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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕΜακρυγιάννη 2 & Θερμοπυλών,
Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ 2111820405
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Γκολέμη Γεωργία Δ.)Παγκάλου &
Χατζηδάκη, Εντός Εμπορικού Κέντρου Ίλιν, Ελευσίνα, 19200,
ΑΤΤΙΚΗΣ 2105546444
MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, Μάνδρα,
19600, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105550323
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Ζαλαβρά ΕλένηΛεωφόρος Φυλής 240, Άνω Λιόσια, 13343,
ΑΤΤΙΚΗΣ 2102471445
ΧΑΪΔΑΡΙ

Αποστολοπούλου Ελένη Δ.Καραϊσκάκη 72, Χαϊδάρι, 12461,
ΑΤΤΙΚΗΣ2155155727

Αχαρνές

ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑΠάρνηθος 118, Αχαρνές, 13678,
ΑΤΤΙΚΗΣ2102403004

ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΑριστοτέλους 200-202, Αχαρνές, 13674,
ΑΤΤΙΚΗΣ2102477292

Βαρβούνης Εμμανουήλ Κ.Λιοσίων 66, Αχαρνές, 13671,
ΑΤΤΙΚΗΣ2102407650

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές
βροχές και τη νύχτα μεμονωμένες καταιγίδες.Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 4 και από τη νύχτα
νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας: Παραχωρούνται
χερσαίες εκτάσεις στην τοπική κοινωνία

Μ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία τροποποίησης και επαν ακαθορισμού της Χερσαίας Ζών ης

εγάλες εκτάσεις της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος
(ΧΖΛ), δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένος
Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, παραχωρούνται στους
Δήμους Ελευσίνας, Μεγαρέων και Ασπροπύργου, μετά
τις συντονισμένες ενέργειες του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, προς ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος
των τοπικών κοινωνιών .
Ειδικότερα, αποδίδονται
στους Δήμους Ελευσίνας,
Μεγαρέων και Ασπροπύργου
χερσαία τμήματα του Λιμένος
(όχι, τα λιμάνια), καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία τροποποίησης και επανακαθορισμού
της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα
Ελευσίνας Α.Ε (Χ.Ζ.Λ. ΟΛΕ
ΑΕ), με τις σύμφωνες γνώμες
των Υπουργείων Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Οι παραχωρούμενες εκτάσεις αφορούν χερσαία
σημεία στη Ζώνη Λιμένος Ελευσίνας, Μεγάρων και
Ασπροπύργου, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον
για λιμενικές εργασίες και μέχρι σήμερα δεν εντάσσονται
στα σχέδια ανάπτυξης του Λιμένα.

Πράσινο τέλος 3 λεπτά
του ευρώ ανά λίτρο στο
πετρέλαιο κίνησης

Α

π ό 1/1/2021 υπ έρ π ράσιν ων δράσεων .
Εκτιμών ται έσοδα 108,4 εκατομμυρίων ευρώ
ετησίως. Δεν αφορά το diesel ως καύσιμο θέρμαν σης.
Πράσιν ο τέλος ύψους 3 λεπτών του ευρώ αν ά λίτρο

Βαρβάρα, Ρούλα, Ρίτσα, Βαρβάρω, Βαρβαρούλα,
Βαρβαρίτσα
Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή,
Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα *

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

στο πετρέλαιο κίν ησης (diesel) ή 30 ευρώ αν ά χ ιλιόλιτρο, επιβάλλεται από 1/1/2021 με τροπολογία που
κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από το Υ πουργείο Περιβάλλον τος
Το άρθρο 4 της τροπολογίας εξαιρεί ρητά την επιβολή του τέλους επί του πετρελαίου εσωτερικής καύσης
(«diesel») όταν αυτό χ ρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμαν σης.
Όπως αν αφέρεται, το τέλος θα διατεθεί για τη χ ρηματοδότηση πράσιν ων έργων και δράσεων ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο συγκεκριμέν ων εν εργειακών και κλιματικών στόχ ων έως το έτος 2030, σύμφων α με τις
ειδικότερες προβλέψεις.
Το πράσιν ο τέλος επιβάλλεται κατά τη θέση σε αν άλωση του diesel κίν ησης, δηλαδή κατά τον τελων ισμό
του και βεβαιών εται και εισπράττεται από τις Τελων ειακές Αρχ ές της ΑΑΔΕ, μαζί με τον Ειδικό Φόρο Καταν άλωσης και τον ΦΠΑ.
Σύμφων α με την έκθεση του Γεν ικού Λογιστηρίου
του κράτους τα έσοδα από το εν λόγω τέλος εκτιμών ται
στα 108,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η απόδοση της χρήσης των ανωτέρω εκτάσεων στους
Δήμους αποσκοπεί στην αξιοποίηση τους προς όφελος
των τοπικών κοινωνιών και αποτελεί πράξη υποστήριξης τους καθώς έχει κοινόχρηστο και κοινωφελή σκοπό.
Η διαδικασία απόδοσης των εν λόγω εκτάσεων στους

Δήμους της περιοχής επισφραγίζεται εντός των προσεχών ημερών με την τελική έγκριση της απόφασης του
φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα (Ο.Λ.Ε. ΑΕ)
από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, προς τον οποίο απεστάλησαν σήμερα από
τον Ο.Λ.Ε. ΑΕ όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, σχεδιαγράμματα κ.α, για να δημοσιευτούν σε ΦΕΚ.

Το Facebook μπλοκάρει
ψ ευδείς ειδήσεις για το εμβόλιο

Σ

ε μια πρωτοφανή κίνηση προχώρησε το Facebook,
ενημερώνοντας ότι θα αρχίσει να κατεβάζει
αναρτήσεις με περιεχόμενο που περιλαμβάνει
ψευδείς ισχυρισμούς για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού,
δρώντας έτσι αποτρεπτικά σε φήμες που παροξύνουν το
πρόβλημα της πανδημίας.
Η εταιρεία ανέφερε ότι επιταχύνει τα σχέδιά της για την
απαγόρευση παραπλανητικών και ψευδών πληροφοριών
στις πλατφόρμες του Facebook και του Instagram, μια κίνηση
που ήρθε μετά την ανακοίνωση της έγκρισης των εμβολίων
από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Μεταξύ των ισχυρισμών που δεν θα επιτρέπονται είναι τα
ψεύδη αναφορικά με τα συστατικά του εμβολίου, την
ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τις παρενέργειες.
Θα απαγορευτεί επίσης η γνωστή θεωρία συνωμοσίας, ότι
τα εμβόλια θα περιέχουν μικροτσίπ για τον έλεγχο ή την
παρακολούθηση ασθενών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Facebook είχε βρεθεί στο
στόχαστρο με διαμαρτυρίες σχετικά με την προσέγγιση του
αναφορικά με τις ψευδείς ειδήσεις και ισχυρισμούς και το
παραπλανητικό περιεχόμενο σχετικά με την πανδημία.
to-facebook-mplokarei-pseydeis-eidiseis-gia-to-emvolio0
Ο αρχισυντάκτης των ellinikahoaxes (επίσημου συνεργάτη
του Facebook στην Ελλάδα), Δημήτρης Αλικάκος, έκανε την
παρακάτω ανάρτηση:
«Σημαντική είδηση! Όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, το
Facebook και το Instagram θα αρχίσουν «σε λίγες βδομάδες»
να κατεβάζουν αναρτήσεις που περιέχουν ψευδείς
ισχυρισμούς αναφορικά με τα εμβόλια COVID-19, που έχουν
επισημανθεί ως τέτοιοι «από τους ειδικούς της δημόσιας
υγείας».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «θα διαγράφονται ισχυρισμοί
σχετικά με την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα, τα
συστατικά ή τις παρενέργειες των εμβολίων».
Για παράδειγμα «θα διαγράφονται αναρτήσεις που
περιέχουν ισχυρισμό ότι τα εμβόλια περιέχουν μικροτσίπ ή
οτιδήποτε άλλο δεν περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα
συστατικών των εμβολίων».
Επίσης θα διαγράφονται «θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με
τα εμβόλια COVID-19 που γνωρίζουμε σήμερα ότι είναι
ψευδείς»,
όπως
ότι
«συγκεκριμένοι
πληθυσμοί
χρησιμοποιούνται χωρίς τη συγκατάθεσή τους για τον έλεγχο
της ασφάλειας των εμβολίων».
Όλα αυτά θα γίνουν σταδιακά, και οι ισχυρισμοί προς
διαγραφή θα ενημερώνονται «βάσει καθοδήγησης από τις
αρχές δημόσιας υγείας καθώς μαθαίνουν περισσότερα».
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Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία η
3η Δεκεμβρίου, ημέρα σημαντική, ημέρα
ευθύνης για όλους μας.

Α

πό την πρώτη στιγμή, η κυβέρν ηση έχ ει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το
Εθν ικό Σχ έδιο για τα Δικαιώματα των Αν θρώπων με Αν απηρία.

Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Θαν άσης Μπούρας, βρίσκεται σε διαρκή επικοιν ων ία και συν εργασία με τις διοικήσεις και τα μέλη
των συλλόγων με ειδικές ικαν ότητες της Δυτικής Αττικής. Στέκεται αρωγός και
συμπαραστάτης των προσπαθειών τους και πασχ ίζει ώστε τα άτομα με αν απηρία
ν α συμμετέχ ουν πλήρως και ισότιμα σε κάθε έκφαν ση της κοιν ων ικής ζωής.
Είμαστε εδώ ώστε ν α αφυπν ίσουμε και ν α ευαισθητοποιήσουμε όλη την κοιν ων ία, εν ώ είμαστε παρόν τες μέσω των εν εργειών μας ν α διασφαλίσουμε την
πλήρη έν ταξη των συν αν θρώπων μας στο κοιν ων ικό γίγν εσθαι. «Είμαστε όλοι
μον αδικοί και όλοι ίσοι», δήλωσε ο κ. Μπούρας.

Δήμος Ασπροπύργου: Πρόγραμμα Αγωγής
Υγείας για Παιδιά μέσω Διαδικτύου

Ο

Δήμος
Ασπροπύργου, μέλος
του Ελλην ικού Διαδημοτικού Δικτύου
Υ γιών Πόλεων Προαγωγής Υ γείας
«ΕΔΔΥ ΠΠΥ »
συμμετέχ ει μέσω
της Διεύθυν σης Κοιν ων ικής Προστασίας, στο διαδικτυακό σεμιν άριο του
προγράμματος
«Αγωγής Υ γείας για
Παιδιά», την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18:00, το οποίο τελείται υπό
την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθην ών .
Οι συμμετέχ ον τες μπορούν ν α παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, μέσω της
πλατφόρμας «zoom», εν ώ η υλοποίησή του πραγματοποιείται με την υποστήριξη
του κ. Αν αστάσιου Χατζή, Παιδιάτρου-Εν τατικολόγου, τ. Συν τον ιστή-Διευθυν τή
ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και μέλος του Δ.Σ. του Ιατρικού
Συλλόγου Αθην ών ,.
Η πρώτη διαδικτυακή παρουσίαση θα διαρκέσει περίπου 1 ώρα (20’ εισήγηση
και 40’ ερωτήσεις-συζήτηση) με θεματολογία «ΚΑΠΝΙΣΜΑ».
Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιούν ται κάθε πρώτη Δευτέρα του μήν α. Το πρόγραμμα αποτελείται από επτά θεματικές εν ότητες με τα εξής θέματα: Κάπν ισμα,
Αλκοόλ, Ναρκωτικά, Ατυχ ήματα, Παχ υσαρκία, Σεξουαλικά Μεταδιδόμεν α Νοσήματα, Εμβολιασμοί Εφήβων .
Στόχ ος του προγράμματος είν αι η ευαισθητοποίηση και εν ημέρωση συγκεκριμέν ων πληθυσμιακών ομάδων (γον είς, εκπαιδευτικοί) που μπορούν ν α αποτελέσουν πυρήν α εκπαίδευσης ή και ν α εν ημερωθούν εγκαίρως και ν α προετοιμαστούν ώστε ν α είν αι γν ώστες των συν επειών της έκθεσης των παιδιών σε κιν δύν ους, με γν ώμον α πάν τοτε την Πρόληψη.
Βήματα εγγραφής και παρακολούθησης του σεμιν αρίου:

Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε τα προσωπικά σας στοιχ εία (Ον οματεπών υμο,
email, τηλέφων ο) στο email: kentrokoinotitas@aspropy rgos.gr ή επικοιν ων ήστε
τηλεφων ικά στο 2105575596, έως την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα
13:00. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με αν ώτερο αριθμό συμμετεχ όν των τους
100.
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ΣτΕ: Νόμιμη η διαγραφή μη εμβολιασμένων
παιδιών από παιδικούς σταθμούς

Η

συν ταγματική δημόσιου σκοπού πρόβλεψη του κράτους ν α λαμβάν ει μέριμν α για τη δημόσια υγεία επιτρέπει ν α διαγράφον ται από τους παιδικούς
σταθμούς και τα ν ηπιαγωγεία τα παιδιά, σε περίπτωση κατά την οποία οι
γον είς αρν ούν ται ν α τα εμβολιάσουν , αποφάν θηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα,
από δήμο της
Αν ατολικής
Μακεδον ίας
διαγράφηκαν
τέσσερα παιδιά από ισάριθμους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, καθώς
παρά τις ειδοποιήσεις
προς τους
γον είς τους
εκείν οι αρν ήθηκαν ν α τα εμβολιάσουν για τις γν ωστές παιδικές ασθέν ειες.

