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ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Σελ. 5

ΕΣΠΑ: Επιχορήγηση
5.000 ευρώ σε καταστήματα
για δημιουργία e-shop

Από το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών
Συνελήφθη 19χρονος για κλοπές και
ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

σελ. 3

Δωρεάν rapid tests
Η λειτουργία του Σταθμού ξεκινά σήμερα 13 Ιανουαρίου

Λιανεμπόριο:

θα πραγματοποιούνται καθημερινά
στο Χαϊδάρι για τους κατοίκους της
Δυτικής Αθήνας

Εξετάζεται
άνοιγμα στις 18
Ιανουαρίου με
"click in shop"

σελ. 9

ΥΠΟΙΚ: Το πακέτο ν έων
μέτρων για θέρμαν ση,
επιταγές, εν οίκια
και Επιστρεπτέα 5

σελ. 3

Εμβολιασμοί:

Στο φουλ ο προγραμματισμός 60.000 ηλικιωμένοι έκλεισαν
ραντεβού σε μία μόλις μέρα

σελ. 3

Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό

Σελ. 2-13

Συμβουλίο Αττικής
Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης
Καταστροφών από την εκδήλωση
χιονοπτώσεων και παγετού στην Αττική
σελ. 6

Σε κλοιό κακοκαιρίας
η χώρα - Πολλά
προβλήματα σε Αττική
και περιφέρεια
Σελ. 8

ΠΡΑΞΗ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΧΡ. ΠΑΠΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

σελ. 5
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καμπόλης Παναγιώτης Α.
Πλάτωνος 1, 2105572588
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 79, 2105544250
MANΔΡΑ

Ροκάς Δημήτριος Π.

Σαλαμίνος 7 - Εργατικές Κατοικίες, 2105541344
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.

Τσακάλωφ 11 & Μαστραχά 2, 2102471660
ΧΑΪΔΑΡΙ
Κεφάλα Δέσποινα - Χριστίνα Ι.Αγίου Γεωργίου 2Α &
Φλουτζή 2, 2105816912
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 328, 2102316792

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Συννεφιά και βροχή
Η θερμοκρασία από 11 έως 16 βαθμους Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ερμύλλος, Ερμίλλος, Ερμύλλη, Ερμίλλη,
Αγίων Ερμύλου και Στρατόν ικου των μαρτύρων

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

ΥΠΟΙΚ: Το πακέτο νέων μέτρων για
θέρμανση, επιταγές, ενοίκια και
Επιστρεπτέα 5

Το Υπουργείο Οικονομικών, προχώρησε στη
δημοσιοποίηση ενός νέου πακέτου για τη στήριξη
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, "προκειμένου",
όπως αναφέρει "να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού".
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Υπ. Οικονομικών, υπογράφεται σήμερα η Υπουργική Απόφαση για την καταβολή από το Κράτος του 50% της
απώλειας από τη μείωση του μισθώματος μηνός
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η πίστωση των αντίστοιχων ποσών στους
λογαριασμούς των δικαιούχων για τον μήνα Νοέμβριο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί από την
προσεχή Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021. Για τον
μήνα Δεκέμβριο, η καταβολή αναμένεται να γίνει
από τις 15 Φεβρουαρίου 2021.
Επίσης, παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επίδομα
θέρμανσης, η οποία έληγε σήμερα, με τις αιτήσεις
που έχουν κατατεθεί να φτάνουν τις 642.800.
Επίσης δινονται. διευκολύνσεις σχετικά με την
πληρωμή αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή).
Αναλυτικά το Υπ. Οικονομικών ανακοίνωσε τα
εξής μέτρα:
1ον. Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5

Στον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από
196.700 αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα
1.000 ευρώ.

Τονίζεται ότι το ποσό αυτό δεν συμψηφίζεται με
την ενίσχυση που ενδεχομένως έλαβαν οι δικαιούχοι από προηγούμενο κύκλο της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής. Ωστόσο, οι ενισχύσεις από προηγούμενο κύκλο του χρηματοδοτικού σχήματος
ενσωματώνονται στον αλγόριθμο, βάσει του
οποίου θα υπολογιστεί το ύψος της ενίσχυσης από
την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5.
Όπως έχει ανακοινωθεί, το 50% της ενίσχυσης
είναι μη επιστρεπτέο. Προϋπόθεση είναι η διατήρηση του ίδιου επιπέδου απασχόλησης έως και
την 30ή/6/2021.
Η συνέχεια στη σελ. 13

Δεκάδες αλλαγές από τον Βορίδη στο
Ν/Σ για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Σ

ημαν τικές μεταβολές στο υπ ό ψήφιση
Νομοσχ έδιο της Νέας Δημοκρατίας - που τροποποιεί το ν όμο του ΠΑΣΟΚ 2190/1994 για το
ΑΣΕΠ - επέφερε ο ν έος Υ πουργός Εσωτερικών ,
Μ.Βορίδης, κατά την 4η συν εδρίαση της αρμόδιας
Επιτροπής της Βουλής που πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 11 Ιαν ουαρίου.
Όπως έχ ει ήδη γράψει ο AIRETOS , το Νομοσχ έδιο θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια σήμερα Τετάρτη 13
Ιαν ουαρίου.
Με το έγγραφο “Νομοτεχ ν ικών Βελτιώσεων ” που
κατέθεσε ο Υ πουργός, επήλθαν συν ολικά 53 τροποποιήσεις / διορθώσεις / προσθήκες, σε σειρά άρθρων
του Νομοσχ εδίου και συγκεκριμέν α στα άρθρα 2, 7,
10, 12, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 29, 30, 40, 43, 53, 58,
60 και 61.

Ο Υ πουργός παρουσιάζον τας αυτές κατά τη συζήτηση , μεταξύ άλλων , αν έφερε:
« (...) καταθέτουμε
ν ομοτεχ ν ικές. (...) Λοιπόν , θα δεχ θούμε και θα αλλάξουμε τις συν εν τεύξεις σε μία σειρά από σημεία. Σε
άρθρα στα οποία επαν αφέρεται η λέξη «συν έν τευξη»,
αν τικαθίσταται από τη λέξη «δομημέν η συν έν τευξη».
Στο θέμα του διδακτορικού, επειδή μας απασχ όλησε
το ζήτημα του πώς καν είς μπορεί ν α λάβει υπόψη του
το διδακτορικό, αλλά ν α είν αι μεν στο πεδίο, ουσιαστικά η φράση την οποία προκρίν ουμε είν αι “σε
επιστημον ικό πεδίο που αν αφέρεται ως αποδεκτό
στην Προκήρυξη σύμφων α με την ταξιν όμηση του

Εθν ικού Αρχ είου Διδακτορικών Διατριβών ”. Αυτό γιατί
έχ ει μεγάλη σημασία ν α έχ ουμε έν α αν τικειμεν ικό κριτήριο εδώ και ν α μην αν οίγεται μία εσωτερική συζήτηση, η οποία θα είν αι αν είν αι συν αφές ή δεν είν αι
συν αφές και πόσο ακριβώς συν αφής είν αι και τα
λοιπά. Αυτό, λοιπόν , προσδιορίζεται με σαφήν εια.
Θα μοριοδοτήσουμε ξέν ες γλώσσες, επομέν ως τις
μοριοδοτούμε και θα μοριοδοτήσουμε και την εμπειρία. Δεν θα μοριοδοτήσουμε την συν αφή εμπειρία, θα
μου επιτρέψετε την εμπειρία, γιατί; Γιατί πάλι αν οίγει
μία τρομερή συζήτηση για τη συν άφεια, αλλά και γεν ν άει ζητήματα ισότητας εδώ το θέμα της συν αφούς
εμπειρίας. Λοιπόν , εν πολλοίς, ν ομίζω αυτά. Θα δείτε
και άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχ ω και το χ ρόν ο ν α
τα αν απτύξω επαρκώς. »
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θριάσιο-3

Από το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών
Συνελήφθη 19χρονος για κλοπές και ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων

Σε ακόμα μια σημαντική σύλληψη προχώρησε το
Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών, στο πλαίσιο της καταπολέμηση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας στην πόλη . Αυτή τη φορά αφορούσε τη
σύλληψη ενός 19χρονου ημεδαπού ρομά.
Ο συγκεκριμένος νεαρός κατά το διάστημα του
προηγούμενου μήνα είχε διαπράξει ληστείες και
κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων.
Η δράση του εντοπιζόταν κυρίως στην περιοχή των
Εργατικών Κατοικιών του Προφήτη Ηλία Αχαρνών.
Συνήθιζε να εισβάλει σε κατοικίες, μετά από διάρρηξη παραθύρου και δρούσε κυρίως τις πρώτες
πρωινές ώρες.
Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις, όταν γινόταν
αντιληπτός, βιαιοπραγούσε στα θύματά του. Μεταξύ
αυτών συμπεριλαμβάνεται και ένας ηλικιωμένος, ο
οποίος παρότι είχε κινητικά προβλήματα, τον οποίο ο δράστης του κατάφερε γροθιά στο πρόσωπο για να τον ακινητοποιήσει. Ο 19χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η λειτουργία του Σταθμού ξεκινά σήμερα 13 Ιανουαρίου

Δωρεάν rapid tests διάγνωσης του κορωνοϊού θα
πραγματοποιούνται καθημερινά στο Χαϊδάρι για τους
κατοίκους της Δυτικής Αθήνας

Δωρεάν rapi d tests
διάγνωσης του κορωνοϊ ού θα πραγματοποι ούνται καθημερι νά γι α
τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας. Ο ΕΟΔΥ, σε
συνεργασία με τον Δήμο
Χαϊδαρίου, δημιούργησε
ειδικό Σταθμό – Σημείο
Αναφοράς γι α όλη την
περιοχή μας στο ισόγειο
της Στέγης Πολι τι σμού
Δήμου
Χαϊ δαρί ου
(πρώην ΝΕΛΕ), Κολοκοτρώνη 36.

