
Αφαιρέθηκε η «Γαλάζια Σημαία»
από 15 ελληνικές ακτές

Οι αξιολογητές διαπίστωσαν σοβαρές ελλείψεις στην

επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων σε πέντε τομείες.

Στην πρώτη γραμμή της
μάχης για την κατάσβεση

της μεγάλης φωτιάς
στη Βαρυμπόμπη όλος ο

μηχανισμός της Περιφέρειας
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ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.

Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική ξεκίνησε
τη νέα σεζόν

Έναρξη προπονήσεων στον
Βύζαντα

ΟΛΟΝΥΧΤΙΑ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ
ΠΠύύρριιννοοςς  ΕΕφφιιάάλλττηηςς  σσεε  ΒΒααρρυυμμππόόμμππηη,,

ΤΤααττόόιι  &&  ΘΘρραακκοομμαακκεεδδόόννεεςς  
Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από έκρηξη σε πυλώνα της ΔΕΗ,

ανέφερε ο δήμαρχος Αχαρνών
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ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗ ΔΥΤΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης:
Σε επ’ αόριστον αναστολή οι
ανεμβολίαστοι υγειονομικοί

από 16 Αυγούστου

Παράταση έως 8 Αυγούστου
στις αιτήσεις για Παιδικούς

Σταθμούς – ΚΔΑΠ
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Υπερβολική ζέστη    

Άνεμοι : βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 30 έως  40 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαξιμιλιαν ός, Ξακουστός, Εξακουστοδιαν ός, 
Εξακουστωδιαν ός, Εξακουστός, Ξακουστή

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ Αχαρνών 7,

2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕΠαγκάλου 81, 2105547602

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝ. ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.Τσακάλωφ 11 & Μαστραχά 2,
Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660

ΑΧΑΡΝΕΣ
Κοντογιάννη Μαγδαληνή Κ.

Αγίας Τριάδος 35 & Σπετσών, 2102464226

Στο «καυτό» ζήτημα αν υπάρχει περίπτωση να
απολυθούν ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε νοσο-
κομεία και μονάδες φροντίδας απάντησε ο υπο-
υργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Ταυτόχρο-
να, ο υπουργός υπενθύμισε ότι από τις 16
Αυγούστου ξεκινούν οι επ’ αόριστον αναστολές
εργασίας στους υγειονομικούς.

«Πέρασε η νομοθετική ρύθμιση για υποχρεω-
τικότητα εμβολιασμών στα νοσοκομεία και τις
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και αναπήρων.
Το μετρό προχώρα από 16 Αυγούστου και μετά θα
τίθενται σε αναστολή όσοι δεν εμβολιάζονται και
με απόφαση του υπουργού Υγείας μπορεί να
επεκτείνεται το μετρό», τόνισε ο Κωστής Χατ-
ζηδάκης σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ.

«Αν θέλαμε να μιλήσουμε για απολύσεις, θα το κάναμε»
«Εγώ πιστεύω ότι οι εργαζόμενοι θα εμβολιαστούν. Από τη μια πλευρά υπάρχουν οι απολύσεις ως θεωρητική προ-

σέγγιση, από την άλλη η επιλογή να κάνουμε την προσευχή μας «Θεέ μου βοήθησε να φώτισε όσους δεν έχουν εμβο-
λιαστεί να πάνε να εμβολιαστούν». Δεν είμαστε ούτε με τη μια προσέγγιση ούτε με την άλλη. Αν θέλαμε να μιλήσουμε
για απολύσεις θα το κάναμε, αν θέλαμε να επιλέξουμε την προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ (…) «καλό να εμβολιαζόμαστε άλλα
όχι υποχρεωτικότητα» τα πράγματα θα οδηγούνταν προς τα πίσω. Ακολουθούμε ευρωπαϊκό δρόμο» υπογράμμισε ο
υπουργός Εργασίας.

Διαλέγουμε, συνέχισε ο κ. Χατζηδάκης, κάποιους τομείς προτεραιότητας που είναι οι πιο ευαίσθητοι θα δούμε πως
θα προχωρήσει και στη συνέχεια θα σταθμίσουμε τα πράγματα.

ΠΠύύρριιννοοςς  ΕΕφφιιάάλλττηηςς  σσεε  ΒΒααρρυυμμππόόμμππηη,,
ΤΤααττόόιι  &&  ΘΘρραακκοομμαακκεεδδόόννεεςς  

ΟΟλλοοννύύχχττιιαα  μμάάχχηη  μμεε  ττιιςς  φφλλόόγγεεςς  

Χατζηδάκης: Σε επ’ αόριστον αναστολή οι ανεμβολίαστοι 
υγειονομικοί από 16 Αυγούστου

Ε
φιαλτικές στιγμές ζουν ε οι κάτοικοι της Βόρειας
Αττικής, από τη μεγάλη και σοβαρή φωτιά στη Βαρ-
υμπόμπη. Η πυρκαγιά ξεκίν ησε λίγο μετά τη 1

χ θες το μεσημέρι και πήρε μέσα σε λίγες ώρες μεγάλη
έκταση. Η Πολιτική Προστασία, με μήν υμα από το 112,
εν ημερών ει τους κατοίκους σε Βαρυμπόμπη και Θρα-
κομακεδόν ες ν α εκκεν ώσουν  εν ώ, λίγο πριν  τις 20:00
το βράδυ η φωτιά επεκτάθηκε δυτικά του αεροδρομίου
στο Τατόι και στο Ολυμπιακό Χωριό. Στην  μάχ η για την
κατάσβεση της φωτιάς ήταν  εκατον τάδες πυροσβέστες
με δεκάδες οχ ήματα εν ώ μέχ ρι το τελευταίο φως του
ήλιου συν έδραμαν  ελικόπτερα και αεροσκάφη. Οι
επίγειες δυν άμεις της πυροσβεστικής εν ισχ ύον ται
συν εχ ώς. 
Μέσα σε έν α 24ώρο, ξέσπασαν  40 πυρκαγιές σε όλη τη
χ ώρα με τα σοβαρότερα προβλήματα ν α είν αι μεταξύ
άλλων  στην  Αττική, Εύβοια και Κω. Τρία ήταν  τα μέτω-
πα στην  Βαρυμπόμπη, εν ώ συν εχ είς αν αζωπυρώσεις
σημειών ον ταν . Εκκεν ώθηκαν  οικισμοί εν ώ η φωτιά με
μαν ία έκαιγε σπίτια.
Αργά το απόγευμα, διακομίστηκαν  με ήπια αν απν ευ-

στικά προβλήματα έξι κάτοικοι της περιοχ ής της Βαρ-
υμπόμπης εν ώ έν ας πυροσβέστης με δύσπν οια έχ ει
διακομιστεί στο ΓΝΑ 251. Οι υγειον ομικές δομές της
περιοχ ής βρίσκον ται σε πλήρη ετοιμότητα και σε κατά-
σταση μέγιστης επιχ ειρησιακής ετοιμότητας το ΕΚΑΒ.
Λόγω της έκτακτης κατάστασης, σε εφημερία τέθηκαν
τα ν οσοκομεία Γεν ν ηματάς, Σισμαν όγλειο και ΚΑΤ. Το
υπουργείο Υγείας, σε έκτακτη εν ημέρωση, τον ίζει όσοι
είν αι άν ω των  65 ετών  και όσοι αν τιμετωπίζουν  αν απ-
ν ευστικά προβλήματα ή καρδιολογικά, παιδιά ν α μην
κιν ούν ται στις περιοχ ές καθώς είν αι αποπν ικτική
ατμόσφαιρα.
Η αστυν ομία σε συν εργασία με την  πυροσβεστική,

πόρτα-πόρτα επισκέπτον ταν  τους κατοίκους ώστε ν α
τους βγάλουν  από τα σπίτια τους. Κάποιοι, αρν ούν ταν
ν α εγκαταλείψουν  την  κατοικία τους που με κόπο έχ τι-
σαν . Εκατον τάδες ήταν  οι κλήσεις για απεγκλωβισμούς
αλλά και από κόσμο που αν ησυχ ούσε για τους δικούς
του αν θρώπους.

Εργαζόμεν οι σε επιχ ειρήσεις και ομίλους κλήθηκαν  ν α
εγκαταλείψουν  τα γραφεία τους, εν ώ παιδιά εκκέν ωσαν
κατασκην ώσεις με τους γον είς τους ν α τρέχ ουν  ώστε
ν α παραλάβουν  τα παιδιά τους. Η εκτίμηση της ζημιάς
σε κατοικίες θα μπορέσει ν α γίν ει αφού σβήσουν  όλα
τα μέτωπα. Ωστόσο, η οικολογική καταστροφή είν αι
μεγάλη καθώς, μεγάλη έκταση δάσους έχ ει γίν ει στάχ τη.
Μεγάλη επιχ είρηση ήταν  σε εξέλιξη ώστε ν α σωθούν
εκατον τάδες άλογα των  ιππικών  ομίλων . Όσοι από
τους ιδιοκτήτες προσπάθησαν  ν ωρίτερα ν α φτάσουν
στους ομίλους, προκειμέν ου ν α δουν  πως θα αν τιμε-
τωπίσουν  την  όλη κατάσταση, αλλά και τι θα κάν ουν
με τα ζώα τους, δεν  τα κατάφεραν  καθώς η αστυν ομία
είχ ε κόψει την  κυκλοφορία. Εν  τω μεταξύ, εμφαν ώς
αποπροσαν ατολισμέν α τα άλογα βγήκαν  από τις εγκα-
ταστάσεις των  ιππικών  ομίλων  και άρχ ισαν  ν α
τρέχ ουν  στους δρόμους της Βαρυμπόμπης, προ-
σπαθών τας ν α ξεφύγουν  από τις φλόγες.
Ακόμη και μετά τις 10:30 το βράδυ, η φωτιά ήταν  σε
πλήρη εξέλιξη. Μαρτυρίες έκαν αν  λόγο ακόμη και για
εκρήξεις από τις φωτιές, εν ώ ν ωρίτερα σε δήλωση του
ο Περιφερειάρχ ης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, άφησε
αιχ μές για την  προέλευση και τα αίτια της πυρκαγιάς,
σημειών ον τας χ αρακτηριστικά πως δεν  μπορεί ν α
είν αι τυχ αία μια τέτοια φωτιά.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15



Tετάρτη 4 Αυγούστου 2021 θριάσιο-3

Ε
υχ άριστα ν έα επεφύλαξε
στους απόρους συν δημότες
μας η Κοιν ή Απόφαση των

Υπουργών  Αν άπτυξης και
Εργασίας που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ στις 29 Ιουλίου 2021 (Τεύχ ος
Β’- Φύλλο 3441). 

Αύξησε, για τη Δυτική Αττική,
κατά 272 % τον  προϋπολογισμό
του Προγράμματος Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συν δρομής, το
οποίο χ ρηματοδοτείται από το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Η αύξηση,
από 4.894.018 σε 13.344.018,81
€, αφορά στην  περίοδο 2018-
2019.

Με δεδομέν ο ότι, σε εθν ικό
επίπεδο, η αύξηση είν αι της τάξης
του 32%, αποδεικν ύεται η αποτε-
λεσματικότητα των  Δήμων  της
Δυτικής Αττικής και ιδίως του
Δήμου Φυλής που είν αι ο επικεφα-
λής εταίρος. Η ιδέα της συν ολικής
εφαρμογής του Προγράμματος Επι-
σιτιστικής Βοήθειας στους Δήμους
της Δυτικής Αττικής αν ήκει στο
Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού,
ο οποίος, με τη συγκατάθεση και
βοήθεια των  συν αδέλφων  του
Δημάρχ ων , αν έλαβε την  κεν τρική
διαχ είριση του Προγράμματος και
τη διαν ομή των  ειδών  στους Δήμο-
υς Ασπροπύργου, Ελευσίν ας,
Μάν δρας -Ευδυλλίας και Μεγαρέων .
Η θετική αξιολόγηση της διαχ είρι-
σης του Προγράμματος, που προή-
λθε μετά από εξον υχ ιστικούς

ελέγχ ους της εποπτεύουσας
Διαχ ειριστικής Αρχ ής συν έβαλε, τα
μέγιστα, στον  υπερδιπλασιασμό
του Προϋπολογισμού για τη Δυτική
Αττική.

