, ότι η 24η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως «Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών»,
υπογραμμίζοντας τα διαχρονικά ιδανικά του Χάρτη που υιοθετήθηκε τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
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8-θριάσιο

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Θετικά νέα: Το εμβόλιο Οξφόρδης -

AstraZeneca προκαλεί ισχυρή ανοσο

απόκριση στους ηλικιωμένους
Τα π ρώτα απ οτελέσματα των δοκιμών του
πειραματικού εμβολίου κατά του κορων οϊού που
αν απ τύσσει το Παν επ ιστήμιο της Οξφόρδης σε
συν εργασία με την AstraZeneca Plc δείχ ν ουν ότι
προκαλεί ισχ υρή αν οσοαπόκριση στους ηλικιωμέν ους,
οι οποίοι αποτελούν την ομάδα του πληθυσμού που
διατρέχ ει τον υψηλότερο κίν δυν ο απ ό τον ιό,
γράφουν οι Financial Times.
Αυτό που δείχ ν ουν τα πρώτα αποτελέσματα των
δοκιμών είν αι ότι το π ειραματικό αυτό εμβόλιο
εν εργοπ οιεί
π ροστατευτικά
αν τισώματα
και
λεμφοκύτταρα στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες,
γράφει η εφημερίδα, επικαλούμεν η δύο πρόσωπα που
έχ ουν γν ώση του ευρήματος αυτού, εν θαρρύν ον τας

Δ. Παπαστεργίου:

114 δήμοι στις εκδηλώσεις για τα 200
χρόνια της Επανάστασης του 1821

Ε

κατόν δέκα τέσσερις δήμοι από όλη την
Ελλάδα σχ εδιάζουν έργα για ν α τιμήσουν τα
200 χ ρόν ια από την Επαν άσταση του 1821.
«Τα 200 χ ρόν ια από την Επαν άσταση του 1821,
πηγή έμπν ευσης και δημιουργίας για ν α σχ εδιάσουμε
την ισχ υρή Ελλάδα του μέλλον τος», δηλών ει ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου πήρε
μέρος στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με

τους ερευν ητές που αν αζητούν στοιχ εία ότι θα
προστατεύει τους αν θρώπους μεγαλύτερης ηλικίας από
σοβαρή ν όσηση ή τον θάν ατο από την COVID-19.
Τα πορίσματα για το εμβόλιο της AstraZeneca

εγγυήσεις ότι το εμβόλιο θα αποδειχ θεί εν τέλει
ασφαλές και αποτελεσματικό στους ηλικιωμέν ους.
Όπως αν αφέρεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η AstraZeneca, η
οποία αν απτύσσει το εμβόλιο αυτό με ερευν ητές του
Παν επιστημίου της Οξφόρδης, θεωρείται έν ας από
τους πρωτοπόρους στον αγών α για την δημιουργία
εν ός εμβολίου που θα προστατεύει από την COVID19.Λεπ τομέρειες σχ ετικά με το π όρισμα αυτό
αν αμέν εται ν α δημοσιευτούν προσεχ ώς σε κλιν ική
επ ιθεώρηση, π ρόσθεσε η FT, η οπ οία δεν
κατον όμασε το έν τυπ ο. Το Παν επ ιστήμιο της
Οξφόρδης και η AstraZeneca δεν έχ ουν μέχ ρι στιγμής
απαν τήσει σε αίτημα του Reuters ν α σχ ολιάσουν την
είδηση αυτή.

πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με την συμμετοχ ή του υπουργού Εσωτερικών
Τάκη Θεοδωρικάκου, του υφυπουργού Θοδωρή Λιβάν ιου και της πρόεδρου της Επιτροπής «Ελλάδα
2021», κας Γιάν ν ας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, με
παράλληλη σύν δεση 114 Δημάρχ ων από όλη τη
χ ώρα.

Όπως αν ακοίν ωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, το πρόγραμμα θα στηριχ τεί, τόσο μέσα
απ ό το ν έο π ρόγραμμα για την Αυτοδιοίκηση
«Αν τών ης Τρίτσης», όσο κι από τις αλλαγές που
προωθεί η κυβέρν ηση με ν ομοθετικές πρωτοβουλίες
που θα αν αληφθούν το επόμεν ο διάστημα και αφορούν την πολυεπίπεδη διακυβέρν ηση στη λειτουργία
του κράτους και της αυτοδιοίκησης.

