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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 επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Συννεφιά η θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αικατερίνη, Κατερίνα,  Κάτια,  Καίτη, 

Μερκούριος, Μερκούρης, Μέρκουρας,  Μερκουρία
Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά

των Γυναικών

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.Νίκης 38,
Ασπρόπυργος - Γερμανικά, 2105570007

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα  84, 2105556375

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 29, 

Ζεφύρι, 2102385080

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 93,
2105812024

Μετά τον δήμο Ασπροπύργου και ο δήμος Ελευσίνας
έρχεται να κατακεραυνώσει τη στάση του Υπουργείου στο
θέμα της ίδρυσης φυλακών στον Χώρο της πρώην Νατοϊ-
κής́ βάσης στον  Ασπρόπυργο ,  ξεκαθαρίζοντας ότι :

‘’ Ως Δήμος ουδεμιά ενημέρωση και επαφή́ είχαμε –
πολλώ δε μάλλον συνεργασία -  με το αρμόδιο Υπο-
υργείο σχετικά́ με την μετεγκατάσταση των
φυλακών’’.

Σχετικά με την μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυ-
δαλλού στην περιοχή και την κατεδάφιση κτιρίων στην
Νατοϊκή́ βάση Ασπροπύργου ο δήμος Ελευσίνας αναφ-
έρει : 

Ενημερωθήκαμε από́ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και συγκεκριμένα από́ το προσωπικό́ προφίλ της Γενικής
Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής κας. Νικολάου,
για τις πρώτες κατεδαφίσεις κτιρίων στην Νατοϊκή́ βάση
Ασπροπύργου, όπου εκεί́ θα μετεγκατασταθούν οι φυλα-
κές Κορυδαλλού́.

Όλο αυτό́ το διάστημα που η Πατρίδα μας, βιώνει μια
μεγάλη υγειονομική́ κρίση, ως Δήμος ουδεμιά ενημέρωση 

και επαφή́ είχαμε – πολλώ δε μάλλον συνεργασία -  με
το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά́ με την μετεγκατάσταση
των φυλακών.

Ως Δήμος Ελευσίνας, είμαστε ξεκάθαροι, όπως άλλω-
στε εκφράσαμε στο ψήφισμα που ως Δημοτική Αρχή
εκδώσαμε στο Δημοτικό́ Συμβούλιο Ελευσίνας, την 29η
Ιανουαρίου 2020, με αφορμή́ την συζήτηση και λήψη
απόφασης σχετικά́ με την πρόθεση του Υπουργείου
Δικαιοσύνης για την εγκατάσταση δικαστικών φυλακών
στον Ασπρόπυργο. 

Συγκεκριμένα είμαστε κάθετα αντίθετοι με την επιλογή́
του «πρώην Στρατοπέδου Αμερικανικής Ευκολίας» στον
Ασπρόπυργο, ως χώρο υποδοχής της μετεγκατάστασης
των φυλακών Κορυδαλλού́.

Η συγκεκριμένη ενέργεια υποβαθμίζει την ήδη επιβαρ-
υμένη ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Δήμου μας.

Γι αυτό και σύμφωνα πάντα με την σταθερή και ατα-
λάντευτη θέση μας, θα εκδηλωθούν οι κατά νόμο ενέργει-
ες.

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 
ΑΑττααλλάάννττεευυττηη  ηη  θθέέσσηη  μμααςς,,  εείίμμαασσττεε  κκάάθθεετταα
ααννττίίθθεεττοοιι  σσεε  κκάάθθεε  εεννέέρργγεειιαα  υυπποοββάάθθμμιισσηηςς  

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΩΩΝΝ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΕΕ
ΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΟΟ..ΑΑ..ΣΣ..ΑΑ..  ΠΠΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΧΧΝΝΑΑ
ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΣΣ  ΒΒΑΑΝΝΔΔΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  

Έντονη και άμεση η παρέμβαση του
Δήμου Ασπροπύργου προς τον Ο.Α.Σ.Α.
και τις Αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, για
την ενίσχυση συγκεκριμένων δρομο-
λογίων, τα οποία έπεσαν πρόσφατα θύμα-
τα βανδαλισμών.  
Επικαλούμενη, η διοίκηση του Ο.Α.Σ.Α.,
και τα έγγραφα του Δημάρχου Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαου Μελετίου, ζητά από την
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, τη
διάθεση αστυνομικής δύναμης σχετικά με τα δρομολόγια των γραμμών «805 Ασπρόπυργος Νεόκτι-
στα», «509 Ζηρίνειο – Άγιος Στέφανος-Κρυονέρι» και «855 Ψάρι-Ασπρόπυργος-Λόφος Κυρίλλου».  
Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε το φαινόμενο των βανδαλισμών, ο Δήμος Ασπροπύργου
παρενέβη, τόσο με γραπτές παραστάσεις, όσο και με προφορικές διαδικασίες, προς τους αρμόδιους
φορείς, έτσι ώστε τα δρομολόγια αυτά να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά και απρόσκοπτα, και να
εξυπηρετείται το κοινό, με ασφάλεια, ειδικά σε αυτήν την περίοδο της  πανδημίας.   
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ΜΜεεττάά  ααππόό
πποολλύύμμηηννεεςς  

ππρροοσσππάάθθεειιεεςς
ττοουυ  

ΑΑννττιιππρροοέέδδρροουυ
ττηηςς  ΒΒοουυλλήήςς,,  
ΑΑθθ..  ΜΜπποούύρραα

ΑΡΧΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗ 
ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ
ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ

ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ 

Μ
ετά από πολύμηνες προσπάθειες του
Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή
Δυτικής Αττικής, κ. Θανάση Μπούρα,

στις αρχές Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν οι προβ-
λεπόμενες αποζημιώσεις από τον ΕΛ.Γ.Α. για
την καταστροφική χαλαζόπτωση που έπληξε την
περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας την 1η Ιουνίου του
2020. 

Από την επόμενη κιόλας μέρα της καταστροφής,
ο κος Μπούρας επισκέφθηκε την πληγείσα περ-
ιοχή μαζί με κλιμάκιο του ΕΛ.Γ.Α., συνομίλησε
με αγρότες της περιοχής και από την ημέρα αυτή
ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τους φορείς του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛ.Γ.Α.) για την επίσπευση όλων των προβ-
λεπόμενων διαδικασιών έτσι ώστε το συντομότε-
ρο δυνατόν να είναι σε θέση οι αρμόδιες υπηρ-
εσίες να προχωρήσουν στην καταβολή των αποζ-
ημιώσεων, για τις ζημιές που προκάλεσε η
χαλαζόπτωση στην περιοχή των Ερυθρών. 

Ο κος Μπούρας, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον
Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο,
τον Διευθυντή του υποκαταστήματος Αθηνών, κ.
Δημήτριο Μπόλο, αλλά και όλους τους υπηρε-
σιακούς παράγοντες της υπηρεσίας, οι οποίοι
έκαναν ό,τι  ήταν ανθρωπίνως δυνατό  για να φθά-
σουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. 

Όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι αγρότες των
Ερυθρών, ο κ. Μπούρας χρόνια τώρα βρίσκεται
έμπρακτα στο πλευρό τους και τους στηρίζει
όπου και όταν χρειαστεί. 

Ελευσίνα  24/11/2020

Προς τον Υπουργό Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
κ. Ιωάννη Βρούτση 

Κύριε Υπουργέ,

Μετά τη συγκέντρωση των συνταξιούχων στις
8/10/2020, με όλα τα μέτρα προστασίας, συναντήθηκε
μαζί σας η αντιπροσωπεία της ΣΕΑ, καθώς και με τον
Υφυπουργό κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, όπου
συζητήσατε το σύνολο των προβλημάτων που έχετε
στην ευθύνη σας και αφορούν τους συνταξιούχους.

Μεταξύ των θεμάτων ήταν και η καταβολή του Δώρου
Χριστουγέννων, η κατάργηση του χαρατσιού
αλληλεγγύης των ν.3863/10 – 3865/10 που επιβάλλεται
μόνο στους συνταξιούχους, και το άρθρο 29 ν.3986/11
για τις συντάξεις, καθώς και η οικονομική ενίσχυση των
χαμηλοσυνταξιούχων που σε όλη τη 10ετία της κρίσης
δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ, παρά την μείωση του
εισοδήματός τους (κατάργηση του ΕΚΑΣ, επιβολή για
την υγεία κλπ).

Η απάντηση σας, ότι τα δημοσιονομικά της Χώρας
δεν επιτρέπουν στην κυβέρνηση κάποια θετική
απάντηση αυτή τη στιγμή, δεν έπεισε τους
συνταξιούχους. 

Αυτό αποδείχθηκε λίγο διάστημα αργότερα μετά τη
συνάντησή, όταν στις 12/11/2020 σε συζήτηση στη
βουλή ο κ. Πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι θα δοθεί
οικονομική ενίσχυση στους οικονομικά αδύναμους και
θα αποφασίσουν οι υπεύθυνοι υπουργοί σε ποιους, με
ποιους τρόπους και ποιο ποσό θα δοθεί.

Άρα λοιπόν χρήματα υπάρχουν και όχι μόνο αυτά
αλλά πολλά περισσότερα, μόνο αν υπολογίσουμε αυτά 

που παρακρατούνται από τους συνταξιούχους
φθάνουν τα 7,5 δις κάθε χρόνο. 

Μετά τις παραπάνω δηλώσεις του Πρωθυπουργού
επανερχόμαστε στα αιτήματα μας και απαιτούμε : 

- Να περιληφθούν στην οικονομική ενίσχυση
όλοι οι συνταξιούχοι που εξαιρέθηκαν από τα
αναδρομικά του 11μηνου και οι συνταξιούχοι που
καθυστερεί η σύνταξή τους και δεν παίρνουν ούτε
προσωρινή. 

- Εν’  όψει του προϋπολογισμού του 2021 την
κατάργηση άμεσα της εισφοράς αλληλεγγύης των
ν.3863/10 – 3865/10 που μόνο οι συνταξιούχοι
πληρώνουν και του άρθρου 29 ν.3986/11 για τις
συντάξεις. 

- Να νομοθετηθεί αύξηση κάθε χρόνο στις
συντάξεις, να επανέλθουν τα δώρα που στον εργάσιμο
βίο έχουν πληρώσει όλοι οι συνταξιούχοι και
συνεχίζουν να πληρώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι.