Την  ικαν οποίησή του εξέφρασε
ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς.
“Ευχ αριστούμε τα Υπουργεία Αν ά-
πτυξης  και Εργασίας και Κοιν ω-
ν ικών  Υποθέσεων  που έδωσαν
στους Δήμους της Δυτικής Αττικής
τη δυν ατότητα ν α προσφέρουν
περισσότερα στους συμπολίτες
μας. 

Ο Δήμος μας δίν ει ιδιαίτερη
βαρύτητα στη στήριξη των  απόρ-
ων  και για το λόγο αυτό, παράλληλα
με το ΤΕΒΑ έχ ει αν απτύξει έν α

δίχ τυ κοιν ων ικής αλληλεγγύης, με
το Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο, το
Κοιν ων ικό Φαρμακείο και τις άλλες
κοιν ων ικές δομές. Ευχ αριστώ τους
συν αδέλφους Δημάρχ ους της Δυτι-
κής Αττικής Νίκο Μελετίου, Αργύρη
Οικον όμου, Γρηγόρη Σταμούλη και
Χρήστο Στάθη, τον  αν απλ. Δήμα-
ρχ ο Φυλής Γιώργο Αν των όπουλο
και όλα τα υπηρεσιακά στελέχ η της
Κοιν ων ικής Υπηρεσίας του Δήμου
Φυλής για τη βοήθειά τους. 

Παίρν ουμε όλοι, δύν αμη ν α
συν εχ ίσουμε την  προσπάθεια,
αφού με την  ίδια Υπουργική Απόφ-
αση το Πρόγραμμα επεκτείν εται
μέχ ρι 31-12-2022 ”, πρόσθεσε ο
Δήμαρχ ος Φυλής.

Μεγαλύτερη στήριξη στους απόρους από το Δήμο Φυλής και τους υπόλοιπους Δήμους της Δυτικής Αττικής

ΥΥΠΠΕΕΡΡΔΔΙΙΠΠΛΛΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΤΤΗΗΚΚΕΕ  ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΥΥΤΤΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ

ΓΓΠΠ: Προσοχή- Πολύ υψηλός
κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα
σε πολλές περιοχές της χώρας
Ν. Χαρδαλιάς: Επαγρύπνηση από όλους

Για ακραίο
κίνδυνο πυρκα-
γιάς προειδο-

ποιεί το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη
με κατάσταση Συναγερ-
μού στην ΠΕ Ρόδου και
πολύ υψηλό κίνδυνο
πυρκαγιάς σε πολλές
περιοχές για αύριο 4 Αυγούστου, ενώ έκκληση στους
πολίτες κάνει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων, Ν. Χαρδαλιάς, συνιστώντας
ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση από όλους.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκα-
γιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας, για αύριο Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021, προβλέ-
πεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερ-
μού (κατηγορία κινδύνου 5) για τα νησιά της ΠΕ Ρόδου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κιν-
δύνου 4) σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σε σχετική δήλωσή του
τονίζει:"Καλούμε τους συμπολίτες μας σε πλήρη επα-
γρύπνηση και συναγερμό. Σε άμεση προληπτική λήψη
μέτρων προστασίας της ζωής και της περιουσίας, αλλά
και του φυσικού περιβάλλοντος σύμφωνα με τις οδηγίες
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
(https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies). 

Σε αποφυγή οποιασδήποτε δραστηριότητας ή ενέρ-
γειας που μπορεί να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς!

Σε διαρκή κινητοποίηση σε κάθε γειτονιά, σε κάθε
χωριό, σε κάθε πόλη και άμεση ενημέρωση της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας στον αριθμό 199 ή στο 112 αν
αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.

Και τις επόμενες ημέρες επιβάλλεται να είμαστε όλοι
ιδιαίτερα προσεκτικοί, όλοι παρόντες, όλοι σε εγρήγορ-
ση και κινητοποίηση. Το Πυροσβεστικό Σώμα και όλες οι
δυνάμεις και οι εμπλεκόμενοι φορείς Πολιτικής Προ-
στασίας της χώρας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.

Ο
Δήμαρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόμου,
έδωσε το παρών στην ένα-

ρξη των ενημερωτικών, διαδικ-
τυακών, συναντήσεων στο πλαίσιο
του «Δικτύου πόλεων με Ποντιακές
Κοινότητες» που ίδρυσε η ΚΕΔΕ.
Υπενθυμίζεται, πως ο Δήμος Ελευ-
σίνας είναι ο μόνος που συμμετέχει
στο Δίκτυο, μετά το ενδιαφέρον που
εκδήλωσε η Δημοτική Αρχή. 

Πιο συγκεκριμένα, το προηγούμε-
νο διάστημα έγινε η πρώτη ενημερ-
ωτική συνάντηση των Δήμων που
δήλωσαν ενδιαφέρον να συμμε-
τέχουν στο «Δίκτυο πόλεων με Πον-
τιακές Κοινότητες» που ίδρυσε η
ΚΕΔΕ προκειμένου να κινητοποιή-
σει τη διεθνή κοινότητα και τους Διε-
θνείς Οργανισμούς για την παγκό-

σμια αναγνώριση της Γενοκτονίας
των Ποντίων, σε συνεννόηση πάντα
με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερ-
ικών.

Σκοπός του Δικτύου Πόλεων με

Ποντιακές Κοινότητες
είναι:

Η ευαισθητοποίηση
και  κινητοποίηση των
πόλεων και των τοπικών
κοινοτήτων του ελληνι-
σμού

Η δικτύωση και  ο
συντονισμός δράσεων
της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης προς την
κατεύθυνση της διεθ-
νούς αναγνώρισης της
Ποντιακής Γενοκτονίας

Η αξιοποίηση των σχέ-
σεων κάθε κοινότητας

με άλλες κοινότητες
Η προώθηση της λαογραφίας και

της πολιτιστικής κληρονομιάς των
Ποντίων

Καταγραφή των Ποντιακών Κοινο-

τήτων του εξωτερικού
Η συντονισμένη προσπάθεια

άσκησης επιρροής σε διεθνή κέντρα
λήψης αποφάσεων

Η ενημέρωση της παγκόσμιας
κοινότητας για τις πραγματικές δια-
στάσεις της Γενοκτονίας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής
ενημέρωσης, ο Αργύρης Οικονό-
μου επανέλαβε την αναγκαιότητα για
διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας
του Ποντιακού Ελληνισμού. Όπως
σημείωσε χαρακτηριστικά « Η Ελευ-
σίνα, στηρίζει κάθε προσπάθεια εξω-
στρέφειας και διεθνοποίησης της
Ποντιακής Γενοκτονίας. Είμαι πεπει-
σμένος, πως το Δίκτυο αυτό θα
βοηθήσει και σε άλλους στόχους,
όπως είναι η διάσωση της διαλέκτου
και της πολιτιστικής κληρονομιάς του
Πόντου». 

Ξεκίνησαν οι ενημερωτικές συναντήσεις στο «Δίκτυο πόλεων με Ποντιακές
Κοινότητες» που ίδρυσε η ΚΕΔΕ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας έδωσε το παρών 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ
Δ ι ε ύ θ υ ν σ η
Προμηθειών

Άνω Λιόσια, 02/08/2021
Αρ. πρωτ.: 23902

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκ-
τρονικό διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης εκείνο της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για
την προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ».
(Α.Μ. 93/2021)
Η συνολική εκτιμώμενη αξία
ανέρχεται στο ποσό των
744.000,00 € συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: 600.000,00€, ΦΠΑ
144.000,00 €). 
Φορέας χρηματοδότησης της
σύμβασης είναι ο Δήμος Φυλής. Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση
βαρύνει την με Κ.Α. 30.6662.10007
σχετική πίστωση του προϋπολογι-
σμού του Δήμου Φυλής για το οικο-
νομικό έτος 2021  με το ποσό των
100.000€, για το οικονομικό έτος
2022 με το ποσό των 400.000€ και
για το οικονομικό έτος 2023 με το
ποσό των 244.000€
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
προμήθεια των απαραίτητων
υλικών για την ανακατασκευή οδών
με μεγάλη κατά μήκος κλίση, στο
Δήμο Φυλής. Οι εν λόγω παραδό-

σεις δεν θα εκτελούνται από τον
προμηθευτή σε συνεχή βάση αλλά,
μετά από εντολή της Υπηρεσίας
τμηματικά, στη θέση των εκάστοτε
εκτελούμενων έργων και στις
ποσότητες που απαιτούνται στη
συγκεκριμένη θέση, διανεμημένες
κατάλληλα κατά μήκος των εκτελο-
υμένων έργων. Επίσης, προβλέπε-
ται, όταν το προσωπικό του Δήμου
δεν επαρκεί λόγω του φόρτου
εργασίας, να εκτελούνται αποκατα-
στάσεις με προσωπικό του
αναδόχου της παρούσης προμήθει-
ας. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσ-
σονται στους ακόλουθους κωδικούς
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV):
� 44200000-2 (Δομικά
υλικά)
� 50230000-6 (Υπηρεσίες
επισκευής, συντήρησης και συναφ-
είς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό
εξοπλισμό)
Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο του έργου. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από
την ημερομηνία ανάρτησης του
υπογεγραμμένου από τα συμβαλ-
λόμενα μέρη, συμφωνητικού στο
ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του
Ν.4412/2016).
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προ-
σβάσιμη µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, την 09/09/2021, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ (Ημερ-
ομηνία και ώρα Αποσφράγισης)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών ορίζεται η 03/09/2021
και ώρα 16:00 μ.μ. 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβα-
σης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα
για δημοσίευση στις 28/07/2021
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκ-
τρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας διακήρυξης) θα δημοσιευτεί
στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ και
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-

ούσας Διακήρυξης) όπως προβλέ-
πεται στην περίπτωση 16 της παρ-
αγράφου 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 διεύθυ-
νση: https://www.fyli.gr/.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη
και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr. όπου
η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρ-
μα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό
Αύξοντα Αριθμό: 135841.
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέ-
πεται από τις σχετικές διατάξεις του
Ν.4412/2016 [δημόσιες συμβάσεις
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών-
προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγω-
νισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών
φορέων, που υποβάλλουν κοινή
προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της καταλ-
ηκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να
λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέ-
πει να καταθέσουν με την προσφο-
ρά τους εγγύηση συμμετοχής ποσο-
στού (2%) επί της προϋπολογισθ-
είσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι
δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00
€).
Για περισσότερες πληροφορίες ως
προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής
και τη γνωστοποίηση της διακήρ-
υξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται όπως αναφέρεται
παραπάνω στην ηλεκτρονική πλα-
τφόρμα www.promitheus.gov.gr,
του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δώδεκα (12)
ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφο-
ρών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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Δεκαπέν τε ακτές βραβευμέν ες
από το Διεθν ές Πρόγραμμα Περι-
βαλλον τικής Εκπαίδευσης, Εν ημέρ-
ωσης και Ευαισθητοποίησης «Γαλά-
ζια Σημαία» αποσύρθηκαν  από τον
εθν ικό και διεθν ή κατάλογο του
2021 κι έχ ασαν  τη βράβευσή τους,
επειδή δεν  πληρούσαν  τα αυστηρά
κριτήρια του Προγράμματος, όπως
διαπιστώθηκε από τις μέχ ρι τώρα
αξιολογήσεις.

