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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφελώδης   

Θερμοκρασία: Από 13  έως 20 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κοσμάς , Δαμιαν ός, Δαμιαν ή

Αν άργυρος, Αν άργυρη, Αν αργυρούλα 
Δαβίδ, Δαυίδ,  Διόν υσος

Παγκόσμια Ημέρα Αυστηράς Χορτοφαγίας (World
Vegan Day )

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη- Πλατεία

Ωρολογίου, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Βενιζέλου Ελευθερίου 79,2105544246

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια

Αναστόπουλος Σταμάτιος
Δημαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654

ΑΧΑΡΝΕΣ
Τσανικλίδου Ρωξάνη

Λεωφόρος Δεκελείας 75, 2102442742

Σε φυλάκιση 3,5 χρόνων και χρηματική ποινή καταδι-
κάστηκε για παράβαση του νόμου περί κακοποίησης
ζώων ο 72χρονος εκτροφέας και ιδιοκτήτης χώρου –
κολαστηρίου στον Ασπρόπυργο όπου το 2016 βρέθηκαν
εκεί 16 άλογα σε άθλιες συνθήκες, δεμένα, σκελετωμένα,
άρρωστα και σε ημιθανή κατάσταση.

Οι καταγγελίες του Πανελλήνιου Συλλόγου Προ-
στασίας Ιπποειδών κινητοποίησαν τις εισαγγελικές
αρχές (Εισαγγελέα Προστασίας Ζώων) και οδήγησαν σε
αυτοψία του χώρου και στη συνέχεια την υπόθεση
ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Μετά από αναβολές – και λόγω πανδημίας – η υπόθε-
ση τελικώς εκδικάστηκε την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου
και η καταδίκη του εκτροφέα που είχε τα ζώα σε απάνθ-
ρωπες συνθήκες υπήρξε η κατάληξη της δικαστικής διεκ-
δίκησης φιλοζωικών οργανώσεων και ανθρώπων που
διεκδικούν την ευζωία για τα ζώα.

Ο κατηγορούμενος δεν ήταν στο δικαστήριο, εκπρο-
σωπήθηκε από δικηγόρο, οι δικαστές δεν του αναγνώρ-
ισαν κανένα ελαφρυντικό, ενώ σοκ προκάλεσαν οι φωτο-
γραφίες που προσκομίστηκαν στη δίκη για την κατάστα-
ση που βρέθηκαν από τον εισαγγελέα τα άτυχα ζώα.

Καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης
του κολαστηρίου 

ζώων στον Ασπρόπυργο

Άσκηση μεγάλης κλίμακας για την αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων από πλημμυρι-
κά φαινόμενα, με την κωδική ονομασία
«ΚΙΒΩΤΟΣ 2021» πραγματοποιήθηκε στο
Αλεποχώρι Αττικής παρουσία της πολιτικής
ηγεσίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας.

Κατά την εξέλιξη της άσκησης δόθηκαν οι
κύριες προτεραιότητες που περιελάμβαναν,
τη διάσωση του πληθυσμού και την προ-
στασία των περιουσιών, εντός της περ-
ιοχής, που εξελίχθηκαν τα επικίνδυνα καιρ-
ικά φαινόμενα, την προστασία των υπο-
δομών και τέλος, την αποκατάσταση των
πληγέντων.

Στο επίκεντρο του σεναρίου της άσκησης
βρέθηκαν πιθανά περιστατικά και καταστρο-
φές τα οποία καλούνται να διαχειριστούν οι
φορείς μετά την εκδήλωση εκτεταμένων
πλημμυρών.

Μεγάλης κλίμακας, με μεγάλη συμμετοχή στελεχών διαφόρων υπηρεσιών και
σωμάτων ασφαλείας, άσκηση για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από πλημμυρικά
φαινόμενα, πραγματοποιήθηκε προχθες στο Αλεποχώρι.

Συν εχ ίζετα στη σελ. 13

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ 4
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Η
επιβάρυνση του επιδημιολογικού φορτίου
στη χώρα μας είναι τέτοια που πλέον οι
προβλέψεις για 5.000 κρούσματα την

ημέρα φαίνονται απολύτως ρεαλιστικές. Την
Τετάρτη η σύσκεψη της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-
νων του Υπουργείου Υγείας 

Iδιαίτερα προβληματισμένη ως προς την εξέλιξη
της πανδημίας κορονοϊού στη χώρα μας εμφανίζε-
ται η επιστημονική κοινότητα μετά και το χθεσινό
ρεκόρ νέων κρουσμάτων. Η επιβάρυνση του επιδ-
ημιολογικού φορτίου οδηγεί την Επιτροπή Εμπειρ-
ογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας στο να
εισηγηθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην κυβέρνηση τη
λήψη νέων μέτρων, μεταξύ των οποίων οι περαι-
τέρω περιορισμοί για τους ανεμβολίαστους σε μεικ-
τούς και ανοιχτούς χώρους εστίασης και διασκέδα-
σης.Σύμφωνα με τη χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΥ για
την πορεία της πανδημίας, η Αττική καταγράφει 537
νέες μολύνσεις, ενώ και η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε
επίπεδα συναγερμού καθώς έχει 447 νέα κρούσματα.  

Σύμφωνα με τον «χάρτη» της διασποράς, ανησυχητι-
κή δείχνει και η κατάσταση στη Λάρισα όπου τα νέα
κρούσματα είναι πάλι πάνω από 200 (συγκεκριμένα
226) ενώ με τριψήφιο αριθμό νέων μολύνσεων είναι
και η Μαγνησία (110).

«Βαριά» επιδημιολογική εικόνα παρουσιάζει και η
Αχαΐα με 94 κρούσματα.

