
#Elefsina#Adopt
#Dogs#Cats

1η Γιορτή Αγάπης & Υιοθεσίας Αδέσποτων
Ζώων από τον Δήμο Ελευσίνας και τα

«Αδέσποτα Μυστήρια»

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Οικονομικές Ενισχύσεις,
σε φοιτητές με χαμηλό
οικογενειακό εισόδημα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239Αρ. Φύλλου 4252 Tετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 Έτος 26ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ:
Νίκες για τα τμήματα παίδων,
γυναικών, Κορασίδων, Εφήβων

MΠΑΣΚΕΤ: Νίκη για ΝΕ Μεγαρίδος

- Ήττα για τον Μανδραικό

Β’ Κύκλος Κινητικότητας 2021

- Επείγουσα Εγκύκλιος του Υπουργείου
Εσωτερικών. Προθεσμία στους Φορείς

να ζητήσουν Υπαλλήλους

σσεελλ..  77 σσεελλ..    1111--1122

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΔΜΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Αυξημένη ζήτηση ρεύματος
μέσα στον χειμώνα 

- Θέλει σε ετοιμότητα όλες τις μονάδες
παραγωγής

Ο ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
‘’ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΔΕΛΑΕΤΙΕΣ’’ 

Υπογράφηκαν 
οι συμβάσεις 

μετατροπής της
Χωματερής σε 

Πάρκο Πρασίνου
και Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας 

σσεελλ..  22  

ΠΟΤΕ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η
ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ

ΕΕππίίδδοομμαα  θθέέρρμμααννσσηηςς::  
Μέχρι 10 Νοεμβρίου ανοίγει 

η πλατφόρμα σσεελλ..  33σσεελλ..  22

σσεελλ..  33

σσεελλ..    55

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Συγκεντρώθηκαν 130 χιλιάδες δολάρια από την
Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας σσεελλ..  55  

Κορονοϊός: Ανακαλύφθηκε "απόγονος" 
της Δέλτα πιο μολυσματικός

Ομάδα ειδικών διαπιστώνει ότι μια υπό-παρ-
αλλαγήείναι 10-15% πιο μεταδοτική από την

ίδια τη μετάλλαξη.
σσεελλ..  99
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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: Νεφελώδης   

Θερμοκρασία: Από 13  έως 21 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρτέμιος, Αρτέμης, Άρτεμις, Αρτέμη, Αρτέμιδα,

Αρτεμία, Αρτεμισία, Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, 
Διάν α, Ντιάν α,  Εν όη, Κερασιά, Κερασία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.Νίκης 38,  
- Γερμανικά, 2105570007

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.Εθνικής Αντιστάσεως 98 &

Περσεφόνης,2105547900

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕΔήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια
Μπουρούνη Αθηνά Δ.Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1, Άνω

Λιόσια - Δροσούπολη, 2102470650

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ

(Κόχυλα Ξένη Γ.)Λεωφόρος Πάρνηθος 121,
2102465660

Μ
έριμνα για τη διαθεσιμότητα του συνόλου
των θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγω-
γής (λιγνίτη και φυσικού αερίου) και την

εξασφάλιση αντίστοιχα των απαραίτητων ποσοτή-
των καυσίμου, ζητά ο ΑΔΜΗΕ ενόψει  της
αυξημένης ζήτησης ρεύματος που αναμένεται τον
χειμώνα αλλά και της ενεργειακής κρίσης που
έχει οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα τις τιμές και έχει
προκαλέσει στενότητα εφοδιασμού με φυσικό
αέριο στην Ευρώπη. 

Είναι ενδεικτικό ότιχθες οι τιμές για την ηλεκτρ-
ική ενέργεια στο Χρηματιστήριο διαμορφώνονται
σε νέα υψηλά επίπεδα, καθώς η μέση τιμή για το
ρεύμα φθάνει στα 253,33 ευρώ ανά μεγαβατώρα
ενώ η μέγιστη κλιμακώνεται στα 344 ευρώ.

Η ζήτηση ρεύματος αναμένεται να κυμανθεί στις 

302 γιγαβατώρες και θα καλυφθεί κατά κύριο
λόγο από τις μονάδες φυσικού αερίου (47%) και
ανανεώσιμες πηγές (29%).

Ακολουθούν οι εισαγωγές και τα υδροηλεκτρικά
(από 9%) και οι λιγνιτικές μονάδες με 7%.

Η συμμετοχή των υδροηλεκτρικών στην κάλυψη
της ενεργειακής ζήτησης είναι σχετικά μικρή,
καθώς τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες
βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.

Έτσι η αύξηση της ζήτησης κατά τη διάρκεια της
χειμερινής περιόδου, θα πρέπει να καλυφθεί
κατά κύριο λόγο από τις θερμικές μονάδες, τις
ανανεώσιμες πηγές στο βαθμό που θα είναι διαθ-
έσιμες καθώς και εισαγωγές.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΜΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Αυξημένη ζήτηση ρεύματος μέσα στον χειμώνα
- Θέλει σε ετοιμότητα όλες τις μονάδες παραγωγής

Οικονομικές Ενισχύσεις, 
από το Δήμο Ασπροπύργου 
σε φοιτητές με χαμηλό 
οικογενειακό εισόδημα 

Ο Δήμος Ασπροπύργου με γνώμονα τη σημασία της
Ανώτατης Εκπαίδευσης για τους Νέους-Νέες της πόλης,
την καλλιέργεια και την πρόοδό τους ώστε να επηρεά-
σουν καταλυτικά το μέλλον του Ασπρόπυργου και της
Ελλάδας,  συνεχίζει το πρόγραμμα υποστήριξης της
συμμετοχής των φοιτητών στις Σπουδές τους, με οικονο-
μική ενίσχυση σε μια δύσκολη χρονική περίοδο. 

Ενισχύει και το 2021, φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα, που πέτυχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του
2021. Απαραίτητη προϋπόθεση, να είναι δημότες του
Ασπρόπυργου, οι οποίοι εισήχθησαν σε Σχολές  της Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, που βρίσκονται εκτός της Περ-
ιφέρειας Αττικής. 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
καλεί τους νέους Φοιτητές της πόλης ή τις οικογένειές
τους να προσέλθουν, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού,
στο 2132006408-38, στο Γραφείο του Αντιδημάρχου 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Αντώνιου
Καραμπούλα,  ώστε να παραλάβουν την αίτηση για την
οικονομική ενίσχυση και τον πίνακα με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου έως τις 30
Νοεμβρίου 2021. 

Παράλληλα, η αίτηση και τα δικαιολογητικά βρίσκονται
αναρτημένα και στον επίσημο ιστόποτο του Δήμου Ασπρ-
οπύργου.      
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Υπογράφηκαν, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης
Άδωνη Γεωργιάδη, οι συμβάσεις μετατροπής της
Χωματερής σε Πάρκο Πρασίνου και Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

Μιλώντας στην εκδήλωση για την υπογραφή των
συμβάσεων για την αποκατάσταση της Χωματερής της
Φυλής και τη μετατροπή της σε Πάρκο Πρασίνου και
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που πραγματοποι-
ήθηκε το πρωί της Τρίτης 19 Οκτωβρίου 2021, ο Υπο-
υργός  ανέφερε ότι η δρομολόγηση αυτού του έργου
αποτελεί μέρα χαράς και εκθείασε το Δήμαρχο Χρήστο
Παππού που το πρότεινε βασισμένος στο πρότυπο της
Χιρίγια του Τελ Αβίβ. Πρόσθεσε, ιπποτικά, ότι  η
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το ενέγραψε για χρηματοδότ-
ηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ), αλλά ότι επί της υπουργίας του, διατέθηκε το
ποσόν των 26 εκατ. Ευρώ, που όπως είπε, είναι από
τα μεγαλύτερα που έχουν διατεθεί από το εν λόγω
Πρόγραμμα. 

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι από το
συγκεκριμένο Πάρκο, πέρα από τη συμβολή του στη
βελτίωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος του
Δήμου Φυλής με τα έργα πρασίνου, θα παραχθεί ηλεκ-
τρική ενέργεια 10 MW, που ισοδυναμεί με 14,7 εκατ.
kwh και η οποία θα διατεθεί σε 5.600 νοικοκυριά του
Δήμου Φυλής.  “Βλέπουμε τη σημασία αυτού του
έργου, ιδιαίτερα σήμερα, ενόψει της ενεργειακής
κρίσης”, τόνισε χαρακτηριστικά. 

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Γιώργος
Πατούλης , αφού αναφέρθηκε στις δράσεις της Περιφ-
έρειας για τον περιορισμό του όγκου των παραγόμε-
νων  απορριμμάτων, εκθείασε το Δήμο Φυλής για το

έργο  που θα οδηγήσει
στην παραγωγή ενέργειας
και δεσμεύτηκε ότι θα
προωθήσει το κοινό όραμα
για συνολική αποκατάστα-
ση της Χωματερής, που θα
αποφέρει, παράλληλα, 50
εκατ. Kwh ετησίως. Ενέρ-
γεια, που όπως είπε, είναι
ικανή να καλύψει τις ανάγ-
κες όλων των νοικοκυρ-
ιών του Δήμου Φυλής. 

Φανερά συγκινημένος ο

Δήμαρχος Χρήστος Παπ-
πούς τόνισε ότι η υπογρα-
φή των συμβάσεων αποτε-
λεί την αρχή της υλο-
ποίησης του ονείρου της
ενεργειακής και υδρολογι-
κής αυτοτέλειας του Δήμου
Φυλής, που είχε από τα
φοιτητικά του χρόνια.
Πρόσθεσε ότι βασικός
στόχος παραμένει η εξα-
σφάλιση ηλεκτρικής ενέρ-

γειας από ΑΠΕ σε όλα τα νοικοκυριά του Δήμου
Φυλής και ευχαρίστησε τον Υπουργό και τον Περιφερ-
ειάρχη για την αποδοχή του σχεδίου της ενεργειακής
αυτοτέλειας του Δήμου Φυλής. “Έχουμε έτοιμη τη
μελέτη για την αποκατάσταση του υπολοίπου τμήματος
της Χωματερής καθώς και τη δημιουργία Επιχειρηματι-
κού Πάρκου, που το έχει αγκαλιάσει το Υπουργείο
Ανάπτυξης και ο Υπουργός. Επίσης τη δημιουργία
Πάρκου Φωτοβολταϊκών και logistics στο κτήμα της
Φυλής. Δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε για τη
βελτίωση των συνθηκών ζωής των συνδημοτών μας”,
τόνισε χαρακτηριστικά. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή των

συμβάσεων εκτέλεσης του έργου, ανάμεσα στο Δήμα-
ρχο Φυλής και στις εργολήπτριες εταιρίες.