Τα πορίσματα αυτά απηχ ούν επίσης στοιχ εία που
δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Ιούλιο, τα οποία
δείχ ν ουν ότι το εμβόλιο π ροκάλεσε «ισχ υρές
αν οσοαποκρίσεις» σε ομάδα υγειών εν ηλίκων 18 ως
55 ετών , αν αφέρει η εφημερίδα, επ ικαλούμεν η
πρόσωπα που είν αι εν ήμερα για τα αποτελέσματα των
λεγόμεν ων
εξετάσεων
αίματος
αν οσογον ικότητας.Ωστόσο η FT προειδοποιεί ότι τα
θετικά τεστ αν οσογον ικότητας δεν π αρέχ ουν

Αν τικείμεν ο της τηλεδιάσκεψης ήταν η συμμετοχ ή
των Δήμων της χ ώρας στον εορτασμό της σημαν τικής
επετείου της συμπλήρωσης 200 ετών από την Επαν άσταση του 1821, με έν αν ιδιαίτερα συμβολικό
τρόπο, που είν αι η υλοποίηση εν ός ολοκληρωμέν ου
προγράμματος έργων κι εκδηλώσεων σε 114 Δήμους,
οι οποίοι δήλωσαν εν διαφέρον ν α συμμετάσχ ουν στο
πρόγραμμα αυτό. Έργα κι εκδηλώσεις που συν δέουν
το έν δοξο ιστορικό μας παρελθόν , με τη μεγάλη εθν ική προσπάθεια για ν α διασφαλίσουμε έν α καλύτερο
μέλλον για την Ελλάδα και τους πολίτες της.

Η Κεν τρική Έν ωση Δήμων Ελλάδος υποστηρίζει ότι
συμμετέχ ει εξαρχ ής στο πρόγραμμα, παροτρύν ον τας
τους Δήμους ν α συμμετέχ ουν εν εργά στις δράσεις της
Επιτροπής Ελλάδα 2021, καθώς και ν α εκμεταλλευτούν τη χ ρηματοδότηση που παρέχ ει το υπουργείο
Εσωτερικών , προκειμέν ου ν α εκτελεστούν έργα που
θα ισχ υροποιήσουν τη μελλον τική θέση των πόλεων
και των τοπικών κοιν ων ιών μας, λειτουργών τας ως
γέφυρα του χ θες με το παρόν και το μέλλον της
Πατρίδας μας.

«Η επέτειος για τη συμπλήρωση 200 χ ρόν ων από
το 1821 δεν αποτελεί μόν ο μια γιορτή που τιμά το
έν δοξο παρελθόν μας. Είν αι και μια μον αδική ευκαιρία ν α δούμε τα 200 χ ρόν ια της σύγχ ρον ης Ελλάδας,
ν α μάθουμε από τα λάθη μας, ν α εμπν ευστούμε και
ν α σχ εδιάσουμε μαζί τα επόμεν α 200, αν οίγον τας
διάπλατα έν α ν έο παράθυρο στο μέλλον .

Όλο αυτό το διάστημα, οι Δήμοι της χ ώρας, με την
παρακίν ηση της Κ.Ε.Δ.Ε, συμμετείχ αν σε έν α ομαδικό brainstorming προκειμέν ου ο καθέν ας ν α δει την
ιστορία του τόπου και ν α προτείν ει έργα και προτάσεις, για το χ θες, το σήμερα και το αύριο. Έργα που
θα μείν ουν γαι ν α τα πρώτα 200 χ ρόν ια της ελεύθερης Ελλάδας.
Και θα αποτελούν οδηγό για την Ελλάδα του μέλλον τος. Οι Δήμοι συμμετείχ αν εν εργά καταθέτον τας
προτάσεις που αξιολογήθηκαν και πλέον δρομολογούν ται. Συγχ αρητήρια στους συν αδέλφους Δημάρχ ους για τη δουλειά που έκαν αν . Μαζί αλλάζουμε τους
τόπους μας» δηλών ει ο κ. Παπαστεργίου.

ΕΣΤΙΑΣΗ: Νέες
αποστάσεις για τα
τραπεζοκαθίσματα

Ο κορων οϊός φέρν ει ν έες αλλαγές
στην εστίαση καθώς και στις αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα.
«Σύμφων α
με
την
ΚΥ Α
Δ1α/Γ.Π.οικ.67924 (ΦΕΚ Β ́ 4709/2310-2020) οι αποστάσεις των τραπεζοκαθισμάτων των χ ώρων εστίασης
(εξαιρουμέν ων Κέν τρων Διασκέδασης,
χ ώρων δεξιώσεων , catering, μπ αρ
παραμέν ει το 1,8μ περιμετρικά) αλλάζει», όπως επισημαίν ει σε αν ακοίν ωσή
της η Παν ελλήν ια Ομοσπον δία Εστιατορικών και Συν αφών Επαγγελμάτων .
Όπως εν ημερών ει τα μέλη της η ομο

σπον δία πλέον ισχ ύει το εξής:

Αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χ ώρους:
– Εάν δεν
0,90 εκ.