Η λει τουργί α του Σταθμού ξεκι νά σήμερα
Τετάρτη 13 Ιανουαρίου. Οι ώρες διενέργειας των
rapid tests είναι 9.00 – 15.00 καθημερινά εκτός
Σαββάτου και Κυριακής. Δεν απαιτείται κλείσιμο
ραντεβού.
Οδηγίες για τους πολίτες

Να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας.
Να έχετε μαζί σας ταυτότητα.
Θα σας ζητηθεί να δώσετε κινητό τηλέφωνο για
την αποστολή του αποτελέσματος.
Να έχετε στείλει τον αριθμό 1 στο 13033 για τη
μετακίνηση σας.
Χρήσιμες πληροφορίες για τα αποτελέσματα

Εμβολιασμοί:

Στο φουλ ο προγραμματισμός 60.000 ηλικιωμένοι έκλεισαν
ραντεβού σε μία μόλις μέρα

Μεγάλη ήταν η αν ταπόκριση των πολιτών άν ω των
85 ετών τις πρώτες 24 ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας emv olio.gov .gr.

Όποιοι είναι θετικοί θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και θα τους δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες.

Εάν το test είναι αρνητικό, απλά θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους για το αποτέλεσμα.

Για κάθε πληροφορία, οι κάτοικοι του Χαϊδαρίου
μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο:

Με το γραφείο του Αντιδημάρχου Κοινωνικής
Υπηρεσίας κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλου,
τηλ 213 2047225.
Με το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, τηλ 213
2047267.
Με το Γραφείο Δημότη, τηλ 213 2047300

Μέχ ρι τις 6 το απόγευμα της Τρίτης, 60.000 έσπευσαν ν α προγραμματίσουν το ραν τεβού τους για τον
εμβολιασμό τους κατά του κορον οϊού. Οι περισσότεροι είν αι εγγεγραμμέν οι στην άυλη συν ταγογράφηση και
έλαβαν ήδη μήν υμα με τον προγραμματισμό του ραν τεβού τους και απάν τησαν θετικά στο 13034.
Οι συν ολικοί εμβολιασμοί μέχ ρι το απόγευμα της
Τρίτης έφθαν αν τους 56.232, δηλαδή κάλυψη του
0,54% του πληθυσμού.

Οι άν ω των 85 που αν ήκουν στην πρώτη ομάδα που
θα εμβολιαστεί μετά τους υγειον ομικούς άρχ ισαν από
χ θες ν α παίρν ουν ειδοποιήσεις για τον εμβολιασμό
τους κατά του κορον οϊού.

Τα μέλη της οικογέν ειας των υπερήλικων που τους
έχ ουν εγγράψει στην άυλη συν ταγογράφηση ειδοποιήθηκαν με δυο μην ύματα που έπρεπε ν α επιβεβαιώσουν ώστε ν α ισχ ύει ο εμβολιασμός ή με το ηλεκτρον ικό ταχ υδρομείο.
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4-θριάσιο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ
ΤΕ Χ Ν Ι Κ Η
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα
13341 Άν ω Λιόσια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196
Email: dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 12/01/2021
Αριθ. Πρωτ. : 424
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ
ΦΥΛΗΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ
Δ.Ε ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ
Ο Δήμαρχος Φυλής
διακηρύσσει ότι:
Προκειμένου να προβεί σε
φανερή Μειοδοτική προφορική
και φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 270/81
Π.Δ και τον εν ισχύ Ν.3463/06
ΦΕΚ 114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
και τον Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ
Α 76 για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ Δ.Ε ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», βάση της υπ’
αριθμ. Μελέτης 228/2020 της
Τεχνικής Υπηρεσίας.
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους που
θέλουν να συμμετάσχουν στη
δημοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι
ημερών ( 20 ) από τη δημοσίευ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα
13341 Άν ω Λιόσια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196
Email: dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 12/01/2021
Αριθ. Πρωτ. : 423
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, ΓΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Φυλής
διακηρύσσει ότι:
Προκειμένου να προβεί σε
φανερή Μειοδοτική προφορική
και φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 270/81
Π.Δ και τον εν ισχύ Ν.3463/06
ΦΕΚ 114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
και τον Ν. 3130/28-3-2003
ΦΕΚ Α 76 για την «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ,
ΓΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ», βάση της υπ’
αριθμ. Μελέτης 197/2020 της
Τεχνικής Υπηρεσίας.
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους που
θέλουν να συμμετάσχουν στη
δημοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι
ημερών ( 20 ) από τη δημοσίευση της παρούσης να παραλά-

ση της παρούσης να παραλάβουν τους αναλυτικούς όρους
διακήρυξης και να υποβάλλουν
ή να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος για την «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ
Δ.Ε
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΦΥΛΗΣ» μαζί με φάκελο με όλα
τα
δικαιολογητικά
που
ζητούνται από την Διακήρυξη,
στη Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών του Δήμου, υπ΄όψιν της
Εκτιμητικής Επιτροπής, στην
Δ/νση: Δημαρχιακό Μέγαρο
Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων
1 Άνω Λιόσια Τ.Κ 13341 .
Οι προσφορές ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές μέχρι και
02/02/2021 ημέρα Τρίτη, εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ειδικότερα ενδιαφέρεται να
μισθώσει ένα έτοιμο προς
χρήση ισόγειο οίκημα σε κεντρικό σημείο της Δημοτικής
Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου
Φυλής, για κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε Ζεφυρίου (στέγαση
διαφόρων υπηρεσιών).
Οι ελάχιστες προδιαγραφέςανάγκες που πρέπει να
καλύπτει το προς μίσθωση κτίριο είναι:
Για την εύκολη πρό•
σβαση του κοινού να βρίσκεται
σε κεντρικό σημείο της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου .
•
Να είναι ισόγειο με
εμβαδόν από 200 έως 230 m2.
Να διαθέτει υπόγειο
•
με εμβαδόν από 200-230 m2,
επαρκώς φωτιζόμενο και αεριζόμενο.
•
Να διαθέτει οικοδομική άδεια.
Να υπάρχουν τουαλέ•
τες και να υπάρχει ή να μπορεί
βουν τους αναλυτικούς όρους
διακήρυξης και να υποβάλλουν
ή να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος για την «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ,
ΓΙΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ» μαζί με φάκελο
με όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούνται από την Διακήρυξη,
στη Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών του Δήμου, υπ΄όψιν της
Εκτιμητικής Επιτροπής, στην
Δ/νση: Δημαρχιακό Μέγαρο
Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων
1 Άνω Λιόσια Τ.Κ 13341 .
Οι προσφορές ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές μέχρι και
02/02/2021 ημέρα Τρίτη, εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ο Δήμος Φυλής στα πλαίσια
της προσπάθειάς του για αποσυμφόρηση
της Δημοτικής
Ενότητας Φυλής από σταθμευμένα οχήματα και για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των
δημοτών, των καταστημάτων
και των υπηρεσιών του Δήμου,
ενδιαφέρεται για τη μίσθωση
ενός οικοπέδου , με σκοπό τη
χρήση του ως υπαίθριου χώρου
στάθμευσης οχημάτων.

Τα οικόπεδο πρέπει να
βρίσκεται στη Δ.Ε Φυλής, να
είναι επιφάνειας
1000 m2
περίπου, να είναι εύκολα προσβάσιμο σε επιβατικά οχήματα
και η μορφολογία του να το
καθιστά κατάλληλο για υπαίθριο χώρο στάθμευσης οχημάτων.
Επίσης θα πρέπει να είναι
ελεύθερο κτισμάτων, εγκαταστάσεων και πυκνών δενδροστοιχιών.
Συγκεκριμένα ο υπό μίσθωση χώρος δύναται:
α) Να είναι ασκεπές αδόμητο
οικόπεδο χωρίς διαμόρφωση
και να παρέχεται η εξουσιοδότ-

να διαμορφωθεί στο ισόγειο
και στο υπόγειο χώρος γραφείων.
Να διαθέτει κλιματι•
σμό, ψύξη&θέρμανση, όπως
επίσης και εξαερισμό.
Να διαθέτει δεύτερη
•
έξοδο, η οποία θα χρησιμοποιείται ως έξοδος κινδύνου.
Στο
ισόγειο
να
•
υπάρχει χώρος κατάλληλος
συνάθροισης κοινού, στον
οποίο θα διασφαλίζονται οι
προβλεπόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους
εργαζομένους και το συναλλασσόμενο κοινό.
Να διαθέτει πρόσβαση
•
ΑΜΕΑ.
Το προς μίσθωση κτίριο θα
πρέπει επίσης να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το γενικό
οικοδομικό κανονισμό, να
διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο,
ηλεκτρισμό και παροχή νερού
με δικούς του ανεξάρτητους
μετρητές, σύστημα πυρανίχνευσης και σύστημα πυρασφάλειας, να εξασφαλίζει επαρκή
φυσικό φωτισμό και αερισμό,
καθώς και τους απαραίτητους
βοηθητικούς χώρους (κουζίνα,
αποθήκες, λεβητοστάσιο, wc
κ.λπ.).
Πληροφορίες και έντυπα για
την παραπάνω δημοπρασία
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής
(Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα),
τηλ. 2131603476 – 77 κα
Καπέλη και κα Σκανδάλη, ώρες
09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ..
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ηση στο Δήμο να εκτελέσει τις
απαιτούμενες εργασίες / διαμορφώσεις / κατασκευές ώστε να
αδειοδοτηθεί (Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας από την Δ/νση
Μεταφορών, κατά τα οριζόμενα
στην οικ. 13929/929/11-4-2014
(ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοστική Εγκύκλιο Διαταγή ή (εναλλακτικά)
β) Να διαθέτει Βεβαίωση
Νόμιμης Λειτουργίας υπαίθριου
σταθμού οχημάτων από την
Δ/νση Μεταφορών, κατά τα
οριζόμενα
στην
οικ.
13929 /929/11-4-2014
(ΑΔΑ:ΒΙΚ51- ΕΞΝ) εφαρμοστική Εγκύκλιο Διαταγή ή (εναλλακτικά)

γ) Να πληρεί αποδεδειγμένα
τις προϋποθέσεις και να έχουν
εκτελεστεί όλα τα απαιτούμενα
έργα σε αυτό, με τις εγκρίσεις
που προβλέπει η αναφερόμενη
στην προηγούμενη παράγραφο
Εγκύκλιος Διαταγή, ώστε να
βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα
για υποβολή πλήρους φακέλου
αδειοδότησης ως υπαίθριου
σταθμού οχημάτων, από την
Δ/νση Μεταφορών, κατά τα
οριζόμενα
στην
οικ.
13929/929/114-2014
(ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοστική Εγκύκλιο.