Παρευρέθηκαν επίσης:
Ο Μητροπολίτης Ιλίου κ.κ. Αθηναγόρας επικεφαλής

κλιμακίου κληρικών και συνεργατών της Ιεράς Μητρό-
πολης, ο Γενικός Διευθυντής του Πάρκου της Χιρίγια
Άμος Ράμπιν, ο Βουλευτής Ευάγγελος Λιάκος, ο Αντι-
περιφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος,
ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ
Βασίλης Κόκκαλης επικεφαλής κλιμακίου στελεχών του
Συνδέσμου, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων (ΠΕΔΑ) και Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος
Μαρκόπουλος, οι Δήμαρχοι Ιλίου Νίκος Ζενέτος,
Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου, Μάνδρας -Ειδυλλίας
Χρήστος Στάθης και Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, οι
συμπρόεδροι του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλο-
γράνης και Ρία Ακρίβου, ο Γενικός Διευθυντή της
ΕΑΓΜΕ Ανδρέας Τσώκος, ο επιλαχών Βουλευτής Στα-
μάτης Πουλής, ο εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου Ιωάννης Χαρίσης, ο καθηγητής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών Διονύσης Χιόνης, τα μέλη του Δημο-
τικού και των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου Φυλής,
ο Πρόεδρος του Συλλόγου ΒΙΟ.ΠΑ Λευτέρης Παντε-
λάκης, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και εργαζό-
μενοι του Δήμου Φυλής καθώς και πολλοί δημότες. 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ Ο ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Υπογράφηκαν οι συμβάσεις μετατροπής της Χωματερής σε 
Πάρκο Πρασίνου και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

Η
αντίστροφη μέτρηση για να ανοίξει η πλα-
τφόρμα για το επίδομα θέρμανσης έχει
ξεκινήσει, όπως δήλωσε σε συνέντευξη

του, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών,
Θεόδωρος Σκυλακάκης, τονίζοντας ότι αυτό θα
έχει συμβεί μέχρι τις 10 Νοεμβρίου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, σημείωσε μάλιστα ότι
«ένα κομμάτι του επιδόματος θα δοθεί ως προ-
καταβολή, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, σε αυτούς
που είχαν πάρει επίδομα θέρμανσης πέρυσι. Θα
λάβουν καταρχήν το σύνολο του επιδόματος που
έλαβαν πέρυσι και αν τα τιμολόγια τους είναι
μεγαλύτερα, θα πάρουν το υπόλοιπο μέχρι τις 30
Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε θα λάβουν το επίδομα
και οι καινούργιοι δικαιούχοι».

Γιατί δεν μπορεί να μειώθεί ο ΕΦΚ 
Αναφερόμενος στο αίτημα κάποιων για μείωση

του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ο
υπουργός τόνισε ότι δεν μπορεί να μειωθεί,
διότι έχουμε έλλειμμα 7,3%. «Αν μπορούσα, θα
το έκανα αύριο το πρωί», σημείωσε χαρακτηρι-
στικά ο Θ. Σκυλακάκης.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια τόνισε ότι οι τιμές
στα προϊόντα θα υποχωρήσουν πριν από τον
Απρίλιο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγ-
κη αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Δεν μπορεί να εισηγηθεί έκτακτο επίδομα σε
χαμηλοσυνταξιούχους

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών εξήγ-
ησε πως δεν μπορεί να εισηγηθεί έκτακτο επίδο-
μα σε χαμηλοσυνταξιούχους και χαμηλόμισθους,
λόγω ελλείμματος. Για τα αναδρομικά συντα-
ξιούχων, είπε ότι τηρούμε τις αποφάσεις της 

Δικαιοσύνης. Τόνισε επίσης, ότι η κυβέρνηση
έχει διατηρήσει ορισμένα άρθρα του νόμου Κατρ-
ούγκαλου, τον οποίο αρχικά είχε πει ότι θα κατα-
ργήσει, ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι διορθώθηκαν
οι αδικίες που υπήρχαν.

ΠΟΤΕ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ
Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα 

“Οφείλουμε πολλά“Οφείλουμε πολλά
στους  κατοίκους τηςστους  κατοίκους της
Δυτικής Αττικής,  γιατίΔυτικής Αττικής,  γιατί
έχουν βάλει  πλάτη  έχουν βάλει  πλάτη  
για την ανάπτυξη τηςγια την ανάπτυξη της
Αττικής και  για τοΑττικής και  για το
λόγο αυτό το λόγο αυτό το 
ενδιαφέρον τουενδιαφέρον του
Πρωθυπουργού καιΠρωθυπουργού και
της Κυβέρνησης γιατης Κυβέρνησης για
τη συγκεκριμένη τη συγκεκριμένη 
περιοχή είναι  μεγάλοπεριοχή είναι  μεγάλο
“,  τόνισε ο Υπουργός“,  τόνισε ο Υπουργός
Ανάπτυξης  ΆδωνιςΑνάπτυξης  Άδωνις
ΓεωργιάδηςΓεωργιάδης ..
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ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ
Γεν ική Διεύθυν ση Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Έργων  ΣΔΙΤ                                                                                   

Αθήν α, 14.10.2021
Διεύθυν ση Συμβάσεων  Έργων
& Προμηθειών
Αρ. πρωτ.: 14442
Τμήμα Διαγων ισμών  Έργων

ΑΔΑ:
6Ν3ΙΟΞΧΔ-ΖΜΒ

ΑΔΑΜ: 21PROC009379602

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η Κτιριακές Υποδο-
μές Α.Ε προκηρύσσει αν οιχτό
διαγων ισμό για την  αν άθεση της
μελέτης:
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ,
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ  2ο & 7ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(2/θέσια Ολοήμερα)» του έργου:
«2ο & 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», με συν ολική
προεκτιμώμεν η δαπάν η
171.404,10  ευρώ, πλέον  ΦΠΑ
24% .  Η αν ωτέρω προεκ-
τιμώμεν η αμοιβή αν αλύεται αν ά

κατηγορία μελέτης: 
1. 58.800,29 € για μελέτη κατηγο-
ρίας 6 (Αρχιτεκτον ικές μελέτες
κτιριακών  έργων )
2. 31.984,05 € για μελέτη κατηγο-
ρίας 9 (Μηχαν ολογικές, ηλεκτρο-
λογικές μελέτες)
3. 35.864,63 € για μελέτη κατηγο-
ρίας 8 (Στατικές μελέτες)
4.   2.334,70 € για μελέτη κατηγο-
ρίας 16 (Τοπογραφ ικές μελέτες)
5. 20.063,37 € για μελέτη κατηγο-
ρίας 21 (Γεωτεχν ικές μελέτες και
έρευν ες)

και 22.357,06 € για
απρόβλεπτες δαπάν ες.
Αν τικείμεν ο της μελέτης είν αι η
εκπόν ηση του συν όλου των
μελετών  (Αρχιτεκτον ικών , Στα-
τικών , Ηλεκτρομηχαν ολογικών
κλπ.) με τις απαιτούμεν ες
εγκρίσεις τους, προκειμέν ου για
την  έκδοση της οικοδομικής
άδειας  για την  αν έγερση των  εν
θέματι σχολικών  μον άδων  και η
σύν ταξη των  τευχών  δημοπράτ-
ησης.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φ υσικά ή ν ομικά πρόσωπα, ή
εν ώσεις αυτών  που δραστηριο-
ποιούν ται στην  εκπόν ηση
μελετών  των  κατηγοριών  6
(αρχιτεκτον ικές μελέτες), 8 (Στατι-
κές μελέτες), 9 (Μηχαν ολογικές,

ηλεκτρολογικές μελέτες, 16 (Τοπο-
γραφ ικές μελέτες) και 21 (Γεω-
τεχν ικές μελέτες και έρευν ες) και
που είν αι εγκατεστημέν α σε:
α) σε κράτος-μέλος της Έν ω-
σης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικον ομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό αν άθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γεν ικές σημειώσεις του
σχετικού με την  Έν ωση Προσα-
ρτήματος I της ως άν ω Συμφ -
ων ίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν  στην  περίπτωση γ́
της παρούσας παραγράφ ου και
έχουν  συν άψει διμερείς ή πολ-
υμερείς συμφ ων ίες με την
Έν ωση σε θέματα διαδικασιών
αν άθεσης δημοσίων  συμβά-
σεων . 
3. Οι προσφ ορές  υποβάλλον ται
από τους εν διαφ ερομέν ους
ηλεκτρον ικά, μέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την  καταληκτική
ημερομην ία και ώρα που ορίζεται
στο άρθρο 14 της διακήρυξης, σε

ηλεκτρον ικό φ άκελο του υπο-
συστήματος. Συστημικός
αριθμός διαγων ισμού Α/Α:
87601.
Προσφ έρεται δωρεάν  ηλεκτρον ι-
κή πρόσβαση στα έγγραφ α της
σύμβασης στον  ειδικό χώρο
«ηλεκτρον ικοί διαγων ισμοί» της
πύλης www.promitheus.gov .gr,
στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην
ιστοσελίδα της εταιρείας
www.ktyp.gr. Πληροφ ορίες: Θεω-
ν άς Γρηγόριος, τηλ.:
2105272366 / email:
theonas@ktyp.gr. 
4. Ως ημερομην ία και ώρα λήξης
της προθεσμίας υποβολής των
προσφ ορών  ορίζεται η 18η
Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 15:00. Ως ημερομην ία
και ώρα ηλεκτρον ικής αποσφ ρά-
γισης των  προσφ ορών  ορίζεται
η 24η Νοεμβρίου 2021 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00.
5.  Η συν ολική προθεσμία  για
την  περαίωση του αν τικειμέν ου
της σύμβασης ορίζεται σε διακό-
σιες δέκα (210) ημέρες από την
υπογραφ ή του συμφ ων ητικού. 