Έν ας εκ των γον έων , η κόρη του οποίου διαγράφηκε από τον παιδικό σταθμό,
προσέφυγε στο ΣτΕ ζητών τας ν α ακυρωθεί η από 14.1.2020 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ως αν τισυν ταγματική και αν τίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Αν θρώπου (ΕΣΔΑ).

Οι γον είς υποστήριξαν ότι το παιδί τους «τιμωρείται», επειδή δεν έχ ει δεχ θεί
κάποια εκ των πολλών εμβολίων και «τυγχ άν ει διαφορετικής μεταχ είρισης από τα
συν ομήλικα παιδιά και συμμαθητές της, χ ωρίς ν α υφίσταται λόγος, εν ώ περιορίζεται ουσιωδώς η συμμετοχ ή της στην κοιν ων ική ζωή εν γέν ει, καθώς ο παιδικός
σταθμός αποτελεί σημείο κοιν ων ικοποίησης και αν άπτυξης της προσωπικότητας
των ν ηπίων και επιβάλλεται σε βάρος της έν α επαχ θές μέτρο, το οποίο δεν είν αι
αν αγκαίο, αφού το παιδί είν αι υγιές, δεν συν τρέχ ει περίπτωση παν δημίας και τα
υπόλοιπα παιδιά που είν αι εγγεγραμμέν α στον παιδικό σταθμό έχ ουν λάβει τα
προβλεπόμεν α εμβόλια».

Το ΣτΕ (απόφαση 2387/2020) αν αφέρει ότι στην κάρτα υγείας του ν ηπίου αν αφερόταν ότι η αν ήλικη ήταν «αν εμβολίαστη» και ότι έπρεπε ν α ολοκληρώσει την
τέταρτη δόση εμβολιασμών για κοκκύτη, πολυομμετίδα, πν ευμον ιόκοκκο, κ.λπ.,
εν ώ δεν έχ ει λάβει καμία δόση από τα εμβόλια μην ιγγιτιδόκοκκου, ιλαράς- παρωτίτιδας – ερυθράς, αν εμοβλογιάς, ηπατίτιδας Α΄ και ροταϊού.
Παράλληλα, το Αν ώτατο Δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχ υρισμούς των γον έων και έκριν ε συν ταγματική και ν όμιμη την απόφαση του δήμου
για διαγραφή της αν ήλικης από τον παιδικό σταθμό, υπογραμμίζον τας ότι «θα
αν τέκειτο στην αρχ ή της ισότητας η αξίωση προσώπου ν α μην εμβολιαστεί, επικαλούμεν ο ότι δεν διατρέχ ει ατομικό κίν δυν ο, εφόσον διαβιών ει σε ασφαλές περιβάλλον οφειλόμεν ο στο γεγον ός ότι τα άλλα πρόσωπα του περιβάλλον τός του
έχ ουν εμβολιαστεί».

Υψηλό με 100 θανάτους και 622 διασωληνωμένους- 1882 νέα κρούσματα

Α

υτά είν αι τα ν εότερα
στοιχ εία για την εξέλιξη της παν δημίας
του κορων οιού στην
Ο ΕΟΔΥ αν ακοίν ωσε 1882 ν έα κρούσματα του
κορων οϊού στη χ ώρα, εκ των
οποίων 8 εν τοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχ ων στις πύλες
εισόδου της χ ώρας.
Ο συν ολικός αριθμός των
κρουσμάτων είν αι 111537, εκ
των οποίων το 52.9% άν δρες.4958 (4.4%) θεωρούν ται
σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το
εξωτερικό και 29474 (26.4%)
είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό
κρούσμα.622 συμπολίτες μας
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι.
Η διάμεση ηλικία τους είν αι 65 ετών .
177 (28.5%) είν αι γυν αίκες και οι υπόλοιποι άν δρες. To 75.9%, των διασωλην ωμέν ων , έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα ή
είν αι ηλικιωμέν οι 70 ετών και
άν ω. 620 ασθεν είς έχ ουν εξέλθει από

τις ΜΕΘ.
Τέλος, έχ ουμε 100 ακόμα καταγεγραμμέν ους θαν άτους και 2706 θαν άτους
συν ολικά στη χ ώρα. 1085 (40.1%)
γυν αίκες και οι υπόλοιποι άν δρες. Η
διάμεση ηλικία των θαν όν των συμπολιτών μας ήταν τα 80 έτη και το 96.5%
είχ ε κάποιο υποκείμεν ο ν όσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άν ω.
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4-θριάσιο

Γ. Πατούλης: «Προτεραιότητά μας η ανάπτυξη
ενός ασφαλούς και λειτουργικού οδικού δικτύου

H Διεύθυνση Κατασκευής Έργων και
Συντήρησης Οδοποιίας της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιεί έργα
συντήρησης στηθαίων ασφαλείας
προϋπολογισμού 3.5 εκ. ευρώ

Γ

. Πατούλης: «Προτεραιότητά μας η αν άπτυξη
εν ός ασφαλούς και λειτουργικού οδικού δικτύου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας
Αττικής πραγματοποιούν συν εχ ώς παρεμβάσεις και
έργα που στοχ εύουν στην εξάλειψη πιθαν ών κιν δύν ων »

Παρατείνεται το lockdown
μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου

Τ

ην παράταση του lockdown, στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορον αϊού, μέχ ρι τις
14 Δεκεμβρίου αν ακοίν ωσε ο κυβερν ητικός
εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.
Ο κ. Πέτσας αιτιολόγησε την απόφαση, λέγον τας
πως υπάρχ ει σταθεροποίηση και μείωση κρουσμάτων , ωστόσο αυτή είν αι με πιο αργούς ρυθμούς απ’
όσο αν αμεν όταν .

Με εν τολή του Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη
συν εχ ίζον ται με εν τατικούς ρυθμούς τα έργα
συν τήρησης στηθαίων ασφαλείας σε περιοχ ές αρμοδιότητας της Διεύθυν σης Κατασκευής Έργων και
Συν τήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ).

Τα έργα είν αι συν ολικού προϋπολογισμού
3.500.000,00 € και ήδη έχ ουν ολοκληρωθεί οι
εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας ( ΣΑΟ)
στην Λ. Αλίμου – Κατεχ άκη στο ύψος της Καισαριαν ής
και συγκεκριμέν α στο τμήμα της από Αν ισόπεδο
Κόμβο της Εθν ικής Αν τιστάσεως έως την έξοδο προς
Καισαριαν ή, μήκους 1212 μέτρα στο ρεύμα προς
Ηλιούπολη και 168
μέτρα προς Λ . Μεσογείων .
Οι εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας
(ΣΑΟ) θα συν εχ ιστούν το επόμεν ο διάστημα στην Λ.
Μαραθών ος, από την Λ. Μαραθών ος για μήκος 980
μέτρα προς τον Άγιο Στέφαν ο και στα δύο ρεύματα.
Συν ολικά το μήκος των στηθαίων ασφαλείας θα είν αι
1950 μέτρα.

Με αφορμή τις σχ ετικές εργασίες ο Περιφερειάρχ ης
Γ. Πατούλης επισημαίν ει ότι «Προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής είν αι η αν άπτυξη εν ός ασφαλούς και
λειτουργικού οδικού δικτύου. Για το λόγο αυτό, οι
αρμόδιες υπηρεσίες μας πραγματοποιούν συν εχ ώς
παρεμβάσεις και έργα που στοχ εύουν στην εξάλειψη
πιθαν ών κιν δύν ων σε όλους τους δρόμους του λεκαν οπεδίου, που είν αι στην αρμοδιότητά μας».
Ο Γ. Πατούλης έχ ει ζητήσει από την Εν τεταλμέν η

Α

Σύμφων α με τον ίδιο, πολλά ν οσοκομεία στη Ελλάδα εξακολουθούν ν α υφίσταν ται πίεση και για το λόγο
αυτό απομακρύν εται χ ρον ικά το άν οιγμα της οικον ομικής δραστηριότητας. «Παρατείν ον ται τα υφιστάμεν α
περιοριστικά μέτρα έως τις 14 Δεκεμβρίου μέχ ρι τις 6
το πρωί» είπε χ αρακτηριστικά.
Περιφερειακή Σύμβουλο Τεχ ν ικών Έργων Ε. Κοσμίδη,
ν α συν τον ίσει τις διαδικασίες για την προτεραιοποίηση των έργων τα οποία θα συμβάλουν στη
βελτίωση του οδικού δικτύου και στη διασφάλιση της
οδικής κυκλοφορίας σε όλα τα σημεία αρμοδιότητας
της Περιφέρειας Αττικής.

Επιπλέον οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν
τακτικούς ελέγχ ους μέσω των οποίων διαπιστών ον ται
και καταγράφον ται εν δεχ όμεν οι κίν δυν οι που
σχ ετίζον ται με την ασφάλεια των πολιτών . Στο
πλαίσιο αυτό αξιολογούν ται οι σχ ετικές παρεμβάσεις
και προγραμματίζον ται τα έργα που θα υλοποιηθούν
με σκοπό πάν τα την προάσπιση της ασφάλειας των
χ ρηστών του οδικού δικτύου και την βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών .

Ο ίδιος χ αρακτήρισε την παράταση των γεν ικών
υφιστάμεν ων μέτρων επιβεβλημέν η, καθώς «το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί ν α είν αι υψηλό. Προτεραιότητα παραμέν ει η προστασία της δημόσιας υγείας
και της ζωής» είπε και εξέφρασε την ελπίδα από την
επόμεν η εβδομάδα ν α ξεκιν ήσει απότομη αποκλιμάκωση των κρουσμάτων .

Πιθαν ές αν ακοιν ώσεις την επόμεν η εβδομάδα
Μάλιστα, παρέπεμψε για αποφάσεις την επόμεν η
εβδομάδα, αφήν ον τας αν οιχ τό το εν δεχ όμεν ο οι αν ακοιν ώσεις για σταδιακή άρση του lockdown ν α γίν ουν
από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Θα παρακολουθήσουμε και αυτή την εβδομάδα, θα
ακούσουμε την εισήγηση των λοιμωξιολόγων και
εν δεχ ομέν ως θα υπάρχ ουν την επόμεν η εβδομάδα
αν ακοιν ώσεις από τον ίδιο τον πρωθυπουργό».

Ανοίγουν τα εποχικά καταστήματα
στις 7 Δεκεμβρίου

ν οίγουν από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου οι επ ιχ ειρήσεις λιαν ικής
πώλησης αμιγώς εποχ ικών χ ριστουγεν ν ιάτικων ειδών , καθώς και η
π ώλησή των ειδών αυτών απ ό τα
σούπερ-μάρκετ, όπως αν ακοίν ωσε το
υπουργείο Αν άπτυξης.
Οι λεπτομέρειες για το ωράριο και τον
τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων
αυτών θα αν ακοιν ωθούν αύριο, Παρασκευή, από τον αρμόδιο Γεν ικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταν αλωτή, κ. Παν αγιώτη Σταμπουλίδη.