Πιο αναλυτικά στην Αττική καταγράφηκαν:
52 νέα κρούσματα στην ανατολική Αττική
77 νέα κρούσματα στον βόρειο τομέα Αθηνών
23 νέα κρούσματα στην δυτική Αττική
78 νέα κρούσματα στον δυτικό τομέα Αθηνών
174 νέα κρούσματα στον κεντρικό τομέα Αθηνών

7 νέα κρούσματα στα νησιά
52 νέα κρούσματα στον νότιο τομέα Αθηνών
74 νέα κρούσματα στον Πειραιά.

Καθημερινά sms «υπενθύμισης» εμβολιασμού σε

ανεμβολίαστους θα στέλνει το Υπουργείο Υγείας

Κάθε μέρα οι ανεμβολίαστοι θα λαμβάνουν διαφορε-
τικό sms υπενθυμίσης της αξίας του εμβολιασμού όπως
γνωστοποιήθηκε την Παρασκευή 29/10.

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου και καθημερινά θα
στέλνονται μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα 450.000
ανεμβολίαστων μέχρι να νοσήσουν ή να εμβολιαστούν,
σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Τα προσωπικά δεδομένα παραχωρήθηκαν από την
πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ και σύμφωνα με πληροφορίες
κάθε μέρα οι ανεμβολίαστοι θα λαμβάνουν διαφορετικό
sms.

Παράλληλα, μηνύματα έχουν ήδη αρχίσει να λαμβά-
νουν και οι άνω των 50 ετών για να κλείσουν ραντε-
βού για την τρίτη δόση του εμβολίου.

«Βαριά» η επιδημιολογική εικόνα της χώρας
Η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Λάρισα «πρωταγωνιστούν» στη διασπορά

του κορονοϊού στην Ελλάδα για ένα ακόμη 24ωρο. Έρχονται νέα μέτρα

Ν
έο πρόγραμμα για 4.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω
με επιδότηση μισθού ως 75% και μισθό 933 ευρώ το μήνα για
12 μήνες αναμένεται να προκηρύξει ο ΟΑΕΔ εντός του

Νοεμβρίου.
Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 4.000

νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης
με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο
μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και
άνω, στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρει-
ες (ΠΑΠ).

Συγκεκριμένα, στις ΠΑΠ συμπεριλαμβάνονται
Αττική και Νότιο Αιγαίο.

Ειδικότερα το πρόγραμμα αφορά σε περιοχές
υψηλής ανεργίας και συγκεκριμένα στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της
Δυτικής Αττικής, του Πειραιά και στη Διοικητική Περ-
ιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

Ο πρώτος κύκλος αφορά στη δημιουργία 3.000
θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στη δημιουργία των
υπολοίπων θέσεων εργασίας έως εξαντλήσεως
του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά
την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης
υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του
προηγούμενου κύκλου.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής
αιτήσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
(www. oaed.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr)
και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Επιχορήγηση επιχειρήσεων
Η δράση περιλαμβάνει την επιχορήγηση

επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγε-
γραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διά-
στημα τουλάχιστον ένα μήνα κατά την υπόδειξή
τους στις επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή
επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη
μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες
πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων
των μηνιαίων μικτών αποδοχών, των εργοδοτικών

ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των επιδομά-
των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και των
επιδομάτων αδείας.

Η δράση υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας
μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με τα με αριθμ.
15738/-05-02-2021 και 16581/11-2-2021 έγγραφα
της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης
(ΕΥΘΥ), βάσει των οποίων το μοναδιαίο κόστος
ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25
ασφαλιστικές ημέρες) ανέρχεται στο ποσό των
933,00 € μηνιαίως.

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών
της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό από 50% έως 75% της ως άνω κλίμακας
μοναδιαίου κόστους.

Ωφελούμενοι 
1. Ωφελούμενοι της Δράσης είναι άνεργοι

ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχι-
στον ενός μηνός κατά την ημερομηνία υπόδειξής
τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

Στις ανωτέρω κατηγορίες ανέργων κατά την
υπόδειξή τους πρέπει να συντρέχουν οι παρακά-
τω προϋποθέσεις:

Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικε-
υμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε
ατομικό σχέδιο δράσης.

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κρά-
τους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν
δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα
μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια δια-
μονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

Να είναι ηλικίας 30 ετών και άνω, δηλαδή να
έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και
να διανύουν το 31ο έτος και άνω κατά την ημερομ-
ηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ως άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας για τον σκοπό
της παρούσας δράσης ορίζονται όσοι έχουν
συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους και
διανύουν το 51ο έτος και άνω κατά την ημερομηνία
υπόδειξής τους από την αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2.

Ίδρυση νέας λεωφορειακής
γραμμής στις Αχαρνές.

Μια νέα λεωφορειακή γραμμή δρομολογείται, από σήμερα  Δευτέρα 1η
Νοεμβρίου, στον Δήμο Αχαρνών μετά από ενέργειες της επιτροπής Συγκοι-
νωνιών στην οποία συμμετέχουν ο Αντιδήμαρχος Νίκος Ξαγοράρης, τα μέλη
Μιχάλης Χριστοφορίδης και Διομήδης Καρακωνσταντής και ο πρόεδρος της
ΔΗΚΕΑ Γιάννης Νίκας.

Η νέα γραμμή με ονομασία 755Β θα συνδέει τα Κάτω Πατήσια με το
Μεσονύχι και θα καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα του ιστού της πόλης, καθώς θα
διέρχεται από κεντρικούς δρόμους με αυξημένη επιβατική κίνηση αλλά και
από δρόμους που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν συγκοινωνιακά.

Ειδικότερα, η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ θα διέρχεται από τη Φιλαδε-
λφείας, θα στρίβει στο στρατόπεδο Παπαστάθη και θα συνεχίζει τη διαδρομή
επί των οδών Ιωνίας και Κύπρου και στη συνέχεια επί των λεωφόρων Αρι-
στοτέλους και Πάρνηθος με κατάληξη στο Μεσονύχι.