6. Η διαδικασία υποβολής των
προσφ ορών  γίν εται σύμφ ων α
με το άρθρο 3 της Διακήρυξης.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγων ι-

σμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής ύψους
3.428,00 €  ισχύος τουλάχιστον
κατά τριάν τα (30) ημέρες
μεγαλύτερη από το χρόν ο ισχύος
των  προσφ ορών . Ο χρόν ος
ισχύος των  προσφ ορών  είν αι
12 μήν ες από την  καταληκτική
ημερομην ία υποβολής προσφ ο-
ρών .
8. Η μελέτη έχει εν ταχθεί  και η
σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Αττική 2014 – 2020» με κωδικό
ΟΠΣ 5123924
9.  Κριτήριο αν άθεσης της
σύμβασης είν αι η «πλέον  συμφ -
έρουσα από οικον ομική άποψη
προσφ ορά» βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής.
10.Εν αλλακτικές προσφ ορές
δεν  γίν ον ται δεκτές
11.Η σύμβαση δεν  υποδιαιρείται
σε τμήματα

Τα έξοδα δημοσίευσης της δια-
κήρυξης βαρύν ουν  τον  αν άδοχο
της μελέτης.

Αθήν α, Οκτώβριος 2021  

Ο  Διευθύν ων  Σύμβουλος

Αθαν άσιος Γ. Γιάν ν αρης

Ευρωπαϊκή Έν ωση               ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
Ευρωπαϊκό Ταμείο                        Περιφ ερειακής Αν άπτυξης                 

11 «Αν άπτυξη – Αν αβάθμιση                                        
Υποδομών  Εκπαίδευσης»                         Περιφ ερειακής Αν άπτυξης
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Δόθηκε το εναρκτήριο
λάκτισμα για τον Β’
Κύκλο Κινητικότητας

2021 με την έκδοση εξ. επείγου-
σας Εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία απευθύνε-
ται, μεταξύ άλλων, και στους
ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (δια των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων).

Ο νέος Κύκλος ξεκίνησε με την
υποβολή αιτημάτων από τους
Φορείς που θέλουν να πάρουν
Υπαλλήλους, από την ημέρα
έκδοσης της Εγκυκλίου (χθες 18
Οκτωβρίου) και ολοκληρώνεται:

- για τους εποπτευόμενους
Φορείς (πχ. ΝΠΔΔ, Δήμοι) στις
24 Οκτωβρίου και

- για τους εποπτεύοντες των
ανωτέρω Φορείς (π.χ. Υπουρ-
γεία, Αποκεντρωμένες Διοική-
σεις) στις 29 Οκτωβρίου.

Υπογραμμίζουμε ότι στον Β’
Κύκλο δικαίωμα συμμετοχής
έχουν αποκλειστικά οι Φορείς
που προβλέπονται στην παρ.9
του αρ.6 του ν.4440/2016 ως
ισχύει, δηλαδή:

1) οι Φορείς, των οποίων οι
διαδικασίες μετάταξης του Α΄
κύκλου κατέστησαν ατελέσφορ-
ες λόγω μη υποβολής αιτήσεων
από υποψηφίους ή λόγω μη
καταλληλότητας των υποψ-
ηφίων για τις προκηρυσσόμενες
θέσεις και

2) οι Φορείς, των οποίων τα
αιτήματα πρόσληψης τακτικού
προσωπικού στο πλαίσιο του
ετήσιου προγραμματισμού προ-
σλήψεων του άαρ. 51 του
ν.4622/2019 δεν ικανοποιήθη-
καν.

Η διαδικασία του Β΄ Κύκλου
λοιπόν, αφορά μόνον στους
προαναφερόμενους Φορείς.

Κατά την 1η φάση, της υποβο-
λής αιτημάτων εκ μέρους των
Φορέων, η αιτιολογία για την
κάλυψη των αιτημάτων με μετά-
ταξη ή απόσπαση πρέπει να
είναι τεκμηριωμένη και πλήρης,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις παρ.2, 3 και 4 του αρ.6 του
ν.4440/2016, όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα:

α) υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για κάλυψη θέσεων με
μετάταξη ή απόσπαση, συνο-
δευόμενα από Έκθεση αναφορ-
ικά με το υπηρετούν προσω-
πικό, τις εκτιμώμενες αποχωρή-
σεις λόγω συνταξιοδότησης και
τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες
προσλήψεων,

β) τα αιτήματα πρέπει να αναφ-
έρουν το σύνολο των οργανικών
θέσεων για τον κλάδο / ειδικότ-
ητα που αφορά το αίτημα,
καθώς και το σύνολο των κενών
θέσεων στον αιτούμενο κλάδο /
ειδικότητα κατά την ημερομηνία

υποβολής του αιτήματος και

γ) το αίτημα για κάθε θέση περ-
ιλαμβάνει το περίγραμμα της
θέσης εργασίας, καθώς επίσης
και τυχόν πρόσθετα απαιτούμε-
να τυπικά ή ουσιαστικά προσόν-
τα, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, τα αιτήματα για
απόσπαση οφείλουν να είναι
αιτιολογημένα, όσον αφορά τον
σοβαρό και επείγοντα χαρακ-
τήρα των υπηρεσιακών αναγ-
κών, καθώς και την αναγκαιότ-
ητα προσωρινής κάλυψης της
θέσης.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει
πως οι Φορείς θα πρέπει να
είναι πολύ προσεκτικοί για την
τήρηση των ως άνω προϋποθέ-
σεων, καθώς αποτελούν κριτήρ-
ια για την εξέταση τόσο του παρ-
αδεκτού του αιτήματος όσο και
της ουσιαστικής αξιολόγησης
του αιτήματος.

Το πλήρες κείμενο της αριθμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/873/οικ.19774/18
.10.2021 Εγκυκλίου

Β’ Κύκλος Κινητικότητας 2021
- Επείγουσα Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
Προθεσμία στους Φορείς να ζητήσουν Υπαλλήλους

Τριμερής Ελλάδας - Κύπρου -
Αιγύπτου: Αυστηρά μηνύματα στην
Τουρκία για μονομερείς ενέργειες

Σ
την  Κοιν ή Διακήρυξη της Τριμερούς Συν όδου Κορ-
υφής Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου, η οποία λαμ-
βάν ει χ ώρα σήμερα στην  Αθήν α, οι τρεις ηγέτες,

κ.κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Αν αστασιάδης και
Αμπν τέλ Φατάχ  Ελ Σίσι, επαν αβεβαιών ουν  την  αποφ-
ασιστικότητά τους για τη συν έχ ιση της συν εργασίας σε
θέματα αμοιβαίου εν διαφέρον τος εν ισχ ύον τας την
ειρήν η, την  ασφάλεια και την  σταθερότητα στην
ευρύτερη περιοχ ή.
Κάν ουν  ιδιαίτερη αν αφορά στην  υπογραφή της τριμε-

ρούς ηλεκτρικής διασύν δεσης των  τριών  χ ωρών , έργο
που, όπως υπογραμμίζεται, "εν ισχ ύει την  οικον ομική
συν εργασία μας και την  ασφάλεια εν εργειακού εφοδια-
σμού όχ ι μόν ο των  εμπλεκομέν ων  χ ωρών , αλλά και
της Ευρώπης", καθώς η ηλεκτρική διασύν δεση θα
δημιουργήσει έν αν  δίαυλο μεταφοράς σημαν τικών
ποσοτήτων  ηλεκτρικής εν έργειας από και προς την
Αν ατολική Μεσόγειο. Το έργο, όπως αν αφέρεται, είν αι
σημαν τικό συστατικό της στρατηγικής αν άπτυξης του
Εν εργειακού Διαδρόμου της Αν ατολικής Μεσογείου
(Eastern Mediterranean Energy  Corridor), παρέχ ον τας
μια εν αλλακτική πηγή εν εργειακού εφοδιασμού από
την  περιοχ ή προς την  Ευρωπαϊκή Έν ωση και
αν τίστροφα.
Οι τρεις απευθύν ουν  μήν υμα προς την  Τουρκία ν α

απέχ ει από προκλήσεις και μον ομερείς εν έργειες που
παραβιάζουν  το Διεθν ές Δίκαιο, όπως η παρεν όχ ληση
ερευν ητικών  πλοίων  που έχ ουν  αδειοδοτηθεί από την
Ελλάδα ή την  Κύπρο, υπογραμμίζον τας ότι σε έν α
επιθετικό περιβάλλον  ή υπό την  απειλή χ ρήσης βίας
δεν  μπορεί ν α διεν εργηθεί παραγωγικός διάλογος με
αποτελέσματα. Υπογραμμίζουν  επίσης τη σημασία
"του σεβασμού της κυριαρχ ίας και των  κυριαρχ ικών
δικαιωμάτων  όλων  των  κρατών  στις θαλάσσιες ζών ες
τους , σύμφων α με το Διεθν ές Δίκαιο, όπως αυτό αν τι-
κατοπτρίζεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της
Θάλασσας".Απορρίπτουν  τις παράν ομες γεωτρήσεις
και σεισμικές έρευν ες από τουρκικά σκάφη στην
Κυπριακή ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα, σε θαλάσσιες περιοχ ές
που έχ ουν  ήδη οριοθετηθεί σύμφων α με το Διεθν ές
Δίκαιο. Οι τρεις ηγέτες καταδικάζουν  και τις συν εχ είς
παραβιάσεις του ελλην ικού εν αέριου χ ώρου και όλες τις
άλλες παράν ομες δραστηριότητες σε περιοχ ές που
βρίσκον ται εν τός της υφαλοκρηπίδας της Ελλάδας,
κατά παράβαση του διεθν ούς δικαίου.

48
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Το ΚΕΠ Υγείας-Ελευσίνας Μαγούλας στήριξε για δεύτερη φορά δράση παροχής δωρ-
εάν μαστογραφιών σε γυναίκες 40-69 ετών.
Επίσης, το ΚΕΠ στήριξε τη δράση φωταγώγησης του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων

πρωτοβουλίας των Εθελοντών Θριασίου Πεδίου για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγ-
νωση του καρκίνου του μαστού.

Δήμαρχος Μεγαρέων : Προχωράμε
με γοργούς ρυθμούς για να φέρουμε
το φυσικό αέριο στο Δήμο μας 

Ν
έα συνάντηση με τον εκτελεστικό πρόεδρο της Εται-
ρείας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής κ. Χατ-
ζηγιάννη Πιέρρο είχε χθες ο δήμαρχος Μεγαρέων

Γρ. Σταμούλης.  
Η Ε.Δ.Α είναι έτοιμη να κατασκευάσει δίκτυο και να

τροφοδοτήσει καταρχάς αγροτικές και πτηνοτροφικές
επιχειρήσεις και στην συνέχεια όλη την πόλη,
μόλις η ΔΕΣΦΑ στήσει μετρητικό και ρυθμιστικό
σταθμό βορειοδυτικά της πόλης των Μεγάρων, ο
οποίος είναι απαραίτητος, διότι ο αγωγός που
διασχίζει τον κάμπο είναι υψηλής πίεσης και απαι-
τείται μετατροπή.

