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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Α’ιθριος  Άνεμοι : βορειοδυτικοί 
4-5 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 24 έως

34 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βερονίκη, Βερόνικα, Βέρα, Βερενίκη
Παΐσιος, Παΐσης, Παϊσία  και Ιλάριος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Κολιός Αντώνιος Ν.28ης Οκτωβρίου 17Α &
Θρασυβούλου, 2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τσάμος Παναγιώτης Α.

Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 54,2105549976

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.Κοροπούλη Βαγγέλη 25,

2105555844

Άνω Λιόσια

Αναστόπουλος Σταμάτιος Δημαρχείου & Στρατηγού
Λιόση, 2102473654

ΑΧΑΡΝΕΣ

Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.Αγίου Διονυσίου 82,

2102444771

ΣΣτο πλαίσιο του
εκσυγχρονισμού
του δικτύου ύδρ-

ευσης, ο Δήμος Φυλής
εξασφάλισε νέα χρημα-
τοδότηση 120.000,00 για
τη σύνταξη του επιχειρ-
ηματικού σχεδίου (master
plan) από το το πρόγραμ-
μα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

Στόχος του Γενικού
Σχεδίου Ύδρευσης, είναι
μέσα από την αποτύπωση
και την καταγραφή της υφι-
στάμενης κατάστασης των
Υποδομών και των δεδομέ-
νων και μέσα από την απα-
ρίθμηση δυνατοτήτων,
προβλημάτων και
ελλείψεων, να γίνει η καταγραφή  αποδοτικών και
βιώσιμων τρόπων  διαχείρισης του υδροδοτικού
συστήματος του Δήμου Φυλής. 

Βασική παράμετρος είναι η διασφάλιση της ποιότ-
ητας του πόσιμου νερού, που προσφέρεται στον
κ α τ α ν α λ ω τ ή .  

“Ο στρατηγικός στόχος της υδρολογικής αυτάρκει-
ας και του εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης
του Δήμου Φυλής γίνεται με τρόπο οργανωμένο και
για τον σκοπό αυτό εξασφαλίσαμε νέα πίστωση.
Με τα νέα έργα θα προστατεύσουμε την υγεία των 

συνδημοτών μας και  θα περιορίσουμε τις απώλει-
ες νερού στο δίκτυο.  Ευχαριστώ τους συνεργάτες
μου για τη δουλειά που έχουν κάνει και στον τομέα
της ύδρευσης καθώς και τον αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών  Στέλιο Πέτσα για την ένταξη του νέου
έργου” τόνισε, σχετικά, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Π α π π ο ύ ς .  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις διαδικασίες έφεραν σε
πέρας ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης
Σχίζας και ο επιστημονικός συνεργάτης του
Δημάρχου Γιάννης Λιάκος. 

ΣΣττρρααττηηγγιικκόόςς  σσττόόχχοοςς  ηη  υυδδρροολλοογγιικκήή  ααυυττάάρρκκεειιαα

Με πλάνο ο εκσυγχρονισμός του δικτύου
ύδρευσης του Δήμου Φυλής

Εφόσον  δεν  καταφέρουμε ν α χ τίσουμε το τείχ ος
αν οσίας μέχ ρι τον  Σεπτέμρβιο, είν αι πιθαν ό ν α
«αγγίξουμε» πολύ υψηλά επίπεδα ημερήσιων  κρου-
σμάτων , προειδοποίησε χ θες ο καθηγητής Περιβαλ-
λον τικής Μηχ αν ικής του ΑΠΘ Δημοσθέν ης Σαρηγιάν -
ν ης. 

«Τα 18.000 κρούσματα θα συμβούν  αν  δεν  εμβολια-
στεί τουλάχ ιστον  το 62% του πληθυσμού μέχ ρι τέλος
Αυγούστου – αρχ ές Σεπτεμβρίου το αργότερο. Αυτό
που αν αφέρει το διάγραμμα αν αφέρεται στο φθιν ό-
πωρο. Έχ ουμε ακόμα 1,5 μήν α για εμβολιαστούμε όλοι
δεν  υπάρχ ουν  άλλοι δρόμοι, είν αι μον όδρομος,
βγαίν ει καθαρά από τη συγκεκριμέν η μελέτη» τόν ισε ο
κ. Σαρηγιάν ν ης μιλών τας στην  τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο καθηγητής στάθηκε στο ζήτημα του εμβολιασμού,
τον  οποίο θεωρεί μόν η ικαν ή παράμετρο ν α υπο-
βαθμίσει τη σφοδρότητα με την  οποία εκτιμάται ότι θα
«χ τυπήσει» η παραλλαγή Δέλτα του κορων οϊού.  «Θα
γίν ει μόν ο αν  δεν  επιταχ ύν ουμε σημαν τικά τον  εμβο-
λιασμό, απευθύν ω έκκληση τώρα για εμβολιασμούς,
όχ ι αύριο», είπε χ αρακτηριστικά.

Παρόλα αυτά ο καθηγητής εξέφρασε την  αισιοδοξία

του ότι δεν  θα φτάσουμε στα επίπεδα κρουσμάτων
που αν έφερε. «Με φοβίζει αυτός ο αριθμός, αλλά
θεωρώ ότι δε θα φτάσουμε εκεί… Οι Έλλην ες θα πάν ε
ν α εμβολιαστούν , κι αν  είν αι ν α περάσουμε κάποια
επίπεδα ημερησίων  κρουσμάτων  θα ληφθούν  πολύ
αυστηρά μετρά τα όποια ακόμα κι αν  δεν  αν τέχ ει η
οικον ομία η κυβέρν ηση θα αν αγκαστεί ν α πάρει»
εκτίμησε.

«Τρέχει» η μετάλλαξη Δέλτα 
Δημοσθένης Σαρηγιάννης: 18.000 κρούσματα ημερησίως αν δεν εμβολιαστεί 
τουλάχιστον το 62% του πληθυσμού μέχρι τέλος Αυγούστου-αρχές Σεπτέμβρη 

Τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού βελτιωθούν, είναι το μήνυμα που στέλνουν οι ειδικοί για την
πορεία της πανδημίας στη χώρα καθώς στην επιστημονική κοινότητα επικρατεί η άποψη ότι ο αριθμός
των κρουσμάτων όχι μόνο θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στο άμεσο χρονικό διάστημα αλλά θα εκτοξε-
υθεί.  Σημαντική παράμετρος για τις απαισιόδοξες εκτιμήσεις αποτελεί η παραλλαγή Δέλτα,στη δίνη της
οποίας βρίσκονται πολλές χώρες.

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Σε μία συνεχή εκστρατεία ενημέρωσης των
μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, για τα
«ανοιχτά» και χρονίζοντα θέματα που

απασχολούν τον Δήμο Ελευσίνας, έχει επιδοθεί ο
Δήμαρχος της πόλης, Αργύρης Οικονόμου. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Ελευσίνας συναν-
τήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μάκη
Βορίδη, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα που
αφορούν τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό που
έχει ο Δήμος. 

Σημειώνεται, πως αυτή τη στιγμή ο Δήμος
είναι υποστελεχωμένος τόσο στο κομμάτι της
Δημοτικής Αστυνομίας, αφού από τις 27 προβ-
λεπόμενες θέσεις, σήμερα απασχολούνται
μόλις 8, όσο και σε κρίσιμες ειδικότητες που
αφορούν την προώθηση ζητημάτων του
Δήμου, όπως είναι οι Μηχανικοί. 

Απέναντι στα ζητήματά αυτά που έθεσε ο Δήμα-
ρχος, ο Υπουργός Εσωτερικών, δεσμεύθηκε πως
θα υπάρξει Πρόγραμμα Απασχόλησης για τις
ανάγκες της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, σε όλο το
φάσμα των λειτουργιών που απαιτούνται. 

Όπως δήλωσε ο Αργύρης Οικονόμου στον κ.
Βορίδη «η υποστελέχωση του Δήμου είναι ένα
σοβαρό τροχοπέδη στην διοίκηση του Δήμου και
στην προώθηση των ζητημάτων που αφορούν την
Ελευσίνα και τη Μαγούλα. Το ίδιο ισχύει και για την
περίπτωση της Πολιτιστικής, που λειτουργεί με το
μίνιμουμ του ανθρώπινου δυναμικού που απαι-
τείται. Όμως, εδώ είμαστε για να βλέπουμε τις
ανάγκες και να ζητάμε λύσεις, εκεί που δεν μπορεί
από μόνη της η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ο Υπουργός, κατάλαβε αυτούς τους προβλημα-
τισμούς, και δεσμεύθηκε ότι τουλάχιστον στο ζήτ-
ημα της Πολιτιστικής, θα υπάρξει ένα ειδικό πρό-
γραμμα απασχόλησης». 

«Έπεσαν» τα πρώτα 
λουκέτα και πρόστιμα 
στην εστίαση

Σ
το πλαίσιο των ελέγχων για την τήρηση των
νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας Covid-19 η Διυπηρεσιακή Μονάδα

Ελέγχου (ΔΙΜΕΑ) του υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων διενήργησε ελέγχους Παρασκε-
υή και Σάββατο, μεταμεσονύκτιες ώρες, σε κατα-
στήματα εστίασης σε νότια και ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ,
επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ και

7ήμερη αναστολή λειτουργίας σε 3 από αυτά για
παραβίαση μέτρων κατά της Covid-19.

Οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ, όπως τονίζουν στελέχη
του υπουργείου, θα συνεχιστούν με εντατικούς
ρυθμούς σε όλη την επικράτεια.

Αν οιχτό το εν δεχόμεν ο τροποποίησης των
μέτρων  – «Θα συζητηθεί αν  τελικά υπάρξουν
μεικτοί χώροι»

Το γεγονός ότι η κυβέρνηση μελετά πλέον διο-
ρθωτικές κινήσεις στην εστίαση και τη διασκέδα-
ση επιβεβαίωσε αρχικά εχθές με δηλώσεις του ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας. «Επειδή θέλουμε να χτίσουμε το τείχος
ανοσίας μέσα στο καλοκαίρι και να εκμεταλλευ-
τούμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, η λέξη που

πρέπει να συνοδεύει αυτό το διάστημα είναι η
προσαρμογή. Τα μέτρα τα προσαρμόζουμε με
βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις συστά-
σεις των ειδικών ώστε να εξασφαλίσουμε ότι μια
αύξηση στα κρούσματα δεν θα μεταφραστεί σε
πίεση στο σύστημα υγείας και ότι η οικονομική
δραστηριότητα δεν θα διακοπεί με απότομα
πισωγυρίσματα», είπε ο κ. Πέτσας μιλώντας στο
Mega.

Τι αλλάζει από τις 15 Ιουλίου στην  εστίαση
Στις 15 Ιουλίου θα είναι έτοιμη η εφαρμογή

που θα ελέγχει ποιοι είναι εμβολιασμένοι στα
καταστήματα εστίασης τόνισε την Παρασκευή ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος
Πιερρακάκης. 

Δωρεάν Rapid Test από 
τον Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. του  
Δήμου Ασπροπύργου 
κάθε Σάββατο 
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φρον-
τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου
Ασπροπύργου, κ. Ιωάννης Κατσαρός  ενημερώνει
τους δημότες ότι, από το Σάββατο, 10 Ιουλίου 2021
στο Α’ ΚΑΠΗ Ασπροπύργου, θα διενεργούνται
Δωρεάν rapid test και κάθε Σάββατο, έπειτα από
τηλεφωνικό ραντεβού. 
Το ωράριο λειτουργίας κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες διαμορφώνεται ως εξής: 
Δεύτερα με Παρασκευή  από τις 08:15 έως τις
13:00 &
Σάββατο από τις 09:00 έως τις 12:00
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε
ραντεβού απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 210-
5577862, 210-5579470 και 210-5579341 (εσωτερ-
ικό 4). 
Υπενθυμίζουμε στα προς εξέταση άτομα ότι:
*Η εξέταση θα πραγματοποιείται έπειτα από τηλε-
φωνικό ραντεβού.
*Θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους
ΑΜΚΑ, αστυνομική ταυτότητα και αποδεικτικό δια-
μονής (λογαριασμό τηλεφώνου, ΔΕΚΟ, τράπεζας
κ.ά.).
*Χορηγείται  Βεβαίωση διενέργειας rapid test (εφό-
σον ζητηθεί). 
*Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που
προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα
(μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας κτλ.).

συνεχίζεται στη σελ. 11

ΟΟΙΙ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΕΕΣΣ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  ΣΣΕΕ

ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΟΟ  ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΙΙΚΚΟΟ  
Στο επίκεντρο συνάντησης Μ. Βορίδη - Α. Οικονόμου 

Ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι τουλάχιστον στο ζήτημα της 
Πολιτιστικής, θα υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Περιουσίας και

Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 09/07/2021
Αρ. πρωτ.: 20547

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Επαναπροκηρύσσει Ανοικτό

Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μικής άποψης προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, για  την   προμήθεια  με
τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία
ανέρχεται στο ποσό των

98.332,00€ συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία:
79.300,00€ και ΦΠΑ 24 %
ποσού 19.032,00€ ).

Η προμήθεια σαν υποέργο 1
περιλαμβάνεται στην Πράξη:
«ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» η
οποία έχει ενταχθεί για χρημα-
τοδότησή στο Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα του Πράσινου
Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Υ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019», στον Άξονα
Προτεραιότητας 1: «Αστική Ανα-
ζωογόνηση 2019» με την  με Αρ.
Απόφαση 163.6.2/2019 του
Διοικητικού Συμβουλίου του
Πράσινου Ταμείου.

Αντικείμενο της σύμβασης  απο-
τελεί η προμήθεια από το ελεύθ-
ερο εμπόριο, η τοποθέτηση και
εγκατάσταση  οργάνων και εξοπ-
λισμού στην  Παιδική Χαρά ΔΕ
Ζεφυρίου.

Η θέση εγκατάστασης της υφι-
στάμενης παιδικής χαράς αφορά
στον κοινόχρηστο χώρο υπερά-
νω της Λεωφόρου Σταυρού-
Ελευσίνας, με πρόσωπο σε πεζό-
δρομο και κοινόχρηστο χώρο.
Αναλυτική περιγραφή του

φυσικού και οικονομικού αντι-
κειμένου της σύμβασης δίδεται
στη με αριθμό 55/2019 μελέτη
της υπηρεσίας.

Τα προς προμήθεια είδη κατα-
τάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξι-
λογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 
37416000-7 Εξοπλισμός ανα-

ψυχής
44112200-0 Επενδύσεις δαπέ-

δων 
Προσφορές υποβάλλονται για

το σύνολο όλων των ειδών (άρθ-
ρων).

Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται  σε  έξι (6) μήν ες.  

Η διαδικασία  θα  διεν εργηθεί
με  χρήση  της  πλατφ όρμας
του  Εθν ικού  Συστήματος Ηλεκ-
τρον ικών  Δημοσίων  Συμβά-
σεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του
συστήματος, την   30/07/2021
ημέρα Παρασκευή  και ώρα
11:00π.µ  

Καταληκτική ημερομην ία υπο-
βολής προσφ ορών  ορίζεται η
26/07/2021 και ώρα 16:00.μ.μ. 
Το πλήρες κείμεν ο της Διακήρ-

υξης θα καταχωρηθεί στο Κεν -
τρικό Ηλεκτρον ικό Μητρώο
Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 

Περίληψη της παρούσας δια-
κήρυξης θα δημοσιευτεί στις
εφημερίδες:ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Περίληψη της παρούσας Δια-
κήρυξης όπως προβλέπεται
στην περίπτωση 16 της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί

στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .
Το πλήρες κείμενο της παρ-

ούσας Διακήρυξης θα καταχωρ-
ηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promi theus.gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική δια-
δικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :
135069

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού
διέπεται  από  τις  σχετικές  δια-
τάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημό-
σιες συμβάσεις  έργων,  προμηθ-
ειών  και  υπηρεσιών-  προσαρ-
μογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ], όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον
διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα
φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και
ενώσεις οικονομικών φορέων,
που υποβάλλουν κοινή προσφ-
ορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφ-
ορών  είναι  γ ια διάστημα
ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180)
ΗΜΕΡΩΝ από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού
(άρθρο 97 ν. 4412/2016).

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμέ-
νου  να  λάβουν  μέρος  στο  δια-
γωνισμό  πρέπει  να  καταθέ-
σουν  με  την προσφορά  τους
εγγύηση  συμμετοχής  ποσοστού
(2%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ του
διαγωνισμού, ήτοι 1.586,00€,
χίλια πεντακόσια ογδόντα έξι
ευρώ.

Για περισσότερες πληροφ ο-
ρίες ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γν ωστο-
ποίηση της διακήρυξης,  οι
εν διαφ ερόμεν οι  μπορούν   ν α
απευθύν ον ται  όπως  αν αφ έρ-
εται  παραπάν ω  στην  ηλεκτρο-
ν ική  πλατφ όρμα
www.promitheus.gov .gr, του
ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι έξι (6)  ημέρες
πριν   από  την  καταληκτική ημε-
ρομην ία υποβολής προσφ ο-
ρών .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Σύμφων α με τον  καθηγητή μέχ ρι τον  Δεκαπεν -
ταύγουστο θα υπάρχ ει συν εχ ής αύξηση η οποία αν ά-
λογα με τον  αριθμό των  τεστ μπορεί ν α διαφοροποι-
ηθεί, αν  γίν ον ται πολλά τεστ μπορούμε ν α φτάσουμε
σε πολύ υψηλούς αριθμούς. «Πάν ω από 4.000
κρούσματα ημερησίως μέχ ρι τον  Δεκαπεν ταύγουστο.
Τέλος Ιουλίου είν αι κον τά στις 3.000 κρούσματα η
εικόν α…», ειπε.

Το σημαν τικό, εξήγησε, είν αι πώς θα καταφέρουμε ν α
επιβραδύν ουμε την  επιταχ υν τική πορεία της παν -
δημίας, γιατί δε θα μπορέσουμε ν α εμβολιαστούμε όλοι
αύριο. 
Ο καθηγητής προειδοποίησε ότι αν  μείν ουμε σε μια

αύξηση του εμβολιαστικού επιπέδου της τάξης των
800.000 απ’ ό,τι ήμασταν  πριν  μια εβδομάδα, δηλαδή
στο 53% περίπου του συν όλου του πληθυσμού, τότε
θα υπάρχ ουν  πολλοί άν θρωποι χ ωρίς αν οσία για ν α
έχ ουμε μια συν έχ ιση της εξέλιξης της παν δημίας σε
πολύ υψηλούς αριθμούς και πολύ μεγάλη ταχύτητα. 