Πληροφορίες και έντυπα για
την παραπάνω δημοπρασία
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής
(Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα),
τηλ. 2131603476 – 77 κα
Καπέλη και κα Σκανδάλη, ώρες
09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ..
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο
ΦΥΛΗΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ

Η

Σ

Σ

Η
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα
13341 Άν ω Λιόσια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196
Email: dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 12/01/2021
Αριθ. Πρωτ. : 425
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΓΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΧΩΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ο Δήμαρχος Φυλής
διακηρύσσει ότι:
Προκειμένου να προβεί σε
φανερή Μειοδοτική προφορική
και φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 270/81
Π.Δ και τον εν ισχύ Ν.3463/06
ΦΕΚ 114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
και τον Ν. 3130/28-3-2003
ΦΕΚ Α 76 για την «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
ΓΙΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ», βάση της υπ’
αριθμ. Μελέτης 253/2020 της
Τεχνικής Υπηρεσίας.
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους που
θέλουν να συμμετάσχουν στη
δημοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι
ημερών ( 20 ) από τη δημοσίευση της παρούσης να παραλάβουν τους αναλυτικούς όρους

Ε Λ Λ ΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα
13341 Άν ω Λιόσια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196
Email: dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 12/01/2021
Αριθ. Πρωτ. : 422
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ
ΣΤΕΓΑΣΗ
ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΜΥΝΑ»

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει ότι:
Προκειμένου να προβεί σε
φανερή Μειοδοτική προφορική
και φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 270/81
Π.Δ και τον εν ισχύ Ν.3463/06
ΦΕΚ 114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
και τον Ν. 3130/28-3-2003
ΦΕΚ Α 76 για την «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ
«ΑΜΥΝΑ»», βάση της υπ’
αριθμ. Μελέτης 49/2020 της
Τεχνικής Υπηρεσίας.
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους που
θέλουν να συμμετάσχουν στη
δημοπρασία, όπως εντός αποκ-

διακήρυξης και να υποβάλλουν
ή να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος για την «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
ΓΙΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ» μαζί με φάκελο
με όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούνται από την Διακήρυξη,
στη Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών του Δήμου, υπ΄όψιν της
Εκτιμητικής Επιτροπής, στην
Δ/νση: Δημαρχιακό Μέγαρο
Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων
1 Άνω Λιόσια Τ.Κ 13341 .
Οι προσφορές ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές μέχρι και
02/02/2021 ημέρα Τρίτη, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ο Δήμος Φυλής στα πλαίσια
της προσπάθειάς του για αποσυμφόρηση της Πολεοδομικής
Ενότητας του Κέντρου της
Δημοτικής Ενότητας Άνω
Λιοσίων από σταθμευμένα οχήματα και για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των δημοτών, των
καταστημάτων και των υπηρεσιών του Δήμου, ενδιαφέρεται
για τη μίσθωση δύο οικοπέδων
, με σκοπό τη χρήση τους ως
υπαίθριων χώρων στάθμευσης
οχημάτων.
Τα οικόπεδα πρέπει να
βρίσκονται στην Π.Ε του Κέντρου των Άνω Λιοσίων και να
είναι επιφάνειας από 500-600
m2 περίπου το ένα και από
150-250 m2 το έτερο.
Τα ακίνητα πρέπει να είναι
εύκολα προσβάσιμα σε επιβατικά οχήματα και η μορφολογία
τους να τα καθιστά κατάλληλα
για δημιουργία υπαίθριων
χώρων στάθμευσης οχημάτων.
Επίσης θα πρέπει να είναι
ελεύθερα κτισμάτων, εγκαταστάσεων και πυκνών δενδροστοιχιών.
Συγκεκριμένα οι υπό μίσθωση χώροι δύναται:
α) Να είναι ασκεπή αδόμητα

λειστικής προθεσμίας είκοσι
ημερών ( 20 ) από τη δημοσίευση της παρούσης να παραλάβουν τους αναλυτικούς όρους
διακήρυξης και να υποβάλλουν
ή να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος για την «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ
«ΑΜΥΝΑ»» μαζί με φάκελο με
όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούνται από την Διακήρυξη,
στη Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών του Δήμου, υπ΄όψιν της
Εκτιμητικής Επιτροπής, στην
Δ/νση: Δημαρχιακό Μέγαρο
Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων
1 Άνω Λιόσια Τ.Κ 13341 .
Οι προσφορές ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές μέχρι και
02/02/2021 ημέρα Τρίτη, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ειδικότερα ενδιαφέρεται να
μισθώσει ένα έτοιμο προς
χρήση ισόγειο οίκημα με
εμβαδόν από 100-140 m2,
εντός των ορίων της Π.Ε του
κέντρου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου
Φυλής, για στέγαση του παιδικού χοροθεάτρου «ΑΜΥΝΑ».
Οι ελάχιστες προδιαγραφέςανάγκες που πρέπει να
καλύπτει το προς μίσθωση
κτίριο είναι:
•
Για την εύκολη πρόσβαση του κοινού να βρίσκεται
εντός των ορίων της Π.Ε του
κέντρου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
•
Να είναι ισόγειο, αποτελούμενο από έναν ενιαίο
χώρο ή δύο ανεξάρτητους χώρους που επικοινωνούν μεταξύ

οικόπεδα χωρίς διαμόρφωση
και να παρέχεται η εξουσιοδότηση στο Δήμο να εκτελέσει τις
απαιτούμενες εργασίες / διαμορφώσεις / κατασκευές ώστε να
αδειοδοτηθούν
(Βεβαίωση
Νόμιμης Λειτουργίας από την
Δ/νση Μεταφορών, κατά τα
στην
οικ.
οριζόμενα
13929/9 29/11-4-2014
(ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοστική Εγκύκλιο Διαταγή ή (εναλλακτικά)
β) Να διαθέτουν Βεβαίωση
Νόμιμης Λειτουργίας υπαίθριου
σταθμού οχημάτων από την
Δ/νση Μεταφορών, κατά τα
στην
οικ.
οριζόμενα
13929/9 29/11-4-2014
(ΑΔΑ:ΒΙΚ51- ΕΞΝ) εφαρμοστική Εγκύκλιο Διαταγή ή (εναλλακτικά)
γ) Να πληρούν αποδεδειγμένα τις προϋποθέσεις και να
έχουν εκτελεστεί όλα τα απαιτούμενα έργα σε αυτούς, με τις
εγκρίσεις που προβλέπει η
στην
προηαναφερόμενη
γούμενη
παράγραφο
Εγκύκλιος Διαταγή, ώστε να
βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα
για υποβολή πλήρους φακέλου
αδειοδότησης ως υπαίθριου
σταθμού οχημάτων, από την
Δ/νση Μεταφορών, κατά τα
οριζόμενα
στην
οικ.
4-2014
13929/929/11(ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοστική Εγκύκλιο.
Πληροφορίες και έντυπα για
την παραπάνω δημοπρασία
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής
(Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα),
τηλ. 2131603476 – 77 κα
Καπέλη και κα Σκανδάλη, ώρες
09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ..
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

τους, με συνολικό εμβαδόν
(κύριοι και βοηθητικοί χώροι)
από 100 έως 140 m2.
•
Να διαθέτει οικοδομική άδεια.
•
Να υπάρχουν τουαλέτες.
•
Να διαθέτει κλιματισμό, ψύξη & θέρμανση, όπως
επίσης και εξαερισμό.
•
Να διαθέτει δεύτερη
έξοδο, η οποία θα χρησιμοποιείται ως έξοδος κινδύνου.
•
Να διαθέτει πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Το προς μίσθωση κτίριο θα
πρέπει επίσης να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το
γενικό οικοδομικό κανονισμό,
να διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο,
ηλεκτρισμό και παροχή νερού
με δικούς του ανεξάρτητους
μετρητές, σύστημα πυρανίχνευσης και σύστημα πυρασφάλειας, να εξασφαλίζει επαρκή
φυσικό φωτισμό και αερισμό,
καθώς και τους απαραίτητους
βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, λεβητοστάσιο, wc κ.λπ).