Ξεκινά η δίκη για τη δολοφονία
του Ζακ Κωστόπουλου
- Απόδοση δικαιοσύνης ζητά η Διεθνής Αμνηστία

Ξ
εκινάει σήμερα Τετάρτηστο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών η
δίκη για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου και η Διεθνής
Αμνηστία σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι τρία χρόνια μετά

τον θάνατό του «η απόδοση δικαιοσύνης ακόμη εκκρεμεί».
Ο ακτιβιστής και υπερασπιστής των δικαιωμάτων των

ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, Ζακ Κωστόπουλος (Zackie Oh) έχασε τη
ζωή του τον Σεπτέμβριο του 2018, έπειτα από την εξαιρετικά
βίαιη επίθεση που δέχτηκε. 
«Ο Ζακ Κωστόπουλος ήταν ακτιβιστής, drag-queen, και υπε-
ρασπιστής των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατό-
μων και των οροθετικών ανθρώπων. 
Έχασε τη ζωή του τον Σεπτέμβριο του 2018 έπειτα από εξαι-

ρετικά βίαιη επίθεση που δέχτηκε αφού μπήκε σε κοσμημα-
τοπωλείο στην περιοχή της Ομόνοιας και παγιδεύτηκε μέσα
σε αυτό. Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα για τον
θάνατό του, ο Ζακ πέθανε από ισχαιμικό επεισόδιο που
προκλήθηκε από τα πολλαπλά τραύματα που υπέστη», ανα-
φέρει η ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας.
Η Διεθνής Αμνηστία, τον Ιανουάριο του 2020, συγκέντρωσε

περισσότερες από 101.000 υπογραφές από όλο τον κόσμο,
ανθρώπων που ζητούν εις βάθος διερεύνηση της υπόθεσης
και απόδοση δικαιοσύνης. 
Το ελληνικό τμήμα της διεθνούς οργάνωσης έχει επίσης αιτ-
ηθεί να συμμετέχει ως επίσημος παρατηρητής της δίκης,
πρακτική, που όπως σημειώνει, είναι συνδεδεμένη με τα διε-
θνή πρότυπα δίκαιης δίκης.
Όπως σημειώνει, η δίκη αυτή είναι σημαντική, «καθώς
σχετίζεται με θεμελιώδεις αρχές των ανθρώπινων δικαιω-
μάτων συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης του κράτους να
προστατεύει το δικαίωμα στη ζωή».

Ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, στο καθιερωμένο 
ραντεβού για τον μήνα πρόληψης κατά του Καρκίνου του μαστού.

Φωταγώγηση του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων 



KAΛΕΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Στην Ελευσίνα και τη Μαγούλα
Γινόμαστε μέρος της αλλαγής. Κάνουμε
τους τετράποδους φίλους μας
περήφανους.

Η σοβαρή προσπάθεια να είναι οι
γειτονιές  καθαρές και περιποιημένες
μπορεί να στηριχθεί κι από τον καθένα 

μας ξεχωριστά . Τώρα με τη δωρεάν
διάθεση του No kaka- ένα χάρτινο
φαρασάκι μιας χρήσης από
ανακυκλωμένο χαρτί- το μάζεμα των
περιττωμάτων είναι πιο εύκολο και πιο
οικολογικό από ποτέ. 

Σε 15 επιλεγμένα σημεία σε όλο το
εύρος του Δήμου μας, για φύση,
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Η Ελευσίνα και η
Μαγούλα αλλάζουν 

Στηρίζουμε την προσπάθεια για καθαρές γειτονιές και  

κάνουμε τους τετράποδους φίλους μας περήφανους

##EElleeffssiinnaa##AAddoopptt
##DDooggss##CCaattss
1η Γιορτή Αγάπης & Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων από

τον Δήμο Ελευσίνας και τα «Αδέσποτα Μυστήρια»

Ο
Δήμος Ελευ-
σίν ας και η
φ ι λ ο ζ ωι κ ή

ομάδα Ελευσίν ας
«Αδέσποτα Μυστήρ-
ια» συν διορ-
γαν ών ουν  το Σάβ-
βατο 23 Οκτωβρίου
και την  Κυριακή 24,
την  1η Γιορτή Αγάπ-
ης & Υιοθεσίας Αδέ-
σποτων  Ζώων . 

Εν εργή συμμε-
τοχ ή στη γιορτή,
έχ ουν  επίσης o μη
κ ε ρ δ ο σ κ ο π ι κ ό ς
οργαν ισμός Dog’s
Voice, η No Kaka,
εθελον τές και χ ορη-
γοί που βοηθούν ,
ώστε ν α γίν ει πραγ-
ματικότητα μια γιο-
ρτή που φιλοδοξεί
ν α γίν ει έν ας ν έος
θεσμός για την  Ελευ-
σίν α και τη
Μαγούλα. 

Έτσι με στόχ ο την
ευαισ θητ οπ οίησ η
και την  εν ημέρωση
των  πολιτών  για τις
αν άγκες των  αδέ-
σποτων  ζώων , τις
υποχ ρεώσεις απέν αν τι στα δεσποζόμε-
ν α, αλλά και τις ποικίλες δράσεις που
υλοποιεί στον  τομέα αυτό ο Δήμος και η
Αν τιδημαρχ ία Καθαριότητας, το επόμε-
ν ο Σαββατοκύριακο μικροί και μεγάλοι
θα μπορούν  ν α συμμετάσχουν  στη γιο-
ρτή που περιλαμβάν ει: 

Εκπαιδευτές σκύλων
Παιδικά παιχ ν ίδια  

Μουσική 
Και, φυσικά, τους τετράποδους  φίλο-

υς μας που ζητούν  έν α ν έο σπίτι. 
Η «Γιορτή» θα γίν ει το Σάββατο

10:00-13:00 στην  Πλατεία Ηρώων  στην
Ελευσίν α και την  Κυριακή 17:00-19:00
στο πάρκο Μαγούλας. 

#welov estray s
#Elef sina#Adopt#Dogs#Cats

Ανοικτή Πολιτική Εκδήλωση τού
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δυτικής Αττικής

Η Οργάνωση Μελών Άνω Λιοσίων Φυλής και η Νομα-
ρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ διοργανώνουν ανοιχτή
πολιτική εκδήλωση με θέμα: 

«Η διάλυση του κοινωνικού κράτους στα χρόνια της παν-
δημίας» 

με ομιλητές τη Θεανώ Φωτίου, Βουλευτή και Αν. Τομε-
άρχη για την Κοινωνική Πρόνοια και Αλληλεγγύη και τον
Ανδρέα Νεφελούδη, μέλος του τμήματος εργατικής πολιτι-
κής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και πρ ΓΓ του Υπουργείου Εργασίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Οκτω-
βρίου στις 11.00 το πρωί, στο Δημοτικό Ωδείο Άνω Λιοσίων
(Δημαρχείου 6, 13341).

Οι διαστάσεις και οι προβλέψεις του κοινωνικού κράτους
βοήθησαν στην περίοδο της πανδημίας, αποτέλεσαν ένα
δίχτυ ασφαλείας για τους ασθενέστερους, ποιες πολιτικές
αλλοίωσαν τον ρόλο και τον χαρακτήρα του, ποια η πρότα-
ση τού ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα
συζητηθούν με πολίτες και φορείς στην ανοικτή εκδήλωση.

Σημειώνεται ότι θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα ατομικής προστασίας για την πανδημία.



Σ τις 130 χιλιάδες δολάρια
ανέρχεται το ποσό που
συγκεντρώθηκε από τον

έρανο που διενεργήθηκε από την
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας
υπέρ των πληγέντων από τις πρό-
σφατες καταστρεπτικές πυρκαγιές
σε Βαρυμπόμπη και Θρακομα-
κεδόνες.

Ο αρχ ιεπίσκοπος Αυστραλίας, Μακάρ-
ιος, συγχ αίρει θερμά όλους όσοι αν τα-
ποκρίθηκαν  στο κάλεσμα της Εκκλησίας
και συν εισέφεραν  από το υστέρημά
τους στον  ευγεν ή σκοπό του εράν ου.
Σε δήλωσή του, αν αφέρει: «Επαν ειλ-
ημμέν α και αδιάλειπτα δοξάζω τον  Τρια-
δικό Θεό που με αξίωσε ν α ποιμάν ω
τον  ευλογημέν ο λαό μας στην  Αυστρ-
αλία, ο οποίος αποδεικν ύει σε κάθε δοθ-
είσα ευκαιρία την  αφοσίωσή του στις
αρχ ές και αξίες της Πίστεως και του
Γέν ους μας.

Αυτή τη φορά, εν ώπιον  της φοβερής
δοκιμασίας που βίωσαν  προσφάτως τα

αδέρφια μας στις πυρόπληκτες περιοχ ές
της Ελλάδας, η Ομογέν ειά μας εν εργο-
ποίησε και πάλι τα φιλάν θρωπα και
αλληλέγγυα αν ταν ακλαστικά της,
συγκιν ών τας άπαν τες με τη συμμετοχ ή
και τη γεν ν αιόδωρη προσφορά της
στον  έραν ο της Ιεράς Αρχ ιεπισκοπής
μας. Η συγκίν ηση και η περηφάν ια μας
επιτείν ον ται καθώς αν αλογιζόμαστε ότι
η πραγματοποίηση του εράν ου συν έπε-
σε με μια περίοδο εξόχ ως δύσκολη για
τους περισσότερους ομογεν είς μας,

δεδομέν ης της επιδείν ωσης που παρου-
σίασε η παν δημία στις πολυπληθέστερ-
ες πολιτείες της Αυστραλίας.