Η συν έχ εια από τη σελ. 2

Μ
ήν υμα για την  πορεία
των  εμβολιασμών  που
παραμέν ουν  σε χ αμηλά

επίπεδα στη δυτική Αττική και
τον  δήμο Ασπροπύργου, αλλα
και ισχ υρή σύσταση υπέρ του
εμβολιασμού των  πολιτών  απέ-
στειλε ο δήμαρχ ος Νίκος
Μελετίου.

Συγκεκριμέν α τόν ισε πως
μέχ ρι σήμερα έχ ουν  χ άσει τη
ζωή τους 68 συμπατριώτες μας
απο τον  Κορων οϊό και εν όψει
του τέταρτου κύματος και της
μετάλλαξης «Δέλτα» προέτρεψε
τους ασπροπύργιους ν α εμπι-
στευτούν  τους επιστήμον ες και
ν α ολοκληρώσουν  τον  εμβολια-
σμό τους.

Σημείωσε, τέλος, πως οι κοι-
ν ων ικές υπηρεσίες του δήμου
Ασπροπύργου είν αι πάν τα στη
διάθεση των  πολιτών .

Το βίν τεο που αν ήρτησε ο κος
Μελετίου:

https://www.thriassio.gr/kam-
panaki-n-meletioy -gia-ti-metal-
laxi-delta-ischy ro-miny ma-gia-
ton-emv oliasmo-ton-politon/

«Καμπανάκι» Ν. Μελετίου για τη Μετάλλαξη Δέλτα –
Ισχυρό μήνυμα για τον εμβολιασμό των πολιτών

«Εμβολιάσου και εσύ! Για το καλό όλων μας»
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Για πρώτη φορά κτιριακή υποδομή του Ο.Λ.Ε. ΑΕ
ανοίγει τις πύλες της στο κοινό για πολιτιστικές
εκδηλώσεις με επίκεντρο τον Λιμένα Ελευσίνας. 

Η Έκθεση Ιστορικής Φωτογραφίας, που πραγματοποίησε
ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ στο ανακαιν ισμένο κτήριο στην προβλήτα της
πρώην Αμερικαν ικής Βάσης, εντάσσεται στις δράσεις εξω-
στρέφειας που διακρίνουν τον Οργανισμό και έχουν ως
βασικό στόχο την συνεργασία και ενότητα όλων των
τοπικών φορέων  ώστε να έλθει πιο κοντά η κοινωνία της
Ελευσίνας με το λιμάν ι της πόλης, όπως χαρακτηριστικά
τόν ισε στον χαιρετισμό του ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος Καμαρινάκης.

Άλλωστε, ο Λιμένας Ελευσίνας είναι άρρηκτα δεμένος με
την ιστορία του τόπου και τον μόχθο των κατοίκων του. 

Την Έκθεση επιμελήθηκε ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ και το σπάνιο
φωτογραφικό υλικό προέρχεται από τα ιστορικά αρχεία των
Βαγγέλη Τσάκου, οικογένειας Ι. Καλομεν ίδη “Ελευσιν ιακή
Κληρονομιά”, Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας, Ομάδας “Η
Γωνιά της Παλιάς Ελευσίνας μας”, Συλλόγου Συμιακών Ελευ-
σίνας “Ο Μιχαήλ Αρχάγγελος”, Συλλόγου Μικρασιατών Ελευ-
σίνας και του Συνδέσμου Φορτοεκφορτωτών Ελευσίνας.

Την εκδήλωση των εγκαιν ίων τίμησαν με την παρουσία
τους ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευ-
τής Δυτικής Αττικής κ. Αθανάσιος Μπούρας, ο Υφυπουργός
Δικαιοσύνης για Θέματα Διεθνούς Συνεργασίας και Ανθρ-
ωπίνων Δικαιωμάτων και Βουλευτής Δυτικής Αττικής κ. Γιώρ-
γος Κώτσηρας, ο Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής κ. Ευάγγελος Λιάκος, ο Δήμαρχος
Ελευσίνας κ. Αργύρης Οικονόμου, ο πρόεδρος του Εργατι-
κού Κέντρου Ελευσίνας κ. Ευάγγελος Λίγγος, ο πρόεδρος του
Συλλόγου Συμιακών Ελευσίνας κ. Θεόδωρος Κουνελές, οι
οποίοι απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό. 

Από πλευράς διοργανωτών χαιρετισμό απηύθυναν ο
Πρόεδρος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Γεώργιος Κουμπέτσος, ο Πρόε-
δρος του Συνδέσμου Φορτοεκφορτωτών Ελευσίνας κ. Χρή-
στος Κατσογιάννης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε.
ΑΕ κ. Απόστολος Καμαρινάκης.

Παραβρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Ελευσίνας κ.
Λεωνίδας Παππάς, η Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Ελευσίνας κα Ζωή Στραϊτούρη,  ο πρώην Δήμαρχος
Ελευσίνας κ. Γ. Τσουκαλάς, εκπρόσωποι του τοπικού και

Πειραϊκού Τύπου, κ.α. 
Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε ο χαιρετισμός της Αντι-

προέδρου του Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας κας
Ευγεν ίας Τσολάκη-Αντωνάρα, η οποία αναφερόμενη σε
προσωπικές παιδικές μνήμες παρουσίασε την προστατευτι-
κή μαντήλα και την υφασμάτινη ζώνη που φορούσε ο λιμε-
νεργάτης πατέρας της, “όπως και όλοι οι λιμενεργάτες εκείνη
την εποχή που εργάζονταν στην Ελευσίνα κουβαλώντας
στους ώμους χύδην κάρβουνο και άλλα εμπορεύματα”.

Βίντεο με φωτογραφίες της Έκθεσης προβλήθηκε σε γιγαν-
τοοθόνη που είχε στηθεί εξωτερικά του κτηρίου, πλάι στη
θάλασσα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την Γιορτή των Λιμενερ-
γατών και με παιδιά που ζωγράφισαν στο δάπεδο του προ-
αύλιου χώρου με χρωματιστές κιμωλίες τα 6 σύμβολα της
Γραμμικής Β σχηματίζοντας την λέξη ΚΑ-ΡΑ-ΒΙ. 

Στο πλαίσιο των μέτρων  ασφαλείας από θαλάσσης ο Ναυ-
ταθλητικός Όμιλος Ελευσίνας διέθεσε πλωτό σωστικό σκάφ-
ος. 

Η Έκθεση της Ιστορικής Φωτογραφίας θα παραμείνει επισ-
κέψιμη για το κοινό κατόπιν  ραντεβού με τον Ο.Λ.Ε. ΑΕ.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο στο παρακάτω link
https://www.elefsisport.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1/%c

e%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf %83%ce%b7-
%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%
b a % c e % a e % c f % 8 2 -
%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%
b1%cf %86%ce%af %ce%b1%cf %82-%ce%bc%ce%b5-
%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/

OOΛΕ: Εξαιρετικής αποδοχής έτυχε από το κοινό η Έκθεση ΛΕ: Εξαιρετικής αποδοχής έτυχε από το κοινό η Έκθεση 
Ιστορ ικής Φωτογραφίας “Ο Λιμενεργάτης στην Ελευσίνα”Ιστορ ικής Φωτογραφίας “Ο Λιμενεργάτης στην Ελευσίνα”

Ενεργειακά αυτόνομα τα δύο σχολεία 

Σε λειτουργία  τα φωτοβολταϊκά συστήματα στο
Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) και στο
Ειδικό Γυμνάσιο Ελευσίνας. 

Η
Σχολική Επιτρο-
πή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευ-

σης του Δήμου Ελευ-
σίνας σε συνεργασία με
τις υπηρεσίες του
Δήμου, ολοκλήρωσαν
μακροχρόνιες διαδι-
κασίες και έθεσαν σε λει-
τουργία τα φωτοβολταϊκά συστήματα που ήταν
εγκατεστημένα στο EEEEK και Ειδικό Γυμνάσιο
Ελευσίνας.

Στην ενεργοποίηση του συστήματος, παρέ-
στησαν ο Δήμαρχος Αργύρης Οικονόμου, η
Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, Κατερίνα Τζιγκιτζέλα, και ο
τέως Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και
Παιδείας, Γιώργος Κουρούνης.

Τα συστήματα αυτά, καταστούν τα συγκεκριμέ-
να σχολεία ενεργειακά αυτόνομα μειώνοντας το
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και αυξάνον-
τας την εξοικονόμηση χρημάτων. 

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου,
δήλωσε σχετικά:  

«Τον Μάϊο, όταν τέθηκε σε λειτουργία η κολ-
υμβητική πισίνα για θεραπεία και αποκατάσταση
στο Εργαστήριο, είχαμε δεσμευθεί πως τα έργα
θα συνεχιστούν. Σήμερα, δύο μήνες μετά εγκαθι-
στούμε και φωτοβολταϊκό σύστημα με πόρους
από τον Δήμο Ελευσίνας. Το ίδιο ισχύει και για
το Ειδικό Γυμνάσιο Ελευσίνας. Πρόκειται για
πρωτοβουλίες που συμβαδίζουν με τα ευρω-

παϊκά πρότυπα για ένα μέλλον λιγότερο ενερ-
γοβόρο και για πολίτες περισσότερο ευαισθητο-
ποιημένους στα θέματα ενεργειακής κατανάλω-
σης». 