Μετά Τιμής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ν.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                 Δ. ΓΚΑΤΖΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας για δώρα
Χριστουγέννων και παρακρατηθέντα 

Τ. Θεοδωρικάκος: 120 δόσεις για
φυσικά και νομικά πρόσωπα
που χρωστούν στους δήμους

Η ρύθμιση για
τις 120 δόσεις για
οφειλές προς
τους δήμους
αφορά και φυσικά
και ν ομικά πρό-
σωπα, εν ώ θα
υπάρξει πρόβ-
λεψη για απαλλα-
γή από πρόστιμα
και προσαυξήσεις
σε όσους κάν ουν
εφάπαξ εξόφληση
των  οφειλών
τους, τόν ισε στη
Βουλή ο υπο-
υργός Εσωτερ-
ικών  Τ. Θεοδωρικάκος, απαν τών τας σε ερώτηση του
βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Β. Γκεγκέρογλου.

Ο υπουργός Εσωτερικών  επισήμαν ε ότι απόλυτη
προτεραιότητα της κυβέρν ησης από την  πρώτη στιγ-
μή που ξέσπασε η παν δημία ήταν  η διάσωση της
αν θρώπιν ης ζωής. Ταυτόχ ρον α όμως, όπως σημείω-
σε, στήριξε με παρεμβάσεις της την  Τοπική Αυτο-
διοίκηση, την  τοπική οικον ομία, τους μικρομεσαίους,
τους επαγγελματίες, τις επιχ ειρήσεις και φυσικά τους
πιο αδύν αμους σε οικον ομικό επίπεδο.

Όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος:

– Μέσα στο διάστημα της παν δημίας η Αυτο-
διοίκηση έχ ει λάβει πάν ω από 200 εκατ. ευρώ έκτακ-
τη οικον ομική στήριξη.

– Διασφαλίσθηκε ότι οι επιχ ειρήσεις που δεν  λειτο-
υργούν  λόγω του lockdown δεν  θα πληρών ουν  δημο-
τικά τέλη στην  περίοδο της καραν τίν ας. Και για το
λόγο αυτό δόθηκε η πρόσθετη οικον ομική στήριξη
στην  Αυτοδιοίκηση για ν α καλύψει την  απώλεια εσό-
δων  που θα έχ ει από τα μη εισπραχ θέν τα δημοτικά
τέλη

– Με ν ομοθετική παρέμβαση που θα υπάρξει τις
επόμεν ες ημέρες θα ρυθμισθούν  οι οφειλές  φυσικών
προσώπων  (ιδιώτες) και ν ομικών  προσώπων  (επιχ ει-
ρήσεις) προς τους Δήμους σε 120 δόσεις. Αν  η κατα-
βολή των  οφειλομέν ων  γίν ει εφάπαξ θα υπάρξει διευ-
κόλυν ση για απαλλαγή από πρόσθετα βάρη (τόκους,
προσαυξήσεις, πρόστιμα κ.λπ.)

– Σε συν εργασία με τον  υφυπουργό κ. Λιβάν ιο ετοι-
μάζεται ρύθμιση που θα αφορά και το θέμα των  αδή-
λωτων  τετραγων ικών . «Μια αθόρυβη μεταρρύθμιση
που πραγματοποιήθηκε και έβγαλε από το αδιέξοδο 3
εκατ. οικογέν ειες.

Επειδή θα πρέπει ν α πληρωθούν  τα τέλη, καθώς
γίν εται η καταγραφή από τους Δήμους με βάση τα ν έα
τετραγων ικά –και αυτό σημαίν ει 150 εκατ. έσοδα για
την  Αυτοδιοίκηση σε όλη τη χ ώρα- θα ετοιμάσουμε μια
ειδική ρύθμιση και για τους πολίτες που υπάγον ται σε
αυτήν  την  κατηγορία», όπως σημείωσε.

Απαν τών τας σε άλλη ερώτηση του Βουλευτή του
ΚΚΕ Μ. Συν τυχ άκη για τις καταστροφές στην  Κρήτη,
ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι το υπουργείο Εσωτερικών
από τις πρώτες καταστροφές του Αυγούστου, μέχ ρι
τις τελευταίες καταστροφές του Νοεμβρίου, έχ ει δώσει
στην  Κρήτη 11 εκατ. ευρώ για την  αποκατάσταση
των  ζημιών  και την  αν ακούφιση των  πληγέν των . 
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Α Ν Α Ρ ΤΗ ΤΕ Α
ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με

αριθμ. 28ης / 2020 
συν εδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 226
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης επί

της υπ’ αριθμ. 271/2020 
απόφ ασης  της Οικον ομικής

Επιτροπής με θέμα: «Αν απρο-
σαρμογή Τελών  Kαθαριότητας
και Ηλεκτροφ ωτισμού Οικον ο-
μικού έτους  2021». 

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την 18η  Νοεμβρίου 2020, ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψ-
ης, σύμφωνα με την υπ  ́ αριθμ.
429/12-03-2020 Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση Υπουργών Οικο-
νομικών, Εσωτερικών και Επι-
κρατείας (Β’ 850/13-03-2020), η
οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539), το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την υπ’αριθμ. 23511/13-
11-2020, έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Γ. ΤΣΟΚΑ,  σύμφωνα με την δια-
δικασία των διατάξεων των άρθ-
ρων 67,  της παρ. 51  (όπως
έχουν τροποποιηθεί με τις διατά-
ξεις του άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις
του άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι,
σε σύνολο 33 μελών, συμμε-
τείχαν στην τηλεδιάσκεψη 30
μέλη και ονομαστικά : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τ Σ Ο Κ Α Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5 ) Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Η Σ

ΑΒΡΑΑΜ         
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
13) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 5 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 
20)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2 1 )Μ Α Υ Ρ Α Κ Η -Τ Σ Ι Γ Κ ΟΥ

ΕΛΕΝΗ 
22) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
26) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
28) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
29) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
30) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
2)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
3)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο
Δήμαρχος κος Νικόλαος Ι.
Μελετίου.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμ-
ης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης 

μέσω τηλεδιάσκεψης , σύμφω-
να με την υπ  ́αριθμ. 429/12-03-
2020 Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση Υπουργών Οικονομικών,
Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’
850/13-03-2020), η οποία αντι-
κατέστησε την υπ’ άριθμ. πρωτ.
Δ ΙΑ Δ Π/Α /7 84 1 /19 -0 4 -2005
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’
539)  και εισηγούμενος το 2υ
θέμα της ημερήσιας διάταξης με
τίτλο: «Λήψη απόφασης επί της
υπ’ αριθμ. 271/2020 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής με
θέμα: «Αναπροσαρμογή Τελών
Kαθαριότητας και Ηλεκτροφωτι-
σμού Οικονομικού έτους  2021»,
έθεσε υπόψη των μελών  την υπ’
αριθ. 271/2020 απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής, με
(ΑΔΑ: ΩΩΔΝΩΨΝ-ΝΓΟ),  που
επισυνάπτεται στην παρούσα
Απόφαση, και σύμφωνα με την
οποία, εγκρίθηκε κατά πλειοψ-
ηφία η μηδενική αναπροσαρμο-
γή.

Σύμφωνα με το άρθρο 11, του
Ν. 4623/2019, που αφορά τον
ορισμό Φόρων, Τελών, Δικαιω-
μάτων  και Εισφορών,  η συζήτ-
ηση  επί των θεμάτων ,πραγμα-
τοποιείται με βάση το σχέδιο της
Οικονομικής Επιτροπής, και
τυχόν εναλλακτικών προτά-
σεων, οι οποίες συντάσσονται
και κατατίθενται, σύμφωνα με
την ανωτέρω κείμενη Νομοθ-
εσία.

Ως εκ τούτου, όλες οι τοποθε-
τήσεις είναι σεβαστές, αλλά θα
πρέπει να στοιχειοθετηθούν με
ολοκληρωμένη πρόταση, δηλα-
δή, να συντάσσονται από τις
Παρατάξεις, να κατατίθενται και
να λαμβάνουν την γνωμοδότ-
ηση της Οικονομικής  Υπηρ-
εσίας, για να τίθενται σε ψηφοφ-
ορία.

Επίσης, έγκυρες  θεωρούνται
οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης,
κατατεθειμένης πρότασης.

Σχετικά με την Αναπροσαρμο-
γή Τελών Kαθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού, Οικ. Έτους
2021, κατατέθηκαν σε μορφή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι
εξής προτάσεις από τους επικεφ-
αλής των συνδυασμών της αντι-
πολίτευσης:

1.Ο επικεφαλής του συνδυα-
σμού «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ», κος
Τσίγκος Αγησίλαος, κατέθεσε
την 16.11.2020,  πρόταση,

σύμφωνα με την οποία προτείνει
την μείωση  των τελών, κατά 5%,
η οποία δεν είναι συμβατή ,
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
383/17.11.2020, έγγραφο του
Διευθυντή της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δ.Α., κου Φίλιπ-
που Πάνου.

2. Ο επικεφαλής του συνδυα-
σμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κος Τσοκάν-
ης Αλέξανδρος, κατέθεσε πρότα-
ση, την 18.11.2020, για μείωση
των τελών  της τάξεως του 10%.

