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ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ
21:00 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

σελ. 3

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
2ΟΥ ΕΠΑΛ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Ο αντιπρόεδρος της Βουλής
κατέθεσε αναφορά προς την
Υπουργό Ν. Κεραμέως
σελ. 2-4

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ:

Νέα διαδικασία

Δέσμη 9 μέτρων στήριξης για τις
επιχειρήσεις των Αχαρνών
που πλήττονται από τον κορωνοϊό

ελέγχου -και
των ΟΤΑ-

από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΦΕΚ)
σελ. 2

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Θεραπευτική άσκηση των
ΑμεΑ στο Δημοτικό
Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου
Νέα διανομή προϊόντων για
τους δικαιούχους ΤΕΒΑ

Από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας

σελ. 5

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Υπουργείο Παιδείας:
Προστίθενται νέα σχολεία στο
πρόγραμμα σχολικών γευμάτων
σελ. 6

Πρόσθετο ηλεκτρονικό
εξοπλισμό στα Γυμνάσια και
Λύκεια του Δ. Φυλής,
χορηγεί ο Νίκος Χατζητρακόσιας
σελ. 5

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

σελ. 8

ΤΑΣΟΣ ΜΙΚΡΟΣ:

τερματοφύλακας Ηρακλή Ελευσίνας

΄΄ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΑΝΟΥΜΕ

ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΥΘΜΟ ΜΑΣ΄΄

Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΜΕ 64
ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤ ΟΡΙΑΣ ΕΚΑΝΕ
ΦΕΤ ΟΣ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤ ΑΣΗ

σελ. 10-11

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Αντωνάρας Δημήτριος Γ.
28ης Οκτωβρίου 49, , 2105571663
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιερά Οδός 22, 2105546448
MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Παππού Γεωργία Ι.
Λεωφόρος Φυλής 186, 2102474995
ΧΑΪΔΑΡΙ
Αποστολοπούλου Ελένη Δ.
Καραϊσκάκη 72, 2155155727

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

Συννεφιά η θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Δαμασκηνός, Δαμασκηνή
Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη

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

Νέα διαδικασία ελέγχου -και των ΟΤΑαπό το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΦΕΚ)

Τη διαδικασία με την
οποία
το Ελεγκτικό
Συνέδριο θα ελέγχει την
ύπαρξη, λειτουργία και
αποτελεσματικότητα του
«Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου» στους
φορείς που υπάγονται
στη δικαιοδοσία του
καθόρισε με απόφαση
της Ολομέλειας
το
Ανώτατο Δημοσιονομικό
Δικαστήριο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 169
παρ.2 του Δημόσιου Λογιστικού, το Ελεγκτικό
Συνέδριο , παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την
αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου όλων των φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης(και των ΟΤΑ).
Επίσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 54 Α
παρ. 3 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως η διάταξη αυτή θεσπίσθηκε με το άρθρο
347 του ν. 4700/2020: «Αν ο Επίτροπος κρίνει ότι το

σύστημα εσωτερικού ελέγχου
του ελεγχόμενου
από αυτόν ειδικού
λογαριασμού ή
οργανισμού
τοπικής
αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου
δ η μ ο σ ί ο υ
δικαίου ή άλλου
φορέα που υπάγεται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου λειτούργησε αποτελεσματικά κατά το
κρίσιμο οικονομικό έτος, περιορίζοντας στο ελάχιστο τον δημοσιονομικό κίνδυνο, μπορεί, ύστερα
από έγκριση του Τμήματος Ελέγχων, να μην ασκήσει έλεγχο στις υποκείμενες στους λογαριασμούς
συναλλαγές και πράξεις».
Να σημειωθεί ότι ο εν λόγω έλεγχος μπορεί να
αφορά όχι μόνο το τρέχον δημοσιονομικό έτος αλλά
και προηγούμενα.

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Ο αντιπρόεδρος της Βουλής κατέθεσε αναφορά προς την Υπουργό Ν. Κεραμέως

Ο

Αν τιπρόεδρος της Βουλής και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Θαν άσης Μπ ούρας, κατέθεσε
αν αφορά προς την Υ πουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως με αφορμή την με αρ. πρωτ. 18877/09-11-2020
επιστολή του Δημάρχ ου Ελευσίν ας, κ.
Αργύρη Οικον όμου (στην εικόν α δεξιά) .
Στην επιστολή του ο κος Οικον όμου,
υπογραμμίζει την αν άγκη μετατροπής του
2ου ΕΠΑ.Λ. Ελευσίν ας σε εσπ εριν ό
ΕΠΑ.Λ. και διαβεβαιών ει ότι το συγκεκριμέν ο σχ ολείο είν αι έτοιμο για τη μετατροπή του σε εσπεριν ό από πλευράς υποδομών , προσωπικού, εργαστηρίων και
χ ώρων .
Επίσης, ο κος Μπούρας κατέθεσε και
την με αρ. πρωτ. 108/20.5.2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίν ας
με θέμα τη γν ωμοδότηση του Δημοτικού
Συμβουλίου επ ί των π ροτάσεων της
Διεύθυν σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής για τη μετατροπή του
2ου ΕΠΑ.Λ. Ελευσίν ας σε Εσπεριν ό
ΕΠΑ.Λ. (ακολουθεί στη σελίδα 4).

Ο κος Μπούρας θα εξακολουθεί να
παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του
θέματος έως την επίλυσή του έτσι
ώστε να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι
μαθητές Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης της περιοχής της Δυτικής Αττικής.

συνεχιζεται στη σελίδα 4
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ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δήμος Χαϊδαρίου
ΣΤΙΣ 21:00 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
Θεραπευτική άσκηση

Στις απολύτως αν αγκαίες θα περιοριστούν οι μετακιν ήσεις σε όλη την Ελλάδα
από σήμερα Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
από τις 9:00 το βράδυ έως τις 5:00 το πρωί
αν ακοίν ωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχ είρισης Κρίσεων Νίκος
Χαρδαλιάς.
Οι πολίτες, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, θα
μπορούν ν α μετακιν ούν ται εκείν ο το διάστημα αυστηρά και μόν ο για λόγους
εργασίας, υγείας και συν οδείας των
κατοικίδιων ζώων κάθε ν οικοκυριού και σε
κον τιν ή απόσταση από την κατοικία.
Σύμφων α με τον κ. Χαρδαλιά, ο λόγος του
περιορισμού βασίζεται στη διαπίστωση ότι
πραγματοποιούν ται περιττές μετακιν ήσεις,
κυρίως σε οικίες πολιτών που αυξάν ουν
την κιν ητικότητα και άρα διευκολύν ουν τη
μετάδοση του ιού.
Κατά το συγκεκριμέν ο χ ρον ικό διάστημα, εξακολουθεί ν α απαιτείται η αποστολή SMS
προς το 13033 σε περίπτωση μετακίν ησης για λόγους
υγείας (sms με κωδικό 1) ή συν οδείας κατοικίδιου ζώου
(sms με κωδικό 6), καθώς και η βεβαίωση εργαζομέν ου
σε περίπτωση μετακίν ησης για λόγους εργασίας. «Άρα
μετά τις 9 το βράδυ και μέχ ρι τις 5 το πρωί, μετακίν ηση
μόν ο για εργασία, εξαιρετικές περιπτώσεις υγείας (sms
με κωδικό 1) και μικρή βόλτα κατοικίδιου πλησίον της
οικίας μας με sms με κωδικό 6».
Παράλληλα γν ωστοποίησε ότι τις πρώτες 4 μέρες του
γεν ικού lockdown π ραγματοπ οιήθηκαν 301.794
έλεγχ οι.
Επιπλέον κατά τη διάρκεια της εν ημέρωσης διευκριν ίστηκε ότι η ατομική άθληση δεν αφορά την άθληση/προπόν ηση στο πλαίσιο των αθλητικών σωματείων αλλά αυστηρά και μόν ο στην ατομική άθληση σε
συν θέσεις έως 3 άτομα και με ισχ υρή σύσταση αυτή
ν α πραγματοποιείται κατά προτίμηση κον τά στην
οικία των πολιτών .
Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς επαν έλαβε ότι το κυν ήγι
και το ψάρεμα δεν επιτρέπον ται, καθώς η Επιτροπή
των Επιδημιολόγων ομόφων α απέρριψε το σχ ετικό
αίτημα, βασισμέν η τόσο σε επιδημιολογικά αλλά κυρίως
σε κριτήρια αποφυγής περιττών μετακιν ήσεων .
Όσον αφορά την τηλεργασία, αν ακοιν ώθηκε ότι
κάθε οργαν ισμός του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
υποχ ρεούται από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ν α

