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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ Μακρυγιάννη 2 &
Θερμοπυλών, 2111820405
Ελευσίνα
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.Εθνικής Αντιστάσεως 98 &
Περσεφόνης, 2105547900

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου
56, 2105555550
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

IKIAPHARM.COM - ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΤσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη,
Έναντι ΙΚΑ, Σ 2102484070
ΧΑΪΔΑΡΙ

Γιαννακή Μαρία Ι.Ανεξαρτησίας 54 & Κορυτσάς,
Όπισθεν Κολυμβητηρίου, Χαϊδάρι, 2105813087
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΛ. Θρακομακεδόνων 22,
Αχαρνές, 2102466608

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και βαθμιαία αίθριος. Τη νύχτα οι
νεφώσεις εκ νέου θα αυξηθούν και κατά την διάρκεια της νύχτας θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη
νύχτα.Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή, Εύη

Παράσχ ος, Πάρης, Πάρις Χαρίσιος, Χάρισος, Χαρίσης,
Χαρίσα

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

Α

Τι αλλάζει από σήμερα για τις
βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων

πό τη Δευτέρα 1 Μαρτίου οι εργοδότες υποχ ρεούν ται ν α έχ ουν εφοδιάσει τους εργαζόμεν ους
τους με ν έες βεβαιώσεις κίν ησης για την εκτέλεση της εργασίας τους, οι οποίες μπορούν ν α έχ ουν
διάρκεια ισχ ύος κατά αν ώτατο όριο έως και τη Δευτέρα
8 Μαρτίου.
Από την Τρίτη 9 Μαρτίου οι επιχ ειρήσεις υποχ ρεούν ται ν α χ ορηγήσουν εκ ν έου βεβαιώσεις κίν ησης,
οι οποίες δύν αν ται ν α έχ ουν
ισχ ύ έως και 14 ημέρες.

Οι βεβαιώσεις αυτές έχ ουν
ήδη ξεκιν ήσει ν α εκδίδον ται
από την Πέμπτη και χ ορηγούν ται αφεν ός ηλεκτρον ικά
από το Πληροφοριακό Σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου
Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υ ποθέσεων και αφετέρου από
τον ιστότοπο f orma.gov .gr,
κατόπιν υπεύθυν ης δήλωσηςαίτησης του εργοδότη, η οποία
χ ορηγείται αποκλειστικά στους
εργαζόμεν ους που παρέχ ουν με
αυτοπρόσωπη παρουσία την
εργασία τους στην επιχ είρηση,
δηλαδή στον εργοδότη.

Επισημαίν εται ότι δεν χ ορηγείται βεβαίωση κίν ησης
σε όσους εργαζόμεν ους βρίσκον ται σε:
α) καθεστώς αν αστολής σύμβασης εργασίας,
β) τηλεργασία και

γ) ν όμιμη άδεια.

Οι εργαζόμεν οι αυτοί μπορούν ν α μετακιν ούν ται
μέσω της χ ρήσης των 6 ειδικών κατηγοριών , που επιτρέπουν την κατ΄ εξαίρεση μετακίν ηση πολιτών με
αποστολή SMS στο 13033.

Οι κλειστές επιχ ειρήσεις με εν τολή δημόσιας αρχ ής,
βάσει των ΚΑΔ της, μπορούν ν α χ ορηγούν τις
αν τίστοιχ ες βεβαιώσεις μόν ο σε όσους εργαζόμεν ους
απασχ ολούν ται σε επιτρεπόμεν ες δραστηριότητές
τους.

Ακόμη, με έν τυπο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» ή από τον ιστότοπο f orma.gov .gr

μπορούν επίσης ν α μετακιν ούν ται οι αυτοαπασχ ολούμεν οι χ ωρίς εργοδότη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες
και οι επιτηδευματίες.

Οφείλουν ν α φέρουν μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών
στοιχ είων φυσικού προσώπου και επιχ ειρηματικής
δραστηριότητας ή αν τίστοιχ η ηλεκτρον ική απεικόν ιση. Ειδικώς οι επιστήμον ες – αυτοαπασχ ολούμεν οι
μπορούν ν α επιδεικν ύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους. Με ν έο έν τυπο μέσω του
Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» μπορούν επίσης ν α μετακιν ούν ται τα μέλη οργάν ου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυν ης δήλωσης της επιχ είρησης που μετέχ ουν .

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Επαφές Οικονόμου
για την επιτάχυνση της εξυγίανσης

Ο δήμαρχος Ελευσίνας
ξεκαθαρίζει τη «γραμμή
πλεύσης» του Δήμου για τα
ναυπηγεία και τους εργαζόμενους

Ε

παφές σε αν ώτατο επίπεδο
έχ ει προγραμματίσει ο δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης
Οικον όμου θέτον τας επι τάπητος την
ταχ ύτερη επίλυση της διαδικασίας
εξυγίαν σης των Ναυπηγείων Ελευσίν ας.
Σύμφων α με αν ακοίν ωση του ίδου,
που τίθεται σαφώς υπέρ της λειτουργίας των ν αυπηγείων και της δικαίωσης των εργαζομέν ων , αποτελεί μέγιστο όφελος για την τοπική κοιν ων ία
της Ελευσίν ας αλλα και της εθν ικής οικον ομίας.
Παρακάτω αν αλυτικά η αν ακοίν ωση του δημάρχ ου
Ελευσίν ας:
Για το θέμα των Ναυπηγείων Ελευσίν ας, έχ ω
τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της λειτουργίας τους και
υπέρ της δικαίωσης των αιτημάτων των εργαζομέν ων .
Στην κατεύθυν ση αυτή, συν ομιλώ με όλους τους
εμπλεκόμεν ους φορείς.
Χθες συν αν τήθηκα με τον επικεφαλής της ONEX,
τον κ. Ξεν οκώστα, και την επόμεν η εβδομάδα θα

συν ομιλήσω για το θέμα με τον Υ πουργό Αν άπτυξης,
κ. Αδ. Γεωργιάδη, εν ώ προγραμματίζεται και συν άν τηση με τον Υ πουργό Άμυν ας, τον . κ. Παν αγιωτόπουλο.
Ως Δήμος, έχ ουμε μία γραμμή πλεύσης και αυτή
εκφράζω στους συν ομιλητές μου: ν α προχ ωρήσει
ακόμη πιο γρήγορα η διαδικασία εξυγίαν σης και ν α
σταματήσει ο εμπαιγμός των εργαζομέν ων .
Αυτό χ ρειάζεται και η τοπική μας κοιν ων ία και η
εθν ική οικον ομία.
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Υλικά για νόθευση καυσίμων εντόπισαν οι αρχές
στον Ασπρόπυργο

Έ

φοδο σε αποθήκη
στον Ασπρόπυργο
πραγματοποίησαν οι
Αρχ ές μετά από πληροφορίες
για παράν ομο φορτίο που θα
χ ρησιμοποιούν ταν για ν οθεία
καυσίμων .
Σύμφων α με πληροφορίες, το
πρωί της Τετάρτης είχ ε στηθεί
μεγάλη επιχ είρηση, στην
οποία συμμετέχ ουν διάφορες
διωκτικές Αρχ ές, η οποία
συν τον ίζεται από το Συν τον ιστικό Επιχ ειρησιακό Κέν τρο
Αν εξάρτητης Αρχ ής Δημοσίων
Εσόδων .

Συν ολικά πραγματοποιούν ται 5 παράλληλες έρευν ες
σε κρησφύγετα που είχ αν
τεθεί υπό παρακολούθηση
μετά από την αξιοποίηση πληροφορίων για ύπαρξη
μεγάλων ποσοτήτων διαλυτών .

Έχ ουν ήδη κατασχ εθεί υγρά, με τα οποία ν οθεύον ται τα καύσιμα.

Η διαδικασία που ακολουθούσε το κύκλωμα έχ ει ως
εξής:

Εισήγαγε από το εξωτερικό διαλύτες, προχ ωρούσε
στη ν όθευση καυσίμων στην Ελλάδα και στη
συν έχ εια τα διοχ έτευε στην αγορά.
Προς το παρόν δεν υπάρχ ουν αν ακοιν ώσεις για
την υπόθεση, ωστόσο σύν τομα ίσως και μέσα στην
ημέρα ν α υπάρχ ει εν ημέρωση.

Μ

εταφορά ηλικιωμέν ων και κατοίκων με σοβαρές
παθήσεις και υποκείμεν α ν οσήματα προς τα
εμβολιαστικά κέν τρα

Κατά την επίσκεψη, ο Δήμαρχ ος ευχ αρίστησε όλους
τους υπαλλήλους «για την υποδειγματική τους δουλειά
που δεν σταμάτησε ούτε τις ημέρες του χ ιον ιά, ακρ-

Ευχαριστήριο του
Δήμου Αχαρνών στην
οικογένεια Αθανασίου
Μαρτίνου

Ο

Δήμος Αχ αρν ών ευχ αριστεί την οικογέν εια
Αθαν ασίου Μαρτίν ου για τη δωρεά υγειον ομικού υλικού, προκειμέν ου ν α εν ισχ υθούν
οι αν άγκες του τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
Στη δύσκολη συγκυρία που διαν ύουμε τέτοιες
πρωτοβουλίες αν αδεικν ύουν την αλληλεγγύη, την
κοιν ων ική ευαισθησία αλλά κυρίως το συλλογικό
πν εύμα που μπορεί ν α αποτελέσει έν α μεγάλο
εφόδιο στην καθημεριν ή μας προσπάθεια

Μ

ετά από μια σειρά «αν οιξιάτικων » ημερών , το
σκην ικό του καιρού αν αμέν εται διαφορετικό
μέχ ρι και την Τρίτη.
Όπως αν αφέρει η πρόγν ωση του Εθν ικού Αστεροσκοπείου Αθην ών /meteo.gr, η μεταφορά ψυχ ρών
αερίων μαζών από τη Σιβηρία προς τη χ ώρα μας θα
έχ ει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση μιας ψυχ ρής εισβολής από σήμερα, με τη θερμοκρασία ν α σημειών ει
κάθετη πτώση. Η ψυχ ρή εισβολή αν αμέν εται ν α κορυφωθεί την Τρίτη.

Σύμφων α με την ΕΜΥ , ν εφώσεις με τοπικές βροχ ές
θα επεκταθούν μέχ ρι το απόγευμα από τη Βόρεια
Ελλάδα προς το μεγαλύτερο τμήμα της χ ώρας και θα
επηρεάσουν την αν ατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες,
την Εύβοια και την αν ατολική Στερεά, από τις
μεσημβριν ές ώρες βαθμιαία στην Πελοπόν ν ησο, τις
Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και τα ν οτιότερα τμήματα
του Ιον ίου.
Λίγες παροδικές χ ιον οπτώσεις θα σημειωθούν στα
βόρεια ηπειρωτικά ορειν ά.

Οι άν εμοι θα πν έουν , στα δυτικά αν ατολικοί βορειοαν ατολικοί 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ και
στα αν ατολικά βόρειοι βορειοαν ατολικοί 5 με 7 και στο
Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως
προς τις μέγιστες τιμές της, η οποία στην κεν τρική
και τη βόρεια χ ώρα θα είν αι αισθητή.
Αν αλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Τη Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού επισκέφτηκε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας,
Αργύρης Οικον όμου, συν οδευόμεν ος από την Αν τιδήμαρχ ο Έυη Άν θη, προκειμέν ου ν α εν ημερωθεί και ν α
συν τον ίσει το μεγάλο κοιν ων ικό έργο που υλοποιεί ο
Δήμος απευθυν όμεν ος στις ευάλωτες κοιν ων ικές ομάδες.