ΟΑΕΔ: Μισθός έως 933 ευρώ σε νέο
πρόγραμμα για 4.000 ανέργους



Άλλωστε και οι μαρτυρίες των ανθρώπων από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προστασίας Ιππο-
ειδών που πήραν κάποια από τα άλογα χωρίς ωστόσο να μπορέσουν όλα να τα σώσουν,
λόγω της προχωρημένης ασιτίας τους, υπήρξαν εξίσου σοκαριστικές με τις φωτογραφίες.

Η Ρόζα Ρούσου, πρόεδρος του Συλλόγου για τα Ιπποειδή, αποκάλυψε πως έφθασε η
υπόθεση στη δικαιοσύνη.

«Αύγουστο 2016, είπε η μάρτυρας, λάβαμε μία φωτογραφία από καμένο άλογο στον χώρο,
πήγαμε και διαπιστώσαμε ότι 16 άλογα ήταν μόνιμα δεμένα, πάνω σε κόπρανα και ούρα,
υποσιτισμένα, σκελετωμένα και άρρωστα. Κάναμε καταγγελία στη Δικαιοσύνη. Ο κατηγορ-
ούμενος έχει καταδικαστεί πάλι στο παρελθόν για αντίστοιχα αδικήματα. Είναι κακοποιητής
των ζώων  για χρόνια», ανέφερε.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε στη συνέχεια στις προσπάθειες για να μπορέσουν αυτά τα κακο-
ποιημένα και σκελετωμένα άλογα να ζήσουν. «Από τα 16 άλογα είπε η μάρτυρας, δώδεκα
μπορέσαμε να σώσουμε, τα τέσσερα τα εξαφάνισε και ουδείς γνωρίζει την τύχη τους, ενώ
από αυτά που διασώσαμε, δύο δεν έζησαν διότι ήταν σε προχωρημένη ασιτία».

Η δεύτερη μάρτυρας Σταματίνα Ψιμοπούλου, που είδε με τα μάτια της τις άθλιες συνθήκες
και την κακοποίηση των αλόγων, κατέθεσε: «Δεν πιστεύαμε ότι θα δούμε τέτοιες άθλιες συνθ-
ήκες. Ήταν σοκαριστικό. Τα ζώα δεμένα με αλυσίδες χωρίς νερό, χωρίς φαγητό. Σε περιβάλ-
λον τραγικό».

με πληροφορίες απο την εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2



Έ
ν α απίστευτο περιστατικό κλο-
πής, σε εν  κιν ήσει αυτοκίν ητο,
σημειώθηκε στην  περιοχ ή του

Ζεφυρίου. 
Όλα ξεκίν ησαν  από την  περιοχ ή της

Κηφισιάς, όταν  η 35χ ρον η έκαν ε αν άλ-
ηψη 2.000 ευρώ από τράπεζα.

Όταν  μετά την  αν άληψη έφτασε με το
αυτοκίν ητό της σε έν α σημείο στο
Ζεφύρι όπου χ ρειάστηκε ν α στρίψει,
τότε οι δράστες, οι οποίοι της παρακο

λουθούσαν , την  τράκαραν  από το
πλάι.

Η γυν αίκα κατέβηκε από το όχ ημά της
και τότε έν ας από τους θύτες εκμεταλ-
λεύτηκε τη στιγμή, μπήκε μέσα στο Ι.Χ.
αυτοκίν ητό της και άρπαξε την  τσάν τα
της.

Το θύμα τον  είδε και προσπάθησε ν α
αποτρέψει την  κλοπή και τότε, όπως
αν αφέρουν  μάρτυρες του συμβάν τος,
τη χ τύπησαν .

Οι κλέφτες μπήκαν  μέσα στο δικό τους
Ι.Χ. αυτοκίν ητο και τότε η 35χ ρον η
πήδηξε επάν ω στο καπό του οχ ήματός 

τους και γαν τζώθηκε, προκειμέν ου ν α
εμποδίσει τη διαφυγή τους.

Εκείν οι πάτησαν  το γκάζι και παρέ-
συραν  τη γυν αίκα επί 400 ολόκληρα
μέτρα - μέχ ρι το πρώτο φαν άρι που
συν άν τησαν .

Εκεί, έν ας από τους κακοποιούς κατέ-
βηκε από το όχ ημά τους, την  τράβηξε
πάν ω από το καπό και την  έριξε στο

οδόστρωμά.
Έπειτα, ο δράστης επέστρεψε στο

αυτοκίν ητο των  κλεφτών  και οι άγν ω-
στοι διέφυγαν .

Η Ελλην ική Αστυν ομία κιν ητοποιήθη-
κε και το αυτοκίν ητο της 35χ ρον ης
εν τοπίστηκε απαν θρακωμέν ο στην
Πάρν ηθα. 

Οι έρευν ες για τον  εν τοπισμό των
κακοποιών  βρίσκον ται σε εξέλιξη.

Η 35χ ρον η έχ ει υποστεί τραυματι-
σμούς στα χ έρια και τα πόδια της.
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Τέσσερις ακόμη σχολικές μονάδες
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης του Δήμου

Φυλής συνδέθηκαν με το δίκτυο φυσικού
αερίου, στο πλαίσιο της πολιτικής που
ασκεί η Διοίκηση του Χρήστου Παππού
για την ενεργειακή αναβάθμιση των  υπο-
δομών του Δήμου.

Έτσι, μετά το σχολικό συγκρότημα του
Αγίου Νικολάου, με φυσικό αέριο λειτο-
υργούν πλέον και τέσσερα σχολεία της
Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου. Ειδικότε-
ρα, εγκρίθηκε κι επίσημα από την αρμό-

δια υπηρεσία (Ε.Δ.Α. Αττικής) μετά από
την κατασκευή που έγινε με μελέτη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής,

η σύνδεση του Ειδικού
Δημοτικού – Νηπιαγωγείου
(400 kW δυναμικότητα), του
2ου Νηπιαγωγείου (65 kW),
του 2ου Δημοτικού (350 kW)
και του 1ου Γυμνασίου Ζεφ-
υρίου (350 kW). 