θριάσιο-3

των ΑμεΑ στο Δημοτικό
Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου

διαθέτει αν ά πάσα στιγμή έκθεση που ν α τεκμηριών ει
τη λειτουργία με το απολύτως αν αγκαίο προσωπικό και
τους εργαζόμεν ους που έχ ουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας.
«Οι έλεγχ οι για την εφαρμογή της τηλεργασίας και των
υπ ολοίπ ων μέτρων π ροστασίας στους χ ώρους
εργασίας ήδη έχ ουν εν ταθεί σημαν τικά από μικτά κλιμάκια του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της
Εθν ικής Αρχ ής Διαφάν ειας και θα συν εχ ιστούν με
αμείωτους ρυθμούς το επόμεν ο διάστημα», σημείωσε ο
κ. Χαρδαλιάς.
Παράλληλα, αν έφερε ότι εν θαρρύν ουν και συστήν ουν στους τηλεοπτικούς σταθμούς ν α προσαρμοστούν στα συγκεκριμέν α κριτήρια, μειών ον τας στον
απολύτως απαραίτητο αριθμό τους παρουσιαστές
εκπομπών και τους προσκεκλημέν ους που βρίσκον ται στο στούν τιο.
«Οι επόμεν ες εβδομάδες παραμέν ουν ιδιαίτερα
κρίσιμες. Αν αγν ωρίζουμε την κόπωση όλων μας.
Ωστόσο είμαστε σε έν α κομβικό σημείο, που χ ρειάζεται ν α οπλιστούμε με υπομον ή και επιμον ή για ν α
μπορέσουμε ν α προστατεύσουμε ο έν ας τον άλλο και
ν α αν τιμετωπίσουμε το δεύτερο κύμα της παν δημίας.
Περιορίζον τας την περιττή κιν ητικότητα σε όλη τη
χ ώρα, περιορίζουμε τη μεταφορά, τη μετάδοση του ιού,
περιορίζουμε τις πιθαν ότητες για ν έα clusters, ν έες
συρροές, ν έους επιδημιολογικούς πολλαπλασιαστές»,
κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου εν ημερών ει ότι σύμφων α με την
ΚΥ Α Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342-ΦΕΚ 4899/Β/06.11.20 καθώς
και τις Διευκριν ιστικές Οδηγίες της Γ.Γ.Α., το Δημοτικό
Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020, ΜΟΝΟ για θεραπευτική
άσκηση από άτομα με αν απηρίες, με είσοδο στο Κολυμβητήριο και των συν οδών τους.
———
Η θεραπευτική άσκηση θα πραγματοποιείται κατόπιν
ραν τεβού και εφόσον πληρούν ται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
1 - Έχ ει συν ταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος
θεραπείας
2 - Προσκόμιση πρόσφατης ιατρικής βεβαίωσης που
επιτρέπει τη συγκεκριμέν η θεραπευτική μέθοδο κατά
την τρέχ ουσα χ ρον ική περίοδο
3 - Για εν ήλικες και παιδιά 9-18 ετών : προσκόμιση
βεβαιώσεων από Καρδιολόγο και Δερματολόγο, για ν έα
μέλη. Για παλαιά μέλη, εφόσον έχ ουν λήξει (αν αγράφεται στην κάρτα μέλους) θα πρέπει ν α προσκομισθούν εξ’ αρχ ής.
- Για παιδιά έως 8 ετών : προσκόμιση βεβαιώσεων
από Καρδιολόγο, Δερματολόγο και Παιδίατρο, για ν έα
μέλη. Για παλαιά μέλη, εφόσον έχ ουν λήξει (αν αγράφεται στην κάρτα μέλους), θα πρέπει ν α προσκομισθούν εξ΄ αρχ ής μόν ο οι βεβαιώσεις από Καρδιολόγο και
Δερματολόγο.
4 - Προσκόμιση βεβαίωσης από ΚΕ.Π.Α.
———
Πληροφορίες και ραν τεβού στο τηλέφων ο της γραμματείας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου: 210-5980511 ,
καθημεριν ά από τις 08.00-13.00.

ΝΕΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
- Αναστολή λειτουργιών έως τις 18/11/2020

Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει τους
δημότες ότι λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID 19, προληπτικά θα παραμείνουν κλειστές όλες οι υπηρεσίες του
Δήμου που στεγάζονται στα δύο κτήρια
επί της Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα από
την Πέμπτη 12/11/2020 έως και την
Τετάρτη 18/11/2020.
Η απόφαση αυτή ελήφθη από τον
Δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό, με
αποκλειστικό γνώμονα την προστασία
των εργαζομένων και των συναλλασσόμενων πολιτών, ενώ έχει ως στόχο την
αποφυγή διασποράς της νόσου.
Ο Δήμος Αχαρνών στέκεται με σύνεση
και ψυχραιμία απέναντι στη διαμορφωθείσα κατάσταση. Ταυτόχρονα όμως
συνεχίζονται οι ενέργειες για την προμήθεια rapid test, προκειμένου να διεξαχθεί δωρεάν δειγματοληπτικός

➡ Πρασίνου και Περιβάλλοντος,
➡ του τμήματος Πολιτικής Προστασίας,
καθώς επίσης και
➡ η λειτουργία στα ΚΕΠ και σε όλες τις
εξωτερικές δομές (συμπεριλαμβανομένων και των υπαγομένων στα Νομικά
Πρόσωπα).
Για οποιοδήποτε επείγον ζήτημα οι
δημότες μπορούν να απευθύνονται στο
☎ τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου (2132072300-1) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@acharnes.gr.
Διαβάστε αναλυτικά στο

έλεγχος στους δημότες. Για τη διαδικασία θα υπάρξει σχετική ενημέρωση με
νεότερη ανακοίνωση.

Τονίζεται δε, πως θα συνεχιστούν οι
εργασίες από τα εξωτερικά συνεργεία:
➡ των Διευθύνσεων Καθαριότητας,
➡ Τεχνικών Υπηρεσιών,

http://www.acharnes.gr/content/section-4726...
#μένουμε_ασφαλείς #μένουμε_σπίτι
#acharnes
#covid19
#πρόληψη
#dimosacharnon

4-θριάσιο
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Η συνέχεια από τη σελ. 2

Διευθέτηση του ρέματος
Ερασίνου Ανατ. Αττικής

Τη Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2020 υπεγράφη η
σύμβαση για την εκτέλεση του έργου:
«ΔΙΕΥΘΕΤ ΗΣΗ Τ ΟΥ ΡΕΜΑΤ ΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με την ανάδοχο εταιρεία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ».
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 20142020 και ανήκει στο πακέτο των 10 αντιπλημμυρικών έργων που έχουν δανειοδοτηθεί από την

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Αποσκοπεί στην αντιπλημμυρική προστασία της
περιοχής των Κεντρικών και Νότιων Μεσογείων,
που περιλαμβάνουν αρκετούς Δήμους (Σπάτα –
Παιανία – Υμηττός – Κορωπί – Μαρκόπουλο
Μεσογαίας – Καλύβια – Κουβαράς), λαμβάνοντας
υπόψη την προστασία και ανάδειξη του σημαντικού
υγροτόπου στις εκβολές του Ερασίνου στην Βραυρώνα, όπως επίσης και των ιδιαίτερα σημαντικών
αρχαιολογικών μνημείων (Ναός Αρτέμιδος) στον
ίδιο χώρο.

Στο έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κύρια
έργα:
•
Φράγμα ανάσχεσης πλημμυρών.
•
Έργα διευθέτησης κατάντη του φράγματος
ανάσχεσης, του ρέματος Αγ. Γεωργίου, του ρέματος Κοιλάδας των Βασιλέων και του ρέματος Μαρκοπούλου.
•
Έργα διευθέτησης ανάντη του φράγματος
ανάσχεσης.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου υπολογίζεται
το Μάιο του 2023 και ο προϋπολογισμός του είναι
περίπου 49.000.000,00 €.