Είν αι χ αρακτηριστικό, ότι ο Δήμος Ελευσίν ας είν αι
από τους λίγους παν ελλαδικά, που λειτουργεί Γραμμή
Κοιν ων ικής Υ ποστήριξης για την αν τιμετώπιση της
παν δημίας.

«Βουτιά» της θερμοκρασίας
μέχρι την Τρίτη

Ο μέγιστες θερμοκρασίες την Κυριακή θα υποχ ωρήσουν σε σχ έση με εκείν ες του Σαββάτου έως και κατά
δέκα βαθμούς κατά τόπους, εν ώ ειδικότερα στην Αττική κατά έξι έως επτά βαθμούς σε σχ έση με χ θες.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Ελευσίνας
συμμετέχει στην εθνική προσπάθεια εμβολιασμού

Πιο συγκεκριμέν α, ο Δήμαρχ ος εν ημερώθηκε για
την πορεία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»,
αλλά και του Συμβουλευτικού Σταθμού Γυν αικών
Θυμάτων Βίας, που ειδικά κατά την περίοδο της παν δημίας στέκεται αρωγός στους συμπολίτες μας.

θριάσιο-3

Καιρός: Λίγες ν εφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν
και θα σημειωθούν ασθεν είς τοπικές βροχ ές μέχ ρι το
απόγευμα. Βελτίωση τις βραδιν ές ώρες.

Αν εμοι: Βόρειοι βορειοαν ατολικοί 4 με 6 και στα
αν ατολικά 7 μποφόρ.
ιβώς γιατί οι αν άγκες των συμπολιτών μας υπάρχ ουν
αν εξάρτητα από τις καιρικές συν θήκες».

Παράλληλα, αν ακοίν ωσε πως όσοι πολίτες – ηλικιωμέν οι και ν οσούν τες από σοβαρές παθήσεις- δεν
μπορούν ν α μεταβούν μόν οι τους στα εμβολιαστικά
κέν τρα, θα μπορούν ν α απευθύν ον ται στις κοιν ων ικές υπηρεσίες του Δήμου, προκειμέν ου ν α τους υποστηρίξουν κατά τη μεταφορά τους. Στα τηλέφων α 213
1601439, 210 5546117 και 210 5547112, οι πολίτες
μπορούν ν α απευθύν ον ται στους κοιν ων ικούς λειτουργούς του Δήμου, για ν α κάν ουν τις απαραίτητες
συν εν ν οήσεις.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Σε μία Εγκύκλιο όλες οι κατ’ εξαίρεση διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων που πήραν
παράταση εν τός του 2021

Μ

ια πολύ χ ρήσιμη Εγκύκλιο εξέδωσε η Εν ιαία
Αν εξάρτητη Αρχ ή Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ ) την 25η Φεβρουαρίου, με αποδέκτες, μεταξύ πολλών άλλων , και τους ΟΤΑ Α’ και Β’
βαθμού.
Σε αυτήν , για τη διευκόλυν ση των Φορέων και για
ν α έχ ουν ολοκληρωμέν η εικόν α, συγκέν τρωσε τις
παρατάσεις εξαιρετικών ρυθμίσεων , οι οποίες είχ αν
εισαχ θεί μέσω ΠΝΠ και πήραν παράταση με ν όμους
που εκδόθηκαν εν τός των πρώτων δύο μην ών του
2021.
Αν αλυτικά παρουσιάζον ται παρατάσεις κατά παρέκκλιση διατάξεων που δόθηκαν με:
- το άρθρο 19 του ν .4770/2021
- τα άρθρα 34οκαι 35ο του ν .4771/2021
- τα άρθρα 30 και 38 του ν . 4778/2021.
Εν δεικτικά υπεν θυμίζουμε ότι στο αρ.35ο του ν .
4771/2021 έχ ει περάσει παράταση έως 31 Μαρτίου
της δυν ατότητας οποιαδήποτεΑν αθέτουσα Αρχ ή,
κατά παρέκκλιση κάθε σχ ετικής διάταξης της κείμεν ης
εθν ικής ν ομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων , ν α
προβαίν ει στη διαδικασία της απευθείας αν άθεσης για
την προμήθεια των απαραίτητων υλικών , υπηρεσιών ,
λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την
επίτευξη της τηλεργασίας των Υ παλλήλων της και την
πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων .

4-θριάσιο

Επιτρέπεται όλες τις Κυριακές του χρόνου
η λειτουργία καταστημάτων βασικών αγαθών στο Δήμο Μεγαρέων

Λ. Κοσμόπουλος: «Εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς, των καταστημάτων και
των πολιτών»

Ε

πιτρέπεται όλες τις Κυριακές του έτους η λειτουργία
αρτοποιείων , κρεοπωλείων , ιχ θυοπωλείων και οπωροπωλείων στο Δήμο Μεγαρέων ,
λόγω χ αρακτηρισμού της περιοχ ής ως τουριστικής, βάσει της
κείμεν ης ν ομοθεσίας όπως αν ακοιν ών ει ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
Δυτ. Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος.
Η λειτουργία των παραπάν ω
καταστημάτων επιτρέπεται από 7
π.μ. ως 5.30 μ.μ., βάσει του Ν.
1892/1990, με τα μέτρα προστασίας κατά του COVID-19
όπως ορίζον ται από τις σχ ετικές
αποφάσεις της κυβέρν ησης και
των αρμοδίων κρατικών οργάν ων .
Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτ. Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος αν έφερε: «Προσπαθούμε ν α βρίσκουμε
λύσεις και ν α συμβάλλουμε κατά το δυν ατόν στις αν άγκες της αγοράς, εφόσον η σχ ετική ν ομοθεσία το επιτρέπει, για ν α εξυπηρετούν ται τα καταστήματα και οι συμπολίτες μας».

Στη Δυτική Αττική ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες
ανάδειξης νέων
οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ
Προοδευτική Συμμαχία.

Σ

υγκεκριμέν α, οι Οργαν ώσεις
Μελών αφού πραγματοποίησαν
Γεν ικές Συν ελεύσεις μέσω τηλεδιασκέψεων , εξέλεξαν τα ν έα μέλη των
Συν τον ιστικών τους καθώς και τους
ν ομαρχ ιακούς αν τιπροσώπους, οι
οποίοι με τη ψήφο τους αν αδεικν ύουν
τη ν έα Νομαρχ ιακή Επιτροπή.
Την Κυριακή 21/2/21 ακολούθησε η
Νομαρχ ιακή Συν διάσκεψη, μία από τις
κορυφαίες κομματικές διεργασίες, στην
οποία συμμετείχ αν η πρώην Υ πουργός
Εργασίας, Έφη Αχ τζιόγλου, ο πρώην
Αν . Υ πουργός Εθν ικής Άμυν ας, Πάν ος
Ρήγας, ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Γιώργος Τσίπρας, δημοσιογράφοι αλλά
και πλήθος μελών .
Κατά τη διάρκεια της Νομαρχ ιακής
Συν διάσκεψης έγιν ε ο απολογισμός τής
απερχ όμεν ης Νομαρχ ιακής Επιτροπής,
εν ώ σε κλίμα συν αίν εσης συν διαμορφώθηκε η πολιτική απόφαση της 4ης
Νομαρχ ιακής Συν διάσκεψης που καθορίζει το πολιτικό πλαίσιο στόχ ευσης της
ν έας Νομαρχ ιακής Επιτροπής.
Τις επόμεν ες μέρες θα συν εδριάσουν
τα μέλη της ν έας Νομαρχ ιακής Επιτροπής για την αν άδειξη του/της ν έου/ας

Συν τον ιστή/στριας, του/της ν έου/ας
Αν απληρωτή/τριας Συν τον ιστή/στριας
καθώς και του ν έου συν τον ιστικού
οργάν ου.
Τα 27 μέλη που εκλέγον ται στη ν έα
Νομαρχ ιακή Επιτροπή του ΣΥ ΡΙΖΑ
Προοδευτική Συμμαχ ία Δυτικής Αττικής
είν αι, κατά αλφαβητική σειρά, τα ακόλουθα:
1.
Ακρίδας Βασίλης
2.
Ασφής Αποστόλης
3.
Βαβούλη Ματίν α
4.
Βαδεβούλης Τριαν τάφυλλος
5.
Γκολιν έφ Βλαδίμηρος
6.
Δέσκος Αν αστάσιος
7.
Διολέτης Γιώργος
8.
Θεοχ άρης Γιώργος
9.
Κολυβοδιάκου Στεφαν ία
10.
Κων σταν τίν ου Ειρήν η
11.
Κωσταρά Χριστίν α
12.
Λουκόπουλος Κώστας
13.
Μεϊμαράκης Γιάν ν ης
14.
Μιχ αήλ Σπύρος
15.
Μουσταϊρας Ηλίας
16.
Νικολόπουλος Νίκος
17.
Παππά Παν αγιώτα
18.
Πούλιας Κώστας
19.
Στεφάτου Διον υσία
20.
Σύκα Κατερίν α
21.
Σωτήρχ ου Αγγελική
22.
Τακάκης Παν αγιώτης
23.
Ταραμπούκα Σταυρούλα
24.
Τριαν ταφύλλου Γιάν ν ης
25.
Τσίγκος Αγησίλαος
26.
Φαρμάκης Ταξιάρχ ης
27.
Χατζόπουλος Βασίλης

Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

Πρόγραμμα καταπολέμησης
κουνουπιών στον Δήμο
Ελευσίνας

Σ

το πρόγραμμα συν εργασίας της Περιφέρειας
Αττικής με το “Μπεν άκειο Φυτοπαθολογικό
Ιν στιτούτο” συμπεριλαμβάν εται ο Δήμος Ελευσίν ας, μετά από σχ ετικό αίτημά του, για την καταπολέμηση των κουν ουπιών .

Στο πλαίσιο αυτό, στις 10 Φεβρουαρίου 2020 επισκέφτηκαν τον χ ώρο του παλαιού ελαιουργείου ερευν ητές του Ιν στιτούτου και τοποθέτησαν παγίδα παρακολούθησης ακμαίων κουν ουπιών .
Η παρακολούθηση αφορά το είδος, το γέν ος και
τους πληθυσμούς των κουν ουπιών .

Στόχ ος της εν έργειας είν αι ν α βελτιστοποιηθεί το
πρόγραμμα καταπολέμησης κουν ουπιών -προν υμφοκτον ία που ήδη εφαρμόζει ο Δήμος για την αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας των
κατοίκων .
Η χ ρον ική διάρκεια της συν εργασίας θα είν αι 36
μήν ες

Δόθηκε νέα παράταση για την πληρωμή
των τελών κυκλοφορίας 2021

Τ

ο Υ πουργείο Οικον ομικών , με σκοπό τη διευκόλυν ση των υπόχ ρεων ,
παρατείν ει μέχ ρι τη Δευτέρα 1/3/2021 την προθεσμία για την εμπρόθεσμη
καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021.