Πληροφορίες και έντυπα για
την παραπάνω δημοπρασία
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής
(Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα),
τηλ. 2131603476 – 77 κα
Καπέλη και κα Σκανδάλη, ώρες
09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ..
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
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ΠΡΑΞΗ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡ. ΠΑΠΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ια ν έα αίθουσα διδασκαλίας, μια αίθουσα
πληροφορικής και μια αίθουσα τεχ ν ολογίας
που προορίζεται για τις αν άγκες των πειραμάτων στα μαθήματα της Φυσικής και της Χημείας
δημιούργησε στο 2ο Γυμν άσιο Άν ω Λιοσίων ο Δήμος
Φυλής σε υλοποίηση της δέσμευσης του Δημάρχ ου
Χρήστου Παππού προς τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που τον είχ αν επισκεφθεί στις 6 Οκτωβρίου 2020.
«Οι μαθητές του 2ου Γυμν ασίου με την ωριμότητα
και το παράδειγμά τους, προτίμησαν αν τί για τις καταλήψεις ν α διεκδικήσουν μέσα από το διάλογο τα δίκαια
αιτήματά τους. Ήταν μον όδρομος ν α τα κάν ουμε
πράξη. Έχ ουμε αποδείξει με το έργο μας σε πολλά
επίπεδα, πως η ν έα γεν ιά και οι αν άγκες της αποτελούν για εμάς κύρια προτεραιότητα. Τα παιδιά, που
είν αι οι πιο αυστηροί κριτές μας, είν αι ταυτόχ ρον α, οι
πιο πολύτιμοι βοηθοί μας» υπογράμμισε ο Δήμαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς.

Σε ότι αφορά στο έργο,
με ταχ ύτατες διαδικασίες,
ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών
Έργων Θαν άσης Σχ ίζας
«έτρεξε» με το επιτελείο
του τη μελέτη και διαμορφώθηκαν με ίδιους πόρους
του Δήμου Φυλής και την
επ ίβλεψη της Τεχ ν ικής
Υ πηρεσίας οι τρεις ν έοι
χ ώροι.
Η ν έα αίθουσα διδασκαλίας έχ ει εξοπλιστεί και
περιμέν ει ν α υποδεχ θεί
τους
μαθητές
όταν
αν οίξουν τα σχ ολεία,
όπως και η αίθουσα πληροφορικής αφού ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας
Σχ ολικής Επιτροπής Νίκος
Χατζητρακόσιας σε αν ύποπτο χ ρόν ο -και για την κάλυψη των αν αγκών της
τηλεκπαίδευσης- έχ ει εφοδιάσει το σχ ολείο για την
τρέχ ουσα σχ ολική περίοδο
με 15 καιν ούργιους ηλεκτρον ικούς υπολογιστές.
Η αίθουσα τεχ ν ολογίας
έχ ει εξασφαλιστεί, με την
συν δρομή των καθηγητών ,
ως χ ώρος.
Ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής περιμέν ει τώρα τα αιτήματα του σχ ολείου προκειμέν ου ο Δήμος ν α εξασφαλίσει τα απαραίτητα όργα

ν α, ώστε οι μαθητές μέσα από τα πειράματα ν α
μπορούν ν α καταν οήσουν καλύτερα τις αρχ ές της
Φυσικής και της Χημείας αποκτών τας με ευχ άριστο και
διαδραστικό τρόπο, βαθύτερη γν ώση.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι, οι μαθητές ,ο Διευθυν τής
του 2ου Γυμν ασίου κ. Αν τών ης Κατσαμάγκος και ο
σύλλογος γον έων συν αν τήθηκαν την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, με το Δήμαρχ ο Φυλής, στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου, όπ ου ο π ρόεδρος του
15μελούς παρέδωσε καταγεγραμμέν α τα αιτήματα που
αφορούσαν στην αν αβάθμιση του σχ ολείου .
Την επόμεν η ημέρα ο Χρήστος Παππούς επισκέφθηκε το σχ ολείο και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, έσπευσε επί τόπου κλιμάκιο της Τεχ ν ικής Υ πηρεσίας, με
επικεφαλής των Αν τιδήμαρχ ο Τεχ ν ικών Υ πηρεσιών
Θαν άση Σχ ίζα. Μέσα Δεκεμβρίου οι αίθουσες ολοκληρώθηκαν από την Τεχ ν ική Υ πηρεσία και παραδόθηκαν στην Δευτεροβάθμια Σχ ολική Επιτροπή
έτοιμες προς χ ρήση.

ΕΣΠΑ -Πρόγραμμα: «e-λιανικό» για τη δημιουργία e-shop

Προδημοσιεύθηκε το πρόγραμμα του
ΕΣΠΑ για την επιχορήγηση επιχειρήσεων στον κλάδο του λιανικού εμπορίου με έως 5.000 ευρώ για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop).

Σύμφωνα με την προδημοσίευση η κανονική
προκήρυξη της δράσης αναμένεται να γίνει
εντός του Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος
υποβολής θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα
(30) ημέρες.
Αν τελικά η περίοδος υποβολής των προτάσεων διαρκέσει μόνο ένα μήνα, το πρόγραμμα
θα ευνοήσει μόνο τις επιχειρήσεις που ήδη
έχουν e-shop και θα δηλώσουν ότι θα
προχωρήσουν σε αναβάθμισή του. Για τις
επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν
για πρώτη φορά e-shop, το διάστημα του ενός
μηνός είναι πολύ μικρό, σχεδόν απαγορευτικό
για τη δημιουργία ενός σωστού ηλεκτρονικού
καταστήματος που θα ανταποκρίνεται στους
στόχους του προγράμματος αλλά κυρίως στις
ανάγκες της επιχείρησης. Η δημιουργία ενός
αποδοτικού e-shop δεν είναι μια απλή υπόθεση
μερικών ημερών για όλες τις επιχειρήσεις,
όπως ισχυρίζονται στις διαφημίσεις τους πολλοί κατασκευαστές ηλεκτρονικών καταστημάτων,-και καλά κάνουν- για να προσελκύσουν
πελατεία.
H προδημοσίευση του προγράμματος «e-λιανικό»
·
Η Δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως

στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για
την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού
καταστήματος (e-shop) προκειμένου:
·
να στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το
καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID19),
να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της
ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών,
να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους,

· να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής
δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης
της νόσου COVID-19, καθώς και στο επόμενο
χρονικό διάστημα.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:
Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η
λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον
μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18
Μαρτίου 2020 και εφεξής σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις περί Εκτάκτων
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
που εκδόθηκαν αρμοδίως [ΚΥΑ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 (ΦΕΚ Β 915/17-03-2020)
και επόμενες όπως αντικαθίστανται, τροπο-

ποιούνται και ισχύουν.
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε :
Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και
την 30.09.2019
Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από
1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.
Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα καθορισθούν
στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των
επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική
πρόταση είναι οι ακόλουθες:
·
να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού
με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της
εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
· Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του
ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
· Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του
ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την
7/11/2020
· να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής
πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που
υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
·
να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για
τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
·
να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση,
τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των
σχετικών δαπανών) την περίοδο από
18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της
αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση
ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις
παρακάτω προϋποθέσεις:

·
θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς
και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile
responsive,
·
θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών
πληρωμών.

·
θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
·
να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
·
το συνολικό ποσό των ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της
ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία
τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2)
προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την
ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

·
να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.
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Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβουλίο Αττικής

Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών από την
εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού στην Περιφέρεια Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του,
Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να
συνεδριάσει την Τετάρτη, 13-1-2021 και
ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.
Συνεδρίαση 1η
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
Ενημέρωση-συζήτηση για την
εξέλιξη των έργων για την Ανάπλαση του
Φαληρικού Όρμου.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ.
Νάνου)
2.
Λήψη απόφασης για εκκένωση
και παράδοση του ακινήτου επί των
οδών Λέρου και Αγίου Παύλου 33 στον
Πειραιά.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας)
3.
Λήψης απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου με δημόσια μειοδοτική
δημοπρασία προς στέγαση των Υπηρεσιών του 2ου Κέντρου Εκπαίδευσης &
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
Πειραιά.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας)
4.
Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης
Μισθωμένων Κτιρίων – Αγοράς Ακινήτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 13 του Π.Δ. 242/1996).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας)
5.
Λήψη απόφασης για δωρεά
ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 2ο
Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας)
6.
Αποδοχή παραχώρησης χρήσης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ6011
οχήματος μάρκας ΚIA MOTORS του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α.) στη Διεύθυνση Διαχείρισης
Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.)
της Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας)
7.
Λήψη απόφασης για εκποίηση
– ανακύκλωση ή καταστροφή άχρηστου
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΚΕΚ
Π.Ε. Πειραιά με τη διαδικασία της αναγγελίας στην Διεύθυνση Διαχείρισης

Δημοσίου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.)
του Υπουργείου
Οικονομικών.
(Εισηγητής ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας)
8.
Λήψη
απόφασης για
την παραχώρηση χρήσης του
φορτηγού
με
αριθ. κυκλοφ.
ΚΗΟ-6106, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας
Αττικής – Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο
Δήμο Σαρωνικού.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας)
9.
Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό
υποθέσεων της Περιφέρειας Αττικής, οι
οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και
σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1568/2020 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας)
10.
Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό
υποθέσεων της Περιφέρειας Αττικής, οι
οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και
σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1573/2020 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας)
11.
Έγκριση του Στρατηγικού
Σχεδίου Δράσης για την Τουριστική Προβολή και Ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής για τη χρονική περίοδο 2021-2023.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θ. Κουτσογιαννόπουλος)
12.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
267/2019 απόφασης Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής με τίτλο : «Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Αττικής κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 178 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018»).
(Εισηγητής ο Πρόεδρος Περιφερειακού

