
««ΚΚααννέένναα  ΠΠααιιδδίί  ΧΧωωρρίίςς
ΣΣχχοολλιικκάά  ΕΕίίδδηη  σσττοονν

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο»»
Ο Δήμος Ασπροπύργου συνεχίζει τη 

συνεργασία με το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239Αρ. Φύλλου 4225 Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 Έτος 26ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Iσόπαλοι χωρίς γκόλ 
Μανδραικός-Δάφνη Ερυθρών

Αλλες τρείς μεταγραφές
ο Ακράτητος Άνω Λιοσίων

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο…
Ενταση, διακοπές,ανταθλητικά μαρκαρίσματα

και διαμαρτυρίες

«Πράσινο φως»
από την Εφορία Αρχαιοτήτων για την

έναρξη των εργασιών κατασκευής του 8ου
Δημοτικού Σχολείου στη Ζωφριά

Κ. Μητσοτάκης – ΔΕΘ:
Αφορολόγητες δωρεές & γονικές

παροχές έως 800.000 ευρώ
Μονιμοποιούνται οι μειώσεις στις ασφαλιστικές

εισφορές και στον εταιρικό φόρο

Τροχαίο με 2 νεκρούςΤροχαίο με 2 νεκρούς
στον Ασπρόπυργοστον Ασπρόπυργο

Αντίστροφη μέτρηση για τον Σταθμό
Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) του Θριάσιου
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ΣΣΤΤΟΟ  ΖΖΕΕΦΦΥΥΡΡΙΙ  
ΕΕττοοιιμμάάζζοονντταανν  νναα  ρρίίξξοουυνν

σσττιιςς  ππιιάάττσσεεςς  
ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  εεππττάά
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Η ομάδα της Ελευσίνα 2023
μεγαλώνει και αναζητά
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ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Εξασφαλίσθηκε 
η μεταφορά 4.000

μαθητών  
με λεωφορεία 

στα σχολεία της
Δυτικής Αττικής 

Λ. Κοσμόπουλος: «Φροντίζουμε να μη μείνει κανένας μαθητής μακριά
από το σχολείο του με δαπάνες και συντονισμό της Περιφέρειας Αττικής»
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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: Αραιές νεφώσεις και βροχή

Θερμοκρασία: Από 17  έως 25 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αριστείδης, Αρίστος, Άρης, Αριστέα, Αριστούλα,

Αριστίνα,Κορνήλιος, Κορνήλης, Κορνήλος,
Κορνηλία, Κορνήλα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ - ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΟΕ Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μπαρδής Μελέτιος Ι.

Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα  56, 2105555550

Άνω Λιόσια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

ΑΧΑΡΝΕΣ
Δάβρη Ελευθερία

Δεκελείας 90, Αχαρνές, 2102477724

Έμποροι ναρκωτικών ετοιμάζονταν να ρίξουν
στις πιάτσες των τοξικομανών περισσότερα από
επτά κιλά ηρωίνη

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης δια-
δικασίας, απογευματινές ώρες της 9-9-2021 στο
Ζεφύρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφα-
λείας Ζεφυρίου και της Ο.Π.Κ.Ε., δύο (2) ημεδα-
ποί για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτ-
ησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφο-
ρικά με απόκρυψη μεγάλης ποσότητας ηρωίνης
σε οικία στο Ζεφύρι, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω
ένοικοι της οικίας και πιστοποιήθηκε η εγκλημα-
τική τους δράση.

Από τις έρευνες στην εν λόγω οικία βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν -7.115- γραμμ. ηρωίνης και
κυνηγετική καραμπίνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγε-
λέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΣΣΥΥΛΛΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΝΝΑΑΡΡΚΚΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ΖΖΕΕΦΦΥΥΡΡΙΙ  
ΕΕττοοιιμμάάζζοονντταανν  νναα  ρρίίξξοουυνν  σσττιιςς  ππιιάάττσσεεςς  ττωωνν  

ττοοξξιικκοομμααννώώνν  ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  εεππττάά  κκιιλλάά  ηηρρωωίίννηη

«Πράσινο φως»
από την Εφορία Αρχαιοτήτων για την
έναρξη των εργασιών κατασκευής του 8ου
Δημοτικού Σχολείου στη Ζωφριά

Ο
κύβος ερρίφθη για το 8ο Δημοτικό Σχ ολείο
Άν ω Λιοσίων , έπειτα από την  έγκριση για την
έν αρξη των  εργασιών  κατασκευής που έλαβε

ο Δήμος Φυλής, από την  Εφορία Αρχ αιοτήτων , σήμε-
ρα Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Εκπρόσωποι της Εφορίας Αρχ αιοτήτων  Δυτικής 

Αττικής (ΕΦΑΔΑ) έκαν αν  σήμερα αυτοψία και χ άρ-
αξαν  τομές στο οικόπεδο όπου θα κατασκευαστεί το
8ο Δημοτικό Σχ ολείο, παρουσία του Αν τιδημάρχ ου
Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  Θαν άση Σχ ίζα και του Επι-
στημον ικού Συν εργάτη του Δημάρχ ου, Γιάν ν η Λιά-
κου, και άν αψαν  το «πράσιν ο φως» για την  έν αρξη
των  εργασιών .

Το ν έο κτιριακό συγκρότημα περιλαμβάν ει 6/θέσιο
ολοήμερο Δημοτικό Σχ ολείο στο Οικοδομικό Τετράγω-
ν ο Κ2211, μεταξύ των  οδών  Ερμού - Παν ός - Δαιδά-
λου – Νιόβης, σε οικόπεδο 2791,88 τ.μ. το οποίο
απαλλοτρίωσε η Διοίκηση Χρήστου Παππού. 

Η αν έγερση του 8ου Δημοτικού Σχ ολείου ικαν οποι-
εί το πολύχ ρον ο αίτημα των  κατοίκων  της Ζωφριάς
για τη δημιουργία και δεύτερου Δημοτικού Σχ ολείου
στην  περιοχ ή, λόγω των  αυξημέν ων  αν αγκών  που
παρατηρούν ται τα τελευταία χ ρόν ια. 

Την  αυτοψία πραγματοποίησαν  οι εκπρόσωποι της
ΕΦΑΔΑ Δημήτρης Φιλιππόπουλος και Παν τελής
Ντίμερης, οι οποίοι εν ήργησαν  υπό τις οδηγίες της
Διευθύν τριας της ΕΦΑΔΑ, Χριστίν ας Μερκούρη, και
της Υπεύθυν ης της ΕΦΑΔΑ για το Δήμο μας, Ειρήν ης
Αν αγν ωστοπούλου.

Τη σπουδαιότητα του έργου για την  περιοχ ή υπο-
γράμμισε ο Αν τιδήμαρχ ος Θαν άσης Σχ ίζας. «Ήταν
επιβεβλημέν η η δημιουργία και δεύτερου Δημοτικού
Σχ ολείου στη Ζωφριά. Από την  πρώτη μέρα, υπό τις
κατευθυν τήριες οδηγίες του Δημάρχ ου Χρήστου Παπ-
πού, εργαστήκαμε με μεθοδικότητα και καταφέραμε
ν α ξεπεράσουμε τα προβλήματα», τόν ισε ο Αν τιδή-
μαρχ ος, που συν όδεψε το κλιμάκιο των  εκπρ-
οσώπων  της ΕΦΑΔΑ.

Συνεχίζετα στη σελ. 4
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4.000 μαθητές και φέτος στα σχολεία της Δυτικής Αττικής 
με λεωφορεία που διανύουν 3.904,90 χλμ καθημερινά

Λ. Κοσμόπουλος: «Φροντίζουμε να μη μείνει κανένας μαθητής μακριά από το σχολείο του με δαπάνες
 και συντονισμό της Περιφέρειας Αττικής»

Η Περιφέρεια Αττικής συντονίζει
και χρηματοδοτεί και φέτος την μετα-
φορά μαθητών και μαθητριών που
κατοικούν μακριά από τα σχολεία
τους στη Δυτική Αττική. Συγκεκριμέ-
να, 4.000 μαθητές μεταβαίνουν και
φέτος σε σχολικές μονάδες με λεω-
φορεία που διανύουν 3.904,90 χλμ
καθημερινά, με προϋπολογισμό
1.983.299,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ,
από την Περιφέρεια Αττικής. Ανάμε-
σα στους μαθητές αυτούς και 273
μαθητές ΑμεΑ των ειδικών σχο-
λείων της περιοχής μας.

Με την έναρξη των μαθημάτων του
σχολικού έτους 2021-2022, θα
ξεκινήσουν να εκτελούνται εκατόν
τριάντα πέντε (135) δρομολόγια
Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών
(δηλ. μισθωμένα από την Περιφέρ-
εια Αττικής οχήματα και συγκεκριμέ-
να ταξί καθώς και μικρά και μεγάλα
λεωφορεία).  Κατά τις μετακινήσεις
αυτές, θα καλύπτεται ανά ημέρα
συνολική απόσταση τριών χιλιάδων
εννιακοσίων χιλιομέτρων (ακριβής

αριθμός: 3.904,90 χιλιόμετρα για τη
μεταφορά των παιδιών από τις
οικίες προς τα σχολεία και αντίστρο-
φα). Το εκτιμώμενο κόστος για όλο
το σχολικό έτος 2021-2022 ανέρχε-
ται σε 1.983.299,50 ευρώ πλέον
ΦΠΑ.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει αναλά-
βει και τις μετακινήσεις των μαθη-
τών και μαθητριών των Ειδικών
Σχολείων της Δυτικής Αττικής
καθώς και την εξυπηρέτηση δεκα-
τεσσάρων (14) ατόμων με την υπο-
γραφή σύμβασης για την καθημερι-
νή εκτέλεση δύο (2) δρομολογίων
Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών
από τις οικίες τους προς και από τις
εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου
φορέας παροχής υπηρεσιών Δευτε-
ροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας
«ΕΥΡΥΝΟΜΗ» με έδρα την Ελευ-
σίνα. 