Πρόστιμα τελών κυκλοφορίας που τυχ όν καταβλήθηκαν από 27/2/2021, σύμφων α με τις κείμεν ες διατάξεις, επιστρέφον ται ως αχ ρεωστήτως καταβληθέν τα.

Ποια είν αι τα πρόστιμα αν δεν πληρωθούν τα τέλη εγκαίρως
Μετά το τέλος της δίμην ης παράτασης για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, τα πρόστιμα αν αμέν ον ται ν α είν αι τσουχ τερά. Συγκεκριμέν α το πρόστιμο
εκπρόθεσμης καταβολής, μη καταβολής ή μειωμέν ης καταβολής τελών κυκλοφορίας, ισούται με το ποσό των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Δηλαδή, διπλασιάζεται
το ποσό.

Πώς θα πληρώσετε τα τέλη
Το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας περιλαμβάν ει και έν αν QR Code.
Σκαν άρον τας τον κωδικό αυτό, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν ν α πληρών ουν τα τέλη
κυκλοφορίας ακόμη και μέσω εφαρμογής στο κιν ητό, χ ωρίς ωστόσο ν α γράφουν
τον κωδικό πληρωμής και το ποσό.
Η ΑΑΔΕ μάλιστα συν ιστά στους ιδιοκτήτες οχ ημάτων ν α ακολουθούν τη συγκεκριμέν η διαδικασία, αποφεύγον τας την επίσκεψη στα υποκαταστήματα των τραπεζών και των ταχ υδρομείων .

Υ πάρχ ουν 3 τρόποι για ν α πληρώσετε τα τέλη:
Με τον QR κωδικό, τον οποίο οι φορολογούμεν οι μπορούν ν α σκαν άρουν ,
πληρών ον τας το αν τίστοιχ ο ποσό μέσω της mobile banking, από εφαρμογή στο
κιν ητό σας
Με web banking, όπου η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω κωδικού RF
Με την καταβολή του ποσού σε υποκαταστήματα τραπεζών και Ελλην ικών
Ταχ υδρομείων (ΕΛΤΑ)

Πώς λαμβάν ετε τα ειδοποιητήρια
Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει ν α μπουν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και ν α ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
Εάν διαθέτουν κωδικούς Taxisnet:
Επιχ ειρήσεις - φορολογικές υπηρεσίες - οχ ήματα - τέλη κυκλοφορίας
Πολίτες - οχ ήματα - τέλη κυκλοφορίας TAXISnet ή
Εάν δεν διαθέτουν κωδικούς Taxisnet:
Πολίτες - οχ ήματα - τέλη κυκλοφορίας χ ωρίς κωδικούς TAXISnet
Επιχ ειρήσεις - φορολογικές υπηρεσίες - οχ ήματα - τέλη κυκλοφορίας χ ωρίς
κωδικούς TAXISnet
Κατάθεση πιν ακίδων
Για την κατάθεση των πιν ακίδων , οι ιδιοκτήτες οχ ημάτων αν θέλουν ν α μη
πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, μπορεί ν α γίν ει ηλεκτρον ικά μέσα από την
πλατφόρμα «my CAR» της ΑΑΔΕ.

Διευκριν ίζεται πως όταν ολοκληρώσουν την διαδικασία, θα πρέπει ν α τις αφαιρέσουν από τα οχ ήματα και ν α τις κρατήσουν στο σπίτι τους.

Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

Χρυσά διεθνή βραβεία για την καμπάνια της
Περιφέρειας Αττικής

Γ

ιώργος Πατούλης: «Πιστεύουμε στην αν άταξη
του Τουρισμού της Αττικής στο 2021 και εργαζόμαστε για την εν ίσχ υση της τουριστικής της
ταυτότητας ως ελκυστικό, πολυδιάστατο αλλά και
ασφαλή προορισμό για τους ταξιδιώτες του κόσμου»

Επίσης, (γ), Bronze βραβείο απέσπασε η Περιφέρεια Αττικής στην κατηγορία Cross-media integration, η
οποία αν αδεικν ύει καμπάν ιες που προβάλλον ται
εν σωματών ον τας πολλαπλές οθόν ες ή πλατφόρμες,
είτε αποκλειστικά ψηφιακές, είτε σε συν δυασμό και με
συμβατικά Μέσα.

Η καμπάν ια επικοιν ων ίας της Περιφέρειας Αττικής
δημιουργήθηκε πριν από τον Φεβρουάριο του 2020
και τη ν έα πραγματικότητα που επέφερε η παν δημία
στον Τουρισμό και στη ν έα τουριστική αν τίληψη του

πέρασε εστιάσαμε στην προσαρμογή της στρατηγικής
μας στις προκλήσεις του Ψηφιακού Τουρισμού, αλλά
και στις ν έες επιλογές του τουριστικού κοιν ού όπως
αυτές διαμορφών ον ται οδεύον τας προς την μετάCOVID εποχ ή.
Η ασφάλεια των ταξιδιωτών της Αττικής παραμέν ει
στο επίκεν τρο των πρωτοβουλιών μας, ειδικά
για την φετιν ή χ ρον ιά, γι αυτό και η καμπάν ια
επικοιν ων ίας θα προσαρμοστεί με τα κατάλληλα μην ύματα προς αυτή την κατεύθυν ση»,
δήλωσε ο Περιφερειάρχ ης Αττικής.
Η παραγωγή της καμπάν ιας αφορά σε 11
αφηγηματικά και θεματικά v ideos που επιτυγχ άν ουν την δημιουργία awareness για τον
τουριστικό προορισμό Αττική, ως πόλο έλξης
όλων των εποχ ών που προσφέρεται για όλες
τις ηλικίες, πολιτιστικές και επιχ ειρηματικές
εμπειρίες, αλλά και island hopping.

Με τρεις σημαν τικές διακρίσεις, δύο Χρυσά και έν α
Bronze βραβείο τιμήθηκαν οι ψηφιακές παραγωγές για
την προβολή της Περιφέρειας Αττικής ως τουριστικό
προορισμό στα φετιν ά IAB MiXX awards.

Τα Χρυσά βραβεία αφορούν στις κατηγορίες α)Brand
Awareness & Positioning για την αν αβάθμιση της
αν τίληψης του «brand Αττική» και των χ αρακτηριστικών της ,
και β) Social για τις προωθητικές εν έργειες στα
μέσα κοιν ων ικής δικτύωσης και το engagement του
κοιν ού στο του «brand Αττική».

θριάσιο-5

παγκόσμιου κοιν ού. Για το λόγο αυτό η παραγωγή των
βίν τεο θα αν απροσαρμοστεί στη φιλοσοφία της τουριστικής ασφάλειας εν μέσω COVID-19 , όπως
εισηγήθηκε ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γιώργος
Πατούλης.
«Παρά την κρισιμότητα των στιγμών που εξακολουθούμε ν α βιών ουμε
με την εξέλιξη της παν δημίας στην Ελλάδα και την
Αττική,
είμαι σίγουρος ότι το 2021 θα δώσει την ευκαιρία
στον Τουρισμό μας ν α ζων ταν έψει, και ότι η Αττική
θα κερδίσει άξια την θέση της μεταξύ των πλέον
δημοφιλών διεθν ώς προορισμών . Στη χ ρον ιά που

Οι τρεις αυτές διακρίσεις επιβραβεύουν την
προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής ν α επαν απροσδιορίσει την τουριστική ταυτότητα της
Αττικής, ως μια αιών ια μητρόπολη του κόσμου,
έν αν σύγχ ρον ο, κοσμοπολίτικο τουριστικό προορισμό, που προσφέρει αυθεν τικές τουριστικές εμπειρίες,
πολλαπλές επιλογές, σε ποικίλα κοιν ά, 12 μήν ες το
χ ρόν ο.
Επιβραβεύουν επίσης τη δημιουργικότητα και
σκληρή προσπάθεια της εταιρείας παραγωγής Stef icon
στην παροχ ή 360ο υπηρεσιών ψηφιακής επικοιν ων ίας στην Περιφέρεια Αττικής.
Την σκην οθεσία των v ideos αν έλαβαν οι Θ.
Παπαδουλάκης και Μ. Ντούζα εν ώ η παραγωγή ήταν
της εταιρείας Stef icon, καθώς επίσης μέρος αυτής
εκτέλεσε η Indigo View.

6-θριάσιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
ΣΤΙΣ 02 / 03 /2021,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3503/2502-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : 1η Τροποποίηση Τεχ ν ικού
Προγράμματος Δήμου Ασπροπύργου,
για το έτος 2021.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέμα 2ο : Έγκριση 1ης Αν αμόρφωσης
Προϋπολογισμού, Οικ. ‘Ετους 2021,
Δήμου
Ασπροπύργου.
Εισηγητής: Ο Διευθυν τής Οικον ομικών Υ πηρεσιών , κος Φίλιππος
Πάν ος.
Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης αποδοχ ής
και αν άληψης επικουρικού εκτελεστή
από τον Δήμο
Ασπροπύργου, της διαθήκης του τέως
Δημάρχ ου Ασπροπύργου, κου
Σπυρίδων α
Λιάσκου, του Κων σταν τίν ου, σύμφων α με την υπ’ αριθμ. 7668/22.06.2011
δημόσια
διαθήκη, της συμβολαιογράφου Αθην ών , Βασιλικής Κεστή, η οποία δημοσιεύθηκε
ν όμιμα την 01.04.2015, δυν άμει της
υπ’ αριθμ. 1446/2015 απόφασης, του
Ειρην οδικείου
Αθην ών , και καταχ ωρήθηκε στον
τόμο 109, αριθ. 12 του Βιβλίου Διαθηκών του ως
άν ω Ειρην οδικείου.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήμαρχ ος Διοικητικών Υ πηρεσιών , κος Αν τών ιος Καραμπούλας..
Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης, επί της
387/2020 απόφασης της Οικον ομικής
Επιτροπής με
θέμα: «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄
Τριμήν ου για τον Έλεγχ ο υλοποίησης
του Προϋπολογισμού Οικον ομικού
έτους 2020».
Εισηγητής: Ο Διευθυν τής Οικον ομικών Υ πηρεσιών , κος Φίλιππος
Πάν ος.
Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης, επί της
379/2020 απόφασης της Οικον ομικής
Επιτροπής με
θέμα: «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄
Τριμήν ου για τον Έλεγχ ο υλοποίησης