Ακολούθησε διαλογική συζήτ-
ηση μεταξύ των μελών του Δημο-
τικού Συμβουλίου, των οποίων
οι   απόψεις και τοποθετήσεις
τους αναλυτικά, είναι καταγεγρ-
αμμένες στα απομαγνητοφων-
ημένα πρακτικά της συνεδρία-
σης. 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο να  απο-
φασίσει σχετικά        

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά
την προαναφερόμενη διαδι-
κασία και αφού έλαβε υπόψη:

• Την εισήγηση του
Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ.
Τσόκα, 

• Την τοποθέτηση του
Δημάρχου Ασπροπύργου, κου
Νικολάου Ι. Μελετίου,

• Την υπ΄αριθμ.
271/2020 (ΑΔΑ: 66Λ6ΩΨΝ-
ΟΗΔ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, 

• Την από 16 Νοεμ-
βρίου 2020  πρόταση, σε μορφή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
του επικεφαλής του συνδυα-
σμού, «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ», κου
Τσίγκου Αγησίλαου,

• Την από 18 Νοεμ-
βρίου 2020 πρόταση, σε μορφή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
του επικεφαλής του συνδυα-
σμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κου Τσοκάνη
Αλέξανδρου,

• Το άρθρο 11, του Ν.
4623/2019, που αφορά τον ορι-
σμό Φόρων, Τελών, Δικαιωμά-
των  και Εισφορών,

• Την τοποθέτηση,
καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ.
383/17.11.2020, έγγραφο του 

Διευθυντή της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δ.Α., κου Φίλιπ-
που Πάνου,

• Τις τοποθετήσεις των
κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων, και την διαλογική
συζήτηση μεταξύ των μελών του
Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί
στα πλήρη απομαγνητοφωνημέ-
να Πρακτικά της Συνεδριάσεως, 

• Την υπ΄ αριθμ.
429/12-03-2020 Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση Υπουργών Οικο-
νομικών, Εσωτερικών και Επι-
κρατείας (Β’ 850/13-03-2020), η
οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539) (Συνεδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης)

• Τις διατάξεις των άρθ-
ρων 67,  της παρ. 51  (όπως
έχουν τροποποιηθεί με τις διατά-
ξεις του άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις
του άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019),

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ  της υπ΄αριθμ
271/2020  απόφ ασης της  Οικο-
ν ομικής 

Επιτροπής με θέμα «Αν απρο-
σαρμογή Τελών  Kαθαριότητας
και Ηλεκτροφ ωτισμού 

Οικον ομικού έτους  2021»,
τάχθηκαν  δέκα έξι (16) μέλη του
συμβουλίου και ον ομαστικά οι
κ.κ.

1) Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5) ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8) Κ Α Ρ Α ΜΠ Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     

13) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ

14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΥΠΕΡ της πρότασης του επι-
κεφ αλής του συν δυασμού
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,  κου  Τσο-
κάν η Αλεξάν δρου  τάχθηκαν
δύο  (2) μέλη του συμβουλίου και
ον ομαστικά οι κ.κ.

1) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          

2) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΛΕΥΚΟ τάχθηκαν  δώδεκα
(12) μέλη του συμβουλίου και
ον ομαστικά οι κ.κ.

1) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 
4) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ 
6) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
7) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
8) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

12) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει την  ΜΗΔΕΝΙΚΗ
«Αν απροσαρμογή Τελών
Kαθαριότητας και Ηλεκτροφ ωτι-
σμού Οικον ομικού έτους
2021», σύμφ ων α με  την  υπ’
αριθ. 271/2020  (ΑΔΑ:
ΩΩΔΝΩΨΝ-ΝΓΟ)  απόφ αση
της Οικον ομικής Επιτροπής , η
οποία επισυν άπτεται.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό 226.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Δ Η Μ Ο Σ
Μ Α Ν Δ Ρ Α Σ -

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ταχ. Δ/ν ση: Στρ.Ν.Ρόκα 45
Ταχ.Κώδ.:    19600  Μάν δρα
Πληροφ ορίες:  Συκοβάρη
Ολυμπία
Τηλέφ ων ο:  213 2014 977
Email:sikov ari@mandras-eidyl-
lias.gr Μάν δρα,23/11/2020

Αρ.πρωτ: 14450

ΘΕΜΑ:Περίληψη διακήρυξης
συν οπτικού διαγων ισμού με
τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος
για την  Δ.Κ. Μάν δρας».

Ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας,
έχοντας υπόψη την αριθμ.
179/2020 ορθή επανάληψη
Απόφασης της Οικονομικής Επι-
τροπής (ΑΔΑ: 6ΗΜΜΩΛΑ-Θ5Ο)
περί έγκρισης και κατάρτισης
των  όρων  διακήρυξης του
συν οπτικού διαγων ισμού με
τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος
για την  Δ.Κ. Μάν δρας» για το
έτος 2020, προκηρύσσει συνο-

πτικό διαγωνισμό εκτιμώμενης
αξίας 22.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και
27.280,00€ συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 24% (5.280,00€) με κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει τιμής
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
στην με αρ.πρωτ 14436/23-11-
2020 Διακήρυξη
(20PROC007691637) και την αρ.
Δ29/2020 (20REQ006949941)
ορθή επαν άληψη Μελέτης της
Διεύθυν σης ΤΕΠΠΚ και σε
βάρος του ΚΑΕ 30.6699.0014
οικον ομικού έτους 2020.
Η παρούσα σύμβαση αποτελείται
από μία ομάδα.

- ΟΜΑΔΑ Β: Σκυρόδε-
μα καθαρής αξίας 22.000,00€ και
συν ολικής 27.280,00€ με ΦΠΑ
24%  (5.280,00€).

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμε-
τοχής έχουν: φυσικά και νομικά
πρόσωπα καθώς και ενώσεις
αυτών, οι οποίοι είναι εγκατε-
στημένοι α) στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος – μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, β) σε κράτος –
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη
χώρα των περιπτώσεων γ & δ της
παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν
4412/2016. 

Η δαπάνη για την εν λόγω

σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ
30.6699.0014 έτους 2020 και η
εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016. 

Ως καταληκτική ημερομην ία
υποβολής των  προσφ ορών
ορίζεται η ημέρα η Δευτέρα
07/12/2020 και ώρα 09:30 πμ.
όπως ακριβώς ορίζεται στη δια-
κήρυξη και η αποσφ ράγιση θα
διεξαχθεί αμέσως μετα τη λήξη
της καταληκτικής προθεσμίας
υποβολής προσφ ορών  από την
αρμόδια Επιτροπή Διεν έργειας
Διαγων ισμών  του Δήμου στο
Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου) επί της
οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ
19600, Μάν δρα.

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΣΤΑΘΗΣ
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Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται το
μεγάλο έργο αστικής ανάπλασης σε επιφ-
άνεια πάνω από 26.000 τ.μ., στη Δημοτι-
κή Ενότητα Άνω Λιοσίων που συγχρημα-
τοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και
ίδιους πόρους του Δήμου Φυλής. 

Αυτές τις μέρες τα συνεργεία εργάζον-
ται πυρετωδώς στην Οδό Μητροπόλεως
όπου γίνονται σκαπτικές εργασίες καθώς
και σε όλο το μήκος της Αλ. Παναγούλη
που γίνεται επίστρωση με κυβόλιθους. 

Στόχος του έργου του οποίου τις μελέ-
τες και την επίβλεψη έχει η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, είναι η λει-
τουργική, περιβαλλοντική και αισθητική
αναβάθμιση του βόρειου και ανατολικού
τμήματος του ιστορικού κέντρου των Άνω
Λιοσίων, με γνώμονα τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών.  

Το έργο περιλαμβάνει καθαίρεση πεζο-
δρομίων και φθαρμένων ασφαλτο-
στρώσεων, επίστρωση σε όλο το πλάτος

των οδών με κυβόλιθους με διευθέτηση
της ρύσης όμβριων, δημιουργία χώρων
στάθμευσης και γραμμής όδευσης
τυφλών, δενδροφύτευση, καθώς και
εργασίες ηλεκτροφωτισμού κατά μήκος
των οδών που γίνονται οι παρεμβάσεις. 

Στα οικοδομικά τετράγωνα που ολοκ-
ληρώθηκαν οι εργασίες , αποσύρθηκαν
τα παλαιά φωτιστικά χαμηλού φωτισμού
που μετρούσαν πάνω από 25 χρόνια
ζωής και τοποθετήθηκαν νέοι σύγχρονοι
στύλοι φωτισμού ύψους 6 μέτρων με λαμ-
πτήρες Led. 

“Στόχος της ανάπλασης του Ιστορικού
Κέντρου είναι να αλλάξει μορφή η πόλη
και να γίνει πιο ανθρώπινη και φιλική για
τους συνδημότες μας. 

Ταυτόχρονα συνεχίζονται μεγάλα έργα
καθημερινότητας, στις Δημοτικές Ενότητες 

Ζεφυρίου και Φυλής. 
Τα έργα οδοποιίας, τα αντιπλημμυρικά,

η δενδροφύτευση νέων πλατειών, η
ολοκλήρωση νέων Σχολικών Κτιρίων και
Πολιτιστικών Κέντρων μέρα με τη μέρα,
βελτιώνουν την εικόνα του Δήμου μας”
σημειώνει ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, προσθέτοντας ότι: Το έργο
που ξεκίνησε κατά την προηγούμενη
Δημοτική Θητεία θα συνεχιστεί απρόσκο-
πτα σε όλους τους τομείς ενώ στο σχεδια-
σμό του Δήμου Φυλής, προστίθενται νέα
σημαντικά έργα.  

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς στην Οδό Μητροπόλεως

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

Δύο συλλήψεις στις Αχαρνές για ληστείες
καταστημάτων 
Συνελήφθησαν  από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών 2

άτομα για ληστείες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Από τα μέσα του μηνός Μαΐου του 2020 είχαν διαπιστωθεί περιπτώσεις

ληστειών και κλοπών σε στην περιοχή των Αχαρνών και του Ολυμπιακού
Χωριού.Οι κατηγορούμενοι κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, προσέγγιζαν
αυτού του είδους καταστήματα και με απειλή ή χρήση σωματικής βίας
αφαιρούσαν τα συρτάρια των ταμειακών μηχανών, ενώ σε άλλες περι-
πτώσεις εκμεταλλεύονταν τη στιγμιαία απουσία των υπαλλήλων και αφαι-
ρούσαν ομοίως τα συρτάρια.
Σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για ληστείες και κλοπές

κατ’ εξακολούθηση, ενώ εξιχνιάστηκαν 6 ληστείες και 8 κλοπές.
Μάλιστα, σε έρευνες που επακολούθησαν στις οικίες τους, βρέθηκαν και

κατασχέθηκαν ενδύματα που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάρκεια των
ληστειών και κλοπών, ενώ στην οικία του 24χρονου βρέθηκαν δύο
συρτάρια ταμειακών μηχανών.
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Νέα συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
σήμερα 25 Νοεμβρίου 2020 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρό-
πουλου, πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα 25-11-2020 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγ-
ματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr. 
Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=37568:24i-
synedriasi-p-s-2020&catid=123&Itemid=98

1. Έγκριση απο-
τελεσμάτων  εκτέλεσης
προϋπολογισμού Περιφέρει-
ας Αττικής Γ΄ τριμήν ου
2020.