Τα πολλαπλά οφέλη που
συνοδεύουν τη σύνδεση με
το φυσικό αέριο, αφορούν
όχι μόνο τη βελτίωση του
ενεργειακού αποτυπώμα-
τος και τη μείωση του λειτο-

υργικού κόστο-
υς, αλλά και τη
δ υ ν α τ ό τ η τ α
σύνδεσης των
παρακείμενων
νοικοκυριών.

Τονίζοντας τη σημασία της επέκτασης
της σύνδεσης του φυσικού αερίου, ο 

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
Θανάσης Σχίζας υπογράμμισε πως

στόχος του Δήμου Φυλής και συγκεκρι-
μένα του Δημάρχου Χρήστου Παππού
είναι η περαιτέρω προσπάθεια ενεργεια-
κής αναβάθμισης και επέκτασης του δικ

τύου μέσω της δυνατότητας ένταξης
ακόμα περισσότερων συνοικιών.

Την ικανοποίησή τους για τη σύνδεση 
τεσσάρων ακόμη σχολείων στο δίκτυο

του φυσικού αερίου, εξέφρασαν οι Πρόε-
δροι των Σχολικών Επιτροπών Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, Γιάννης Κρεμύδας και Νίκος Χατ-
ζητρακόσιας αντίστοιχα.

Τέσσερα ακόμη σχολεία σύνδεσε ο Δήμος
Φυλής με το δίκτυο φυσικού αερίου

Ζεφύρι: Έκλεψαν 35χρονη και την έσυραν 400 μέτρα με το αυτοκίνητο τους 



6-θριάσιο Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Η αίθουσα τροπαίων και εκδηλώσεων
του Γ.Α.Σ. Εύνικος φιλοξένησε το Σάββα-
το 23 και την Κυριακή 24 Οκτωβρίου
2021 την πρώτη ημερίδα του προγράμ-
ματος  #BasketForChange με συνδιορ-
γανωτές και αποστολές από ομάδες του
Βελγίου και της Ιταλίας.  

Το θέμα της διοργάνωσης μεταξύ
άλλων ήταν ο τρόπος ένταξης ασθενέ-
στερων κοινωνικών ομάδων στο χώρο
του αθλητισμού και πώς αυτό είναι εφικ-
τό σε συνεργασία με τις ομάδες και τους
προπονητές. 

Πρόκειται για το ειδικό επιμορφωτικό
σεμινάριο προπονητών με τίτλο «Ενθ-
άρρυνση της κοινωνικής ένταξης και των
ίσων ευκαιριών μέσω του αθλητισμού»
και ειδικότερα μέσω του 3Χ3! 

Η αίθουσα του
ΕΥΝΙΚΟΥ γέμισε με χαρ-
ούμενες  φωνές από
εκπροσώπους Βελγικών
και Ιταλικών ομάδων που
βρέθηκαν στη χώρα μας
προσκεκλημένοι του
συλλόγου. 

Η διοργάνωση έγινε με
την αμέριστη στήριξη του
Δήμου Φυλής. Το παρών
έδωσαν στην ενδιαφέρ-
ουσα ημερίδα και χαιρέτ-
ησαν τις εργασίες με τη
δέσμευση να συνεχίσουν
να στηρίζουν τέτοιες
πρωτοβουλίες, ο Πρόεδρ-
ος Αθλητισμού – Πολιτι-
σμού Γιώργος Μαυροει

δής και ο Αναπληρωτής Δημάρχου Κοι-
νωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπου-
λος.   

Όσα ακούστηκαν, κατά τη διάρκεια του
σεμιναρίου, είχαν ως αποτέλεσμα οι
προπονητές της ομάδας  να… γεμίσουν
με σημειώσεις τα τετράδια τους και να
γνωρίσουν μοντέλα και καταστάσεις που
θα συνδράμουν στην περαιτέρω βελτίω-
ση των προπονητικών οδηγιών προς
τους αθλητές τους. 

Το ίδιο μεγάλο ενδιαφέρον επέδειξαν
και οι εκπρόσωποι της «Venafro» και της
«The Charity Game» που είχαν την
ευκαιρία να ανταλλάξουν πρακτικές που
εφαρμόζονται στην πατρίδα τους και να
αναφερθούν στον ρόλο που διαδρα-
ματίζει η καλή συνεργασία Συλλόγων και
Δήμων στην προσπάθεια της κοινωνικής
ένταξης ευάλωτων συνανθρώπων μας
που τυγχάνουν των ίδιων ίσων ευκαιρ-
ιών. 

Επιμορφωτικό σεμινάριο προπονητών για την ένταξη ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων στον Αθλητισμό 

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ττοο  ττααξξίίδδιι  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοουυ  ΕΕΥΥΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΓΓ..ΑΑ..ΣΣ  σσεε  εευυρρωωππααϊϊκκάά
ππρροογγρράάμμμμαατταα  EErraassmmuuss  ++  μμεε  ττηηνν  σσττήήρριιξξηη  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΦΦυυλλήήςς  

Δωρεάν rapid test Covid-19 
σήμερα σε Ελευσίνα και Χαιδάρι 

Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιούν
σήμερα  Δευτέρα 1 Νοεμβρίου δωρεάν ελέγχους Covid-

19 
Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος
για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19
πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρ-
εσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού
ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Η σύνδεση
με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους
προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.
Στη Δυτική Αττική θα γίνουν rapid test στα ακόλουθα σημεία 
Δ. Ελευσίνας, Πολιτιστικό Κέντρο Κίμωνος & Παγκάλου, (απέ-
ναντι από Εκκλησία Αγίου Γεωργίου), 09:30-15:00
Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00
Δ. Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 &Ευπαύλεως,
Χαϊδάρι, 09:00-15:00

Νέος τετραψήφιος
αριθμός 
εξυπηρέτησης της
Περιφέρειας Αττικής

Ο
τετραψήφιος αριθμός
εξυπηρέτησης  της Περιφέρ-
ειας Αττικής  "1539", άλλαξε.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που
επιθυμούν να εξυπηρετηθούν, θα
πρέπει να καλούν πλέον το νέο τετρ-
αψήφιο αριθμό "1512".

Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής
εξυπηρέτησης "1512" απαντάται και
εξυπηρετείται σε πρώτο επίπεδο, το
σύνολο των εισερχομένων κλήσεων
που αφορούν σε θέματα αρμοδιότ-
ητας των Υπηρεσιών της Περιφέρει-
ας Αττικής.
Επισημαίνεται πως η τηλεφωνική 

γραμμή εξυπηρέτησης "1512"
διαχειρίζεται αιτήματα που αφορούν
τόσο στην παροχή γενικών πληροφ-
οριών για υπηρεσίες της Περιφέρει-
ας Αττικής, όσο και στην ψηφιακή
καταχώρηση και δρομολόγηση αιτ-
ημάτων πρός τις αρμόδιες Διε-
υθύνσεις. (ερωτήσεις, καταγγελίες
επώνυμες ή ανώνυμες κ.τ.λ.)

Παράλληλα η τηλεφωνική γραμμή
εξυπηρέτησης "1512" διαχειρίζεται
θέματα για τα οποία δεν υπάρχει
δυνατότητα καταχώρησης στο
Υποσύστημα Ψηφιακής εξυπηρέτ-
ησης Πολιτών και Επιχειρήσεων
(π.χ. θέματα πολιτικής προστασίας).
Τέλος,  για θέματα που δεν αφορ-
ούν αρμοδιότητες της Περιφέρειας
Αττικής, καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια από τις υπηρεσίες, για
την καθοδήγηση των πολιτών ώστε
να απευθυνθούν στον αρμόδιο
Φορέα.



HΤ ε χ ν ι κ ή
Υπηρεσία του
Δ ή μ ο υ

Α σ π ρ ο π ύ ρ γ ο υ
καθημερινά, καταβάλλει
προσπάθειες για την
συντήρηση αλλά και τον
εκσυγχρονισμό των
χώρων ψυχαγωγίας
των μικρών δημοτών.
Στο πλαίσιο αυτό
προχώρησε σε ολική
ανακατασκευή Παιδικής
Χαράς στην Κάτω
Φούσα.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Ασπροπύργου, κ.

Αναστάσιος Παπαδόπουλος επιθεώρησε
την ολοκλήρωση των εργασιών
αναβάθμισης και ανάπλασης που
πραγματοποιήθηκαν και περιλάμβαναν
τις εξής εργασίες:

την επίστρωση σκυροδέματος
επιφανείας 

την τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας
(αντικραδασμικό, αντιολισθητικό) 

την τοποθέτηση νέου εξοπλισμού 
την βαφή κιγκλιδωμάτων με ειδικά

χρώματα με αντισκωριακή προστασία,
ανθεκτικά στις έντονες καιρικές συνθήκες
και στις UV ακτίνες και φιλικά προς το
περιβάλλον.

Η ποιοτική αναβάθμιση του χώρου,
αποτελεί μέλημα μιας ευρύτερης

«εκστρατείας» του Δήμου, που έχει ως
σκοπό να ακολουθήσει τις σύγχρονες
κατασκευαστικές τεχνοτροπίες, που
εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή
ασφάλεια στις Παιδικές Χαρές της πόλης.
Σταδιακά θα πραγματοποιηθούν
εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης
και σε άλλους χώρους αναψυχής του
Δήμου. Όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος
του Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, «Ο Δήμος εκτελεί το χρέος του
προς τους δημότες. Από την άλλη, καμία
σύγχρονη κατασκευαστική μέθοδος δεν
μπορεί να αντικαταστήσει την γονική
επιτήρηση. Πασχίζουμε οι παρεμβάσεις
μας στις Παιδικές Χαρές να εξασφαλίζουν
ασφάλεια για την ψυχαγωγία των μικρών
δημοτών μας. » 
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Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ »

Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπο-
υργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα, η
Απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο
«Ανέγερση 4ου Δημοτικού σχολείου
Μεγαρέων» στον Άξονα «Παιδεία, Πολι-
τισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
(επισυνάπτεται). 

Η χρηματοδότηση του έργου πραγμα-
τοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου
που χορηγείται από το Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με
δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου
του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων και αποπληρώνεται
από πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπο-
υργείου Εσωτερικών. 

Ο κ. Μπούρας, με ιδιαίτερη ικανο-
ποίηση χαιρετίζει αυτή τη θετική εξέλιξη,
έχοντας πάντα την πεποίθηση, ότι οι
βελτιώσεις σε δομές στο εκπαιδευτικό
σύστημα είναι αναγκαία προϋπόθεση για
την αναβάθμιση της ποιότητας της παρ-
εχόμενης εκπαίδευσης. 

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΛΗΡΩΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816
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Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: 
Εξιτήριο για τον 54χρονο δολοφόνο 

- Απολογείται την Τρίτη

Ε
ξιτήριο από το ν οσοκομείο
της Ιεράπετρας για τον
54χ ρον ο συζυγοκτόν ο.

Την  Τρίτη θα οδηγηθεί εν ώπιον
του εισαγγελέα για την  απολογία
του.

Τα τραύματα που προκάλεσε ο
ίδιος στον  εαυτό του περιποι-
ήθηκαν  από τους γιατρούς και
πλέον  είν αι υγιής και κρατείται
στο αστυν ομικό τμήμα.