του Προϋπολογισμού Οικον ομικού
έτους 2020».
Εισηγητής: Ο Διευθυν τής Οικον ομικών Υ πηρεσιών , κος Φίλιππος
Πάν ος.
Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης, για
αίτημα παροχ ής και εν ίσχ υσης, παραγωγών -πωλητών λαϊκών
αγορών του Δήμου Ασπροπύργου,
προς το Υ πουργείο Αγροτικής Αν άπτυξης και
Τροφίμων .
Εισηγητής: Ο Αν τιδήμαρχ ος Αειφόρου
Αν άπτυξης , κος Ιωάν ν ης Νέζης.
Θέμα 7ο : Αποδοχ ή επιχ ορήγησης
από το Υ πουργείο Περιβάλλον τος και
Εν έργειας-Πράσιν ο
Ταμείο.
Εισηγητής: Ο Διευθυν τής Οικον ομικών Υ πηρεσιών , κος Φίλιππος
Πάν ος.
Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης, κατόπιν
αιτήσεως της εταιρείας ΒΙΟΡΑΛ Α.Β.Ε.,
με θέμα την
3
αν ταλλαγή και τον χ αρακτηρισμό εδαφικών τμημάτων , σύμφων α με την υπ’
αριθμ.
1/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αν τιδήμαρχ ος Πολεοδομίας ,
κος Αν αστάσιος
Παπαδόπουλος..
Θέμα 9ο: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις,
τμήματος οδού Κριεζή, για το 4ο Δημοτικό Σχ ολείο,
σύμφων α με την υπ΄αριθμ. 3/2021
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
ζωής.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αν τιδήμαρχ ος Πολεοδομίας ,
κος Αν αστάσιος
Παπαδόπουλος..
Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης αν τικατάστασης, και ορισμού ν έου μέλους ως
Διοικητικού
Συμβούλου, στο Ν.Π.Ι.Δ. με την
επων υμία “ATTICA TV” κατόπιν παραιτήσεως, της
κας Σούλας Πεχ λιβαν ίδη.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχ ος , κος Νικόλαος Ι. Μελετίου.
Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης για παραχ ώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0182 τάφου,
για τον θαν όν τα
Πρωτοπρεσβύτερο π.
ΠΑΠΑΕΥ ΘΥ ΜΙΟΥ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟ, στην
σύζυγο του,
ΠΑΠΑΕΥ ΘΥ ΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ .
Εισηγητής: Ο Αν τιδήμαρχ ος Διοικητικών Υ πηρεσιών , κος Αν τών ιος Καραμπούλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ
03/03/2021,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.
3603/26-02-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Μεταβίβαση δικαιωμάτων του
υπ΄αριθμ Γ-0077 οικογενειακού τάφου
στην
ΣΟΦΙΑ ΣΙΡΙΝΙΔΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 2ο: Μεταβίβαση δικαιωμάτων του
υπ΄αριθμ B-0413 οικογενειακού τάφου
στον
ΤΣΙΓΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 3ο: Λήψη Απόφασης για παραχώρηση του υπ ΄ αριθμού Η-0182 για τον
θανόντα
πρωτοπρεσβύτερο π.
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ στην
σύζυγο του ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 4ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ.
Β-0399 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι.
ΠΙΣΣΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ .
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 5ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ.
Ε-0550 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 6ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ.
Η-0121 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 7ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ.
Η-0040 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΚΟΣΜΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 8ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ.
Η-0110 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΓΙΑΤΑΓΑΝΤΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του
ΘΕΟΧΑΡΗ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 9ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ.
E-0114 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΕΡΜΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
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Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 10ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ.
H-0108 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
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Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 11ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ.
Η-0165 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΓΑΛΗΝΗ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 12ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ.
Η-0077 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΣΑΣΑΡΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 13ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ.
Η-0137 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΜΑΣΚΑΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 14ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ.
Η-0113 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΜΑΡΤΙΡΟΣΥΑΝ ΓΚΟΧΑΡ του
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 15ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ.
Ε-0059 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας
Θέμα 16ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ.
Γ-0216 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΚΟΝΤΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας
Θέμα 17ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ.
Ζ-1186 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας
Θέμα 18ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ.
Ζ-1111 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΣΤΥΛΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας
Θέμα 19ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ.
Θ-0250 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΠΟΤΟΥΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας
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Θέμα 20ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ.
H-0238 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΟΥΛΑ του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας
Θέμα 21ο: Παραχώρηση του υπ’ αριθμ.
Ζ-1057 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας
Θέμα 22ο: Παραχώρηση του υπ’ αριθμ.
Η-0118 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΚΡΙΒΙΤΣΚΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας
Θέμα 23ο: Παραχώρηση του υπ’ αριθμ.
Ζ-0017 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας
Θέμα 24ο: Παραχώρηση του υπ’ αριθμ.
Θ-0116-6 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΝΙΩΤΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, του ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας
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Συνάντηση Εργασίας για τη σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών
Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ)με την Περιφέρεια Αττικής,
τον Δήμο Ελευσίνας και όμορους Δήμους

Αργύρης Οικονόμου: «Χρειαζόμαστε
μία ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής
προστασίας για την περιοχή μας, που να
λαμβάνει υπόψιν τους βιομηχανικούς
κινδύνους και την κλιματική αλλαγή» .

Π

ροπαρασκευαστική συν άν τηση εργασίας,
πραγματοποιήθηκε τις προηγούμεν ες ημέρες,
με την Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Ελευσίν ας και όμορους Δήμους, προκειμέν ου ν α εκπον ηθεί για την περιοχ ή μας έν α Γεν ικό αλλά και Ειδικό
Σχ έδιο Αν τιμετώπισης Τεχ ν ολογικών Ατυχ ημάτων
Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ).
Στη σύσκεψη συμμετείχ αν ο Αν τιπεριφερειάρχ η
Δυτικής Αττικής, Λ. Κοσμόπουλος, ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου, ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου, ο Δήμαρχ ος Μάν δρας-Ειδυλλίας
Χρήστος Στάθης, υπηρεσιακοί παράγον τες και εκπρόσωποι των εμπλεκόμεν ων Δήμων .
Ειδικότερα, αν τικείμεν ο της σύσκεψης ήταν η αν αθεώρηση του ΣΑΤΑΜΕ βάσει ν εότερων οδηγιών της
Γεν ικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και η
εκστρατεία πληροφόρησης των πολιτών . Απ’ όλους
τους παρισταμέν ους τον ίστηκε ότι απαιτείται το
ταχ ύτερο δυν ατόν η σύν ταξη των Γεν ικού Σχ εδίου
αλλά και Τοπικών Σχ εδίων Αν τιμετώπισης Τεχ ν ολογικών Ατυχ ημάτων , στα οποία εκτός των άλλων θα
καθοριστούν και σχ έδια προληπτικής οργαν ωμέν ης
απομάκρυν σης του πληθυσμού, σε περίπτωση αν άγκης. Με βάση τα Τοπικά Σχ έδια θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις ετοιμότητας των υπηρεσιών και του
πληθυσμού, εν ώ θα υπάρξει ειδικό φυλλάδιο εν ημέρωσης των κατοίκων του Θριασίου που θα διαν εμηθεί
πόρτα πόρτα.
Δήλωση Αργύρη Οικον όμου:
Για το θέμα, ο Αργύρης Οικον όμου ήταν σαφής: «Η
Ελευσίν α και η ευρύτερη ζών η της Δυτικής Αττικής
περιλαμβάν ουν εγκαταστάσεις για τις οποίες πρέπει

Η

ν α καταρτιστούν ειδικά ΣΑΤΑΜΕ. Από τα συν ολικά 38
που αφορούν την Περιφέρεια Αττικής, τα 23 βρίσκον ται στη Δυτική Αττική. Τώρα, πρέπει ν α αν αλάβουν
δράση όλοι οι εμπλεκόμεν οι φορείς χ ωρίς άλλη καθυστέρηση. Ως Δήμος από την πλευρά μας, είμαστε
έτοιμοι ν α κάν ουμε το καθήκον μας, εφόσον προσδιοριστεί ακριβώς έν α σχ έδιο δράσης σε περίπτωση
ατυχ ήματος.
Όμως, το καθήκον τους πρέπει ν α κάν ουν και οι
επιχ ειρήσεις που εδρεύουν εδώ. Μιλάω πρώτα απ’ όλα
για τα «Ελλην ικά Πετρέλαια». Εμείς είπαμε στη συν άν τηση, ότι πρέπει ν α τεθούν τα πραγματικά προβλήματα, ότι ο «Δημόκριτος» πρέπει ν α έχ ει συγκεκριμέν ο

Συντήρησε τον ασφαλτοτάπητα στο οδικό
δίκτυο του Ζεφυρίου ο Γιώργος Ραφτέλης

στρατηγική του Δήμου Φυλής είν αι ν α ασφαλτοστρών ει τους δρόμους, εξ
ου και τη περασμέν η πεν ταετία ασφαλτόστρωσε πάν ω από 120 χ ιλιόμετρα
δημοτικού οδικού δικτύου. Την ίδια πολιτική ακολουθεί και στην τρέχ ουσα
δημοτική περίοδο, κατά την οποία έχ ουν προγραμματιστεί ν έες ασφαλτοστρώσεις.
Παρά ταύτα, δίν ει έμφαση και στη συν τήρηση των δρόμων για την αποφυγή
τροχ αίων ατυχ ημάτων και ζημιών . Στο πλαίσιο αυτό, ο αν απλ. Δήμαρχ ος Γιώργος

λόγο, ότι πρέπει ν α υπάρχ ουν ξεκάθαρες διαδικασίες
ελέγχ ου και εξίσου ολοκληρωμέν η θα πρέπει ν α είν αι
και η εν ημέρωση των πολιτών ».
Δήλωση Λ. Κοσμόπουλου:
«Είμαστε συν εχ ώς σε επαφή και άμεση συν εργασία
με τους εμπλεκόμεν ους Δήμους και τους φορείς. Ωστόσο, χ ρειάζεται αν ασύν ταξη των οδηγιών του
ΣΑΤΑΜΕ, όπως συστήν ει και η Γεν ική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας και ακόμα θα εν ημερώσουμε εκ
ν έου οργαν ωμέν α τους συμπολίτες μας για ν α προστατευθούμε όλοι εγκαίρως και ν α αποφύγουμε περιστατικά που έχ ουμε ζήσει στην περιοχ ή μας».

Εξόρμηση της Τροχαίας για τις
«κόντρες» στη δυτική Αττική

Σ

το πλαίσιο του επιχ ειρησιακού σχ εδιασμού της Γεν ικής Αστυν ομικής
Διεύθυν σης Αττικής, για την αν τιμετώπιση των αυτοσχ έδιων αγών ων και
λοιπών επικίν δυν ων παραβάσεων , η Διεύθυν ση Τροχ αίας Αττικής πραγματοποίησε το διήμερο 23 και 24 Φεβρουαρίου 2021, ειδική εξόρμηση στις περιοχ ές
της Αγίας Βαρβάρας (Ελ. Βεν ιζέλου και Μεγάλου Αλεξάν δρου) και των Άν ω Λιοσίων
(Κων σταν τιν ουπόλεως – Περιφερειακή Αιγάλεω).
Ειδικότερα αστυν ομικοί των Ομάδων Ελέγχ ου & Πρόληψης Τροχ αίων Ατυχ ημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), πραγματοποίησαν τροχ ον ομικούς ελέγχ ους οδηγών και οχ ημάτων , κατά τη διάρκεια των οποίων βεβαιώθηκαν οι (198) ακόλουθες παραβάσεις:

Ραφτέλης προχ ώρησε σε εκτεταμέν η συν τήρηση του οδικού δικτύου στο Ζεφύρι.
Μεταξύ των δρόμων που συν τηρήθηκαν ήταν οι Παν αγίας Γρηγορούσας, Κομν ην ών , Κατσαν τών η, Βάρν αλη, Σκυλοσόφου, Αν εξαρτησίας, Σουλίου, Τεπελεν ίου,
Αγίου Φαν ουρίου, Μπουμπουλίν ας, Κασομούλη, Παπαν ικολή κά.
“Η κατεύθυν ση του Δημάρχ ου Χρήστου Παππού είν αι ότι η οδοσήμαν ση και η
συν τήρηση του ασφαλτοτάπητα είν αι καθοριστικές για την οδική ασφάλεια. Γι’
αυτό δίν ουμε ιδιαίτερη προσοχ ή και η συν τήρηση γίν εται με χ ρήση σύγχ ρον ων
μεθόδων ”, τόν ισε ο Γιώργος Ραφτέλης.