(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερ-
ειάρχ ης κ. Ν. Πέππας)

2. Έγκριση: α) οικον ο-
μοτεχ ν ικής μελέτης βιω-
σιμότητας για τη σύσταση
Αν απτυξιακού Οργαν ισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκ
μέρους της Περιφέρειας Αττι-
κής, του Περιφερειακού
Ταμείο Αν άπτυξης και του
Δήμου Αθην αίων , β) σύστα-
σης Αν απτυξιακού Οργαν ι-
σμού Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, κατ’ άρθρο 2
Ν.4674/2020, όπως ισχ ύει,
γ) σχ εδίου Καταστατικού
του Αν απτυξιακού Οργαν ι-
σμού Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, δ) εγγραφής στον
προϋπολογισμό ποσού για
τη συμμετοχ ή της Περιφέρ-
ειας Αττικής στον  Αν α-
πτυξιακό Οργαν ισμό Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και ε)
παροχ ής εξουσιοδοτήσεων
για τις απαραίτητες διαδικα-
στικές εν έργειες.

(Συν εισηγητές ο Αν τιπερ-
ιφερειάρχ ης κ. Ν. Πέππας
και ο Περιφερειακός
Σύμβουλος, κ. Ν. Παπαγεω-
ργίου)

3. Ορισμός και εκλογή
μελών  Διοικητικού Συμβου-
λίου Αν απτυξιακού Οργαν ι-
σμού Τοπικής Αυτο-
διοίκησης.

(Συν εισηγητές ο Αν τιπερ-
ιφερειάρχ ης κ. Ν. Πέππας

και ο Περιφερειακός
Σύμβουλος, κ. Ν. Παπαγεω-
ργίου)

4. Έγκριση προγράμ-
ματος πολιτιστικών
εκδηλώσεων  για την  εορτα-
στική περίοδο Χριστουγέν -
ν ων  - Πρωτοχ ρον ιάς 2020-
2021.

(Συν εισηγητές η  Αν τιπερ-
ιφερειάρχ ης κ. Ε. Δουν δου-
λάκη και ο Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Χ. Ρασσιάς
(Ρώμας))

5. Έγκριση σκοπιμότ-
ητας και δαπάν ης διεξαγω-
γής διαδικτυακών  – liv e
streaming – παραστάσεων
για παιδιά στα σχ ολεία από
την  παιδική σκην ή «Αερόπ-
λοιο» του Κέν τρου Σπου-
δών  Λαϊκού Θεάτρου.

(Συν εισηγητές η  Αν τιπερ-
ιφερειάρχ ης κ. Ε. Δουν δου-
λάκη και ο Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Χ. Ρασσιάς
(Ρώμας))

6. Έγκριση σκοπιμότ-
ητας και κάλυψης δαπαν ών
στα πλαίσια της προετοι-
μασίας για τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις των    εορτα-
σμών  των  200 χ ρον ών  από
το 1821.

(Συν εισηγήτριες η  Αν τιπε-
ριφερειάρχ ης κ. Β. Θεοδωρ-
ακοπούλου - Μπόγρη και η
Εν τεταλμέν η Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Μ. Βιδάλη)

7. Έγκριση λήψης
μέτρων  σήμαν σης και εξα-
σφάλισης κυκλοφορίας για
τις εργασίες διέλευσης δικ-
τύου οπτικών  ιν ών  επί του

οδοστρώματος της
Ε.Ο 23 (Καλύβια – Αν άβ-
υσσος) του Δήμου Σαρων ι-
κού, στο πλαίσιο κατασκε-
υής του έργου:
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ
ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
– ΑΚ ΛΑΓΟΝΗΣΙ» που εκτε-
λείται από την  «ΑΡΤΕΜΙΣ
ITSSA» για λογαριασμό του
ΟΤΕ.

(Εισηγήτρια η Εν τεταλμέν η
Περιφερειακή Σύμβουλος κ.
Ε. Κοσμίδη)

8. Γν ωμοδότηση επί
της Στρατηγικής Μελέτη
Περιβαλλον τικών  Επι-
πτώσεων  (ΣΜΠΕ) του
Σχ εδίου για τον  χ αρακτηρι-
σμό και την  οριοθέτηση
Περιοχ ών  Οργαν ωμέν ης
Αν άπτυξης Υδατοκαλλιερ-
γειών  (Π.Ο.Α.Υ .) στον
Πόρο, εν τός της Π.Α.Υ. Α8,
αρμοδιότητας Περιφερειακής
Εν ότητας Νήσων , Περιφέρ-
ειας Αττικής, με φορέα την
« Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η
Ο Ρ Γ Α Ν Ω Μ Ε Ν Η Σ
Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ
Υ ΔΑΤΟΚΑΛΛΙ ΕΡ Γ Ε Ι Ω Ν
ΠΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ Χ Ι Κ Η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό
τίτλο «Π.Ο.Α.Υ . ΠΟΡΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

(Εισηγητής ο Περιφερει-
ακός Σύμβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

Η
Ε λ λ η ν ι κ ή
Ε π ι τρ ο π ή
για τη Διεθ-

νή Ύφεση και
Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)

καλεί τους αγωνιστές του αντιπο-
λεμικού – αντι ιμπεριαλιστικού
κινήματος σε μαζική συμμετοχή
στην απεργία της 26ης Νοέμβρη
στην Αθήνα και σε όλη την υπό-
λοιπη χώρα.

Η απεργία της 26ης Νοέμβρη
μπορεί και πρέπει να αποτελέ-
σει ένα παραπέρα βήμα κλιμά-
κωσης της λαϊκής πάλης ενάντια
στην αντιλαϊκή πολιτική. Αξιο-
ποιώντας την πολύτιμη πείρα
από τις συντονισμένες αγωνιστι-
κές πρωτοβουλίες για την Υγεία,
για μέτρα προστασίας των εργα-
ζομένων στους χώρους δουλει-
άς, για τα Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ράς (ΜΜΜ), αλλά και με δύναμη
από τις πολύμορφες κινητοποι-
ήσεις με τις οποίες εργαζόμενοι
σε όλη την χώρα τίμησαν την
επέτειο του Πολυτεχνείου, κόν-
τρα στον αυταρχισμό και την κατα-
στολή που επιστράτευσε η
κυβέρνηση, δίνουμε όλες μας
τις δυνάμεις για την επιτυχία των
απεργιακών συγκεντρώσεων.

Δίνουμε μαζική, μαχητική
απάντηση! 

Ούτε βήμα πίσω από τις
σύγχρονες ανάγκες και  τα
δικαιώματά μας!

Καμιά συναίνεση στην αντιλαϊκή
πολιτική!

Η λαϊκή πάλη μπορεί ν α τους
χαλάσει τα σχέδια! 

Εν ών ουμε τη φων ή μας με τα
Εργατικά Κέν τρα, τις Ομο-
σπον δίες, τα Συν δικάτα, τους
φορείς του λαϊκού κιν ήματος
για την  επιτυχία της απεργίας
στις 26 Νοέμβρη σε όλη τη
χώρα, απαιτών τας: 

• Άμεσα μέτρα προ-
στασίας του λαού: Επίταξη
τώρα όλων  των  ιδιωτικών  κλι-
ν ικών . Άμεσες προσλήψεις
ιατρον οσηλευτικού προσωπι-
κού στα δημόσια ν οσοκομεία.
Προσλήψεις εκπαιδευτικών
και βοηθητικού προσωπικού
για τα σχολεία και τα Παν επι-
στήμια.

• Όχι στο ν έο κατά-
πτυστο ν ομοσχέδιο του υπο-
υργείου Εργασίας, με το
οποίο επιχειρείται ν έο πλήγ-
μα στην  εργατική τάξη, επιβο-
λή ν έου εργασιακού μεσαίω-
ν α για τις αν άγκες του κεφα-
λαίου

• Καμιά εμπλοκή της
χώρας μας στους ιμπεριαλιστι-
κούς σχεδιασμούς και πολέ-
μους! 

• Να κλείσει τώρα η
Βάση της Σούδας και όλες οι
ευρωατλαν τικές υποδομές
στη χώρα μας!

• Αποδέσμευση από ΕΕ
– ΝΑΤΟ με το λαό ν οικοκύρη
στον  τόπο του

66997788008877330099

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ανακοίνωση για την απεργία στις 26
Νοέμβρη 2020

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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Σ
υνεχίζονται καθημερινά από
την Πολιτική Προστασία του
Δήμου Φυλής, οι ψεκασμοί

και οι προληπτικές απολυμάνσεις,
δημοσίων χώρων, στο πλαίσιο
των μέτρων για την προστασία των
πολιτών από τον covid 19. 

Το μεσημέρι της Δευτέρας 23
Δεκεμβρίου τα συνεργεία πραγμα-
τοποίησαν ψεκασμούς και απολ-
υμάνσεις στην πλατεία Ηρώων, σε
εισόδους τραπεζών και μηχανήμα-
τα ΑΤΜ. 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, οι
επιχειρήσεις απολύμανσης της Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Φυλής θα συνεχι-
στούν σε καθημερινή βάση και το επόμε-
νο χρονικό διάστημα, σε όλους τους χώρ-
ους που κρίνεται αναγκαίο.”

Στο πρόγραμμα απολύμανσης περιλαμ-
βάνονται,  στάσεις λεωφορείων, σταθμοί
του προαστιακού, τράπεζες, καταστήματα
που παραμένουν ανοιχτά, ιατρεία και πολ-
υϊατρεία και γενικότερα χώροι που παρατ-
ηρείται , συγκέντρωση πολιτών. 

Συνεχίστηκαν απρόσκοπτα 
οι διανομές 

σε διακόσιες δεκαοκτώ οικογένειες,
δικαιούχες του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Μάνδρας

Συνεχίστηκαν απρόσκοπτα κι έχοντας προσαρμοστεί
στα εφαρμοζόμενα υγειονομικά μέτρα οι διανομές από
το Κοινωνικό Παντοπωλείο το μήνα Οκτώβριο, στις
δικαιούχες οικογένειες σε όλες τις δημοτικές ενότητες,
υπό την εποπτεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης.

Συγκεκριμένα σε διακόσιες δεκαοκτώ (218) οικογένει-
ες, δικαιούχες του Κοινωνικού Παντοπωλείου Μάνδρας
– ΕΠΕΚΑ, τρόφιμα μακράς διάρκειας, ηλιέλαιο και απο-
ρρυπαντικά.