παρεμβάλλεται καρέκλα

– Εάν παρεμβάλλεται καρέκλα μόν ο
από τη μια πλευρά μεταξύ τραπεζιών
1,20 εκ.
– Εάν παρεμβάλλον ται καρέκλες και
από τις δυο πλευρές των τραπεζιών
1,80 εκ.

Επίσης μετά από σχ ετική εν ημέρωση
διευκριν ίζουμε ότι σε όλους τους χ ώρους εστίασης και αν αψυχ ής απαγορεύεται ο χ ορός.
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Επίσκεψη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στην Ελευσίνα

θριάσιο-9

Περιηγήθηκε στην γλυπτική εγκατάσταση «Άνθρωποι στον Χρόνο» και στον
εμβληματικό χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου

Π

ροσκεκλημένη του Δημάρχου
Ελευσίνας κ. Αργύρη Οικονόμου η κα. Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, επισκέφτηκε το Σάββατο
24/10 την Ελευσίνα και συγκεκριμένα
στην γλυπτική εγκατάσταση «Άνθρωποι
στον Χρόνο».
Η κα. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, συνο

δευόμενη από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ
κ. Τατάκη, την Αντιπρόεδρο κα. Στραϊτούρη, τους Αντιδημάρχους κ. Μαυρογιαννη και κ. Παππά, την Πρόεδρο του
ΠΑΚΠΠΑ κα. Άνθη και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού κ. Γιατρομανωλάκη,
περιηγήθηκε στην έκθεση και στον
εμβληματικό χώρου του Παλαιού Ελαιουρ

γείου. Η κα. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη
«ταξίδεψε» στο χρόνο, από τις 33
φιγούρες ανθρώπων φτιαγμένων από
βιομηχανικά και φυσικά υλικά, που
ανασύρουν μνήμες και διηγούνται ιστορίες, που συνδέονται με το παρελθόν, το
παρόν και το μέλλον της Ελευσίνας, Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για

το 2023.
Είναι η δεύτερη φορά που η κα. Γκραμπόφσκι-Μητσοτακη επισκέπτεται την
Ελευσίνα όπου της δύναται η δυνατότητα
να γνωρίσει τις τεράστιες προοπτικές που
μπορεί ο τόπος μας να αναπτύξει, τόσο
στον τομέα του πολιτισμού όσο και του
περιβάλλοντος.
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10-θριάσιο

ΧΑΡΜΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 5Χ5
Από την άλλη πλευρά η Ζωφριά του
Δημήτρη Μηλόπουλου που ήταν αήττητη στο πρωτάθλημα στάθηκε απέν αν τι σε έν α αν τίπαλο που ήταν καλύτερός
της. Προσπάθησε για κάτι καλό αλλά
μάταια.
Ο αγών ας στιγματίστηκε στο 32’ με
τον σοβαρό τραυματισμό του Καρλαμπίκη της Ζωφριάς που κτύπησε στο
γόν ατο.

Ο

Βύζας Μεγάρων συν εχ ίζον τας
τον φρεν ήρη καλπ ασμό του
επικράτησε της Ζωφριάς με 3-0
κάν ον τας το 5Χ5.
Οι παίκτες του Τάκη Χριστόπουλου με
έν α σύστημα (3-5-2) στο πρώτο ημίχ ρον ο κυριάρχ ησαν στον αγων ιστικό
χ ώρο με καλύτερους τον Αλέξαν δρο
Σαχ όλι Θοδωρή Κων σταν τιν ίδη που
έκαν αν ότι ήθελαν χ ωρίς ν α υστερήσουν οι υπόλοι

ποι διατήρησαν τα ην ία του αγών α
και σημείωσαν τα γκόλ.

Στην επαν άληψη ο προπον ητής του
Βύζα έκαν ε κάπ οιες αλλαγές αφού
έδωσε χ ρόν ο συμμετοχ ής και στους
ν έους Χριστόπουλο, Λεβεν τούρη, Σταφάι. Προτίμησε ν α ξεκουράσει τους
Παπαδάκη, Χάρμπαλη, Δρυμούση αφού
ακολουθεί ο αγών ας κυπ έλλου την
Τετάρτη στη Νέα Πέραμο.