Στέιτ Ντιπάρτμεντ:
Συμβουλίου Αττικής κ. Χρ. Θεοδωρόπουλος)
13.
Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού στην
Περιφέρεια Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β.
Κόκκαλης)
14.
Έγκριση σκοπιμότητας και
δαπάνης για την ανάθεση Υπηρεσίας
Τεχνικού Συμβούλου διερεύνησης των
κυκλοφοριακών δεδομένων, το σχεδιασμό ενός πιλοτικού προγράμματος
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και την
υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων
στους Δήμους Αγίας Παρασκευής,
Παπάγου – Χολαργού και Βριλησσίων,
συνολικού κόστους 24.800 ευρώ (με
Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β.
Γιαννακόπουλος)
15.
Λήψη απόφασης για την ίδρυση λαϊκών αγορών του Δήμου Τροιζηνίας
– Μεθάνων.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ.
Μελάς)
16.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
που αφορά σε μετατόπιση, επέκταση και
εκσυγχρονισμό υφιστάμενης πλωτής
μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας
«Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.» ετήσιας δυναμικότητας 187,5 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια
έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση Φόκα
Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων.
(ΠΕΤ: 2007336528).
(Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ.
Β. Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη και ο
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

Χαιρετίζει τις συνομιλίες
Ελλάδας-Τουρκίας "για
θέματα θαλάσσιας οριοθέτησης"
Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν την επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών Ελλάδας-Τουρκίας, οι
οποίες θα έχουν ως αντικείμενο θέματα θαλάσσιας οριοθέτησης, σημειώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, η Ουάσιγκτον
εκτιμά ότι οι συνομιλίες έχουν τη προοπτική να
οδηγήσουν στον περιορισμό των περιφερειακών εντάσεων.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν όλες τις
προσπάθειες μείωσης των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και χαιρετίζουν τις πληροφορίες ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι έτοιμες να
ξεκινήσουν διερευνητικές συνομιλίες πάνω σε
θέματα θαλάσσιας οριοθέτησης.
Αυτές οι συνομιλίες έχουν τη δυνατότητα να
συμβάλουν στη μείωση των περιφερειακών
εντάσεων", σημείωσε χαρακτηριστικά.
H διεξαγωγή του 61ου γύρου των διερευνητικών επαφών θα πραγματοποιηθεί στην
Κωνσταντινούπολη στις 25 Ιανουαρίου 2021.

Θανάσης Λεβέντης

Καθηγητής Νευροχειρουργικής
Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη

12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο
(Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 &

Πάγκαλου - Ελευσίνα. Τηλέφωνο
Επικοινωνίας 6932439508
& 210 5545994
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Ο μισθός των Ελλήνων "εξαϋλώνεται"

Επτά στους 10 ξοδεύουν σχεδόν όλο το εισόδημά τους,
για να καλύψουν πάγιες υποχρεώσεις

Τ

ο 70% του καταναλωτικού κοινού
ξοδεύει πάνω από το 80% του διαθέσιμου εισοδήματος του σε μηνιαία βάση,
ενώ το 9% ξοδεύει πάνω από 100%, πρακτικά
δηλαδή δανείζεται με κάποιον τρόπο για να
καλύψει τις ανάγκες του.

Αυτό μεταξύ άλλων προκύπτει από την έρευνα καταναλωτικών τάσεων του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία το καταναλωτικό
κλίμα παραμένει αρνητικό το τελευταίο εξάμηνο και με χαμηλές προσδοκίες για το επόμενο
6μηνο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον
Δεκέμβριο του 2020 σε όλη τη χώρα, σε δείγμα
916 καταναλωτών.
Σύμφωνα με την έρευνα:

- Οι δαπάνες για αγορές προϊόντων αντιπροσωπεύουν περίπου το 31% των συνολικών
δαπανών. Η κύρια κατηγορία αγορών
(περίπου οι μισές δαπάνες) αφορά τα τρόφιμα
και ποτά με ποσοστό 49% με αύξηση από 41%
το 2019. Η εστίαση η οποία πέρυσι βρισκόταν

στη δεύτερη θέση υποχωρεί από 12% σε 5%
και τα εισιτήρια ξενοδοχεία από 5% σε μόλις
1%. Αντίθετα, αύξηση παρουσιάζουν τα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη από 7% σε 15%, κάτι που
αντικατοπτρίζει τις αγορές της περιόδου Black
Friday.

- Το 44% εκτιμά ότι οι δαπάνες για αγορές
προϊόντων το πρώτο εξάμηνο 2021 θα είναι
μειωμένες, ενώ μόλις το 10% ότι θα είναι
αυξημένες.
Το ίδιο ισχύει για τις υπηρεσίες (εισιτήρια,
εστίαση) για τα οποία επίσης εκτιμάται από το
30% του κοινού μείωση - παρότι είναι ήδη κλειστοί οι κλάδοι αυτοί - και μόλις 18% αύξηση.
Αυξητική τάση καταγράφεται όμως για τις
πάγιες δαπάνες όπως λογαριασμοί (20%
αύξηση έναντι 8% μείωση) και φορολογία (19%
αύξηση έναντι 8% μείωση).

-Τον προηγούμενο χρόνο η οικονομική κατάσταση μεγάλου μέρους του καταναλωτικού κοινού ενώ το επόμενο 6μηνο η εκτίμηση μεγάλου
μέρους του καταναλωτικού κοινού, είναι ότι θα
χειροτερέψει ακόμα περισσότερο για τους ίδιους και τη χώρα.

Διπλάσια τα νέα κρούσματα, έφτασαν τα 866
- 27 θάνατοι, 337 διασωληνωμένοι

Δύο και πλέον μήνες έχουν περάσει από την επιβολή του δεύτερου lockdown
στη χώρα, με τους αριθμούς του κορονοϊού να παρουσιάζουν μεν πτωτικές
τάσεις αλλά ακόμη να μην έχουν φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα. Σύμφωνα με
τον ΕΟΔΥ, εχθές εντοπίστηκαν 866 νέα κρούσματα της λοίμωξης του κορονοϊού, (δηλαδή σχεδόν διπλάσια από τις χθεσινές 444 μολύνσεις) εκ των οποίων
12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 146.020, εκ των οποίων
52.2% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5.651 (3.9%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 44.252 (30.3%) είναι σχετιζόμενα με ήδη
γνωστό κρούσμα.
337 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 234 (69.4%) εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 85.8%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.
977 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας.
Τέλος, έχουμε 27 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5.329 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ
των οποίων 3.149 (59.1%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.5%
είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
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Πότε θα λάβουν τα
αναδρομικά οι κληρονόμοι
των συνταξιούχων

Σ

- Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

ε δύο δόσεις θα
καταβληθούν τα
αναδρομικά στους
κληρονόμους των συνταξιούχων, οι οποίοι δικαιώθηκαν από το ΣτΕ για τις περικοπές του 2015-2016.
Ωστόσο, πολλοί εξ αυτών
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο
να χάσουν τις προθεσμίες
καθώς μεταξύ άλλων δικαιολογητικών απαιτείται και
βεβαίωση μη αποποίησης
κληρονομιάς, η έκδοση της
οποίας είναι χρονοβόρα. Η
σχετική βεβαίωση χορηγείται από τα ειρηνοδικεία.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου
Εργασίας, στα μέσα Ιανουαρίου όπως αναφέρει η Καθημερινή, θα καταβληθούν τα
αναδρομικά στους κληρονόμους που έχουν υποβάλει
πλήρεις φακέλους. Στα
μέσα Μαρτίου υπολογίζεται
να καταβληθούν σε όσους
καταθέσουν τα δικαιολογητικά έως τις 28 Φεβρουαρίου.
Υπενθυμίζεται πως οι σχετικές αιτήσεις έπρεπε να
υποβληθούν έως τις 21
Δεκεμβρίου, ενώ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να
υποβληθούν έως τις 28
Φεβρουαρίου.
Τα αναδρομικά αυτά αφορούν τις επιστροφές των
περικοπών στις κύριες
συντάξεις της περιόδου
μεταξύ Ιουνίου 2015 –
Μαΐου 2016, τις οποίες υπέστησαν συνταξιούχοι οι
οποίοι έχουν αποβιώσει
πλέον.
Το σύνολο των θανόντων
συνταξιούχων, οι κληρονόμοι των οποίων δικαιούνται
τα αναδρομικά, ανέρχεται σε
177.222. Μέχρι τα μέσα
Δεκεμβρίου είχαν υποβληθεί περίπου 140.000 αιτήσεις,
εκ των οποίων περισσότερες από τις μισές περιείχαν
και τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται, δηλαδή:
• Πιστοποιητικό περί μη
αποποίησης κληρονομιάς.

• Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.

• Πιστοποιητικό περί μη
δημοσίευσης διαθήκης.

Οσον αφορά το ποσό το
οποίο θα καταβληθεί στους
κληρονόμους θα ανέλθει
συνολικά στα 200 εκατ.
ευρώ και θα καλυφθεί από
ειδική κρατική επιχορήγηση,
όπως συνέβη και με τα αναδρομικά των ζώντων δικαιούχων.