Στις εν  λόγω ακτές η ποιότητα
των  ν ερών  κολύμβησης παραμέν ει
εξαιρετική. Οι αξιολογητές όμως της
Ελλην ικής Εταιρίας Προστασίας της
Φύσης και διεθν είς αξιολογητές που
έκαν αν  απροειδοποίητες επισκέ-
ψεις, διαπίστωσαν  σοβαρές
ελλείψεις στην  επιβεβλημέν η τήρη-
ση των  κριτηρίων  που αφορούσαν
συγκεκριμέν α σε: παροχ ή υπηρε-
σιών  προς τους λουόμεν ους και
επισκέπτες, καθαριότητα, ορθή
πληροφόρηση, ασφάλεια λουομέ-
ν ων  και επισκεπτών  και προ-
στασία του φυσικού περιβάλλον τος
ακτής και παράκτιου χ ώρου.

Τα μέλη της Εθν ικής Επιτροπής
Κρίσεων  και η Συν τον ιστική Επιτρ-
οπή του Προγράμματος αποφάσι-
σαν , κατά τα προβλεπόμεν α, ν α
αποσύρουν  τις βραβεύσεις για το
2021, για ν α διαφυλαχ θεί το κύρος
και η αξιοπιστία του θεσμού.

Εκ μέρους της Εθν ικής Επιτρο-
πής Κρίσεων  και της Συν τον ιστικής
Επιτροπής του Προγράμματος, οι
15 ακτές, οι οποίες αποσύρον ται
είν αι οι εξής:

Ακτή Tολό, Δήμος Ναυπλιέων ,
Π.Ε. Αργολίδας

Ακτή Κον δύλι, Δήμος Ναυπλιέων ,
Π.Ε. Αργολίδας

Κυαν ή Ακτή, Δήμος Αλεξαν δρ-
ούπολης, Π.Ε. Έβρου

Ακτή Αλυκαν άς 1, Δήμος Ζακύν θ-
ου, Π.Ε. Ζακύν θου

Ακτή Αλυκές 1, Δήμος Ζακύν θου,
Π.Ε. Ζακύν θου

Ακτή Γιαλισκάρι, Δήμος Κέας,
Π.Ε. Κέας-Κύθν ου

Ακτή Οτζιάς, Δήμος Κέας, Π.Ε.
Κέας-Κύθν ου

Ακτή Κούν δουρος, Δήμος Κέας,
Π.Ε. Κέας-Κύθν ου

Ακτή Αράγια Πόρου, Δήμος Αργο-
στολίου, Π.Ε. Κεφαλον ιάς

Ακτή Καλλιθέα, Δήμος Κατερίν ης,
Π.Ε. Πιερίας

Ακτή Περίσταση, Δήμος Κατε-
ρίν ης, Π.Ε. Πιερίας

Ολυμπιακή Ακτή, Δήμος Κατε-
ρίν ης, Π.Ε. Πιερίας

Ακτή Παραλία, Δήμος Κατερίν ης,
Π.Ε. Πιερίας

Ακτή Κοριν ός, Δήμος Κατερίν ης,
Π.Ε. Πιερίας

Ακτή Άγιος Μάμας, Δήμος Νέας
Προπον τίδας, Π.Ε. Χαλκιδικής

Αφαιρέθηκε η «Γαλάζια Σημαία» από 15 ελληνικές ακτές
Οι αξιολογητές διαπίστωσαν σοβαρές ελλείψεις στην επιβεβλημένη

τήρηση των κριτηρίων σε πέντε τομείες.

Μνημόνιο συνεργασίας
με την Amazon 
υπέγραψαν Γεωργιάδης,
Πιερρακάκης
Η Ελλάδα αναβαθμίζει τη συνεργασία της
με την Amazon Web Services – Ξεκινά η
λειτουργία του περιφερειακού κόμβου
διαστήματος στην Αθήνα

Ν
έες προοπτικές στους τομείς της πολιτικής
διαστήματος, των τηλεπικοινωνιών, των δια-
στημικών τεχνολογιών, της διαστημικής

βιομηχανίας και της εκπαίδευσης ανοίγονται για
την Ελλάδα με τη συμφωνία που υπέγραψαν η
Ελληνική Κυβέρνηση και  η Amazon Web
Services. Το μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε
από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υπουργό Επικρατείας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη,
και τον Γενικό Διευθυντή της Amazon για την
Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική Cameron
Brooks και αφορά σε οικονομικές και τεχνολογικές
πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν με επίκεντρο
τη δημιουργία ενός Περιφερειακού Κόμβου Δια-
στήματος (regional space hub).

Πρόκειται για μια «ψηφιακή θερμοκοιτίδα», η
οποία θα ενθαρρύνει και θα ενισχύει ερευνητικές
και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που σχετίζον-
ται με την πολιτική διαστήματος. Σκοπός είναι ο
κόμβος να αποτελέσει μοχλό υλοποίησης των
στόχων που έχει θέσει η χώρα αναφορικά με την
ψηφιακή μετάβαση. Η λειτουργία του κόμβου περ-
ιλαμβάνει δύο επιμέρους δράσεις:
1. Τη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης και
εξειδίκευσης για επαγγελματίες του χώρου της
αεροδιαστημικής.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης και ο Δημοτικό Συμβούλιο σας προσκαλούν στην ετήσια επιμ-
νημόσυνη δέηση για τους πενήντα εκτελεσθέντες Πατριώτες από τους Γερμανούς κατακτητές στις
9-8-1944.

Η εκδήλωση μνήμης θα λάβει χώρα την Κυριακή 8 Αυγούστου στις 10:30πμ, στο μνημείο που
βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην Αγία
Σωτήρα.

Και αυτόν τον Αύγουστο μπροστά στο μνημείο των εκτελεσθέντων Ελλήνων, τα σωθικά μας
γεμίζουν από την τελευταία πνοή των ηρώων μας…

Και αυτόν τον Αύγουστο ο νους σταματά απότομα, αιχμαλωτίζεται θαρρείς και παραδίδεται στο μεγα-
λείο των 50 συμπατριωτών μας…

Την Κυριακή 8 Αυγούστου η εκδήλώση μνήμης 
για τους εκτελεσθέντες Πατριώτες στην Αγία Σωτήρα
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Νέο έγκλημα: Δολοφονία γυναίκας
από τον σύζυγό της 

στη Σωτηρίτσα Λάρισας

Μετά τη δολοφονία της Καρολάιν, της Γαρυφαλ-
λιάς, και της 31χρονης στην Δάφνη, νέα γυναι-
κοκτονία προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό.
Μια γυναίκα 43 ετών και μητέρα τριών παιδιών
δολοφονήθηκε από τον άντρα της στη Σωτηρίτσα,
στα παράλια του νόμου Λάρισας, τις πρωινές
ώρες της Τρίτης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 54χρο-
νος μπήκε μέσα στην ταβέρνα του αδερφού της
και πυροβόλησε την σύζυγό του περίπου 8
φορές. Στην συνέχεια κάλεσε την αστυνομία γύρω
στις 10.30 και παραδόθηκε.

Τελικώς δόθηκε παράταση, έως την  8η
Αυγούστου, για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα
«Εν αρμόν ιση Οικογεν ειακής και Επαγγελμα-
τικής Ζωής» περιόδου 2021-2022.

Η παράταση ήταν  αν αμεν όμεν η, καθώς στην
αρχή είχαν  παρατηρηθεί καθυστερήσεις και
προβλήματα στην  ηλεκτρον ική υποβολή των
αιτήσεων .

Τ
α προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι πυροσβέστες
στην 1η ΕΜΑΚ Ασπρ-

οπύργου και στο Πεζοπόρο
Τμήμα της Πυροσβεστικής στη
Μαγούλα έφερε πρόσφατα  ως
θέμα στη Βουλή το ΚΚΕ, υπό
μορφή Ερώτησης προς τον υπο-
υργό Προστασίας του Πολίτη.

Αν αλυτικά το κείμεν ο της
Ερώτησης που υπογράφουν  οι
βουλευτές του Κόμματος Γιάν ν ης
Γκιόκας, Νίκος Παπαν αστάσης και
Θαν άσης Παφίλης:

«Το Κομμουν ιστικό Κόμμα Ελλάδας
πραγματοποιεί αυτό το διάστημα
περιοδείες σε Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες και Κλιμάκια.

Στο πλαίσιο αυτό επισκέφθηκε
την  1η ΕΜΑΚ στον  Ασπρόπυργο
καθώς και το Πεζοπόρο Τμήμα της
Πυροσβεστικής στη Μαγούλα.
Από τη συζήτηση με τους πυρο-

σβέστες διαπιστώθηκαν  μια σειρά
από προβλήματα.
Πιο συγκεκριμέν α αν αφέρθηκε ότι

ιδιαίτερα οι εποχ ικοί πυροσβέστες
αγοράζουν  με χ ρήματα δικά τους τα
Μέσα Ατομικής Προστασίας,
δαπαν ών τας τουλάχ ιστον  200-300
ευρώ, όπως οι ίδιοι αν έφεραν , για
την  αγορά εξοπλισμού που είν αι
απαραίτητος για την  παρουσία
τους στα μέτωπα της πυρκαγιάς.
Η κυβέρν ηση είν αι υποχ ρεωμέν η

με την  πρόσληψη των  πυροσβε-
στών , ν α τους παρέχ ει όλο τον
απαραίτητο εξοπλισμό, για την
ασφαλή παρουσία τους στις πυρ-
καγιές.

Επίσης αν αφέρ-
θηκαν  στην  υπε-
ρ ω ρ ι α κ ή
α π α σ χ ό λ η σ η
κατά την  αν τιπ-
υρική περίοδο, η
οποία δεν  αμείβε-
ται, επιλέγον τας η
κυβέρν ηση τη
χ ορήγηση ρεπό,
τα οποία τις περ-
ισσότερες φορές,
λόγω του μεγάλου
αριθμού τους, δεν  χ ορηγούν ται.

Ακόμη επισήμαν αν  την  επικιν -
δυν ότητα του επαγγέλματος καθώς
και το δίκαιο αίτημά τους για την
έν ταξη του επαγγέλματος των  πυρ-
οσβεστών  στα Βαρέα και Αν θυγιει-
ν ά.Εξέφρασαν  επίσης την  εργα-
σιακή αν ασφάλεια των  εποχ ικών
πυροσβεστών  καθώς η κυβέρν ηση
της ΝΔ, αλλά και η προηγούμεν η
του ΣΥΡΙΖΑ διατήρησαν  το απα-
ράδεκτο καθεστώς των  ελαστικών
μορφών  απασχ όλησης, αφού στην
Πυροσβεστική εξακολουθούν  ν α
υπάρχ ουν  Πεν ταετούς Θητείας
πυροσβέστες και εποχ ικοί πυρο-
σβέστες.
Τόν ισαν  επίσης ότι η κυβέρν ηση

ετοιμάζει προκήρυξη διαγων ισμού,
που θα αφορά τους εποχ ικούς
πυροσβέστες, με σκοπό ν α γίν ουν
5ετούς θητείας, βάζον τας όριο
ηλικίας, με συν έπεια πολλοί από
τους σημεριν ούς εποχ ικούς πυρο-
σβέστες ν α μείν ουν  άν εργοι, παρά
το γεγον ός ότι καλύπτουν  αν άγκες
του Πυροσβεστικού Σώματος και
θα έπρεπε ν α έχ ουν  μόν ιμες και
σταθερές σχ έσεις εργασίας.

Η κυβέρν ηση οφείλει τώρα ν α βάλει
οριστικό τέλος στην  εργασιακή
αν ασφάλεια των  πυροσβεστών  με
την  κατάργηση των  ελαστικών
μορφών  απασχ όλησης (Πεν ταε-
τούς Θητείας, εποχ ικοί πυροσβέ-
στες).