6978087309

θριάσιο-5
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ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ‘’ΛΟΥΚΕΤΟ’’ ΣΤΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΗ
ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ -ΜΕΝΙΔΙΟΥ

Νέα διανομή προϊόντων για
τους δικαιούχους ΤΕΒΑ
Από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας

Σ

το πλαίσιο του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-ΕρυθρώνΟινόης θα προχωρήσει σε διανομή προϊόντων σε όλες τις δικαιούχες οικογένειες από τις 16/11/2020 μέχρι και τις 20/11/2020 από τις
08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.
Θα διανεμηθούν τρόφιμα ξηρού φορτίου (μακράς διάρκειας) και απορρυπαντικά.
Για το συντονισμό της διαδικασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα οι δικαιούχοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Κοινωνικό
Λειτουργό του Δήμου, Μιχάλη Αντωνίου, στο τηλέφωνο 213 2014 924

Σ

ε κλείσιμο 41 ακόμα καταστημάτων
σε όλη την Ελλάδα π ροβαίν ει
άμεσα η Εθν ική Τράπεζα Ελλάδας,
όπ ως αν ακοίν ωσε την π ερασμέν η
Παρασκευή 6/11 στους διευθυν τές των
καταστημάτων αυτών , μια εξέλιξη που
σχ ετίζεται άμεσα με την προώθηση του
επικείμεν ου προγράμματος εθελούσιας
αποχ ώρησης περίπου 1000 υπαλλήλων .
Συγκεκριμέν α στη λίστα με 41 καταστήματα της Εθν ικής Τράπεζας περιλαμβάν εται κι αυτό του Μεν ιδίου στη
Λεωφόρο Πάρν ηθος:
1. Αγ Θωμά
2. Οδ. Σοφούλη

Πρόσθετο ηλεκτρονικό εξοπλισμό στα Γυμνάσια και Λύκεια, χορηγεί,
λόγω του κορονοϊού, ο Νίκος Χατζητρακόσιας

Πρόσθετο ηλεκτρον ικό εξοπλισμό στα
σχ ολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα χ ορηγήσει ο Νίκος Χατζητρακόσιας.
Ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής κιν ήθηκε, άμεσα, για
ν α καλύψει τις αν άγκες τηλεκπαίδευσης, λόγω της παν δημίας. Ζήτησε από
τους διευθυν τές των σχ ολείων ν α του

προσδιορίσουν το υλικό που χ ρειάζον ται και κίν ησε, ταχ ύτατα, τις σχ ετικές διαδικασίες, εξασφαλίζον τας την
έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και
της Σχ ολικής Επιτροπής.
Αξίζει ν α αν αφερθεί ότι ο Νίκος Χατζητρακόσιας είχ ε χ ορηγήσει, μετά από
αίτημα των διευθυν τών , ηλεκτρον ικούς υπολογιστές στα σχ ολεία, πριν

από την έν αρξη της σχ ολικής
χ ρον ιάς και συγκεκριμέν α στις 3
Σεπτεμβρίου 2020.
Άλλωστε τη σχ ετική διαδικασία
ακολουθεί κάθε χ ρόν ο, αφού
μετά το τέλος του σχ ολικού
έτους καλύπτει τις αν άγκες των
σχ ολικών
μον άδων
σε
συν τήρηση και εξοπλισμό.

3. Περισσού
4. Αγ. Βαρβάρας
5. Μητροπόλεως
6. Σόλων ος
7. Ν. Κόσμου
8. Λεωφόρος Δημοκρατίας - Πειραιάς
9. Πικερμίου
10. Γλυκών Νερών
11. Καλυβιών Αττικής
12. Καματερού
13. Λεωφόρος Κηφισίας
14. Κέν τρου Αμαρουσίου
15. Λεωφόρος Πάρνηθος - Μενιδίου
και άλλα πολλά στην επαρχία

(πηγή:dikaiologitika.gr)

6-θριάσιο
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ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Υπουργείο Παιδείας: Προστίθενται νέα σχολεία στο
πρόγραμμα σχολικών γευμάτων
Η Ένωση Δημάρχων Αττικής καταδικάζει
με τον πλέον απόλυτο τρόπο
την απαράδεκτη εισβολή μελών της
"Οργάνωσης Ρουβίκωνας" στο γραφείο
του συναδέλφου Δημάρχου Λυκόβρυσης Πεύκης Τάσου Μαυρίδη

Με αφορμή την απαράδεκτη και με χαρακτηριστικά
(τραμπουκισμού) εισβολή μελών της "Οργάνωσης
Ρουβίκωνας"
στο γραφείο του συναδέλφου
Δημάρχου Λυκόβρυσης - Πεύκης Τ άσου
Μαυρίδη, η Ένωση Δημάρχων Αττικής καταδικάζει με αγανάκτηση και με τον πλέον απόλυτο
τρόπο την αυταρχική και συγχρόνως εγκληματική
αυτή ενέργεια.

Έκνομες και σαφώς προσδιορισμένες άδικες
πράξεις, που στο όνομα δήθεν της αλληλεγγύης
"αδικημένων πολιτών" πλήττουν τους Δημοκρατικούς θεσμούς, κινούνται στα πλαίσια του ποινικού
νόμου και είναι καταδικαστέες.
Παρά δε την γραφικότητα τους είναι επικίνδυνες,
στο βαθμό που μένουν ατιμώρητες, αφού ενθαρρύνουν φαινόμενα αυτοδικίας και αυθαιρεσίας
και συνακόλουθα πλήττουν την τιμή, την υπόληψη,
την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα συμπολιτών
μας (αιρετών και μη).

Η ΕΝ.Δ.Α. συμπαρίσταται και στηρίζει με κάθε
νόμιμο μέσο, την όλη αντιμετώπιση και ασφαλώς
την δήλωση του Δημάρχου ότι "δεν πτοείται και
δεν εκφοβίζεται", προτρέποντας τους συναδέλφους, να εξακολουθούν να υπηρετούν τους Δημότες
τους ανεπηρέαστοι από τέτοιους είδους "τραμπουκισμούς". Άλλωστε σ’ αυτούς που τους εξέλεξαν λογοδοτούν καθημερινά και μόνο.

Παράλληλα η Ένωση ζητά από την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και άμεσα να πατάξει και να
εξουδετερώσει τέτοιου είδους φασιστικά φαινόμενα, προστατεύοντας τους δημοκρατικά εκλεγμένους αιρετούς και τους πολίτες γενικότερα.

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

Μετά τη διαπίστωση ότι ικαν ός αριθμός
γευμάτων δεν διαν έμον ταν , το υπουργείο
Παιδείας προχ ώρησε άμεσα σε επικαιροποίηση του αριθμού των συμμετεχ όν των
σχ ολείων , με σχ ετική εγκύκλιο της αρμόδιας υφυπουργού, Σοφίας Ζαχ αράκη.
Έπειτα από αν άλυση και εξορθολογισμό
των δεδομέν ων που συλλέχ θηκαν , έγιν ε
καταγραφή 33.938 αδιάθετων γευμάτων τα
οποία αποφασίστηκε ν α προσφερθούν σε
επιπλέον δικαιούχ ους μαθητές καθημεριν ά.
«Με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση του
προγράμματος και την κάλυψη όλων των
δυν ητικών δικαιούχ ων , ώστε ν α ωφεληθούν περισσότερες οικογέν ειες, προχ ωράμε
στην έν ταξη ν έων σχ ολικών μον άδων
στο πρόγραμμα “Σχ ολικών Γευμάτων ” με
33.938 επ ιπ λέον ν έους δικαιούχ ους»,
αν έφερε σε δηλώσεις της η κ. Ζαχ αράκη.
«Σε συν εργασία με τον ΟΠΕΚΑ και το Υ πουργείο
Εργασίας που στάθηκαν αρωγοί μας στο έργο αυτό,
προχ ωρήσαμε στις επόμεν ες διαδικαστικές κιν ήσεις
και προσδιορίσαμε τις ν έες σχ ολικές μον άδες για ν α
εν ταχ θούν και αυτές στο πρόγραμμα “Σχ ολικών
Γευμάτων ”, με επιπλέον δικαιούχ ους το σύν ολο των
παιδιών που φοιτούν σε αυτές», πρόσθεσε.

«Με τις πρωτοβουλίες αυτές αποδεικν ύουμε έμπρακτα τη σημασία που δίν ει το Υ πουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων στην ορθή αξιοποίηση και διαχ είριση
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με ωφελούμεν ους τους μαθητές
και τις οικογέν ειες τους. Θα συν εχ ίσουμε ν α στηρίζουμε έμπρακτα την ελλην ική οικογέν εια με μέριμν α για
κάθε παιδί σε κάθε μέρος της Ελλάδας», επεσήμαν ε η
υφυπουργός.
Η κ. Ζαχ αράκη δεν παρέλειψε ν α ευχ αριστήσει το
υπουργείο Εργασίας και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων και
την υφυπουργό, Δόμν α Μιχ αηλίδου, καθώς και τον
ΟΠΕΚΑ «για την άψογη συν εργασία και τον συν εχ ή
συν τον ισμό για την καλύτερη αξιοποίηση του σημαν τικού αυτού προγράμματος».