Επιπλέον, με ειδικά μαθητικά
δελτία για μετακινήσεις με λεωφορ-
εία της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., της ΚΤΕΛ Ν.
ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. και  της

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΗΒΩΝ Α.Ε. με δαπάνες της Περ-
ιφέρειας Αττικής μετακινούνται
τριακόσιοι (300) μαθητές.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμό-
πουλος ανέφερε: «Υλοποιούμε στο
έπακρο, με συνείδηση του κοινωνι-

κού μας ρόλου, ενέργειες στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας.
Είναι πολύ ζωτικής σημασίας για
την καθημερινότητα και  την
εκπαίδευση των παιδιών της περ-
ιοχής μας, να γίνεται συστηματικά,
καθημερινά με ασφάλεια η μεταφορά
στο σχολείο. Είμαστε παρόντες στις
ανάγκες, στην καθημερινότητα των
συμπολιτών μας».

«Κανένα Παιδί Χωρίς Σχολικά Είδη«Κανένα Παιδί Χωρίς Σχολικά Είδη
στον Ασπρόπυργο»στον Ασπρόπυργο»

Ο Δήμος Ασπροπύργου συνεχίζει τη συνεργασία με το «ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» 

Ο
ι Κοινωνικές Δομές του
Δήμου Ασπροπύργου,
συνεχίζουν τη συνερ-

γασία με τον Όμιλο ΣΚΑΪ και το
«Όλοι Μαζί Μπορούμε» και
προσκαλούν για μία ακόμη
φορά,  όλους τους δημότες να
συγκεντρώσουν σχολικά είδη
για τα παιδιά της πόλης μας
που τα έχουν ανάγκη. 
Έχοντας ως σύνθημα «Κανένα
παιδί χωρίς σχολικά είδη στον
Ασπρόπυργο», ανανεώνουμε
το ραντεβού μας, για το Σάββα-
το, 18 Σεπτεμβρίου 2021 από
τις 10:00 έως τις 14:00, στο
Ρολόι Ασπροπύργου. 
Τα σχολικά είδη που μπορούν
να προσφερθούν είναι (σχολι-
κές τσάντες, κασετίνες, τετρά-
δια, ντοσιέ, σχολικούς άτλαντες,
στυλό, μολύβια, γόμες, ξύστρες,
ξυλομπογιές, μαρκαδόρους
κ.α.), και ό,τι άλλο θεωρείται
απαραίτητο για ένα μαθητή.
Παράκληση, όλα τα είδη να
είναι σε πολύ καλή κατάσταση,
έτοιμα για χρήση ή καινούρια.
Συνεχίζουμε την προσπάθεια,
ώστε τη νέα σχολική χρονιά να
μην λείψει τίποτα από κανένα
παιδί. 

Τροχαίο με 2 νεκρούς στον ΑσπρόπυργοΤροχαίο με 2 νεκρούς στον Ασπρόπυργο

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους  έπειτα  από το σοβαρό
τροχαίο δυστύχημα που
σημειώθηκε νωρίς το πρωί της
10ης Σεπτεμβρίου στην Αθη-
νών – Κορίνθου. 

Αναλυτικότερα, μοτοσικλέτα
κινούμενη στο ρεύμα προς
Αθήνα παρέσυρε πεζό, με απο-
τέλεσμα να τραυματιστούν και
τα δύο άτομα, ηλικίας περίπου
50 ετών,  που  μεταφέρθηκαν
στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο
Ελευσίνας, όπου και κατέληξαν.
Νεκρός είναι ο πεζός και ο
οδηγός της μηχανής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληρο-
φορίες, ένας άντρας σταμάτησε
το αυτοκίνητό του στο 16ο χιλι

όμετρο της Νέας Εθνικής Οδού
στο ύψος του Ασπροπύργου
και στη συνέχεια προσπάθησε
να περάσει  πεζός στο απέναν-
τι  ρεύμα για να επισκεφτεί
κάποιο κατάστημα.
Εκείνη τη στιγμή παρασύρθηκε
από μοτοσικλέτα. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η
σύζυγος του πεζού, που τον
περίμενε στο αυτοκίνητο, είδε
το τροχαίο μπροστά στα μάτια
της.
Στην περιοχή προκλήθηκε μπο-
τιλιάρισμα για τουλάχιστον δύο
ώρες, καθώς τα οχήματα που
ακολουθούσαν σταμάτησαν
απότομα και προκλήθηκε καρ-
αμπόλα.
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ
Γεν ική Διεύθυν ση Στρατηγι-

κού Σχεδιασμού και Έργων
ΣΔΙΤ                                                                                   

Αθήν α, 07.09.2021
Διεύθυν ση Συμβάσεων

Έργων  & Προμηθειών                                                      
Τμήμα Διαγων ισμών  Έργων

Αθήν α, 07.09.2021

Αρ. πρωτ.: 12293
ΑΔΑ: ΨΙ0ΛΟΞΧΔ-1Τ4

ΑΔΑΜ: 21PROC009180316

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η Κτιριακές Υποδομές
Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό δια-
γωνισμό για την ανάθεση της
μελέτης:

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο & 2ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (12/ΘΕΣΙΟ)» του
έργου: «1ο & 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ &
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(12/ΘΕΣΙΟ)», με συνολική προ-
εκτιμώμενη δαπάνη 407.928,87
ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.  Η ανω-
τέρω προεκτιμώμενη αμοιβή
αναλύεται ανά κατηγορία
μελέτης: 

1. 147.912,85 € για μελέτη
κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές
μελέτες κτιριακών έργων)

2. 88.567,23 € για μελέτη κατ-
ηγορίας 9 (Μηχανολογικές,
ηλεκτρολογικές μελέτες)

3. 94.650,09€ για μελέτη κατ-
ηγορίας 8 (Στατικές μελέτες)

4. 3.205,42 € για μελέτη κατ-
ηγορίας 16 (Τοπογραφικές
μελέτες)

5. 20.385,17 € για μελέτη κατ-
ηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέ-
τες και έρευνες)

και 53.208,11 € για απρόβλε-
πτες δαπάνες

Αντικείμενο της μελέτης είναι
η εκπόνηση του συνόλου των
μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στα-
τικών, Ηλεκτρομηχανολογικών
κλπ.) με τις απαιτούμενες
εγκρίσεις τους, προκειμένου
για την έκδοση της οικοδομικής
άδειας  για την ανέγερση των εν
θέματι 2/θέσιων Δημοτικών
Σχολείων και η σύνταξη των
τευχών δημοπράτησης..

2. Δικαίωμα συμμετοχής
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα, ή ενώσεις αυτών που δρα-
στηριοποιούνται στην εκπόν-
ηση μελετών των κατηγοριών 6
(αρχιτεκτονικές μελέτες), 8 (Στα-
τικές μελέτες), 9 (Μηχανολογι-
κές, ηλεκτρολογικές μελέτες, 16
(Τοπογραφικές μελέτες) και 21
(Γεωτεχνικές μελέτες και έρευ-
νες) και που είναι εγκατεστημέ-
να σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένω-
σης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση 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 συμβά-
σεων. 

3. Οι προσφορές  υποβάλλον-
ται από τους ενδιαφερομένους
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτι-
κή ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται στο άρθρο 14 της δια-
κήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκε-
λο του υποσυστήματος.
Συστημικός αριθμός διαγωνι-
σμού Α/Α: 181824.

Προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρ-
ονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στον ειδικό χώρο
«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»
της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστο-
σελίδα της εταιρείας
www.ktyp.gr. Πληροφορίες:
Θεωνάς Γρηγόριος, τηλ.:
2105272366 / φαξ:
2105272553. 

4. Ως ημερομην ία και ώρα
λήξης της προθεσμίας υποβο-
λής των  προσφ ορών  ορίζεται
η 25η  Οκτωβρίου 2021 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Ως
ημερομην ία και ώρα ηλεκτρο-
ν ικής αποσφ ράγισης των  

προσφ ορών  ορίζεται η 29η
Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρ-
ασκευή και ώρα 10:00 πμ.

5.  Η συνολική προθεσμία
για την περαίωση του αντικει-
μένου της σύμβασης ορίζεται σε
διακόσιες δέκα (210) ημέρες
από την υπογραφή του συμφ-
ωνητικού. 

6. Η διαδικασία υποβολής
των προσφορών γίνεται σύμφ-
ωνα με το άρθρο 3 της Διακήρ-
υξης.

7. Για τη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής ύψους
8.159,00   € ισχύος τουλάχι-
στον κατά τριάντα (30) ημέρες
μεγαλύτερη από το χρόνο
ισχύος των προσφορών. Ο χρό-
νος ισχύος των προσφορών
είναι 12 μήν ες από την καταλ-
ηκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.

8. Η μελέτη έχει ενταχθεί  και
η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί
από το Επιχειρησιακό Πρόγρ-
αμμα «Αττική 2014 – 2020» με
κωδικό ΟΠΣ 5109505

9.  Κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης είν αι η «πλέον
συμφ έρουσα από οικον ομική
άποψη προσφ ορά» βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής.