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα
θα λάβει η κυβέρν ηση:

Για τη χ ορήγηση του απαραίτητου
ατομικού εξοπλισμού για την  αν τι-
μετώπιση των  πυρκαγιών , ώστε ν α
μπει οριστικά τέλος στο ν α αγορά-
ζουν  με δικά τους χ ρήματα οι πυρ-
οσβέστες τα Μέσα Ατομικής Προ-
στασίας και άλλα υλικά προ-
στασίας;

Για ν α μπει τέλος στις ελαστικές
σχ έσεις εργασίας στην  Πυροσβε-
στική με προσωπικό μόν ιμο, με
σταθερές εργασιακές σχ έσεις, ώστε
ν α καλύπτον ται οι αν άγκες σε
προσωπικό για όλη τη διάρκεια του
έτους; Για την  έν ταξη του επαγγέ-
λματος του πυροσβέστη στα Βαρέα
και Αν θυγιειν ά Επαγγέλματα;».

Παράταση έως 8 Αυγούστου στις αιτήσεις για
Παιδικούς Σταθμούς – ΚΔΑΠ

Ερώτηση προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για την 1η ΕΜΑΚ 
Ασπροπύργου και στο Πεζοπόρο Τμήμα της Πυροσβεστικής στη Μαγούλα 

Προσλήψεις 5 συμβασιούχων
στην ΕΦΑ Δυτικής Αττικής

Η ΕΦΑ Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την πρό-
σληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών
ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των
αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «Αρχαι-
ολογικές έρευνες για τη διευθέτηση ρέματος Αχα-
ρνών (Καναπίτσα) Ν. Αττικής, από Χ.Θ. 0+000
(Εκβολή στον Κηφισό) μέχρι Χ.Θ.
12+000» της πράξης «Διευθέτηση ρέματος Αχα-
ρνών (Καναπίτσα) Ν. Αττικής, από Χ.Θ. 0+000
(Εκβολή στον Κηφισό) μέχρι Χ.Θ. 12+000» για
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερ-
ομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη
λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από
την εξέλιξη αυτού.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 15 ατόμων στο
Δ. Αγίων Αναργύρων Καματερού

Γνωστοποιείται  η πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καμα-
τερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους.



Π
ολλές οι μικρές δια-
κοπές, αλλά ο
καύσων ας δεν

δημιούργησε, προς ώρας
τουλάχ ιστον , μείζον
πρόβλημα στο σύστημα
ηλεκτρισμού. Δούλεψε
καν ον ικά η "Μεγαλόπολη
3" για ν α αποφευχ θεί
εν δεχ όμεν ο μπλακ άουτ.

Και ν έο ρεκόρ δεκαετίας
αν αμέν εται ν α κάν ει
σήμερα η καταν άλωση
ρεύματος, ξεπερν ών τας
το χ θεσιν ό των  10.700
MW. Στο stand by  οι
βιομηχ αν ίες, αν αμέν ουν
την  εν τολή του ΑΔΜΗΕ
ν α «σβήσουν » με το
σύστημα ν α πον τάρει
πλέον  στα μελτέμια της
Πέμπτης, δηλαδή στις
εν ισχ ύσεις από τα αιολικά
πάρκα.

Αν  και ν ωρίς για απολο-
γισμό, εν τούτοις μετά τα
πρώτα 24ωρα καύσων α
το σύστημα δείχ ν ει ν α
αν τέχ ει. Τον  τόν ο για την
ώρα δίν ουν  μικροπροβλή-
ματα και μικρής διάρκειας
διακοπές σε Αττική, Λάρι-
σα, Αγρίν ιο και αλλού,
ωστόσο η αν ησυχ ία όλων
είν αι τι μπορεί ν α συμβεί
τις επόμεν ες ώρες. Κατά
πόσο έν α πεπαλαιωμέν ο
σύστημα, θα συν εχ ίσει

ν α αν τέχ ει επί μέρες
φορτία 9.000 και 10.000
και ν α καταπον είται,
χ ωρίς αστοχ ίες και απρ-
όοπτες βλάβες.

Η συμμετοχ ή του λιγν ίτη
καθοριστική. Τις περισσό-
τερες ώρες της Δευτέρας
συμμετείχ ε στη ζήτηση με
16%-18%, εν ώ η επί
μήν ες εκτός αγοράς
«Μεγαλόπολη 3» δούλεψε
καν ον ικά στη μεγαλύτερη
διάρκεια της ημέρας. Αν ά-
λογη η εικόν α και σήμερα.
Η πρόβλεψη του ΑΔΜΗΕ
για σήμερα στις 3 το
μεσημέρι μιλά για 8.520
MWh, αλλά μαζί τα φωτο-
βολταϊκά που δια-
συν δέον ται στο δίκτυο
του ΔΕΔΔΗΕ, η αιχ μή
πιθαν ότατα θα πλησιάσει
τις 11.000 MWh, κάν ον -
τας ν έο ιστορικό ρεκόρ.

Την  Πέμπτη αν αμέν εται
ν α φυσήξει και ν α αυξηθ-
εί η συμμετοχ ή των  αιο-
λικών , που εδώ και μέρες
είν αι μειωμέν η, όπως
δείχ ν ουν  και τα επίσημα
στοιχ εία. Χθες στις 10 το
βράδυ, οι ΑΠΕ, δηλαδή τα
αιολικά, συμμετείχ αν  με
μόν ο 6% στην  κάλυψη
του φορτίου. Έδωσαν
μόλις 527 MW, με το υπό-

λοιπο ν α καλύπτεται κατά
14% από λιγν ίτες (1.350
MW), 43% από φυσικό
αέριο (4.029 MW), 21%
από υδροηλεκτρικά (1.980
MW) και 16% από εισαγω-
γές (1.493 MW).

Αν ά πάσα στιγμή ο
ΑΔΜΗΕ μπορεί ν α εν ερ-
γοποιήσει τη διακοψιμότ-
ητα για όποιες ώρες χ ρεια-
στεί. Εως και χ θες αυτό
δεν  είχ ε απαιτηθεί. Αρκε-
τές πάν τως βιομηχ αν ίες
έχ ουν  ήδη αν αστείλει εθε-
λον τικά τη λειτουργία τους
για αυτή την  εβδομάδα
(μείωση φορτίου 200 MW
από τις χ αλυβουργίες).

Εξάλλου, συστάσεις
προς μεγάλους βιομηχ αν ι-
κούς καταν αλωτές ρεύμα-
τος ν α περιορίσουν  ή και

ν α μηδεν ίσουν  τη ζήτηση
κατά το διάστημα 6-10
μ.μ. χ θες απηύθυν αν  το
πρωί οι αρμόδιες αρχ ές,
σύμφων α με πληροφορίες
από τη βιομηχ αν ία.

Πρόκειται για το κρίσιμο
διάστημα του 24ωρου που
η ζήτηση (λόγω ζέστης και
χ ρήσης των  κλιματι-
στικών ) εξακολουθεί ν α
είν αι υψηλή αλλά δεν
υπάρχ ει η συν εισφορά
των  φωτοβολταϊκών  που
καλύπτουν  μεγάλο μέρος
της μεσημβριν ής αιχ μής.

Κατά τις ίδιες πληροφο-
ρίες η βιομηχ αν ία θα
αν ταποκριθεί προκειμέ-
ν ου ν α αποφευχ θούν
περαιτέρω κίν δυν οι για το
σύστημα ηλεκτροδότ-
ησης.
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Από ρεκόρ σε ρεκόρ η κατανάλωση ρεύματος - Συστάσεις στις βιομηχανίες

Αγαπητοί συμπολίτες,

Σας ενημερώνουμε πως το Δημοτικό Στάδιο
“Κοσμάς Παπανικολάου” θα συνεχίσει να παραμέ-
νει ΚΛΕΙΣΤΟ

τις ώρες 12:00 – 19:00 από 02/08/2021 έως
06/08/2021

λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα
σημειωθούν σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο
Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της
ΕΜΥ/ΕΜΚ.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΑΔΜΗΕ: Επανήλθαν τα κυκλώματα υπερυ-
ψηλής τάσης

Επανήλθαν σε λειτουργία τα κυκλώματα υπερυψηλής τάσης (400 κιλοβόλτ) που τέθη-
καν νωρίτερα εκτός εξαιτίας της πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη, κοντά στο Κέντρο Υπε-
ρυψηλής Τάσης Αγίου Στεφάνου του ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Διαχειριστή, η βλάβη προκάλεσε διαταραχή
τάσης με συνέπεια να επηρεαστεί η τροφοδοσία φορτίων της τάξης των 200 MW.

Επισημαίνεται ακόμη ότι δεν υπάρχει ζημιά ή βλάβη στις υποδομές του Συστήματος
Μεταφοράς αλλά και ότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε
συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με την Πολιτική Προστασία για την αντιμετώπι-
ση του.

NEA ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

“Κοσμάς Παπανικολάου”



Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερ-
ικών της χώρας, γνωστοποίησε
πως θα υπάρξουν μέτρα για νοι-
κοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες
που υπέστησαν ζημιές από τη
μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμε-
νων ημερών, στην Αχαϊα.

Μ
έτρα αν ακούφισης των  πληγέν των
από τις πρόσφατες φωτιές στην
Αχ αΐα, αν ακοίν ωσε ο αν απληρω-

τής υπουργός Εσωτερικών , Στέλιος
Πέτσας, ως επικεφαλής κυβερν ητικού
κλιμακίου, μετά το τέλος της σύσκεψης
που έγιν ε στην  Πάτρα.

Όπως είπε ο κ. Πέτσας, "το κυβερν ητικό
κλιμάκιο βρίσκεται στην  Αχ αΐα, κατόπιν
συν εν ν όησης και εν τολής του πρωθυ-
πουργού, προκειμέν ου ν α συν τον ίσο-
υμε τις εν έργειες που χ ρειάζεται ν α

γίν ουν  για την  αν ακούφιση των  πληγέν -
των , είτε είν αι ν οικοκυριά, είτε επιχ ειρή-
σεις είτε αγρότες".

"Όσον  αφορά το υπουργείο Εσωτερ-
ικών ", συν έχ ισε, "σε συν εργασία με
τους δήμους και την  περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, προχ ωρούμε στην  καταγραφή
των  αν αγκών  κοιν ων ικής προστασίας".
"Αυτές", όπως αν ακοίν ωσε, "περιλαμβά-
ν ουν  τη χ ορήγηση 600 ευρώ για τις
πρώτες αν άγκες διαβίωσης, μέχ ρι 6.000
ευρώ για την  αποκατάσταση οικοσκευής
των  πληγέν των  και ακολούθως θα
γίν ουν  οι καταγραφές από τα συν εργεία
για τα θέματα της στεγαστικής συν δρο-
μής".