Ενώ από την πλευρά της, η Πρόεδρος της η
Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, Κατερίνα Τζιγκιτζέλα,
σημείωσε: «Με την πολιτική εγκατάστασης των
φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία του
Δήμου, ευαισθητοποιούμε των μαθητές αλλά και
τους δημότες μας σε θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος και αξιοποίησης εναλλακτικών
πηγών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον.
Είναι κάτι που θέλουμε να το εφαρμόσουμε σε
όσα περισσότερα σχολεία μπορούμε. Χαίρομαι
που η αρχή έγινε από τα συγκεκριμένα σχολεία,
είναι ένα πολλαπλό μήνυμα προς όλους μας». 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην προ-
σφορά και την επιτυχημένη συνεργασία των
Τεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίες ξεπέρασαν γρα-
φειοκρατικά εμπόδια σε ελάχιστο χρόνο, καθώς
και στη Σύμβουλο Μηχανικό κ. Σοφία Παπά, για
την προσπάθεια που κατέβαλε στην επίσπευση
και ολοκλήρωση του έργου.



ΟΠρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Πειραιά, Γιώργος Παπαμανώλης -Ντόζας,
μετά την επιτυχημένη  ολοκλήρωση της

διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού  Πλειοδοτικού
διπλού Διαγωνισμού, από την «Ελληνικά Ναυπηγεία
Α.Ε.» (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά) και την Εταιρεία Ακι-
νήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε., στον οποίο μειοδότης
αναδείχθηκε η εταιρεία «MILINA ENTERPRISES
COMPANY LTD», συμφερόντων του Έλληνα πλοιοκ-
τήτη, κ. Γεωργίου Προκοπίου, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Χαιρετίζουμε τη θετική εξέλιξη που είχε ο άρτια προετοιμασμένος και με διαφανή διαδικασία διε-
ξαχθείς διπλός διαγωνισμός της ΕΝΑΕ και της ΕΤΑΔ, που είχε σαν αποτέλεσμα τα Ναυπηγεία Σκαρα-
μαγκά, που αναμφίβολα αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο της Ναυπηγικής Βιομηχανίας της χώρας μας,
να επαναλειτουργήσουν, περνώντας σε ελληνικά χέρια.

Συγχαίρουμε όλους όσους  συνέβαλαν σε αυτή την εθνική προσπάθεια και την τελική επιτυχία της
και ιδιαίτερα τον κ. Προκοπίου, ο οποίος κατέθεσε τη μεγαλύτερη προσφορά και πέρασαν στα χέρια του
τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Η επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά θα δώσει δουλειά σε εξειδικευμένο επιστημονικό,
τεχνικό και εργατικό προσωπικό και θα βοηθήσει στη λειτουργία πλήθους ναυπηγοεπισκευαστικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Με δεδομένη την αποφασιστικότητα του κ. Προκοπίου να πετύχει η επένδυση, στην οποία
προχώρησε, αλλά και με εκφρασμένη δημόσια τη βούλησή του να αναβιώσει τη ναυπηγοεπισκευαστι-
κή ζώνη, που αποτελεί και στόχο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, του οποίου μέλη είναι στο
σύνολό τους σχεδόν οι ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις,  τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε καλή
επιτυχία!»

6-θριάσιο Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στη Θήβα
- Πάνω από 30 δονήσεις σε

ένα 24ωρο 

Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμα-
κας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα
της Κυριακής σε απόσταση 2 χιλιομέτρων
βόρεια-βορειοανατολικά της Θήβας, ανα-
κοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, χαρ-
ακτηρίζοντάς τη «ασθενή».

Καθησυχαστικός φάνηκε ο πρόεδρος
του ΟΑΣΠ καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας
ερωτηθείς σχετικά τον σεισμό.

Συνολικά, στην περιοχή έχουν σημειωθ-
εί από το Σάββατο το πρωί έως και την
Κυριακή 30 μικροσεισμοί, οι δύο των
οποίων ήταν μετασεισμοί.

Ο κ. Λέκκας δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι
«δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Παρακο-
λουθούμε το φαινόμενο. Προέρχεται από
τα ρήγματα της περιοχής. Κάτι παρόμοιο
είχαμε και πριν από έξι μήνες, αλλά δεν
ανησυχούμε».

ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΡΙΑ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά χαιρετίζει την επιτυχή έκβαση

του πλειοδοτικού διαγωνισμού της ΕΝΑΕ και της ΕΤΑΔ 

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Συγχ αίρουμε θερμά όλους τους επιτ-
υχ όν τες μαθητές που συμμετείχ ατε στις
Παν ελλαδικές Εξετάσεις για την  είσοδό
σας στα Αν ώτατα και Αν ώτερα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα.

Είν αι η επιβράβευση μιας μακράς και

επίπον ης προσπάθειας,
που παράλληλα σηματοδοτεί
την  αρχ ή μιας ν έας πορείας
στην  ζωή σας.

Ευχ όμαστε δύν αμη και
κουράγιο στους γον είς που
πλήρωσαν  και θα
συν εχ ίσουν  ν α πληρών ουν

για το αυτον όητο δικαίωμα στη Δημόσια
και Δωρεάν  Παιδεία.

Μαζί με την  προσπάθεια για μάθηση
αν άγκη είν αι ν α δυν αμώσει ο αγών ας
σας και η απαίτησή σας για δωρεάν  στέ-

γαση, σίτιση και μετακίν ηση, για την
λύση των  οξυμέν ων  προβλημάτων  της
υποχ ρηματοδότησης, της υλικοτεχ ν ικής
υποδομής και της έλλειψης εκπαιδευτι-
κού προσωπικού.

Υπάρχ ουν  όμως και οι μαθητές που
δεν  έφτασαν  στο επιθυμητό αποτέλε-
σμα και είστε εσείς που δεν  πρέπει ν α
απογοητευθείτε και ν α εγκαταλείψετε τον
αγών α και τα όν ειρά σας.

Όλα τα παιδιά μας, αξίζουν  τα συγχ α-
ρητήρια όλων . 

Σας  προτρέπουμε ν α διατηρήσετε την

αγων ιστικότητα και αποφασιστικότητα
που δείξατε αυτή την  περίοδο και στην
υπόλοιπη ζωή σας

Να είστε πρώτοι στη μάθηση, αλλά και
στον  αγών α για ν α καλυτερέψει ολόκ-
ληρη η κοιν ων ία.

Ασπρόπυργος 09/07/2021

Οι δημοτικοί σύμβουλοι
ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
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ΣΟΚ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ 
Κρατούσαν αλυσοδεμένο

νεαρό σε οικία. Δύο συλλήψεις
Ομάδα ΔΙΑΣ στις Αχαρνές κλήθηκε να επέμβει

και να απελευθερώσει έναν  νεαρό άντρα, ο
οποίος ήταν αλυσοδεμένος και κρατούταν
παρά τη θέλησή του, σε οικία στις Αχαρνές.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το doxthi.gr
μετά από καταγγελία στο 100 από κινητό, η
Ομάδα ΔΙΑΣ Μενιδίου έσπευσε και απελευθέρ-
ωσε άνδρα 30 ετών ομογενή από τη Ρωσία, ο οποίος κρατούταν παρά τη θέληση του
αλυσοδεμένος για 1 μέρα, από τον αδερφό και τον πατέρα του για οικονομικές διαφο-
ρές.

Οι αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο από το παράθυρο και τον απελευθέρωσαν, ενώ
συνελήφθη επί τόπου ο αδερφός και ο πατέρας.

Το θύμα κάλεσε το 100 από κινητό που είχε αποκρύψει στα ρούχα του.

Μ
ε εντολή του Περ-
ιφερειάρχη Αττι-
κής Γ. Πατούλη και

με στόχο να ενισχυθεί το
ποσοστό των εμβολιασμέ-
νων πολιτών, έχουν ξεκινή-
σει δράσεις ενημέρωσης
και κινητοποίησης των
αρμόδιων στελεχών των
υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας συγκεκριμένων
Περιφερειακών Ενοτήτων
της Αττικής καθώς και
Δήμων. 

Στο πλαίσιο του προ-
γράμματος πρόληψης και
π ρ ο σ υ μ π τ ω μ α τ ι κ ο ύ
ελέγχου της Περιφέρειας
Αττικής πραγματοποιήθηκε
πρόσφατα συνάντηση του
Περιφερειάρχη Αττικής με
τα στελέχη της Περιφέρει-
ας και των Δήμων της Ανα-
τολικής Αττικής. Αντίστοιχες
συναντήσεις προγραμ-
ματίζονται το επόμενο διά-
στημα και σε άλλες Περιφ-
ερειακές Ενότητες της Αττι-
κής οι οποίες παρουσιά-
ζουν χαμηλά ποσοστά
εμβολιασμών. 

Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης συζητήθηκαν
θέματα που αφορούν στην
εξέλιξη του προγράμματος
πρόληψης που εφαρμόζε-
ται σύμφωνα με τα διεθνή
ιατρικά πρωτόκολλα.
Ιδιαίτερη έμφαση, κατά τη
συνάντηση, δόθηκε στο
χαμηλό ακόμη ποσοστό
(34%) εμβολιασμένων
πολιτών στην Ανατολική
Αττική.