Οι ομογεν είς μας, όπως και όλοι οι
πολίτες δοκιμαζόμεν ων  περιοχ ών ,
υποχ ρεώθηκαν  ν α κλειστούν  στα
σπίτια τους για ν α προφυλαχ θούν  από
τον  ιό. Οι πιο πολλές επιχ ειρήσεις έκλει-
σαν , όπως και λοιποί χ ώροι εργασίας.
Και οι εκκλησίες μας στην  πλειον ότητά
τους παρέμειν αν  κλειστές για τους
πιστούς, γεγον ός το οποίο δυσχ έραν ε

την  επικοιν ων ία των  κληρικών  μας με
τους εν ορίτες τους. Παρ’ όλα αυτά όμως,
σε πείσμα των  τόσο αν τίξοων  συν θη-
κών , οι άν θρωποί μας μερίμν ησαν  ν α
κρατήσουν  αν οιχ τές τις καρδιές τους,
πρόθυμες ν α προσφέρουν  βοήθεια
στους συν αν θρώπους τους που είχ αν
μεγαλύτερη αν άγκη. Από βάθους ψυχ ής
ευχ αριστώ και συγχ αίρω όλους για τη
συμβολή τους στην  εκπλήρωση του
ιερού αυτού καθήκον τός μας απέν αν τι
στα αδέρφια μας που επλήγησαν  από
τις πυρκαγιές στην  πατρίδα, ιδιαιτέρως
τα Ομογεν ειακά Σωματεία, τους Συλλό-
γους και τις Οργαν ώσεις αλλά και όλες τις
Εν ορίες – Κοιν ότητες, και εύχ ομαι ο
παν άγαθος Θεός ν α αν ταποδίδει πολ-
λαπλάσια, σε όλους και στις οικογέν ειές
τους». Σύν τομα θα δημοσιευθεί, στα
μέσα κοιν ων ικής δικτυώσεως της Ιεράς
Αρχ ιεπισκοπής Αυστραλίας αν αλυτικός
κατάλογος με τους δωρητές του εράν ου
και με τα αν τίστοιχ α χ ρηματικά ποσά
που προσφέρθηκαν .  

Πηγή: ΑΜΠΕ

8-θριάσιο Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 

Συγκεντρώθηκαν 130 χιλιάδες δολάρια από την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας 
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Κορονοϊός: Ανακαλύφθηκε "απόγονος" 
της Δέλτα πιο μολυσματικός
Ομάδα ειδικών διαπιστώνει ότι μια υπό-παραλλαγή της Δέλτα 
είναι 10-15% πιο μεταδοτική από την ίδια τη μετάλλαξη.

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει κατα-
βάλλει τους επιστήμονες οι
παρακολουθούν με αγωνία

έναν "απόγονο" της Δέλτα μετάλ-
λαξης, ο οποίος μπορεί να ευθύνε-
ται για τον αυξανόμενο αριθμό
νεών κρουσμάτων κορονοϊού στο
Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς δείχνει
πιο μολυσματικός από την αρχική
παραλλαγή. Αυτή η υπο-παραλ-
λαγή (AY.4.2) απομονώθηκε πρό-
σφατα από τους ιολόγους που
παρακολουθούν τη γενετική εξέ-
λιξη της Δέλτα, αλλά αντιπροσω-
πεύει ήδη σχεδόν το 10% των περ-
ιπτώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως σημειώνεται σε άρθρο
των Financial Times, ο επιπολα-
σμός της νέας παραλλαγής, αυξά-
νεται ραγδαία, αν και όχι τόσο γρή-
γορα όσο η αρχική μετάλλαξη
Δέλτα όταν έφτασε στη Βρετανία
από την Ινδία στις αρχές του
τρέχοντος έτους.

Δύο ειδικοί-ο Jeffrey Barrett, από
το Wellcome Sanger Institute στο
Cambridge και ο Francois Balloux,
διευθυντής του University College
London Genetics Institute-είπαν ότι

το AY.4.2 φαίνεται να είναι 10 έως
15% πιο μεταδοτικό από ό, τι η
αρχική παραλλαγή Δέλτα, η οποία
έχει κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο.
Εάν επιβεβαιωθούν τα προκατα-
ρκτικά στοιχεία, το AY.4.2 μπορεί
να είναι το πιο μολυσματικό στέ-
λεχος του κορονοϊού από την ένα-
ρξη της πανδημίας, δήλωσε ο
Balloux.

"Πρέπει ωστόσο να είμαστε
προσεκτικοί σε αυτό το στάδιο",
πρόσθεσε. «Η Βρετανία είναι η
μόνη χώρα στην οποία έχει εξαπ-
λωθεί το νέο στέλεχος και δεν
αποκλείεται η ανάπτυξη αυτή να
είναι ένα τυχαίο δημογραφικό
γεγονός».

Ορισμένοι επιστήμονες στις
ΗΠΑ συνέδεσαν την εμφάνιση του
AY.4.2 με τα πολύ υψηλά επίπεδα
κρουσμάτων Covid, νοσηλειών και
θανάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο -
πολύ υψηλότερα από αυτά που
καταγράφηκαν αλλού στη δυτική
Ευρώπη.

Ο Scott Gottlieb, πρώην επίτρο-
πος της Υπηρεσίας Τροφίμων και

Φαρμάκων των ΗΠΑ, έγραψε στο
Twitter πως το στέλεχος περιλαμ-
βάνει τη μετάλλαξη Κ417Ν που
είχε προκαλέσει ανησυχία όταν
είχε εντοπιστεί και στην παραλλα-
γή Βήτα (της Νότιας Αφρικής),
επειδή συνδέεται με αυξημένο
κίνδυνο επαναμόλυνσης.

"Χρειαζόμαστε αμέσως έρευνα
για να εντοπίσουμε εάν αυτή η νέα
υπο-παραλλαγή της Δέλτα είναι
πιο μεταδοτική, και αν έχει μερική
δυνατότητα παράκαμψης της
ανοσίας. Δεν υπάρχει σαφής
ένδειξη πως είναι σημαντικά πιο
μεταδοτική, αλλά πρέπει να εργα-
στούμε περισσότερο για να δούμε
τα χαρακτηριστικά και αυτής και
των άλλων παραλλαγών του κορο-
νοϊού", πρόσθεσε.

. Ο Barrett σημειώνει ακόμη
στους FT ότι: "Ενώ η AY.4.2 μπορ-
εί να κάνει τα πράγματα πιο
δύσκολα, δεν εξηγεί από μόνη της
το πρόσφατο υψηλό φορτίο περι-
στατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο κορονοϊός έχει εξαπλωθεί
σημαντικά στη Βρετανία κυρίως
λόγω της μειωμένης έμφασης
σεμέτρα όπως η χρήση μάσκας, η 

κοινωνική αποστασιοποίηση, ο
εξαερισμός και η εργασία από το
σπίτι".

Επίσης ο Ravi Gupta, καθηγητής
κλινικής μικροβιολογίας στο πανε-
πιστήμιο του Cambridge, δήλωσε
ότι ήταν δύσκολο να προβλεφθεί η
επίδραση των μεμονωμένων
μεταλλάξεων στη συμπεριφορά
των ιών, επειδή επηρεάζουν το
σχήμα και τη συμπεριφορά της
πρωτεΐνης ακίδας με τρόπο που οι
επιστήμονες δεν έχουν ακόμη
κατανοήσει. 

«Δεν γνωρίζουμε πραγματικά
πώς η ίδια η Δέλτα επιτυγχάνει
τόσο υψηλή μολυσματικότητα»,
είπε. 

Η παραλλαγή Άλφα που εξαπ-
λώθηκε γρήγορα στο Ηνωμένο
Βασίλειο πέρυσι ήταν περίπου
50% πιο μεταδοτική από τον
αρχικό ιό από τη Γουχάν και η
Δέλτα πρόσθεσε περίπου 60%
επιπλέον από το Άλφα. 

Η AY.4.2 δεν αναμένεται να προ-
σθέσει μεταδοτικότητα σε τέτοια
κλίμακα, σημείωσε ο Gupta.

Συνολικά 101.609 ελέγχους διενήργησαν τη
Δευτέρα 18.10.2021 οι αρμόδιες ελεγκτικές
υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ,
ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική
Αστυνομία) και κατέγραψαν 247 περιπτώσεις
παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού
συναγερμού. 

Συν ολικά επιβλήθηκαν  πρόστιμα ύψους
113.050€ και κύρωση αν αστολής λειτουργίας  σε
(7) επιχ ειρήσεις. 

Η Ελλην ική Αστυν ομία επιφορτίστηκε με τον
κύριο όγκο των  ελέγχ ων  .

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χ ρήση μάσκας σε εσωτερικούς χ ώρους/Μη
τήρηση αποστάσεων

2.Μη αν άρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του
μέγιστου αριθμού καταν αλωτών  που επιτρέπεται
ν α βρίσκον ται εν τός του καταστήματος

3.Παραβίαση  καραν τίν ας.
4.Εξυπηρέτηση πελατών  σε εσωτερικούς χ ώρο-

υς καταστημάτων  εστίασης και κέν τρων  διασκέ-
δασης  χ ωρίς την  κατοχ ή πιστοποιητικού εμβο-
λιασμού ή ν όσησης από την  cov id 19 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε  πρόστιμο ύψους 2.000€ σε
κατάστημα υγειον ομικού εν διαφέρον τος  και αν α-
στολή λειτουργίας επτά (7) ημερών  για εξυπηρέτ-
ηση πελατών  χ ωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή ν όσησης. Επιπλέον , επιβλήθηκε
στους εν  λόγω πελάτες πρόστιμο  ύψους 300€
έκαστος.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε  πρόστιμο ύψους 2.000€ σε
κατάστημα λιαν εμπορίου για υπέρβαση ορίου
πελατών .

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε  πρόστιμο ύψους 2.000€  και
αν αστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών  σε κομμω-
τήριο για παραβίαση των  καν όν ων  υγιειν ής. 

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε  πρόστιμο ύψους 1.000€  σε
κομμωτήριο, για μη τήρηση καταλόγου ραν τεβού.

•    Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συν ολικού ύψους
4.000€ σε (2) καταστήματα υγειον ομικού εν διαφ-
έρον τος και αν αστολή λειτουργίας επτά (7) ημε-
ρών  έκαστο για εξυπηρέτηση πελατών  χ ωρίς ν α
διαθέτουν  τα απαραίτητα πιστοποιητικά και
βεβαιώθηκαν  αν τίστοιχ ες παραβάσεις σε κάθε
πελάτη.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συν ολικού ύψους
900€ σε (3) καταστήματα για μη τήρηση της
υποχ ρέωσης αν άρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό
τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων  που επιτρέ-
πεται ν α βρίσκον ται εν τός του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε  πρόστιμο ύψους 25.000€ σε
κατάστημα υγειον ομικού εν διαφέρον τος, στον
υπεύθυν ο του καταστήματος επέβαλε 5.000€ και
επέκταση της αν αστολή λειτουργίας  κατά δεκα-
πέν τε  (15) ημέρες για μη τήρηση της επιβληθείσας
αν αστολής λειτουργίας. 