Σε αυτό το σημείο, ο Στέλιος Πέτσας
επεσήμαν ε ότι "θέλω ν α πω έν α μεγάλο
ευχ αριστώ από καρδιάς σε όσους
επιχ είρησαν  στο πεδίο των  πυρκαγιών
και βοήθησαν , ώστε ν α σωθούν  αν θ-
ρώπιν ες ζωές και ν α προστατευθούν  οι
περιουσίες των  πολιτών ".
Απαν τών τας σε ερώτηση δημοσιογράφ-

ου, για το πόσο γρήγορα θα κιν ηθούν  οι
διαδικασίες, σχ ετικά την  αποκατάσταση
των  πληγέν των , ο Στέλιος Πέτσας είπε
ότι "θα ξεκιν ήσουν  άμεσα" και εξήγησε:
"Σε συν εν ν όηση που είχ αμε με τους
δημάρχ ους, έχ ουν  ήδη ξεκιν ήσει τα
συν εργεία των  τριμελών  επιτροπών  που

προβλέπεται ν α καταγράφουν  τις ζημι-
ές".
Επίσης, πρόσθεσε: "Για τον  καλύτερο

συν τον ισμό όσον  αφορά τα θέματα των
απαλλαγών  από ΕΝΦΙΑ, ζητήθηκε ν α
καταγράφον ται μαζί με τις κατοικίες και
τα στοιχ εία των  αν θρώπων  που
δηλών ουν  τις ζημιές τους, ώστε ν α ληφ-
θεί αυτό υπ΄ όψιν  από το υπουργείο
Οικον ομικών  πριν  από την  αποστολή
των  ειδοποιητηρίων  για τον  ΕΝΦΙΑ, αν
αυτό καταστεί δυν ατό".
"Θα έχ ουμε έν αν  συν τον ισμό με τους

δήμους και την  περιφέρεια, ώστε αν
προλάβουμε, πριν  από την  έκδοση των
ειδοποιητηρίων  για τον  ΕΝΦΙΑ, αυτά ν α
μην  αποσταλούν  ή αν  αποσταλούν  ν α
γίν ει η πρόβλεψη, προκειμέν ου ν α μην
καταβληθεί ο αν αλογούν  ΕΝΦΙΑ για εκεί
που υπάρχ ει ζημιά", πρόσθεσε.
Απαν τών τας σε άλλη ερώτηση, σχ ετικά

με την  εν ίσχ υση των  δομών  της τοπικής
αυτοδιοίκησης, ο Στέλιος Πέτσας αν έφε-
ρε ότι "όποιος έχ ει δει την  προσπάθεια
που έχ ει κάν ει αυτή η κυβέρν ηση στο
κομμάτι της πολιτικής προστασίας, από
την  ημέρα που αν έλαβε τα καθήκον τά
της, θα καταλάβει ότι δίν ουμε πολύ
μεγάλη έμφαση στην  πολιτική προ-
στασία".
Όπως σημείωσε, "όλη η προσπάθεια

που γίν εται και σε κεν τρικό επίπεδο με
την  αν αβάθμιση της γεν ικής γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, αλλά και τοπικό
επίπεδο, με το συν τον ισμό των  αν αγ-
κών  που υπάρχ ουν  σε πολιτική προ-
στασία και σε επίπεδο δήμων  και σε
επίπεδο περιφέρειας, έχ ει πολύ μεγάλη
απόσταση από αυτό που ξέραμε στο
παρελθόν ".

"Όσον  αφορά στον  εξοπλισμό", συν έχ ι-
σε, "δουλεύουμε συν εχ ώς για αυτό και
κατά την  διάρκεια της σύσκεψης έγιν ε
συζήτηση για τα απαραίτητα μηχ αν ήμα-
τα έργου, εν ώ ό,τι έχ ει ν α κάν ει με το
υπουργείο Εσωτερικών  θα προχ ωρήσει
επόμεν ο χ ρον ικό διάστημα".

Παράλληλα, ο αν απληρωτής υπουργός
Εσωτερικών , όπως αν αφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ, σημείωσε ότι "υπάρχ ει μία πολύ
μεγαλύτερη διαδικασία προμήθειας εξοπ-
λισμού από τη γεν ική γραμματεία Πολιτι-
κής Προστασίας, η οποία ξεπερν ά τα
100 εκατομμύρια ευρώ, που έχ ει εν ταχ θ-
εί στο Ταμείο Αν άκαμψης και θα
προχ ωρήσει και αυτή το επόμεν ο χ ρο-
ν ικό διάστημα. Πράγματα που δεν  έγι-
ν αν  για δεκαετίες, γίν ον ται τώρα", κατέλ-
ηξε ο αν απληρωτής υπουργός Εσωτερ-
ικών .
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Δεν θα υπάρχουν και
πολλά μέρη να πάνε οι
ανεμβολίαστοι , από τον
Σεπτέμβριο, χωρίς rapid
test ή μοριακό τεστ.

Έτσι, από τα να πάνε
στις δουλειές τους οι
ανεμβολίαστοι, στο Δημό-
σιο ή στον ιδιωτικό τομέα,
αλλά μέχρι και τα ψώνια
και το σούπερ μάρκετ, θα
χρειάζονται  ένα από τα
δύο τεστ. Το ίδιο εκτιμάται
πως θα ισχύει και για την
εστίαση. Αυτό είναι, με
λίγα λόγια, το τοπιο που
φαίνεται να διαμορφώνε-
ται.

Αξιοσημείωτες είναι οι
δηλώσεις Χαρδαλιά στην
ΕΡΤ,όπου τόνισε: «Ο
καθένας αναλαμβάνει την
ευθύνη του απέναντι σε
αυτήν τη μάχη. Η ευθύνη δεν είναι απέναντι μόνο
στους εαυτούς μας αλλά είναι απέναντι και στους
γύρω μας, στους ανθρώπους που αγαπάμε, που
ερχόμαστε σε επαφή. Η κυβέρνηση αυτό που πρέ-
πει να κάνει είναι να προασπίσει τη δημόσια υγεία
και να προφυλάξει την ανθρώπινη ζωή. Αυτό το
κάνει από την πρώτη στιγμή και με την ίδια λογική
και προσέγγιση από Σεπτέμβριο, με βάσει τα
πραγματικά επιδημιολογικά δεδομένα, θα
συνεχίσουμε».

Στις δηλώσεις του υφυπουργού Πολιτικής Προ-

στασίας, να προσθέσουμε του Χαράλαμπου Γώρ-
γου, μέλους της Επιτροπής Ειδικών. Όπως
σημείωσε οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να κάνουν
rapid test ακόμη και για το σούπερ μάρκετ. Παρα-
δέχτηκε ότι αυτή είναι περίπλοκη διαδικασία.

«Αν δεν εμβολιαστούμε, δεν μπορούμε να
αποκλειστούμε από το να πάμε να ψωνίσουμε στο
σούπερ μάρκετ, ή δεξιά και αριστερά. Θα πρέπει
λοιπόν να μπούμε σε μια διαδικασία ελέγχου για
λόγους υγειονομικής ασφάλειας. Αν αυτό θα γίνει
πριν μπούμε ή αν θα γίνει, φυσικά δύσκολο, δύο
φορές την εβδομάδα, να κάνει κάποιος τεστ για να

μπορεί να έχει μια σχετι-
κή ασφάλεια ότι  δεν
μεταδίδει και ότι δεν είναι
θετικός, θα μπούμε και σε
αυτό, αλλά είναι εξαιρετικά
πολύπλοκο, το καταλα-
βαίνετε, και καλό είναι να
το αποφύγουμε. Καταλα-
βαίνετε πόσο δύσκολο
είναι να κάνει κανείς ένα
rapid test για να πάει να
ψωνίσει -γιατί έτσι πρέπει
να κάνει. 

Γιατί μέσα στο μαγαζί
δεν μπορεί  να μπει
κανείς και να είναι θετικός
με τη Δέλτα και  να
μεταδίδει δεξιά και αριστε-
ρά, ακόμη και στους εμβο-
λιασμένους», δήλωσε Χ.
Γώργος.

Επιπλέον, να συνυπο-
λογιστούν και όσα διέρρε-

αν κυβερνητικές πηγές διέρρεαν, μέσω ΣΚΑΪ,
δηλαδή πως εξετάζεται η περίπτωση οι ανεμ-
βολίαστοι εργαζόμενοι να είναι υποχρεωμένοι να
πραγματοποιούν ένα ή δύο υποχρεωτικά εργα-
στηριακά τεστ την εβδομάδα. Το κόστος φαίνεται,
δε, πως θα βαραίνει τους πολίτες.

Σύμφωνα με τους ίδιους σχεδιασμούς,  φαίνεατι
πως έρχεται και η επίδειξη αρνητικού τεστ στους
κλειστούς χώρους γενικά. Ψάχνεται, δε, τρόπος
για να μπορεί κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί και στο λια-
νεμπόριο.

Ανεμβολίαστοι: Rapid test ή μοριακό παντού 
– Δημόσιο, Εργασία, σούπερ μάρκετ, ψώνια, εστίαση

Πέτσας: Ανακοίνωσε μέτρα για τους πληγέντες της φωτιάς στην Αχαϊα
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Το ήμισυ του πληθυσμού
της Ευρωπαϊκής Ενωσης
έχει εμβολιασθεί πλέον

πλήρως κατά της Covid, σύμφω-
να με χθεσινό ρινό υπολογισμό
του AFP (Γαλλικό Πρακτορείο).

Συνολικά, το ποσοστό μεταφρά-
ζεται σε 223,8 εκατομμύρια
άτομα που έχουν λάβει και τις
δύο δόσεις εμβολίου ή μία δόση
μετά από νόηση ή μία δόση 

μονοδοσικού εμβολίου.
Από τα 27 κράτη μέλη της Ενω-

σης, τα 13 έχουν υπερβεί το όριο
του 50% των πλήρως εμβολια-
σμένων, ανάμεσά τους και οι
ευρωπαϊκές χώρες με τον
μεγαλύτερο πληθυσμό: Ισπανία
(58%), Ιταλία (54%), Γαλλία
(53%) και Γερμανία (52%).

Οι χώρες με τα υψηλότερα 

ποσοστά είναι η Μάλτα ( (74%,
με πληθυσμό μισού εκατομ-
μυρίου), το Βέλγιο (59%) και η
Ισπανία (58%). Οι λιγότερο εμβο-
λιασμένες χώρες είναι η Βουλγα-
ρία (14%) και η Ρουμανία (25%).

Περί το 60% του πληθυσμού
της ΕΕ (59,5%) έχει λάβει του-
λάχιστον μία δόση εμβολίου,
δηλαδή 265,9 εκατομμύρια
άτομα.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ξεπε-
ράσει πλέον τις Ηνωμένες Πολι-
τείες: την 1η Αυγούστου, το
49,7% του πληθυσμού των ΗΠΑ
ήταν πλήρως εμβολιασμένο
(έναντι 49,8% για την ΕΕ) ενώ το
57,8% του αμερικανικού πληθυ-
σμού είχε λάβει τουλάχιστον μία
δόση (έναντι 59,3% για την ΕΕ).

Κάθε μία ημέρα της περασμέν-
ης εβδομάδας, η ΕΕ χορηγούσε
δόσεις στο 0,6% του πληθυσμού
της, ρυθμός μειωμένος, αλλά
τρεις φορές μεγαλύτερος από
των ΗΠΑ (0,2%).

Ο μισός πληθυσμός της ΕΕ είναι πλήρως εμβολιασμένος Στην πρώτη γραμμή της
μάχης για την κατάσβεση
της μεγάλης φωτιάς στη
Βαρυμπόμπη  όλος ο μηχα-
νισμός της Περιφέρειας 
Γ. Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής συνδράμει με
όσα μέσα διαθέτει στο δύσκολο έργο της Πυρο-
σβεστικής, ενώ συμβάλει στον απεγκλωβισμό και
την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών» 

Στην πρώτη
γραμμή της
μάχης για την
κατάσβεση της
καταστροφικής
φωτιάς στην
Βαρυ μπόμπη
ο Περιφερει-
άρχης Αττικής
Γ. Πατούλης,
Αντιπεριφερει-
άρχες τέθηκε
και  όλος ο
μ η χ αν ι σ μ ό ς
Πολιτικής Προ-
στασίας της
Πε ρ ι φέ ρ ε ι ας
Αττικής. 
Η Περιφέρεια Αττικής με εντολή του Περιφερει-
άρχη συνέδραμε  από την πρώτη στιγμή στις προ-
σπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς,  ενώ
σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και ομάδες
εθελοντών  βοηθά στον απεγκλωβισμό πολιτών. 
Στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκονται αυτή την ώρα,
συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής και της
Πολιτικής Προστασίας, 21 υδροφόρες, 4 ερπ-
υστριοφόρα μηχανήματα έργου και  φορτηγά.  Ο
Περιφερειάρχης βρίσκεται  στο σημείο και
συντονίζει τις προσπάθειες  που καταβάλλονται,
ενώ ενημερώνεται συνεχώς για το πως εξελίσσε-
ται η κατάσταση. 
Στο σημείο βρέθηκαν χθες επίσης ο Αντιπεριφερ-
ειάρχης Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλης, ο
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Ν. Πέππας, η
Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Λ. Κεφαλο-
γιάννη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής
Αθ. Αυγερινός, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος Αθ. Κατσιγιάννης, στελέχη της Πολιτι-
κής Προστασίας και των υπηρεσιών της Περιφέρ-
ειας.   
Λόγω της πυρκαγιάς, έχουν ήδη εκκενωθεί πολ-
λές περιοχές. Σε πολλές από τις περιπτώσεις
απεγκλωβισμού έχει συμβάλει και ο Μηχανισμός
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, ενώ
βρίσκεται σε επιφυλακή σε περίπτωση που κριθ-
εί αναγκαίο να εκκενωθούν σημεία που κρίνονται
επικίνδυνα, (οικίες, Μονάδες Φιλοξενίας Ηλικιω-
μένων, κ.α) 
Με αφορμή τις πυρκαγιές ο Περιφερειάρχης
δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή, ο Μηχανισμός
της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται επί ποδός αντα-
ποκρινόμενος στις ανάγκες της υπηρεσίας Πολιτι-
κής Προστασίας και της Πυροσβεστικής, συνδρά-
μουμε με όσα μέσα διαθέτουμε στο δύσκολο έργο
της κατάσβεσης.
Είναι ανάγκη αυτές τις δύσκολες στιγμές όλοι να

επιδείξουμε ψυχραιμία και να ακολουθήσουμε τις
οδηγίες που δίδονται προκειμένου να προστατέ-
ψουμε τις ζωές μας. Βασική μας έγνοια αυτή τη
στιγμή η ασφάλεια των πολιτών».