Σύμφων α με πληροφορίες του
cretapost, ήδη από  το Σάββατο
βρίσκεται στα χ έρια της εισαγ-
γελίας η δικογραφία με όλα τα
στοιχ εία της άγριας δολοφον ίας 

σε βάρος της 48χ ρον ης Νεκτα-
ρίας. Μάλιστα, χ θες ο εισαγγελέας
άσκησε στον  54χ ρον ο ποιν ικές
διώξεις για αν θρωποκτον ία από
πρόθεση εν ώ ο ίδιος, μετά από
αν αβολή που ζήτησε, θα οδηγηθ-
εί το πρωί της Τρίτης εν ώπιον
του αν ακριτή για ν α απολογηθεί.

Το χ ρον ικό
Πρόκειται για άλλη μία γυν αι-

κοκτον ία που συγκλόν ισε το
παν ελλήν ιο και έγιν ε το πρωί της
Παρασκευής.

Το ζευγάρι είχ ε αποκτήσει μαζί
τέσσερα παιδιά εν ώ το τελευταίο 

διάστημα οι σχ έσεις μεταξύ
τους ήταν  αρκετά τεταμέν ες.

Ο 54χ ρον ος, οργισμέν ος με
την  απόφαση της ν α παρα-
μείν ουν  σε διάσταση, πήρε την
μοτοσικλέτα του και μετέβη στα
εν οικιαζόμεν α δωμάτια, όπου η
48χ ρον η είχ ε δοκιμαστικό για ν α
προσληφθεί και της επιτέθηκε.

Ο θάν ατός της προήλθε από
απαν ωτά χ τυπήματα με μαχαίρι.

Σύμφων α με μαρτυρίες του
κύκλου του δράστη, ο 54χ ρον ος
είχ ε προειδοποιήσει ότι θα την
σκότων ε.

Παρατείνεται η αποχή 
των δικηγόρων για τους 
πλειστηριασμούς 
α’ κατοικίας ευάλωτων 
οφειλετών

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε
να προτείνει να παραταθεί η αποχή πλειστηρια-
σμών πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 με σημερινή της
ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνε-
δρίασε έκτακτα στις 30.10.2021, αποφάσισε να
προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικ-
ηγορικών Συλλόγων της Χώρας την αποχή των
δικηγόρων μελών τους μέχρι τις 31/12/2021
από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για
επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπε-
ζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά
της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών,
όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020, με το
πλαίσιο της από 30.9.2021 απόφασής της».
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Αντίστροφη μέτρηση για τη μετεγκατάσταση των
φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο

Α
νάποδα γυρνά η κλεψύδρα για τη μετεγκατάσταση των
φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο καθώς
βρίσκεται πια αναρτημένη από το υπουργείο Περιβάλλοντος για
διαβούλευση η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της περιοχής.
Έξι δεκαετίες μετά την έναρξη της κατασκευής του έργου

που έως σήμερα χαρακτηρίζει το δήμο Κορυδαλλού, θα
ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανέγερση του νέου σωφρο-
νιστικού συγκροτήματος, το οποίο θα κατασκευαστεί με
ΣΔΙΤ σε οικόπεδο – εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο που έχει
παραχωρηθεί στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για
διάστημα 99 ετών.

Αν και οι αρχικές δηλώσεις έκαναν λόγο για ολοκλήρωση
του έργου εντός του 2022, το ενδεχόμενο αυτό φαίνεται να
απομακρύνεται καθώς στη μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε
τον προηγούμενο μήνα αναφέρεται ότι το χρονοδιάγραμμα
κατασκευής του έργου προυπολογισμού 180 εκατομ-
μυρίων ευρώ, το οποίο συμπεριλαμβάνει το χρονικό διά-
στημα δημοπράτησης μέσω ΣΔΙΤ (μελέτης, αδειοδότησης
κλπ), εκτιμάται στα τέσσερα έτη.

Η πρόταση εγκατάστασης του νέου Δικαστικού Σωφρονι-
στικού Συγκροτήματος Αθηνών (Δ.Σ.Σ.Α.) και της Διεύθυ-
νσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αθηνών (Δ.Μ.Δ.Α.) αφορά
την εκτός σχεδίου περιοχή του δήμου Ασπροπύργου και
ειδικότερα το δημόσιο ακίνητο «Πρώην Στρατόπεδο Αμερι-
κανικής Ευκολίας», συνολικού εμβαδού περίπου 168 στρ-
εμμάτων.

Στόχος είναι αφενός η απελευθέρωση του χώρου, στον
οποίο στεγάζεται σήμερα το μεγαλύτερο σωφρονιστικό κατά-
στημα στη χώρα, αλλά και η επίτευξη καλύτερων συνθηκών
κράτησης δεδομένου ότι όπως επισημαίνεται στη μελέτη,
στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού αν και έχει χωρη-
τικότητα 1.810 κρατουμένων σε δομημένους χώρους έκτα-
σης 8.835 τ.μ., δηλαδή σε κάθε κρατούμενο αντιστοιχούν
4,9 τ.μ. χώρου, σήμερα εκεί διαβιούν 2.270 κρατούμενοι.

Οι νέες εγκαταστάσεις θα μπορούν να φιλοξενήσουν

2.000 κρατούμενους και να εξυπηρετήσουν 650 σωφρονι-
στικούς υπαλλήλους και προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι κτιριακές εγκαταστάσεις του
Δικαστικού Σωφρονιστικού Συγκροτήματος Αθηνών
(Δ.Σ.Σ.Α.) θα περιλαμβάνουν:

Πτέρυγες Κρατουμένων: Το προτεινόμενο κτίριο αποτε-
λείται από 12 όμοιες πτέρυγες κρατουμένων και μία ημι-
πτέρυγα, συνολικής χωρητικότητας 2.000 κρατουμένων. Η
δόμηση του κτιρίου κατανέμεται σε δύο ορόφους (ισόγειο
και όροφος) που περιλαμβάνουν κελιά κρατουμένων
καθώς και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους (προαύλιο, δια-
δρόμους, χώρους επισκεπτηρίου, χώρους πλύσης κτλ).