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΥ

47 ΔΥ ΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 9050615
48 ΔΥ ΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9051785
49 ΔΥ ΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥ ΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥ ΛΗΣ 9050296
50 ΔΥ ΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥ ΛΗΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ 9051878
51 ΔΥ ΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥ ΛΗΣ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ 9051752
52 ΔΥ ΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥ ΛΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ 9050287
53 ΔΥ ΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥ ΛΗΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ 9051778

ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Lockdown: Σούπερ μάρκετ μέχρι τις 20:30 από Δευτέρα

Κλειστά θα είν αι τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, αν ακοίν ωσε ο αν απληρωτής υπουργός Αν άπτυξης Νίκος Παπαθαν άσης
Τα σούπερ μάρκετ θα κλείν ουν στις 20:30
από τη Δευτέρα και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, δεν θα αν οίξουν , είπε στην ΕΡΤ ο
αν απληρωτής υπουργός Αν άπτυξης Νίκος
Παπαθαν άσης.
Αυτή τη στιγμή η ροή είν αι φυσιολογική και
υπάρχ ει επάρκεια, δεν υπάρχ ει λόγος για ν α
αν οίξουν την Κυριακή, είπε ο κ. Παπαθαν άσης και διευκρίν ισε πως σήμερα θα λειτουργήσουν μέχ ρι τις 21:00 και το Σάββατο
καν ον ικά μέχ ρι τις 20:00.

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Η ομάδα μας τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας
όπως κάνει τόσους μήνες έτσι και αλλιώς ,δεν θα
σταματήσει τις δράσεις της, βοήθεια στα συσσίτια
,παραλαβή και παράδοση τροφίμων ρούχων κλπ ,

όπως και στο προηγούμενο κλείσιμο που συνάνθρωποί μας χρειάζονταν βοήθεια.
Ειδικά τώρα που ο καιρός αγριεύει με κρύο
βροχές κλπ οι άνθρωποι θα είναι πιο δύσκολα.
Οπότε θα είμαστε για άλλη μια φορά παρών όλοι
όπου πρέπει τηρώντας
ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ όπως πάν τα.
Καλή δύν αμη σε όλους μας.
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Επαναλειτουργεί
η Γραμμή Συμβουλευτικής
- Ψυχολογικής
Υποστήριξης στον Δ.
Φυλής

Επαναλειτουργεί σύμφωνα με ανακοίνωση του
Δήμου Φυλής η Τηλεφωνική Γραμμή Συμβουλευτικής - Ψυχολογικής Υποστήριξης πρωίαπόγευμα στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου

θριάσιο-7

Υπουργείο Μεταφορών: Παράταση αδειών οδικού
μεταφορέα όλων των αυτοκινήτων (πλην εξαιρέσεων)

Σ

ε συνέχεια
της
ΚΥΑ
(4899
Β΄)
περί έκτακτων μέτρων περιορισμού της
διασποράς του κορονοϊού COVID-19
και της αναστολής
λειτουργίας
των
Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, υπεγράφησαν εγκύκλιοι
από τον Υφυπουργό
Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, οι
οποίες ορίζουν τα εξής:
Για το διάστημα από 7 Νοεμβρίου έως και 30 Νοεμβρίου 2020 επιτρέπεται μόνο ο τεχνικός έλεγχος φορτηγών και λεωφορείων με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) >3,5 t σε Δημόσια και
Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της χώρας, που διαθέτουν εγκεκριμένη
γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων και υπό
την προϋπόθεση μεγίστου αριθμού εννέα (9) ατόμων σε
αναμονή και προσέλευσης κατόπιν ραντεβού.
Για όλες τις λοιπές κατηγορίες οχημάτων, δηλαδή με
ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t, παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45)
ημερολογιακές ημέρες η ημερομηνία διενέργειας του
περιοδικού τεχνικού ελέγχου.
Παρατείνεται επίσης κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των Καρτών Ελέγχου
Καυσαερίων (ΚΕΚ), εφόσον η ημερομηνία επόμενου
ελέγχου για την έκδοση της ΚΕΚ είναι εντός της χρονικής περιόδου από το Σάββατο 31-10-2020 έως και τη
Δευτέρα 30-11- 2020.

Η
ταξινόμηση
μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με
προ η γ ο ύ μ ε ν η
ταξινόμηση σε κράτημέλη της Ε.Ε. γίνεται
με την προσκόμιση
Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου της
χώρας προέλευσης,
χωρίς την προσκόμιση
Δελτίου
Τεχνικού
Ελέγχου από δημόσιο
ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ εντός της ελληνικής επικράτειας.
Το ΔΤΕ προσκομίζεται στην αρμόδια για την ταξινόμηση Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εντός
σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία
ταξινόμησης.

Ειδικότερα, τα μεταχειρισμένα επιβατηγά οχήματα με
προηγούμενη ταξινόμηση σε κράτη-μέλη της Ε.Ε., που
προορίζονται για την αντικατάσταση επιβατηγών
δημοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) (ταξί), ταξινομούνται με επιθεώρηση από την αρμόδια για την ταξινόμηση του οχήματος Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Το ΔΤΕ προσκομίζεται στην αρμόδια Υπηρεσία εντός
σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία
ταξινόμησης.
Με άλλη εγκύκλιο, παρατείνεται για δύο (2) μήνες η
ισχύς των αδειών οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και
επιβατών, των οποίων θα έληγε το χρονικό διάστημα
από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020.

ΣΕ ΦΕΚ Η ΚΥΑ «Καθορισμός των προϋποθέσεων για την
υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης
οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας».

ΦΕΚ πήρε η ΚΥΑ «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του
προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας».
Ειδικότερα, αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο μόνο
1. Τροποποιείται η υπό στοιχεία α.π. Δ11/οικ.
32940/1376/14.8.2020 κοι νή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Επικρατείας
«Καθορισμός των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β΄ 3538), όπως
ισχύει, ως προς το σημείο β της παρ. 1 του άρθρου 9, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
«β. Η εγγραφή γίνεται με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης, μεταξύ ωφελουμένου/ης
με τη Δομή / Φορέα στην οποία προσδιορίζονται
ιδίως οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες
ξεκινούν την 1η του μήνα ή την 1η εργάσιμη του
μήνα, εφόσον η σύμβαση υπογράφηκε μέχρι και
την ημερομηνία αυτή.
Κατ’ εξαίρεση για το μήνα Οκτώβριο 2020 και
λόγω της καθυστέρησης
ολοκλήρωσης των διαδικασιών του προγράμματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες θεωρείται
ότι ξεκινούν από την 1η του μήνα τούτου, εφόσον
η σύμβαση υπογραφεί εντός αυτού και υπό τον
όρο τήρησης των ειδικότερα προβλεπομένων

στην πρόσκληση του προγράμματος και στο
άρθρο 11 της παρούσας.

Στη σύμβαση επίσης προσδιορίζονται:
– Το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών.
– Οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων.
– Οι υποχρεώσεις της Δομής, και ιδίως (i) για
μη είσπραξη οποιασδήποτε πρόσθετης χρηματικής αμοιβής από τα ωφελούμενα άτομα, για τις
υπηρεσίες που οι Δομές είναι υποχρεωμένες
να παρέχουν και τις οποίες καλύπτει η «αξία
τοποθέτησης», συμφώνως προς τα άρθρα 3 και 6
της παρούσας και την Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και (ii) για
την μη μετατροπή συστατικών στοιχείων των
υπηρεσιών τους (ενδεικτικά αναφέρονται όροι
όπως η χρονική διάρκεια λειτουργίας, το ωράριο
λειτουργίας εβδομαδιαίως και ημερησίως)».
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ : Δέσμη 9 μέτρων στήριξης για τις

επιχειρήσεις των Αχαρνών που πλήττονται από τον κορωνοϊό

Μ

ε δέσμη εννέα μέτρων ο Δήμαρχος Σπύρος
Βρεττός στέκεται έμπρακτα στο πλευρό του
εμπορικού κόσμου των Αχαρνών
Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αμέριστη και ουσιαστική στήριξη των καταστηματαρχών και επιχειρηματιών
των Αχαρνών από τον Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό και τη
Δημοτική Αρχή. Μια στήριξη που δεν είναι θεωρητική
και περιορισμένη στην έκφραση συμπάθειας, αλλά αποδεικνύεται συνεχώς και εμπράκτως, ιδίως στην κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί λόγω των περιορισμών.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός έδωσε
εντολή ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια δέσμη μέτρων
η οποία θα ανακουφίσει τους επιχειρηματίες της πόλης
που έχουν πληγεί από τα μέτρα αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού, καθ’ όλο το 2020, δηλαδή τόσο στο
πρώτο όσο και στο δεύτερο στάδιο της πανδημίας που
διανύουμε τώρα.