10.Εναλλακτικές προσφορές
δεν γίνονται δεκτές

11.Η σύμβαση δεν υποδιαιρ-
είται σε τμήματα

Τα έξοδα δημοσίευσης της δια-
κήρυξης βαρύνουν τον ανά-
δοχο της μελέτης.

Αθήν α, Σεπτέμβριος 2021  

Ο  Διευθύν ων  Σύμβουλος

Αθαν άσιος Γ. Γιάν ν αρης

Ευρωπαϊκή Έν ωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο                          

Περιφ ερειακής Αν άπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                                             
11 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση

Στοχευμένων Υποδομών
Εκπαίδευσης»

Η συνέχεια από τη σελ. 2

Την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση
των διαδικασιών που επιτρέπουν την άμεση
έναρξη των εργασιών ανέγερσης, εξέφρασε ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. 
«Τα έργα για την αύξηση της δυναμικότητας της
σχολικής στέγης στο Δήμο μας με την κατασκε-
υή νέων σχολικών κτηρίων, αποτελούν βασική
προτεραιότητα για τη Διοίκηση μας. Πριν λίγες
μέρες παραλάβαμε το Ειδικό Γυμνάσιο και
τώρα ξεκινάμε την ανέγερση του 8ου Δημοτι-
κού Σχολείου, ενώ προχωρούν με ταχείς ρυθ-
μούς οι διαδικασίες για το 5ο Γυμνάσιο και το
3ο Λύκειο Άνω Λιοσίων. 
Παράλληλα, με διαρκείς εργασίες συντηρούμε
υψηλό το επίπεδο των υποδομών των σχο-
λικών συγκροτημάτων μας».
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Η Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης αναζητά μέσω της ICAP Executive
Search & Selection νέους συνεργάτες.

Για την αναλυτική περιγραφή των θέσεων, τα
απαραίτητα τυπικά προσόντα καθώς και για την
υποβολή του βιογραφικού σας, δείτε όλες τις
λεπτομέρειες στα παρακάτω link καθώς και στην
επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας 2023eleusis.eu 

1.Στέλεχος Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών: 

2.Στέλεχος Διεύθυνσης Πολιτιστικής Ανάπτυξης: 

3.Στέλεχος Διεύθυνσης Πολιτιστικής Κατάρτισης: 
4.Στέλεχος Κοστολόγησης & Τεχνικών Προδια-

γραφών: 
5.Στέλεχος Υποστήριξης CEO & Παρακαταθήκ-

ης: Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

6.Στέλεχος Τμήματος Δημοσίων Συμβάσεων και
Διαφάνειας:

7.Στέλεχος Marketing/ Χορηγίες: 
8.Στέλεχος New Media: 9.Στέλεχος Λογι-

στηρίου: 

10.Στέλεχος Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υπο-
δομών: Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευ-
τικές. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως
09/10/2021.

*Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο
ενιαίο μισθολόγιο ως ΝΠΙΔ και αφορούν μέγιστη
απασχόληση ορισμένου χρόνου ενός έτους με
δικαίωμα ανανέωσης έως και τη λύση της εταιρίας,
χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του
Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 66 του Νόμου 

4509/17 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4807 11
Ιουνίου 2021 Αρ. Φύλλου 96.

ΝΝΝΝέέέέεεεεςςςς    ΘΘΘΘέέέέσσσσεεεειιιιςςςς    ΕΕΕΕρρρργγγγαααασσσσίίίίααααςςςς::::
Η ομάδα της Ελευσίνα 2023 μεγαλώνει και αναζητά συνεργάτες

Με συνδιοργανώτρια
και με την οικονομική
υποστήριξη της Περ-
ιφέρειας Αττικής,
ξεκίνησε πετυχημένα
με την υπερ-ειδική
διαδρομή του Συντάγ-
ματος, το Ράλλυ Ακρ-
όπολις

Η
Περιφέρεια Αττικής, στο
πλαίσιο του συνολικού στρ-
ατηγικού σχεδιασμού της

Διοίκησης του Περιφερειάρχη Γ.
Πατούλη για την ενίσχυση της εξω-
στρέφειας της μεγαλύτερης Περιφέρ-
ειας της χώρας, ώστε να καταστεί
ελκυστικός τουριστικός προορισμός
12 μήνες το χρόνο αναδεικνύοντας
σε αιχμή του δόρατος τον θεματικό
τουρισμό, συνέβαλε έμπρακτα στο
εγχείρημα για την επιστροφή έπειτα
από 8 χρόνια στην Ελλάδα, του
Ράλλυ Ακρόπολις.

Ποια ήταν η συμβολή της Περιφέρ-
ειας Αττικής

Η συμβολή αυτή είχε ως άξονες
την υλοποίηση μιας σειράς έργων
υποδομής με έμφαση στο οδικό
δίκτυο, καθώς και την παροχή
χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της
διοργάνωσης του Ράλλυ Ακρόπολις.
Συγκεκριμένα:

παρείχαμε χρηματοδότηση ύψους
150.000 ευρώ, για να υλοποιηθούν
δράσεις 

πραγματοποιήθηκαν τις προη-
γούμενες βδομάδες έργα οδοποιίας,
με υψηλής ποιότητας υλικά και
τοποθέτηση αντιολισθητικού ασφα-
λτοτάπητα περιμετρικά του Συντάγ-
ματος με έμφαση σε κεντρικές οδι-
κές αρτηρίες όπως η Λ. Αμαλίας,
κ.α.έγιναν διαγραμμίσεις και
σημάνσεις. Τοποθετήθηκαν νέες
φωτεινοί σηματοδότες, χαμηλής

τάσεως τύπου Led ( με μεταλλικά
φανάρια ενισχυμένα με ειδικά
κρύσταλλα που δεν καταστρέφονται
από βανδαλισμό).

τοποθετήθηκαν νέες πινακίδες
σήμανσης και ανοξείδωτοι ιστοί
σηματοδότησης.

Από την πρώτη στιγμή που
ξεκίνησε η διεκδίκηση της επιστρο-
φής της διοργάνωσης στην Ελλάδα,
ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης ανέ-
λαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες
και συμμετείχε στις επαφές με τους
διεθνείς παράγοντες προς την
κατεύθυνση αυτή. Ενώ παράλληλα
με εντολή του ξεκίνησαν με γρήγο-
ρους ρυθμούς οι προετοιμασίες και
τα έργα υποδομής για τη διεξαγωγή
της.

Η εικόνα της Αττικής έφτασε σε
περισσότερες από 155 χώρες

Μετά το τέλος της χθεσινής
πρώτης ημέρας του Ράλλυ Ακρόπο-
λις, ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης,
εκ των συνδιοργανωτών της υπερ-
ειδικής, εξέφρασε την ικανοποίησή
του για το γεγονός ότι προβλήθηκε
με πολύ θετικό τρόπο η Αττική σε
περισσότερες από 155 χώρες,
τονίζοντας ότι «είμαστε ιδιαίτερα

χαρούμενοι που με την οικονομική
στήριξή μας και με τα έργα που υλο-
ποιήσαμε, συμβάλαμε θετικά στην
εθνική προσπάθεια». Η εξασφάλιση
της διοργάνωσης στη χώρα μας
τόσο σημαντικών διοργανώσεων
του ιδιαίτερα δημοφιλούς μηχα-
νοκίνητου αθλητισμού, ενισχύει
παράλληλα και την προσπάθεια που
κάνουμε να αναδείξουμε ως Περιφ-
έρεια, την αξία της ασφαλούς οδήγ-
ησης.

Επενδύουμε στην ενίσχυση της
οδικής ασφάλειας

Προσελκύοντας διεθνούς κύρους
κι αναγνώρισης διοργανώσεις του
μηχανοκίνητου αθλητισμού που
προβάλλουν την Αττική, αλλά και
υλοποιώντας έργα οδοποιίας που
ξεπερνούν σε προϋπολογισμό  τα
150 εκ. ευρώ, καθώς και παρεμβά-
σεις για τη διαχείριση της κυκλοφο-
ρίας πάνω από 40 εκ. ευρώ, δημιο-
υργούμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον
για ασφαλείς μετακινήσεις στο
δίκτυο της Αττικής. Παράλληλα, με
συγκεκριμένα βήματα εντάσσουμε
και νέα έργα οδικής ασφάλειας στο
ΠΕΠ Αττικής της επόμενης προγρ-
αμματικής περιόδου». 

ΠΑΚΠΠΑ - Εργασίες στο
Πολιτιστικό Κέντρο

"Λεωνίδας 
Κανελλόπουλος"

Το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ συν εχίζον τας την  προ-
σπάθεια εξωραϊσμού των  δημοτικών
κτηρίων  που βρίσκον ται υπό την  επίβλεψή
του, πραγματοποίησε εργασίες συν τήρησης
στον  εξωτερικό χώρο του Πολιτιστικού Κέν -
τρου “Λεων ίδας Καν ελλόπουλος”.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΛΕΥΚΩΜΑ ΜΕ 2 ΜΑΤΙΕΣ

Το ημερολόγιο-λεύκωμα “Με 2 ματιές”
εξέδωσε το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού “Ηρόδωρος”
του Δήμου Μεγαρέων, με πρωτεργάτη κ.
Μιλτιάδη Κατρακούλη όπου είχε την
σύλληψη της ιδέας αλλά και την αποκλει-
στική επιμέλεια του.

Με αυτή του την ιδέα «ξεκλειδώνει το
μπαούλο» με τις παραδόσεις, τα ήθη και
έθιμα του τόπου μας αλλά και την καθημε-
ρινή ζωή  των κατοίκων της ιστορικής

πόλης των Μεγάρων, όπως μοναδικά
απεικονίζεται στους πίνακες των Μεγάλων
Ελλήνων ζωγράφων και των ξένων περ-
ιηγητών.