ΕΥΔΑΠ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΞΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ 

Εκτός λειτουργίας το αντλιοστάσιο στο ρέμα της Χελιδονούς

Η ΕΥΔΑΠ εν ημερών ει ότι η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε τεράστια καταστροφή  στην  περιοχ ή της Βαρ-
υμπόμπης απο χ θες μεσηβριν ές ώρες, είχ ε ως αποτέλεσμα ν α τεθεί εκτός λειτουργίας το αν τλιοστάσιο στο ρέμα
της Χελιδον ούς λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης στην  περιοχ ή.  Ειδικότερα,  μέσω της  συγκεκριμέν ης εγκατά-
στασης υδροδοτούν ται οι περιοχ ές:  Αγία Παρασκευή, Χολαργός, Γέρακας, Παλλήν η, Παιαν ία, Γλυκά Νερά,
Κάτζα, Κορωπί, Κερατέα, Λαυρεωτική, Μαρούσι, Χαλάν δρι και περιοχ ές του Δήμου Διον ύσου. 
Τα συν εργεία της ΕΥΔΑΠ από την  πρώτη στιγμή καταβάλλουν  τεράστιες προσπάθειες, θέτον τας σε λειτουργία
εν αλλακτικούς τρόπους υδροδότησης, προκειμέν ου ν α συν εχ ιστεί απρόσκοπτα η τροφοδότηση των  παραπά-
ν ω περιοχ ών . 
Ωστόσο, η πυρκαγιά βρίσκεται προς το παρόν  σε πλήρη εξέλιξη με απροσδιόριστο χ ρόν ο αποκατάστασης της

βλάβης ηλεκτροδότησης του αν τλιοστασίου.  Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ συν ιστά στους κατοίκους των  παρα-
πάν ω περιοχ ών  ν α καταν αλών ουν  ν ερό με τη μέγιστη δυν ατή σύν εση.
Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή επικοιν ων ία και πλήρη συν εργασία με τις επιχ ειρησιακές δυν άμεις που δρουν
στην  περιοχ ή, επιδιώκον τας την  τάχ ιστη αποκατάσταση λειτουργίας του αν τλιοστασίου.
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ΓΑΜΟΣ

O SELVIO CENKA TOY YLLI CENKA ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΜΟΖΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ LILA
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΚΑΙ Η ΒΕΝΙΣΑ ΖΙΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΟ ΖΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΗΣ ΥΛΚΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 
ΖΥΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

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

ΓΑΜ ΟΣΓΑΜ ΟΣ
Ο ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΜΠΟΦ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΙΟΥΚΑΡΕΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΞΙΜΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΖΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ
ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  

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

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816
48
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ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.

Με πολύ όρεξη και
εν θουσιασμό υπό
τις οδηγίες του
έμπειρου προπον -
ητή Μουράτ Σερο-
πιάν  και του συν ε-
ργάτη του Χαράλαμ-
που Χαραλαμπίδη
( γ υ μ ν α σ τ ή ς ) ,
ξεκίν ησε η προετοι-
μασία του

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. με σύσσωμη την  παρουσία
της Διοίκησης του Συλλόγου.
Στην  προετοιμασία το παρόν  έδωσαν  όλες οι ν έες
μεταγραφές-προσθήκες (Γιώργος Λώλος, Νίκος Λαζα-
ρίδης, Μιχ άλης Μαρής, Στάθης Συριόπουλος), εν ώ
εν τός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν  και άλλες
μεταγραφές και παράλληλα θα αν ακοιν ωθεί και το
όν ομα του ν έου γυμν αστή τερματοφυλάκων .
Οι ποδοσφαιριστές ξεκίν ησαν  δυν αμικά τις προπον ή-
σεις έτσι ώστε στο τέλος της προετοιμασίας, “οι
σταχ υοφόροι” ν α παρουσιάσουν  έν α αξιόλογο και
αν ταγων ιστικό σύν ολο προκειμέν ου η ομάδα του
Παν ελευσιν ιακού ν α κάν ει την  όσο δυν ατόν  καλύτε-
ρη πορεία στο Πρωτάθλημα της Γ’ Εθν ικής και στο
Κύπελλο Ελλάδος.
Ο Παν ελευσιν ιακός Α.Ο. γιορτάζει φέτος τα 90 χ ρόν ια
της έν δοξης ιστορίας του και φιλοδοξεί στο τέλος της
φετιν ής σεζόν  αυτό το γεγον ός ν α εορτασθεί με την
όσο τον  δυν ατόν  καλύτερη πορεία και γιατί όχ ι ν α
παν ηγυρίσει την  άν οδο στην  f ootball league.

Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική ξεκίνησε Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική ξεκίνησε 
τη νέα σεζόντη νέα σεζόν

Με όνειρα και φιλοδοξίες ξεκίνησε τη νέα χρονιά
στο Εθνικό Στάδιο Μεγάρων την προετοιμασία του
ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική.Η πρώτη προπόνηση
της ομάδας μας πραγματοποιήθηκε υπό τις
οδηγίες του προπονητή Χάρη Κουστέρη.

Ξεκίνησε η προετοιμασία του Βύζαντα
Μεγάρων

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκέντρωση των ποδο-
σφαιριστών του Βύζαντα με αφορμή την έναρξη της
προετοιμασίας.
Τους ποδοσφαιριστές αλλά και το προπονητικό team
υποδέχτηκε η πρόεδρος  αλλά και μέλη  του Δ.Σ, με την
Ιωάννα Ρήγα στην σύντομη ομιλία της να τους καλωσο-
ρίζει και να τους εύχεται καλή ποδοσφαιρική χρονιά με
υγεία και επιτυχίες, ενώ από την πλευρά του ο εκ των
αντιπροέδρων του Βύζαντα Τάσος Σάλτας ανέλυσε τους
στόχους της ομάδας.
Κοντά στην ομάδα,  βρέθηκαν και εκπρόσωποι του
συλλόγου παλαιμάχων, πρόσωπα που αποτελούν την
ζωντανή ιστορία του Βύζαντα, οι οποίοι δήλωσαν αρω-
γοί στην μεγάλη προσπάθεια που κάνει η
διοίκηση.Σκληρή δουλειά και πειθαρχία ζήτησε ο προ-
πονητής Γιάννης Ρόκας, ο οποίος υπενθύμισε πως η
φανέλα της ομάδας του Βύζα είναι βαριά, προτρέποντας
τους ποδοσφαιριστές να δώσουν τον καλύτερό τους
εαυτό ώστε να ευοδωθούν οι στόχοι που έχει θέσει η
διοίκηση, ενώ πρόγραμμα εκγύμνασης ανέλυσε ο
γυμναστής Πάικος Λεβεντούρης.Στην πρώτη προπόν-
ηση συμμετείχαν 22 ποδοσφαιριστές, ενώ απουσίασαν
με άδεια οι Αμαραντίδης,  Μαυρονάσος και Φουρνάρης.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ: Αφαν ισμό των  
ομάδων  και των  παραγόν των

Τέσσερις ομάδες δεν θα συμμετέχουν στη νέα
Σούπερ Λιγκ 2 κάτι που ήταν γνωστό στην πιάτσα
εδώ και καιρό όπως ότι θα υπάρχουν και άλλες
απώλειες μέσα στον Αύγουστο θεωρείστε το
δεδομένο.
Σε κάποιες περιπτώσεις θα μιλάμε για τελείως
διάλυση των ομάδων και κάποιες δεν θα συμμε-
τέχουν ούτε στη Γ Εθνική.
Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή
Η Παναχαϊκή είναι μία τεράστια ομάδα πού είχε

πάρα πολλές προϋποθέσεις με ένα τεράστιο
μείον ότι ήταν καταχρεωμένοι και η στρατηγική
που χρησιμοποιήθηκε θύμισε περισσότερο
οπαδό παρά ομάδα που ήθελε εξυγίανση
Όμως ένα είναι σίγουρο ότι θα ξαναβρεί το δρόμο
της.
Για τους άλλους τι να πεις Δεν είναι εύκολο να
βρεις 600 χιλιάρικα ούτε να φτιάξεις γήπεδο σε
ένα μήνα και ούτε να βρεις σπόνσορες για επαγ-
γελματική ομάδα οπότε νομίζω το σχέδιο ήταν
καταδικασμένο και επαναλαμβανόμενο και άλλες
χρονιές εξαρχής με λίγα λόγια το είχαμε ξαναδεί το
έργο και θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε εάν δεν
αλλάξουν εξαρχής οι προϋποθέσεις που θα πρέ-
πει να έχει μία ομάδα για να μπορέσει να ανέβει
σε μια επαγγελματική κατηγορία.
Κάποιοι άνθρωποι χάσανε πολλά λεφτά τόσα ώστε
να τους κάνουν πιθανόν να μην ξανασχοληθουν με
το ποδόσφαιρο ή όταν το ξανά επιχειρήσουν να
συνεργαστούν και να δουλέψουν με ανθρώπους
του ποδοσφαίρου εξειδικευμένους και όχι με ανθ-
ρώπους που απλά είχαν παίξει και αυτοί μπάλα
κάποτε γιατί το μοντέλο αυτό πέραν του ξεπερα-
σμένου και του απόλυτα αποτυχημένου οδηγεί και
στην οικονομική καταστροφή και τον αφανισμό των
ομάδων και των παραγόντων.

NEM:  Εις το επανιδείν Μάικ & Θάνο!

Ραζής & Δομπρογιάννης, ακόμα δύο στενάχωρες αποχωρήσεις από τη φλόγα (�) μας!  Δυστυχώς
το στρατιωτικό & κάποιες άλλες παράμετροι αποδείχθηκαν ανυπέρβλητα εμπόδια & δυο από τα
καλύτερα παιδιά, που έχουν φορέσει τη φανέλα μας, δεν θα είναι φέτος μαζί μας.
Ο Μιχάλης Ραζής & ο Θανάσης Δομπρογιάννης θα αγωνιστούν τελικά σε άλλες ομάδες &
αισθανόμαστε την ανάγκη να τους ευχαριστήσουμε για την προσφορά τους & την αψεγάδιαστη
συμπεριφορά τους στην ομάδα & την πόλη μας.
Εις το επανιδείν Μάικ & Θάνο!