Συγκεκριμένα θα προτείνει προς ψήφιση στην προσεχή Οικονομική Επιτροπή και ακολούθως στο Δημοτικό
Συμβούλιο:

Την πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής
της διασποράς του κορωνοϊού Covid 19 από την καταβολή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
Την πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής
της διασποράς του κορωνοϊού Covid 19 από την καταβολή των τελών παραχωρημένων κοινόχρηστων
χώρων.

οπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν.4735/20.
Κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, μη επιβολή προσαυξήσεων για όλες τις ρυθμισμένες
οφειλές οφειλετών του Δήμου Αχαρνών και καμία
απώλεια ενεργής ρύθμισης.

Τη μείωση κατά σαράντα τοις εκατό (40%) των
ενοικίων στα εκμισθωμένα ακίνητα του Δήμου Αχαρνών
για όλη την περίοδο που αυτά διακόπτουν τη λειτουργία
τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του
κορωνοϊού Covid 19.
Την πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής
της διασποράς του κορωνοϊού Covid 19 από την καταβολή του τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων
τους.

Την εισήγηση στην ΚΕΔΕ και στα αρμόδια υπουργεία
για την πρόβλεψη έκδοσης νέας ρύθμισης 100 δόσεων
των οφειλών προς τους Δήμους.
Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός δήλωσε σχετικά:

Την πλήρη απαλλαγή του τέλους παρεπιδημούντων
για τα ξενοδοχεία / καταλύματα για την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων.

“Αντιλαμβάνομαι απόλυτα το πόσο έχουν πληγεί οι
επιχειρήσεις της πόλης μας από την πανδημία. Θεωρώ
προσωπική μου υποχρέωση να τους βοηθήσουμε όσο
το δυνατόν περισσότερο.

Τη μείωση σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους των
καταβληθέντων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτρ-

Στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του Δήμου θα συμβάλλουμε με όποιο τρόπο μπορούμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Είμαστε πάντα στο πλευρό τους και θα το αποδεικνύουμε συνεχώς με πράξεις και όχι με λόγια.”

Την εισήγηση στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
για πλήρη απαλλαγή ενοικίων στα Κυλικεία για το διάστημα που αυτά διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω
των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού
COVID 19.

Με μια σειρά παρεμβάσεων στηρίζουμε έμπρακτα την
τοπική αγορά, γιατί πρέπει να μείνει ζωντανή και να
βγει με όσο το δυνατόν μικρότερες πληγές από αυτή την
κρίση.
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ΣΤΗΝΟΥΝ ΣΚΗΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Μ

ετά το ΑΧΕΠΑ σκην ές
στήθηκαν και στους εξωτερικούς χ ώρους του
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλον ίκης, σε μια προσπάθεια
εν ίσχ υσης των υποδομών και
κάλυψης των αυξημέν ων αν αγκών που δημιουργούν ται λόγω
της παν δημίας.
Οι σκην ές τοποθετήθηκαν προκειμέν ου ν α διεν εργούν ται τεστ
αν ίχ ν ευσης του κορων οϊού που
έχ ουν συμπ τώματα cov id-19
ώστε ν α μη χ ρειάζεται ν α
μπαίν ουν για τον σκοπό αυτό
μέσα στους χ ώρους του ν οσοκομείου,
όπ ως
αν αφέρει
το
GrTimes.
Με αυτό τον τρόπο ελαχ ιστοποιείται ο κίν δυν ος ν α υπάρξει
εν δον οσοκομειακή
διασπ ορά
από ασθεν είς οι οποίοι έχ ουν
ήδη μολυν θεί.

Επίσης, κρίθηκε απαραίτητη η
αν άπτυξη των πρόχ ειρων αυτών
κατασκευών προκειμέν ου ν α μην
διεν εργούν ται τα τεστ σε υπαίθριο ο χ ώρο εν όψει επιδείν ωσης
των καιρικών συν θηκών .

θριάσιο-9

Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του
ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού

Πρέπει να εμβολιαστούν
7 εκατ. Έλληνες

Η

Covid-19: Σχέδιο για «επίταξη»
του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Στο πλαίσιο του γενικού, υγειονομικού συναγερμού που έχει
σημάνει τις τελευταίες ώρες στη
Θεσσαλονίκη,
πληροφορίες
θέλουν να έχει τεθεί σε ετοιμότητα και το 424 Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Φέρεται να προετοιμάζεται το
καταφύγιό του να δεχτεί ασθενείς
COVID ή ακόμη να μετατραπεί
σε αυτόνομη μονάδα COVID
εντός όμως του νοσοκομείου, σε
περίπτωση που αυτό χρειαστεί.
Επισημαίνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, ο Υπουργός Υγείας κ. Κικίλιας προειδοποίησε πριν από λίγο ότι «πρέ

πει να καταλάβετε όλοι ότι είναι
σοβαρή η κατάσταση στο Νομό
Θεσσαλονίκης, στη Β. Ελλάδα»,
ενώ ανακοίνωσε 50 νέες ΜΕΘ,
δηλαδή 6 στο ΑΧΕΠΑ, 7 στο
Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, 5
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 5 στο
Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 15
στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, 6
στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών και
6 στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.
Ήδη το νοσοκομείο «Αγιος
Παύλος» με δυναμικότητα 93
κλινών μετατρέπεται σε μονάδα
covid στο πλαίσιο του σχεδίου
για την αντιμετώπιση της εφιαλτικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο νομό Θεσσαλονίκης.

κ α θ η γή τ ρ ι α
Επ ιδημιολογίας
του
ΕΚΠΑ,
Αθην ά
Λιν ού, εκτίμησε ότι
περίπου 7.000.000
Ελλην ες θα πρέπει
ν α εμβολιαστούν ,
π ροκειμέν ου
να
είμαστε ασφαλείς στον κορων οϊό. Πιο συγκεκριμέν α,
μετά τις αν ακοιν ώσεις για το εμβόλιο από τις εταιρείες
Pf izer και BionTech η κυρία Λιν ού, μιλών τας στην
εκπομπή «Συν δέσεις» της ΕΡΤ, σημείωσε ότι δεν
περίμεν ε πως το εμβόλιο των Pf izer και BionTech θα
ήταν τόσο αποτελεσματικό.
Κι αυτό γιατί, όπως τόν ισε, η αποτελεσματικότητα του
εμβολίου κατά 90% είν αι ικαν οποιητικότατη. Μάλιστα,
η κυρία Λιν ού έφερε ως παράδειγμα τα εμβόλια της
γρίπης, τα οποία, όπως διευκρίν ισε, έχ ουν αποτελεσματικότητα 60% με 70%.
Σχ ετικά, πάν τως, με το ερώτημα ποιοι θα πρέπει ν α
κάν ουν το εμβόλιο πρώτοι, η κυρία Λιν ού τόν ισε ότι
π ρώτα θα π ρέπ ει ν α εμβολιαστούν γιατροί και
ν οσηλευτές που βρίσκον ται στην πρώτη γραμμή της
μάχ ης κατά του κορων οϊού και στη συν έχ εια ν α
κάν ουν το εμβόλιο ευάλωτες ομάδες και ηλικιωμέν οι.
Η καθηγήτρια Επιδημιολο γίας του ΕΚΠΑ αν έφερε
ακόμη πως εκτιμά ότι μέχ ρι την άν οιξη του 2021 το
εμβόλιο θα έχ ει διατεθεί μόν ο σε ορισμέν ους, υπον οών τας σαφώς ότι μέχ ρι τότε δεν θα έχ ει εμβολιαστεί
ο γεν ικός πληθυσμός.

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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ΚΩΣΤΑΣ ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ: << Η ΔΙΑΚΟΠΗ
ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΟ>>
Ο π οδοσφαιριστής
του Αστέρα Μαγούλας
Κώστας
Χωραβάτης
μίλησε για την ομάδα
του.