Υ πεν θυμίζεται ότι η κυβέρν ηση εξέταζε την άμεση επαν αλειτουργία των καταστημάτων που πωλούν εποχ ικά είδη,
όπως είχ ε δηλώσει ο υπουργός Αν άπτυξης Άδων ις Γεωργιάδης, τον ίζον τας
ότι δεν είν αι πολλά και δεν θα επιβαρύν ουν την κατάσταση.
Όπως είχ ε σημειώσει, ωστόσο, η λειτουργία των καταστημάτων με εποχ ικά
είδη θα αποτελούσε εξαίρεση, καθώς με

2.000 κρούσματα και περισσότερους
απ ό 600 διασωλην ωμέν ους,
πρώτο μέλημα της κυβέρν ησης
είν αι η δημόσια υγεία. «Με
αυτά τα ν ούμερα του κορων οϊού όλες οι αποφάσεις έχ ουν
αν αβληθεί, πρέπει ν α κάν ουμε
υπομον ή και ν α τηρούμε τα
μέτρα» είπ ε, π ροσθέτον τας
όμως ότι «θα εξαιρεθούν τα
εποχ ικά καταστήματα με τα
χ ριστουγεν ν ιάτικα είδη για τα
οποία υπάρχ ει πρόθεση για
λειτουργία τους σύν τομα,
καθώς δεν είν αι πολλά και δεν
θα επιβαρύν ουν την κατάσταση, όλα τα υπόλοιπα θα πάν ε
αν αγκαστικά με τον ρυθμό της
παν δημίας».

Ο αριθμός διασωλην ωμέν ων
κρίν ει την άρση του lockdown
Ειδικοί επισημαίν ουν ότι ο αριθμός
των διασωλην ωμέν ων θα πρέπει ν α
είν αι διψήφιος για ν α αν οίξει πλήρως η

αγορά.

Ο πρόεδρος του Παν ελλήν ιου Ιατρικού
Συλλόγου, Αθαν άσιος Εξαδάκτυλος, έκρουσε για άλλη μία φορά το καμπαν άκι

του κιν δύν ου, αν αφορικά με την πορεία
του κορων οϊού στη χ ώρα μας, τον ίζον τας ότι αν γίν ει πρόωρα η άρση των
περιορισμών , το δεύτερο κύμα της παν δημίας μπορεί ν α φουσκώσει και οι διασωλην ωμέν οι ν α αγγίξουν τους 900.
Μιλών τας στον ΣΚΑΪ ο κ. Εξαδάκτυλος
σημείωσε πως «δεν μπορούμε ν α μιλάμε
για άν οιγμα της αγοράς με αυτό τον
αριθμό κρουσμάτων
και διασωλην ωμέν ων .
Για ν α αρθεί το lockdown, ο αριθμός των
διασωλην ωμέν ων πρέπει ν α είν αι διψήφιος».

Aπό την πλευρά του
ο λοιμωξιολόγος και
μέλος της Επιτροπής
για τον
κορων οϊό,
Νικόλαος Σύψας, τόν ισε ότι «η διασκέδαση
δυστυχ ώς είν αι υπερμεταδότης του ιού» και
θα αργήσει το άν οιγμά
της.
«Πρέπ ει
να
αν οίγει μόν ο ό,τι είν αι
απολύτως απαραίτητο
και εφ΄οσον το επιτρέπουν οι επιδημιολογικές συν θήκες και
κυρίως το σύστημα υγείας», σημείωσε.
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Σημαντικά έργα άθλησης και αναψυχής από
το Πράσινο Ταμείο πέτυχε ο Δήμος Φυλής

Πάρκο Άθλησης και
Αναψυχής στη
Ζωφριά
Υπερσύγχρονη
Παιδική Χαρά στη
Δροσούπολη

Δ

2ο Γυμν άσιο και το 1Οο Δημοτικό
Σχ ολείο Άν ω Λιοσίων , θα δημιουργηθεί υπερσύγχ ρον η Παιδική
Χαρά, εν αρμον ισμέν η στα διεθν ή
πρότυπα. Μεταξύ άλλων θα περιλαμβάν ει:
•
Πολυσύν θετο όργαν ο με
τούν ελ, τσουλήθρα και αν αρριχ ητική δραστηριότητα
•
Πολυσύν θετο ΑΜΕΑ σπι-

ύο πολύτιμα περιβαλλον τικά έργα
Άθλησης και Αν αψυχ ής για το Δήμο Φυλής,
εν έκριν ε την Τετάρτη 2
Δεκεμβρίου 2020, το χ ρηματοδοτικό πρόγραμμα του
Πράσιν ου Ταμείου με άξον α
προτεραιότητας 1: “Αστική
Αν αζωογόν ηση”
Πρόκειται για δυο σημαν τικά έργα, που θα γίν ουν
στις συν οικίες της Ζωφριάς
και της Δροσούπολης σε
κοιν όχ ρηστους χ ώρους
που μέχ ρι σήμερα, παραμέν ουν αν αξιοποίητοι.
Στη Ζωφριά και πιο
συγκεκριμέν α επί των οδών
Ηρακλέους, Έλλης και Πολυδεύκους (Ο.Τ. 2147α και
Ο.Τ. 2151α) θα δημιουργηθεί
Πάρκο Άθλησης και Αν αψυχ ής για
εν ήλικες και παιδιά, το οποίο θα
περιλαμβάν ει:
•
Α) Χώρους πρασίν ου με
ποικιλία δέν τρων και φυτών , ξύλιν ο κιόσκι για αν αψυχ ή μικρών και
μεγάλων και “έξυπν α” smart παγκάκια, στα οποία οι επισκέπτες θα

τάκι με δύο ράμπες
•
Πολυσύν θετο όργαν ο
πολλαπλών δραστηριοτήτων με
τσουλήθρα και δυο πύργους
•
Όργαν ο ν ηπίων με τσουλήθρα
•
Κούν ια ΑΜΕΑ
•
Ξύλιν η κούν ια μικτή
(παίδων -ν ηπίων )

έχ ουν τη δυν ατότητα ν α χ ρησιμοποιούν ηλεκτρον ικές συσκευές,
όπως laptop, tablet και smartphone.
•
Β) Χώρο με υπαίθρια όργαν α γυμν αστικής για εν ήλικες με:
Όργαν α έλξεων και πιέσεων ώμων ,
ποδηλάτων , ελλειπτικής κίν ησης
ποδιών -surf board, όργαν ο βάδισης αέρος κ.α
Οι χ ώροι θα διαθέτουν επίσης,
σύγχ ρον ο ηλεκτροφωτισμό Led,
χ λοοτάπητα και αυτόματο σύστημα
άρδευσης, ξύλιν ους κάδους απορριμμάτων , κ.ά.
Στη Δροσούπολη στη συμβολή
των οδών Παμβώτιδας και Ζαλόγγου σε κοιν όχ ρηστο χ ώρο που
μέχ ρι σήμερα δεν έχ ει αξιοποιηθεί
και σε κον τιν ή απόσταση από το

•
Ελατηριωτό παιχ ν ίδι τεσσάρων θέσεων
•
Ξύλιν η διθέσια τραμπάλα
και άλλες δυν ατότητες για ατομικό
και ομαδικό παιχ ν ίδι
Τα όργαν α που επιλέχ θηκαν
είν αι, ασφαλή, λειτουργικά, με
σεβασμό στο περιβάλλον και
εμπν έουν την φαν τασία των παιδιών . Στον σχ εδιασμό της παιδικής χ αράς, τηρήθηκαν οι απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των
οργάν ων αλλά και οι αποστάσεις
ασφαλείας, από άλλα φυσικά ή
τεχ ν ικά εμπόδια. Τα όργαν α που
θα εγκατασταθούν στην παιδική
χ αρά, έχ ουν προβλεφθεί ν α
εξυπηρετούν ν ήπια και παιδιά
καθώς και άτομα ΑΜΕΑ, με στόχ ο
ν α μην αποκλείεται καμία ηλικιακή

ομάδα από τη χ αρά του παιχ ν ιδιού.
Τέλος, προβλέπεται ν α γίν ει η
τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού (φωτιστικά σώματα με ιστό,
ξύλιν α καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων και μεταλλική κρήν η), ο
οποίος λειτουργεί συμπληρωματικά
στον χ ώρο και εξυπηρετεί τους
συν οδούς αλλά και τους χ ρήστες

θριάσιο-5

Υποβολή πρότασης για την
χρηματοδότηση μελέτης για την
δημιουργία σταθμών φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο

Σ

το πλαίσιο
της αν άπτυξης της
ηλεκτροκίν ησης σε
ολόκληρη τη χ ώρα
και την επέκταση
της χ ρήσης οχ ημάτων χ αμηλών και
μηδεν ικών εκπομπών , εγκρίθηκε από
την Οικον ομική Επιτροπή η υποβολή πρότασης για την χ ρηματοδότηση
μελέτης από το Πράσιν ο Ταμείο με αν τικείμεν ο την
δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχ ημάτων
στον Δήμο.

Με την εκπόν ηση του Σχ εδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχ ημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), αν οίγει ο δρόμος προκειμέν ου ο Δήμος μας ν α υλοποιήσει τον σχ εδιασμό για
αν αν έωση και εκσυγχ ρον ισμό του στόλου του με
ηλεκτρικά οχ ήματα, εξοικον ομών τας σημαν τικούς
πόρους.

της παιδικής χ αράς.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι για τη
χ ρηματοδότηση των συγκεκριμέν ων έργων καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι εμπεριστατωμέν ες μελέτες
της Τεχ ν ικής Υ πηρεσίας.
“Δώσαμε έν αν γιγάν τιο αγών α
προκειμέν ου ν α πετύχ ουμε όπως
και σε άλλες περιπτώσεις έργα που
θα αλλάξουν την καθημεριν ότητα
των συμπολιτών μας. Ευχ αριστώ
θερμά τους συν εργάτες της Τεχ ν ικής Υ πηρεσίας καθώς και τον
Επιστημον ική Συν εργάτη
Δημάρχ ου Γιάν ν η Λιάκο, για την
ουσιαστική στήριξη τους. Η άρτια
προετοιμασία μας, είχ ε ως αποτέλεσμα την έγκριση των έργων ,
από το Συμβούλιο Πολεοδομικών
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων
(ΣΥ ΠΟΘΑ) καθώς και από το
Συμβούλιο Αρχ ιτεκτον ικής Δυτικής
Αττικής”, ώστε ν α φτάσουμε στην
επίτευξη της χ ρηματοδότησης από
το Πράσιν ο Ταμείο, σημειών ει
σχ ετικά, ο Αν τιδήμαρχ ος
Τεχ ν ικών Έργων Θαν άσης
Σχ ίζας.
“Η επίτευξη χ ρηματοδότησης
αν άλογων έργων απαιτούν καθημεριν ό αγών α, συν έπεια και διάρκεια. Είμαστε πάν τα έτοιμοι για
διεκδικήσεις, προκειμέν ου καμία
δυν ατότητα και ευκαιρία ν α μην
πάει χ αμέν η” επισημαίν ει ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς
προσθέτον τας ότι: Η αν αβάθμιση
των κοιν όχ ρηστων χ ώρων ώστε
ν α μετατραπούν σε σύγχ ρον ους
περιβαλλον τικούς, λειτουργικούς
και ασφαλείς χ ώρους , που θα
συμβάλουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών , είν αι
έν ας στόχ ος που ο Δήμος Φυλής
κατακτά καθημεριν ά μέσα από
μεθοδική και σκληρή προσπάθεια,
που θα συν εχ ιστεί με ζήλο σε
όλους τους τομείς.

Επιπλέον , γίν εται έν α σημαν τικό βήμα προκειμέν ου ν α μπει η ηλεκτροκίν ηση στην ζωή των
δημοτών , με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον , την
τοπική οικον ομία, τους πολίτες και τις επιχ ειρήσεις
που χ ρησιμοποιούν ήδη ή σχ εδιάζουν ν α προμηθευτούν ηλεκτρικά οχ ήματα, αξιοποιών τας σχ ετικές επιδοτήσεις και προγράμματα.

Ως Δήμος διεκδικούμε κάθε διαθέσιμη πηγή πόρων
για έργα και υποδομές, προς όφελος των Δημοτών της
Ελευσίν ας και της Μαγούλας.