Σε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) οικογένειες (ειδι-
κές κατηγορίες) διανεμήθηκαν πάνες βρεφικές κρέμες
και βρεφικό γάλα, μωρομάντηλα, είδη προσωπικής
υγιεινής, παπούτσια, ρούχα.

Σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Ε και το Ίδρυμα
Νιάρχος διανεμήθηκαν σε διακόσιες είκοσι (220) οικο-
γένειες, ισάριθμες συσκευασίες ελαιόλαδου (4 λίτρα
έκαστη). 

Σε εκατόν ογδόντα (180) οικογένειες δικαιούχες
Τ.Ε.Β.Α. και Κοινωνικού Παντοπωλείου διανεμήθη-
καν εκατόν ογδόντα (180) συσκευασίες λουκανικοπι-
τάκια.

Την οργάνωση της διαδικασίας διανομής είχε ο Κοι-
νωνικός Λειτουργός κος Μιχάλης Αντωνίου και την
επέβλεψε ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
Κοινωνικού Παντοπωλείου κος Παναγιώτης Παπα-
ϊωάννου.

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οίνοης
και το Κοινωνικό Παντοπωλείο εκφράζουν τις
θερμές ευχαριστίες τους για τις δωρεές στα
Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ), το «Ίδρυμα
Νιάρχος», την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Ε.), το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», την εταιρ-
εία ζύμης Alfa Pastry.

Καθημερινές οι απολυμάνσεις σε δημόσιους Καθημερινές οι απολυμάνσεις σε δημόσιους 
χώρους και σημεία συγκέντρωσης πολιτών χώρους και σημεία συγκέντρωσης πολιτών 

Από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής

Με τη συμμετοχή πολ-
λών δημοτών πραγματο-
ποιήθηκε προχθες η
Εθελοντική Αιμοδοσία
που διοργανώθηκε στο
Πνευματικό Κέντρο Θρα-
κομακεδόνων, υπό την
αιγίδα του Γενικού Νοσο-
κομείου Αθηνών “Ιππο-
κράτειο”, τηρώντας με
συνέπεια όλα τα υγειονο-
μικά μέτρα που προβλέ-
πονται λόγω της πανδημίας.

Στην αιμοδοσία, όπου παρε-
υρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος της

τοπικής κοινότητας
Θρακομακεδόνων
κ. Δημήτρης
Κωφός καθώς και ο
Πρόεδρος της
Κοινότητας κ.
Γεώργιος Κωτσια-
νάς, η προσέλευση
των δημοτών εν
μέσω της δύσκολ-
ης περιόδου που
διανύει  η χώρα

μας, ήταν ιδιαίτερα σημαντική.

Με όλα τα υγειον ομικά μέτρα που προβλέπον ται λόγω της παν δημίας.

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

Όλοι οι γιατροί
στις ΜΕΘ θα

είναι αορίστου
χρόνου

Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των ΥΠΕ ανα-
κοίνωσε ότι όλοι οι γιατροί στις ΜΕΘ θα είναι αορίστου χρόνου.Την προκήρυξη
νέων θέσεων ώστε όλοι οι γιατροί που υπηρετούν με συμβάσεις ορισμένου χρό-

νου στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του ΕΣΥ να καταστούν αορίστου χρόνου, μετά
από κρίση, προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια
τηλεδιάσκεψης που είχε χθες το πρωί με τους διοικητές των επτά Υγειονομικών Περιφερ-
ειών της χώρας και την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

«Είναι μία δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει και για όλους τους νοσηλευτές οι
οποίοι προσελήφθησαν κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Επεκτείνεται και σε όλους
τους γιατρούς οι οποίοι εργάζονται σήμερα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Είναι μία πράξη αναγνώρισης από την πολιτεία του σπουδαίου έργου που επιτέλεσαν
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά είναι και μία αδήριτη ανάγκη για τη στελέχωση των
νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας που έχουν ανοίξει τους τελευταίους μήνες», ανέφε-
ρε κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα εξεταστεί η
μετάθεση αυτών  των
υποχ ρεώσεων  για το
2022», απάν τησε ο
υπουργός
Οικον ομικών
Χρήστος Σταϊκούρας
απ αν τών τας σε
τοπ οθέτηση του
π ροέδρου του
Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου
Αθην ών  Γιάν ν η
Χατζηθεοδοσίου,
σχ ετ ικά με τη
συσσώρευση
οφειλών
επ ιχ ειρήσεων  και
επ αγγελματ ιών  και
στην  αδυν αμία που
μπ ορεί ν α υπ άρξει
για την  έγκαιρη
αποπληρωμή τους.

Αυτό αν αφέρει
αν ακοίν ωση του
επ ιμελητηρίου με
θέμα όσα αν έφερε
π ροχ θες το
απ όγευμα ο
υπ ουργός,  σε

διαδικτυακή συζήτη- 

ση του
επ ιμελητηρίου, που
πραγματοποιήθηκε
μετά τη συν εδρίαση
του ΔΣ  του
επιμελητηρίου.

Ο υπ ουργός
εν ημέρωσε τους
συμμετέχ ον τες για
τ ις δράσεις της
κυβέρν ησης π ου
στοχ εύουν ,  όπ ως
υπογράμμισε, στην
στήριξη των
επ ιχ ειρήσεων  κ αι
των
αυτοαπασχ ολούμεν
ων  και υπεν θύμισε
τα χ ρηματοδοτ ικά
εργαλεία π ου
μπ ορούν  ν α
εν ισχ ύσουν  τη
ρευστότητα σε αυτή
την  κρίσιμη περίοδο
.

Σημείωσε δε ότ ι
π ρόθεση της
κυβέρν ησης είν αι ν α
σταθεί δίπλα στους

μικρομεσαίο

υς και το επόμεν ο
διάστημα.

Ακόμη,  όπ ως
αν αφέρεται,  ο
υπουργός
αν ακοίν ωσε ότι, θα
συν εχ ισ τεί το
Πρόγραμμα
Επιστρεπτέας
Προκαταβολής εν ώ
στον  κυβερν ητ ικό
σχ εδιασμό για το 

2021
π εριλαμβάν εται η
διάθεση άλλων  7,5
δισ .  ευρώ για την
επιχ ειρηματικότητα
και την  κοιν ων ία.

Σημειών εται ότι, με
πρωτοβουλία του κ.
Σταϊκούρα, ορίστηκε
ν έα διαδικ τυακή
συζήτηση μετά από
έν αν  μήν α, ώστε ν α
εξεταστούν  εκ ν έου
τα δεδομέν α σε
οικον ομία και
επιχ ειρηματικότητα.

Xρ. Σταϊκούρας:
Πιθανή η μετάθεση οφειλών
των επιχειρήσεων το 2022
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ΔΔΔΔΙΙΙΙΕΕΕΕΘΘΘΘΝΝΝΝΕΕΕΕΣΣΣΣ    ΠΠΠΠΡΡΡΡΟΟΟΟΓΓΓΓΡΡΡΡΑΑΑΑΜΜΜΜΜΜΜΜΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΜΜΜΜΟΟΟΟΛΛΛΛΗΗΗΗ
ΑΑΑΑιιιιμμμμιιιιλλλλίίίίαααα    ΜΜΜΜπππποοοουυυυρρρρίίίίττττηηηη    ––––    KKKKααααλλλλλλλλιιιιττττεεεεχχχχννννιιιικκκκήήήή

ΠΠΠΠλλλλααααττττφφφφόόόόρρρρμμμμαααα    ««««ΣΣΣΣυυυυνννν++++εεεερρρργγγγαααασσσσίίίίαααα»»»»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ Διεθνές Ερευνητικό |Εκπαιδευτικό 
|Καλλιτεχνικό Εργαστήρι

ΘΕΜΑ: «Μια σπουδή για την πόλη του Ασπροπύργου»
Τέχνη | Αγροτική ζωή | ΄Ηπιες Μορφές Ενέργειας | Πολυπολιτισμικότητα

Ένα πολύ ενδιαφέρον διεθΈνα πολύ ενδιαφέρον διεθ --
νές ερευνητικό, εκπαιδευτικό,νές ερευνητικό, εκπαιδευτικό,
καλλιτεχνικό εργαστήρι με τίτλοκαλλιτεχνικό εργαστήρι με τίτλο
«Μια σπουδή για την πόλη του«Μια σπουδή για την πόλη του
Ασπροπύργου» πραγματοποιΑσπροπύργου» πραγματοποι --
είται από την  Αιμιλία Μποείται από την  Αιμιλία Μπο--
υρίτη, σε συνεργασία με το Πνευρίτη, σε συνεργασία με το Πνε--
υματικό Κέντρο του Δήμουυματικό Κέντρο του Δήμου
Ασπροπύργου, στο πλαίσιο τουΑσπροπύργου, στο πλαίσιο του
διεθνούς προγράμματοςδιεθνούς προγράμματος
ΑΜΟΛΗ και με την υποστήριξηΑΜΟΛΗ και με την υποστήριξη
και την αιγίδα του Υπουργείουκαι την αιγίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, τηνΠολιτισμού και Αθλητισμού, την
Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στιςΚυριακή 29 Νοεμβρίου, στις
18.00, με διαδικτυακό τρόπο,18.00, με διαδικτυακό τρόπο,
απόλυτα προσαρμοσμένο στιςαπόλυτα προσαρμοσμένο στις
συνθήκες που έχει προκαλέσεισυνθήκες που έχει προκαλέσει
η πανδημία του η πανδημία του covid- 19. covid- 19. ΗΗ
παρακολούθηση του εργαπαρακολούθηση του εργα--
στηρίου προσφέρεται εντελώςστηρίου προσφέρεται εντελώς
δωρεάν. δωρεάν. 

Αν και κύριο στοιχείο του εργα-
στηρίου είναι η διεπιστημονικότητα
με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων,
ιδεών και απόψεων προς όφελος
της πόλης του Ασπροπύργου,
ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι δεν
πρόκειται για μια συνάντηση μεταξύ
ειδικών, καθώς το διεθνές πρόγρ-
αμμα Αμολή ενδιαφέρεται πάντα να
έχει μια ανοικτή και γόνιμη επικοι-
νωνία με τους κατοίκους της πόλης,
που κουβαλούν την βιωμένη εμπει-
ρία της τοπικής κοινότητας και μπορ-
ούν να συνεισφέρουν στο να φωτι-
στεί με άλλο τρόπο το θέμα. 