<<Η διακοπ ή δεν
μας έκ αν ε καθόλου
καλό γιατί αργήσ αμε
ν α ξεκιν ήσ ουμε προετοιμασία διότ ι δεν
ξέραμε αν η ομάδα
συν εχ ίσ ει η όχ ι.
Τελικά
η
ομάδα
κατέβηκε έκ αν ε τα αδύν ατα δυν ατά ν α παρουσιαστεί
με έν α καλό πρόσ ωπο στην Α ΕΠΣΔΑ.
Αν και το όν ομα της Μαγούλας έχ ει παρουσιαστεί σε
υψηλότ ερες κατηγορίες.
Το όριο της ηλικίας φέτ ος είν αι αρκετά μικρός στόχ ος
μας στο πρωτάθλημα είν αι ν α πετύχ ουμε ότ ι καλό
βαθμολογικά μπορούμε.
Θέλω ν α ευχ ηθώ για όλο το κόσ μο ν α βγούμε υγειης
από αυτή την παν δημία.
Όλο αυτό μας κρατάει σίγουρα πίσ ω προπον ητικά
και ο καθέν ας μας προσπαθεί ν α μείν ει σε ετοιμότ ητα
για την έν αρξη του πρωταθλήματος.
Ο αθλητισμός πρέπ ει ν α υπάρχ ει γιατί ο αθλητισμός
είν αι υγεία και π ρέπ ει ν α το καταλάβουν οι
αρμόδιοι.καλη δύν αμη και υπομον ή !>>.
Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Τ ΑΣΟΣ ΜΙΚΡΟΣ: ΄΄ΜΕ Τ ΗΝ
ΔΙΑΚΟΠΗ
ΧΑΝΟΥΜΕ
Τ ΟΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΥΘΜΟ ΜΑΣ΄΄
Ο τερματοφύλακας του Ηρακλή Ελευσίνας Τάσος
Μικρός μίλησε για την ομάδα αλλά και για τον
covid 19.
<<Πρώτα θα ήθελα να ευχηθώ σε όλον τον κόσμο
να είναι υγιείς και από αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε με την πανδημία να βγούμε
δυνατότεροι!!
Ο Ηρακλής είναι μια ομαδα που ανέκαθεν ήταν
μαχητική και πάλευε σε όλα της τα παιχνίδια για το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτήν την νοοτροπί α μας εχει περάσει ο προπονητής μας
κ.Μιχάλης Κατσάφαρος και πάνω σε αυτό δουλεύαμε καθημερινά στις προπονήσεις μας. Έχουμε πολλά νέα παιδιά που έχουν προωθηθεί από
την ακαδημία μας και όλοι μας οφείλουμε να είμαστε δίπλα τους και να τα στηρίξουμε στις δύσκολες
στιγμές που σίγουρα θα υπάρξουν. Όσον αφορά
την εκκίνηση μας στο πρωτάθλημα σίγουρα δεν
ήταν η καλύτερη δυνατή αλλά καταφέραμε με πριν
την διακοπή και μαζέψαμε κάποιους σημαντικούς
βαθμούς οι οποίοι μας έκαναν να βλέπουμε την
συνέχεια με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
Τώρα με την διακοπή των πρωταθλημάτων σίγουρα η ομάδα χάνει τον αγωνιστικό της ρυθμό αλλά
με την βοήθεια του γυμναστή μας κ. Νικόλαου Τζα-

φέρη και των προγραμμάτων που μας έδωσε προσπαθούμε όλοι να είμαστε σε εγρήγορση και να
φανούμε όσο πιο έτοιμοι γίνεται όταν μας ζητηθεί
να αγωνιστούμε ξανά. Κλείνοντας θα ήθελα να
ευχαριστήσω και την διοίκηση που σε δύσκολους
καιρούς ειναι δίπλα μας και προσπαθεί να μας
λύνει όλα τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται
ώστε εμείς οι ποδοσφαιριστές να μπορούμε να
δουλέψουμε απερίσπαστοι>>.
Απόδοση : ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΜΕ 64 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΚΑΝΕ ΦΕΤΟΣ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Στον Μανδραικό αποφάσισαν να μην αγωνιστεί
φέτος στο πρωτάθλημα και να ρίξουν το βάρος
στις Ακαδημίες του.

Η πανδημία και το lockdown φαινόταν από
μακριά ότι ερχόταν. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
με τα τόσα έξοδα ήταν σίγουρο πως θα δεχόταν
ένα ισχυρό χτύπημα.
ΟΠΩΣ ΚΙ ΕΓΙΝΕ ΤΕΛΙΚΑ.

Έχοντας μηδενικά περιουσιακά στοιχεία σαν
ομάδα και με την πανδημία να καλπάζει, είχαμε
την προνοητικότητα να μετατρέψουμε εγκαίρως
αυτή την «χαμένη» χρονιά σε χρονιά ανασύνταξης.
Ανασυντάσσεται μέσα από τα σπλάχνα του, μέσα
από τα παιδιά του. Ναι τα παιδιά από τις Ακαδημίες του. Τα παιδιά της πόλης μας. Το μειονέκτημα της φετινής χρονιάς θα το μετατρέψουμε σε
πλεονέκτημα για τα επόμενα χρόνια, επενδύοντας στα παιδιά μας. Θα επανέλθουμε πιο δυνατοί
και για πολλά χρόνια!
Παραλάβαμε τον σύλλογο με αίσθημα ευθύνης
εμείς οι γονείς που παίζουν τα παιδιά μας στις
Ακαδημί ες του Συλλόγου και τον αγαπάνε.
Δύσκολη η προσπάθεια αλλά είμαστε εδώ για να
μην χαθεί ο μεγάλος αυτός σύλλογος που λέγεται Μανδραϊκός!

Με μεράκι, εθελοντισμό και πολλή δουλειά,
από πέρσι κάναμε την αρχή να μαζέψουμε τα
παιδιά της πόλης μας. Φέτος συνεχίζουμε με
τον ίδιο ζήλο, ώστε να μπουν και πάλι τα θεμέλια και να δούμε τον Μανδραϊκό πρωταγωνιστή στηριζόμενο στις δικές του δυνάμεις.
Νομί ζω ότι το ρί σκο μας φέτος ήδη
αποδίδει. Οι εξελίξεις μας δικαίωσαν.
Η καραντίνα μας βρήκε δυνατούς και πολυπληθείς. Θα επιστρέψουμε έτοιμοι και δυνατοί. Ο σχεδιασμός βλέπει πολύ μακριά και τα
βήματα μας είναι πολύ προσεκτικά. Ο μαζικός
ποδοσφαιρικός αθλητισμός θα επανέλθει
στην πόλη και νέα ταλέντα θα είναι έτοιμα να
στελεχώσουν το Ποδόσφαιρο όχι μόνο της
Μάνδρας αλλά κι ευρύτερα.

Ευχόμαστε σε όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία,
τους αθλητές, τους προπονητές και κυρίως
όσους ζουν τις οικογένειές τους από το ποδόσφαιρο, να είναι δυνατοί και να επιστρέψουν
υγιείς και γρήγορα. Καλούμε το κράτος και
όλους τους εμπλεκόμενους θεσμούς να
στηρίξουν έμπρακτα και αποτελεσματικά το
Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο.
Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Στην φωτό ο υπεύθυνος ακαδημίας του
Μανδραικού Γιώργος Δημητρακόπουλος.
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ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΙΔΗΛΑΣ:

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΣΙΟΝΙΔ ΗΣ: <<Μ ΑΣ
ΚΟΒΟΥΝ
ΤΗΝ
ΧΑΡΑ
ΤΟΥ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ>>

<< ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΡΓΩ>>
Η ομάδα ξεκίνησε από το μηδέν με καινούργιους παίχτες ώστε να υπάρχει η αντρική ομάδα της
Αργώ με την συνεργασία της Ακαδημίας η οποία
γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από τον κ. Ιερόθεο
Μαργέτη και Κέλλη Δημήτρη.
Η ομάδα ξεκίνησε πολύ καλά και μέχρι τώρα
έχει καταφέρει να έχει τέσσερις ισοπαλίες μια
νίκη και ήττα πιστεύω με λίγο τύχη από πολλούς
παράγοντες θα είχε πιο πολλες νίκες η δείχνει
ότι θα είναι σκληρό καρύδι με όποιον δη ποτέ
αντίπαλο και αυτό δείχνουν και τα αποτελέσματα.
Δυστυχώς για όλες της ομάδες είναι κακό μια
διακοπή λόγω του κορωνοιού αλλά πιστεύω
όλες οι ομάδες θα είναι έτοιμες η κάθε μια όταν
ξεκινήσει με το καλό το πρωτάθλημα θα είναι έτοιμες να διεκδικήσουν η κάθε μια τον στόχο που
έχει και τέλος θα ήθελα να ευχηθώ στο Βύζαντα
Μεγάρων καλή άνοδο πιστεύω φέτος θα
είναι η χρόνια του και θα είναι του χρόνου εκεί
που του αξίζει και φυσικά ακόμα πιο ψηλά.
Τέλος θα ήθελα να πω στον Γενικό Αρχηγό
Sinaj Bersand ένας άνθρωπος ο οποίος έχει