Ήδη έχει ζητηθεί ο φάκελος
της απόφασης του Πενταμε-
λούς Εφετείου για να αποφα-
σιστούν οι επόμενες κινήσεις.
Στόχος είναι να εξεταστεί αν
χωρά το ενδεχόμενο
άσκησης αναίρεσης κατά της
επίμαχης απόφασης της απο-
φυλάκισης με περιοριστικούς
όρους του Γ. Πατέλη.

Ά
μεσα ήταν τα αντανακλαστικά του Αρείου Πάγου μετά την
προκλητική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Ανα-
στολών να αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους ο

πυρηνάρχης Νίκαιας, Γιώργος Πατέλης, μέχρι την εκδίκαση της
υπόθεσης της οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας ήδη έχει
ζητήσει την απόφαση του Εφετείου με την οποία ανεστάλη η εκτέ-
λεση της ποινής του καταδικασμένου για ένταξη σε εγκληματική
οργάνωση και απλή συνέργεια στη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα. Στόχος είναι να εξεταστεί αν χωρά το ενδεχόμενο
άσκησης αναίρεσης κατά της επίμαχης απόφασης.

Πλέον αναμένονται οι επόμενες ενέργειες του ανώτατου εισαγ-
γελικού λειτουργού σχετικά με τον τρόπο που θα χειριστεί την
υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς
Πατέλη, σύμφωνα με τους οποίους το παιδί του, ηλικίας 15 ετών,
αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και για αυτό ο καταδικα-
σμένος σε ποινή κάθειρξης 10 ετών, έπρεπε να βρεθεί εκτός
φυλακής. Στο πυρηνάρχη Νίκαιας έχουν οριστεί οι όροι της
απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο
Αστυνομικό Τμήμα μία φορά τον μήνα μέχρι την εκδίκαση της
υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Έλεγχοι Covid: Πρόστιμα €113.050 και κύρωση
αναστολής λειτουργίας σε 7 επιχειρήσεις

Χρυσή Αυγή – Αναίρεση της απόφασης
αποφυλάκισης Πατέλη μελετά ο 
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
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MΠΑΣΚΕΤ: Νίκη για ΝΕ Μεγαρίδος
- Ήττα για τον Μανδραικό

Στην  πρεμιέρα του πρωταθλήματος
μπάσκετ Αν δρών   η ΝΕΜ επικράτησε
στα Μέγαρα του  Πρωτέα Βούλας με 63-
50 εν ώ την  ήττα γν ώρισε η ομάδα του
Μαν δραικό στην  Μάν δρα από τον
ΕΦΑΟΖ 63-73.

ΜΕΜ Μεγάρων  - Πρωτέας Βούλας 63-50

Τα δεκάλεπτα:  (24-15, 41-29,52-43,63-
50)
ΝΕΜ Μεγάρων  (Μάν ταλος)
Παλαιοχ ωρίτης 2, Αγγελόπουλος 15(1),
Γερομιχ αλός 8(1), Γκάτζιος 13(3), Νικο-
λακόπουλος 5(1), Χάσα 6, Γκόν τγουιν
2, Καλλιν ικίδης 6, Γζόμο 4, Μπέμπης,
Τσαιδάς, Γκουαλτιέρι.
Πρωτέας Βούλας (Τερζής,Σουλιώτης)
Ματσάγγος 6(1), Δεν δριν ός 10(2), Κυρι-
λής 14(4), Σκορδάς 10, Γάργαλης 4,
Μόρφης 4, Σιγκούν ας 2, Τσακν αρίδης,
Βλάχ ος, Καλαμπόγιας, Καραμολέγκος,
Βισν ιέφσκι

Διαιτητές: Ζακεστίδης,Ουσταμπασίδης,
Καλογριάς

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ-ΕΦΑΟΖ 63-73

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 37-43, 52-61, 63-
73
Διαιτητές : Παπαφωτίου-Χρηστίδης Π.-
Αυγεριν ός
Μαν δραϊκός (Σταθούλης): Σταματίου 16,
Οικον ομόπουλος 22(4), Τσάμης 2,
Θαν άσαιν ας, Κωστόπουλος 9(2),
Κοψιάς 5(1), Λιούν ης 4, Δομπρογιάν ν ης
5(1), Τσιπίδης  
ΕΦΑΟΖ (Μάν ος - Ζωηρού) : Μαυροειδά-
κος 6, Μπιλάλης 19 (3), Βάρσος 16 (1),
Μαγκουν ής 9, Κριζέας 3 (1), Καλαϊτζάκ-
ης 1, Μέξης 9, Αν δρεόπουλος 4, Χατζής
6 (1),. Ροζακεας, Σταύρου,

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας

Δούκας – Μελίσσια 77-80
Άρης Νίκαιας – ΑΟΚ Χαν ιά (27/10,

16:00)
ΟΦΗ – Ηλυσιακός 69-64
NE Mεγαρίδας – Πρωτέας
Βούλας 63-50
Μαν δραϊκός – ΕΦΑΟΖ 63-73
Παν ιών ιος – Κρόν ος Αγίου
Δημητρίου 68-59
Παλαιό Φάληρο – Αιγάλεω 59-72

Η βαθμολογία

ΝΕ Μεγαρίδας 1-0 (63-50) 2
————————————
2. Αιγάλεω 1-0 (72-59) 2
3. ΕΦΑΟΖ 1-0 (73-63) 2
4. Παν ιών ιος 1-0 (68-59) 2
5. ΟΦΗ 1-0 (69-64) 2
6. Μελίσσια 1-0 (80-77) 2
7. Δούκας 0-1 (77-80) 1
8. Ηλυσιακός 0-1 (64-69) 1
9. Κρόν ος Αγίου Δημητρίου 0-1 (59-

68) 1
10. Μαν δραϊκός 0-1 (63-73) 1
———————————————-

11. Παλαιό Φάληρο 0-1 (59-72) 1
12. Πρωτέας Βούλας 0-1 (50-63) 1
13. ΑΟΚ Χαν ιά 0-0 (0-0) 0
14. Αρης Νίκαιας 0-0 (0-0) 0

Η επόμεν η αγων ιστική (2η – 24/10,
17:00)

ΑΟΚ Χαν ιά – Δούκας
Ηλυσιακός – Άρης Νίκαιας (4/11, 18:30)
Πρωτέας Βούλας – ΟΦΗ
ΕΦΑΟΖ – NE Mεγαρίδας
Κρόν ος Αγίου Δημητρίου – Μαν δραϊκός
Αιγάλεω – Παν ιών ιος
Μελίσσια – Παλαιό Φάληρο

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το διοικητικό συμβούλιο
του αθλητικού σωμα-
τείου ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
καλεί τα μέλη του σωμα-
τείου σε γενική συνέλευ-
ση την ΚΥΡΙΑΚΗ 24
/10/2021 και ώρα 10.00
στο κλειστό γυμναστήριο
<ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ> Ηρώων
Πολυτεχνείου 155 Ελευ-
σίνα με τα παρακάτω
θέματα ημερησίας διά-
ταξης
Εκλογή 7 τακτικών
μελών διοικητικού
συμβουλίου
Εκλογή 2 αναπληρωμα-
τικών μελών διοικητικού
συμβουλίου
Εκλογή 3 τακτικών
μελών εξελεγκτικής επιτρ-
οπής
Εκλογή 1 αναπληρωμα-
τικού μέλους εξελεγκτι-
κής επιτροπής

Σε περίπτωση μη απα-
ρτίας η γενική συνέλευση
θα επαναληφθεί την ιδια
ημέρα στις 11.00 στον
ίδιο χώρο

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ:
Νίκες για τα τμήματα παίδων,
γυναικών, Κορασίδων, Εφήβων

Ήταν  εν α αγων ιστικό ξεκίν ημα ον ειρικό! Αυτή δε την
εβδομάδα με σπουδαίες επιτυχ ίες!
Οι Παίδες του Παν ελευσιν ιακού ΑΟΚ πέτυχ αν  την
δεύτερη συν εχ ή ν ίκη τους με 87-41 απέν αν τι στο
αν τίστοιχ ο τμήμα του Εσπερου Καλλιθέας για το Πρω-
τάθλημα της Α’ ΕΣΚΑΝΑ.
Οι Γυν αίκες προκρίθηκαν  για τον  ημιτελικό του Κυπέλ-
λου της ΕΣΚΑΝΑ επικρατόν τας των  Εσπερίδων  με 53-
47 και πέτυχ αν  την  Κυριακή στη πρεμιέρα του Πρω-
ταθλήματος με την  Προοδευτική δύσκολη ν ίκη εκτός
έδρας με 36-37 !
Οι Κορασίδες ν ίκησαν  επίσης για την  Α’ Κατηγορία
εκτός έδρας την  Προοδευτική με 41-46 !!
Τέλος στο ξεκίν ημά τους οι Εφηβοι για την  Β’ κατηγο-
ρία επικράτησαν  άν ετα του Ηρακλή Δραπετσών ας με
94-50!
***Η συν έχ εια όμως δεν  θα είν αι εύκολη! Σημασία έχ ει
ότι οι Προπον ητές και οι Αθλητές-τριες δίν ουν  τον
καλύτερο εαυτό τους κάθε εβδομάδα και με την  ευχ ή
ν α μην  έχ ουμε τραυματισμούς όλη η Διοίκηση είν αι
υπερήφαν η και συν εχ ώς δίπλα τους!

O Zήσης Ζήκος νέος 
προπονητής στον
Μεγαρικό

Ο Ζήσης Ζήκος
δ ι π λω μ α τ ο ύ χ ο ς
π ρ ο π ο ν η τ ή ς
ποδοσφαίρου UEFA
A' ανέλαβε
προπονητής στην
ομάδα του
Μεγαρικού μετά την
ήττα του Σαββάτου
από την
Μικρασιατική.

Ο Γιώργος Χατζής θα παραμείνει στην
Κ:18.
Ο νέος προπονητής έπιασε αμέσως
δουλειά και έκανε χθές την πρώτη του
προπόνηση.