Στη συνάντηση συμμε-
τείχαν ο Διευθυντής Δημό-
σιας Υγείας της Περιφερει-
ακής Ενότητας κ. Κώστας
Ευαγγελόπουλος, τα στε-
λέχη Δημόσιας Υγείας των
Δήμων της Ανατολικής Αττι-
κής και από το Γραφείο
Περιφερειάρχη ο συντονι-
στής του προγράμματος
Υγιών Πόλεων Σωτήρης
Παπασπυρόπουλος.

Με προτροπή του Περ-
ιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-

γου Πατούλη,  συμφωνήθη-
κε από όλους του συμμε-
τέχοντες η κινητοποίηση με
βάση συγκεκριμένες δρά-
σεις, των Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας τόσο της
Π. Ε. Ανατολικής Αττικής,
όσο και των Δήμων, ώστε
με άμεσες ενέργειες να
ενημερωθούν και να κιν-
ητοποιηθούν οι πολίτες για
να εμβολιαστούν, προκει-
μένου να αυξηθεί το ποσο-
στό των εμβολιασμένων
και να χτιστεί το τείχος
ανοσίας που είναι απαρ-
αίτητο για την αναχαίτιση
του νέου επερχόμενου
κύματος της πανδημίας.

Καταλυτικά ο Περιφερει-
άρχης Αττικής στο ερώτημα
που προτάσσεται «Γιατί να
εμβολιαστώ;» σημείωσε
χαρακτηριστικά «Η επι-
στήμη έχει προσφέρει
άμεσα και αποτελεσματι-
κά όπλα για την αναχαίτιση
της πανδημίας. Είναι τα
εμβόλια που έχουν εγκριθ-
εί και μας επιτρέπουν να
χαρούμε και πάλι την
αγκαλιά αγαπημένων μας
προσώπων, να ξαναδεχθ-
ούμε φίλους στα σπίτια
μας, να απολαύσουμε
ξανά τις διακοπές μας, να
ξαναβρούμε τη χαμένη
μας κοινωνική καθημερ-
ινότητα χωρίς τον κίνδυνο
της διασωλήνωσης και της
κατάληξης. 

Δείχνουμε εμπιστοσύνη
στην επιστήμη και εμβο-
λιαζόμαστε για να διασφ-
αλίσουμε την προστασία τη
δική μας και του κοινωνικού
συνόλου. Ο εμβολιασμός
είναι πράξη ευθύνης και
οφείλουμε όλοι να ευχαρι-
στήσουμε τον επιστημονικό
κόσμο που κατάφερε σε
τόσο σύντομο χρονικό διά-
στημα να δώσει το εμβόλιο,
στέλνοντας ένα ηχηρό μήν-
υμα αισιοδοξίας. Ας επιλέ-
ξουμε την ζωή. Ας επιλέξο-
υμε να εμβολιαστούμε».

48

Στα πλαίσια της συν εχ ούς προ-
σπάθειας για καλυτέρευση των
συν θηκών  διαβίωσης των  κατοίκων
Παραλίας Ασπροπύργου ο Αν τιδή-
μαρχ ος κ. Α. Κων σταν τιν ίδη και ο
Πρόεδρος του τοπικού Συλλόγου-
Αν τιπρόεδρος Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ.
Αν τ. Κον αξής φρόν τισαν  ώστε
εργαζόμεν οι του Δήμου ν α
προχ ωρήσουν  σε αν τικατάσταση
των  παλαιότερων  μεγάλων  κάδων

οικιακών  σκουπιδιών  στο Παρα-
λιακό μέτωπο και στις οδούς Βαλτε-
τσίου, Αρκαδίας, Θουκυδίδη, Ευρυ-
πίδη και Αισχ ύλου ... 
Εν ώ στην  Παραλιακή οδό τοποθε-
τήσαν  επιπλέον  μικρά καλάθια
απορριμμάτων  για τους περαστι-
κούς και τους επισκέπτες της ακτής
...
Στόχ ος όλων  ν α αλλαχ θούν  και
άλλοι χ αλασμέν οι κάδοι.......

Αντικατάσταση των παλαιων  κάδων  σκουπιδιών στο
Παραλιακό μέτωπο Ασπροπύργου

Δράσεις ενημέρωσης και 
κινητοποίησης για την αύξηση
του ποσοστού εμβολιασμών

– Με εντολή του Περιφερειάρχη
ξεκίνησαν πρωτοβουλίες ενημέρωσης

στελεχών και τοπικών αρχών 



8-θριάσιο Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

Β
αρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο
Εισαγγελέας σε βάρος του υπό
απόλυση 39χ ρον ου αστυν ομικού

και του πατέρα της 18χ ρον ης, η οποία
χ θες κατήγγειλε πως ο έν στολος την  εξα-
ν άγκαζε ν α εκδίδεται σε σπίτι στην
Ηλιούπολη εν ώ ο πατέρας της την  βίαζε
επί σειρά ετών .
Σε βάρος των  δύο συλληφθέν των
ασκήθηκε ποιν ική δίωξη για συν ολικά 14
αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και
πλημμελήματος, εν ώ οι δικαστικές Αρχ ές
εξέδωσαν  έν ταλμα σύλληψης εν αν τίον
τρίτου προσώπου που εμπλέκεται στην
υπόθεση, το οποίο φαίν εται ν α ήταν
συν εργός του αστυν ομικού που με την
βία, σύμφων α με την  καταγγέλλουσα,
την  εξέδιδε.

Στην  ποιν ική δίωξη περιλαμβάν ον ται
μεταξύ άλλων  κατηγορίες για:

– Εμπορία αν θρώπου κατ´ επάγγελμα

– Εμπορία αν θρώπου στρεφόμεν η κατά
αν ηλίκου

– Βιασμός κατ’ εξακολούθηση

– Κατάχ ρηση σε ασέλγεια

– Γεν ετήσια πράξη μεταξύ συγγεν ών  με
αν ηλίκους

– Εν δοοικογεν ειακή σωματική βλάβη

– Εν δοοικογεν ειακή απειλή

– Διακίν ηση ν αρκωτικών  ουσιών

– Παράν ομη οπλοφορία

– Παράν ομη οπλοχ ρησία

– Παράν ομη οπλοκατοχ ή

Και οι δύο κατηγορούμεν οι, που
οδηγήθηκαν  στον  Εισαγγελέα πριν  το
μεσημέρι, φέρον ται ν α αρν ήθηκαν
εν ώπιον  της Εισαγγελέα όσα τους
αποδίδον ται στη δικογραφία που
σχ ηματίστηκε μετά την  καταγγελία της
19χ ρον ης. 

Εν τύπωση προκάλεσε η μπλούζα που
φορούσε ο αστυν ομικός κατά την  προ-
σαγωγή του στον  Εισαγγελέα, η οποία
είν αι διαφημιστική εταιρείας που ασχ ο-
λείται με ταιν ίες πορν ογραφικού περ-
ιεχ ομέν ου.

Η υπόθεση αν ατέθηκε σε Αν ακριτή
εν ώπιον  του οποίου παραπέμφθηκαν  οι
δύο άν τρες.

Φρίκη στην Ηλιούπολη: Ποινική δίωξη στον
πατέρα της 19χρονης και τον αστυνομικό
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Ο αντιπρόεδρος της
Βουλής και βουλευτής
Δυτικής Αττικής, κ.
Θανάσης Μπούρας,
αναγνωρίζοντας το
πολυσήμαντο έργο
αλλά και τις ανάγκες
των αστυνομικών
υπηρεσιών τόσο σε
έμψυχο δυναμικό όσο
και  σε υλικοτεχνικές
υποδομές για την εύρ-
υθμη λειτουργία τους
βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό
τους σε συνεργασία με την πολιτι-
κή και φυσική ηγεσία του υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη.

Έτσι  διατίθενται  τέσσερα
αυτοκίνητα δωρεά της Ολυμπίας
Οδού για τις ανάγκες των κάτωθι
αστυνομικών μονάδων:

Ένα στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας
Περάμου.

Ένα στο Αστυνομικό Τμήμα
Μεγάρων.

Ένα στο Τμήμα Ασφαλείας
Μεγάρων.

Ένα στο Αστυνομικό Τμήμα Μάν-
δρας.

Ο κ. Μπούρας θα συνεχίσει να
είναι συμπαραστάτης στις προ-
σπάθειες που καταβάλλονται από
τις αστυνομικές δυνάμεις και το
υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, για την αναβάθμιση του
παραγόμενου αστυνομικού έργου
και τη βελτιστοποίηση των παρεχό-
μενων αστυνομικών υπηρεσιών για
την προστασία της ζωής και της
περιουσίας των κατοίκων της
Δυτικής Αττικής.

Νέα αυτοκίνητα δωρεά της Ολυμπίας
Οδού για τις ανάγκες των  αστυνομικών

μονάδων σε Μέγαρα και Μάνδρα 

Ε
στία κρουσμάτων  κορον οϊού φαίν εται πώς είν αι
άλλη μία κατασκήν ωση.Σύμφων α με πληροφο-
ρίες της ιστοσελίδα notioanatolika.gr,

εν τοπίστηκαν  τουλάχ ιστον  έξι κρούσματα τόσο
μεταξύ παιδιών  όσο και μεταξύ στελεχ ών  σε κατασ-
κήν ωση στο Λαύριο.

Όταν  τα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν  κλήθηκαν  οι
γον είς και παρέλαβαν  τα παιδιά που είχ αν  προ-
σβληθεί αλλά και όλα όσα βρίσκον ταν  στις ίδιες ομάδες με αυτά εν ώ απομακρύν θη-
καν  και οι ομαδάρχ ες και ομαδάρχ ισσές τους.