Πώς θα γίνουν οι εμβολιασμοί
στην Ελλάδα το 2021

Π

όσοι θα εμβολιάζον ται το μήν αΜια σειρά εμβόλια μπαίν ουν στη διαδικασία της τελικής έγκρισης και θα είν αι στη χ ώρα μας τέλη Δεκεμβρίου
ή αρχ ές Ιαν ουαρίου
Η χ ρον ιά του 2021 θα ξεκιν ήσει με τα ν έα εμβόλια για τον κορων οϊό αφού η κυβέρν ηση αν ακοίν ωσε
ότι οι πρώτες δόσεις θα φθάσουν τον πρώτο μήν α του
ν έου έτους στη χ ώρα μας.
«Το έν α μετά το άλλο μια σειρά εμβόλια μπαίν ουν
στη διαδικασία της τελικής έγκρισης και θα είν αι στη
χ ώρα μας τέλη Δεκεμβρίου ή αρχ ές Ιαν ουαρίου, την
ίδια στιγμή που θα πάν ε και στις άλλες χ ώρες της ΕΕ
με την ίδια αν αλογία ως προς τον πληθυσμό και με το
ίδιο κόστος, μέρους του οπ οίου θα καλύψει η
Ευρωπαϊκή Επ ιτροπ ή» αν έφερε μεταξύ άλλων ο
κυβερν ητικός εκπ ρόσωπ ος, Στέλιος Πέτσας, κατά
την
σημεριν ή
εν ημέρωση
των
π ολιτικ ών
συν τακτών .
Δημιουργούν ται ήδη 1.018 εμβολιαστικά κέν τρα σε
όλη την Ελλάδα έτσι ώστε ο εμβολιασμός ν α αρχ ίσει
μετά την π ρώτη π αραλαβή. Πόσοι θα εμβολιάζον ται
το
μήν α«Εκ τιμάται
ότι
θα
μπ ορούν
να
εμβολιάζον ται μην ιαίως 2.117.440 π ολίτες.
Κι αν έρθουν π ερισσότερα εμβόλια τον ίδιο μήν α
μπ ορεί εφόσον χ ρειαστεί ν α υπ άρξει π εραιτέρω
αν άπ τυξη του σχ εδίου για τη δημιουργία επ ιπ λέον
εμβολιαστικών κέν τρων » σημείωσε Εθελον τικός ο
εμβολιασμός και δωρεάν Ο εμβολιασμός όπ ως έχ ει
αν αφέρει και ο κ. Πέτσας θα είν αι εθελον τικός και
δωρεάν και θα υπ άρχ ει π ροσπ άθεια και καμπ άν ια
π ροκειμέν ου ν α π ειστούν οι π ολίτες για την
ασφάλεια και την απ οτελεσματικότητά του.
Π οιοι θα εμβολιαστούν
π ρώτοιΠ ρώτα θα
εμβολιαστούν οι υγειον ομικοί, θα ακολουθήσουν οι
ευπ αθείς ομάδες άν ω των 65 ετών ή με υπ οκείμεν α
ν οσήματα και στη συν έχ εια ο γεν ικός π ληθυσμός.
Πως θα κλείν εται το ραν τεβούΟι π ολίτες θα
μπ ορούν ν α κλείσουν ραν τεβού για τον εμβολιασμό
είτε μέσω sms είτε διαδικτυακά είτε τηλεφων ικά
μέσω τηλεφων ικών κέν τρων .

6-θριάσιο

Μητσοτάκης: Προτεραιότητά μας για
το 2021 η μείωση φόρων στην εργασία

Γ

ια την πρόκληση της
παν δημίας αλλά και
τις προτεραιότητες
της κυβέρν ησης την επόμεν η μέρα μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ψηφιακή συζήτηση που διοργάν ωσε το
Ελλην ο-Αμερικαν ικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στο
πλαίσιο του 31ου Greek
Economic Summit.

Ο κ. Μητσοτάκης, αν αφερόμεν ος στη μεταρρυθμιστική του ατζέν τα είπε πως
στόχ ος είν αι ν α αν τιμετωπιστούν με γεν ν αιότητα οι
προκλήσεις που θα
αν ακύψουν μετά την παν δημία καθώς και πολλά από
τα προβλήματα που συχ ν ά αποτέλεσαν την βασική αιτία της κρίσης.
Ζητήματα όπως η αν ισότητα του
εισοδήματος, η γεφύρωση του ψηφιακού χ άσμος, η διασφάλιση της
αν ταμοιβής και της εργασιακής
αξιοπρέπειας.

«Ο COVID-19 με έπεισε ακόμα
περισσότερο ότι χ ρειάζεται ν α επιτείν ουμε τις προσπάθειές μας στο
μέτωπο των μεταρρυθμίσεων . Αν ο
κόσμος ν ομίζει πως πατάμε φρέν ο
κάν ουν λάθος. Πατάμε γκάζι και
μάλιστα γρηγορότερα για ν α ολοκληρώσουμε τις αλλαγές που χ ρειάζεται αυτή η χ ώρα», τόν ισε ο
πρωθυπουργός.

«Υ ποχ ρέωσή μου δεν είν αι
μόν ο η εν ασχ όληση με το επείγον
καθήκον μου, που έγκειται στη
διασφάλιση ότι θα αν τιμετωπίσουμε
το δεύτερο κύμα όσο πιο αποτελεσματικά γίν εται. Αλλά θα πρέπει
ν α διασφαλίσουμε πως δεν θα
χ άσουμε χ ρόν ο και θα συν εχ ίσουμε ν α εφαρμόζουμε έν α «επιθετικό» μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα
το οποίο θα καταστήσει τη χ ώρα
μας μια χ ώρα εξωστρεφή, αν ταγων ιστική, που θα διαδραματίσει
πρωταγων ιστικό ρόλο στις Δίδυμες
Επαν αστάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας. Αν αφέρομαι στην Ψηφιακή Επαν άσταση
και την Εν εργειακή Μετάβαση»,
πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έκαν ε λόγο για
μια συν ολική ατζέν τα που θα έχ ει
στο επίκεν τρο την αν τιμετώπιση
των αιτιών που οδήγησαν την
Ελλάδα στην κρίση.

«Είν αι ζωτικής σημασίας για μέν α
ν α μην υπον ομεύσουμε την παραγωγική ικαν ότητα, τη δυν αμική της
χ ώρας, καθώς όν τως αν αμέν ω
πολύ γρήγορη αν άκαμψη όταν
τελειώσει η παν δημία και η παν δημία θα τελειώσει όταν θα έχ ουμε
εμβολιάσει έν α σημαν τικό κομμάτι
του πληθυσμού μας, αλλά και του
παγκόσμιου πληθυσμού. Άλλωστε
δε μιλάμε για ελλην ικό πρόβλημα,
αλλά για παγκόσμιο. Επομέν ως, θα
πρέπει ν α προστατεύσουμε τις
θέσεις εργασίας. Αυτό ακριβώς

κάν αμε. Θα πρέπει ν α παρέχ ουμε
ρευστότητα, κυρίως σε μικρές
επιχ ειρήσεις που δεν έχ ουν πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα. Και
ταυτόχ ρον α θα πρέπει ν α δημιουργήσουμε τα σωστά κίν ητρα για
τους επεν δυτές που θέλουν ν α
κάν ουν επεν δύσεις στην Ελλάδα.
Δεν χ ωράει αμφιβολία, και η
επιχ ειρηματική κοιν ότητα το
γν ωρίζει καλά, πως ακόμα και σε
αυτή την δύσκολη συγκυρία
υπάρχ ουν επιχ ειρήσεις που επεν δύουν στον σχ εδιασμό μας για το
μέλλον καθώς μειώσαμε το βάρος
της φορολόγησης», είπε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, αν αφέρθηκε και
στην αν άγκη μείωσης των φόρων
στην εργασία. «Είν αι η μεγάλη μας
προτεραιότητα για το 2021. Θα
μειώσουμε τις εισφορές κοιν ων ικής
ασφάλισης κατά 3,9%. Θα καταργήσουμε την εισφορά αλληλεγγύης.
Θα κάν ουμε τη φορολόγηση της
εργασίας πολύ πιο αν ταγων ιστική.
Και ταυτόχ ρον α, γν ωρίζετε ήδη το
πολύ επιθετικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που προωθούμε παρά
την παν δημία. Για παράδειγμα,
καθώς μιλάμε, βρίσκεται στη Βουλή
σημαν τική ν ομοθεσία για την
χ ρήση γης. Είν αι απαραίτητη
καθώς θα πρέπει ν α πειθαρχ ήσουμε στο που χ τίζουμε και τι χ τίζουμε, αν θέλουμε ν α μπορούμε ν α
οραματιστούμε έν α βιώσιμο μέλλον ».
Ο πρωθυπουργός μίλησε και για
τη δυν ατότητα ν α εργάζεται καν είς
από όπου το επιθυμεί λόγω της
υποχ ρεωτικής σε μεγάλο ποσοστό
τηλεργασίας και ειδικότερα για τον
ρόλο που μπορεί ν α παίξει η Ελλάδα ως προορισμός όχ ι μόν ο για
διακοπές αλλά και για εργασία,
επεν δύσεις και συν ταξιούχ ους.

«Δεν θέλω ν α κάν ω την Ελλάδα
μόν ον το καλύτερο μέρος ν α επισκέπτεσαι, αλλά και για ν α δουλεύεις
από αυτό. Θέλω ν α κάν ω την
Ελλάδα το καλύτερο μέρος για
συν ταξιοδότηση, για όποιον επιλέξει ν α περν ά τους χ ειμών ες -όχ ι
τα καλοκαίρια- σε μεσογειακό κλίμα
εάν είν αι βορειοευρωπαίος.

Η αν τίληψη ότι η Ελλάδα αποτελεί προορισμό όχ ι μόν ο για τουρισμό, αλλά για εργασία, για επεν δύσεις, για συν ταξιούχ ους, ν ομίζω
έχ ουμε πολλά πλεον εκτήματα σε
αυτή την κατεύθυν ση. Είν αι εν διαφέρον πόσοι άν θρωποι επέλεξαν
ν α περάσουν χ ρόν ο στην Ελλάδα,
ν α εργαστούν από την Ελλάδα,
διότι είδαν το συν ολικό πακέτο
που έχ ει ν α προσφέρει η χ ώρα.
Νομίζω ότι εάν συν δυάσουμε τα
φυσικά συγκριτικά πλεον εκτήματά
μας -έν α εκ των οποίων είν αι η
γεωγραφική θέση μας, η ομορφιά
της χ ώρας- με το ν α διασφαλίσουμε ότι δεν θα μείν ουμε πίσω και
θα έχ ουμε ηγετικό ρόλο στις τάσεις
που έχ ετε διαπιστώσει είμαστε
στον σωστό δρόμο», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Διευθύν ων Σύμβουλος της
Pf izer Άλμπερτ Μπουρλά, είχ ε
έν αν διάλογο με τον πρωθυπουργό
για την αλλαγή του επεν δυτικού
κλίματος στην Ελλάδα που οδηγεί
μεταξύ άλλων στην επέκταση των
επεν δυσεων και την αύξηση των
θέσεων εργασίας της Pf izer στη
Θεσσαλον ίκη, αρχ ικά σε 600
συν ολικά θέσεις και με προοπτική
διπλασιασμού. «Πιστεύω ότι αυτό
συμβαίν ει γιατί βλέπουμε το περιβάλλον ν α αλλάζει στην Ελλάδα,
είν αι έν α περιβάλλον που μπορείς
ν α ν ιώσεις ότι είσαι ευπρόσδεκτος
ν α έρθεις και ν α επεν δύσεις και
είμαι πολύ χ αρούμεν ος που η
χ ώρα μου τα πάει τόσο καλά με τις
δικές της δυν άμεις», δήλωσε ο
Άλμπερτ Μπουρλά.
Στη συζήτηση συμμετείχ αν
εκτός από τον Διευθύν ον τα
Σύμβουλο της Pf izer, Άλμπερτ
Μπουρλά, ο Διευθύν ων Σύμβουλος
της Philip Morris International,
Αν δρέας Καλαν τζόπουλος, ο Διευθύν ων Σύμβουλος της Deloitte
Global, Punit Renjen, και ο Εκτελεστικός Αν τιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου των Ην ωμέν ων
Πολιτειών , My ron Brilliant. Την
τηλεδιάσκεψη συν τόν ισε ο Πρόεδρος του Ελλην ο-Αμερικαν ικού
Επιμελητηρίου, Νίκος Μπακατσέλος.
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Χατζηδάκης: Το χωροταξικό
νομοσχέδιο είναι απέναντι
στην μπαχαλοποίηση