συμβάλει τα μέγιστα στην ομάδα στην αντρική
όπως και μεγάλη δουλειά στην Ακαδημία η οποία
ειναι η βιτρίνα της ομαδας συνήθως είναι όπως
λέμε ποδοσφαιρικα κάνει την αθόρυβη δουλειά.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΤΙΔΗΣ:

<< ΕΧΟΥΜΕ ΤΡΟΜΕΡΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ>>
Ο επιθετικός του Βύζαντα Γιάννης Τοπτίδης μίλησε για την
ομάδα του.
<<Η μέχρι τώρα πορεία της
ομάδας μου είναι πολύ ικανοιποιητική, και τα παιδιά που
μείναμε απο πέρσι αλλά και τα
παιδιά που ήρθαν το καλοκαίρι καταφέραμε να έχουμε
τρομερή χημεία μέσα και έξω
απο το γήπεδο και αυτό φαίνεται.
Η διακοπή μας φρενάρει λίγο
είναι η αλήθεια αλλά έχουνε
δωθεί σε όλα τα παιδιά ατομικά προγράμματα απο τον προπονητή Τάκη Χριστόπουλο και
τον γυμναστη της ομαδας κ.
Πάικο Λεβεντούρη ώστε να
μην μας επηρεάσει καθόλου
όλο αυτό.
Μακάρι να βρεθεί γρήγορα μια λύση, ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στο γήπεδο για να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε,και να βάλουμε όλοι το λιθαράκι μας ώστε να πάει ο
Βύζας εκεί που του αξίζει!!>>.
Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο
έμπειρος
αμυντικός(στόπερ) της
Νέας Περάμου Βασίλης
Πατσιονίδης μιλάει για
την ομάδα του.
<<Η ομάδα μου ανέκαθεν βασιζόταν στα
σπλάχνα της και ίσως
είναι πρωτοπόρος και
πρότυπο σε όλη την
Δυτική Αττική.
Η δουλειά στις ακαδημίες μας εχει αυτό τον
στόχο και κάθε χρόνο η
αντρική
ομάδα
στελεχώνεται από παιδιά 14
- 15 ετών που ανδρώνονται μέσα από τα παιχνίδια που
παίρνουν .
Η σημερινή κατάσταση μόνο κακό κάνει σ αυτά τα
παιδιά που διψούν για παιχνίδι και διάκριση..τα
εγκλωβίζει στο σπίτι να ασχολούνται με τα κινητά και το
ίντερνετ και τα αποχαυνώνει...οι διοικήσεις παλεύουν
με τα θηρία και ματώνουν καθώς τα μόνα τους έσοδα
από τα εισιτήρια έχουν κοπεί λόγω του covid 19 ..μας
κόβουν το ποδόσφαιρο μας κόβουν την χαρά του
παιχνιδιού και μας σπρώχνουν στην τεμπελιά αφήνοντας μας χωρίς την δυνατότητα να γυμνάζουμε την καρδιά το σώμα και την ψυχή μας>>.
Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΧΑΡΗΣ ΚΟΥΣΤΕΡΗΣ:<< Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΙΝΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ>>
Ο προπονητής του ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής Μεγάρων κ.Χάρης Κουστέρης μιλάει για την ομάδα του αλλά και τον covid
19.
<<Η ομάδα μου κάθε χρόνο προσθέτει
και δύο παιδιά στην 11αδα της 16 ετών
κ έχει φτάσει στο σημείο εδώ και δύο
χρόνια ξεκινάει και να τελειώνει τα μάτια
με 5 κ 6 παίχτες κάτω των 20 .
Φέτος φεύγοντας 4 παίχτες έμπειροι
αδυνάτισε φαινομενικά όμως ουσιαστικά
είναι το ίδιο καλή η εικόνα της και ανταγωνιστική και αν δεν είχαμε ισοφαρίστει
στο 95' στις δύο πρώτες αγωνιστικές θα
είμασταν και βαθμολογικά πλήρης όπως
κάθε χρόνο.
Θα είχαμε στα 6 ματς δύο ήττες με ΠΑΟΚ
και Βύζα που κάνουν πρωταθλητισμό
που χάσαμε δύσκολα και δείξαμε πολύ
καλή εικόνα.
Οσο για την διακοπή θεωρώ είναι καταστροφική και για τους ποδοσφαιριστές
και για τους προπονητές που δεν εργα

ζονται
αλλά
κυρίως για τις
διοικήσεις που
δεν μπορούν να
α κ ο υ μπ ή σ ο υ ν
πουθενά
γι α
βοήθει α
των
σωματείων τους
και των εξόδων
λειτουργίας.
Αυτό θα φανεί
και μετά την
εκκί νηση που
πολλές ομαδες
θα αναθεωρήσουν τη φιλοσοφία τους και τους στόχους τους.

Τέλος επιθυμώ και ελπίζω να βγούμε
από όλο αυτό με την ιό πιο δυνατοί σκεπτόμενοι και κυρίως υγιείς>>.
Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr
Άνω Λιόσια, 12/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 31230

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Διαγωνισμού,
για την ανάδειξη αναδόχου για την
υπηρεσία
«ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ»
Α.Μ.: 4/2020, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 €
χωρίς Φ.Π.Α. 24% (74.400,00€ με
Φ.Π.Α.24%)

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,
για την εκτέλεση της υπηρεσίας με
τίτλο:
«ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ &
ΔΙΑΝΟΜΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ».
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά σε
παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για
την κρυπτογράφηση ηλεκτρονικών δεδομένων και ηλεκτρονική διανομή εγγράφων που θα υλοποιηθεί από τον Δήμο, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες
απαιτήσεις στην διακίνηση εγγράφων
καθώς και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών. Στόχος είναι η εξοικονόμηση
πόρων, καθώς και η μείωση του χρόνου
εργασίας των υπαλλήλων, σε συνδυασμό με την πιο σύγχρονη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών
του Δήμου και την καθημερινή διευκόλ-

υνση του πολίτη.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 48311000-1 - Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων / Document management software package

Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο των άρθρων του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €
60.000,00, ΦΠΑ: €14.400,00).
Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 00-6142.20006
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020
του Φορέα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε έξι (6) μήνες.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς – αποκλειστικά
βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα
γραφεία του Δήμου Φυλής (Πλατεία
Ηρώων 1), την Τρίτη 24-11-2020, ώρα
11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης
προσφορών),
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και λήξης παράδοσης των προσφορών η 11:00 π.μ.,
κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη
24-11-2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα
με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και
από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ
13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213
2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού
επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο
66 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη των
δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

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 MAIL: irokalli8@gmail.com
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Ζητούνται αποθήκες για αγορά

και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο. Πληροφορίες
στο Μεσιτικό Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη.
Τηλέφωνο 6946971237

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.
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Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, αναζητά για τις εγκαταστάσεις της
στη ΒΙΠΕ Μάνδρας Αττικής τις παρακάτω θέσεις εργασίας:
Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης
Ειδικότητας: Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Ομάδας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40
τον φορτοεκφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν.
Εργάτη Παραγωγής για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες
βάρδιες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Περιουσίας και Προμηθειών

κειμένου να βελτιωθούν οι
παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας προς όφελος των
δημοτών .
Αναλυτική περιγραφή του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται
στη με αριθμό 226/2020 μελέτη
της Τ.Υ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ
ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
4 m3»

Το CPV του προς προμήθειας είδους είναι : 34921100-0 «
Σάρωθρα οδικού καθαρισμού» .
Η διαδικασία θα διενεργηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr
του
συστήματος, με έναρξη υποβολής
προσφορών
την
13/11/2020 ημέρα Παρασκευή.

H παρούσα σύμβαση αφορά
την Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου , χωρητικότητας 4 m3 , η λειτουργία
του οποίου θα συμβάλλει στον
εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού για την αποδοτικότερη
λειτουργία της
Διεύθυνσης
Καθαριότητας του Δήμου , προ-

Η αποσφ ράγιση των προσφ ορών θα γίν ει στις 04/12/2020
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
11:00 π.μ..
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις
εφημερίδες: ΤΑ ΝΕΑ, ΘΡΙΑΣΙΟ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται
στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο,
στον
ιστότοπο
http://et.di av gei a.gov .gr
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί
στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρ-

Άν ω Λιόσια, 12/11/2020
Αρ. πρωτ.: 31232

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από
οικονομική
άποψη προσφορά βάση τιμής ,
σε συνάρτηση µε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια είδους (βέλτιστη σχέση
ποιότητας – τιμής), για την
προμήθεια
με
τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
(1)
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4 m3».
Η συνολική εκτιμώμενη αξία
ανέρχεται
στο ποσό των
173.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία:
140.000,00€ και ΦΠΑ 24 %
ποσού 33.600,00€ ).