Υπεν θυμίζεται ότι ήδη σε Σοφικό Κοριν θίας, Χαν ιά, Χαλκιδική και Καπαν δρίτι
έχ ουν  καταγραφεί αρκετά κρούσματα, τα περισσότερα σε παιδιά.

« Τα πρωτόκολλα ασφαλείας πρέπει να αυστηροποιηθούν»

«Οι κατασκην ώσεις είν αι σαν  έν α στρατόπεδο. Ο ιός κυκλοφορεί ραγδαία εν τός
μιας τέτοιας φούσκας όπου οι κοιν ων ικές δραστηριότητες είν αι πολλές και κοιν ές
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας» συν εχ ίζει ν α μας εξηγεί το μηχ αν ισμό της δια-
σποράς του κορον οϊού στις παιδικές κατασκην ώσεις, ο κος Σαρηγιάν ν ης.Παρ’ όλα
αυτά, δεδομέν ης της παρουσίας της μετάλλαξης Δέλτα, τα πρωτόκολλα ασφαλείας για
τον  κορον οϊό που έχ ουν  οι κατασκην ώσεις, χ ρειάζον ται τώρα αυστηροποίηση.
Έν α από αυτά, είν αι ν α γίν εται και δεύτερο rapid test 5 ημέρες αφού εισέλθουν  τα
παιδιά στην  κατασκήν ωση. Αν  είν αι τεχ ν ικά δύσκολο ν α γίν ον ται rapid ή pcr test
σε όλες τις κατασκην ώσεις της επικράτειας, ας γίν ον ται τουλάχ ιστον  self  rapid test,
δύο φορές την  εβδομάδα όπως έκαν αν  τα παιδιά όταν  άν οιξαν  τα σχ ολεία πριν
από έν α μήν α. Ο μηχ αν ισμός και η γν ώση υπάρχ ουν  πια για αυτή τη δουλειά.
Μπορούν  ακόμα και ν α βάζουν  στις αποσκευές των  παιδιών  οι γον είς rapid test
αγορασμέν α από το φαρμακείο. Υπάρχ ουν  λύσεις».Ο κος Σαρηγιάν ν ης δεν  θεωρ-
εί πάν τως, πως για την  ώρα, η σωστή λύση είν αι ν α μπει λουκέτο σε όλες τις κατασ-
κην ώσεις μιας και όπως λέει ο καθηγητής, οι κατασκην ώσεις εξυπηρετούν  μια
σημαν τική κοιν ων ική αν άγκη όχ ι μόν ο ως μέρη αν αψυχ ής για τα παιδιά αλλά και ως
«λύση» για τους εργαζόμεν ους γον είς κατά τη θεριν ή περίοδο που τα σχ ολεία είν αι
κλειστά.

ΕΛΠΕ: Σε λειτουργία ασφαλείας τέθηκε το 
διυλιστήριο στον Ασπρόπυργο, μετά από
αιφνίδια διακοπή στην ηλεκτροδότηση, εξαιτίας 
των 2 πυρκαγιών στην περιοχή 

Σε λειτουργία ασφαλείας τέθηκε το μεσημέρι το διυλιστήριο των  ΕΛΠΕ στον  Ασπρ-
όπυργο, μετά από αιφν ίδια διακοπή που υπήρξε στην  ηλεκτροδότηση της ΔΕΗ,
εξαιτίας πυρκαγιών  που μαίν ον ταν  στην  ευρύτερη περιοχ ή Ελευσίν ας και Ασπρ-
οπύργου. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε έκτακτη, μη προγραμματισμέν η διακοπή λειτο-
υργίας μον άδων  του διυλιστηρίου. 

Η διαχ είριση της έκτακτης κατάστασης από το υπεύθυν ο προσωπικό των  εγκατα-
στάσεων  υπήρξε από την  πρώτη στιγμή υποδειγματική, εν ώ όλα τα συστήματα ασφ-
αλείας τέθηκαν  άμεσα, και με απόλυτη επιτυχ ία, σε ισχ ύ.
Σαν  αποτέλεσμα των  προαν αφερθέν των  εν εργειών , παρουσιάστηκαν  εκτον ώσεις
καυσαερίων  προς τον  πυρσό του διυλιστηρίου, με αύξηση της φλόγας που έγιν ε
ορατή από τις γύρω περιοχ ές. Το συγκεκριμέν ο συμβάν  είν αι απόλυτα φυσιολογικό,
καθώς προκύπτει για λόγους ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλον τος. Προβλέ-
πεται δε, από τον  σχ εδιασμό των  εγκαταστάσεων  και είν αι σε πλήρη εν αρμόν ιση
με τις Βέλτιστες Τεχ ν ικές που προβλέπον ται διεθν ώς για αν άλογες περιπτώσεις.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαβεβαιών ει τους κατοίκους της περιοχ ής ότι δεν  υπήρ-
ξε, ούτε συν τρέχ ει καν έν ας λόγος αν ησυχ ίας σχ ετικά με την  ασφάλειά τους, ή
τυχ όν  επιπτώσεις στο περιβάλλον , εν ώ ελήφθησαν  όλα τα προβλεπόμεν α μέτρα
Ασφάλειας & Προστασίας σύμφων α με την  ευρωπαϊκή και ελλην ική ν ομοθεσία.

Με ρυθμό ντόμινο ‘’χτυπά’’ ο κορονοϊός 
τις παιδικές κατασκηνώσεις 

Συναγερμός και σε κατασκήνωση στο Λαύριο, 
μετά το Σοφικό Κορινθίας 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται μονοκατοικία για οικία, 

γραφεία  ή ιατρεία, στην οδό Σαλαμίνος
42,στο κέντρο του Ασπροπύργου,

110 τετραγωνικων μέτρων. 
(ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ )

τηλ:6973900512

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα υπάλληλος για τηγάνι 

και λάντζα ( για Σαββατοκύριακα) 
ΚΑΙ βοηθός σερβιτόρου

(για Σαββατοκύριακα) από ψαροταβέρνα 
στην παραλία Ασπροπύργου

Επικοινωνία στο τηλ.:  2105575342

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
1.ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ
Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Oιν ολόγο ή Χημικό  για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Καλή γν ώση Η/Υ
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών

2.ΠΩΛΗΤΡΙΑ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Πωλήτρια με προϋπηρεσία στις πωλήσεις οίν ων , 
για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Αν εση στην  επικοιν ων ία
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών
Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ

3.ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Εργάτη αποθήκης-εμφιάλωσης, για πλήρη απασχόληση, 
έως 45 ετών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ EMAIL:tripodakis.log@gmail.com

Ζητείται κοπέλα από τον Κυνηγετικό Σύλλογο 
Ασπροπύργου για γραμματειακή υποστήριξη,

4ωρης απασχόλησης  8μηνης σύμβασης.
Τηλ. επικοινωνίας 6932476552 

- Σταμάτης Ιωάννης

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για εξωτερικές
εργασίες, για εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο. Απαραίτητα οι

εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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Συνεχίζεται από σελ. 3

Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης
στην «Κοινωνία Ώρα MEGA»,
«κεντρική ιδέα» της εφαρμογής
είναι να μπορεί να «διαβάζει»
το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό.
«Περιλαμβάνει  αποδεικτικό
είτε του ότι έχεις εμβολιαστεί,
είτε ότι έχεις νοσήσει είτε ότι
έχεις αρνητικό pcr ή rapid»
σημείωσε.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή
θα μπορεί να κατέβει σε οποιο-
δήποτε τηλέφωνο ή τάμπλετ,
ανεξαρτήτως λογισμικού.
«Αυτός που θα ελέγχει στα
καταστήματα θα περνάει  την
εφαρμογή είτε πάνω από το
έγγραφο πιστοποιητικό είτε
πάνω από το κινητό του πελάτη
και θα βγαίνει μια σήμανση με
τρία χρώματα» εξήγησε σχετικά
με την λειτουργία της εφαρμο-
γής. 

Όταν η εφαρμογή θα βγάζει
χρώμα πράσινο σημαίνει ότι ο
ενδιαφερόμενος είναι πλήρως
εμβολιασμένος ή έχει νοσήσει. 

Όταν βγαίνει κίτρινο σημαίνει
ότι έχει αρνητικό τεστ, ενώ το
κόκκινο χρώμα θα συνεπάγεται
λάθος ή μη αληθές έγγραφο.

Νωρίτερα, κάθε επιχειρ-
ηματίας θα έχει δηλώσει τη
χρήση του χώρου του (αμιγής -
μεικτός) στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ,
ενώ κατά την είσοδο στο κατά-
στημα θα υπάρχει  ειδική
σήμανση, για να γνωρίζει ο
πελάτης εκ των προτέρων το
καθεστώς λειτουργίας του
χώρου. 

Σε διαφορετική περίπτωση
θα επιβάλλεται πρόστιμο 500
ευρώ, ενώ απαγορεύεται σε
όλα τα καταστήματα να
υπάρχουν όρθιοι πελάτες.

Οι πελάτες με τη σειρά τους
θα αποκτούν εικόνα για την επι-
λογή λειτουργίας (αμιγής-μεικ-
τή) κάθε καταστήματος, πλοη-
γούμενοι στο gov.gr, όπου θα
υπάρχουν σχετικές λίστες με
πληροφορίες.