Κάνοντας χρήση της συλλογής παρα-
δοσιακών στολών του κ. Σπύρου Μπερ-
δελή μας μας προσφέρει ένα «ταξίδι στο
χρόνο» με «2 Ματιές» συνδέοντας το χθες
με το σήμερα μέσα από σύγχρονες φωτο-
γραφικές αποτυπώσεις από σύγχρονες
κοπέλες της πόλης μας, ύστερα από 6
μήνες επίμονης, επίπονης και μεθοδικής
προσπάθειας.

Το μοναδικό αυτό ημερολόγιο-λεύκωμα
μπόρεσαν να το προμηθευτούν όσοι επισ-
κέφθηκαν  την «Μεγάρων Γη» σε ένα 

πανέμορφο πραγματικά περίπτερο
που στολίστηκε με φωτογραφίες που
εκτυπώθηκαν και παραχωρήθηκαν

δωρεά από τον κ. Αγγ. Βασίλαινα και τον
ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
επίσης και τον κ. Τάσο Πανταζή για την
παραχώρηση του περιπτέρου και την
βοήθεια του στο να στηθεί μια μικρή
υπαίθρια πινακοθήκη.

Ο Δήμαρχος κ. Σταμούλης, ο αντιπεριφ-
ερειάρχης κ. Κοσμόπουλος, βουλευτές
της περιφέρειας μας επισκέφθηκαν το
περίπτερο, θαύμασαν αυτή τη μικρή πινα-
κοθήκη και τους ευχαριστούμε. 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρ-
ος» κ. Γιάννα Ρήγα ανέφερε τα εξής
«Συγχαρητήρια στον πολυτάλαντο κ.
Κατρακούλη για την συγκέντρωση όλων
των στοιχείων και τον ευχαριστώ για την 

ευκαιρία που μου έδωσε να βάλω ένα
μικρό πετραδάκι σε μια εξαιρετική δουλειά
με στόχο τηε διατήρηση της ιστορικής
μνήμης του Δήμου μας. Θερμά ευχαρι-
στούμε και όλους τους συμπολίτες μας
μικρούς και μεγάλους που ντύθηκαν με
όλες αυτές τις ανεκτίμητες παραδοσιακές
στολές αλλά και τον Αντιπρόεδρο του
Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» κ. Νικ. Νικόλιζα
για την πολύτιμή βοήθεια του.

Το ημερολόγιο-λεύκωμα θα
συνεχίσει να διατίθεται από τα γραφ-
εία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» του
Δήμου Μεγαρέων και μέρος των εσό-
δων θα διατεθούν για την κάλυψη των
αναγκών σε γραφική ύλη για τις
κατασκευές των παιδιών του συλλό-
γου ΑΜΕΑ Μεγάρων.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Γ΄ Αν τιπρόεδρος
Βουλευτής Δυτικής Αττικής – ΝΕΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καλή σχολική χρονιά, 
γεμάτη όνειρα και στόχους 
Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και

Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας,
με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Εύχομαι σε όλους τους μαθητές, τις μαθήτρ-
ιες, τους δασκάλους και τους καθηγητές καλή
σχολική χρονιά, γεμάτη όνειρα και στόχους. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η φετινή χρονιά για το
καλό, κυρίως, των μαθητών να κυλήσει ομαλά,
στο φυσικό τους περιβάλλον, που δεν είναι άλλο
από το σχολείο. Η φετινή χρονιά ας είναι καλύτε-
ρη από την περσινή, αφού πλέον με σύμμαχο τα
εμβόλια και τα διαγνωστικά τεστ μπορούμε να
εξασφαλίσουμε τη δια ζώσης εκπαίδευση.

Με τη βοήθεια και τη θέληση όλων μας,
τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας,
μπορούμε να πετύχουμε μία γόνιμη και παρα-
γωγική σχολική χρονιά, επιστρέφοντας στην
κανονικότητα που όλοι, και κυρίως τα παιδιά,
έχουν ανάγκη.

Σ’ αυτήν την προσπάθεια, θα βρίσκομαι δίπλα
στους μαθητές και στις μαθήτριες, τους εκπαι-
δευτικούς και τους γονείς, αρωγός στην επίλυση
οποιασδήποτε δυσκολίας παρουσιαστεί.»

Ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες προετοι-
μασίας και συντήρη-

σης των σχολικών κτηρίων
Γυμνασίων και Λυκείων και
παραδόθηκε ο απαιτούμενος
υλικοτεχνικός εξοπλισμός για
την νέα σχολική χρονιά.

Αποτέλεσμα διαρκούς προ-
σπάθειας καθ΄ όλη την θερινή
περίοδο υπό την επίβλεψη του
προέδρου της Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής Νίκου Χατ-
ζητρακόσια, σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου
Παππού.

Παράλληλα ενόψει της νέας
περιόδου πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη με τους Δ/ντες των
Γυμνασίων και Λυκείων την
Τρίτη 07 Σεπτεμβρίου 2021 για
ζητήματα υποστήριξης, 

παρεχόμενων υπηρεσιών και
εύρυθμης λειτουργίας, όπου
υπήρξε κοινή διαπίστωση η
πολύ καλή συνεργασία, η πληρ-
ότητα και η ετοιμότητα των 

σχολείων να υποδεχθούν
μαθητές κι εκπαιδευτικούς.

Επιπλέον ιδιαίτερη σημασία
δόθηκε στη διαρκή λήψη μέτρων
για την υποστήριξη και ασφαλή
αντιμετώπιση των ζητημάτων
λόγω της πανδημίας covid-19,
στα πλαίσια των υγειονομικών
πρωτοκόλλων και των αρμοδιο

τήτων που έχουν ορισθει.

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς και ο Πρόεδρος της
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επι-
τροπής (Β΄ ΕΣΕ) Δήμου Φυλής
Νίκος Χατζητρακόσιας εύχονται
σε όλους τους μαθητές, εκπαι-
δευτικούς και γονείς καλή σχολι-
κή χρονιά. 

«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΦΥΛΗ: ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΟ
ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ



Διήμερη εκδήλωση με θέμα την οδική ασφάλεια
και την κυκλοφοριακή αγωγή υλοποιήθηκε από την
My Grand Road και την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΜΕΓΑΡΩΝ - Α.Ο."ΚΟΥΡΟΣ" . Ενημερώθηκαν τα
μέλη του ΣΕΟ Μεγάρων και των Προσκόπων
Μεγάρων την Δευτέρα και την Τρίτη απόγευμα
στον εκθεσιακό χώρο τους. 

Συγκεκριμένα, τα παιδιά κατανόησαν τους κανό-
νες οδήγησης ποδηλάτου - πατινιού καθώς ενημε-
ρώθηκαν και για την ζώνη - κράνος ασφαλείας
όπως και για την ασφαλή μεταφορά των
κατοικίδιών μας με αυτοκίνητο. 

Τέλος τα μεγάλα παιδιά χρησιμοποίησαν τα γυα-
λιά προσομοίωσης αλκοόλης όπου διαπίστωσαν
την μείωσης τόση της όρασης όσο και των αντα-
νακλαστικών . ,

Σε όλα τα παιδιά τους προσφέρθηκε δώρο led φωτάκια
για το όχημά τους και πολλά άλλα δωράκια από τους
χορηγούς μας MyTaste bakery Σάλτας Γιάννης και
Περίπτερο Θωμάς Κώτσης και Ντίνα Λάμψα . Ευχαρι-
στούμε τον πρόεδρο της ΔΗΚΕΔΗΜΕ κ. Ιωάννη Καλ-

λιπόζη και την αντιπρόεδρο κα Κατερίνα Καστάνη για την
φιλοξενία στην έκθεση.

Με εκτίμηση
My Grand Road team 
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My Grand Road : Πατίνι με Ασφάλεια στην 12η
Έκθεση ΄΄Μεγάρων γη΄΄ ( 6/7-9-2021)

Δημοτικό Γυμναστήριο Ασπροπύργου
Ξεκίνησαν οι εγγραφές- Τα απαιτούμενα δικαιολογητικα 

Ο
Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας,
Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσαρός
προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αθληθούν

με χαρά, κέφι αλλά και υπευθυνότητα, στο κατάλληλα διαμορ-
φωμένο και πλήρως εξοπλισμένο Δημοτικό Γυμναστήριο
Ασπροπύργου. 

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά από τις
09:00-13:00, στο Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων, στο κτίριο
του Α΄ΚΑΠΗ, Ειρήνης και Σωτήρη Πέτρουλα (2ος όροφος),
κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 2105577862- 2105579341,
2105579470 και προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά.
Λόγω των πανδημικών φαινομένων, ωστόσο, ιδιαίτερη προ-
σοχή θα πρέπει να δοθεί στην απόλυτη τήρηση των υγειονο-
μικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρμό-
διων Υπουργείων. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1.Ιατρική βεβαίωση καρδιολόγου
2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1499/86,ότι ο ασκούμενος δεν

πάσχει από κάποιο μεταδιδόμενο νόσημα και έχει εξ ολοκλήρ-
ου την ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού του

3.Οικογενειακή Κατάσταση 
4.Μηνιαία συνδρομή 10€
5. Χρήση κατόπιν ραντεβού σε μηνιαία βάση
6. Α.Μ.Κ.Α, Α.Μ.Α. 