Α

συμβίβαστη η κυβέρνηση με το βήμα σημειωτόν. Όχι και
στο ρόλο του
Π όν τ ι ου
Πιλάτου απέναντι
στο χάος. Επίθεση
στον ΣΥΡΙΖΑ για
ψηφοθηρία και λαϊκισμό. Αιχμές της
αντιπολίτευσης για
ταξικό νομοσχέδιο
με «δώρα» στα
μεγάλα συμφέροντα
Ως μεγάλη ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση, η οποία στέκεται
απέναντι
στην
μ π α χ α λ οπ οί ησ η
επιχειρώντας
να
βάλει τάξη στο χάος,
χαρακτήρισε
το
χωροταξικό-πολεοδομικό νομοσχέδιο ο
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποκρούοντας
τα πυρά της αντιπολίτευσης και δη
του ΣΥΡΙΖΑ ως
«ψηφοθηρία και λαϊκισμό» και δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση και ο
ίδιος δεν συμβιβάζονται με το βήμα σημειωτόν ούτε το ρόλο του
Πόντιου Πιλάτου απέναντι στα προβλήματα.«Πρέπει να ρίξουμε μια πέτρα στο τέλμα.
Δεν θα ήμουν εντάξει με τη συνείδησή μου αν υπό το φόβο του
πολιτικού κόστους έμενα άπρακτος και μιλούσα για ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις και στην πράξη συνέχιζα πολιτικές Μαυρογυαλούρου.
Σας χαρίζουμε την ψηφοθηρία, τις αντιφάσεις και τον λαϊκισμό και κρατάμε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση»,
σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη συζήτηση του
νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.
Ο Υπουργός εστίασε στις ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου
δόμηση, τονίζοντας ότι καταργούνται οι παρεκκλίσεις που
θεσπίστηκαν το 1962 και δίνεται μεταβατική περίοδος μίνιμουμ
6 ετών (2+4) στους ιδιοκτήτες προκειμένου να χτίσουν με κανόνες, διαφορετικά να περιμένουν τη σύνταξη των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων.
«Γιατί η ιδιοκτησία δεν έχει καμία αξία αν αφήσουμε να γίνουν
όλα μπάχαλο», σχολίασε, κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση ως «κόμμα της απραξίας» στον συγκεκριμένο τομέα
και «καρφώνοντάς» τη ότι στο βωμό των μικροκομματικών
συμφερόντων ξέχασε τις διακηρύξεις της Αριστεράς κατά της
εκτός σχεδίου δόμησης.
Ο Κωστής Χατζηδάκης απέρριψε κατηγορηματικά και τις
κατηγορίες περί χαρισματικών ρυθμίσεων στις τράπεζες,
ξεκαθαρίζοντας πως όπως και για τους κληρονόμους δίνεται το
δικαίωμα τακτοποίησης τυχόν αυθαιρέτων που μπορεί να έχουν
περιέλθει στην ιδιοκτησία τους από πλειστηριασμούς επειδή
ήταν αδύνατο να ελεγχθεί όταν τα απέκτησαν.
Από τις διατάξεις του νομοσχεδίου ξεχώρισε επίσης ως ωφέλιμες και καινοτόμες, αυτές για το ξεκαθάρισμα των χρήσεων
γης που διευκολύνουν τις επενδύσεις, το τέλος στην «φάμπρικα»
των ναΐσκων που χρησιμοποιούν κάποιοι ως όχημα για αυθαίρετες κατασκευές ιδίως στα νησιά, την απόσυρση ορόφων και
κτιρίων μέσω κινήτρων σε βεβαρυμένες περιβαλλοντικά περιοχές και εκείνες για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των
ΑμΕΑ.Ως αντιπεριβαλλοντικό, αντιαναπτυξιακό, πρόκλησης
αλαλούμ και ανισοτήτων, απέρριψε το νομοσχέδιο ο εισηγητής
του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας την κυβέρνηση
και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος ότι
επιχειρούν βίαιη αναδιανομή της μεσαίας ιδιοκτησίας προς
όφελος «αεριτζήδων» για τα εκτός σχεδίου και εξυπηρετούν
μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και τράπεζες με «ρουσφέτια»
και «δωράκια». «Το νομοσχέδιο αυτό είναι επικίνδυνο και για την
κοινωνία και για την ανάπτυξη και για το περιβάλλον», κατέληξε
ο κ. Φάμελλος.
Στο ίδιο μήκος κύματος για «βαθιά ταξικές» ρυθμίσεις και
κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης αλλά μόνο εις βάρος της
μικροϊδιοκτησίας, έκανε λόγο ο Γιώργος Αρβανιτίδης εκ μέρους
του ΚΙΝΑΛ.«Είναι ένα νομοσχέδιο που δεν λύνει λαϊκά προβλήματα γιατί απροκάλυπτα, αδίστακτα και ξεδιάντροπα, εξυπηρετεί μεγάλα οικονομικά συμφέροντα», υποστήριξε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου.Εκβιασμό των μικρών
ιδιοκτητών να εκδώσουν οικοδομική άδεια εντός διετίας, κατήγγειλε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος,
σχολιάζοντας πως «μου θυμίζει κάποιους που λειτουργούν σαν
ύαινες και βιάζονται να πάρουν τα κτήματα των ανθρώπων».
«Το νομοσχέδιο φέρνει άμεσα δόμηση ή πώληση, θέλουν δεν
θέλουν, στους μικρούς ιδιοκτήτες γης κτημάτων κάτω των 4 στρεμμάτων και δόμηση όπου θέλουν όσο θέλουν όποτε θέλουν στις
μεγάλες επιχειρήσεις στην εκτός σχεδίου περιοχή», ανέφερε εκ
μέρους του ΜέΡΑ25, ο Κρίτων Αρσένης.
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Το προφίλ του νέου χωροταξικού και
πολεοδομικού νομοσχεδίου
Διευκρινήσεις απο τον Αρχιτέκτονα
Στέλιο Αλμπάντη

Σ

ε κατάργηση όλων των παρεκκλίσεων και τη
μείωση κατά 10% των συν τελεστών δόμησης
στις εκτός σχ εδίου περιοχ ές προχ ωράει, μεταξύ
άλλων , το υπ ουργείο Περιβάλλον τος μέσω του
ν ομοσχ εδίου για τον εκσυγχ ρον ισμό της χ ωροταξικής
και πολεοδομικής ν ομοθεσίας που κατατέθηκε και
συζητείται στη Βουλή.

Με το προαν αφερόμεν ο ν ομοσχ έδιο, αλλάζει τελείως
το σκην ικό δόμησης στις εκτός σχ εδίου περιοχ ές, εν ώ
δημιουργούν ται ν έα δεδομέν α για την έκδοση οικοδομικών αδειών , τη μεταφορά συν τελεστή δόμησης και για
μια σειρά από άλλους τομείς. Παράλληλα
περιλαμβάν ον ται ν έες ρυθμίσεις για τα
αυθαίρετα.

Σε ποιόν άλλο τομέα υπάρχει τέτοιου είδους
προσέγγιση;

Το πρόβλημα έχ ει ήδη εμφαν ιστεί σε μηχ αν ικούς
αλλά και συμβολαιογράφους.
Ο ν όμος περί Αυθαιρέτων έγιν ε για ν α λύσει έν α κοιν ων ικό πρόβλημα. Το έλυσε κατά μέγα ποσοστό και
πολύ σωστά δεν άλλαξε η ημερομην ία αν αγν ώρισης και
δικαιώματος Υ παγωγής (28.07.2011).
Το πρόβλημα δε λύν εται με γκρεμίσματα. Ποιος θα
αν αλάβει την ευθύν η ν α πάει ν α γκρεμίσει σπίτια και
ν α πετάξει στο δρόμο οικογέν ειες επειδή δεν έκαν αν
εκείν ο που έπρεπε την ώρα που έπρεπε. Κοιν ων ικό,
πολιτικό, ηθικό, πολιτικό ακόμα και κομματικό μέγα
πρόβλημα.
Οι καταληκτικές ημερομην ίες πάν τα έχ ουν πρόβ-

Εύλογο είν αι ν α δημιουργούν ται απορίες
τόσο στους ιδιοκτήτες ακιν ήτων όσο και
στους επαγγελματίες (μηχ αν ικούς κλπ).
Ζητήσαμε την άποψη του κου Αρχ ιτέκτον α κου Στέλιου Αλμπάν τη και παραθέτουμε τις τοποθετήσεις του:
Θέτω το θέμα των αυθαιρέτων και ειδικά
όσων υπάγον ται στην κατηγορία 5 καθώς
επίσης και το θέμα των καταληκτικών ημερομην ιών για ολοκλήρωση των διαδικασιών ή της μεταφοράς από ν όμο σε ν όμο
ή από μηχ αν ικό σε μηχ αν ικό.
Είν αι πολλοί οι οποίοι προφαν ώς με την
υπαγωγή στο σύστημα πλήρωσαν τα πρόστιμα και δε βρίσκον ται για την ολοκλήρωση από πλευράς μηχ αν ικού.

Επίσης, όσοι έχ ουν συν ταξιοδοτηθεί έχ ουν πρόβλημα στο ν α μεταφέρουν τις υποχ ρεώσεις σε άλλο εν εργό μηχ αν ικό ακόμα και σε περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες έχ ουν εξοφλήσει όλο το πρόστιμο για ν α ολοκληρωθεί η περαίωση.

Το σημαν τικότερο πρόβλημα κοιν ων ικό, ηθικό και
πολιτικό είν αι η αν τιμετώπιση των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5. Όσοι το δήλωσαν σωστά και έγκαιρα είν αι
εν τάξει. Όσοι δεν το δήλωσαν για οποιοδήποτε λόγο,
όπως, αδιαφορία, αδυν αμία πληρωμής, άγν οια, πίστη
στην παράταση ή χ αζομάρα, λέμε σήμερα τι; όσοι πειθαρχ ήσατε εν τάξει, όσοι όχ ι, και θα πληρώσετε, και θα
γκρεμισθεί.