Γι αυτό στο φετινό διεθνές εργα-
στήρι συμμετέχουν τόσο προσω-
πικότητες διεθνούς κύρους από δια-
φορετικά  πεδία δράσης όπως καλλι-
τέχνες, ιστορικοί τέχνης, επιστήμο-
νες, ακαδημαϊκοί,  εκπαιδευτικοί,
ερευνητές,  από  τέσσερεις ευρω-
παϊκές χώρες (Γαλλία, Ηνωμένες
Πολιτείες, Ολλανδία και Ελλάδα),
αλλά και εκπρόσωποι τοπικών κοι-
νοτήτων, όπως αγρότες και
αρβανίτες κάτοικοι του Ασπροπύρ-
γου όπως και φοιτητές Ανώτατων
Ιδρυμάτων. 

Η ζύμωση όλων των παραπάνω 

λειτουργεί προς όφελος τόσο της
πόλης του Ασπροπύργου, η οποία

αποτελεί  σημείο αναφοράς, για
αντίστοιχους τόπους-πόλεις που
πέρασαν από την αγροτική, στην
βιομηχανική περίοδο και  τώρα
διανύουν την μεταβιομηχανική
εποχή με έντονο το στοιχείο της
μεταναστευτικής ροής. Πόλεις, που
όπως και  ο Ασπρόπυργος,
παλεύουν να βρουν το στίγμα τους
και το βηματισμό τους μέσα από μία
μεταβαλλόμενη πραγματικότητα και
οικονομία.Ο σκοπός του εργα-
στηρίου είναι να δημιουργήσει ένα
διεπιστημονικό πλαίσιο ώστε να
κατατεθούν γνώσεις, εμπειρίες και
τεχνικές μέσα από ένα διεθνές
πρίσμα. Η διαδικασία αυτή των
ανταλλαγών στοχεύουμε να συνεχι-
στεί μετά το εργαστήρι και να δώσει
χειροπιαστά αποτελέσματα όσον
αφορά το ρόλο της τέχνης,  του πολι-
τισμού και της δημιουργικής οικο-
νομίας στην καθημερινότητα μίας
αγροτικής, μεταβιομηχανικής και
πολυπολιτιστικής πόλης, όπως ο
Ασπρόπυργος.

Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί
στα ελληνικά με αγγλική μετάφραση,
ώστε να μπορούν να συμμετέχουν
οι τοπικές κοινότητες και γενικά οι
κάτοικοι της πόλης.

Εκπρόσωποι της  τέχνης, της επι-
στήμης, των ήπιων μορφών ενέργει-
ας, της εκπαίδευσης, της δημιουργι-
κής οικονομίας, και των τοπικών
κοινοτήτων θα δώσουν το παρών
τους σε μία προσπάθεια να συνειδ-
ητοποιηθούν οι δυναμικές του 21ου
αιώνα.

Οι προσκεκλημέν οι ομιλητές
είν αι συγκεκριμέν α οι εξής: 

Nicolas Bourriaud, Διευθυντής
του MO.CO (Montpel l ier
Contemporain), συγγραφέας, επι-
μελητής. Θέμα: Σχεσιακή Αισθητική.
Γαλλία

David Blumenkrantz / Συνιδρυτής
και  Διευθυντής του “Center for
Youth & Community”, και από κοι-
νού σχεδιαστής του  “Youth &
Community Development through
Rites of Passage”. Θέμα: Η Πρόκ-
ληση της Τέχνης σε Επιστήμη &
Προγράμματα. Ηνωμένες Πολιτείες.

Lars Ebert, Διευθυντής προγράμ-
ματος H401, Άμστερνταμ, Βρυξέλ-
λες, Αθήνα. Θέμα: Συμμετοχή και
έρευνα. Η Ευρώπη και η επανα-
ξιολόγηση των τεχνών στην κοι-
νωνία. Ολλανδία.  

Δρ. Ιωάννης Δρίνης,  Ερευνητής,
Λαογράφος, Προϊστάμενος στο
Τμήμα ‘Άυλης Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμά-
των του Υπουργείο Πολιτισμού &
Αθλητισμού. Θέμα: Είναι το Αγρο-
τικό Πολιτισμικό Τοπίο μέρος της
Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς; 

Κατερίνα Ηλία, Αρβανίτισσα, αγρό-
τισσα, κάτοικος Ασπροπύργου.
Θέμα: Η αρβανίτικη κουλτούρα και η
αγροτική ζωή του Ασπροπύργου.

Δρ. Μαρία Τσίγκου, Επίκουρη
Καθηγήτρια Γενικής Γλωσσολογίας
και Μετάφρασης στο Τμήμα Ξένων
Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμ-
ηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Θέμα:  Αρβανίτικα: Παρελθόν,
Παρόν και Μέλλον. 

Μαρία Περηφάνου, Γραμματέας
του Αγροτικού Συλλόγου Ασπρ-
οπύργου, αγρότισσα, κάτοικος
Ασπροπύργου. Θέμα: Η επιβίωση
της αγροτικής ζωής στην Ελληνική
πραγματικότητα.

Δέσποινα Μπουλογιώργου,
Ερευνήτρια, Εργαστήριο Ήπιων
Μορφών Ενέργειας και προστασίας
του Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής. Θέμα: Οι Ενεργεια-
κές Κοινότητες πηγή αξιών για την
συνεξέλιξη των Αγροτικών Κοινοτή-
των. 

Αιμιλία Μπουρίτη, Εικαστικός,
Performance Artist, Διευθύντρια της
Καλλιτεχνικής Πλατφόρμας
Συν+Εργασία. Θέμα: H Συμμετοχική
Τέχνη στο αγροτικό τοπίο και στις
κοινότητες του Ασπροπύργου.  

Συντονίζει η Αιμιλία Μπουρίτη

H παρακολούθηση και συμμετοχή
στο διαδικτυακό, διεθνές εργαστήρι
θα γίνει μέσα απο την πλατφόρμα
του zoom σε live μετάδοση στο
YouTube στο κανάλι Emilia Bouriti
και στη σελίδα της Καλλιτεχνικής
πλατφόρμας Συν+εργασία  στο 

Facebook Emi l ia Bouri ti
Syn+Ergasia   

Συν +εργασία 
Η αστική εταιρία μη κερδοσκοπι-

κή, με την επωνυμία ’Συν + εργασία’
ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2007
από την Αιμιλία Μπουρίτη, εικαστικό
performance artist και τη Βούλα
Ανδρώνη, φωτογράφο. Η έδρα της
εταιρείας είναι στην πόλη του Ασπρ-
οπύργου Αττικής και  λειτουργεί
μέχρι σήμερα ως καλλιτεχνική πλα-
τφόρμα με συνεργασίες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο σκοπός
της είναι αποκλειστικά πολιτιστικός,
ερευνητικός και μορφωτικός, αποβ-
λέπει  δε στην ολοκληρωμένη
προώθηση όλων των μορφών
τέχνης στην Ελλάδα. Ως ενεργητικό
μέλος της Ευρωπαϊκής και Διεθ-
νούς Κοινότητας εργάζεται για την
ενίσχυση των δεσμών τέχνης, κοι-
νωνίας και επιστήμης. Η εταιρία διο-
ργανώνει σε διεθνές επίπεδο καλλι-
τεχνικές δράσεις, εκθέσεις, εργα-
στήρια, σεμινάρια τέχνης και
εκπαίδευσης. 

Αιμιλία Μπουρίτη 
Εικαστικός Perf ormance Artist Διε-

υθύν τρια Καλλιτεχ ν ικής πλατφόρμας
Συν +εργασία
https://sy nergasia.wixsite.com/sy n-

ergasia
www.emiliabouriti.com 

sy n.ergasia@outlook.com

ΚΥΡΙΑΚΗ 29
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020, 

ΣΤΙΣ 18:00

Σε συνεργασία με το 
Πνευματικό Κέντρο του

Δήμου 
Ασπροπύργου

Υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού
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ΟΑΕΔ: Και επίσημα νωρίτερα από κάθε
άλλη φορά το Δώρο Χριστουγέννων

ΟΑΕΔ: Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά θα πραγματοποιηθεί η προπληρ-
ωμή επιδομάτων και η πληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020
από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020, θα ξεκινήσει η προπληρ-
ωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανε-
ργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η κατα-
βολή του Δώρου Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους και στις
δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. Η διαδικασία θα
συνεχιστεί μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2021.

Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων στους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα γίνουν αυτόματα με απευθείας
κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Όπως αναφέρ-
εται σε σχετική ανακοίνωση, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαι-
ούχους και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθη-
σης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς
λογαριασμούς εντός τριών εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από
τον ΟΑΕΔ.

Υπενθυμίζεται ότι για όσους επιδοτούμενους ανέργους έχουν υποχρέω-
ση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα των προπληρωμών επι-
δομάτων, η προπληρωμή θα καταβληθεί, μετά τη δήλωση παρουσίας, η
οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (gov.gr → Εργασία και ασφάλιση →
Ανεργία → Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων).

Ανατροπή στα τέλη κυκλοφορίας
από το νέο έτος

Όποιος αποκτήσει νέο όχημα από το 2021 θα πρέ-
πει να ελέγξει πόσους ρύπους εκπέμπει το όχημα με
βάση το πρότυπο Worldwide Light Test Procedure
(Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής
Ελαφρών Οχημάτων). Αυτό το πρότυπο, βγάζει περ-
ισσότερους ρύπους σε σχέση με το προηγούμενο.

Δηλαδή, το ίδιο όχημα θα εμφανίζεται στα χαρτιά να
εκπέμπει περισσότερους ρύπους σε σχέση με τον
υπολογισμό που γινόταν μέχρι τώρα. Αν η κλίμακα
υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας, παρέμενε αμε-
τάβλητη, θα είχαμε σημαντική αύξηση των τελών
κυκλοφορίας για όλα τα καινούργια οχήματα.