Συνεπώς, κατά μέσον
όρο, τα αναδρομικά στους
κληρονόμους των θανόντων "δικαιούχων" θα ανέλθουν περίπου σε 1.175
ευρώ.
Τα ποσά που θα επιστραφούν κινούνται μεταξύ 242
και 6.266 ευρώ. Αν ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή ολόκληρο το 11μηνο που μεσολαβεί από 11.6.2015 έως και
12.5.2016 και απεβίωσε
μετά τις 12 Μαΐου του 2016,
τότε οι νόμιμοι κληρονόμοι
του δικαιούνται ολόκληρο το
ποσό των αναδρομικών
του. Αν ο δικαιούχος συνταξιούχος απεβίωσε εντός του
διαστήματος Ιουνίου 2015 –
Μαΐου 2016 οι κληρονόμοι
του θα λάβουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στους
μήνες που εκείνος ήταν εν
ζωή.
Ο κάθε κληρονόμος παίρνει το μερίδιο που αναλογεί
στο
κληρονομικό
του
δικαίωμα, όπως προβλέπεται από τον νόμο.
Οπως έχει ξεκαθαρίσει ο
e-ΕΦΚΑ, ο έλεγχος για τους
κληρονόμους θα είναι απολογιστικός και δειγματοληπτικός.
Δεύτερος
γύρος

δικαστικός

Εν τω μεταξύ, την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν δύο νέες καθοριστικές
δικαστικές "μάχες" για αναδρομικά. Στην Ολομέλεια
του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις 15 Ιανουαρίου,
θα συζητηθούν οι προσφυγές συνταξιούχων που διεκδικούν αναδρομικά για τις
περικοπές σε δώρα και επικουρικές συντάξεις. Μια
μέρα νωρίτερα, στις 14
Ιανουαρίου,
ξεκινάει
αντίστοιχη διαδικασία και
στο Ελεγκτικό Συνέδριο για
τις συντάξεις Δημοσίου.
Πρόκειται για ποσά που
στο σύνολό τους αγγίζουν τα
2,5 δισ. ευρώ και τα οποία
δεν δόθηκαν στους δικαιούχους, καθώς η κυβέρνηση θεώρησε ότι η απόφαση του ΣτΕ, που εκδόθηκε
το 2020, αφορούσε μόνο τις
περικοπές στις κύριες
συντάξεις.
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Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα - Πολλά προβλήματα σε Αττική και περιφέρεια

και προέβη σε αξιολόγηση των κτισμάτων . Οκτώ οικίες,
σύμφων α με τη δημοτική αρχ ή, κρίθηκαν ακατάλληλες
εν ώ δύο υπέστησαν κατάρρευση.
Επίσης το κλιμάκιο επισκέφθηκε τον οικισμό Ράφην α Καρίτσας, την κοιν ότητα Πεζούλας και το Λαμπερό
για ν α εκτιμήσουν τις ν έες ζημιές. Στον οικισμό Αγία
Μαρίν α έγιν ε ελεγχ όμεν η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, για λόγους ασφάλειας του δικτύου.

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται από χ θες το
μεσημερι η χ ώρα, με το σφοδρό κύμα ν α πλήττει την
πρωτεύουσα και πολλές ακόμη περιοχ ές της Ελλάδας,
δημιουργών τας πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο,
ειδικά στα Βόρεια.
Στην Αττική, βροχ ές και καταιγίδες έπληξαν πολλές
περιοχ ές της πρωτεύουσας, εν ώ αυτή την ώρα από
την κακοκαιρία κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στην κάθοδο του Κηφισού και -αποσπασματικάστη Λεωφόρο Κηφισίας.
Κατολισθήσεις και πλημμύρες στη Βόρεια Ελλάδα

Από το βράδυ της Δευτέρας, αρκετές περιοχ ές της
χ ώρας βρίσκον ται σε κλοιό κακοκαιρίας, έχ ον τας προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο και πλημμυρικά
φαιν όμεν α σε αρκετά σημεία.
Τα προβλήματα έχ ουν εν τοπιστεί στο δίκτυο των
Ιωαν ν ίν ων και της Άρτας (εκεί υπήρξε και φαιν όμεν ο
αν εμοστρόβιλου), εν ώ πλημμύρες και κατολισθήσεις
προκλήθηκαν σε σημεία της Εγν ατίας οδού.
Η κακοκαιρία "χ τύπησε' τη Ροδόπη, ο Έβρος βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, εν ώ πλημμυρικά φαιν όμεν α υπήρξαν και στη Θεσπρωτία.
Ποτάμια οι δρόμοι στον Έβρο - Δεκάδες κλήσεις
στην πυροσβεστική

Δύσκολες στιγμές περν άει από ν ωρίς το πρωί ολόκληρος ο ν ομός Έβρου εξαιτίας των έν τον ων βροχ οπτώσεων που σημειών ον ται τις τελευταίες ώρες. Όπως
αν αφέρει το e-ev ros, π ολλοί δρόμοι έχ ουν
πλημμυρίσει, βυθίζον τας στη λάσπη αρκλετά χ ωριά και
κρατών τας απ οκομμέν ους αρκετούς οικισμούς. Η
κυκλοφορία έχ ει διακοπεί σε αρκετά σημεία, εν ώ δάσκαλοι και καθηγητές από την Αλεξαν δρούπολη που
διδάσκουν σε χ ωριά του Έβρου, δεν μπορούν ν α
γυρίσουν πίσω και θα παραμέν ουν σήμερα στο χ ωριό
Τυχ ερό και Φέρες. Μάλιστα χ ρειάστηκε ν α γίν ει απεγκλωβισμός μαθητών ακόμη και με τη χ ρήση μπουλν τόζας.
Παράλληλα, όπως αν έφερε στο GRtimes ο προϊστάμεν ος του αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας
στον Έβρο, Κων σταν τίν ος Χουβαρδάς, σημαν τικά
προβλήματα υπάρχ ουν στο χ ωριό Μεγάλο Δέρειο,
καθώς επίσης και στην Ορεστιάδα, εν ώ σε διάφορα
σημεία βρίσκον ται σε εξέλιξη επιχ ειρήσεις διάσωσης και
απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική. Συγκεκριμέν α
μέχ ρι τώρα έχ ουν γίν ει 15 κλήσεις για διάσωση στον

Έβρο και 7 στη Ροδόπη.
Οι κλήσεις αυτές έγιν αν από τα χ ωριά: Άν φια, Αριστιν ό, Λουτρά, Άβαν τα, Προβατών α, Τυχ ερό και σε
χ ωριά της περιοχ ής γύρω από την Ορεστιάδα. Κάποιοι
κάτοικοι έχ ουν μεταφερθεί στο ν οσοκομείο, κυρίως για
προληπτικούς λόγους, αλλά προς το παρόν δεν
υπάρχ ουν αν αφορές για σοβαρούς τραυματισμούς.
Φόβοι για υπερχείλιση του Έβρου την Πέμπτη

Επιπλέον αν ησυχ ία προκαλεί στις αρχ ές το εν δεχ όμεν ο υπερχ είλισης των φραγμάτων του Έβρου από την
πλευρά της Βουλγαρίας και κυρίως ύδατα τα οποία κατεβαίν ουν συν ήθως από τους ορειν ούς όγκους της περιοχ ής, είτε λόγω της βροχ όπτωσης, είτε από το λιώσιμο
των πάγων .
Σύμφων α με τον κ. Χουβαρδά η εν δεχ όμεν η αυτή
υπερχ είλιση στο Σβίλεγκραν τ στο Ορμέν ιο από την
ελλην ική πλευρά των συν όρων , δεν αποκλείεται ν α
υπερβεί τον πορτοκαλί ή ακόμα και τον κόκκιν ο συν αγερμό, γεγον ός που θα διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια
της αυριαν ής ημέρας. Από την Πέμπτη αν αμέν ον ται
χ ιον οπτώσεις και στο ηπειρωτικό τμήμα του Έβρου.

Μέρες Ιανού ξαναζεί η Καρδίτσα
Παλαιές και ν έες καταπτώσεις, εν εργοποίησαν οι
πρόσφατες βροχ οπτώσεις στον Δήμο Λίμν ης Πλαστήρα, εν τός και εκτός οικισμών . Σοβαρότερη, σύμφων α με τον δήμαρχ ο της περιοχ ής, Παν αγιώτη Νάν ο,
είν αι αυτή έν αν τι της Αγίας Μαρίν ας όπου κατολισθαίν ει η πλαγιά του βουν ού. Αποτέλεσμα είν αι ν α έχ ουν
παρατηρηθεί ρωγμές στον επαρχ ιακό δρόμο, χ ωρίς
ωστόσο ν α υπάρχ ουν προβλήματα στην κυκλοφορία
των αυτοκιν ήτων η οποία διεξάγεται καν ον ικά.
Στο μεταξύ συν εχ ίζον ται οι καθιζήσεις στον οικισμό
Αγία Μαρίν α Καρίτσας. Κλιμάκιο του υπουργείου Υ ποδομών & Μεταφορών εξέτασε την πληγείσα περιοχ ή

Συμμορία διαρρηκτών
"χτυπούσε" σπίτια με την
βοήθεια οικιακών βοηθών

Ε

ξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλεια Αθηνών, συμμορία
που διέπραττε κλοπές από οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας, συνελήφθησαν τέσσερις Γεωργιανοί, εκ των οποίων τρεις
άντρες ηλικίας 31, 42 και 46 ετών και μία γυναίκα 35 ετών ως μέλη της.
Συγκατηγορούμενη στην ίδια υπόθεση τυγχάνει και έτερη αλλοδαπή, η
οποία έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε
συγκροτηθεί οργανωμένη ομάδα αλλοδαπών, με μέλη άνδρες και γυναίκες,
που διέπραττε συστηματικά κλοπές από οικίες.
Η ανωτέρω σπείρα δρούσε υπό την καθοδήγηση του 31χρονου, ο οποίος
συλλέγοντας πληροφορίες για ύπαρξη χρηματικών ποσών και τιμαλφών
αξίας σε οικίες, στις οποίες εργάζονταν ως οικιακοί βοηθοί γυναίκες μέλη
της συμμορίας, οργάνωνε τη διάπραξη της κλοπής.

Με το πέρας της αυτοψίας έγιν ε εν ημέρωση των
κατοίκων από τον δήμαρχ ο για τις επόμεν ες κιν ήσεις
του Δήμου, καθώς και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την αποζημίωση και αποκατάσταση των
πληγέν των .