7.Φωτοτυπιά ταυτότητας 
8.Ομάδα αίματος (εφόσον γνωρίζετε)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ
Όλα τα μέλη του γυμναστηρίου(εργαζόμενοι και αθλούμε-

νοι)υποχρεούνται σε εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο είτε με
self test για όσους είναι δικαιούχοι self-testing ή με rapid test για
τους υπολοίπους. Το αποτέλεσμα είτε του self test είτε του rapid
test επιδεικνύεται στο προσωπικό υποδοχής και ισχύει μόνο
για την τρέχουσα εβδομάδα κάθε φορά. Εξαιρούνται από την
εφαρμογή του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου προληπτικού
ελέγχου, οι εργαζόμενοι και αθλούμενοι που έχουν ολοκ-
ληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον
εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID -19 και επιδεικνύουν πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού.

Κατά την προσέλευσή τους οι αθλούμενοι υπογράφουν στον
«Κατάλογο Εισερχομένων/ Εξερχομένων» στην Αθλητική εγκα-
τάσταση,  πως δεν έχουν συμπτώματα καθώς και την ημερομ-
ηνία διενέργειας του τεστ, εφόσον απαιτείται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
° Σύσταση για μετακίνηση κατά προτίμηση με τα πόδια ή

προσωπικό μεταφορικό μέσο.
°  Οι αθλούμενοι φορούν είτε διπλή μάσκα είτε μονή μάσκα

ΚΝ95 ή FFP2. Δυνατότητα εκγύμνασης χωρίς μάσκα αποκλει-
στικά για όσους αθλούμενους έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχι-
στον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορω-
νοϊό COVID – 19 κα επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού.

°  Όσοι αθλούμενοι κάνουν αερόβια άσκηση μπορούν να μη
φορούν μάσκα, εφόσον υπάρχει απόσταση τριών (3) μέτρων
από άλλους αθλούμενους.

° Αθλούμενοι που αντιμετωπίζουν έντονα αναπνευστικά
προβλήματα συστήνεται να αποφεύγουν την έντονη αερόβια
άσκηση με μάσκα.

° Χρήση υγιεινής των χεριών  πριν την έναρξη και στο τέλος
της άσκησης καθώς και πριν από κάθε μετακίνηση σε άλλο
όργανο γυμναστικής.

° Εφαρμογή κανόνων κοινωνικής απόστασης και αποφυγή
κοινωνικών επαφών, εναγκαλισμών και χειραψιών, στους
χώρους του γυμναστηρίου.

° Χρήση προσωπικών ειδών υγιεινής (π. χ πετσέτα) και
σύσταση να έχουν ένα ζευγάρι αθλητικά υποδήματα αποκλει-
στικά για χρήση στις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου ,τα
οποία δεν θα χρησιμοποιούν εκτός του χώρου του γυμνα-
στηρίου.

° Χρήση ατομικών οργάνων γυμναστικής εάν είναι εφικτό
από το μέγεθός τους (π . χ μπάλες, λάστιχα, στρώματα).

° Πλύσιμο των ρούχων και πετσετών, που χρησιμοποιήθη-
καν στο γυμναστήριο, στο πλυντήριο με κοινό απορρυπαντικό
σε υψηλή θερμοκρασία (60° C).

Το Δημοτικό Ωδείο
Φυλής πραγματοποιεί
εγγραφές για τη σχολι-
κή χρονιά 2021-2022. 
Oι εγγραφές συνεχίζον-
ται καθημερινά 10:00 –
20:00

Για να γίνει δεκτή η
αίτηση εγγραφής πρέ-
πει να μην υπάρχουν
προηγούμενες οικονο-
μικές οφειλές προς το
Ωδείο.
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ ΗΤ Ι Κ Α
ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΕΤΟΥΣ
2021 – 2022
ΒΕΒΑΙΩΣΗ  Α.Φ.Μ.  ή
Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ο
ΕΦΟΡΙΑΣ  
Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο
Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Η Σ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Η
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ
Δ Ι Δ Α Κ Τ Ρ Α
ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2020-
2021
ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ (για νέες
εγγραφές)
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας Δημοτικού
Ωδείου Φυλής /πληρο-
φορίες: 2102472530
Διεύθυνση : Δημα-
ρχείου 6 , Άνω Λιόσια.
Τη νέα σχολική χρονιά
2021-2022 θα είναι
διαθέσιμα τα παρακάτω
τμήματα :
Πιάνο 
Αρμόνιο
Μαντολίνο 
Μπουζούκι
Μπαγλαμάς 
Λαούτο
Ούτι
Μουσική Προπαιδεία
Μουσική Τεχνολογία
Ανώτερα Θεωρητικά
Κλασσική και ακουστική
κιθάρα
Βυζαντινή Μουσική
Χορωδία
Φλάουτο
Βιολί
Μονωδία

Εγγραφές στο Δημοτικό
Ωδείο Φυλής

Έτοιμα και ασφαλή να υποδεχθούν
τα παιδιά τα Νηπιαγωγεία του

Δήμου Φυλής

Ασφαλή και όμορφα ν α υποδεχ θούν  τους μικρούς
μαθητές είν αι τα Νηπιαγωγεία του Δήμου Φυλής, αφού
η Πρωτοβάθμια Σχ ολική Επιτροπή φρόν τισε ν α πραγ-
ματοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστα-
σης, συν τήρησης και αν αβάθμισης, όπου χ ρειαζόταν .

Να σημειωθεί, ότι οι εργασίες σε Νηπιαγωγεία έγιν αν
σε απόλυτη και αγαστή συν εργασία με τις Προϊστάμε-
ν ες των  Νηπιαγωγείων  και ύστερα από δικές τους
υποδείξεις, γεγον ός για το οποίο ο Πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής
Γιάν ν ης Κρεμύδας εξέφρασε την  ικαν οποίησή του.
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Αντίστροφη μέτρηση για τον Σταθμό Διαλογής 
(ΕΣΣΣΔΙ) του Θριάσιου Πεδίου

- Τον επόμενο μήνα ‘’βλέπουν’’ προκήρυξη του διαγωνισμού

Αντίστροφή μέτρηση για το Θριάσιο ΙΙ ή
αλλιώς, για τον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό
Σταθμό και Σταθμό Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) του
Θριάσιου Πεδίου.
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο διαγωνισμός
για την ολοκλήρωση της κατασκευής και εκμε-
τάλλευσης του ΕΣΣΣΔΙ θα προκηρυχθεί τον
Οκτώβριο.

Προηγήθηκε διαβούλευση με την αγορά, ώστε
να συγκεκριμενοποιηθούν οι όροι του διαγωνι-
σμού, με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Το ακίνητο που παραχωρείται

Ο διαγωνισμός αναφέρεται στο Θριάσιο ΙΙ και
όχι στο Θριάσιο Ι, το οποίο έχει ανατεθεί στην
κοινοπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair (εξελίξεις
για το Θριάσιο Ι αναμένονται έως τα τέλη του
έτους).

To Θριάσιο ΙΙ αφορά ακίνητο έκτασης 1.450
στρεμμάτων περίπου, κυριότητας ΟΣΕ, στο
οποίο έχουν κατασκευασθεί και υφίστανται
σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης,
σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι
εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και
γραφείων, καθώς και χώροι αποθήκευσης και
άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί και οι
εργασίες που απαιτούνται

Οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί έως
σήμερα επιτρέπουν τη βασική λειτουργία του.
Πιο συγκεκριμένα, κατά την α΄ φάση ανά-
πτυξης, πραγματοποιήθηκαν βασικές
εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδο-
μής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ κατά τη
β΄ φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν περ-
αιτέρω εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής
υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ
επιπλέον υλοποιήθηκαν και κτιριακά έργα
σιδηροδρομικής υποδομής, εργασίες σημα-
τοδότησης και ηλεκτροκίνησης.

Για την ολοκλήρωση των εργασιών του συνό-
λου του ΕΣΣΣΔΙ, τις οποίες θα αναλάβει ο
ανάδοχος, εκκρεμούν εργασίες κατασκευής
κτιρίων και προμήθειας και εγκατάστασης
ειδικού εξοπλισμού.
Ειδικότερα, ο παραχωρησιούχος, στο πλαίσιο
εκτέλεσης της σύμβασης παραχώρησης, θα
αναλάβει:
(α) την εκτέλεση εργασιών κατασκευής
κτιρίων, καθώς και την προμήθεια και εγκατά-
σταση ειδικού εξοπλισμού του ΕΣΣΣΔΙ
Θριασίου Πεδίου, που είναι αναγκαίος για την
λειτουργία του ΕΣΣΣΔΙ.

(β) την παροχή υπηρεσιών 
που αφορούν:

(i) στη μεταφόρτωση μοναδοποι-
ημένου φορτίου συνδυασμένων μεταφορών,

(ii) στην εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων
(υπηρεσίες αποθήκευσης και λοιπές υπο-
στηρικτικές υπηρεσίες σε εμπορευματο-
κιβώτια («Ε/Κ»), απόθεσης γεμάτων και
κενών Ε/Κ, συσκευασίας μοναδοποιημένου
φορτίου),
(iii) στη μεταφόρτωση φορτίου βαγονιών,
γενικού φορτίου, υγρών φορτίων και οχημά-
των, καθώς και

(iv) στην εξυπηρέτηση πελατών και τελωνείου
(προγραμματισμό, το συντονισμό και τον
έλεγχο όλων των λειτουργιών μεταφόρτωσης
και συρμών)

(γ) τη συντήρηση του συνόλου των υποδομών
του ΕΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου, πλην των σιδηρο-
δρομικών υποδομών, καθώς την επιτήρηση και
φύλαξη του ΕΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου. Επι-
σημαίνεται ότι η Ο.Σ.Ε. ΑΕ θα είναι υπεύθυνη
για τη διαχείριση της κυκλοφορίας συρμών,
καθώς και για τη συντήρηση και εκμετάλλευση
του σιδηροδρομικού συστήματος στον ΕΣΣΣΔΙ 

Θριασίου Πεδίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτή-
των του ως Διαχειριστή Υποδομής και σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα
νομοθεσία.