Διοικητήριο Δ.Σ.Σ.Α.: Θα γειτνιάζει με τις πτέρυγες των
κρατουμένων για λειτουργικούς λόγους και την Κεντρική
Πύλη του συγκροτήματος.

Κτίριο Κεντρικής Πύλης Δ.Σ.Σ.Α.: Θα εφάπτεται στην
περίμετρο του ακινήτου για λόγους εποπτείας και ελέγχου.

Χώρος Στάθμευσης ΙΧ Οχημάτων.
Δικαστικό Μέγαρο: Το προτεινόμενο κτίριο αποτελείται 

από πέντε όμοιες αίθουσες δικαστηρίων και δύο αίθουσες
δικαστηρίων ασφαλείας. Θα βρίσκεται εντός του Δ.Σ.Σ.Α. σε
μικρή απόσταση τόσο από τις πτέρυγες κρατουμένων (για
την ασφαλή μεταγωγή τους), όσο και από την Κεντρική
Πύλη (για την απρόσκοπτη πρόσβαση των επισκεπτών).

Κλινικές (Γενικής Νοσηλείας – Ψυχιατρική Κλινική): Το
προτεινόμενο κτίριο αποτελείται από δύο όμοιες κλινικές
(νοσηλείας – ψυχιατρείου). Θα βρίσκεται εντός του συγκρ-
οτήματος σε μικρή απόσταση από τις πτέρυγες κρατουμέ-
νων και από την Κεντρική Πύλη.

Ιατρείο Δ.Σ.Σ.Α.: Θα γειτνιάζει με τις πτέρυγες των κρατο-
υμένων για άμεση και ασφαλή διακομιδή των ασθενών
κρατουμένων και θα είναι κοντά στα εξωτερικά ιατρεία και
τις κλινικές για άμεση περαιτέρω διακομιδή αν απαιτηθεί.

Εξωτερικά Ιατρεία.
Σχολικό Συγκρότημα Δ.Σ.Σ.Α.: Το προτεινόμενο κτίριο

πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων (δευτεροβάθμια εκπαίδευση) που παρέχονται
από το Δ.Σ.Σ.Α.. Θα βρίσκεται εντός της ζώνης ασφαλείας
των κρατουμένων σε μικρή απόσταση από τις πτέρυγες
σχολικής εκπαίδευσης για άμεση πρόσβαση αυτών των
κρατουμένων, χωρίς τον συγχρωτισμό με λοιπές ομάδες
κρατουμένων. Επιπλέον απαιτείται μικρή απόσταση από
την Διοίκηση του Δ.Σ.Σ.Α. για την απρόσκοπτη πρόσβαση
των διδασκόντων σε αυτό.

Εργαστήρια Δ.Σ.Σ.Α.: Το προτεινόμενο κτίριο πρόκειται
να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
(εργαστήρια πρακτικής εξάσκησης) που παρέχονται από το
Δ.Σ.Σ.Α.. Θα βρίσκεται εντός της ζώνης ασφαλείας των κρα-
τουμένων σε μικρή απόσταση από τις πτέρυγες και στην
απόληξη των διαδρόμων κυκλοφορίας τους.

Ιερός Ναός – Χώροι Λατρείας.
Στον περιβάλλοντα χώρο προτείνεται η διαμόρφωση των

προαυλίων των πτερύγων (έκτασης 1.000 m2 το καθένα),
τα οποία θα περικλείονται από μαντρότοιχο και θα έχουν
χώρους πρασίνου, μικρή υπαίθρια αθλητική εγκατάσταση
(γήπεδο μπάσκετ) και ανοιχτό χώρο συνάθροισης. Στο
προαύλιο θα τοποθετηθούν φωτισμός, παγκάκια, σκίαστρα,
κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης κτλ).

Σύμφωνα με την προτεινόμενη πολεοδομική οργάνωση,
εκτός από τις επιμέρους ανά πτέρυγα μικρές υπαίθριες αθλ-
ητικές εγκαταστάσεις, προβλέπεται η κατασκευή ενός γηπέ-
δου ποδοσφαίρου, το οποίο θα λειτουργήσει, πέραν του
σκοπού της άθλησης – ψυχαγωγίας των κρατουμένων, ως
χώρος συγκέντρωσης ελέγχου του πληθυσμού σε περίπτω-
ση ανάγκης εκκένωσης των εγκαταστάσεων, λόγω ατυχή-
ματος ή φυσικής καταστροφής (πυρκαγιά, σεισμός κτλ).

Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή κτιρίου της Διεύθυ-
νσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αθηνών, σε ανεξάρτητο
απομονωμένο χώρο κοντά στην κεντρική πύλη του συγκρ-
οτήματος των φυλακών.

Τα οφέλη της μετεγκατάστασης
Οπως είναι αναμενόμενο τα οφέλη

για τον δήμο Κορυδαλλού από την
απομάκρυνση των φυλακών είναι
σημαντικά καθώς θα απελευθερωθεί
ένας τεράστιος χώρος και θα
φύγουν οι εγκαταστάσεις των
φυλακών που βρίσκονται απολύτως
εντός του αστικού ιστού και πολύ
κοντά ακόμα και σε εκπαιδευτικά
συγκροτήματα.

Αλλωστε όπως σημειώνεται στη
μελέτη, οι σημερινές κτιριακές εγκα-
ταστάσεις δεν επαρκούν ως προς το
μέγεθος και τις σύγχρονες προδια-
γραφές για την κάλυψη των αναγ-
κών των κρατουμένων προ-
καλώντας διάφορα προβλήματα που
σχετίζονται με τον υπερπληθυσμό,
τον κορεσμό, τη μεταχείριση. «Τίθε-

ται λοιπόν, μεταξύ άλλων, και ζήτημα συμμόρφω-
σης/εναρμόνισης με τα Ευρωπαϊκά σωφρονιστικά πρότυπα.
Επιπλέον η ανάγκη απομάκρυνσης σχετίζεται και με πολε-
οδομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους καθώς και με την
ασφάλεια τόσο των κρατουμένων όσο και των κατοίκων της
όμορης οικιστικής περιοχής».