• (16) για μη χ ρήση προστατευτικού κράν ους,
• (32) για θόρυβο,
• (31) για φιμέ αν εμοθώρακες
• (22) για στέρηση άδειας ικαν ότητας οδήγησης,
• (30) για μη χ ρήση ζών ης ασφαλείας,
• (12) ν α μη φέρει πιν ακίδα κυκλοφορίας,
• (1) για παράβαση ερυθρού σηματοδότη,
• (2) για επικίν δυν ους ελιγμούς,
• (2) για αν τίθετη κίν ηση
• (50) λοιπές παραβάσεις.
Επιπλέον αφαιρέθηκαν :
• (42) άδειες ικαν ότητας οδήγησης,
• (55) άδειες κυκλοφορίας και
• (55) ζεύγη πιν ακίδων κυκλοφορίας
Ακιν ητοποιήθηκαν (22) οχ ήματα.

Επιπλέον επιβλήθηκαν (68) διοικητικά πρόστιμα των (300) ευρώ, για παραβίαση
των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορων οϊού.
Οι έλεγχ οι θα συν εχ ισθούν και σε άλλες περιοχ ές της Αττικής.

8-θριάσιο

ΕΛΠΕ: Θετικά λειτουργικά αποτελέσματα
για το 2020

Θ

ετικά αποτελέσματα, σε πείσμα
της παν δημίας αλλά και του
δυσμεν ούς περιβάλλον τος διύλισης αν ακοίν ωσαν τα ΕΛΠΕ για το 2020
με την εταιρεία ν α προτείν ει τη διαν ομή
μερίσματος 0,10 ευρώ αν ά μετοχ ή.
Συγκεκριμέν α τα συγκρίσιμα Κέρδη
Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων
(EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 333
εκατ. ευρώ εν ώ τα συγκρίσιμα Καθαρά
Κέρδη στα 5 εκατ. ευρώ.

Αν τίστοιχ α, όπως αν αφέρει η εταιρεία, εν τός του 2020 ολοκληρώθηκε με
ασφάλεια το μεγαλύτερο διαχ ρον ικά
πρόγραμμα συν τήρησης μον άδων , στο
διυλιστήριο Ασπροπύργου καθώς και μια
σειρά από σημαν τικές επεν δύσεις και
αν αβαθμίσεις μον άδων με ουσιαστικό
περιβαλλον τικό όφελος. Επιπλέον , η
εταιρεία βελτίωσε τη ρευστότητά της
αν αχ ρηματοδοτών τας δάν εια με ευν οϊκούς όρους καθώς το χ ρηματοοικον ομικό κόστος διαμορφών εται σε ιστορικά
χ αμηλά επίπεδα.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αν ακοίν ωσε τα εν οποιημέν α οικον ομικά αποτελέσματα Δ’ Τριμήν ου και Έτους 2020, με
τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ν α
αν έρχ ον ται στα €77 εκατ. στο Δ’
Τρίμην ο. Αν τίστοιχ α, τα ετήσια
Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA αν ήλθαν σε
€333 εκατ. και τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα €5 εκατ..

παγκοσμίως εξαν αγκάστηκαν σε
προσωριν ή, ή και οριστική παύση
δραστηριοτήτων .

Επιπλέον , βελτιώθηκε η χ ρηματοοικον ομική ρευστότητα με επιπρόσθετη χ ρηματοδότηση για σκοπούς
διαχ είρισης κιν δύν ου και υλοποίησης επεν δύσεων , καθώς και με
επιτυχ ή αν αχ ρηματοδότηση πιστωτικών γραμμών . Κατά τη διάρκεια
των μεγάλων αν αταράξεων στη διεθν ή αγορά πετρελαίου, ο Όμιλος
προχ ώρησε σε εμπορικές συν αλλαγές προαγοράς και αποθήκευσης
φορτίων (contango trades), εκμεταλλευόμεν ος τους αποθηκευτικούς
χ ώρους των εγκαταστάσεών του και
εξασφαλίζον τας όφελος $70 εκατ.
στο Β’ εξάμην ο.

Σε ό,τι αφορά στα Δημοσιευμέν α
κατά ΔΠΧΑ Αποτελέσματα, αυτά
επηρεάστηκαν από την αν άκαμψη
των διεθν ών τιμών αργού στο Δ’
Τρίμην ο 2020, με θετικό αν τίκτυπο
στην αποτίμηση αποθεμάτων ύψους
€32 εκατ., αν αστρέφον τας μικρό μέρος
των ζημιών που καταγράφηκαν στο
εν ν εάμην ο του 2020 λόγω της ιστορικής
υποχ ώρησης των τιμών , με αποτέλεσμα
τα Δημοσιευμέν α Κέρδη EBITDA ν α
διαμορφωθούν στα €68 εκατ., έν αν τι
€110 εκατ. το Δ’ Τρίμην ο 2019.

Ικαν οποιητικά κρίν ον ται τα πιο
πάν ω αποτελέσματα, καθώς επιτεύχ θηκαν μέσα σε έν α ιδιαίτερο περιβάλλον
όπου η πρωτοφαν ής πτώση ζήτησης
και διεθν ών περιθωρίων και τα διαδοχ ικά lockdown οδήγησαν σε απώλεια λειτουργικών κερδών άν ω των €350 εκατ.
εν ώ η υποτίμηση των αποθεμάτων
λόγω της πτώσης τιμών ξεπέρασε τα
€500 εκατ..

Από την αρχ ή της κρίσης, ως βασικές
επιχ ειρηματικές προτεραιότητες τέθηκαν η υγεία και ασφάλεια προσωπικού
και συν εργατών , ο απρόσκοπτος εφοδιασμός της αγοράς και των πελατών
μας, η διασφάλιση ρευστότητας και η
εκμετάλλευση ευκαιριών που παρουσιάστηκαν στην αγορά.
Σε αυτό το πλαίσιο, σχ εδιάστηκαν
και υλοποιήθηκαν από τον Φεβρουάριο
2020, πολιτικές για την προστασία των
εργαζομέν ων , με διεξαγωγή άν ω των
30.000 τεστ COVID-19 συν ολικά μέσα
στο 2020 και πιστοποίηση COVID
Shield σε επίπεδο Excellence σε όλες
τις χ ώρες που δραστηριοποιούμαστε.
Η επιτυχ ής διαχ είριση θεμάτων ασφάλειας, με άμεσο εν τοπισμό και απομόν ωση κρουσμάτων , επέτρεψε την
ομαλή λειτουργία μον άδων , εγκαταστάσεων , πρατηρίων και γραφείων , χ ωρίς
προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς.

Παράλληλα, τα Διυλιστήρια διατήρησαν υψηλά επίπεδα παραγωγής, επιτυγχ άν ον τας ν έα αύξηση εξαγωγών κατά
11% για το 2020, σε μια περίοδο που
πολλά διυλιστήρια στη Μεσόγειο και

Σημαν τική ήταν η συν εισφορά του
Ομίλου στην αν τιμετώπιση της παν δημίας, με ουσιαστική εν ίσχ υση του
Εθν ικού Συστήματος Υ γείας σε υποδομές και προηγμέν ο ιατρικό εξοπλισμό,
συν ολικού ύψους €8 εκατ..

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του Β’
Εξαμήν ου ολοκληρώθηκε με επιτυχ ία
και ασφάλεια, το εκτεν ές πρόγραμμα
(πεν ταετούς) συν τήρησης και αν αβάθμισης του διυλιστηρίου Ασπροπύργου,
το μεγαλύτερο ιστορικά, με σημαν τικές
προκλήσεις λόγω διαχ είρισης της παν δημίας. Πέρα από την αυξημέν η οικον ομική απόδοση που αν αμέν εται μετά
το πέρας εν ός τέτοιου έργου, το διυλιστήριο θα ωφεληθεί και από τη βελτίωση
των περιβαλλον τικών του επιδόσεων ,
με μείωση εκπομπών σωματιδίων (ΡΜs)
κατά 50%, καθώς επεν δύθηκαν άν ω
των €35 εκατ. σε περιβαλλον τικά έργα.
Συν ολικά, υλοποιήθηκαν επεν δύσεις
ύψους €295 εκατ. περίπου, που
καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με έμφαση σε έργα
εν εργειακής μετάβασης και ψηφιακού
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σης, στα χ ειρότερα επίπεδα ιστορικά.

Σε αυτό το πρωτόγν ωρο περιβάλλον ,
στοχ εύσαμε στην προστασία του προσωπικού και των συν εργατών μας,
κατορθών ον τας ν α περιορίσουμε την
επίδραση της παν δημίας στη λειτουργία
και ν α διασφαλίσουμε την επάρκεια
προϊόν των για τις βασικές μας αγορές.
Επιπλέον , διατηρήσαμε την παραγωγή
σε υψηλά επίπεδα, την ώρα που πολλά
διυλιστήρια περιόριζαν ή ακόμα και διέκοπταν τη δραστηριότητά τους,
εν ισχ ύον τας ταυτόχ ρον α την εξωστρέφειά μας με ν έα αύξηση εξαγωγών .

Η επιτυχ ής και ασφαλής ολοκλήρωση
του έργου συν τήρησης και αν αβάθμισης
στο διυλιστήριο Ασπροπύργου ήταν μια
ιδιαίτερη πρόκληση, λόγω του μεγέθους
του έργου, αλλά και τις επιπλέον
δυσκολίες λόγω διαχ είρισης COVID-19
με την παρουσία άν ω των 2.500 εργαζομέν ων καθημεριν ά. Ουσιαστική αν αμέν εται ν α είν αι η βελτίωση τόσο της
οικον ομικής συν εισφοράς, όσο και των
περιβαλλον τικών επιδόσεων του διυλιστηρίου, από το 2021.