Δηλ., θα πάμε αύριο το πρωί σε έν αν ιδιοκτήτη που
δεν ακολούθησε τον ν όμο και θα του πούμε «φύγε, στο
γκρεμίζουμε». Ή δε θα μπορεί ν α κάν ει οποιαδήποτε
‘’πράξη’’ αν τι; Αν δεν το γκρεμίσει;
Και σε έν αν επιχ ειρηματία με αυθαιρεσίες κατηγορίας
5 (κατηγορίας 4 που λόγω υπερβάσεων πλέον εν ός
ποσοστού μεταφέρον ται στην κατηγορία 5) που δεν
έχ ει λίζιν γκ τι θα πούμε; Γκρεμίζεις την υπέρβαση; Πως
γκρεμίζεται;

λημα. Όμως παν τού και πάν τα υπάρχ ουν λύσεις. Τι
όφελος έχ ει το κράτος για το πότε ο μηχ αν ικός και ο
πελάτης θα περαιώσουν την διαδικασία αφού το κράτος
έχ ει ήδη εισπράξει ή εισπράττει τις δόσεις και δεν θα
μπορεί ν α γίν ει καμμία ‘’πράξη΄΄ χ ωρίς βεβαίωση μηχ αν ικού.
Και σίγουρα δεν είν αι λύση αυτό που προτείν εται για
όσους έχ ουν λίζιν γκ με τράπεζες ή έχ ουν πάθει ζημιά
από θεομην ίες. Είν αι πρόταση πρόκληση αφού καν είς
δεν είν αι χ αζός ν α καταλάβει ότι οι τράπεζες ‘’τράβηξαν
αυτιά’’ για ν α μην χ άσουν και οι ‘’πληγέν τες’’ είν αι κάλυψη.
Και μέσα σε όλα αυτά, με το δελτίο τύπου Υ ΠΕΝ της
5-11-2020 αν ακοιν ών εται πως ‘’με την πάροδο της
παράτασης και με ευθύν η του Τ.Ε.Ε. θα κλειδών ον ται
όλοι οι λογαριασμοί των μηχ αν ικών που θα έχ ουν
εκκρεμότητες στο σύστημα’’ το οποίο σημαίν ει, με
βάση την διατύπωση, εξόν τωση των μηχ αν ικών .
Πρόταση

Να μην υπάρχ ουν δεσμευτικές ημερομην ίες για καμμία περίπτωση. Τηρών τας απόλυτα την ημερομην ία της
28-7-2011 ν α μπορούν ν α ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με αν τίστοιχ η μεταφορά των όποιων περι-
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πτώσεων έχ ουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Να μείν ει
αν οικτό το σύστημα για μεταφορά, αλλαγή μηχ αν ικού
και ολοκλήρωση της διαδικασίας άν ευ της οποίας, όπως
ισχ ύει, ν α μην μπορεί ν α γίν ει καμμία ‘’πράξη’’.
Επίσης, χ ωρίς διαχ ωρισμούς, πάν τα με ό,τι είν αι
προ της 28ης Ιουλίου του 2011, ν α μπορεί ν α ρυθμίζεται με έν α επί πλέον πρόστιμο και όσα υπάγον ται
στην κατηγορίας 5.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΔ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Στις θεσμοθετημέν ες ζών ες ως βιομηχ αν ικές ισχ ύουν
οι παρακάτω όροι δομήσεως: Ποσοστό καλύψεως 30%
συν 10% για συν αρμολογούμεν η κατασκευή με χ ρήση
αποθηκευτικού χ ώρου, συν τελεστής δομήσεως 0,90 και
συν τελεστής όγκου 5,5. Μέγιστο ύψος τα 11,00μ συν
στέγη και πλάγιες αποστάσεις τα 10,00μ.
Με τις αλλαγές στην ν ομοθεσία τα ίδια ισχ ύουν και
για τους Κ.Α.Δ., εμπορικές αποθήκες, logistics, ψυγεία,
ψυκτικούς θαλάμους.
Προτείν ετε η μείωση του Σ.Δ. από 0,9 σε 0,6!! (χ ωρίς
αν αφορά σε ποσοστό καλύψεως) και ο συν τελεστής
όγκου σε 4!!!!!
Πως βγαίν ει το μέγιστο ύψος των 11,00μ: Έμβαδόν
γηπέδουΧσυν τελεστή δομήσεωςΧσυν τελεστή όγκου:
κάλυψη.
Δηλαδή
για
το
π αράδειγμά
μας:
10.000Χ0,9Χ5,5=49.500:4.000=12,38 π ου
είν αι το μέγιστο ύψος, δηλαδή τα 11 μέτρα
συν την στέγη.
Αν ο σ.δ. γίν ει 0,6 και ο συν τελεστής
όγκου 4 το ύψος θα π εριοριστεί στα
4,00μ!!!!!!!! Είν αι παραν ο’ι’κό την στιγμή
μάλιστα που συν εχ ώς αυξάν ον ται τα αιτήματα για το αυτον όητο που είν αι παραπάν ω
ωφέλιμο ύψος αλλά και κάλυψη.
Σε αυτήν την περίπτωση με βάση την
δεδομέν η χ ρήση σαν ΚΑΔ αποθήκες δηλαδή ξηρού ή ψυχ ώμεν ου προ’ι’όν τος που
αυτό που θέλουν τα ΚΑΔ είν αι ύψος θα τους
βάλουμε ν α λειτουργήσουν με 4,00μ ύψος.
Και αν υπολογίσει καν είς υπερύψωση για
ράμπες τα σπίτια θα έχ ουν περισσότερο
ωφέλιμο ύψος.
Πρόταση: Το μέγιστο ύψος ν α καθοριστεί
11,00μ συν το απαιτούμεν ο για την στέγη
ύψος και χ ωρίς περιορισμό στον όγκο αφού
θα απορρέει μαθηματικά και αν αγκαστικά
από την κάλυψη και το επιτρεπόμεν ο ύψος και όχ ι με
χ ρήση του συν τελεστή όγκου (μπορεί και ν α καταργηθεί) και του συν τελεστή δομήσεως ο οποίος από
μόν ος του έχ ει την χ ρησιμότητά του.
Αν υποθέσουμε ότι υπάρχ ει χ ρησιμότητα επέμβασης
σε κάτι θα πρότειν α ν α παραχ ωρούν σε κάθε πλευρά
του γηπέδου που έχ ει πρόσωπο σε δρόμο με πλάτος
μικρότερο των 8,00μ., καθ’ όλο το μήκος, τα απαραίτητα μέτρα για το συν ολικό πλάτος των 8,00μ. σε
κοιν ή χ ρήση χ ωρίς βεβαίως ν α αφαιρούν ται από το
ιδιοκτησιακό καθεστώς και τους υπολογισμούς. Το όφελος θα είν αι τεράστιο και για τις επιχ ειρήσεις αλλά και
για το περιβάλλον αφού η κίν ηση στους εκτός σχ εδίου
δρόμους που πολλές φορές δεν υπερβαίν ουν τα 3 ή 4
μέτρα είν αι μόν ον ζημιά, κόστος και πρόβλημα.
Θα μπορούσα ν α αν αλύσω περισσότερο όπως και το
θέμα των ποσοστών για την στάθμευση και την φύτευση. Ποσοστά που μεταξύ τους το έν α αν αιρεί το άλλο
και εν ν οώ ότι αν αιρούν με σαφήν εια το ποσοστό
καλύψεως. Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επεξήγηση και για μια ξεν άγηση στην πραγματικότητα με μία
αυτοψία στα κατάλληλα σημεία της πόλης μου που σίγουρα δεν είν αι η μόν η που ‘’φων άζει’’.
Αλμπάντης Στέλιος
Αρχιτέκτων
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ΕΔΔΑ: Αποζημίωση 312.500 ευρώ
θα καταβάλει το Ελληνικό Δημόσιο
σε ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου που
ήταν υπό κατάληψη

Τ

ο Ε.Δ.Δ.Α. καταδίκασε στην Ελλάδα για παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία (άρθρο
1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Αν θρώπου).
Αποζημίωση 312.500 ευρώ καλείται ν α καταβάλει το
Ελλην ικό Δημόσιο στην ιδιοκτήτρια ξεν οδοχ είου στο
κέν τρο της Αθήν ας, το οποίο τελούσε υπό κατάληψη
για περισσότερο από τρία χ ρόν ια, μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του
Αν θρώπου.
Το Ε.Δ.Δ.Α. καταδίκασε στην Ελλάδα για παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία (άρθρο 1 του
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Αν θρώπου). Το κτίριο
τελούσε υπό κατάληψη από το 2016 έως τον Ιούλιο
του 2019, με την ιδιοκτήτρια ν α ζητά την έξωση των
καταληψιών , όπως όμως αν έφερε στην προσφυγή
της, οι Αρχ ές συν έχ ιζαν ν α αδραν ούν .
Μάλιστα πρόσθετε πως οι λογαριασμοί ρεύματος και
ν ερού συν έχ ιζαν ν α χ ρεών ον ται στο όν ομά της,
όπως και όλα τα υπόλοιπα έξοδα (φόροι κλπ)

Ξεπέρασαν τις 60 χιλιάδες οι
θάνατοι από κορωνοϊό στο
Ηνωμένο Βασίλειο

Τ

α στοιχ εία για το ν εότερο 24ωρο από το Υ πουργείο Υ γείας αν αφέρουν ακόμα 414 θύματα,
αριθμός που αν εβάζει το συν ολικό απολογισμό
από την αρχ ή της παν δημίας σε 60.113.

Λον δίν ο Θαν άσης ΓκαβόςΠάν ω από 60.000 είν αι
πλέον οι θάν ατοι επιβεβαιωμέν ων φορέων της COVID19 στο Ην ωμέν ο Βασίλειο.Τα στοιχ εία για το ν εότερο
24ωρο από το Υ πουργείο Υ γείας αν αφέρουν ακόμα
414 θύματα, αριθμός που αν εβάζει το συν ολικό απολογισμό από την αρχ ή της παν δημίας σε 60.113.
Πρόκειται για φορείς του ιού που κατέληξαν εν τός 28
ημερών από τη θετική διάγν ωση.

Αν προσμετρηθούν περιστατικά για τα οποία τα
πιστοποιητικά θαν άτου αν αγράφουν την COVID-19
ως αιτία θαν άτου, αν εξαρτήτως του χ ρόν ου που μεσολάβησε από τη διάγν ωση, τότε οι ν εκροί αν έρχ ον ται
σε 69.752.

Στη χ ώρα καταγράφηκαν επίσης ακόμα 14.879
κρούσματα, αν και η υπηρεσία Δημόσια Υ γεία Αγγλίας
αν ακοίν ωσε πως τα ν έα κρούσματα μειώθηκαν κατά
28% στο επταήμερο έως τις 25 Νοεμβρίου σε σχ έση με
την προηγούμεν η εβδομάδα.
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Ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης των
Δημοτών δημοσιοποιεί το νέο πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων
7 Ημέρες την εβδομάδα τα συνεργεία του Δήμου μας θα δίνουν για
άλλη μία φορά τον δικό τους αγώνα με γνώμονα την εξασφάλιση ενός
βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος.
Το πρόγραμμα δημοσιοποιείται ώστε οι δημότες να είναι σε θέση να
προγραμματίσουν τις εργασίες τους, για να μη μένουν μεγάλου μεγέθους αντικείμενα εκτεθειμένα για μέρες.
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«Παγώνουν» οι δόσεις δανείων μέχρι
και το τέλος Μαρτίου, ποιους αφορά

«

Παγών ουν » οι δόσεις δαν είων
μέχ ρι και το τέλος Μαρτίου, ποιους
αφορά
Η Ελλην ική Έν ωση Τραπ εζών με
σημεριν ή της αν ακοίν ωση γν ωστοποιεί
την απόφαση των ελλην ικών τραπεζών μελών της ν α παρατείν ουν , λόγω των
συν εχ ιζόμεν ων δυσμεν ών συν επειών
της
π αν δημίας
COVID-19,
τα
υφιστάμεν α μέτρα για την εν ίσχ υση της
ελλην ικής οικον ομίας.

Λαμβάν ον τας υπόψη τις πρόσφατες
αν ακοιν ώσεις των εποπτικών αρχ ών ,
προσδιορίζεται ότι:

- Επιχ ειρήσεις και ιδιώτες με εν ήμερες
οφειλές την 30/9/2020 που δεν έχ ουν
εν ταχ θεί έως τώρα σε π ρόγραμμα
αν αστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου
ή και τοκοχ ρεωλυτικών δόσεων , θα
μπ ορούν ,
εάν
απ οδεδειγμέν α
πλήττον ται από την κρίση, ν α αιτηθούν
την έν ταξή τους σε σχ ετικό πρόγραμμα
μέχ ρι την 31 Μαρτίου 2021 και για
μέγιστη διάρκεια έως 9 μήν ες από την
ημερομην ία έν ταξης.

- Επιχ ειρήσεις και ιδιώτες που έχ ουν
πληγεί από την παρούσα κρίση και
έχ ουν ήδη εν ταχ θεί σε π ρόγραμμα
αν αστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου
ή και τοκοχ ρεωλυτικών δόσεων , θα
μπ ορούν ν α αιτηθούν μέχ ρι την
31/3/2021
την
π αράταση
του
προγράμματος αν αστολής δόσεων , υπό
την π ροϋπ όθεση ότι η συν ολική
παραμον ή τους στο πρόγραμμα δεν
υπερβαίν ει τους 9 μήν ες.