Καταληκτική ημερομην ία υποβολής προσφ ορών ορίζεται η
30/11/2020 και ώρα 16:00.μ.μ.

ηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή
του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
:
πύλη
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε

Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :
102095
Η διενέργεια του διαγωνισμού
διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στον
διαγωνισμό έχουν όλα τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
ενώσεις οικονομικών φορέων,
που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι
για διάστημα
ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΩΝ
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 ν.
4412/2016).
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους
εγγύηση συμμετοχής ποσοστού
(2%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ του
διαγωνισμού, ήτοι 2.800,00€,
δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης,
οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr,
του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο δέκα (10)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων να αποσταλούν
στο dida@iokal.com ή με φαξ στο 2105552396

Δ Η Μ ΟΣ Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι Ο Υ

Ο

Δήμος Χαϊδαρίου
ενημερώνει ότι όσοι σιτίζουν αδέσποτα ζώα στον Δήμο και
χρειάζεται να μετακινούνται για το
σκοπό αυτό, μπορούν να επιδεικνύουν σε περίπτωση ελέγχου τη
βεβαίωση που είχαν προμηθευτεί
κατά το προηγούμενο διάστημα καραντίνας

ΕΦΟΣΟΝ ισχύουν τα ωράρια που
αναγράφονται.
Σε περίπτωση που έχουν αλλάξει τα
ωράρια, οι φιλόζωοι παρακαλούνται
να επικοινωνούν με το 210-5818860
(τμήμα αδέσποτων) ή με την Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Μέμη
Κοντογιάννη (6948250602) για έκδοση νέας βεβαίωσης.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105570474
ΚΑΙ 2105573734

ΓΑΜΟΣ

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.

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

Ο Εγκλαντίν Ζενέλι του Περπαρίμ Ζενέλι και της Μπαρίμε το
γένος Σαλιλάρι που γεννήθηκε στην Αλβανία και κατοικεί στον
Ασπρόπυργο και η Ανίλα Βλλέκος του Οδύσσε Βλλέκος και της
Μπουρμπούκε το γένος Χότζα που γεννήθηκε στην Αλβανία και
κατοικεί στη Μαγούλα Αττικής πρόκειται να έλθουν σε γάμο που
θα γίνει στο Δημαρχείο Ασπροπύργου

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

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

ΓΑΜΟΣ

Ο Σταύρος Φίλης του Χαράλαμπου και της Λαμπρινής το γένος
Θανέλα που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Ελευσίνα
Αττικής και η Βασιλική Παπασπύρου του Σπυρίδωνος και της
Ελένης το γένος Λευθεριώτη που γεννήθηκε στην Αθήνα και
κατοικεί στην
Μάνδρα Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο
στον δήμο Μάνδρας
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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

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ:

16-θριάσιο
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Αύξηση 28,1% στα καθαρά κέρδη, σταθερός
ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο
Σταθερό κύκλο εργασιών στα €1.202
εκατ. ανακοίνωσε ο όμιλος Τιτάν για
το εννεάμηνο του 2020, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν
κατά 10% στα €229 εκατ. χάρη στις
χαμηλότερες τιμές ενέργειας, στη
συγκράτηση των δαπανών και την
σταθερότητα των τιμών, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση.
Tα καθαρά αποτελέσματα μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
το εννεάμηνο του 2020 κατέγραψαν
κέρδη ύψους €58 εκατ. έναντι €45,2
εκατ. την ίδια περίοδο του 2019,
σημειώνοντας αύξηση 28,1%.
Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε, ισχυρές
ταμειακές ροές και μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου κατά €74
εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2019
και κατά €125 εκ. σε σύγκριση με
τέλος Σεπτεμβρίου 2019.
"Ανταποκρινόμαστε ταυτόχρονα και με
επιτυχία σε πολλαπλές προκλήσεις: μεριμνούμε για τους ανθρώπους μας και για
αυτούς που βρίσκονται κοντά μας,
βελτιώνουμε τα λειτουργικά μας αποτελέσματα και επιταχύνουμε την πρόοδο μας
στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης", αναφέρει ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Ομίλου και προσθέτει: "Σε ένα αβέβαιο

περιβάλλον, έχουμε εμπιστοσύνη στην
ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας
μοντέλου, με βάση την ίδια τη φύση της
κατασκευαστικής δραστηριότητας, την
αποτελεσματικότητα με την οποία μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία
μέχρι σήμερα, καθώς και την προσήλωση και αφοσίωση των ανθρώπων μας."

Ανασκόπηση αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020

To εννεάμηνο του 2020, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ
κατέγραψε ισχυρότερες οικονομικές επιδόσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος,
λόγω της ανθεκτικότητας των όγκων πωλήσεων στις περισσότερες αγορές στις οποίες
δραστηριοποιούμαστε, όπως καταδεικνύεται
από την ισχυρή αγορά των ΗΠΑ, τις
υψηλές αποδόσεις στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, τις περαιτέρω ενδείξεις ανάκαμψης στην Ελλάδα, τη δυναμική ανάπτυξη
των εγχώριων πωλήσεων και των εξαγωγών στην Τουρκία και τη βελτιωμένη ζήτηση στη Βραζιλία.
Τα αποτελέσματα στην Αίγυπτο ήταν
δυσμενή εξαιτίας των δυσχερειών που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά.
Η ανάκαμψη της ζήτησης ενίσχυσε τη
σταθερότητα των τιμών και σε συνδυασμό με
το ιδιαίτερα ευνοϊκό κόστος θερμικής ενέργειας και την επιτυχή διαχείριση των

δαπανών, ενίσχυσαν την κερδοφορία του
Ομίλου.
O ενοποιημένος κύκλος εργασιών του
Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 παρουσίασε
οριακή μείωση 0,5% και διαμορφώθηκε στα
€1.202,4 εκ. Οι συνέπειες της πανδημίας
του κορονοϊού στον Όμιλό μας ήταν σαφώς
λιγότερο επιβαρυντικές σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Μετά την κάμψη της δραστηριότητας κατά το δεύτερο τρίμηνο του
έτους, η κατασκευαστική δραστηριότητα επανήλθε σύντομα μόλις χαλάρωσαν τα περιοριστικά μέτρα, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα των αγορών σε όλες τις περιοχές
δραστηριοποίησής μας.
Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κατά
το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020
αυξήθηκε κατά 10,1% και διαμορφώθηκε
στα €229,4 εκ. επωφελούμενη από την
σταθερότητα των τιμών και των εσόδων,
ενώ τα χαμηλότερα λειτουργικά κόστη, ιδίως
στη θερμική ενέργεια, οδήγησαν σε εξοικονόμηση δαπανών.
Tα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά
από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το
εννεάμηνο του 2020 κατέγραψαν κέρδη
ύψους €58 εκ. έναντι €45,2 εκ. κατά την
ίδια περίοδο του 2019, σημειώνοντας
αύξηση 28,1%.
Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου
ανήλθαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα
φθάνοντας τα €127,7 εκ., σημειώνοντας
αύξηση ύψους €41,3 εκ. σε σύγκριση με το

εννεάμηνο του 2019. Οι ταμειακές ροές
ευνοήθηκαν από τα υψηλότερα λειτουργικά
κέρδη (EBITDA), τη μείωση των επενδυτικών δαπανών (€60,4 εκ. έναντι €75,5
εκ. το 2019) και τη συγκράτηση των κεφαλαίων κίνησης.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 ο καθαρός
δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε σημαντικά
και διαμορφώθηκε σε €766 εκ., χαμηλότερος κατά €74 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του
2019 και χαμηλότερος κατά €125 εκ. σε
σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2019.
Τον Ιούλιο του 2020, η Titan Global
Finance εξέδωσε ομολογίες συνολικής αξίας
ύψους €250 εκ., λήξεως 2027 και με ετήσιο
επιτόκιο 2,75%. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την εξόφληση
άλλων δανειακών υποχρεώσεων.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 3ο
τρίμηνο του 2020, μειώθηκε κατά 1,7% σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στα €416 εκ., ενώ αυξήθηκε
κατά 2,6% με σταθερές νομισματικές ισοτιμίες.
Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του
Ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν στα €92,6 εκ. Κατά το τρίτο
τρίμηνο του 2020, τα καθαρά αποτελέσματα
του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατέγραψαν κέρδη ύψους
€35,5 εκ. έναντι €31,9 εκ. κατά την ίδια
περίοδο του 2019, σημειώνοντας αύξηση
11,4%.