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ:  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 30/8ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ:  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 30/8

Λίγους μήν ες πρινΛίγους μήν ες πριν
κλείσει 2 δεκαετίεςκλείσει 2 δεκαετίες
«ζωής» και προσφο«ζωής» και προσφο--
ρά στην  αθλητιώσαρά στην  αθλητιώσα
ν εολαία των  Μεγάρν εολαία των  Μεγάρ--
ων  ο σύλλογος τουων  ο σύλλογος του
ΑΣ Ευκλείδης  ετοιμάΑΣ Ευκλείδης  ετοιμά--
ζεται για την  ετήσιαζεται για την  ετήσια
γεν ική του συν έλευγεν ική του συν έλευ--
ση.ση.
Ο ΑΣ Ευλείδης έν αΟ ΑΣ Ευλείδης έν α
υγιές οικον ομικά καιυγιές οικον ομικά και
δραστήριο σωματείο,δραστήριο σωματείο,
συν εχίζον τας στοσυν εχίζον τας στο
δρόμο της εξωστρέφδρόμο της εξωστρέφ--
ειας και της διαρκούςειας και της διαρκούς
αν αν έωσης, απεαν αν έωσης, απε--
υθύν ει πρόσκληση σε όποιον  αγαπάει τον  ερασιτεχν ικό αθλητισμό ν α στηρίξει τηυθύν ει πρόσκληση σε όποιον  αγαπάει τον  ερασιτεχν ικό αθλητισμό ν α στηρίξει τη
συν έχεια της πορείας του.  Θα ακολουθήσουν  ν έες αν ακοιν ώσεις.συν έχεια της πορείας του.  Θα ακολουθήσουν  ν έες αν ακοιν ώσεις.
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία
Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718FAX:
2132042714e-mail :dperious-
promhth@fyli.gr

Άνω Λιόσια,  03/08/2021
Αριθ. Πρωτ.:  24031

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Διεθν ούς Αν οικτού Ηλεκτρον ι-
κού Διαγων ισμού, 
για την  αν άδειξη αν αδόχου για
την  υπηρεσία
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ.:  212/2021, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού
552.120,00 € χωρίς Φ. Π. Α.
24%   (684.628,80€ με
Φ.Π.Α.24% ) 

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
Διεθνές Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του Ν. 4412/2016 και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής,
για την ανάδειξη αναδόχου για
την υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΗ

Χ Ω Μ Α Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ», συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού 552.120,00 €
χωρίς Φ. Π. Α. 24%  (684.628,80€
με Φ.Π.Α.24%).

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η
μίσθωση χωματουργικών μηχαν-
ημάτων, τα οποία θα χρησιμοποι-
ηθούν εντός των ορίων του
Δήμου Φυλής, για την απο-
μάκρυνση προϊόντων εκσκαφών,
φερτών, από πάσης φύσεως απο-
ρρίμματα (μπάζα, σκουπίδια,
ογκώδη αντικείμενα, ξηρά χόρτα
κλπ) και γενικά καθαρισμό των
ρεμάτων της ευρύτερης περιοχής
του Δήμου, με σκοπό τη διασφά-
λιση της πόλης από ενδεχόμενες
πλημμύρες, κατά τους χειμερι-
νούς μήνες, και την προάσπιση
της ασφάλειας και της περιουσίας
των περιοίκων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατα-
τάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
45520000-8 “Ενοικίαση εξοπλι-
σμού χωματουργικών εργασιών
με χειριστή”.  Προσφορές υπο-
βάλλονται για το σύνολο των
υπηρεσιών της μελέτης.
Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι ο 
Δήμος Φυλής. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
για την παροχή της ανωτέρω

υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν
των 684.628,80€ με ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
552.120,00€) και θα βαρύνει την
εγκεκριμένη πίστωση Κ.Α. 30-
6234.10001 του προϋπολογι-
σμού των οικονομικών  ετών
2021. 2022  &  2023  του Δήμου
Φυλής ως  πολυετής  δαπάνη
(Ποσό απορρόφησης στο 2021=
39.680€,  στο 2022= 322.474,40€
& στο 2023 = 322.474,40€). 

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι το
ανώτερο μέχρι εξαντλήσεως του
συμβατικού ποσού και αρχίζει
από την ημερομηνία υπογραφής
του συμφωνητικού και για 2 έτη
από την υπογραφή της σύμβα-
σης.
Η μίσθωση για κάθε μηχάνημα

αρχίζει από την ημερομηνία υπο-
γραφής του συμφωνητικού αυτής
μέχρι εξαντλήσεως του συμβατι-
κού ποσού τουλάχιστον μέχρι το
τέλος του οικονομικού έτους
2021, 2022 και 2023. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κρι-
τήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφο-
ράς, βάσει τιμής.

Η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών ανέρχεται κατ’
ελάχιστον σε 30 ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης
της προκήρυξης σύμβασης κατά

το άρθρο 27, παρ.1 του Ν.
4412/2016 επειδή η υποβολή
των προσφορών θα γίνει με ηλεκ-
τρονικά μέσα, κατά την παρ. 4
του ιδίου άρθρου.

Η καταληκτική ημερομην ία παρα-
λαβής των  προσφ ορών  είν αι η
10/09/2021 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 16:00.

Η διαδικασία (αποσφ ράγιση) θα
διεν εργηθεί με χρήση του Εθν ι-
κού Συστήματος Ηλεκτρον ικών
Δημόσιων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρ-
εσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικ-
τυακή Πύλη
www.promitheus.gov .gr) την
16/09/2021, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7
και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσα-
ρτήματος I της ως άνω Συμφ-

ωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολ-
υμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες), εγγυητι-
κή επιστολή συμμετοχής, 2% της
προεκτιμούμενης αξίας της
σύμβασης (ενδεικτικός  προϋπο-
λογισμός), εκτός Φ. Π. Α., ποσού
έντεκα χιλιάδων σαράντα δύο
ευρώ και σαράντα λεπτών
(11.042,40 €). Στην περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων, η
εγγύηση συμμετοχής περιλαμβά-
νει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς του
άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι
μέχρι 150 ημερών από την επό-
μενη της διενέργειας του διαγωνι-
σμού, άλλως η προσφορά απο-
ρρίπτεται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τους προσφέροντες να παρ-

ατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συμμετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική δια-
κήρυξη. 

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 διαγω-
νισμού επισκεπτόμενοι την ιστο-
σελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr καθώς και  την
επίσημη  πλατφόρμα του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Η
περίληψη της Διακήρυξης, ανα-
ρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ι σ τ ό τ ο π ο
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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

αριθμ.16ης / 2021συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 130
ΘΕΜΑ:Λήψη απόφ ασης  επί
της υπ’αριθ. 16/2021 απόφ α-
σης  Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής με θέμα: «2ηΑν άρτηση
(Β2 Στάδιο) της Πολεοδομικής
Μελέτης τμήματος της Ζών ης
Χον δρεμπορίου Δήμου Ασπρ-
οπύργου, σύμφ ων α με την  υπ’
αριθ..πρτ. 11632/23-06-2021
Εισήγηση της Δ/ν σηςΠολεο-
δομίας & Τ.Υ.».

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:30 μ.μ., συνή-
λθε σε τακτική δημόσια συνε-
δρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.
429/12-03-2020 Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση Υπουργών Οικο-
νομικών, Εσωτερικών και Επι-
κρατείας (Β’ 850/13-03-2020), η
οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539), το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την υπ’αριθ. 13583/16-

07-2021,έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Γ. ΤΣΟΚΑ,  σύμφωνα με την δια-
δικασία των διατάξεων των άρθ-
ρων 67,  της παρ. 51  (όπως
έχουν τροποποιηθεί με τις διατά-
ξεις του άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις
του άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
στην έναρξη της συνεδρίασης,
συμμετείχαν 30 μέλη του
Συμβουλίου. Στο συγκεκριμένο
θέμα, συνολικά  συμμε-
τείχαν30από τα 33 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τ Σ Ο Κ Α Σ

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5) ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

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

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

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

13) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

20) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ 
21) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

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

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
28) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
29) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
30) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2) Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι Δ Η Σ

ΠΑΥΛΟΣ
3) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Στην συνεδρίαση συμμετείχε  ο
Δήμαρχος κος Νικόλαος
Μελετίου.

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

συνεδρίασης,σύμφωνα με την
υπ’αριθ. 429/12-03-2020 Κοινή
Υπουργική Απόφαση Υπο-

υργών Οικονομικών, Εσωτερ-
ικών και Επικρατείας (Β’ 850/13-
03-2020), η
οποία αντικατέστησε την υπ’

αριθ. πρτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-
2005  Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση
(Β’ 539).Εισηγούμενος το

10οθέμα της ημερήσιας διάταξης
,σύμφωνα με τις δ/ξεις  της  παρ.
7 του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,

όπως τροποποιήθηκε με τις
δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 74
του Ν.
4555/2018με τίτλο:«Λήψη

απόφασης  επί της υπ’αρ-

ιθ.16/2021 απόφασης  Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής με θέμα:
«2ηΑνάρτηση (Β2 Στάδιο) της
Πολεοδομικής Μελέτης τμήματος
της Ζώνης Χονδρεμπορίου
Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα
με την υπ’αριθ. πρτ. 11632/23-
06-2021 Εισήγηση της
Δ/νσηςΠολεοδομίας &
Τ.Υ.»,έθεσε υπόψη των
μελώντην υπ’ αριθ.16/2021
απόφαση της Επιτροπής Ποιότ-
ητας Ζωής με ΑΔΑ:ΨΚΡΨΩΨΝ-
ΨΨΒ,η οποία  επισυνάπτεται.

Ακολούθησε διαλογική συζήτ-
ηση μεταξύ των μελών του Δημο-
τικού Συμβουλίου των οποίων οι
απόψεις και τοποθετήσεις τους
αναλυτικά είναι καταγεγραμμέ-
νες, στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά της συνεδρίασης. 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το

Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά

την προαναφερόμενη διαδι-
κασία και αφού έλαβε υπόψη:⦁ Την εισήγηση του
Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ.
Τσόκα, ⦁ Την υπ’αριθ. 429/12-
03-2020 Κοινή Υπουργική
Απόφαση Υπουργών Οικονο-
μικών, Εσωτερικών και Επικρα-
τείας (Β’ 850/13-03-2020), η
οποία αντικατέστησε την υπ’
αριθ. πρτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-
2005  Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση (Β’ 539) (Συνεδρίαση μέσω
τηλεδιάσκεψης)⦁ Τις διατάξεις των άρθ-
ρων 67,  της παρ. 51  (όπως
έχουν τροποποιηθεί με τις διατά-
ξεις του άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις
του άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019),⦁ Την  υπ’ αριθ.
16/2021 απόφαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής με ΑΔΑ:
ΨΚΡΨΩΨΝ-ΨΨΒ,

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

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της«Λήψης
απόφ ασης  επί της υπ’ αριθ.
16/2021 απόφ ασης  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής με θέμα:
«2ηΑν άρτηση (Β2 Στάδιο) της
Πολεοδομικής Μελέτης τμήματος
της Ζών ης Χον δρεμπορίου
Δήμου Ασπροπύργου, σύμφ ω-
ν α με την  υπ’αριθ.πρτ
11632/23-06-2021 Εισήγηση
της Δ/ν σηςΠολεοδομίας & Τ.Υ.»
,τάχθηκαν  είκοσι επτά  (27) μέλ-
ητου συμβουλίου, και ον ομαστι-
κάοι κ.κ.:
1) Τ Σ Ο Κ Α Σ

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5) ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

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

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

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

13) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

20) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ 

21) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
22) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Κατά ψηφ ίζουν , τρία (3) μέλη
του συμβουλίου και ον ομαστικά
:

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

3) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Και

Αποφ ασίζει
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίν ει την  απόφ αση της

υπ’αριθ.16/2021 με
(ΑΔΑ:ΨΚΡΨΩΨΝ-ΨΨΒ ) Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής με θέμα:
«2ηΑν άρτηση (Β2 Στάδιο) της
Πολεοδομικής Μελέτης τμήματος
της Ζών ης Χον δρεμπορίου
Δήμου Ασπροπύργου, σύμφ ω-
ν α με την  υπ’αριθ. πρτ.
11632/23-06-2021 Εισήγηση
της Δ/ν σηςΠολεοδομίας &
Τ.Υ.».