Με τη λήξη των π ρογραμμάτων
αν αστολής δόσεων οι επιχ ειρήσεις και οι
ιδιώτες αν αμέν εται ν α συν εχ ίσουν την
ομαλή εξυπηρέτηση των δαν ειακών τους
υποχ ρεώσεων .
Οι ελλην ικές τράπεζες, προσηλωμέν ες
στη στήριξη της ελλην ικής οικον ομίας και
λαμβάν ον τας υπ όψη το εν δεχ όμεν ο
αν τιμετώπ ισης
των
π ροσωριν ών
δυσκολιών
ρευστότητας
π ου
αν τιμετωπίζουν οι επιχ ειρήσεις και οι
ιδιώτες, πέραν των αν αστολών δόσεων
π ου
επ ισημαίν ον ται
αν ωτέρω,
γν ωστοποιούν επίσης τα εξής:

- Οι δαν ειολήπ τες π ου έχ ουν
υποβάλει αίτηση και είν αι επιλέξιμοι για
να
εν ταχ θούν
στο
π ρόγραμμα
«Γέφυρα» επιδότησης δόσεων δαν είων
με εξασφάλιση πρώτης κατοικίας, θα
καταβάλλουν , απ ό την ημερομην ία
εν εργοποίησης του προγράμματος και
για τους επόμεν ους εν ν έα μήν ες, μόν ο
το ποσό της δόσης που τους αν αλογεί,
με το υπόλοιπο ν α καλύπτεται από το
Δημόσιο. Στη συν έχ εια, θα επαν έλθουν

στο συμβατικό πρόγραμμα καταβολής
δόσεων .

- Οι δαν ειολήπτες που οφείλουν ν α
καταβάλουν από 1 Ιαν ουαρίου 2021 την
καν ον ική, προ των αν αστολών , δόση
του δαν είου τους και αποδεδειγμέν α
παρουσιάζουν προσωριν ές δυσκολίες
ρευστότητας, και εν ώ, π ριν την
π αρούσα κρίση, εξυπ ηρετούσαν με
συν έπ εια
τις
δαν ειακές
τους
υποχ ρεώσεις, θα δύν αν ται ν α αιτηθούν
την έν ταξή τους σε βραχ υπρόθεσμο
π ρόγραμμα σταδιακής επ αν αφοράς
στην καταβολή της συμβατικής δόσης. Η
αίτηση αυτή θα εξετάζεται απ ό τα
αρμόδια εγκριτικά όργαν α των τραπεζών
και εφόσον διαπιστών εται προσωριν ό
πρόβλημα ρευστότητας, θα εγκρίν εται η
υπαγωγή στη συγκεκριμέν η προσωριν ή
διευκόλυν ση.
Διευκριν ίζεται
ότι
π εριπ τώσεις
επ ιχ ειρήσεων
σε
συγκεκριμέν ους
κλάδους, για τις οπ οίες έχ ει ήδη
αποφασιστεί από τα αρμόδια εγκριτικά
όργαν α των τραπεζών , η έν ταξή τους σε
π ρόγραμμα
αν αστολής
δόσεων
κεφαλαίου, με ημερομην ία λήξης πέραν
της 31 Δεκεμβρίου 2020, αυτό ισχ ύει
καν ον ικά σύμφων α με τους όρους που
τους έχ ουν ήδη επικοιν ων ηθεί.
Τέλος, οι τράπεζες υπογραμμίζουν ότι
επ ιχ ειρήσεις και ιδιώτες π ου δεν
πλήττον ται από την κρίση, θα πρέπει
να
συν εχ ίσουν
καν ον ικά
την
εξυπ ηρέτηση των δαν ειακών τους
υποχ ρεώσεων .
Για πληροφορίες, οι εν διαφερόμεν οι
καλούν ται ν α επικοιν ων ήσουν με το
π ιστωτικό ίδρυμα με το οπ οίο
συν εργάζον ται,
υπ οβάλλον τας
το
σχ ετικό αίτημα.

θριάσιο-9

Ρουμανία: Μπότες μεγέθους 75 που «θα πατήσουν κάτω τον κορονοϊό» φτιάχνει ένας τσαγκάρης στην Τρανσυλβανία

Έ

νας Ρουμάνος τσαγκάρης, ο οποίος
είχε φτιάξει τεράστια παπούτσια για
να βοηθήσει τους ανθρώπους να
τηρούν τις αποστάσεις κατά το πρώτο κύμα
της Covid-19, παρουσίασε τώρα τη νέα του
συλλογή: γιγαντιαίες χειμωνιάτικες μπότες
που «θα πατήσουν κάτω» το δεύτερο κύμα
της πανδημίας.
Ο Γκριγκόρε Λουπ είπε ότι τα παπούτσια
που έφτιαξε τον Μάιο, μεγέθους... 75, πουλήθηκαν σε όλον τον κόσμο και βοήθησαν να
επιβιώσει η επιχείρησή του στην πόλη Κλουτζ της Τρανσυλβανίας. Άρχισε να τα κατασκευάζει όταν διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι
στέκονταν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο και
δεν τηρούσαν τις αποστάσεις. Δύο άνθρωποι που φορούν τα δικά του παπούτσια και
στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλο θα τηρούν αναγκαστικά απόσταση δύο μέτρων
μεταξύ τους.
Εκτός από τις «κανονικές» παραγγελίες, ο
Λουπ δέχτηκε παραγγελίες και από
καλλιτέχνες -όπως από μια βελγική
χορευτική ομάδα και ένα αμερικανικό ροκ
συγκρότημα- αλλά και από ανθρώπους που
απλώς έχουν πολύ μεγάλα πόδια.
«Πήρα πολλές παραγγελίες από
ανθρώπους με
μεγάλες πατούσες.
Υπέθεσαν ότι αφού μπορώ να φτιάξω
παπούτσι μεγέθους 75, μπορώ να φτιάξω
και μέγεθος 50», είπε χαρακτηριστικά.

Τώρα ο Λουπ φτιάχνει μπότες, επίσης
μεγέθους 75, ώστε και στο κρύο οι πολίτες
σαν τηρούν τις αποστάσεις. Το κάθε ζευγάρι
κοστίζει μόνο 150 ευρώ. «Σε σύγκριση με τα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

παπούτσια, οι μπότες είναι ψηλότερες,
επενδεδυμένες με γούνα και έχουν πιο
χοντρές σόλες. Για να φτιαχτούν χρειάζεται
τόσο δέρμα όσο για τρία ζευγάρια κανονικά
παπούτσια», εξήγησε.
Η Ρουμανία, που έχει καταγράψει 492.211
κρούσματα και 11.876 θανάτους από την
αρχή της πανδημίας, έκλεισε σχολεία,
θέατρα
και
εστιατόρια,
επέβαλε
απαγόρευση
της
κυκλοφορίας
και
υποχρεωτική
χρήση
μάσκας
στους
δημόσιους χώρους για να αντιμετωπίσει το
δεύτερο κύμα.
«Νομίζω ότι στην αρχή ο κόσμος δεν το
καταλάβαινε,
αλλά
αφότου
έγιναν
υποχρεωτικές οι μάσκες στον δρόμο, η
κατάσταση δείχνει κάπως πιο σταθερή. Το
εμβόλιο θα μας απαλλάξει απ’ όλο αυτό»,
είπε ο τσαγκάρης, ο οποίος φτιάχνει
δερμάτινα παπούτσια επί παραγγελία εδώ
και σχεδόν 40 χρόνια. Πριν από την
πανδημία βασιζόταν σε παραγγελίες που
του έδιναν θέατρα, όπερες και σύλλογοι
παραδοσιακών χορών, όμως όλες αυτά
σταμάτησαν
αφού
διακόπηκαν
οι
παραστάσεις λόγω της Covid-19.

Άνω Λιόσια, 03/12/2020

Αριθ. Πρωτ.: 33574

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συν οπτικού Μειοδοτικού Διαγων ισμού,
για την αν άδειξη αν αδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»
Α.Μ.: 252/2020, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.993,10 € χωρίς Φ. Π. Α. 24% (74.391,44€
με Φ.Π.Α.24%)

Ο Δήμος Φυλής διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν.
4412/16 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την ολοκλήρωση της προμήθειας «Προμήθεια
πινακίδων οδικής κυκλοφορίας» Α.Μ.252/2020 συνολικού προϋπολογισμού 74.391,44€ (με Φ.Π.Α. 24%).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, (λήξη προσφορών). Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά (ατομικές επιχειρήσεις) ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών. Η
εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 1.199,86€ (χίλια εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα έξι
λεπτά) με ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του
άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 4 μήνες. Προσφορές
υποβάλλονται για το σύνολο των υλικών προς προμήθεια της σύμβασης. Η προμήθεια χρηματοδοτείται
από ίδιους πόρους του Δήμου Φυλής με Κ.Α.30-6662.20012 με χρονική διάρκεια εκτέλεσης της ίση με
τρεις (3) μήνες. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με την εξόφληση του 100% της αξίας του
τιμολογίου, που θα εκδίδεται κάθε φορά με την ολοκλήρωση του κάθε παραδοτέου. Τα έγγραφα της
σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα
του Δήμου στο www.fyli.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
Φυλής (αρμόδιος υπάλληλος Καραγιάννη Χρύσα), μετά από αίτημα που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω email στην διεύθυνση dperiouspromhth@fyli.gr. Επί ποινή αποκλεισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν υποχρεωτικά να προβούν στην αποστολή email
στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση με θέμα: «Αίτημα συμμετοχής». Με την συγκεκριμένη ενέργεια
τους, αποδέχονται τις γενικότερες συνθήκες που αφορούν την εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τα
τεύχη της μελέτης. Το αίτημα τους θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία :
•
τον τίτλο της προμήθειας στην οποία θα συμμετάσχουν και την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού,
•
επωνυμία του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα,
•
τηλέφωνο επικοινωνίας, fax και email.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 2132042759.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

10-θριάσιο
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Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020
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ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ ΑΤΌΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΊΑ

κτιμάται ότι έν α δισεκατομμύριο άν θρωποι που ζουν με αν απηρίες παγκοσμίως, αν τιμετωπ ίζουν π ολλά
εμπόδια και δεν απολαμβάν ουν πρόσβαση
στην κοιν ων ία σε ίση βάση με άλλα άτομα,
όπως είν αι η πρόσβαση στην εκπαίδευση,
στην εργασία, στα μέσα μεταφοράς, στον
αθλητισμό, στην κοιν ων ική και πολιτιστική
ζωή, γεν ικότερα!
Το δικαίωμα συμμετοχ ής στη δημόσια ζωή
είν αι απαραίτητο για τη μείωση των αν ισοτήτων , για τη δημιουργία σταθερών δημοκρατιών και εν εργών πολιτών .
Παρόλα αυτά, λίγες χ ώρες διαθέτουν επαρκείς μηχ αν ισμούς για ν α αν ταποκριθούν
πλήρως στις αν άγκες των ατόμων με αν απηρία.
Η ΑΝΑΠΗΡΊΑ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ!!!
Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΊΝΑΙ ΔΙΚΑΊΩΜΑ!!!