μετασχ ηματισμού. Εν τός του 2020, ο
Όμιλος προχ ώρησε στην εξαγορά και
ξεκίν ησε την κατασκευή του Φ/Β έργου
204MW στην περιοχ ή της Κοζάν ης,
εν ός έργου οροσήμου αν αφορικά με
την υλοποίηση της στρατηγικής του
Ομίλου ΕΛΠΕ στον τομέα των ΑΠΕ.
Σημειών εται ότι, το 20% των συν ολικών επεν δύσεων αφορούν έργα βιωσιμότητας και περιβαλλον τικής βελτίωσης, με το
αν τίστοιχ ο
ποσοστό
για το
2021 ν α
ξεπερν άει
το 35%,
σηματοδοτών τας
τη σταδιακή μετάβαση του
Ομίλου σε
καθαρότερες μορφές
εν έργειας,
παράλληλα
με τη σημαν τική βελτίωση του περιβαλλον τικού αποτυπώματος των βασικών
του δραστηριοτήτων .
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάν ον τας υπόψη τα αποτελέσματα, αλλά και
τις προοπτικές του Ομίλου, πρότειν ε
προς τη Γεν ική Συν έλευση τη διαν ομή
τελικού μερίσματος ύψους €0,10 αν ά
μετοχ ή.
Το μήνυημα του Ανδρέα Σιάμιση

Σχ ολιάζον τας τα αποτελέσματα ο Διευθύν ων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Αν δρέας Σιάμισιης, επεσήμαν ε: «Το γεγον ός που χ αρακτήρισε το
2020 ήταν χ ωρίς αμφιβολία η παν δημία
COVID-19 και οι συν έπειες που προκάλεσε διεθν ώς, με ιδιαίτερα αρν ητικό
αν τίκτυπο στον κλάδο διύλισης. Σε ό,τι
αφορά στον Όμιλο, σημαν τικές ήταν οι
προκλήσεις σε θέματα υγείας και ασφάλειας, αλλά και οι δυσμεν είς επιπτώσεις
στα λειτουργικά οικον ομικά μας αποτελέσματα, άν ω των €350 εκατ., λόγω
μείωσης στη ζήτηση και της σημαν τικής
επιδείν ωσης του περιβάλλον τος διύλι-

Ως μια από τις μεγαλύτερες επιχ ειρήσεις στην Ελλάδα, θεωρήσαμε καθήκον
μας ν α εν ισχ ύσουμε με όλες μας τις
δυν άμεις την εθν ική προσπάθεια για
την αν τιμετώπιση των επιπτώσεων της
παν δημίας, με ουσιαστική συν εισφορά
στην πρώτη γραμμή του Εθν ικού
Συστήματος Υ γείας αλλά και παροχ ή
βοήθειας στις λοιπές χ ώρες όπου έχ ουμε εμπορική παρουσία.
Βλέπον τας μπροστά, δεν αφήσαμε
τις στρατηγικές μας προτεραιότητες ν α
καθυστερήσουν . Σημαν τική ήταν η
πρόοδος αν αφορικά με την υλοποίηση
της στρατηγικής στο πλαίσιο της εν εργειακής μετάβασης, με κύριο επίτευγμα
την ολοκλήρωση της εξαγοράς του Φ/Β
έργου στην Κοζάν η, τη χ ρηματοδότησή
του με ευν οϊκούς όρους και με τη
συμμετοχ ή της EBRD, αλλά και την
έν αρξη των εργασιών κατασκευής εν
μέσω μίας πολύ δύσκολης περιόδου για
την περιοχ ή. Οι επεν δύσεις σε έργα
εν εργειακής μετάβασης και βιώσιμης
αν άπτυξης θα αυξάν ον ται σταδιακά τα
επόμεν α χ ρόν ια, υποστηρίζον τας την
πραγματοποίηση των στόχ ων μας για
βελτίωση του περιβαλλον τικού αποτυπώματος του Ομίλου κατά 50% μέσα
στην τρέχ ουσα δεκαετία.
Αφήν ουμε πίσω μας τη δυσκολότερη
ίσως χ ρον ιά για όλους και πιστεύουμε
ότι οι συν θήκες θα ξεκιν ήσουν ν α ομαλοποιούν ται στα επόμεν α τρίμην α,
χ ωρίς όμως ν α παραβλέπουμε τις
δυσκολίες που αν τιμετωπίζουμε στην
πορεία αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, θα
προταθεί προς τη Γεν ική Συν έλευση η
καταβολή εν ός μικρότερου μερίσματος
που, αφεν ός εξαρτάται άμεσα από τα
οικον ομικά αποτελέσματα του έτους
αλλά, κυρίως αν τικατοπτρίζει την
εκτίμηση για τη θετική πορεία του
Ομίλου στο εγγύς μέλλον , παρά τις
αυξημέν ες προκλήσεις.

Τα παραπάν ω δε θα μπορούσαν ν α
έχ ουν πραγματοποιηθεί χ ωρίς και τις
προσπάθειες όλων των εργαζομέν ων
του Ομίλου, που έδειξαν προσαρμοστικότητα και αν ταποκρίθηκαν με επιτυχ ία σε αυτές τις ιδιαίτερες συν θήκες
λειτουργίας και θα ήθελα ν α τους ευχ αριστήσω για την ουσιαστική συν εισφορά
τους».
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Διαιώνιση της λειτουργίας της Χωματερής στη Φυλή,
της μεγαλύτερης χωματερής της Ευρώπης, από τη
σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας.

Η

Χωματερή
θα μείν ει
γιγαν τωμέν η με ΣΔΙΤ και
με τεχ ν ολογίες “εν εργειακής αξιοπ οίησης”, δηλαδή με
καύση.
Η δημοτική μας παράταξη είχ ε
θέσει το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο στις 18/11/20 και στις
8/12/20, στο πλαίσιο των αν ακοιν ώσεων για άμεση αν τίδραση
στη ν έα αυτή εν έργεια που δεν
σέβεται το περιβάλλον και την
υγεία μας.
Αποφάσισαν
ν έο Εργοστάσιο
Επεξεργασίας Αποβλήτων για άλλα
30 Χρόν ια στη Φυλή.
Στην 5η συν εδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου αποφάσισαν ν α προωθήσουν
στη Φυλή μια ν έα, Μον άδα Επεξεργασίας Αποβλήτων
(που παραπλαν ητικά τη βαφτίζουν “Κεν τρικού Τομέα”),
δρομολογών τας έτσι στη Φυλή την επεξεργασία τουλάχ ιστον του 80% των απορριμμάτων της Αττικής και
την ταφή του συν όλου των απορριμμάτων ή/και υπολειμμάτων της Αττικής.
Η Φυλή θα συν εχ ίσει ν α αποτελεί το κύριο σημείο
της διαχ είρισης των απορριμμάτων της Αττικής.
Αυτή η επιλογή της Διοίκησης της Περιφέρειας καταδικάζει για πάν τα τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής
σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Αν τί ν α εν ισχ ύει την επαν αχ ρησιμοποίηση, επαν άκτηση, την προδιαλογή και την αν ακύκλωση, κατευθύν ει όλο και περισσότερες ποσότητες απορριμμάτων
για ταφή. Μια επιλογή που στοιχ ίζει πολύ ακριβά στην
τσέπη των φορολογουμέν ων , στους δήμους, στο περιβάλλον , στη δημόσια υγεία.
Η Δυτική Αττική έχ ει στη Φυλή τα σκουπίδια όλης
της Αττικής 60 χ ρόν ια τώρα.
Είν αι η μεγαλύτερη χ ωματερή στην Ευρώπη. Η
επέκταση που σχ εδιάζεται θα κάν ει αιων όβια τη λειτουργία της.

Το ν έο εργοστάσιο επεξεργασίας δημιουργείται για τις
αν άγκες του κεν τρικού τομέα, κάτι που είν αι αν τίθετο
με το ισχ ύον ΠΕΣΔΑ.
Η κάθε περιοχ ή πρέπει ν α διαχ ειρίζεται τα δικά της
απορρίμματα, για ν α υπάρχ ει μια ισοκαταν ομή στη
διαχ είριση.
Υ πάρχ ουν άλλες 4 περιφερειακές εν ότητες στην
Αττική.
Η κάθε μία ν α σηκώσει το βάρος της διαχ είρισης των
απορριμμάτων .
Εν μέσω καραν τίν ας λαμβάν ον ται αποφάσεις χ ωρίς
ν α υπολογίζουν τις ζωές μας.
Οι Δημότες του ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ και όλοι οι κάτοικοι
της Δυτικής Αττικής πρέπει ν α αν τιδράσουν με όποιο
τρόπο μπορούν σε αυτή την αρν ητική εξέλιξη.
Τα σχ έδια τους πρέπει ν α μείν ουν στα χ αρτιά.
Τώρα πρέπει ν α διεκδικήσουμε έν α άλλο μέλλον για
τα παιδιά μας.

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ
Δημοτικός Σύμβουλος
Τσίγκος Αγησίλαος

Ηλίας Βαφειάδης: ένας Ελευσίνιος νέος
δημιουργός μουσικής

Ο

Ηλίας Βαφειάδης
γεν ν ήθηκε στην
Ελευσίν α, σε μια
πόλη αρχ αία, που εμπν έει
με τη μυστηριακή της αύρα
και το ατμοσφαιρικό
βιομηχ αν ικό τοπίο.
Εκείν ος, καθώς ζει στο
εξωτερικό, επιστρέφει
συχ ν ά αγγίζον τας τη, με
τις ιδιαίτερα έν τον ες,
μυστηριακές, διαισθητικές
αποχ ρώσεις ήχ ου.

Οι μουσικές συν θέσεις
που γράφει έχ ουν
δυν αμική, συν αίσθημα, με
ιδιαίτερες αν αφορές στη
φύση, τις εποχ ές, την
κοιν ων ία είν αι
σκεπτόμεν ες και
συν τελούν ατμοσφαιρικά
σε ταξιδέματα της σκέψης
και σε εικόν ες
αφηγούμεν ες με μον αδικό
τρόπο τη γλαφυρότητα της
εσωτερικής κίν ησης.
Σαφέστατα γράφει
μιν ιμαλιστική μουσική με
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Παραιτήθηκε από κυβερνητικός
εκπρόσωπος ο Χρ. Ταραντίλης

Τ

ην παραίτησή του από τη θέση του κυβερν ητικού εκπροσώπου γν ωστοποίησε με επιστολή
του στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Χρήστος Ταραν τίλης, επικαλούμεν ος οικογεν ειακούς λόγους.

Χρέη Κυβερν ητικού Εκπροσώπου θα εκπληρών ει η
Αν απληρώτρια Κυβερν ητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελών η.
Η επιστολή Τραν τίλη:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,Θέλω ν α σας ευχ αριστήσω
ειλικριν ά για τη μεγάλη τιμή ν α με ορίσετε Υ φυπουργό
και Κυβερν ητικό Εκπρόσωπο.

Οικογεν ειακοί λόγοι που προέκυψαν έκτοτε δεν μου
επιτρέπουν ν α συν εχ ίσω ν α ασκώ αυτά τα καθήκον τα.

Θέλω ν α σας διαβεβαιώσω ότι από τα βουλευτικά
έδραν α θα συν εχ ίσω ν α είμαι στην πρώτη γραμμή
της προσπάθειάς μας για μεγάλες μεταρρυθμίσεις που
θα αλλάξουν τη χ ώρα, τιμών τας πάν τοτε την εμπιστοσύν η που μου δείξατε.

Με τιμή,
Χρήστος Ταραν τίλης»

μαθηματική ακρίβεια, κάν ον τας χ ρήση οργάν ων μιας
συμφων ικής ορχ ήστρας δεμέν η αρμον ικά με ήχ ους
συν θεσάιζερ .Η αν αδιάταξη και η εν αλλαγή των
μοτίβων αν αδεικν ύουν την επιρροή και την επίδραση
από σύν θετες του μιν ιμαλιστικού ρεύματος όπως ο
Φίλιπ Γκλας, ο Στιβ Ράιχ , ο Άρβο Περτ αλλά και πιο
πειραματικούς συν θέτες όπως ο Τζον Κέιτζ, ο
Μπράιαν Ίν ο κι ο Ξεν άκης.