Η διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
εκτιμάται ότι θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε
25 έτη, ενώ η ακριβής διάρκειά της θα καθορ-
ιστεί κατά την εξέλιξη της διαγωνιστικής δια-
δικασίας και πάντως προ της υποβολής προ-
σφορών εκ μέρους των ενδιαφερομένων οικο-
νομικών φορέων.
Η χρηματοδότηση του έργου θα βαρύνει τον
παραχωρησιούχο και, ειδικότερα, τον οικονο-
μικό φορέα, ο οποίος θα αναδειχθεί ανάδοχος
της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Περαιτέρω, ο παραχωρησιούχος θα αναλά-
βει τους κινδύνους που σχετίζονται με την
εκτέλεση του έργου παραχώρησης και ιδίως
τον λειτουργικό κίνδυνο που συνδέεται με την
εκμετάλλευση του.

(πηγή:metaforespress.gr)
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Ε
θν ικό Σχ έδιο Δράσης με έμφαση στη ν εολαία,
πακέτο φοροελαφρύν σεων , μέτρα για την
αν αχ αίτιση της ακρίβειας, κατάργηση του τέλους

κιν ητής τηλεφων ίας, δωρεάν  εξετάσεις για βασικές ασθ-
έν ειες για το σύν ολο του ελλην ικού πληθυσμού, μείωση
του ΕΝΦΙΑ είν αι μερικά από τα μέτρα που εξήγγειλε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της
85ης ΔΕΘ.
Ειδικότερα θα υπάρξει ηη μον ιμοποίηση της μείωσης
του εταιρικού φόρου στο 22% και της ελάττωσης των
ασφαλιστικών  εισφορών  εν ώ προαν ήγγειλε και  την
κατάργησης της φορολόγησης των  περισσότερων  δωρ-
εών  και γον ικών  παροχ ών .
«Από 1 Ιαν ουαρίου καταργείται ο φόρος στις γον ικές
παροχ ές και δωρεές έως 800.000 ευρώ. Μία ακόμη επι-
βάρυν ση γίν εται παρελθόν », αν ακοίν ωσε ο κ. Μητσο-
τάκης.
«Η απαλλαγή από την  εισφορά αλληλεγγύης θα ισχ ύσει
και για το 2022 για τον  ιδιωτικό τομέα, το ίδιο και η μείω-
ση κατά 3% των  ασφαλιστικών  εισφορών . Στις επιχ ει-
ρήσεις ο φόρος πέφτει στο 22% και μάλιστα σε μόν ιμη
βάση», είπε ο πρωθυπουργός.

Αν αλυτικά όλα τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός
είν αι τα εξής:
1.       Επεκτείν εται για όλο το 2022 η απαλλαγή από
την  ειδική εισφορά αλληλεγγύης και η μείωση των  τριών
μον άδων  των  ασφαλιστικών  εισφορών  στον  ιδιωτικό
τομέα. Κόστος 1,58 δις για το 2021 και 1,58 δις για το
2022.
2.       Από τον  Ιαν ουάριο του 2022 μειών εται ο φόρος
επιχ ειρήσεων  από το 24% στο 22%. Κόστος 183 εκατ.
ευρώ για το 2022.
3.       Μειών εται το ποσοστό επιστροφής όλων  των
επιστρεπτέων  προκαταβολών  αν άλογα με την  πτώση 

των  ακαθάριστων  εσόδων  της επιχ είρησης. Πιο συγκε-
κριμέν α εφόσον  έχ ει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργα-
ζομέν ων  που προβλεπόταν  σε κάθε κύκλο επιστρε-
πτέας, επιστρέφεται:

·       Για επιχ ειρήσεις που έχ ουν  κάν ει έν αρξη εργα-
σιών  πριν  την  1η Ιαν ουαρίου 2019 και έχ ουν  θετικά
ακαθάριστα έσοδα το 2019:

·        Επιστρέφεται το εν  τέταρτο (25%) εφόσον  έχ ουν
πτώση ακαθάριστων  εσόδων  το 2020 σε σχ έση με το
2019 άν ω του 70% και καταγράφουν  ζημίες προ
φόρων .

·        Επιστρέφεται το εν  τρίτο (33,3%) εφόσον  έχ ουν
πτώση ακαθάριστων  εσόδων  το 2020 σε σχ έση με το
2019 μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν  ζημίες προ
φόρων .

·  Για τις λοιπές επιχ ειρήσεις επιστρέφεται το 50%.

·   Για ν έες επιχ ειρήσεις που έχ ουν  κάν ει έν αρξη εργα-
σιών  μετά την  1η Ιαν ουαρίου 2019 ή είχ αν  μηδεν ικά
ακαθάριστα έσοδα το 2019:

·    Επιστρέφεται το εν  τέταρτο (25%) εφόσον  έχ ουν
πτώση ακαθάριστων  εσόδων  το 2020 σε σχ έση με το
2019 (εφόσον  είχ αν  καταγράψει θετικά ακαθάριστα
έσοδα το 2019) άν ω του 30% και καταγράφουν  ζημίες
προ φόρων .

·    Για τις λοιπές επιχ ειρήσεις επιστρέφεται το εν  τρίτο
(33,3%).

Με βάση το αν ωτέρω σχ ήμα υπολογίζεται ότι:

·   τo 28% των  επιχ ειρήσεων  θα επιστρέψουν  το εν
τέταρτο (25%),

·  το 39% των  επιχ ειρήσεων  θα επιστρέψουν  το εν
τρίτο (33,3%),

·  το 33% θα επιστρέψουν  το 50%.

Υπεν θυμίζεται ότι μέχ ρι σήμερα στις επιστρεπτέες 1
έως 3 επιστρεφόταν  από 50% έως και 100% αν άλογα
με την  πτώση τζίρου, εν ώ για όλες τις επιχ ειρήσεις στις
επιστρεπτέες 4 έως 7 επιστρεφόταν  το 50%.

Επιπροσθέτως των  αν ωτέρω ισχ ύει έκπτωση 15% σε
περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού προς επι-
στροφή έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Σε διαφορετική
περίπτωση το ποσό καταβάλλεται σε 60 δόσεις από
τον  Ιαν ουάριο 2022.
Δημοσιον ομικό κόστος που επιβαρύν ει το 2021: 660
εκατ. ευρώ.

Μητσοτάκης – ΔΕΘ: Αφορολόγητες δωρεές και γονικές 
παροχές έως 800.000 ευρώ

Μονιμοποιούνται οι μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και στον εταιρικό φόρο

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: 

Υπέκυψε εγκαυματίας μετά από 
πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ

Υπέκυψε το πρωί του Σαββάτου στο ν οσοκομείο ΚΑΤ,
έν ας από τους τρεις εγκαυματίες της μεγάλης φωτιάς της
Βαρυμπόμπης. Οι γιατροί έδωσαν  μάχ η ν α τον  κρατή-
σουν  στη ζωή αλλά δεν  τα κατάφεραν
Ο 55χ ρον ος ν οσηλευόταν  με σοβαρά εγκαύματα για 38

ημέρες στη μον άδα εγκαυμάτων  του ν οσοκομείου της
Κηφισιάς.
Το πρωί του Σαββάτου άφησε την  τελευταία του πν οή,

βυθίζον τας στη θλίψη συγγεν είς και φίλους. Ο άτυχ ος
άν δρας είχ ε βρεθεί στις 5 Αυγούστου με σοβαρά εγκαύμα-
τα στην  ταράτσα οικοδομής στην  οδό Χαράς στη Δρο-
σοπηγή.
Πυροσβέστες τον  απεγκλώβισαν  από την  πύριν η κόλα-

ση και με ασθεν οφόρο μεταφέρθηκε στο ν οσοκομείο ΚΑΤ.
Οι γιατροί έδωσαν  μάχ η ν α τον  κρατήσουν  στη ζωή αλλά
δεν  τα κατάφεραν .

Η
επιστροφή στα
αστικά κέν τρα
και το άν οιγμα

σχ ολείων  αν αμέν εται
ν α φέρει αύξηση κρου-
σμάτων

«Περιμέν ουμε ν α
δούμε αυξητική πορεία
τις επόμεν ες ημέρες με
το άν οιγμα των  σχ ο-
λείων » σημείωσε ο
καθηγητής Περιβαλλον -
τικής Μηχ αν ικής του
ΑΠΘ, Δημοσθέν ης Σαρηγιάν ν ης,
ο οποίος τόν ισε ότι από τις 18/9
και μετά θα δούμε αύξηση των
κρουσμάτων  κορον οϊού λόγω της
επιστροφής των  πολιτών  στα
αστικά κέν τρα και των  μαθητών
στα σχ ολεία.

«Με το άν οιγμα των  σχ ολείων
υπολογίζουμε αύξηση μεταδο-
τικότητας 16-20%. Θα μειωθεί αν
πάμε γρήγορα σε εμβολιασμούς
παιδιών », αν έφερε. «Θα ήθελα
ν α ήταν  πιο αραιές οι τάξεις των
παιδιών . Να μοιράζον ταν  σε
άλλες αίθουσες. Σε έν α τμήμα με
17 παιδιά αν τί για 25, μειών εται 

η μεταδοτικότητα κατά 33%»
είπε χ αρακτηριστικά, εν ώ αν έφ-
ερε ότι το μέτρο 50% + 1 για το
κλείσιμο μιας τάξης είν αι υπερβο-
λικό. 