***Ο κ. Ζήσης, διαθέτει πλούσιο
βιογραφικό στον χώρο του αθλητισμού και
επί μια δεκαετία μέλος του προπονητικού
τιμ της ΠΑΕ ΑΟ ΞΑΝΘΗΣ, προπονητής
στις ακαδημίες της ΠΑΕ Πανίωνιος, της
ΠΑΕ Γλυφάδας Κ20, της ΠΑΕ ΑΟΤ Αλίμου
στη Γ Εθνική.

ΑΝ.ΤΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η Διοίκηση του ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
έστειλε επιστολή και καταγγελία για τον διαιτ-
ητή της αναμέτρησης με τη Νέα Πέραμο.
Αναλυτικά.

Καταγγέλλουμε την διαιτησία του αγώνα
μας εναντίον της Νέας Περάμου και συγκεκρι-
μένα τον διαιτητή κ. Αλιαγα! Ο κ. Αλιάγας,
και ενώ η ομάδα μας προηγούνταν 1-0 στο
ημίχρονο, μπήκε αποφασισμένος στο δεύτερο
μέρος ώστε να γυρίσει το παιχνίδι! Το απο-
κορύφωμα ήταν το γκολ της ισοφάρισης,
όπου βλέποντας οι παίκτες μας το σηκωμένο
σημαιάκι του βοηθού κ. Παύλου, σταμάτησαν
και συνεχίζοντας οι της Νέας Περάμου σκόρ-
αραν! 

Εκεί ο κ. Αλιάγας αγνόησε τον βοηθό του
και μέτρησε το γκολ! Εκεί σίγουρα ,αν δεν το
είδε στο VAR, υπήρχε δόλος! Προτείνουμε
στην επιτροπή διαιτησίας στα επόμενα
παιχνίδια να μην ορίζουν βοηθούς στον κ.
Αλιαγα μιας και απέδειξε πως δεν τους υπο-
λογίζει! Η ομάδα θα προσφύγει στην επιτρο-
πή και στον αρχιδιαιτητή κ. Τριανταφυλλίδη,
που ήταν στο γήπεδο, ζητώντας την τιμωρία
του εν λόγω διαιτητή!

ΥΓ. Σε συζήτηση του βοηθού κ. Παύλου με
τον πρόεδρο μας ,μετά το τέλος του αγώνα,
προς τιμή του, παραδέχτηκε πως στη φάση
αυτή έγινε τεράστιο λάθος!

ΥΓ.2. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στην ομάδα
της Νέας Περάμου και να εκπληρώσει τους
στόχους της!!!

Οι έφηβοι του Γ.Σ Μεγάρων τον Φοίνικα Πειραιά 74-46
Οι έφηβοι του Γ.Σ Μεγάρων  στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ’ ΕΣΚΑΝΑ επικράτησαν
του Φοίνικα Πειραιά 74-46.
Συγχαρητήρια στα παιδιά  διότι, παρόλο ότι οι συνθήκες ήταν αντίξοες και η αποχή από τις αγωνιστικές
δραστηριότητες μεγάλη, κατάφεραν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ομάδα!
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πετρούπολη, 18 / 10 / 2021

Αρ. Πρωτ.:  38853 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.  O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
προκηρύσσει αν οικτό ηλεκ-
τρον ικό διαγων ισμό αν ά-
δειξης αν αδόχου για την
εκτέλεση του έργου
« Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου
ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ Γ ΣΕ
Α ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ» (αριθ. Μελέτης
52/2021), προϋπολογισμού
1.400.000,00 €, συμπεριλαμ-
βαν ομέν ου του Φ.Π.Α.

2.  CPV : 45453000-7.

3.  Ο συνολικός προϋπολογι-
σμός του έργου αναλύεται σε :
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 828.335,05 €,
Γ.Ε. και Ο.Ε.: 149.100,31 €,
Απρόβλεπτα: 146.615,30 €,
Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε &
Ο.Ε.: 3.900,00 €, Αναθεώρη-
ση: 1.081,60 €, ήτοι σύνολο:
1.129.032,26 € (χωρίς
Φ.Π.Α.).
4.  Η συνολική προθεσμία
εκτέλεσης του έργου, ορίζεται
σε έξι (6) ημερολογιακούς
μήνες από την ημέρα υπογρ-
αφής της σύμβασης.
5.  Προσφέρεται ελεύθερη,
πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα

έγγραφα της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνι-
σμοί” της πύλης
www.p rom i theus .gov .g r,
καθώς και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής
www.petroupoli.gov.gr .
Εφόσον έχουν ζητηθεί
εγκαίρως, 8 ημέρες πριν ήτοι
έως  26/10/2021, η αναθέτου-
σα αρχή παρέχει σε όλους
τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης συμπληρ-
ωματικές πληροφορίες σχετι-
κά με τις προδιαγραφές και
οποιαδήποτε σχετικά δικαιο-
λογητικά, το αργότερο έως
29/10/2021.
6.  Οι προσφ ορές υποβάλ-
λον ται από τους εν διαφ ερο-
μέν ους ηλεκτρον ικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την  καταλ-
ηκτική ημερομην ία και ώρα,
ήτοι έως την  
03/11/ 2021, ημέρα  Τετάρτη
και ώρα 9:00 π.μ. 
Η αποσφ ράγιση των  προ-
σφ ορών  από την  επιτροπή
διαγων ισμού θα γίν ει 03/11/
2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:00 π.μ.
7.  Ως κριτήριο ανάθεσης για
το εν λόγω έργο, λαμβάνεται
η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφο-
ρά με βάση την τιμή, με επι-
μέρους ποσοστά έκπτωσης
για κάθε ομάδα ομοειδών
εργασιών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.
2α του Ν.4412/2016.
8.  Στο διαγωνισμό, δικαι-
ούνται να συμμετάσχουν
οικονομικοί φορείς όπως
Εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στο κατά νόμο
Μητρώο Εργοληπτικών

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.),
εφόσον ανήκουν στην 2η
τάξη και άνω για έργα κατ-
ηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ και ενώσεις οικονο-
μικών φορέων με τις προϋ-
ποθέσεις της παρ. 3 (β), που
είναι εγκατεστημένες 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 Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενι-
κές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήμα-
τος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση
γ  ́ της παρούσας παραγράφ-
ου και έχουν συνάψει διμερ-
είς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα δια-
δικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας δύναται
να συμμετέχει είτε μεμονωμέ-
να είτε ως μέλος ένωσης.
9.  Για την συμμετοχή στο δια-
γωνισμό απαιτείται η κατάθε-
ση, από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς,
εγγυητικής επιστολής συμμε-
τοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των 22.580,65 ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικο-
νομικών φορέων, η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει 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,
ήτοι μέχρι  02/01/2023. 
10.  Το έργο χρηματοδοτείται
από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ σε βάρος των
πιστώσεων του έργου:
2021ΣΕ05500005 με ΣΑΕ
055 για το ποσόν των
1.400.000,00 €. Είναι δε
εγγεγραμμένο στο υφιστάμε-
νο Τεχνικό Πρόγραμμα και
τον Προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2021 του
Δήμου με Κ.Α. 64-7331.0013.
Για το οικονομικό έτος 2021,
έχει δεσμευτεί πίστωση
500.000,00 €, ποσό το οποίο
καλύπτεται από τη σχετική
πίστωση του ΥΠ.ΕΣ.

11.   Δεν προβλέπεται χορήγ-
ηση προκαταβολής στον ανά-
δοχο.
12. Προβλέπεται πριμ στον
Ανάδοχο ποσοστού 5% επί
της αρχικής συμβατικής αξίας,
μη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 
13. Το αποτέλεσμα της δημο-
πρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Πετρούπολης.
Ειδικότερες πληροφορίες
παρέχονται στη σχετική
αναλυτική Διακήρυξη.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΓΑΒΡΙΗΛ
ΒΛΑΧΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Περιουσίας και
Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 19/10/2021
Αρ. πρωτ.: 33316

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ (SKATE
PARK) ΣΤΟ Ο.Τ. 524 02 ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» 

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Αν οικτό Ηλεκ-
τρον ικό διαγων ισμό με σφ ρ-

αγισμέν ες προσφ ορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον   συμφ έρουσα  από
οικον ομική  άποψη  προσφ -
ορά  βάση  τιμής , για  την
προμήθεια  με  τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ (SKATE
PARK) ΣΤΟ Ο.Τ. 524 02 ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».
Η συν ολική εκτιμώμεν η αξία
ανέρχεται στο ποσό των
189.588,56 € συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρή
αξία: 152.894,00 € και ΦΠΑ
24 % ποσού 36.694,56 € ).
H  παρούσα  σύμβαση  αφορά
την  προμήθεια και τοποθέτ-
ηση πάρκου τροχοσανίδας
(skate park), διαστάσεων
28,30 m x 28,20 m περίπου,
καθιστικών (εναπόθεσης)
skateboard, προβολέων και
στύλων φωτισμού, καθώς και
της προαπαιτούμενης προε-
τοιμασίας και διάστρωσης του
βιομηχανικού δαπέδου σκυρ-
οδέματος, εντός των γεωγρα-
φικών ορίων του Δήμου
Φυλής, προκειμένου να
βελτιωθούν  οι  παρεχόμενες
υπηρεσίες  άθλησης προς

όφελος  των  δημοτών .
Αναλυτική περιγραφή του
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης
δίδεται στη με αριθμό
171/2021 μελέτη της Τ.Υ.

Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι ο
Δήμος Φυλής. Η δαπάνη για
την εν λόγω σύμβαση βαρύνει
την με Κ.Α.: 15-7135.10005
με το ποσό των 9.588,56€ του
προϋπολογισμού του οικονο-
μικού έτους 2021 και
180.000,00€ του προϋπολο-
γισμού του οικονομικού
έτους 2022 του Δήμου Φυλής.

Τα προς προμήθεια είδη κατα-
τάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξι-
λογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : - 37451000-4 «Εξοπ-
λισμός υπαίθριων αθλημά-
των»
- 44114100-3 «Έτοι-
μο  σκυρόδεμα»
- 3 4 9 2 8 4 0 0 - 2
«Αστικός εξοπλισμός» 
- 31518100-1 «Προ-
βολείς»
- 3 4 9 2 8 5 2 0 - 9
«Στύλοι Φωτισμού».

Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί
με  χρήση  της  πλατφόρμας
του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)
µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, την  09-11-21
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
π.μ. (Ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης).  
Καταληκτική ημερομην ία
υποβολής προσφ ορών
ορίζεται η 03-11-21 και ώρα
16:00.μ.μ. 
Το πλήρες κείμενο της Δια-
κήρυξης θα καταχωρηθεί στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Περίληψη της παρούσας δια-
κήρυξης θα δημοσιευτεί στις
εφημερίδες: ΤΑ ΝΕΑ,
ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
Περίληψη της παρούσας Δια-
κήρυξης όπως προβλέπεται
στην περίπτωση 16 της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί
στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
h t tp : / /e t .d i av ge i a .gov .g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί

στο διαδίκτυο, στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση:
https://www.fyli.gr/ .
Το πλήρες κείμενο της παρ-
ούσας 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 σύμβα-
σης στην πλατφόρμα
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό
Αύξοντα Αριθμό : 141206
Η  διενέργεια  του  διαγωνι-
σμού  διέπεται  από  τις  σχε-
τικές  διατάξεις  του
Ν.4412/2016  [δημόσιες
συμβάσεις  έργων,  προμηθ-
ειών  και  υπηρεσιών-  προ-
σαρμογή  στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον
διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα
φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα
και ενώσεις οικονομικών
φορέων, που υποβάλλουν
κοινή προσφορά.
Ο  χρόνος  ισχύος  των  προ-
σφορών  είναι  για διάστημα
έξι (6) μηνών από την επό-

μενη της καταληκτικής ημερ-
ομηνίας υποβολής προσφο-
ρών (άρθρο 97 ν. 4412/2016). 
Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμέ-
νου  να  λάβουν  μέρος  στο
διαγωνισμό  πρέπει  να
καταθέσουν  με  την προσφο-
ρά  τους  εγγύηση  συμμε-
τοχής  ποσοστού  (2%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβα-
σης χωρίς το ΦΠΑ του διαγω-
νισμού, ήτοι 3.057,88 €, τρεις
χιλιάδες πενήντα επτά ευρώ
και ογδόντα οκτώ λεπτά.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες ως προς τα δικαιολογητι-
κά συμμετοχής και τη γνωστο-
ποίηση της διακήρυξης,  οι
ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να
απευθύνονται  όπως  αναφέρ-
εται  παραπάνω  στην ηλεκτρ-
ονική  πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο εννέα
(9) ημέρες  πριν  από  την
καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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.

23ης / 2021συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 170
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης αν αφ ο-
ρικά για παραχώρηση χρήσης
σχολικών  χώρων  – αιθουσών
των : 1ου,, 3ου , 5ου, 10ου &
11ου Δημοτικών  Σχολείων
Ασπροπύργου για την  στέγαση
και λειτουργία των  Κέν τρων
Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών  (Κ.Δ.Α.Π.) σχολικού
έτους 2021-2022  κατόπιν  εισήγ-
ησης του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου.

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την 5η
Οκτωβρίου 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 12:00 μεσημβρινή, συνή-
λθε δια Περιφοράς Συνεδρίαση,
(σύμφωνα  με  την  από      11-3-
2020 ΠΝΠ     “Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του
κ ο ρ ω ν ο ϊ ο ύ
Covid-19και της ανάγκης περιορ-
ισμού της διάδοσής του” (ΥΕΚ
Α΄55) και με τη με αρ. πρωτ.
18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:

9ΛΠΦ46ΜΣΛ6- 1ΑΕ) εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών),του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ασπροπύργου, ύστερα
από την υπ’ αριθμ. πρωτ.
19107/01-10-2021, έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου Δημο-
τικού Συμβουλίου , κου
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ. ΤΣΟΚΑ,  σύμφ-
ωνα με την διαδικασία των διατά-
ξεων των άρθρων 67,  της παρ. 51
(όπως έχουν τροποποιηθεί με τις
διατάξεις του άρθρου 184, παρ.1
του Ν.4635/2019), και 167,
παρ.12  του Ν. 3852/2010, (όπως
έχουν τροποποιηθεί με τις διατά-
ξεις του άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019).Η πρόσκληση
επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του
Συμβουλίου και στον Δήμαρχο κο
ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ σύμφω-
να με τις ανωτέρω διατάξεις.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι δήλωσαν
τη συμμετοχή τους, μέσω ηλεκτρ-
ονικού ταχυδρομείου, στη δια
περιφοράς  23η συνεδρίαση, 33
μέλη του Συμβουλίου.
Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση
συμμετείχαν 33 από τα 33 μέλη
και ονομαστικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
13)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 5 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
22)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ

24)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
27)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
28)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
32)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΟΥΔΕΙΣ

Στην συνεδρίαση συμμετείχε  ο
Δήμαρχος κος Νικόλαος
Μελετίου.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την 
έναρξη της δια Περιφοράς συνε-
δρίασης, σύμφωνα με την διαδι-
κασία των διατάξεων των άρθρων
67,  
της παρ. 51 , και 167, παρ.12  του
Ν. 3852/2010, και εισηγούμενος
2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
με
τίτλο: «Λήψη απόφασης αναφορ-
ικά για παραχώρηση χρήσης σχο-
λικών χώρων – αιθουσών των:
1ου,, 3ου , 5ου, 10ου & 11ου
Δημοτικών Σχολείων Ασπροπύρ-
γου για την στέγαση και λειτο-
υργία των Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
σχολικού έτους 2020-2021  κατό-
πιν εισήγησης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτρο-
πής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου.», έθεσε
υπόψη των μελών, την υπ αριθμ
πρωτ.: 15/30 Σεπτεμβρίου 2021
εισήγηση του Προέδρου της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Δήμου Ασπροπύργου, κου Γεω-
ργίου Σ. Φίλη, η οποία έχει ως
κάτωθι:

«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ όπως προωθήσετε

προς έγκριση, στα  μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ασπρ-
οπύργου την υπ' αριθμ.5/2021

απόφαση της Δημοτικής Επιτρο-
πής Παιδείας (ΑΔΑ: 6ΦΠΠΩΨΝ-
Γ86) με θέμα: Λήψη απόφασης
αναφορικά για παραχώρηση χρή-
σης σχολικών χώρων – αιθουσών
των: 1ου,, 3ου , 5ου, 10ου & 11ου
Δημοτικών Σχολείων Ασπροπύρ-
γου για την στέγαση και λειτο-
υργία των Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
σχολικού έτους 2021-2022 κατό-
πιν εισήγησης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτρο-
πής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου.
Σχετ.: Την υπ’ αριθμ. 35/2021
(ΑΔΑ: ΩΘΝΨΟΕΙΒ-8ΣΥ) απόφα-
ση Σχολικής Επιτροπής Μονά-
δων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου.

Ευχαριστώ εκ των Προτέρων.
Ο Πρόεδρος 

Της Δημοτικής Επιτροπής 

ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Καθώς επίσης και την υπ’ αριθμ.
5/2021 (ΑΔΑ:6ΦΠΠΩΨΝ-Γ86)
απόφαση της Δημοτικής Επιτρο-
πής Παιδείας Δήμου Ασπροπύρ-
γου, και την υπ΄αριθμ. 35/2021
(ΑΔΑ:ΩΘΝΨΟΕΙΒ-8ΣΥ) απόφαση
Σχολικής Επιτροπής Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου, οι οποίες
επισυνάπτονται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, 
Την υπ αριθμ πρωτ.: 15/30
Σεπτεμβρίου 2021 εισήγηση του
Προέδρου της Δημοτικής Επιτρο-
πής Παιδείας  Δήμου Ασπροπύρ-
γου, κου Γεωργίου Σ. Φίλη,
Την υπ αριθμ. 5/2021
(ΑΔΑ:6ΦΠΠΩΨΝ-Γ86) απόφαση
της Δημοτικής Επιτροπής Παι-
δείας Δήμου Ασπροπύργου,η
οποία επισυνάπτεται,
Την υπ΄αριθμ. 35/2021
(ΑΔΑ:ΩΘΝΨΟΕΙΒ-8ΣΥ) απόφαση
Σχολικής Επιτροπής Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Ασπροπύργου, η οποία
επισυνάπτεται,
Τις διατάξεις των άρθρων 67,  της
παρ. 51  (όπως έχουν τροποποι-
ηθεί με τις διατάξεις 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 επιστολική ψήφο των συμμε-
τεχόντων, 

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία ΥΠΕΡ της, παραχώρησης
χρήσης σχολικών  χώρων  – αιθ-
ουσών  των : 1ου,, 3ου , 5ου,
10ου & 11ου Δημοτικών  Σχο-
λείων  Ασπροπύργου για την  στέ-
γαση και λειτουργία των  Κέν τρ-
ων  Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών  (Κ.Δ.Α.Π.) σχολικού
έτους 2021-2022  κατόπιν  εισήγ-
ησης του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου, τάχθηκαν
είκοσι εν ν έα (29) μέλη του
συμβουλίου, και ον ομαστικά οι
κ.κ. :
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
13)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 5 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
22)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

27)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
28)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

KATA τάχθηκαν  τέσσερα (4) μέλη
του συμβουλίου, και ον ομαστικά
ο κ.κ. :

1)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
3)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
4)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

και 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει την  υπ΄αριθμ 5/2021
(ΑΔΑ: 6ΦΠΠΩΨΝ-Γ86) απόφ αση
της  Δημοτικής Επιτροπής Παι-
δείας Δήμου Ασπροπύργου,
ήτοι:
«Την  παραχώρηση χρήσης σχο-
λικών  χώρων  – αιθουσών  των :
1ου, 3ου, 5ου, 10ου & 11ου
Δημοτικών  Σχολείων  Ασπρ-
οπύργου, για την  στέγαση και λει-
τουργία των  Κέν τρων  Δημιουρ-
γικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.) σχολικού έτους 2021-
2022 σύμφ ων α με την  εισήγηση
του Προέδρου της ΔΕΠ και την
υπ αριθμ 35/2021 (ΑΔΑ:
ΩΘΝΨΟΕΙΒ-8ΣΥ) απόφ αση  του
Διοικητικού Συμβουλίου της Σχο-
λικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύρ-
γου,  με όλους τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προαν αφ έρ-
θηκαν  και όσα ορίζον ται από
την  κείμεν η ν ομοθεσία».

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθμό  170.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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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.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.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 φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 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
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια
γραφείων εταιρείας για
μερική απασχόληση 
(παρέχεται ασφάλιση)  
Συστάσεις απαραίτητες.
Τηλ. επικοινωνίας  
2144029500

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«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: ifoniton-
amea@gmail.com  

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

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

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

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

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης 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 Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
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
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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