OI ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗΣ

ΤΑ ΓΚΟΛ:
15’ κάθετη πάσα του Τοπτίδη στον
Σαχ όλι που έκαν ε το 1-0
25’ ο Μεν δριν ός έπαιξε πολύ ωραία το
1-2 με τον Κων σταν τιν ίδη που έβγαλε
από τα δεξιά την σέν τρα και ο Παπαδάκης με κεφαλιά την έστειλε στα
δίχ τυα. 2-0
26’ ο Χάρμπαλης έκαν ε την παράλληλη σέν τρα από τα αριστερά και ο
Τοπτίδης πέτυχ ε το 3-0.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Αλιάγας.
Βοηθοί: Θωμόπουλος-Νάκος.
Γιατρός του αγών α Κώστας Οικον ομόπ ουλος. Παρατηρητής αγών α Τάσος
Δρυμούσης.

ΒΥ ΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ(π ροπ ον ητής
Τάκης Χριστόπουλος): Ποραν ίδης, Κων σταν τιν ίδης, Χάρμπαλης(46’Λεβεν τούρης), Παικόπουλος, Δρυμούσης,(46’Σταφάι), Μουσκάι (65’Χριστόπουλος), Μεν δριν ός, Χατζημελετιάδης, Παπ αδάκης(46’ Καμπ όλης), Σαχ όλι(69΄Μαρκόπουλος).
ΠΑΓΚΟΣ: Μαυρον άσος, Υ φαν τής,
Φρυγαν άς, Φουρν άρης.
ΑΟ ΖΩΦΡΙΑ(προπον ητής Δημήτρης
Μηλόπ ουλος): Πλαταν ιάς, Βασιλείου,
Καλαμαράς (26’Φελλάς), Ρόν το, Νίκα,
Ξεν άκης, Κάσσος, Καρλαμπ ίκης(32’
λόγω τραυματισμού Μήν ος), Μουρμούπ ας(65’Νέρης),
Καραπ αν αγιωτίδης(69’Ράγγος),
Κων σταν τιν ίδης(69’Σπυρόπουλος).
ΠΑΓΚΟΣ: Τσαλαπάτης, Χάσα, Κλεισιάρης, Κληρον όμος.
***Τον αγών α παρακολούθησαν και
οι δύο τραυματίες ποδοσφαιριστές Τάσσος Φλέγγας, και Θοδωρής Θεοδωρόπουλος.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
2ης ΦΑΣΗΣ

Ανακοινώθηκαν απο την επιιτροπή
διαιτησίας οι διαιτητές και οι βοηθοί
για της αγώνες της(2η φάσης)κυπέλλου
στην Δυτική Αττική.

Οι επαναληπτικοί αγώνες του
Κυπέλλου της 2ης φάσης θα διεξαχθούν την Τετάρτη 28/10/2020.

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ (πρώτο μάτς 5-0) ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
ΧΡΕΛΙΑΣ Θ., ΧΑΝΤΖΙΚΟΣ Γ.,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 2-2 ΣΤΗΝ ΡΑΦΗΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΥΕΛΛΑ

Ωρα έναρξης(15:00)

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (πρώτο ματς 2-2) ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΑΝΔΡΕΟΥ Ε.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ (πρώτο μάτς 0-1)ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΝΤΑΟΥΛΑΣ Φ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Μ.
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΒΥΖΑΣ (πρώτος αγώνας 1-4)ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΦΙΤΣΑΣ Γ., ΠΛΑΚΑΣ Χ., ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Β.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (πρώτο μάτς 8-0)
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΝΑΚΟΣ Π., ΚΟΡΕΣΤΗ Ζ., ΠΟΛΥΖΟΣ Δ.
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ (πρώτο μάτς 4-0)ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π., ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΠΛΑΚΑΣ Σ.
ΠΕΜΠΤΗ 29/10

17:30

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ (πρώτος αγώνας
1-6) ΓΗΠΕΔΟ (ΒΥΖΑ) 15:30
ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΖEΪΜΠΕΚΗΣ Β., ΧΡΥΣΕΛΗΣ Γ.

Ο Ακράτητος τσί μπησε τον
πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα της Γ΄Εθνικής(3η αγωνιστική) στο γήπεδο Ραφήνας από
την Θύελλα 2-2.
Tα τέρματα των γηπεδούχων
σημείωσε ο Δημητρίου( 8' 94').
Για λογαριασμό του Ακράτητου
σκόραραν οι Καραγιάννης 21'
και Μιχάλης 40'.
Διαιτήτευσε ο Ξηρογιάννης.

ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ (Νίκος Μεσολόγγης): Πάντος, Ντόσκας (77΄Μαργέτης),
Μανδύλης, Φύτρος, Γεωργόπουλος, Γεραγωτέλλης, Χαρακτίδης (53΄ Ζέκιο),
Αράπης, Σουλτανίδης, Δημητρίου, Παντελίδης.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ (Χάρης Κοπιτσής): Μουζάκης, Καριατλής, Μιχάλης (90΄
Φιλίππου), Μιχαηλίδης, Βουρνάζος, Αμπάρα, Κοντιζάς, Τσαπουράς, Τσιγγόπουλος (65΄ Ρούμπος), Καραγιάννης(80′ Λουβερδής), Ρεμούνδος.
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Ο ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ 2-1 ΤΟΝ ΜΕΓΑΡΙΚΟ
Σπουδαία νίκη για τον Πυρρίχιο που επικράτησε
στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής στην Γκορυτσά
του Μεγαρικού με 2-1.
Δράστης των δύο τερμάτων για τους γηπεδούχους
ο Τσιριγώτης(5’, 81’).

Για λογαριασμό της ομάδος του Γιώργου Χατζή
σκόραρε ο Μανώλης(32’).

Διαιτητής ο Μανούρας Χ.Βοηθοί: ΧρυσέληςΦούρκας.
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Σωπι άδης Θ., Μουστάκα, Ερμπαλί δης, Πι περί δης Σ., Τ σι ρι γώτης, Κέλι ,
Τσούλφας(68’ Στύλα), Πιπερίδης Γ., Σωπιάδης
Χ.(91’ Παντελ΄ξς), Παπαδόπουλος(88’ Στεφανίδης),
Αγγελιδάκης.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Ανδρέου, Πέππας(86’ Λαζαρίδης),
Χριστοδουλίδης, Χιώτης, Πατσιονίδης, Μανώλης,
Καλέμι, Καραγιάννης(62’ Πουλάκης), Σερταριδης,
Παντελίδης, Δέσκος(62’ Γκελάι).

ΝΙΚΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Ο Αστέρας Μαγούλας με γκόλ στις καθυστερήσεις εποκράτησε στο Γιώργος
Ρουμελιώτης της Λαμπερής Ελευσίνας με 3-2 στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής σημειώνοντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΘΑ ΕΚΔΩΣΕΙ Ο ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Το Δ.Σ. του Πυρρίχιου Ασπροπύργου αποφάσισε και
φέτος - όπως κάθε χρόνο - να βγάλει κάρτες διαρκείας
παρά την απαγόρευση εισόδου φιλάθλων στα γήπεδα
λόγω της πανδημίας. Καλούμε όλους τους φίλους της
ομάδας να πάρουν μία κάρτα με μοναδικό σκοπό να
ενισχύσουν το έργο μας σε μια δύσκολη χρονιά και όλοι
μαζί να ξεπεράσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις που
έφερε η πανδημία στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
Ευχαριστούμε τον Iliadis Coffee and Food Aspropirgos για την ευγενική του χορηγία και την στήριξη του.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ.

Τα τέρματα για την ομάδα του Γιάννη Μπότση πέτυχε ο Σωπιάδης(24’, 92’
πέναλτι) και ένα ο Σταλμπουτζής(55’).
Για λογαριασμό της Λαμπερής τα τέρματα σημείωσε ο Μποφίλιος(31’, 76’).
Η Λαμπερή τελείωσε το μάτς με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του
Χατζή του Χατζή.

ΕΚ

ΤΩΝ

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ

Διαιτήτευσε ο Χρόνης.Boηθοί: Τσαγανού-Φαρμάκης.

ΛΑΜΠΕΡΗ: Καίσαρης Κ., Κακλαμάνης, Λαμπράκος, Αγγέλου(73’ Αδαμόπουλος), Μποφίλιος, Κακούσιος, Χατζής, Δάουλας, Γιαννακάκογλου(85’ Καίσαρης Π.), Τζάνος(59’ Χαϊμανατζής), Κοριόζος(85’ Οικονόμου).

ΑΣΤΕΡΑΣ: Τσαπάρας, Χωραβάτης(46’ Μαρινόπουλος), Αδάμ, Κικίδης, Σταλμπουτζής, Σιδηρόπουλος(77’ Καμενίδης), Χαλκίδης(46’
Σούτα), Αραπάκης(41’ Γούτσιος), Σωπιάδης, Μοίρας, Τσακουρίδης.