Ο καθηγητής υπογράμμισε τη
σημασία των  καθαριστών  αέρα,
εν ώ αν αφορικά με τον  αριθμό
των  κρουσμάτων , επεσήμαν ε
ότι στις αρχ ές Οκτωβρίου ίσως
δούμε 4.600 κρούσματα και
κορύφωση στα μέσα Οκτωβρίου.

Ο διευθυν τής ΜΕΘ του ν οσο-
κομείου «Γ. Παπαν ικολάου»,
Νίκος Καπραβέλος μίλησε για την
αν ησυχ ία που υπάρχ ει λόγω 

κορων οϊού και δια-
σωλην ωμέν ων  αλλά και
για το άν οιγμα των  σχ ο-
λείων .

«Είμαστε στην  4η
φάση της παν δημίας
παγκοσμίως με μία πολύ
επικίν δυν η μετάλλαξη
του ιού. Όμως για πρώτη
φορά μπορούμε ν α
αν οίξουμε με αισιο-
δοξία», σημείωσε
μιλών τας στο Open. Ο

κ. Καπραβέλος χ αρακτήρισε
πολύ αν ησυχ ητικό τον  αριθμό
των  θαν άτων  - 700 - 800 το
μήν α, εν ώ τόν ισε ότι και ο
αριθμός διασωλην ωμέν ων  πιέζει
το σύστημα.

Αν αφορικά με το άν οιγμα των
σχ ολείων , υπογράμμισε ότι
υπάρχ ει αν ησυχ ία γιατί αυτή η
παραλλαγή κολλάει και στα παι-
διά. «Τα δύσκολα είν αι μπροστά
μας - περιμέν ουμε εξάπλωση της
διασποράς. Πρέπει ν α εφαρμο-
στούν  αυστηρά τα πρωτόκολ-
λα», είπε.

– Άνοιγμα σχολείων: Φόβοι για αύξηση μεταδοτικότητας έως 20% 
και προβλέψεις για 4.600 κρούσματα τον Οκτώβριο
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Αλλες τρείς μεταγραφές αν ακοίν ωσε η
ομάδα του Ακράτητου Αν ω Λιοσίων . Αν αλυτι-
κά:

Καλωσορίζουμε στην  ποδοσφαιρική μας
οικογέν εια τρεις ποδοσφαιριστές που θα
βοηθήσουν  τα μέγιστα στην  ν έα σεζόν .

Πετσίτης Δημήτρης
(24 ετών  αμυν τικός)
Πανελευσινιακός
Ασπρόπυργος
Ηρακλής Ελευσίνας
Απόλλων Ποντίων

Φιλίππου Γιάν ν ης
(23 ετών  δ.μπακ-χάφ)
Ακαδημία Arsenal
Απόλλων Αθηνών (Κ19)
Α.Ο. Πεύκης
Άρης Πετρούπολης
Α.Ο. Σύρου
Άτταλος Ν.Φιλαδέλφειας

Ζγούρης Παν αγιώτης
(20 ετών  αμυν τικός)
Ακαδημία Α.Ο. Τριφυλλιακός
Associação Académica de Coimbra (Κ19)

Αλλες τρείς μεταγραφές ο Ακράτητος Ανω Λιοσίων

Πετσίτης Δημήτρης

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο…
Ενταση, διακοπές,ανταθλητικά μαρ-
καρίσματα και διαμαρτυρίες

Σε θρίλερ εξελίχ θηκε το φιλικό προετοιμασίας Νέα
Πέραμος-Βύζας Μεγάρων  που τα είχ ε όλα.
(Δύν αμη,πάθος, έν ταση, σκληρές μον ομαχ ίες αν τι-
αθλητικά μαρκαρίσματα διαμαρτυρίες και τραυματι-
σμούς).

Ο αγών ας ξεκίν ησε με καθυστέρηση αφού οι δύο
ομάδες είχ αν  βγεί για ζέσταμα και περίμεν αν  το διαιτ-
ητικό τρίο Μαν ούρα-Παύλο-Πλάκα Σ.

Τελικά το παιχ ν ίδι ξεκίν ησε με τους γηπεδούχ ους
ν α παίρν ουν  τη ν ίκη σε έν α δίλεπτο με αν ατροπή
και ν α σπάσουν  την  παράδοση με 2-1(ημίχ ρον ο 0-
1).

Ο αγών ας έγιν ε μπροστά σε 500 φιλάθλους και ήταν
μάτς για γερά ν εύρα αν  και φιλικός.

Ο διαιτητής της αν αμέτρησης Μαν ούρας διέκοψε
αρκετές φορές το παιχ ν ίδι εν ώ σήκωσε θύελλα διαμα-
ρτυριών  και από τις δύο ομάδες. Μάλιστα το γήπεδο
πήρε φωτιά στο 24′ σε διεδίκηση της μπάλας του
Τοπτίδη με παίκτη του Βύζα με αποτέλεσμα ο διαιτ-
ητής ν α τον  βγάλει εκτός αγών α χ ωρίς ν α του δείξει
κόκκιν η. Με την  παρέμβαση των  ψυχ ραιμοτέρων  ο
παίκτης ξαν αμπήκε στον  αγων ιστικό χ ώρο και
δέχ τηκε κίτριν η κάρτα. Ιδια φάση έγιν ε στο 68′ με
αν τικαν ον ικό τάκλιν  παίκτη της Νέας Περάμου στον
Φυσαράκη.Και το 81΄σε τράβηγμα του Χατζημελετιάδη.

Αξίζει ν α σημειωθεί τραυματίστηκε στο 38΄ ο Ρεν έ
Σταύρε του Βύζαν τα και αποχ ώρησε. Από την  ομάδα
του Βύζαν τα απουσίαζαν  λόγω τραυματισμού οι Κων -
σταν τιν ίδης, Παπαδάκης, Λύγδας, Ποραν ίδης.

ΟΙ ΑΛΑΓΕΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟΥΣ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥΣ

Για την  ιστορία προηγήθηκε ο Βύζας στο 22′ όταν  ο
Σαχ όλι έβγαλε την  σέν τρα μέσα στην  μικρή περιοχ ή
της Νέας Περάμου ο Ρεν έ Σταύρε έπιασε την  κεφαλιά
και ο επερχ όμεν ος Καραγιάν ν ης την  έστειλε στα
δίχ τυα 0-1. Στην  συν έχ εια στο 71′ ο Στράτος Δου-
κάκης με πλασέ μέσα από την  περιοχ ή έκαν ε το 1-1. 

Δύο λεπτά αργότερα ο Μιχ αήλης έβγαλε την  σέν τρα
από τα αριστερά και ο Τσάκας με σούτ έγραψε το
τελικό 2-1.

Ιατρός του αγών α ήταν  ο Κώστας Οικον ομόπουλος.
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(προπον ητής Χάρης Κοπιτσής):

Κεχ αγιάς, Πν ευματικάκης, Δράγασης, Ζουμπλιός,
Λημν ιάτης, Τζελάι, Λέν τι, Λουκίδης, Τοπτίδης, Σεβα-
στής

Μυλων άς, Μπάρδης, Μιχ αήλης, Κλαδάς, Τσάκας,
Αν αστασίου Τ, Αν αστασίου Μ, Ελάν ογλου, Τράικος.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής Λευτέρης Βασιλει-
άδης): Θεοδωρόπουλος, Φλέγγας, Φυσαράκης,
Φουρν άρης, Χατζημελετιάδης, Καραγιάν ν ης, Αμαραν -
τίδης, Σαχ όλι, Ρεν έ, Στρατιδάκης, Σελμαν άι.

Κουφής, Φρυγαν άς, Νταούτι, Δρυμούσης, Χριστό-
πουλος, Σταμέλος, Π[απαν ικόλας, Λεβεν τούρης, Χατ-
ζής.

Πάν τως και οι δύο ομάδες έδειξαν  ότι θα είν αι από
τις πιό ισχ υρές στο πρωτάθλημα.

***Στον  αγών α παραβρέθηκαν  ο γραμματέας της
ΕΠΣΔΑ Κώστας Καράμπελας οι προπον ητές Γιώργος
Χατζής, Νίκος Σπέης, ο Γιώργος Μπερδελής, σύσσω-
μο το ΔΣ και των  δύο ομάδων  κ.α.

***Για την  1η φάση του κυπέλλου το προσεχ ές
Σαββατοκύριακο ο Βύζας υποδέχ εται στα Μέγαρα τον
Πυρρίχ ιο Ασπροπύργου εν ώ η Νέα Πέραμος αγων ίζε-
ται εκτός έδρας με τον  Κριό Ασπροπύργου.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Iσόπαλοι χωρίς γκόλ Μανδραικός-
Δάφνη Ερυθρών

Σε φιλικό προετοιμασίας που έγιν ε στο φράγκειο
δημοτικό γυμν αστήριο ο Μαν δραικός και η Δάφν η
Ερυθρών  αν αδείχ θηκαν  ισόπαλοι χ ωρίς τέρματα.
Στο γήπεδο παραβρέθηκε και ο Δήμαρχ ος κ. Χρήστος
Στάθης. Παρακολούθησε τον  αγών α, σχ ολίασε με
θαυμασμό το πλήθος των  ν έων  παιδιών  που
απάρτιζαν  τις 2 ομάδες και συν ομίλησε με τις
διοικήσεις γαι τα τρέχ ον τα θέματα που απασχ ολούν
τους συλλόγους.
Ο Πρόεδρος του Μαν δραϊκού κ. Χρήστος
Παπακων σταν τίν ου υποσχ έθηκε ν α αν ταποδώσει
την  αθλητική «επίσκεψη» στις όμορφες Ερυθρές.
Συγχ αρητήρια σε όλους!