Μια αρμόν ια που προκύπτει σε ότι
μουσικά δημιουργεί, μας ταξιδεύει ξαν ά
και ξαν ά σε μουσικούς διαύλους που
μετασχ ηματίζουν σταδιακά μουσικές
φράσεις ,πολύ σημαν τικό, καθώς
προκαλεί τους φίλους του είδους, ν α
προσπαθήσουν ν α εν τρυφήσουν όχ ι
μόν ο μέσω μιας τεχ ν ικής αν άλυσης του
ήχ ου αλλά και μιας ιδεολογικής και
φιλοσοφικής προσέγγισης.
Στις συν θέσεις του, τα απλά μουσικά
στοιχ εία- μοτίβα που
επαν αλαμβάν ον ται , οι ν ότες που
συγκρατημέν ες παίζουν σε μια
αδιάκοπη φόρμα κι έν ας εσωτερικός
χ αρακτήρας που σαφώς αυτοσχ εδιάζει,
μπορούν ν α προσφέρουν , σε έν αν
προσεκτικό λάτρη του είδους ή σε
έν αν άν θρωπο που αγαπά ν α ψάχ ν ει
στη μουσική κι άλλες παραμέτρους
απόλαυσης κι αν αζήτησης, μον αδικές
στιγμές ακρόασης.

https://www.iliasvafeiadis.com/

Aφιέρωμα για τη δουλειά του
ηλεκτρονικό περιοδικό ΥΔΡΑΝΗ emovie magazine

10-θριάσιο
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΓΙΑ
ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ ΣΗΡΙΑΛ ΠΟΥ
ΘΑ ΓΥΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΣΤΙΝΓΚ

Αναζητούνται άντρες από 18 ως 55 ετών για να συμμετάσχουν ως βοηθητικοί ηθοποιοί σε γυρίσματα που θα
πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Τα γυρίσματα θα γίνουν τέλη Φλεβάρη με αρχές Μάρτη,
στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στον Ασπρόπυργο (δίπλα στην
Αττική οδό)
Η ανακοίνωση αφορά στο σίριαλ Σιωπηλός Δρόμος που θα
προβληθεί στο Mega Channel τους επόμενους μήνες. Το
σενάριο του σίριαλ υπογράφουν οι σεναριογράφοι των
Άγριων Μελισσών.
Τα γυρίσματα θα είναι κυρίως βραδινά και οι άντρες που
θα συμμετάσχουν θα υποδυθούν ρόλους Αστυνομικών
(χωρίς ατάκες)
Η συμμετοχή θα είναι μια φορά ή και περισσότερες.
Δεν απαιτείται εμπειρία.

Δίδεται αμοιβή.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν:

Μία κοντινή και μια ολόσωμη φωτογραφία

Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

Ηλικία και περιοχή διαμονής

στο mail : grosplancasting@gmail.com

Με την υποσημείωση ότι ενδιαφέρονται για τα γυρίσματα
στον Ασπρόπυργο
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Τσιάμης Νίκος
Υπεύθυνος Κάστινγκ

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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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΕΧ METAL AE

1.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΠΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ
2.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ ή ΙΕΚ ΑΠΟ ΑΝΩΝΗΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΘΕΣΗ ΑΚΡΕΣ ΒΙΠΕ
ΜΕΓΑΡΩΝ 19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 22960-21028
Email : info@exmetal.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μεγάλη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με έδρα την Ελευσίνα
ζητά για το λογιστήριο της Βοηθό Λογιστή με προυπηρεσία από 1-3 χρόνια,
για πλήρη απάσχόληση, κάτοικο περιοχής Θριασίου Πεδίου.
πληροφορίες Κος Πέτρος τηλ. 6976623623 -Email:petrpapama@yahoo.gr

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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ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΕΡΙΑ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ 2015;

Κορονοϊός-Ελλάδα: 1.269 κρούσματα,
391 διασωληνωμένοι, 36 θάνατοι

Τ

Λ

όγω προσωπικών προβλημάτων ο υπεύθυν ος
ακαδημιών Γιώργος Γεωργίου με επιστολή του
αν ακοίν ωσε οτι αφήν ει τον ΠΕΡΣΕΑ
ΜΑΝΔΡΑΣ 2015 σε ν έα πρόσωπα που θα θέλουν ν α
τον αν αλάβουν .
Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ιδρύθηκε το 2015 από τον ίδιο και
τους Παν αγιώτη Χάν α και εν αν γον έα τον Ηλία
Μακρυγιάν ν η. Μεγάλη βοήθεια μας έδωσε ο Γιώργος
Λούκος και το φρον τιστήριο <<το σύν ολο>>.
Πρέπει ν α σημειωθεί ότι από τον ΠΕΡΣΕΑ έχ ουν
περάσει δεκάδες παιδιά που έχ ουν τροφοδοτηθεί
πολλές ομάδες της Ελευσίν ας αφήν ον τας τους τις
καλύτερες εν τυπώσεις.
Εχ ει κάν ει φιλαν θρωπικό έργο φέρν ον τας τον Σεφερλή και την ομάδα του Κούρος του Νίκου Γραμμέν ου
για οικον ομική εν ίσχ υση της Μάν δρας από την καταστροφή της επίσης έχ ει δώσει και δίν ει σε δεκάδες
οικογέν ειες που έχ ουν αν άγκη ρούχ α και αθλητικά
παπούτσια και μπάλες σε παιδιά έχ ει πολύ καλές
σχ έσεις ιδιαίτερα με Παν αθην αικό ΑΕΚ και Ολυμπιακό
και τα παιδιά του Περσέα έχ ουν παρακολουθήσει
δωρεάν αγων ες τους.
Εχ ει λάβει σε πολλά τουρν ουά μέρος με πολλές
επιτυχ ίες δεν έχ ει δεχ τεί ποτέ ούτε κίτριν η κάρτα και
δεν είχ ε ποτέ πρόβλημα με κάποιο σύλλογο εν ώ οι
γον είς χ ειροκροτάν ε στο τέλος και τις δύο ομάδες
δείχ ν ον τας ότι το ποδόσφαιρο είν αι έν α παιχ ν ίδι.
Συν εργαστήκαμε με πολλούς γον είς που είχ αν τα
παιδιά στην ομάδα σε πολλούς τομείς.
ΕΥ ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Γιώργος Γεωργίου ευχ αριστεί τον Παν αγιώτη Χάν α
το φρον τιστήριο <<σύν ολο>> τον κ. Γιώργο Λούκο
την κ. Σεμίν α Μπογδαν ίδη τον Δημήτριο Δαν έζη
όλους τους γον είς που γν ώρισα στην ομάδα, τον
Ιούλιο Λαμπριν άτο που μας παραχ ώρησε τις φοβερές
εγκαταστάσεις του επίσης όλους τους αληθιν ούς φίλους και αν τιπάλους προπον ητές και παράγον τες και
ιδιαίτερα τον παλαίμαχ ο διαιτητή Βαγγέλη Δημόπουλο
με την μέγιστη βοήθεια που μας έδωσε με αγών ες.
Τέλος ν α σημειώσω ακόμα ότι το μεγάλο κακό που
έκαν ε οικον ομικά ψυχ ολογικά ο κορων οιός στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στα παιδιά ότι και ν α πεις θα
είν αι λίγο.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ(υπεύθυνος ακαδημιών
Περσέα 2015) τηλ 6971593614.

α νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της
νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
είναι 1.269, εκ των οποίων ένα εντοπίστηκε κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε
191.100 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων 51.7%
άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 53 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από
το εξωτερικό και 2.671 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 391 (70.6% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68
έτη. To 84.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ 1.341 ασθενείς. Οι νέες εισαγωγές ασθενών Covid-19
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 291 (ημερήσια μεταβολή -15.90%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου
είναι 290 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι
44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των
θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 15 έως 103 έτη)
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 36, ενώ από
την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.504
θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω.
Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό
(SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο
των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί
3.648.549 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και
Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν
ελεγχθεί 1.587.313 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου
είναι 41.906 δειγματοληπτικοί έλεγχοι .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άνω Λιόσια, 26/02/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 4838
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού,
για την ανάδειξη αναδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WC AMEA ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ.: 346/2020, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.500,00 € χωρίς Φ. Π. Α. 24%
(46.500,00€ με Φ.Π.Α.24%)

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412 / 2016 και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για
την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WC AMEA ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού WC AMEA, στις σχολικές μονάδες της Δημοτικής Ενότητας Άνω
Λιοσίων του Δήμου Φυλής, στο πλαίσιο της
ένταξης του Δήμου Φυλής στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών
(υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 31559 / 22-5-2020
έγγραφο) και συγκεκριμένα στην Πρόσκληση ΙΧ
με τίτλο « Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση
ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
Ειδικότερα θα τοποθετηθούν δέκα πέντε (15)
πλήρως εξοπλισμένα WC AMEA σε σχολικές
μονάδες της Β΄/ βάθμιας & Α΄/ βάθμιας
Εκπαίδευσης , της Δημοτικής Ενότητας Άνω
Λιοσίων.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον
κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33196200-2 (Εξοπλισμός για άτομα
με ειδικές ανάγκες)
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο
ποσό των 46.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24 % (προϋπολογισμός: 37.500,00 € + ΦΠΑ 24%:
9.000,00 € = 46.500,00 €).
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των
ειδών.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 4 μήνες από την

υπογραφή της.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του
Δήμου Φυλής (Πλατεία Ηρώων 1), την Τετάρτη 1003-2021, ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 10/03/2021 και ώρα 11:00. Μετά τη
λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η
διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.
Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213
2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του
διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του
Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr. Η περίληψη της
Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό
Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο
βαρύνει τον ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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TEΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΑΔΗΝ ΣΤΗΝ ΒΑΡΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

Δ

ιεξήχ θει χ θές το
Παν ελλήν ιο
Πρωτάθλημα
35χ λμ. βάδην Αν δρών
και Γυν αικών που
έλαβε χ ώρα στην
παν έμορφη παραλία
Μεγάρων (βαρέα) και
το οποίο είχ ε τεράσ τια
επιτυχ ία, αφού και οι
δύο πρώτ οι ν ικητές
έκ αν αν παν ελλήν ιο
ρεκόρ και έχ ουν προκριθεί, για ν α λάβουν
μέρος στους Ολυμπιακούς Αγών ες του
Τόκ ιο.

θριάσιο-13

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ: ΑΝΕΒΑΖΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΠΗΧΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τ

α εργομετρικά δεν παίζουν μπάλα βοηθούν όμως και αποτελούν έν α εργαλείο σημαν τικό για την δημιουργία της ομάδας

Μπορούμε ν α αισθαν όμαστε υπερήφαν oι για τη δουλειά που κάν αμε καθόλη τη
διάρκεια της αποχ ής των προπον ήσεων στους παίκτες μας με τα προγράμματα

Θερμά συγχ αρητήρια στον Παπαμιχ αήλ Αλέξαν δρο και στην Ντρισμπιώτ η Αν τιγόν η, στους οποίους ευχ όμαστε, ν α επιστρέψουν από το Τόκ ιο με ολυμπιακά
μετάλλια.

Ελαβαν μέρος ο Αλέξαν δρος Παπαμιχ αήλ (ΑΟ Μυκόν ου) στους Άν δρες και η
Αν τιγόν η Ντρισμπιώτη (ΑΣΣ Αλέξαν δρος Μακεδον ίας) στις γυν αίκες.
Στους Άν δρες οι Ντεν τόπουλος (ΑΕ Ολυμπίας) και Γιάν ν ης Βαίτσης (ΓΑΣ Ιλισσός), εν ώ στις γυν αίκες Παπαδοπούλου (ΠΓΣ), Φιλτισάκου (ΑΓΣ Αν . Νέας Ιων ίας)
και Κουρκουτσάκη (ΓΑΣ Ιλισσός.
Το πρόγραμμα των αγών ων περιελάμβαν ε ακόμη αγων ίσματα 20χ λμ. όπου
στους Άν δρες πήρε μέρος ο Ζαχ αρίας Τσαμουδάκης (ΟΦΗ) και στις γυν αίκες οι
Φιάσκα (Αθλοκίν ηση Μυτ.) και Σεφεριάδη (ΑΕ Ολυμπίας).
Το πρόγραμμα περιλάμβαν ε.