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟ 2ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Τ

ο Σάββατο 5/12 θα διεξαχ θεί το 2°
Δωρεάν Εκπαιδευτικό Σεμιν άριο
Προεθν ικών Ομάδων Δυτικής
Αττικής που θα πραγματοποιηθεί στις
18:00 που θα είν αι αν οιχ τό για όλους
μέσω της πλατφόρμας ΖΟOM.
Σε αυτό το διάστημα της σεζόν με όλα
αυτά που μπορεί ν α αν τιμετωπίζουμε
δεν χ άν ουμε την διάθεση μας και
συν εχ ίζον τας ν α κάν ουμε πράξη την
αγάπη μας,την αλληλεγγύη και τον σεβασμό μας προς τους συν αν θρώπους μας
διοργαν ών ουμε για π ρώτη φορά σε
επίπεδο Προεθν ικών Ομάδων Σεμιν άριο με την συμμετοχ ή και εισηγήσεις 3
μεγάλων Π.Α.Ε. της Αθήν ας Ολυμπιακός
(Λαζάρου Τάσος - Ρόγκας Χρήστος) ΑΕΚ
(Ορφαν ίδης
Στέλιος)Παν αθην αϊκός
(Μπέκας Βαγγέλης) και την συμμετοχ ή
εν ός πρώην Διεθν ή ποδοσφαιριστή της
Εθν ικής μας Oμάδας και Πρωταθλητή
Ευρώπ ης
το
2004
ΚΩΣΤΑ
ΚΑΤΣΟΥ ΡΑΝΗ ώστε ν α απαν τήσει liv e
στις ερωτήσεις!
Ευχ αριστούμε όλους σας πάρα πολύ
για την άμεση αν ταπόκριση σας! Θέλουμε κάθε μέρα ν α μπορούμε ν α μάθουμε
κάτι καιν ούργιο αλλά και ν α μπορούμε
ν α είμαστε υποστηρικτικοί και εν εργοί
σε κάθε εν έργεια που μεταλαμπαδεύει
την γν ώση ΔΩΡΕΑΝ από άν θρωπο σε
άν θρωπο. Σας καλούμε όλους Προπον ητές - Παιδιά - Γον είς αλλά κάθε άν θρωπο που θέλει ν α πάρει γν ώση από κάθε
γων ιά της Ελλάδας ν α παρακολουθήσει
το Σεμιν άριο των Προεθν ικών μας ομάδων της Δυτικής Αττικής.
Υ ποχ ρεωτική είν αι η συμμετοχ ή για
τους αθλητές που βρίσκον ται στις προεπιλογές των Προεθν ικών Ομάδων Κ14 &
Κ15

- Για την Κ14:
ΔΟΒΡΗΣ-ΤΣΙΓΚΟΛΑΣ-ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
Α.-ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
Γ.-ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣΠΑΣΑΛΙΔΗΣ (ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ)
ΝΕΤΗΣ
ΚΩΝ.-ΒΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-ΜΑΖΓΑΣΓ Κ Ι Ο ΛΙ Α Σ - Π Α Π Α Γ Ι Α Ν Ο Π Ο Υ ΛΟ Σ ΝΤΑΦΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΦΩ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ -Π ΑΠ ΑΓΕΩ ΡΓΙ ΟΥ -

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥ ΛΟΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
Κ Ε ΛΛΗ Σ - ΜΥ Ρ ΤΑ Ϊ - Σ ΤΑ Υ Ρ Α Κ Η Σ ΜΟΛΕΡΟΣ
(ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΤΣ Ι ΚΑΛΑΣ -ΑΛΑΜΑΝ ΟΣ -ΑΔΡΙ Ω ΤΗ Σ
(ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΜΑΥ ΡΙ ΔΗ Σ -ΓΚΙ Ν Η Σ -ΧΕΡΟΛΙ ΔΗ Σ
(ΔΥ ΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ )
ΧΙ Ω ΤΗ Σ - ΤΣ Α ΛΑ Β Ρ Ε ΤΑ Σ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ( ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)
Δ Ο Υ Κ Α Σ - Μ Π Ο Υ Μ Π Ο Υ ΛΙ Δ Η Σ ΓΩΓΟΥ ΒΙΤΗΣ (ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ)
ΜΟΥ ΧΟ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ)
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
(ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ)
ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ (ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ)

- Για την Κ15:
Π ΑΤΙ ΣΤΗΣ-ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ-ΟΥ ΡΑϊΤΑ ΜΠ Α Κ Α Κ Η Σ - Σ ΤΡ Α ΤΗ Σ - Ν Α Σ Η Σ
(ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ)
Λ Ι Α Σ Κ Ο Σ - Τ Ο Γ Ι Α Σ ΚΥ ΡΙΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ-ΜΥ ΛΩΝΟΠΟΥ ΛΟΣΚ Ε ΛΑ Ϊ Δ Ι Τ Η Σ - Κ Α Π Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ ΒΑΡΟΥ ΤΣ ΟΣ -ΤΣ ΕΒΑΣ -ΡΕΤΖ ΕΠ Η Σ ΛΙΟΣΗΣ-ΦΥ ΤΟΖΙΔΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΤΡ Ι Π Ο ΛΙ ΤΣ Ι Ω ΤΗ Σ - Γ Ε Ρ Α Ν Ι Ο Σ Ν ΤΟΥ ΚΑΣ -Π ΑΡΑΣ ΚΕΥ ΑΣ -ΦΛΑΒΙ ΟΣΥ ΡΟΣ-ΚΟΣΜΙΔΗΣ
(ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΦΟΡΤΟΥ ΛΑΚΗΣ-ΜΠΑΛΗΣ
(ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ)
Α Ν Τ Ω Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ
(ΔΥ ΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ )
ΔΟΥ ΜΕΝΗΣ-ΣΙΔΕΡΗΣ (ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)
ΜΥ ΡΤΟ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ)
Τ Ο Υ Ρ Τ Α Σ - Ε Υ Α Γ Γ Ε ΛΑ Τ Ο Σ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ
(ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ)
ΜΠΑΣΑ (ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Π

ραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του Γεν ικού Γραμματέα Δημόσιας Υ γείας κ.
Πρεζεράκου και της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων με τους κ.κ. Ευάγγελο Γραμμέν ο, Λεων ίδα Μπουτσικάρη, Λεων ίδα Λεουτσάκο και Γιώργο Μπαν τή.
Ο ΠΣΑΠ, μέσω του προέδρου του Γιώργου Μπαν τή, υπογράμμισε πως πρέπει
άμεσα ν α ξεκιν ήσουν όλες και οι επαγγελματικές κατηγορίες, τηρών τας πάν τα το
υγειον ομικό πρωτόκολλο που έχ ει θεσπιστεί για τη Super League 1 και έχ ει αποδείξει στην πράξη
πως μπορεί ν α λειτουργήσει αποτελεσματικά.
Στάθηκε μάλιστα
στο γεγον ός πως
π ρέπ ει ν α δοθεί
π ολύ
μεγάλη
βαρύτητα στην ιδιαιτερότητα
του
επ αγγέλματος και
ότι δυστυχ ώς κάθε
μέρα π ου π ερν ά
για έν αν επ αγγελματία αθλητή, δεν
μπορεί ν α αν απληρωθεί στο μέλλον . Πέρα από τις οικον ομικές επιπτώσεις, διακυβεύεται και η ίδια τους η καριέρα.
Η αθλητική ζωή είν αι πάρα πολύ μικρή και δεκάδες συν άδελφοί μας βρίσκον ται στα
πιο δημιουργικά τους χ ρόν ια.
Η αν ακοίν ωση του ΠΣΑΠ:
«Από την Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων εξετάστηκε το κοιν ό αίτημα που έχ ουν
στείλει όλοι οι φορείς του ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων και ο ΠΣΑΠ, για έν αρξη
των πρωταθλημάτων της Super League 2 και της Football League.
Με αφορμή και το αν τίστοιχ ο κοιν ό αίτημα που απεστάλη από τον Σύν δεσμό μας
μαζί με τις διοργαν ώτριες αρχ ές των δύο επαγγελματικών πρωταθλημάτων για την
πραγματοποίηση ευρείας τηλεδιάσκεψης με τους κρατικούς φορείς για το θέμα, η Επιτροπή προσκάλεσε τους ποδοσφαιρικούς εταίρους ν α παρέμβουν στη συν εδρίασή
της.
Πιο συγκεκριμέν α συμμετείχ αν ο πρόεδρος του Συν δέσμού μας Γιώργος Μπαν τής,
ο πρόεδρος της Super League 1 κύριος Λεων ίδας Μπουτσικάρης, ο πρόεδρος των
Super League 2/Football League κύριος Λεων ίδας Λεουτσάκος, ο πρόεδρος της ΕΠΟ
κύριος Ευάγγελος Γραμμέν ος, παρουσία μάλιστα και του Γεν ικού Γραμματέα Αθλητισμού κύριου Γιώργου Μαυρωτά.
Ο ΠΣΑΠ, μέσω του προέδρου του, υπογράμμισε πως πρέπει άμεσα ν α ξεκιν ήσουν όλες και οι επαγγελματικές κατηγορίες, τηρών τας πάν τα το υγειον ομικό πρωτόκολλο που έχ ει θεσπιστεί για τη Super League 1 και έχ ει αποδείξει στην πράξη πως
μπορεί ν α λειτουργήσει αποτελεσματικά.
Στάθηκε μάλιστα στο γεγον ός πως πρέπει ν α δοθεί πολύ μεγάλη βαρύτητα στην
ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος και ότι δυστυχ ώς κάθε μέρα που περν ά για έν αν
επαγγελματία αθλητή, δεν μπορεί ν α αν απληρωθεί στο μέλλον . Πέρα από τις οικον ομικές επιπτώσεις, διακυβεύεται και η ίδια τους η καριέρα. Η αθλητική ζωή είν αι
πάρα πολύ μικρή και δεκάδες συν άδελφοί μας βρίσκον ται στα πιο δημιουργικά τους
χ ρόν ια.
Παράλληλα τόν ισε πως δεν πρέπει ν α υφίσταται διαχ ωρισμός αν άμεσα σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, με μον αδικό κριτήριο την κατηγορία που αγων ίζον ται.
Αν άλογες ήταν και οι τοποθετήσεις των υπόλοιπων ποδοσφαιρικών εταίρων ,
εν ισχ ύον τας την επιχ ειρηματολογία για άμεση έν αρξη όλων των επαγγελματικών
πρωταθλημάτων ».

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μεγάλη Α νώνυμη Εμπ ορική Εταιρεία με έδρα την Ελευσίνα
Ζητά για το λογιστήριο της Βοηθό
Λ ογιστή με π ρουπ ηρεσία
Α π ό 1-3 χρόνια, για π λήρη
απ άσχόληση, κάτοικο π εριοχής
Θριασίου Πεδίου.π ληροφορίες Κος
Πέτρος-τηλ.6976623623Email:petrpapama@yahoo.gr

12-θριάσιο
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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

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

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020

θριάσιο-13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Περιουσίας και Προμηθειών
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Αρ. Πρωτ.:
268082/2-12-2020

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης άνω των ορίων για την ‘’ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ” για τη προμήθεια
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης του κορονοιου για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 61.480,00 € με ΦΠΑ 6%, (προϋπολογισμός
άνευ ΦΠΑ:58.000,00 € ).
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο
βάσει τιμής ,ανά άρθρο
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 101462

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:
01/12/2020 και ώρα 10:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/12/2020 και ώρα 12:00μ.μ.
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου
από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε
συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781
Β΄/23.05.2017).
Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών ορίζεται σε είκοσι τρεις (3)
μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε ένα τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ.
260281/24.11.2020 Διακήρυξης.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή
αντιπροσφορές.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3
άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο/οι ανάδοχος/οι θα προσκομίσει/ουν εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας χωρίς
Φ.Π.Α.
Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος
όροφος, τηλ. 213 2082910, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Ελένη Νόνα, e-mail: ele.nona@athens.gr.
Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για
δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25/11/2020.
Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη
διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.
Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες ΤΥΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
και ΘΡΙΑΣΙΟ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣκαι θα αναρτηθεί στο portal του Δήμου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ.ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων μηχανημάτων έργου του Δήμου Φυλής για 2 έτη» (2020-2022)
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2020
Αρ.Πρωτ:
32972/30-11-2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (μεγαλύτερο
ποσοστό μέσης έκπτωσης επί τοις εκατό επί του καθαρού προϋπολογισθέντος ποσού), σύµφωνα µε τις
διατάξεις των:
Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορι
σμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών
κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του
Ν.Δ/τος2396/53»

Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει

N.2307/Α'/113/1995 - Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

του Π.Δ. 370/95/τ. Α’/119 - και του Π.Δ. 105/2000/τ. Α’/100 - τα οποία προσαρµόζουν το
ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52,αντίστοιχα.

Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµαταΟ.Τ.Α.




Ν.2539/97/τΑ’/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων &Κοινοτήτων»

Το άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρ-

ωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Ο Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α - 19.07.2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -…και άλλες διατάξεις.»

Εγκύκλιος 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης


Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 263/2020

για την ανακήρυξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για
συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου Φυλής» (20202022), συνολικού προϋπολογισμού 1.377.838,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (1.111.160,00€
χωρίς το Φ.Π.Α.), πλέον δικαιώματος προαίρεσης ύψους 275.567,68€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24% (222.232,00€ χωρίς το ΦΠΑ).
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:04/01/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00μ.μ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 08/01/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.π.μ.
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.
και μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, της κατηγορίας / κατηγοριών, για τις οποίες
καταθέτει προσφορά ο διαγωνιζόμενος.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr. όπου η
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα
Αριθμό : 103177.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΤΑ ΝΕΑ, ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.fyli.gr/
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Φυλή, 30-11-2020
Ο Δήμαρχος
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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

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

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

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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Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

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

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

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

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

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

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

16-θριάσιο

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