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΕΔΡΑΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ
Ο Απόλλωνας Ποντίων
Ασπροπύργου πέρασε σαν σίφουνας και
από τη Νέα Πέραμο με
4-0(ημίχρονο 3-0)
κάνοντας το 5χ5 και
προηγείται στον πίνακα με 15 βαθμούς μαζί
με τον Βύζα Μεγάρων.
Τα τέρματα για την
ομάδα του Ανδρέα
Παχατοτρίδη σημείωσαν οι Σιδηρόπουλος
36' Χιονίδης(61’),
Κωσταράς(65’) και Πουρουζίδης(77’).

Διαιτητής ήταν ο Μιχάλης ο Δημόπουλος.Βοηοί:
Παύλος-Καντανολέων.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ:
Κεχαγιάς, Μυρτάι(80’
Διολέτης), Μιχαηλίδης,
Αναστασίου Μ., Σεβαστής, Αναστασίου Ι.,
Ζουμπλιός(69’ Πνευματικάκης), Κουτσόπουλος(46’ Αριστόπουλος), Καραγιάννης,
Δράγασης.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Νικολάκης, Μπαρντόκ(78’ Παροτσίδης), Χιονίδης(71’
Πουρουζίδης), Σκαμαντζούρας, Πετσίτης, Νάκας,
Κουσίδης(71’ Στογιάννης), Σιδηρόπουλος, Μεϊμαρίδης(58’ Μυρσινιάς), Κωσταράς(78’
Συμεωνίδης), Αθανασιάδης.

Ο Πανελευσινιακός γνώρισε την δεύτερη ήττα στα
πλαίσια της 3ης αγωνιστικής στην Σαλαμίνα από
τον Αίαντα με 0-1.
Το μοναδικό τέρμα σημείωσε ο Θανάσης Μπίσα
στο 56' ο οποίος αποδείχτηκε χρυσή αλλαγή. Οι
γηπεδούχοι είχαν δοκάρι με τον Λεσάι στο 69’.
Διαιτήτευσε ο Μαχαίρας(Αθηνών).
ΑΙΑΣ(Βαγγέλης Λαϊβεράς): Βουτσινάς, Λεσάι,
Λιάτος, Μπιμάι, Τζαφέρη, Φιλιμέγκας, Ντιανάτζεβιτς(46’ Ρισβάνης), Μπουρούς(46’ Μπίσα), Κουπετώρης(85’ Μπαντούνας), Πινέιρο(79’ Τάνκα),
Πάμπλιτς.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(Θεόφιλος Καλύβας):
Σκλιας, Κακάμης (52’ Ατματζίδης), Λάμπρου(71’
Κακοσίμος), Οικονομόπουλος, Ζώνας, Μαρής,
Δουκάκης, Μπούσης(81’ Μπουρτένης) ,
Σεκούμπα, Μακρίδης, Τούσης(71’ Μπέχλης).

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

48

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
Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος όροφος στο Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800 μέτρα οικόπεδο . Ανταλλαγή με
διαμέρισμα τηλέφωνο 6974 311 396. Τιμή συζητήσιμη
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«Καταχωρηστέο στο
ΚΗΜΔΗΣ
&
ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών

Πληροφ ορίες: Νατάσα Κελεπούρη
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Μαραθών ος
104, (α΄ όροφ ος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη
Τηλ.22943-20585
E
m
a
i
l
:
promithies@marathon.gr
Μαραθών ας 23 /10/2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 19361

ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή υπηρεσιών
συν τήρησης και επισκευής
των κλιματιστικών μηχαν ημάτων του Δήμου Μαραθών ος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως
ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής
των κλιματιστικών μηχανημά-

των του Δήμου Μαραθώνος με
κριτήριο κατακύρωσης της
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή),
συν ολικού προϋπολογισμού
25.606,00 €.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από
ίδια έσοδα καθώς και από
χρηματοδότηση του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η κατάθεση των προσφορών
στο γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο) του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει από τη δημοσίευση
της διακήρυξης και καταληκτική
ημερομην ία παραλαβής τους
είν αι η 9η Νοεμβρίου 2020
ημέρα Δευτέρα και ώρα από
10:00 π.µ. έως 10:30 π.µ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, επί
της Λεωφόρου Μαραθώνος 104,
α΄ όροφος, από την αρμόδια
Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά
την ως άνω ημερομηνία.

Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή διαγωνισμού μέσω του πρωτοκόλλου
με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την επιτροπή, την
10:00 π.µ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφ ορών 10:30.
Οι προσφορές υποβάλλονται

στην αναθέτουσα αρχή με τους
εξής δύο τρόπους:
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφοράς
στο γραφείο πρωτοκόλλου του
Δήμου Μαραθώνος, ώστε να
λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η
προσφορά επιδίδεται στην
συνέχεια στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα
παραλαβής όπως ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα λήξης είναι
εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να
αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλλου).
Η προθεσμία για την παραλαβή
των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού δηλαδή την 6Η
Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή
και ώρα 15:00. Προσφορές, οι
οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν
έφθασαν έγκαιρα στο Δημοτικό
Κατάστημα, επιστρέφονται και
αυτές στους προσφέροντες,
χωρίς να αποσφραγιστούν.

Προσφορές που περιέρχονται
στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται

στο αρμόδιο όργανο (Επιτροπή
Διαγωνισμού) προ της εκπνοής
της προθεσμίας κατάθεσης, για
να
αποσφραγισθούν
στη
συνέχεια κατά την διεξαγωγή
του διαγωνισμού ώρα από 10:31
π.μ. μέχρι το πέρας της διαδικασίας.
Προσφορές που κατατέθηκαν
με τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν γίνονται
δεκτές.

Οι προσφορές θα υποβληθούν
με συμπλήρωση του έντυπου
της υπηρεσίας (Τιμολόγιο Προσφοράς)
στην
Ελληνική
γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα
του
Δήμου
http://www.marathon.gr ή από το
Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή
από τον πίνακα ανακοινώσεων
ή από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έκτακτη μετακίνηση 64 δοκίμων
πυροσβεστών προκειμένου να
ενταχθούν στον μηχανισμό
«ιχνηλάτησης» κρουσμάτων Covid-19

Στην έκτακτη μετακίν ηση 64 δοκίμων
πυροσβεστών προκειμέν ου ν α εν ταχθούν
στον
μηχαν ισμό
«ιχν ηλάτησης»
των
κρουσμάτων Cov id-19 προχωρούν τις
τελευταίες
ώρες
οι
επιτελείς
του
Υφυπουργείου Προστασίας του Πολίτη μετά
την ραγδαία αύξηση των φορέων του φον ικού
ιού, τα τελευταία 24ωρα.
Μάλιστα,
λόγω της εκτόξευσης των
κρουσμάτων που αιφν ιδίασε τις υγειον ομικές
αρχές
υπήρξε
κι
αύξηση
των
επον ομαζόμεν ων «ορφαν ών » κρουσμάτων
που έφθασαν πλέον το 61% .
Οι 64 πυροσβέστες που ακολούθησαν
ταχύρρυθμα σεμιν άρια θα εν ισχύσουν την
ομάδα των 80 ατόμων (από Πυροσβεστική,
Λιμεν ικό κλπ.) που ήδη προχωρούν σε
συν ομιλίες με φορείς του ιού και προσπαθούν
ν α προσδιορίσουν τον κύκλο επαφών τους,
ν α «χαρτογραφήσουν » και ν α βρουν τις
συρροές των διαγν ώσεων .

14-θριάσιο
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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 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

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

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

90τ.μ. στην Ελευσίνα, πλησίον

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ

κοινόχρηστα. Τιμή ενοικίασης 400€

ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΔΕΗ. Πλήρως αυτόνομο, χωρίς
Τηλ: 6937958083

Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2105570474 ΚΑΙ 2105573734

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΝΑΝΤΙ
ΓΗΠΕΔΟΥ 126 Τ.Μ. ΣΑΛΟΝΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑ 2
ΜΠΑΝΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6945178800 κος ΣΤΕΛΙΟΣ.

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
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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

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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 Ελευσίνα, 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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
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

16-θριάσιο

Κατεβαίνει στο Μαρούσι το Καζίνο Πάρνηθας

Tρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

Επένδυση 200 εκατ. Δημιουργούνται 1.000 νέες θέσεις εργασίας.

Στο Μαρούσι οδεύει το καζίνο του ομίλου
Regency. Στην τελική ευθεία η επένδυση €200
εκατ. με κατασκευή πεντάστερου ξενοδοχείου
και καζίνο. Οι παρεμβάσεις σε Λ. Κηφισίας και
Σπ. Λούη. Δημιουργούνται 1.000 νέες θέσεις
εργασίας.