Για επιχειρηματίες που θα
παραβιάσουν τα νέα μέτρα
προβλέπονται  αυστηρές
κυρώσεις που κλιμακωτά επι-
βάλλουν:

· για τα καταστήματα κάτω των
200 τετραγωνικών μέτρων
πρόστιμο 2.000 ευρώ και
άμεση σφράγιση -από την επό-
μενη ημέρα της παράβασης- για
7 ημέρες,

· για δε τα καταστήματα άνω
των 200 τετραγωνικών πρόστι-
μο 5.000 ευρώ και  άμεση
σφράγιση -από την επόμενη
ημέρα της παράβασης- για 7
ημέρες.

Σε περίπτωση υποτροπής,
το πρόστιμο θα είναι ενιαίο στα
10.000 ευρώ και η σφράγιση
θα ξεκινά την επόμενη ημέρα
και  για 15 ημέρες. Αν η
επιχείρηση συνεχίσει και μετά
την πρώτη υποτροπή να μην
τηρεί τους κανόνες χωρητικότ-
ητας, τότε θα αφαιρείται η άδεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534
Φαξ: 213 2063533   
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr     

Αθήν α, 9/07/21
Αρ. πρωτ.: 576983

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνε-
ται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρι-
κού Σχεδιασμού της Αποκεντρ-
ωμένης Διοίκησης Αττικής με το
με αρ. πρωτ. 82448/7-07-21
έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με
ΠΕ.Τ.: 2002264725 και με:
Α) τίτλο έργου: «Κομβικός

Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφ-
ωνίας» υποκατηγορία Α2,
ομάδα: 12η, α/α: 5 (Κομβικοί
σταθμοί κινητής τηλεφωνίας και
ασύρματης σταθερής τηλεφ-
ωνίας).
Β) θέση έργου: κωδική ονο-

μασία θέσης ‘’1400313 GERANI-
RRS’’, επί πύργου Ο.Τ.Ε., στο

ύψωμα ‘ ’Μακρυπλάγι’ ’ , ΔΕ
Μεγάρων, του Δήμου Μεγα-
ρέων, της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, της
Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα έργου: COSMOTE

ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Α.Ε.
Δ) αρμόδια για το έργο περι-

βαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδια-
σμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής
Ε) Για την παροχή σχετικών

περιβαλλοντικών πληροφορ-
ιών: 1) την αρμόδια υπηρεσία
της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη
Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρ-
ειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευ-
τέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00,
τηλ.: 210-6984302) και 2) το
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό
Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγε-
γραμμένους χρήστες στη διεύθυ-
νση http: eprm.ypen.gr.  
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και

λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
9/07/21- 26/08/21

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και
λήξης προθεσμίας για κατάθεση
απόψεων ενδιαφερομένου κοι-
νού: 13/07/21- 26/08/21 στη
Γραμματεία Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής (E-mail:
ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213
2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλ-
λοντικού και Χωρικού Σχεδια-
σμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων
239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης:

«Θριάσιο» και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΕΟΔΡΟΣ ΤΟΥ
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Υ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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«Παράθυρο» ανόδου 
για να καλυφθεί 
ο αριθμός «36»

Με 36 ομάδες θα διεξαχθεί το
επόμενο πρωτάθλημα της
Super League 2. Όποια εξ

αυτών που έχει δικαίωμα να αγωνι-
στεί δεν πληροί τα οικονομικά κρι-
τήρια (350 χιλιάδες ευρώ μετοχικό
και 150 χιλιάδες ευρώ εγγυητική)
και δεν δηλώσει συμμετοχή, τη

θέση της θα πάρει ή ομάδα από
την Γ’ Εθνική (που συμμετείχε στα
μπαράζ) ή από ΠΑΕ που έπεσε
από την Football League.

Αυτή την απόφαση πήρε η Εκτε-
λεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, εφό-
σον πληρούνται, φυσικά, οι προϋ-
ποθέσεις του νόμου για το
Μετοχικό Κεφάλαιο 350.000 ευρώ
και την εγγυητική επιστολή 150.000
ευρώ, από την ομάδα που θα θέλει
να αγωνιστεί στη Super League 2.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Γ΄Εθνική: Το πλάνο τριετίας της ΕΠΟ και η πρώτη σέντρα
Τη σεζόν 2022-23 οι όμι-
λοι στη Γ' Εθνική θα είναι
τέσσερις με τη συμμετοχή
72 ομάδων (18 σε κάθε
όμιλο).
Πληροφορίες αναφέρουν
ότι η πρώτη σέντρα του
πρωταθλήματος (2021-22)
θα γίνει στις 19 Σεπτεμ-
βρίου, ενώ οι δηλώσεις
συμμετοχής μέχρι τις 31
Ιουλίου.
Κατά την τελευταία της συνε-
δρίαση, η Εκτελεστική Επι-
τροπή της ΕΠΟ έλαβε,
μεταξύ άλλων, τις εξής απο-
φάσεις:
«Εγκρίθηκε η προκήρυξη του Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής τριετούς διάρκειας (2021-2024), στην οποία
προβλέπεται από την περίοδο 2022-23 ο σχηματισμός τεσσάρων ομίλων 18 ομάδων (συνολικά συμμε-
τοχή 72 ομάδων)».

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Οι Β' ομάδες των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ,
ΑΕΚ και Παναθηναϊκού θα συμμε-
τάσχουν στο νέο πρωτάθλημα της
Super League 2,  με  απόφαση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.
Πέρασε από την Εκτελεστική Επιτροπή
της ΕΠΟ, η είσοδος των Β' ομάδων των
τεσσάρων ΠΑΕ της SL1. 

Συγκεκριμένα, οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ,

ΑΕΚ και Παναθηναϊκός θα έχουν τα
δικαίωμα κατεβάσουν ομάδα στο πρω-
τάθλημα της Super League 2. 

Οι τέσσερις αυτές ομάδες δεν θα
παίξουν στα πλέι-οφ και πλέι-άουτ του
πρωταθλήματος, θα ψηφίζουν μόνο σε
αγωνιστικά θέματα στο ΔΣ ενώ θα παίρ-
νουν μερίδιο από τα έσοδα (τηλεοπτικά,
στοίχημα κλπ).

ΕΠΣ:  Με μπαράζ των
πρωταθλητών τη νέα
σεζόν η άνοδος στη 

Γ΄ Εθνική

Για να επιτευχθεί η μείωση των ομά-
δων στη Γ’ Εθνική δεν θα προβιβάζονται
όλες οι πρωταθλήτριες ομάδες από τα

τοπικά πρωταθλήματα.
Από τις 56 ομάδες (53 πρωταθλήτριες +

3 δευτεραθλήτριες των ιδρυτριών
Ενώσεων), θα ανεβαίνουν στη Γ’ Εθνική

μόνο 24.
Όπως προβλέπεται στην προκήρυξη,
θα διεξαχθούν μπαράζ μετά το τέλος

των τοπικών πρωταθλημάτων, όπου ο
56 ομάδες θα χωρίζονται σε 8 ομίλους
των 7 ομάδων και θα παίρνουν το εισι-

τήριο οι 3 πρώτες από κάθε όμιλο. SL2: «Ναι» σε τέσσερις ομάδες της SL1
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Ολοκληρώθηκε και η Β »
Περίοδο του Summer Camp
Pegasus έχ ον τας όρεξη για
παιχ ν ίδι, αλλα και με κάποι-
ες απουσίες παιδιών …

Ξεκιν ήσαμε παίζον τας
surv iv or με ολα τα τμήματα
μαζί σε μια συν αρπαστική
πίστα Που προμήν υε ιπτά-
μεν ες εκπλήξεις…

Φων ές , εν θάρρυν ση και
χ ειροκρότημα ηταν  οι αν τι-
δρασεις όλων  κατα την  διάρ-
κεια των  αγών ων …

Μετεπειτα χ ωρίστηκαμε
και οι μεν  μεγαλύτεροι
επιδόθηκαν  σε διαγων ισμο bowling και χ τυπήματα
πέν αλτι, εν ω οι μικρότεροι σε μήλα , αμπάριζα , Στε-
φαν ία, και τσουβαλοδρομιές….

Οταν  ήρθε η ώρα του φαγητού η μικροί μας φίλοι
(αφου χ ωρίσθηκαν  αν α μικρά τμήματα παιδιών  στις
αίθουσες) καταεν θουσιάστηκαν  καθώς απόλαυσαν
γλυκίσματα – donuts και σφολιατοειδή λιχ ουδιές ευγε-
ν ική προσφορά της Κ» Κων σταν τίν α Γαβριηλίδου για
τα παιδία καθώς Και του δασκάλους Τους.

Την  ευχ αριστούμε πολύ.
Αφού απόλαυσαν  το θεσπέσιο γεύμα,
Αργότερα έπαιξαν  ελεύθερα παιχ ν ίδια μέχ ρι την

ώρα της αποχ ώρησης.

Δυστυχ ώς , Μας αποχ αιρέτησαν  θερμά κάποιοι
μικροί μας Φίλοι καθώς θα απολαύσουν  τις καλοκαιρι-
ν ές διακοπές τους, και εμεις φυσικά με την  σειρά μας
του τιμήσαμε με Μετάλλια και αν αμν ηστικούς επαίν ο-
υς.

Συν εχ ίζουμε στην  Γ» Περίοδο με αρκετά ίδια παι-
δάκια αλλά και ν έους μαθητές οπου θα υποδεχ θούμε
την  Δευτέρα.