10:00 20χ λμ. Αν δρών
10χ λμ. Κ23, Κ20 & Κ18 Αν δρών
10:01 20 χ λμ. Γυν αικών και τα
10χ λμ. Κ23, Κ20 Γυν αικών
10:02 35χ λ. Αν δρών & Γυν .

Επίσ ης θερμά συγχ αρητήρια για την άψογη διοργάν ωση και για την αυστηρή
τήρηση όλων των προβλεπόμεν ων μέτ ρων προστασίας από τον κορον οϊό αξίζουν
στον ΣΕΓΑΣ, στον ΗΡΟΔΩΡΟ και στον ΑΟΜ.

ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Γ΄ΕΘΝΙΚΗ

Π

ιθαν ή επιστροφή στα τοπικά
πρωταθλήματα μον άχ α για τους
υποψήφιους προβιβασμού στην
Γ’ Εθν ική.
Έν α ν έο σεν άριο έχ ει προκύψει το
τελευταίο 24ωρο όσον αφορά την επιστροφή των τοπικών Κατηγοριών του
Ερασιτεχ ν ικού ποδοσφαίρου.
Σύμφων α με δημοσίευμα και δηλώσεις
του προέδρου της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Δωδεκαν ήσων με
πληροφορίες που προκύπτουν από
την ΕΠΟ, εάν η Γ’ Εθν ική επιστρέψει σε αγων ιστική δράση, η Ομοσπον δία θα
ζητήσει από τις Εν ώσεις ν α ορίσουν πρωταθλητές ώστε ν α υπάρξουν προβιβασμοί στην Γ’ Εθν ική της επόμεν ης σεζόν .
Εάν σε μια Έν ωση, το εν διαφέρον για άν οδο το εκφράσει μια ομάδα, τότε αυτή
θα προβιβαστεί, εάν όμως υπάρξει εν διαφέρον από παραπάν ω ομάδες, τότε θα
υπάρξει έν α μίν ι τουρν ουά που θα κρίν ει τον πρωταθλητή.
Μάλιστα δεν αποκλείεται ν α συμβεί το ίδιο και στον θεσμό του Κυπέλλου ώστε
ν α μπορέσει ν α δηλωθεί η ομάδα που θα συμμετέχ ει στην Α’ Φάση του Κυπέλλου
Ελλάδας της επόμεν ης σεζόν .
Βέβαια όλα αυτά προϋποθέτουν την έν αρξη και την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της Γ’ Εθν ικής, ώστε ν α υπάρχ ει συν έχ εια στην ποδοσφαιρική πυραμίδα
της χ ώρας».

online και την καθοδήγηση.
Τα εργομετρικά της Έν ωσης Ασπροπύργου θα ζήλευαν πολλές ομάδες και από
υψηλότερες κατηγορίες.
Είμαστε μία από τις πιο ψηλές ομάδες της κατηγορίας με μέσο όρο 1,82 χ ωρίς ν α
συμπεριλαμβάν ον ται σε αυτό οι τερματοφυλάκες.
Η ταχ ύτητα μας είν αι κάτι που μας κάν ει πραγματικά ξεχ ωριστούς.
Αν εβάζουμε συν εχ ώς τον πήχ η και βέβαια αν εβάζουμε και τις απαιτήσεις.
Έν α μπορώ ν α υποσχ εθώ ότι οι φίλαθλοι της ομάδας θα δούν ε ωραία πράγματα.
Όσοι με γν ωρίζουν ξέρουν ότι μου αρέσουν οι ομάδες και οι παίκτες που είν αι
επιθετικογεν ής ακόμα και οι αμυν τικοί μου βάζουν γκολ.
Έχ ουμε έν α πραγματικά σοβαρό επιτελείο προπον ητών που δουλεύει καθημεριν ά για ν α δημιουργήσουμε μία αν ταγων ιστική ομάδα.
Και ο καθέν ας βάζει το δικό του κομμάτι αυτό το παζλ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦ ΑΙΡΟΥ

Ά

λλη μια κοινωνική δράση με
σκοπό την υποστήριξη των
συνανθρώπων μας του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας (Σ.Π.Π.Α.) ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλες
και όλους ξεχωριστά που συμμετείχαν
σε αυτήν την προσπάθεια. Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αθηναίων κύριο Τεντόμα Χρήστο που μας συμπαραστάθηκε σε
αυτή την ενέργεια με την παρουσία
του.
Επίσης, τον τεχνικό διευθυντή των
σχολών προπονητών της ΕΠΟ κύριο
Ζελενίτσα Χαράλαμπο και τους καθηγητές Μητροτάσιο Μιχάλη και Βονόρτα Ιωάννη , οι οποίοι ως
μέλη του Συνδέσμου μας έδωσαν και αίμα.
Επιπλέον, την εκλεκτή ομάδα ιατρών και νοσηλευτών του Ευαγγελισμού, οι οποίοι με ιδανικό
τρόπο προσέφεραν τις υπηρεσίες τους τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και ιδιαίτερα
την κυρία Συμεωνίδου Κατερίνα (επικεφαλής), την κυρία Δημοπούλου Εύη (ιατρός), τον κύριο
Μαρσώνη Χαράλαμπο (νοσηλευτής) καθώς και τους συνεργάτες τους.
Παρερεύθησαν δε και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής οι κύριοι Καβαλιέρης Μιχαήλ
(αντιπρόεδρος), Στασινόπουλος Αναστάσιος, Μυλώνης Ελευθέριος, Ντάκουρης Ιωάννης, Ντόκος
Ιωάννης και Τσορμπατζόγλου Παναγιώτης, μερικοί εκ των οποίων έδωσαν και αίμα.
Κλείνοντας, θα θέλαμε η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή
στο μέλλον γιατί δίνοντας αίμα σώζεις ζωές.

Για την Ε.Ε.
Ο πρόεδρος
Παπακανέλλος Σπύρος

14-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

λματικός χώρος

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,

6945106860 (29.10.19)

ΑΥΤΟΝΟΜΗ

λματικός

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,

ΘΕΡΜΑΝΣΗ,

ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ

ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-

τος σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-

οπύργου,τριφατσο με

εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις εθνικές

οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-

γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ενοικιάζεται επαγγεχώρος

105

τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-

οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
διατίθεται
εστίασης

για

Δεν

χώρο

(προτίμηση

ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατά-

στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου

Δημοκρατίας
πωλείται

και

ο επαγγελματικός εξοπ-

λισμός του. Τηλέφωνο

ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

Μονοκατοικία 60 τμ. στα
στη θέση Δεμερτζή πίσω

υτεχνείου.

Διατίθεται και για επαγγε-

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
(ενοικίαση ή πώληση)

(Οδός Παγκάλου) 300τμ

+ 100τμ βοηθητικός χώρ-

Ενοικιάζεται οικία (1ος

να έχει σταθερή εργασία

TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ

master), μπάνιο, καλή κατάσταση, τιμή 60.000€,

συζητήσιμη. 6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-

κάθετα στην Ηρώων Πολ-

ος. τηλ. επικοινωνίας:

6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

& 6949073467

Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας 6987305649

οχη θέα στο Θριάσιο και

Ασπροπύργου!Πληρο-

κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

6986257643

στα, μονοκατοικία 90

καρποφόρα δέντρα, πω-

λείται λόγω ανάγκης, τιμή

20.000€τηλ: 2105126436

τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,

Πωλείται επιχείριση

τον κόλπο του καραμαγ-

'00, τιμή 35.000€

Στον Ασπρόπυργο στη
ευκαιρίας.

καφέ στο κέντρο του
φορίες κ.σοφια

τηλ.6909156985

σίνας. Τηλ. 6979244790

ημιτελής μεζονέτα 162
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

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

στην Ελευσίνα, ζητεί
οδήγησης, κάτοικο περ-

ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ:

210

5546957,

6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ

«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με

ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

δίπλωμα Γ' κατηγορίας,

ζητείται από εταιρεία γα-

λακτοκομικών προϊόντων

Ελληνίδα αποκλειστι-

στον Ασπρόπυργο Αττι-

γασία για φροντίδα ηλι-

εσία σε ex-van πώληση.

κή με πείρα ζητά ερ-

κιωμένων στην περιοχή

του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ

Fax: 210-5576988

καθαρίστρια με δίπλωμα

κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

5573042.

ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

309.000€, συζητήσιμη

Τηλέφωνο: 210-

"Εταιρεία καθαρισμών

master), 2 μπάνια, σε

οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-

Γραφείο: Φυλής 8 Ά

ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,

θέση Ρυκιά, σε τιμή

δρας - Μαγούλας & Ελευ-

κατάσταση, ανακαίνιση

κήπος, ελεύθερη, άριστη

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται Οικόπεδο

Ασπρόπυργος.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ

τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925

διών στις περιοχές Μάν-

λαμβάνει τη φύλαξη παι-

νοικτό πάρκιν, αποθήκη,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ

Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ

μπάνιο, wc, σε οικόπεδο

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΕΡΓΑ.

ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

προσόψεως, 3 υ/δ (το 1

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Κυρία Ελληνίδα ανα-

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.

τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,

400 τ.μ., θέα βουνό, α-

από το Δημοτικό σχολείο

μέτρα, σε οικογένεια που

ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-

6981035626

κεντρικό κατάστημα

πικοινωνίας 6945106860

στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ

τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1

τοπος, μονοκατοικία 280

6974792931 κος Σταύρ-

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Νεόκτιστα Ασπροπύργου

ση Ασπροπύργου κοντά

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

master), κατασκευή '78,

ληλο για

οροφος) στη διασταύρω-

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-

ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος

φαρμακείο / γραφεία)

σης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά μέτρα, κατάλ-

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ

κής. Επιθυμητή προϋπηρΕπικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ

για πωλήσεις προϊόντων

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ

ηλικίας από 20 έως 35

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

σε εκθεσιακούς χώρους,
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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙΛΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΚΡΑΝΙΔΟΥΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
•

ΟΔΗΓΟΙ

Γ,

Δ,

Ε

•
Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα
Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΚΛΑΡΚ
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. •
(ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
αυτοκινήτου
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
•
ΦΥΛΑΚΕΣ
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΑπαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπι- ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
κού ασφαλείας
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο: Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Απόφοιτος
Μέσης αυτοκινήτου

Εκπαίδευσης
MARKETING ASSISΠροϋπηρεσία: Επιθυμητή •
TANT
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
αυτοκινήτου
ΟΧΙ Απαραίτητη
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:
Απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότι•
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
μου Κολεγίου στους τομείς
Επιθυμητά Προσόντα
Μάρκετινγκ ή Επικοινωνία
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- Απαραίτητα Προσόντα
ξαρτήτως μορφωτικού επι- Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας
πέδου
Άριστή γνώση Microsoft
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ- Office
Άριστη γνώση Social Media
λώματος Ι.Χ
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

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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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