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες
για την έναρξη των εργασιών της μεγαλύτερης
τουριστικής επένδυσης στα Βόρεια Προάστια της
Αθήνας. Μετά την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, καθώς και της Στρατηγικής Μελέτης Περι βαλλοντι κών Επι πτώσεων από το
Συμβούλι ο Μητροπολι τι κού Σχεδι ασμού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η
επένδυση ύψους 200 εκατ. ευρώ του Ομίλου
Regency εισέρχεται στην τελική ευθεία.
Το «VORIA», όπως ονομάζεται το έργο της
ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πόλου Τουρισμού και Ψυχαγωγίας στο Μαρούσι, αφορά στη
δημιουργία ενός διεθνώς πρότυπου τουριστικού
συγκροτήματος, το οποίο θα αναβαθμίσει ολιστικά την περι οχή, δι αμορφώνοντας συνθήκες
ισόρροπης και πολυεπίπεδης ανάπτυξης για
ολόκληρη την Αττική.
Παράλληλα, θα στεγάσει και το ιστορικό Καζίνο
της Πάρνηθας, η μετεγκατάσταση του οποίου,
πέραν του ότι προβλέπεται από σχετικό Νόμο,

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ενημέρωση σχετικά με
τον Εορτασμό της
«Εθνικής Επετείου της
28ης Οκτωβρίου 1940»

Ο Δήμος Ασπροπύργου και το
Πνευματικό Κέντρο σας γνωρίζουν ότι,
λόγω της επικρατούσας κατάστασης
και των κυβερνητικών μέτρων που
έχουν ληφθεί προς αποφυγή
διασποράς του κορωνοϊού,
δεν θα προβούν στη διοργάνωση
των πάγιων εκδηλώσεων,
όπως γίνονταν κάθε χρόνο.
Συγκεκριμένα, αντί για τις καθιερωμένες
τελετές παραμονή αλλά και ανήμερα
της Εθνικής Επετείου της 28ης
Οκτωβρίου 1940, θα πραγματοποιηθεί
μια σύντομη, λιτή τελετή στο Μνημείο
Ηρώων με αριθμό προσκεκλημένων
σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση της Πανδημίας του
COVID-19.
Επίσης, για τους ίδιους λόγους δεν θα
πραγματοποιηθεί η Μαθητική
Παρέλαση καθώς και η ετήσια
Εκδήλωση Βράβευσης μαθητών που
εισήχθησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της χώρας.

είναι επιβεβλημένη, πλέον, λόγω
των νέων εξελίξεων στην αγορά
τυχερών παιγνίων. Η νέα επένδυση
θα δημιουργήσει 1.000 νέες θέσεις
εργασίας, ενώ θα διασφαλίσει τις
1.000 θέσεις εργασίας που συντηρεί ήδη το Καζίνο της Πάρνηθας.
Πιο συγκεκριμένα, στην έκταση
των 55.000 τ.μ., όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση, περιλαμβάνεται η
κατασκευή: ξενοδοχείου 5*, καζίνο,
καταστημάτων εστί ασης, χώρων
Πολιτισμού, εκδηλώσεων και αναψυχής, υπόγειων parking.

Ανάπτυξη με κέντρο το Περιβάλλον

Το «VORIA» θα ξεχωρίζει όχι μόνο για τον
μοναδικό αρχιτεκτονικό του σχεδιασμό, αλλά και
για την περιβαλλοντική αναβάθμιση που θα επιφέρει στην περιοχή. Το πράσινο θα κυριαρχεί
ακόμη και στι ς οροφές του βι οκλι ματι κού
κτηρίου, ενώ πάνω από το 50% της συνολικής
έκτασης θα αποτελεί ται από ελεύθερους,
κοινόχρηστους χώρους και πανέμορφους κήπους. Αξίζει να σημειωθεί πως το μέγιστο ύψος του
κτηρίου θα είναι αρκετά χαμηλότερο από τα υπόλοιπα κτήρια της περιοχής, με τον ειδικό του σχεδιασμό να μειώνει ακόμη περισσότερο την αίσθηση ύψους-όγκου.

Εμβληματική επένδυση «Δημοσίου συμφέροντος»

Το έργο-τοπόσημο για την περιοχή αποτελεί μία
από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις, με
δυναμικά, πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη χώρα.
Το Δημόσιο θα συνεχίσει να διατηρεί το 49% των
μετοχών της «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας», με το
κόστος της νέας επένδυσης να βαρύνει αποκλειστικά τους ιδιώτες μέτοχους.
Εκτός από την αύξηση των εσόδων για το Δημόσιο, λόγω και της διασφάλισης της βιωσιμότητας
του Καζίνο της Πάρνηθας, το νέο συγκρότημα θα
εμπλουτίσει και θα ενδυναμώσει το τουριστικό
προϊόν της Αττικής, σε μια κατηγορία υψηλής
ζήτησης.