Η καινούργια  κλίμακα θα ισχύει για τα επιβατικά
αυτοκίνητα που θα ταξινομούνται για πρώτη φορά
σε κράτος μέλος της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου
2021 και μετά με βάση τις τιμές εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμε-
τρο) σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη
Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων
(Worldwide Light Test Procedure), όπως αναγράφ-
ονται στην άδεια του οχήματος, και μόνον εφόσον
οι τιμές αυτές συμφωνούν με αυτές που αναγράφον-
ται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιο-
λογητικό που προσκομίζεται στο τελωνείο για τις
ανάγκες υπολογισμού τελών ταξινόμησης, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 121 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001).

Σε περίπτωση που οι τιμές δεν συμφωνούν, λαμβά-
νονται υπόψη οι τιμές ρύπων που αναγράφονται
στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή το έτερο δικαιο-
λογητικό που προσκομίσθηκε στο τελωνείο κατά τα
ανωτέρω"

Τα τέλη κυκλοφορίας για τα επιβατικά ιδιωτικής
χρήσης οχήματα, για τις δίκυκλες, τρίκυκλες μοτο-
συκλέτες ιδιωτικής χρήσης καθώς και για τα επιβα-
τικά ιδιωτικής χρήσης, ρυμουλκούμενα, ημιρυμου-
λκούμενα (τροχόσπιτα) είναι αδιαίρετα και οφείλον-
ται για ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από το χρο-
νικό διάστημα που κυκλοφόρησαν εντός του έτους.
Τα οχήματα αυτά θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν για
ολόκληρο το έτος εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία για
ολόκληρο το έτος.
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο Δωρε-
άν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προεθνικών
Ομάδων Δυτικής Αττικής!

Ευχαριστούμε πολύ το Πρόεδρο της
ΕΠΣΔΑ κ. Κλέαρχο Τζαφέρη,το Διοικητικό
Συμβούλιο,τον Πρόεδρο των Υποδομών
και Προεθνικων Ομάδων κ. Κώστα Κουρά-
το και τον Υπεύθυνο των Προεθνικων κ.
Χρήστο Σοφιανίδη για την καθημερινή
υποστήριξη και εμπιστοσύνη!

Από πλευράς Εκπαιδευτικού Περιεχομέ-
νου οι Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης κ.Γιάννης
Φατόλιας και κ.Τάσος Στασινόπουλος ,ο
Συντονιστής Εκπαίδευσης κ.Παναγιώτης
Παυλίδης και όλο το Staff δουλεύουμε
κάθε μέρα,καθώς η καθημερινή δουλειά
είναι σημαντική για το πρότζεκτ,ώστε να
γίνει τρόπος ζωής και όχι απλά μια ακόμα
σκέψη.

Νιώσαμε όλοι πολύ όμορφα που τόσα
παιδιά είχαν την δυνατότητα να παρακολο-
υθήσουν δωρεάν το σεμινάριο αλλά και οι συνά-
δελφοι που δουλεύουν σε ομάδες στην Δυτική
Αττική ή ασχολούνται με παιδιά,όπως και συνάδε-
λφοι από κάθε πλευρά της Ελλάδας που παρακο-
λούθησαν το σεμινάριο.

Για τον λόγο αυτό ευχαριστούμε θερμά την Δια-
τροφολόγο μας κ.Θάλεια Μαραγκοπούλου και τον
αναλυτή μας κ. Κωνσταντίνο Αλεξίου για τις ενδια-
φέρουσες παρουσιάσεις τους και τις πληροφο-
ρίες που μοιράστηκαν μαζί μας!

Το έχουμε πει από την πρώτη μέρα ότι το ποδό-
σφαιρο είναι ένα μικρό μέρος της ζωής μας,αλλά
όχι η ζωή μας...χαιρόμαστε για την μεγάλη προ-
σπάθεια που γίνεται σε κοινωνικό επίπεδο από
κάποιες ομάδες και δηλώνουμε ότι οι Προεθνι-
κές Ομάδες της Δυτικής Αττικής όταν το επιτρέ-
ψουν οι συνθήκες θα είναι αρωγός σε προσπάθ-
ειες να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο μας και
σύντομα θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις για
τις κοινωνικές μας δράσεις.

Στόχος είναι στο τέλος του 1ου χρόνου του προ-
γράμματος είναι να έχουμε καταφέρει με το ύφος
και ήθος που θα διακρίνει κάθε ενέργεια μας,να
μπορεί στο τέλος κάθε μέρας ο καθέ συνάνθρω-
πος μας να μας αναγνωρίζει και να καταλαβαίνει
ξεκάθαρα τι πρεσβεύουμε.

Να έχουμε ένα δικό μας DNΑ με αξιοπρέπεια,
σεβασμό και απόλυτη στήριξη στον συνάνθρωπο
και αυτά να είναι βασισμένα σε μια Εκπαιδευτική
Διαδικασία που όποιος μπαίνει να μην θέλει να
βγει.

Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους και οι σκέ-
ψεις όλων μας είναι στους συνανθρώπους μας
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτές τις
δύσκολες ώρες στην χώρα μας και στους συνανθ-
ρώπους μας και τις οικογένειές που δοκιμάζονται
από την πανδημία.

Προσέχουμε την υγεία μας, Προσέχουμε τον
συνάνθρωπο μας.

Ευχαριστούμε.

ΕΠΣΔΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ 1ο
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΜΑΚΗΣ 
<< Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΧΕΙ
ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΕΛΙΔΑ>>

Ο Τεχ ν ικός διευθυν τής,
του ΠΑΟ Ηρακλής Ελευ-
σίν ας Mάκης Μπεκιάρης
μίλησε για την  ομάδα του
και για την  παν δημία.
<<Ήρθα στην  ομάδα την
περασμέν η σεζόν  για ν α
αν αλάβω σε συν εργασία με
τον  υπεύθυν ο ακαδημίας
και προπον ητή κ. Μιχ άλη

Κατσάφαρο ν α εκπληρώσουμε τους δύο στόχ ους που
μας έθεσε ο πρόεδρος κ. Κλαδάς.
Ο Πρώτος στόχ ος ήταν  η αν αβάθμιση της Ακαδημίας,
πάν ω σε αυτό έχ ουν  γίν ει σημαν τικά βήματα και
φαίν ον ται ήδη τα αποτελέσματα αλλά ακόμη έχ ουμε
πολλή δουλειά ν α κάν ουμε.

Ο δεύτερος στόχ ος είν αι σε ορίζον τα πεν ταετίας η
πρώτη ομάδα ν α απαρτίζεται αποκλειστικά από ποδο-
σφαιριστές της ακαδημίας μας αλλά και ν εαρούς ελευ-
σίν ιους ποδοσφαιριστές που θα πάρουν  σε μας την
ευκαιρία ν α αν αδείξουν  το ταλέν το τους!
Εχ ει ξεκιν ήσει αυτή η προσπάθεια και κάθε εβδομάδα

είν αι 4 -5 παιδιά από την  ακαδημία στην  αποστολή και
κάποιοι έχ ουν  αγων ιστεί ακόμη και βασικοί, μιλάμε για
παιδιά 16-17 ετών !
Εν ώ έχ ουν  πάρει ευκαιρίες και έχ ουν  καθιερωθεί ν εα-

ροί που ήρθαν  στην  ομάδα μας Γν ωρίζον τας πώς ο
Ηρακλής έχ ει γυρίσει σελίδα!

Σε αυτά βέβαια βοηθά σύσσωμη η διοίκηση, οι άν θρω-
ποι αυτής της διοίκησης αποτελούν  κατά τη γν ώμη μου
εγγύηση για το μέλλον  του Ηρακλή.
Όσον  αφορά την  Παν δημία cov id 19 η ομάδα μας εξα-

ρχ ής τηρούσε όλα τα Πρωτόκολλα και καλούμε τους
αθλητές μας και τα μέλη μας ν α τηρούν  όλα τα μέτρα
που προτείν ουν  οι ειδικοί για ν α επιστρέψουμε όλοι
υγιείς στην  καθημεριν ότητά μας.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ:
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ 

ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ

Εν μέσω κορωνοιού η Ακαδημία του Θρασύβουλου
Φυλής αναβαθμίζοντας την εκπαίδευση προς
όλους τους αθλητές αλλά και τους γονείς , συμμε-
τέχει στο Your Soccer University!!
Η Ακαδημία εξασφάλισε την διαδικτυακή συμμε-
τοχή της στο παραπάνω πρόγραμμα που παρέχε-
ται δωρεάν στα μέλη της αθλητές και γονείς !!
Έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε
και τα 3 βίντεο :
1. Διατροφή
2. Ψυχολογία
3. Γυμναστική
Η διαδικτυακή πλατφόρμα λειτουργεί υπό την
επίβλεψη του καταξιωμένου επιστημονικού συνε-
ργάτη κ. Ευάγγελο Μπεκρή!!
Συνεχίζουμε και μέσα από τις δυσκολίες που
βιώνουμε θα βγούμε πιο δυνατοί.

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ:
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Επιστολή έστειλε το Δ.Σ του Μαν δραικού ΑΟ
που μεταξύ άλλων  αν αφέρει:

<<Ευχ αριστούμε την  ΕΠΣΔΑ και τους Γιάν ν η Φατόλια
και Χρήστο Σοφιαν ίδη για την  πρόσκληση και τη
συμμετοχ ή των  προπον ητών  μας Βασιλης Γριβας και
Σταύρος Κομιώτης στο πετυχ ημέν ο διαδικτυακό σεμι-
ν άριο που διοργάν ωσαν .
Ο Μαν δραικός ΑΟ και οι Ακαδημίες Ποδοσφαίρου του
θα στηρίζουν  τέτοιες αξιέπαιν ες πρωτοβουλίες>>.
Στην  φωτό από τα αριστερά οι προπον ητές
Κομιώτης, Γρίβας, Γιώργας.
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ΗΗ  εεττααιιρρίίαα  ΙΙΟΟΝΝΙΙΑΑΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΚΚ  ΑΑΕΕ,,  ααννααζζηηττάά  γγιιαα  ττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  
σσττηη  ΒΒΙΙΠΠΕΕ  ΜΜάάννδδρρααςς  ΑΑττττιικκήήςς  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς::

  Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμε-
νες βάρδιες.

-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης
Ειδικότητας: Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Ομά-
δας 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.

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

Ζητούνται  αποθήκες για αγορά

και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο. Πληροφορίες

στο Μεσιτικό Γραφείο Μαντζουράτου  Ελένη. 