Νιάτα, ταλέν τα, φρεσκάδα, πίστη, ελπίδες, ορμή και…
χ αμόγελα!

Στην  φωτογραφία είν αι η αρχ ική εν δεκάδα από τον
σημεριν ό φιλικό αγών α με την  Δάφν η Ερυθρών . Στον
αγών α χ ρησιμοποίηθηκαν  από τον  προπον ητή
Γιώργο Σωτήρχ ο 23 παίκτες από τους οποίους οι 21
είν αι κάτω από 20 ετών  και ο μικρότερος 14 ετών !

Η παρουσίαση του επιτελείου
του ΠΑΟΚ Μάνδρας
Στο «Atrium Πολ-
υχώρος» στην
Ε.Ο. Ελευσίνας –
Θηβών 149, στη
Μάνδρα έγινε η
παρουσίαση του
επιτελείου στην
ακαδημία του
ΠΑΟΚ Μάνδρας
για τη νέα σεζόν
με την παρουσία
του Μιχάλη
Καψή.
Τους ευχαριστούμε για την ανοιχτή στήριξη και
την συμμετοχή τους !!!! Τα όνειρα μας και οι
στόχοι μας μεγάλα…. Βήμα βήμα όμως θα τα
καταφέρουμε όλοι μαζί!!!!

***Στις φωτογραφίες  από τα αριστερά ο προπον ητής
Σταύρος Κομιώτης, ο Δήμος Στέρπης Ταμίας του Δ.Σ,
ο Μιχ άλης Καψής, ο πρόεδρος Τάσος Δούκας και δεξιά
ο Γιάν ν ης Αν των όπουλος(υπεύθυν ος Νοτίου Ελλά-
δας).Παρούσα στην  εκδήλωση και η Ευαγγελία Κου-
τσοδήμα πρόεδρο του ΔΟΚΑΠ.

ΑΝ.ΤΣ.

Ο Απόλλων Ποντίων Ασπροπύργου πήρε τον Δημήτρη Μιχάλη

Ο Απόλλων Ποντίων πραγματοποίησε άλλη μία σπουδαία μεταγραφή. Πήρε
τον 21χρονο(29/8/2000) μεσοεπιθετικό Δημήτρη Μιχάλη.
Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής ξεκίνησε απο τις υποδομές του Ατρομήτου Αθή-
νας. Εχει αγωνιστεί στις ομάδες Ολυμπιακό Λιοσίων, Ιάσονα, Κεραυνό Πετρ-
ούπολης, Ακράτητο Ανω Λιοσί

H Μικρασιατική με χατρίκ του
Μπαγδάτογλου 3-0 τον ΠΑΟΚ

Μάνδρας

Σε φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθει  στο
γήπεδο του Βύζαντα ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική
επικράτησε του ΠΑΟΚ Μάνδρας με 3-0.
Και τα τρία τέρματα της ομάδας του Χάρη Κουστέρη
σημείωσε ο Λαοκράτης Μπαγδάτογλου απο ασίστ
του Σωτήρη Στρατάκη.
ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Βανδώρος,
Γκουτζούλας, Γαλανός, Μήτσος, Γιωργάκης,
Στρατάκης, Μαζιώτης ,Μήτσος Δ, Τούσης,
Μπαγδάτογλου, Φεζουλάι.
Αγωνίστηκαν και  οι : Σοκόλ, Χάντερι ,
Αγγελακόπουλος, Συριανός, Δρομούσης, Κουφής
Λεωνίδας. Μάππας.

Απουσίαζαν λόγω
τραυματισμού οι : Έβερετ,
Κήττας, Κουφής Γ.,.
Χατζιάδης, Ζουμπούλης.

Π Α Ο Κ
Μ Α ΝΔ Ρ Α Σ(π ρ ο π ο ν η τή ς
Νίκος Τζαφέρης):
Τσαπουρνής, Βλαχόπουλος,
Κλογκέρι , Λαζαρίδης,
Χατζηαντωνάκης, Βάσης,
Φυσαράκης, Ζιώγας, Ράλλης,
Γκίνης, Δούκας.

Αγωνίστηκαν και οι: Ντάρβιν, Καλητσουνάκης,
Δούκας Αλέξανδρος, Μέχλης.

***Ο ΠΑΟΚ θα δώσει σήμερα νέο φιλικό στον
Ασπρόπυργο με την Δύναμη στις 17:00.

Με τις ευλογίες του πατήρ Κωνσταντίνου 
ο αγιασμός της ΑΓΣ Νέας Περάμου

Με τις ευλογίες του πατήρ Κωνσταντίνου εφημέριος του ι.ν. Αγίου
Γεωργίου πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός του ΑΓΣ Νέας Περά-
μου στο δημοτικό γήπεδο παρουσία του Δημάρχου Γρηγόρη Στα-
μούλη.
Παρευρέθηκαν σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο, αξιωματούχοι
της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττικής, παρά-
γοντες της δημόσιας ζωής, ποδοσφαιριστές του συλλόγου όλων
των βαθμίδων η ομάδα των τεχνικών, καθώς και φίλοι και μέλη
των οικογενειών των ποδοσφαιριστών.  Καλωσόρισμα απηύθυνε
ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Ζουμπλιός.

Κατά το χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης
ευχήθηκε καλή χρονιά και αγωνιστικές επιτυχίες χωρίς τραυμα-
τισμούς.
Χαρακτηριστικά επισήμανε την ανάγκη συνεργασίας των ποδο-
σφαιριστών, των τεχνικών και των διοικητικών παραγόντων.
Από την ΕΠΣΔΑ παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος Χρήστος Σοφ-
ιανίδης, η Ταμίας Γιώτα Σακκά ενώ μαζί τους βρέθηκε και ο
Κώστας Βαλσαράς.
Πλάι στο Δήμαρχο βρέθηκε ο προπονητής της ομάδας Σταύρος
Κ. Φωτίου με την ιδιότητά του ως αντιδημάρχου.
Μεταξύ των παρόντων ήταν ο πρόεδρος των παλαιμάχων της
Νέας Περάμου Ανδρέας Γραμματικός, το στέλεχος της τοπικής
αυτοδιοίκησης Μίμης Λιώτας, ο Νίκος Πιππής, ο Δημήτρης
Πολίτης και άλλοι.

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΡΌΤΥΠΗΣ ΑΚΑΔΗΜΊΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΤΟΥ Γ. Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ

Η Πρότυπη Ακαδημία Μπάσκετ του Γυμναστικού
Συλλόγου Μεγάρων ανοίγει την αγκαλιά της για να
υποδεχθεί αγόρια και κορίτσα από 6 χρονών και
άνω, κάθε Δευτέρα στο Κλειστό Γυμναστήριο
«Αλέκος Σάλτας» (15:00-17:00) και κάθε Τρίτη και
Παρασκευή στο Κλειστό Γυμναστήριο του 8ου
Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων (15:00-17:00).
Η υπεύθυνη των τμημάτων μας, Ειρήνη Δημο-
πούλου, διαθέτει υψηλό επίπεδο προπονητικής
κατάρτισης και πολυετή εμπειρία στην ενασχόληση
με την συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.
Στόχος μας είναι η δημιουργία αθλητών με ήθος,
αρχές και σωστές βάσεις καθώς και η εστίαση
πάνω στην αντίληψη των κανόνων, η εκμάθηση
των Βασικών (fundamentals) του Μπάσκετ κι η

ανάδειξη των ταλέντων των αθλητών.
Ελα και συ, γιατί…
Γυμναζόμαστε Σωστά Μαζί…
Τηλ. Επικοινωνίας: 6977406810
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος
ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

48

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΒΑΡΗ,
ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, CROSS TRAINING,

FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

‘‘’’GGYYMM  WWAAYY’’’’    --  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ,,  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  

ssttaammaattiiaa..vvaassiillooppoouulloouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  
σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2130993031, MAIL:
ktl.diametaforiki@gmail.com

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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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 ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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  
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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

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



16-θριάσιο Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας: Επιστρέφουν Φιλαρμονική, Θέατρο, Ζωγραφική και Γλυπτική
Από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου επιστρέφει το Εργαστήριο Πολιτισμού στο κτίριο της Ράχης και πλημμυρίζει ξαν ά με μουσική, θέατρο, τέχν η.

Εν εργοποιείται εκ ν έου η λειτουργία των  τμημάτων  Φιλαρμον ικής, το εργαστήρι ζωγραφικής και γλυπτικής και το θεατρικό εργαστήρι.
Για πληροφορίες μπορείτε ν α καλείτε τις καθημεριν ές από τις 16:00 – 20:00 στο τηλέφων ο 210 5557815, εν ώ για αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε

ν α προσέρχεστε τις ίδιες ώρες στο κτίριο που φιλοξεν εί το Πολιτιστικό Εργαστήρι στη Ράχη.
Επιπλέον  πληροφορίες για το Εργαστήρι Ζωγραφικής & Γλυπτικής μπορείτε ν α αν αζητήσετε στο τηλέφων ο 6979017095 (Αν αστασία Πέππα)

και για το Θεατρικό Εργαστήρι στο 6979916117 (Έλεν α Πέππα).