* Βάση πρωτοκόλλου και αριθμο παιδιών  που επι-
τρέπεται ν α έχ ουμε Στο Camp υπάρχ ουν  ελάχ ιστες
θέσεις Για οσα παιδάκια θέλουν  ν α ζήσουν  την  εμπει-
ρία της Γ» Περίοδου απο 12 – 16 Ιουλίου*

Εγγραφές τηλ: 694 08 09 408 / 6986833241

Ο Μεγαρικός 
ανανέωσε με τον
Γιάννη Δέσκο

Το Δ.Σ. του Α.Σ. Μεγαρικός ανα-
νέωσε την συνεργασία με τον Ιωάν-
νη Δέσκο. Η διοίκηση του εύχεται
να έχει καλή ποδοσφαιρική σεζόν,
με υγεία και χωρίς τραυματισμούς.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Καράμπελας Κων/νος
Ο Γραμματέας Σωτηρίου Ιωάννης

«Ψήν εται» συν εργασία ASM και Ακράτητου!

Να διευρύν ει το ποδοσφαιρικό της δίκτυο σε Ελλάδα
και Ην ωμέν ες Πολιτείες Αμερικής επιχ ειρεί η
Antonakas Sports Management, που έχ ει ήδη ξεκιν ή-
σει συζητήσεις για πιθαν ή συν εργασία με τον  Ακράτ-
ητο, στην  Αθήν α.
Μάλιστα, τις προηγούμεν ες ημέρες, ο κ. Δημήτρης
Αν των άκας βρέθηκε στο Γήπεδο Άν ω Λιοσίων , μαζί
με τον  τεχ ν ικό διευθυν τή του Ακράτητου Κώστα
Μπαλή, προκειμέν ου ν α δει από κον τά τις εργασίες
αν ακατασκευής του χ λοοτάπητα και ν α έχ ει επαφές
με τους παράγον τες του Ακράτητου, αλλά και της
δημοτικής αρχ ής Φυλής.
Οι συζητήσεις αφορούν  τη δημιουργία ακαδημιών
στην  περιοχ ή των  Άν ω Λιοσίων , καθώς και αθλ-
ητικών  εγκατσστάσεων . Εφόσον  ολοκληρωθούν  με
επιτυχ ία, ο Ακράτητος θα εν ταχ θεί στο παγκόσμιο
δίκτυο ομάδων  και ακαδημιών  των  RUSH Greece /
NorthEast RUSH, ASM και Capelli Sport, στο οποίο
εξάλλου συμμετέχ ει και ο Αιολικός.
Αιολικός και Ακράτητος βρέθηκαν  αν τίπαλοι φέτος
στον  8ο Όμιλο της Γ’ Εθν ικής, με την  ομάδα των
Άν ω Λιοσίων  ν α υποβιβάζεται στο τοπικό.

Σήμερα η Γενική Συνέλευση στον 
Ηρακλή Ελευσίνας

Σύμφων α με το Καταστατικό του Π.Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, η Διοίκηση του Συλλόγου, καλεί όλα τα
μέλη του σε Γεν ική Εκλογοαπολογιστική Συν έλευση,
που θα πραγματοποιηθεί σήμερα  και ώρα 16:00 μ.μ.,
στην  αίθουσα και το θεατράκι του Πολιτιστικού Κέν τρ-
ου «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» του Δήμου Ελευ-
σίν ας (Δραγούμη 37 – Ελευσίν α), με θέματα.:
1. Διαδικαστικά.
2. Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
3. Διοικητικός Απολογισμός.
4. Οικον ομικός Απολογισμός.
5. Προϋπολογισμός 2020 – 2021.
6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
7. Απαλλαγή μελών  Δ.Σ. για Διοικητικό και Οικον ομικό
Απολογισμό.
(Ψηφοφορία).
8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
9. Αρχ αιρεσίες για την  αν άδειξη ν έου Δ.Σ.
10. Αρχ αιρεσίες για την  εκλογή ν έας Εξελεγκτικής Επι-
τροπής.
Υ.Σ.: Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γεν ική Συν έλευση
θα επαν αληφθεί την  ίδια ημέρα, στον  ίδιο χ ώρο και
ώρα 18:00 μ.μ. με τα παρόν τα μέλη.
Στην  Γεν ική Συν έλευση θα τηρηθούν  αυστηρά όλα τα
μέτρα ασφαλείας που προβλέπον ται για την  προ-
στασία των  μελών  από τον  cov id – 19.
Παρακαλουν ται τα μέλη του Συλλόγου ν α έχ ουν  τακτο-
ποιήσει τις συν δρομές τους.

4″Summer camp Pegasus: Σήμερα ξεκινάει η τρίτη περίοδος

ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΡΤΑΣ:
Όλα τα ωραία κάποτε
τελειώνουν

Πέντε όμορφα χρόνια στον Π.Α.Ο.
Ηρακλή Ελευσίνας γεμάτα από χαρές,
συγκινήσεις, λύπες, άγχος, στρες.
Κρατάω μόνο τις όμορφες στιγμές.
Τρία όμορφα χρόνια ως προπονητής
στις αναπτυξιακές ηλικίες με πάρα
πολλές επιτυχίες και κατακτήσεις τρό-
παιων.
Ένας χρόνος στην Διοίκηση του
Συλλόγου ως Γεν. Γραμματέας και
ένας χρόνος ως Αντιπρόεδρος του
Συλλόγου (σύνολον  5 χρόν ια),
νομίζω ότι έβαλα και γω το λιθαράκι
μου για να πάμε τον Σύλλογο ένα
βήμα πιο μπροστά.
Δυστυχώς όλα τα ωραία κάποτε
τελειώνουν.
Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την
καρδιά μου, τον Πρόεδρο του Συλλό-
γου κ. Κωνσταντίνο Κλαδά καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Π.Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ για την άψογη μέχρι 

σήμερα συνεργασία μας.Θέλω επίσης
να ευχαριστήσω τον Υπεύθυνο της
Ακαδημίας του Π.Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ κ. Κατσάφαρο Μιχάλη
που με «εμπιστεύτηκε» δίνοντας μου
την ευκαιρία να «δουλέψω» στις ανα-
πτυξιακές ηλικίες, καθώς επίσης θέλω
να ευχαριστήσω και όλους τους συνα-
δέλφους προπονητές που συνεργά-
στηκαμε τα τρία (3) αυτά χρόν ια στις
Ακαδημίες Ποδοσφαίρου του Π.Α.Ο.
Ηρακλή Ελευσίνας.
Μα πιο πολύ θέλω να ευχαριστήσω
μέσα από την ψυχή μου, τους μικρ-
ούς μας αθλητές και να πω με πολύ
«αγάπη» στους γονείς
τους:Aσχοληθείτε μαζί τους.
Αφιερώστε περισσότερο από το
χρόνο σας γιά τις δραστηριότητές
τους.Επιβραβεύστε τα γι’αυτό που
καταφέρνουν.
Ενθαρρύνετέ τα και χειροκροτήστε
την προσπάθειά τους.
Συμβουλέψτε τα πως να ανοίξουν τα
φτερά τους και να πετάξουν.
Γιατί αυτά (τα παιδιά) είναι…….

«Η ΑΝΟΙΞΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ
ΒΑΡΥΧΕΙΜΩΝΙΑ ΜΑΣ».!!!!!!
ΕΥΧΟΜΑΙ ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΧΑΡΑ,
ΕΥΤΥΧΙΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ ΣΤΗΝ
ΖΩΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ
ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΘΕΩΡΟΥΣΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΚΑΡΔΙΑΣ ΟΛΟΥΣ.!!!!!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΤΑΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ

ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-

δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ

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

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

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

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

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ  ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  ΘΕΣΗ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ,
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΑ  ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
Η ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ.

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εμπορική - τεχνική εταιρεία ζητά για μόνιμη εργασία
οδηγούς με ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης για πα-
ραδόσεις  εμπορευμάτων με οχήματα της εταιρείας.
Αρμοδιότητες

Παραλαβή και έλεγχος των εμπορευμάτων από τις
αποθήκες της εταιρείας

Παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες της ε-
ταιρείας

Μέριμνα για την ορθή χρήση των οχημάτων
Ευθύνη για τη συντήρηση των οχημάτων
Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης.
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΘΕΣΗ  ΓΙΑ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΕΣ)

Πρατήριο καυσίμων στην περιοχή της Μάνδρας ζητεί
Υπάλληλο.
Θέση πλήρους απασχόλησης 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

MAIL:   lzaphiri@sime.gr  ή genmanager@sime.gr
ΤΗΛ:   6937477291

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

S.I.M.E. Ε.Π.Ε.                                                                  
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                   

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19600

ΤΗΛ: 210 5551723-4 FAX:210 
5551860 

AUTOGAS 1                           
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΤΗΛ.: 210 5551055    

AUTOGAS 2 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ 2                                

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΣΤΑΜΟΥ

ΒΙ.ΠΕ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ.: 210 5556926  



Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 θριάσιο-15  

ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπ-
λώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΑ,ΔΙΚΥΚΛΑ Κ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της τιμολόγησης – τουλάχιστον 2
έτη            - Άριστη γνώση χειρι-
σμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμ-
ματος ERP            - Καλή γνώση
Αγγλικών (επιπέδου FCE)            -
Οργανωτική & επικοινωνιακή
ικανότητα

ΑΝΤΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 45 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άνω
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

Απαραίτητα Προσόντα
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλή-
σεις οίνων                                                                                     
Καλή Γνώση Αγγλικών

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυ-
νσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και
ERP

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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