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό 130.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                
ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για εξωτερικές

εργασίες, για εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο. 

Απαραίτητα οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προκηρύσσεται από τον  Ιερό Ναό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ερυθ-
ρών  Αττικής, 
η θέση του αριστερού ψάλτη. 
Υποβολή αιτήσεων  και σχετικών  εγγράφων  έως 20/8/2021.
Πληροφορίες στο 694 9224809.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυνση Προμηθειών

Άνω Λιόσια, 02/08/2021
Αρ. πρωτ.: 23897

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ
ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθν ή Αν οικτό
Ηλεκτρον ικό διαγωνισμό με σφρ-
αγισμένες προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης  εκείν ο της
πλέον  συμφ έρουσας από οικο-
ν ομική άποψη προσφ οράς, α-
ποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλό-
τερη τιμή), για την  προμήθεια με
τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ». (Α.Μ.
83/2021)
Η συν ολική εκτιμώμεν η αξία α-
ν έρχεται στο ποσό των
372.000,00 € συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 24 %  (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ:  300.000,00 €, ΦΠΑ
72.000,00 €). 
Φορέας χρηματοδότησης της
σύμβασης είναι ο Δήμος Φυλής. 
Η δαπάνη για την  εν  λόγω σύμβα-
ση βαρύν ει την  με Κ.Α.:
30.6662.10004 σχετική πίστωση
του προϋπολογισμού των  οικο-
ν ομικών  ετών  2021, 2022 και
2023 του Φορέα. 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι
η προμήθεια ασφ αλτομίγματος
και λοιπών ειδών ασφαλτόστρω-
σης για την  αν άγκες του Δήμου
Φυλής. Η παρούσα αφ ορά την
προμήθεια:
Ασφ αλτικού σκυροδέματος

πυκν ής σύν θεσης για την  κα-
τασκευή αν τιολισθηρής
στρώσης κυκλοφορίας (Τύπου 1)
σύμφωνα με την  ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-
05-03-12-01:2009,
Ασφ αλτικό συγκολλητικό γαλάκ-
τωμα τύπου ΚΕ-1,
Σκληρά αδρανή.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσ-
σον ται στους ακόλουθους κωδι-
κούς του Κοιν ού Λεξιλογίου
δημοσίων  συμβάσεων  (CPV) :
44113700-2  Υλικά επισκευής
οδών.
Προσφορές υποβάλλον ται για το
σύνολο των  αιτούμενων  ειδών ,
περιλαμβαν ομέν ων  των  περιγρ-
αφόμενων υπηρεσιών .
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε τρία (3) ημερολογιακά έτη (36
μήνες).
Η διαδικασία θα διεν εργηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθν ι-
κού Συστήματος Ηλεκτρον ικών
Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προ-
σβάσιμη µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov .gr
του συστήματος, την  09/09/2021,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ
(Ημερομην ία και ώρα Αποσφρά-
γισης)
Καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής προσφ ορών  ορίζεται η
03/09/2021 και ώρα 16:00 μ.μ. 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβα-
σης απεστάλη με ηλεκτρον ικά μέ-
σα για δημοσίευση στις
28/07/2021 στην  Υπηρεσία Εκδό-
σεων  της Ευρωπαϊκής Έν ω-
σης.
Το πλήρες κείμεν ο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρον ικό Μητρώο
Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας διακήρυξης) θα δημοσιευ-
τεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ και
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας Διακήρυξης) όπως προβ-
λέπεται στην  περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 3861/2010, θα αν αρτηθεί στο
διαδίκτυο, στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov .gr
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο
διαδίκτυο, στην  ιστοσελίδα της α-
ν αθέτουσας αρχής, στη διεύθυ-
νση: https://www.fyli.gr/.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov .gr. ό-
που η σχετική ηλεκτρον ική διαδι-
κασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφ όρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξον τα Αριθμό:
135811.
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέ-
πεται από τις σχετικές διατάξεις
του Ν.4412/2016 [δημόσιες
συμβάσεις έργων , προμηθειών
και υπηρεσιών - προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στον  δια-
γων ισμό έχουν  όλα τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και ενώσεις οι-
κον ομικών  φ ορέων , που υπο-
βάλλουν  κοινή προσφορά.
Ο χρόν ος ισχύος των  προσφο-
ρών  είν αι για διάστημα οκτώ (8)
μηνών από την  επόμενη της διε-
νέργειας του διαγων ισμού.
Οι εν διαφερόμεν οι προκειμέν ου
ν α λάβουν  μέρος στο διαγων ι-
σμό πρέπει ν α καταθέσουν  με
την  προσφ ορά τους εγγύηση
συμμετοχής ποσοστού (2% ) επί
της προϋπολογισθείσης δαπάν -
ης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι έξι χιλιάδες
ευρώ (6.000,00 €).
Για περισσότερες πληροφ ορίες
ως προς τα δικαιολογητικά συμμε-
τοχής και τη γν ωστοποίηση της
διακήρυξης, οι εν διαφ ερόμεν οι
μπορούν  ν α απευθύν ον ται ό-
πως αν αφ έρεται παραπάν ω
στην  ηλεκτρον ική πλατφ όρμα
www.promitheus.gov .gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημέρες
πριν  από την  καταληκτική ημερ-
ομην ία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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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

ΣΣυυσσττάάσσεειιςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ
ΦΦυυλλήήςς  σσττοουυςς  σσυυννδδηημμόόττεεςς

μμααςς  λλόόγγωω  ττωωνν
εεππιικκίίννδδυυννωωνν  κκααιιρριικκώώνν

σσυυννθθηηκκώώνν

Σε κατάσταση αυξημένης επα-
γρύπνησης βρίσκεται, λόγω των
επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, ο
Δήμος Φυλής. Τα οχήματα και το προ-
σωπικό του, περιπολούν, σε βάρδιες,
όλο το εικοσιτετράωρο, ιδιαίτερα
κοντά στην Πάρνηθα και στο Ποικίλο
Όρος. 

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προ-
στασίας Μιχάλης Οικονομάκης
συστήνει στους συνδημότες μας να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην
προκαλούν την παραμικρή εστία
φωτιάς στην ύπαιθρο. 

Επίσης να αποφεύγουν, για λόγους
υγείας, την έκθεση στον ήλιο και τις
μετακινήσεις, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι.

Τέλος να κάνουν λογική χρήση του
ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να μην
υπερφορτωθεί το δίκτυο ηλεκτρικής
ενέργειας.

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από έκρηξη σε
πυλώνα της ΔΕΗ, λέει ο δήμαρχος Αχαρνών

Στο μεταξύ, όπως
αν αφέρει στο pro-
tothema.gr ο δήμα-
ρχ ος Αχ αρν ών
Σπύρος Βρεττός
εξαιτίας των  αν έ-
μων  που επικρα-
τούν  στην  περ-
ιοχ ή δίν εται έν ας
τιτάν ιος αγών ας
προκειμέν ου ν α
περιοριστεί ο
μεγαλύτερος όγκος
της πυρκαγιάς που
φαίν εται ν α
ξεκίν ησε από έκρηξη σε πυλών α της ΔΕΗ.

«Έχ ουν  πέσει όλες οι δυν άμεις την  πυροσβεστικής αυτή την  ώρα πάν ω στη
φωτιά προκειμέν ου ν α την  περιορίσουν  το συν τομότερο. Νωρίτερα είχ αμε και
κάποιες εκρήξεις από έν αν  πυλών α της ΔΕΗ με αποτέλεσμα ν  αρπάξουν  φωτιά τα
καλώδια. Η φωτιά δυστυχ ώς συν εχ ίζεται υπάρχ ει μεγάλο πρόβλημα αυτή την  στιγ-
μή. Βρίσκομαι στην  Βαρυμπόμπη στην  περιοχ ή Αδάμες κον τά στα βασιλικά κτή-
ματα. Επικρατούν  άν εμοι αυτή την  στιγμή στην  περιοχ ή και γίν εται μια τεράστια
προσπάθεια από τις επίγειες και εν αέριες δυν άμεις της πυροσβεστικής. Ευτυχ ώς η
φωτιά είν αι μακριά τουλάχ ιστον  μέχ ρι ώρας από κατοικημέν ες περιοχ ές».

Καθώς από την  περιοχ ή περν ούν  γραμμές διαν ομής ηλεκτρικού ρεύματος που
τροφοδοτούν  μεγάλες περιοχ ές της Αττικής, υπάρχ ει φόβος έν ος μπλακ άουτ. Κάτι
τέτοιο, θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην  πρωτεύουσα η όποια ταλαιπωρ-
είται ήδη από τον  πολυήμερο καύσων α, με το δίκτυο της ΔΕΗ ν α είν αι ήδη υπερ-
φορτωμέν ο. 

Αξίζει ν α σημειώσουμε πως στο Κρυον έρι είν αι και έν ας μεγάλος σταθμός διαν ομής
ρεύματος, που τροφοδοτεί μεγάλο τμήμα του λεκαν οπεδίου.

ΑΠΟΠΝΙΚΤΙΚΗ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΗ
ΣΤΑΧΤΗΣ 
Τι συστήνει για την προστασία των πολιτών η  Ένωση
Πνευμονολόγων Ελλάδας
Σε εφημερία τεθηκαν  τα ν οσοκομεία ΚΑΤ, Σισμαν όγλειο και Γεν ν ηματάς.Η Έν ωση
Πν ευμον ολόγων  Ελλάδας λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη
στιγμή στην  περιοχ ή της Βαρυμπόπης επιθυμεί ν α εν ημερώσει τους πολίτες ν α
απομακρυν θούν  άμεσα για την  προστασία ή εφόσον  αυτό δεν  είν αι εφικτό, ν α
παραμείν ουν  σε δροσερούς ή εσωτερικούς κλιματιζόμεν ους χ ώρους με τα
παράθυρα και τις πόρτες κλειστά.
Παράλληλα, κρίν εται σκόπιμο ν α αποφεύγον ται οι άσκοπες μετακιν ήσεις. Αν  μετα-
κιν ήστε με αυτοκίν ητο εν τός της συγκεκριμέν ης περιοχ ής, παράκληση τα
παράθυρα ν α παραμέν ουν  κλειστά και ν α τίθεται σε λειτουργία η αν ακύκλωση
αέρα καμπίν ας. 
Συστην εται στους ασθεν είς με χ ρόν ια αν απν ευστικά προβλήματα όπως η Χρόν ια
Αποφρακτική Πν ευμον οπάθεια (ΧΑΠ) και το βρογχ ικό άσθμα ν α βρίσκον ται σε
συν εχ ή επαφή με τον  γιατρό τους και ν α λαμβάν ουν  την  αγωγή τους συστηματικά
σύμφων α με τις οδηγίες του. Συμπτώματα όπως η δυσκολία στην  αν απν οή, ο
βήχ ας ή η αποβολή πτυέλων  θα πρέπει ν α αν αφέρον ται άμεσα στον  θεράπον τα
πν ευμον ολόγο. Θερμή παράκληση για αποφυγή αλόγιστης χ ρήσης ηλεκτρικού
ρεύματος έτσι ώστε ν α μην  υπάρχ ει πιθαν ότητα διακοπών  σε αν απν ευστικούς
ασθεν είς που απαιτούν  συν εχ ή λήψη οξυγον οθεραπείας.
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