Σε ό,τι αφορά τις ν έες καταπτώσεις επίκεν τρο αυτή
τη φορά είν αι οι κοιν ότητες της Δημοτικής Εν ότητας
Νευρόπολης, όπου σημειώθηκαν καταπτώσεις σε δρόμους εν τός οικισμών και αγροτικούς δρόμους και ρέματα. Τα σοβαρότερα προβλήματα εν τοπίζον ται στους
οικισμούς Πεζούλας, Φυλακτή και Νεοχ ώρι.
Ο Δήμος Λίμν ης Πλαστήρα απέστειλε επιστολές στη
ΔΕΗ για εν έργειες αποκατάστασης του δικτύου με εν αλλακτικό τρόπο, εν ώ αν αμέν ει επίσημα το πόρισμα του
ΑΕΜΓΕ για περαιτέρω εν έργειες. Ο δήμαρχ ος Παν αγιώτης Νάν ος με επιστολή του, μεταξύ των άλλων , ζήτησε από το Υ ΠΕΝ την άμεση χ ρηματοδότηση γεωλογικής μελέτης συν ολικά για τις κοιν ότητες του Δήμου,
καθώς και πρόσθετη χ ρηματοδότηση.
Πτώση θερμοκρασίας μέχρι 12 βαθμούς από
σήμερα

Από σήμερα Τετάρτη, το Ιόν ιο και τα ηπειρωτικά
λίγες ν εφώσεις παροδικά αυξημέν ες με τοπικές βροχ ές.
Χιόν ια θα πέσουν στα ορειν ά και από το απόγευμα στα
βόρεια ημιορειν ά.

Στην υπόλοιπη χ ώρα ν εφώσεις με τοπικές βροχ ές
και σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχ υρές τις
πρωιν ές ώρες στα ν ησιά του αν ατολικού Αιγαίου και τα
Δωδεκάν ησα.
Βαθμιαία τα φαιν όμεν α θα εξασθεν ήσουν . Οι άν εμοι
θα πν έουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 και στα δυτικά
και ν ότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα
σημειώσει σημαν τική πτώση που θα γίν ει αισθητή
κυρίως στα βόρεια (της τάξεως των 10-12 βαθμών Κελσίου). Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωιν ές και βραδιν ές ώρες.

Στη συνέχεια, τα αφαιρεθέντα χρηματικά ποσά και τιμαλφή αποστέλλονταν
σταδιακά στη χώρα καταγωγής τους μέσω μεταφορικών εταιρειών ή καταστημάτων μεταφοράς χρημάτων, αφού πρώτα τα αποθήκευαν προσωρινά στις
οικίες των γυναικών μελών της σπείρας.
Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος χρυσαφικών, τιμαλφών και άλλων αντικείμενων, καθώς και πλήθος από έγγραφα αποστολής
χρημάτων. Από την προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις κλοπών από οικίες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.
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Σχέδιο για άνοιγμα της αγοράς 18/1 με... μονομερή ενέργεια

Πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε
άνοιγμα καταστημάτων τη Δευτέρα, ακόμα και με τη
μέθοδο του click in shop σε συγκεκριμένους κλάδους. Η πίεση να κινηθεί το εμπόριο και ο φόβος
ανατροπών, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας.

Ειλημμέν η φαίν εται ν α είν αι η απόφαση της κυβέρν ησης για την επαν αλειτουργία των εμπορικών καταστημάτων από τη Δευτέρα 18 Ιαν ουαρίου. Η μόν η
περίπτωση ν α μη γίν ει, είν αι ν α υπάρξει μια εξαιρετικά αρν ητική επιβάρυν ση των επιδημιολογικών δεδομέν ων .
Σύμφων α με to ρεπορταζ του euro2day , το άν οιγμα
θα γίν ει με τη μέθοδο του click in shop, δηλαδή της
παράδοσης εν τός του καταστήματος για τους κλάδους
έν δυσης, υπόδησης και κοσμήματος και του click
away , δηλαδή της παράδοσης εκτός, για όλους τους
υπόλοιπους κλάδους. Όπως άλλωστε ίσχ υσε για την
εορταστική περίοδο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση της κυβέρν ησης θα τεθεί υπόψη της επιστημον ικής επιτροπής
την ερχ όμεν η Παρασκευή, ώστε ν α δοθεί και από
αυτήν , το «πράσιν ο φως», κάτι το οποίο με βάση τα
υφιστάμεν α στοιχ εία, θεωρείται δεδομέν ο.

θριάσιο-9

Συνεπώς, οι σχετικές επίσημες ανακοινώσεις
αναμένονται το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφων α με τις ίδιες πληροφορίες, ακόμη και αν
υπάρξουν αν τιρρήσεις από την Επιτροπή, αν , όπως
προαν αφέρθηκε, δεν υπάρξει δραματική αν ατροπή
στα επιδημιολογικά δεδομέν α, το άν οιγμα των καταστημάτων θα προχ ωρήσει καν ον ικά τη Δευτέρα, με το
click in shop και το click away .
Ωστόσο, θα πρέπει ν α υπεν θυμίσουμε ότι πριν από
λίγες ημέρες ο πρώην κυβερν ητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας είχ ε προαν αγγείλει ότι από τις 11 Ιαν ουαρίου θα αρχ ίσει η επαν αλειτουργία του εμπορίου αλλά
και όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, κάτι το οποίο
στην πορεία... αν ατράπηκε.
Πάν τως, όπ ως μεταφέρεται απ ό κυβερν ητικούς
κύκλους, αυτή τη φορά η κεν τρική γραμμή της κυβέρν ησης, δηλαδή οι κατευθύν σεις του Μεγάρου Μαξίμου,
είν αι ν α αν οίξουν τα καταστήματα στις 18 Ιαν ουαρίου.
Το θέμα επαν αλειτουργίας της αγοράς βρέθηκε στο
επίκεν τρο της συν άν τησης της πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου Αν άπτυξης και Επεν δύσεων (Α. Γεωργιάδης, Ν. Παπαθαν άσης, Π. Σταμπουλίδης) με τον
πρόεδρο της Ελλην ικής Συν ομοσπον δίας Εμπορίου

και Επιχ ειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) Γιώργο Καραν ίκα.
Αμέσως μετά τη συν άν τηση, ο υπουργός Άδων ις
Γεωργιάδης δήλωσε ότι το υπουργείο Αν άπτυξης και
Επεν δύσεων «δεσμεύεται ν α κάν ει σε άμεσο χ ρόν ο
ό,τι είν αι αν θρωπίν ως δυν ατόν και επιτρέπεται λόγω
της παν δημίας, ώστε ν α λειτουργήσει, έστω εν μέρει, η
αγορά, αν τιλαμβαν όμεν ο πλήρως τα τεράστια προβλήματα που έχ ουν δημιουργηθεί από την παρατεταμέν η
καραν τίν α στο σύν ολο των εμπορικών επιχ ειρήσεων .
Ιδιαίτερη μέριμν α για μας αποτελούν οι επιχ ειρήσεις
έν δυσης και υπόδησης, που συν δέουν ιδιαίτερα τη
λειτουργία τους με την περίοδο των εκπτώσεων ».

10-θριάσιο
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Νέο πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση
μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»

Το Γραφείο Απασχ όλησης του Δήμου Ασπροπύργου εν ημερών ει ότι, αν αμέν εται
ν α προκηρυχ θεί η δράση «Κατάρτιση και Πιστοποίηση μελών Εθν ικού Μητρώου
Φορτοεκφορτωτών ».
Το πρόγραμμα απευθύν εται σε εγγεγραμμέν α μέλη του Εθν ικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών .
Περιλαμβάν ει:
•
Θεωρητική επαγγελματική κατάρτιση 120 ωρών Φορτοεκφορτωτών Λιμέν α
ή Ξηράς
•
Πρακτική άσκηση 30 ωρών σε ασκήσεις προσομοίωσης εργασιών , καθώς
και σε καλές πρακτικές και τεχ ν ικές
•
Πιστοποίηση επαγγελματικών γν ώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμέν ους φορείς
Το πρόγραμμα δύν αται ν α υλοποιηθεί είτε με τη μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης
στην αίθουσα διδασκαλίας, είτε με τη μέθοδο της σύγχ ρον ης ή/ και ασύγχ ρον ης
τηλεκατάρτισης, εκτός ωραρίου εργασίας.
Επίσημη σελίδα του προγράμματος: www.v oucher.gov .gr
Δικαίωμα Συμμετοχ ής και υποβολής αίτησης έχ ουν όλοι οι φορτοεκφορτωτές - μέλη
στο Εθν ικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.), που πληρούν μία από τις κάτωθι
προϋποθέσεις:
•
Είν αι εγγεγραμμέν οι στο Μητρώο Β’ – Φορτοεκφορτωτών Λιμέν α
•
Είν αι εγγεγραμμέν οι στο Μητρώο Β’ – Φορτοεκφορτωτών Ξηράς
•
Είν αι εγγεγραμμέν οι στο Μητρώο Α’ – (Εισαγωγικό)

Οι εν διαφερόμεν οι θα πρέπει ν α διατηρούν την ιδιότητα του μέλους στο Εθν ικό
Μητρώο Εκφορτωτών καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχ ής τους στη δράση.

Οι ωφελούμεν οι θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 750 ευρώ (μικτά).