Τηλέφωνο 6946971237

48

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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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ.

28ης / 2020  συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 227
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης επί της
υπ’ αριθμ. 272/2020 απόφ ασης
της Οικον ομικής Επιτροπής με
θέμα : «Αν απροσαρμογή Δημο-

τικού Φόρου Οικον ομικού
Έτους 2021».

Στον  Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την  18η
Νοεμβρίου 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ
και ώρα 18:00 μ.μ., συν ήλθε σε
τακτική δημόσια συν εδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφ ων α
με την  υπ  ́αριθμ. 429/12-03-2020
Κοιν ή Υπουργική Απόφ αση
Υπουργών  Οικον ομικών , Εσω-
τερικών  και Επικρατείας (Β’
850/13-03-2020), η οποία αν τικα-
τέστησε την  υπ’ άριθμ. πρωτ.
Δ Ι ΑΔ Π/ Α / 7 8 4 1 / 1 9 -0 4 -2 0 0 5
Κοιν ή Υπουργική Απόφ αση (Β’
539), το Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου, ύστερα από την
υπ’αριθμ. 23511/13-11-2020,
έγγραφ η πρόσκληση του
Προέδρου Δημοτικού Συμβου-
λίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ.
ΤΣΟΚΑ,  σύμφ ων α με την  δια-
δικασία των  διατάξεων  των
άρθρων  67,  της παρ. 51
(όπως έχουν  τροποποιηθεί με
τις διατάξεις του άρθρου 184,
παρ.1 του Ν.4635/2019), και
167, παρ.12  του Ν. 3852/2010,
(όπως έχουν  τροποποιηθεί με
τις διατάξεις του άρθρου 184,
παρ.2 του Ν.4635/2019).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
ν όμιμη απαρτία, δεδομέν ου
ότι, σε σύν ολο 33 μελών ,
συμμετείχαν  στην  τηλεδιάσ-
κεψη 30 μέλη και ον ομαστικά :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τ Σ Ο Κ Α Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5 ) Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν ΤΙ Ν Ι Δ Η Σ

ΑΒΡΑΑΜ         

6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

8 ) Κ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ Λ Α Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

9) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
13) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 5 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 
20)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2 1 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ ΟΥ

ΕΛΕΝΗ 
22) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
26) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
28) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
29) Κ Α Μ Π Ο Λ Η

ΟΛΥΜΠΙΑ
30) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
2)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
3)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στη συν εδρίαση συμμετείχε ο
Δήμαρχος κος Νικόλαος Ι.
Μελετίου.

Μετά τη διαπίστωση της ν όμιμ-
ης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε
την  έν αρξη της συν εδρίασης
μέσω τηλεδιάσκεψης , σύμφ ω-
ν α με την  υπ΄ αριθμ. 429/12-
03-2020 Κοιν ή Υπουργική
Απόφ αση Υπουργών  Οικον ο-
μικών , Εσωτερικών  και Επι-
κρατείας (Β’ 850/13-03-2020), η
οποία αν τικατέστησε την  υπ’
άριθμ. πρωτ.
Δ Ι ΑΔ Π/ Α / 7 8 4 1 / 1 9 -0 4 -2 0 0 5
Κοιν ή Υπουργική Απόφ αση
(Β’ 539)  και εισηγούμεν ος το
3υ θέμα της ημερήσιας διάταξ-
ης με τίτλο:  «Λήψη απόφ ασης
επί της υπ’ αριθμ. 272/2020
απόφ ασης  της Οικον ομικής
Επιτροπής με θέμα :  «Αν απρο-
σαρμογή Δημοτικού Φόρου
Οικον ομικού Έτους 2021»,
έθεσε υπόψη των  μελών   την
υπ’ αριθ. 272/2020 απόφ αση
της Οικον ομικής Επιτροπής,με
(ΑΔΑ:  66Λ6ΩΨΝ-ΟΗΔ), που
επισυν άπτεται στην  παρούσα
Απόφ αση, και σύμφ ων α με
την  οποία, εγκρίθηκε κατά πλει-
οψηφ ία η μηδεν ική αν απροσα-
ρμογή των  συν τελεστών ,
δηλαδή 

Σύμφωνα με το άρθρο 11, του Ν.
4623/2019, που αφορά τον ορι-
σμό Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων
και Εισφορών,  η συζήτηση  επί
των θεμάτων ,πραγματοποιείται
με βάση το σχέδιο της Οικονομι-
κής Επιτροπής, και τυχόν εναλ-
λακτικών προτάσεων, οι οποίες
συντάσσονται και κατατίθενται,
σύμφωνα με την ανωτέρω κείμενη
Νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, όλες οι τοποθετή-
σεις είναι σεβαστές, αλλά θα πρέ-
πει να στοιχειοθετηθούν με ολοκ-
ληρωμένη πρόταση, δηλαδή, να
συντάσσονται από τις Παρατάξεις,
να κατατίθενται και να λαμβά-
νουν την γνωμοδότηση της Οικο-
νομικής  Υπηρεσίας, για να τίθεν-
ται σε ψηφοφορία.
Επίσης, έγκυρες  θεωρούνται οι
ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης, κατα-
τεθειμένης πρότασης.
Σχετικά με την Αναπροσαρμογή
Δημοτικού Φόρου, Οικ. Έτους
2021, κατατέθηκαν σε μορφή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι
εξής προτάσεις από τους επικεφα-
λής των συνδυασμών της αντι-
πολίτευσης:
1.Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΤΩΡΑ», κος Τσίγκος Αγησίλαος,
κατέθεσε την 16.11.2020,  πρότα-
ση, σύμφωνα με την οποία προ-
τείνει την μείωση  των τελών,
κατά 5%.
2. Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κος Τσοκάνης
Αλέξανδρος, κατέθεσε πρόταση,
την 18.11.2020, για μείωση των
τελών  της τάξεως του 10%.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου, των οποίων οι   από-
ψεις και τοποθετήσεις τους αναλ-
υτικά, είναι καταγεγραμμένες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
της συνεδρίασης. 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο να  αποφ-
ασίσει σχετικά        
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:

• Την εισήγηση του
Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ.
Τσόκα, 
• Την τοποθέτηση του
Δημάρχου Ασπροπύργου, κου
Νικολάου Ι. Μελετίου,

• Την υπ΄αριθμ.
272/2020 (ΑΔΑ: 66Λ6ΩΨΝ-ΟΗΔ)
Απόφαση της Οικονομικής Επιτρ-
οπής, 

• Την από 16 Νοεμ-
βρίου 2020  πρόταση, σε μορφή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του
επικεφαλής του συνδυασμού,
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΤΩΡΑ», κου Τσίγκου Αγησίλαου,

• Την από 18 Νοεμ-
βρίου 2020 πρόταση, σε μορφή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του
επικεφαλής του συνδυασμού
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κου Τσοκάνη
Αλέξανδρου,

• Το άρθρο 11, του Ν.
4623/2019, που αφορά τον ορι-
σμό Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων
και Εισφορών,

• Την τοποθέτηση,
καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ.
383/17.11.2020, έγγραφο του
Διευθυντή της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δ.Α., κου Φίλιπ-
που Πάνου,

• Τις τοποθετήσεις των
κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων, και την διαλογική
συζήτηση μεταξύ των μελών του
Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί στα
πλήρη απομαγνητοφωνημένα
Πρακτικά της Συνεδριάσεως, 

• Την υπ΄ αριθμ.
429/12-03-2020 Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση Υπουργών Οικονο-
μικών, Εσωτερικών και Επικρα-
τείας (Β’ 850/13-03-2020), η
οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539) (Συνεδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης)

• Τις διατάξεις των άρθ-
ρων 67,  της παρ. 51  (όπως
έχουν τροποποιηθεί με τις διατά-
ξεις του άρθρου 184, παρ.1 του

Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019),

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ  της υπ΄αριθμ
271/2020  απόφ ασης της  Οικο-
ν ομικής 
Επιτροπής με θέμα «Αν απροσα-
ρμογή Δημοτικού Φόρου Οικον ο-
μικού Έτους 2021», τάχθηκαν  
δέκα έξι (16) μέλη του συμβουλίου
και ον ομαστικά οι κ.κ.

1) Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5) ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙ ΝΙ ΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8) Κ Α Ρ Α ΜΠ Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     

13) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ

14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΥΠΕΡ της πρότασης του επικεφ -
αλής του συν δυασμού «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,
κου  Τσοκάν η Αλεξάν δρου
τάχθηκαν   δύο (2)  μέλη του
συμβουλίου και ον ομαστικά οι
κ.κ.

1) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
2) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΥΠΕΡ της πρότασης του επικεφ -
αλής του συν δυασμού
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ –
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ»,  κου
Τσίγκου Αγησιλάου  τάχθηκε
έν ας (1)  μέλος του συμβουλίου
και ον ομαστικά ο κ.κ.

1) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΛΕΥΚΟ τάχθηκαν  έν τεκα  (11)
μέλη του συμβουλίου και ον ομα-
στικά οι κ.κ.

1) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 
4) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ 
6) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
7) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
8) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει την  μηδεν ική αν απρο-
σαρμογή των  συν τελεστών  του
Δημοτικού Φόρου για το έτος
2021 σύμφ ων α με την  υπ’ αριθ.
272/2020 απόφ αση  της Οικον ο-
μικής Επιτροπής,με (ΑΔΑ:
66Λ6ΩΨΝ-ΟΗΔ), η οποία επι-
συν άπτεται, ήτοι:

σύμφ ων α με  την  υπ’ αριθ.
272/2020  (ΑΔΑ: :  66Λ6ΩΨΝ-
ΟΗΔ)  απόφ αση της Οικον ομι-
κής Επιτροπής , η οποία επι-
συν άπτεται.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό 227.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

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

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή

κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.

6981035626
Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπ-
ηρεσία σε ex-van
πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

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

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο 

Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο. 

Ανταλλαγή με διαμέρισμα 
τηλέφωνο 6974 311 396. 

Τιμή συζητήσιμη

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105570474
ΚΑΙ 2105573734

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα

90τ.μ. στην Ελευσίνα, πλησίον

ΔΕΗ. Πλήρως αυτόνομο, χωρίς

κοινόχρηστα. Τιμή ενοικίασης

400€ Τηλ: 6937958083

Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00 

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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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

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

 ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα

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

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη

Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

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

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

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

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

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

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

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

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

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