Οι εν διαφερόμεν οι παρακαλούν ται ν α αποστείλουν την αίτηση πλήρως συμπληρωμέν η συν οδευόμεν η από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία βρίσκον ται
και στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Ασπροπύργου, μέσω email στο
inf o@apasxolisiasp.gr ή στο Γραφείο Απασχ όλησης (Σαλαμίν ος 20, Ασπρόπυργος).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν ν α επικοιν ων ούν με το Γραφείο
Απασχ όλησης του Δήμου Ασπροπύργου στα τηλέφων α 2132006489 και
2105576704, καθημεριν ά από τις 10.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα
13341 Άν ω Λιόσια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196
Email: dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 12/01/2021
Αριθ. Πρωτ. : 426

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΦΥΛΗΣ
Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει ότι:
Προκειμένου να προβεί σε
φανερή Μειοδοτική προφορική
και φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 270/81 Π.Δ
και τον εν ισχύ Ν.3463/06 ΦΕΚ
114/Α΄/08.06..06
«Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων» και τον
Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76
για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΦΥΛΗΣ»,
βάση της υπ’ αριθμ. Μελέτης
255/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους που
θέλουν να συμμετάσχουν στη
δημοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών ( 20 ) από τη δημοσίευση
της παρούσης να παραλάβουν
τους αναλυτικούς όρους διακήρυξης και να υποβάλλουν ή να
αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΤΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΦΥΛΗΣ»
μαζί με φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται από
την Διακήρυξη, στη Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών του
Δήμου, υπ΄όψιν της Εκτιμητικής
Επιτροπής, στην Δ/νση: Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Φυλής,
Πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια
Τ.Κ 13341 .
Οι προσφ ορές εν διαφ έρον τος γίν ον ται δεκτές μέχρι και
02/02/2021 ημέρα Τρίτη, εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ειδικότερα ενδιαφέρεται να
μισθώσει ένα έτοιμο προς χρήση
οίκημα
με εμβαδόν περίπου
240-260 m2 , στη Δημοτική
Ενότητα Φυλής του Δήμου
Φυλής, για κάλυψη αναγκών
των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών
της Δ.Ε Φυλής.
Οι ελάχιστες προδιαγραφέςανάγκες που
πρέπει
να
καλύπτει το προς μίσθωση κτίριο είναι:
Να βρίσκεται στην
•
περιοχή της Δ.Ε Φυλής του

Δήμου Φυλής, σε κεντρικό
σημείο, επί της λεωφόρου
Φυλής ή πλησίον αυτής, ώστε να
έχει εύκολη προσβασιμότητα
στο κοινό και να είναι συνολικής
επιφάνειας περίπου 240-260m2.
•
Να διαθέτει οικοδομική άδεια, να είναι ισόγειο και να
έχει χρήση ως κατάστημα.
Να διαθέτει ή να μπο•
ρεί να εγκατασταθεί σε αυτό κλιματισμός, ψύξη & θέρμανση,
όπως επίσης και εξαερισμός.
•
Να διαθέτει δεύτερη
έξοδο, η οποία θα χρησιμοποιείται ως έξοδος κινδύνου.
Να διαθέτει πρόσβαση
•
ΑΜΕΑ.
Τo προς μίσθωση κτίριο θα
πρέπει επίσης να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το γενικό
οικοδομικό κανονισμό, να διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο, ηλεκτρισμό και παροχή νερού με δικούς
του ανεξάρτητους μετρητές,
σύστημα πυρανίχνευσης και
σύστημα πυρασφάλειας, να εξασφαλίζει επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό, καθώς και τους
απαραίτητους βοηθητικούς χώρους (λεβητοστάσιο, wc, αποθήκες κ.λπ.).
Πληροφορίες και έντυπα για
την παραπάνω δημοπρασία
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής (Κωστή
Παλαμά & Καρκαβίτσα), τηλ.
2131603476 – 77 κα Καπέλη και
κα Σκανδάλη, ώρες 09:00 π.μ.
έως 13:30 μ.μ..
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Σχίνος-Αλεποχώρι: Σε εξέλιξη η
εργασίες για την ασφάλεια του δρόμου
ΓΑΜΟΣ

Συνεχίζονται οι εργασίες στο δρόμο Σχοίνου-Αλεποχωρίου. Ακολουθεί η
ανακοίνωση της Τοπικής Κοινότητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Όπως σας είχαμε ενημερώσει οι εργασίες για την ασφάλεια του δρόμου
Σχοίνου – Αλεποχωρίου συνεχίζονται.

Στο Σχοίνο στις 08 και 09-01-2021 συνεργάτες του εργολάβου κ. Φουντούκου που έχει αναλάβει τις εργασίες για την άρση επικινδυνότητας
στον δρόμο Σχοίνου – Αλεποχωρίου τοποθέτησαν ειδικά σίδερα – αγκύρια – και την επόμενη εβδομάδα θα τοποθετηθούν τα σύρματα για να ολοκληρωθεί επιτέλους κάποια στιγμή το έργο.

Στα αγκύρια στήριξης μπετού θα αγκιστρωθούν τα ειδικά σύρματα και ας
ελπίσουμε να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες για να μην υπάρχει καθυστέρηση.

Ο ΑΝΘΙΜΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΤΟΥ
ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ
Η ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΠΑΛΑ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΝΑΝΤΙΕΖΝΤΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΟΥ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΓΑΜΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΡΙΜΛΙΔΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ Η
ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΕΛΙΚΙΔΟΥ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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12-θριάσιο
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Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος
όροφος στο Παλαιοχώρι Μάνδρας σε
800 μέτρα οικόπεδο.
Ανταλλαγή με διαμέρισμα
τηλέφωνο 6974 311 396.
Τιμή συζητήσιμη

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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θριάσιο-13

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Ο εν εξελίξει κύκλος καλύπτει και νέες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν έως και τον Σεπτέμβριο
του 2020.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
“myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ λήγει την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, ώστε οι πληρωμές
προς τους δικαιούχους να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.
2ον. Μείωση ενοικίων

Υπογράφεται σήμερα η Υπουργική Απόφαση για
την καταβολή από το Κράτος του 50% της απώλειας από τη μείωση του μισθώματος μηνός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η πίστωση των αντίστοιχων ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων για τον μήνα Νοέμβριο,
αναμένεται να πραγματοποιηθεί από την προσεχή
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021. Για τον μήνα Δεκέμβριο, η καταβολή αναμένεται να γίνει από τις 15
Φεβρουαρίου 2021.
3ον. Αναστολή πληρωμών αξιογράφων

Με νομοθετική διάταξη που θα κατατεθεί τις
προσεχείς ημέρες στη Βουλή, θα χορηγηθούν οι
ακόλουθες διευκολύνσεις σχετικά με την πληρωμή
αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή):

--Για όσα αξιόγραφα εμφανιστούν από τις 2-12021 και μέχρι τη δημοσίευση της διάταξης, θα
προβλεφθεί ότι δεν καταχωρίζονται στον «Τειρεσία», εάν εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη

σφράγιση ή τη λήξη τους. Παράλληλα, από την
ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η ρύθμιση, για τα
αξιόγραφα που θα έχουν ημερομηνία εμφάνισης,
λήξης ή πληρωμής από τη δημοσίευση της διάταξης έως τις 28-2-2021, οι προθεσμίες αυτές θα
ανασταλούν κατά 75 ημέρες.
Στην παραπάνω ρύθμιση εντάσσονται:

(α) επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική
εντολή και των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει
στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν,

(β) επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από
την πανδημία του κορονοϊού, η δραστηριότητά
τους εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν και
εμφανίζουν κύκλο εργασιών μειωμένο κατά τουλάχιστον 40% για την περίοδο Οκτωβρίου –
Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του έτους 2019, καθώς και

(γ) νέες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μετά την
1η-1-2020, με μοναδική προϋπόθεση να εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ.

--Για όσα αξιόγραφα είχαν ημερομηνία εμφάνισης από 18-11-2020 έως 31-12-2020 και
καλύπτονταν από το μέτρο της αναστολής των
προθεσμιών λήξης ή πληρωμής τους κατά 75
ημέρες, θα προβλεφθεί η παράταση της αναστολής των εν λόγω προθεσμιών κατά επιπλέον 45
ημέρες.
--Για τους κομιστές των αξιογράφων:

(α) εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που
υπερβαίνουν το 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου

συναλλαγών τους, τότε θα δικαιούνται παράταση
μέχρι 31-5-2021 της προθεσμίας καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών από ΦΠΑ οι οποίες έληξαν
ή λήγουν την περίοδο 1-1-2021 έως 31-1-2021,
καθώς και παράταση της προθεσμίας καταβολής
ΦΠΑ που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31η-1-2021 και
την 28η-2-2021,

(β) εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που
υπερβαίνουν το 50% του μέσου μηνιαίου κύκλου
συναλλαγών τους, τότε, για τα αξιόγραφα που οι
ίδιοι οφείλουν, λαμβάνουν το ευεργέτημα της μη
καταχώρησης στον «Τειρεσία», εφόσον τα εξοφλήσουν εντός 75 ημερών.
4ον. Επίδομα Θέρμανσης

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, παρατείνεται η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το
επίδομα θέρμανσης, η οποία έληγε σήμερα, έως
την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021.

Συνολικά, μέχρι στιγμής, έχουν γίνει αποδεκτές
περισσότερες από 642.800 αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να
είναι μικρότερο των 80 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει
τα 650 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις οικισμών
που οι κάτοικοί τους έχουν πρόβλημα με τον
Ταχυδρομικό Κώδικα στον σχετικό πίνακα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ στο τηλ. 2131621000, ώστε να
γίνεται άμεσα η σχετική διόρθωση, ή να στέλνουν
e-mail στη διεύθυνση mythermansi@aade.gr.

14-θριάσιο

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

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

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

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρωση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος
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Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου
Δημοκρατίας
και
πωλείται
ο επαγγελματικός εξοπλισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ενοικιάζεται

Ενοικ ιάζεται
μονοκ ατοικ ία
στο κ έντρο του
Ασπροπύργου

Τηλ:6977616480

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.

Ενοικιάζεται

<< Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα μεγάλο
τριάρι πλησίον supermarket
Βασιλόπουλου. Είναι πλήρως ανακαινισμένο , διαμπερές, με αυτόνομη θέρμανση, airconition, μεγάλη αυλή.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6956036272 >>

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

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
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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Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ - Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
λώματος Ι.Χ
Επιθυμητά Προσόντα
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
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

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
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