Να σημειωθεί ότι οι φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται
εντός πυκνού αστικού ιστού και έχουν άμεση επαφή με
περιοχές κατοικίας και με σημαντικές κοινωνικές υποδομές
της πόλης του Κορυδαλλού (σχολικά συγκροτήματα, αθλητι-
κά και πολιτιστικά κέντρα), ενώ η συγκεκριμένη χρήση
υποβαθμίζει τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά επηρεάζοντας
αρνητικά την ευρύτερη περιοχή.

Αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες
Το άκουσμα της είδησης της μετεγκατάστασης των

φυλακών στον Ασπρόπυργο προκάλεσε αρκετές αντιδρά-
σεις τόσο στον οικείο δήμο όσο και στον δήμο της Ελευ-
σίνας. Με στόχο αυτές να αμβλυνθούν στην υπό δια-
βούλευση μελέτη, αναφέρονται και ορισμένες αναπτυξιακές
προοπτικές από το έργο, οι οποίες είναι:

Θα ενισχυθεί η ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, η οποία
σήμερα πλήττεται από παραβατικότητες διαφόρων μορφών.
«Η καθημερινή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων ένεκα
της λειτουργίας του ΔΣΣΑ όχι μόνο θα αποτρέψει αλλά σε
μεγάλο βαθμό θα εξαλείψει έκνομες ενέργειες, αυξάνοντας
με τον τρόπο αυτό τον αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες
των πέριξ οικιστικών περιοχών», αναφέρεται.

Θα επιτευχθεί, αύξηση της ασφάλειας στην εσωτερική λει-
τουργία του συγκροτήματος, σε σχέση με εκείνη του Κατα-
στήματος Κορυδαλλού, καθώς οι εγκαταστάσεις του θα σχε-
διασθούν εξαρχής με όλα τα σύγχρονα μέσα, πρότυπα και
προδιαγραφές. Αλλωστε το ίδιο το μελετώμενο ακίνητο
διαθέτει λόγω της θέσης του κατά πολύ υψηλότερο βαθμό
φυσικής ασφάλειας, σε σχέση με το Κατάστημα Κορυδαλλού,
το οποίο σήμερα πια έχει βρεθεί μέσα στον αστικό ιστό.

Θα ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα της περιοχής,
τόσο από την ίδια τη λειτουργία του ΔΣΣΑ, όσο και από τις
δραστηριότητες των ανθρώπων που είτε το στελεχώνουν,
με την ιδιότητα των σωφρονιστικών ή δικαστικών υπαλλή-
λων, είτε το επισκέπτονται, με την ιδιότητα των συγγενών
κρατουμένων ή συνηγόρων τους.

Θα αυξηθεί το στεγαστικό κεφάλαιο των κοντινών οικι-
στικών συνόλων, λόγω της αναμενόμενης αύξησης της ζήτ-
ησης στέγασης, από μερίδα του στελεχικού δυναμικού του
ΔΣΣΑ.

Θα βελτιωθεί η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση όλων των
χρήσεων που έχουν πρόσωπο ή βρίσκονται εγγύς της
Λεωφόρου Ζωοδόχου Πηγής, από την ίδρυση λεωφορεια-
κής γραμμής που θα συνδέει τον Σ.Σ. Μαγούλας με το
ΔΣΣΑ. Ο ΟΑΣΑ έχει ήδη γνωμοδοτήσει καταρχήν θετικά.
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Η ΑΕ Ζεφυρίου
με Μπουραντά
1-0 τον Λέοντα

Ε
πιστροφή στις
νίκες για την ΑΕ
Ζεφυρίου που

επικράτησε για την 4η
αγωνιστική της Β’
ΕΠΣΔΑ στο γήπεδο
Πανοράματος του Λέον-
τα με 1-0 .
Το τέρμα που έδωσε
το τρίποντο στην ομάδα
της ΑΕΖ σημείωσε στο
87′ ο Μπουραντάς.
Διαιτητής ήταν ο Λάμ-
πρου. Βοηθοί: Μαυρο-
μάτης-Κορέστη.
ΛΕΩΝ: Τσουτσάνης,
Καρασαββίδης Π., Δελ-
ηγιάννης(75′ Γεωρ-
γακόπουλος), 

Κατσαρός, Μήτρου,
Μαλαματίνης(75′ Λου-
κόπουλος), Ζαπου-
νίδης
(75′ λ.τρ. Καρασαβ-
βίδης Χ.), Φλούδας,
Κορδεράς, Λούφης(61′
Σαμπάνη), Γιαννακου-
δάκης(61′ Νικολόπου-
λος).

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Ασβε-
στάς, Σερεμέτης, Καρα-
νικόλας, Πετρόπου-
λος(70′ Ζαρκαδάκης),
Ζέρβας, Λέλος, Αβράμ-
ης(46′ Νησίδης), Μπο-
υραντάς, Κωνσταν-
τινίδης, Σωτηρόπου-
λος(46′ Μιχαηλίδης),
Χατζηγιάννης.

Εκλέχτηκε το νέο ΔΣ του Μανδραϊκού Αθλητικού Ομίλου

Ευχ ές όλων , η ν έα Διοίκηση, ν α συν εδριάζει πάν τα σε κλίμα χ αράς και εν ότητας.
Να συν εχ ίσουν  με την  ίδια δυν αμική και όρεξη, ώστε ο Όμιλος ν α φτάσει ακόμα
πιο ψηλά.
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‘’Τσίμπησε’’ βαθμό 
στην Γκορυτσά 
ο Μανδραικός

Δεν ανέδειξε νικητή το παιχνίδι του
Αίαντα Παραλίας Ασπροπύργου και
του Μανδραικού που διεξήχθη στο
γήπεδο Γκορυτσάς στα πλαίσια της
4ης αγωνιστικής της Β΄κατηγορίας.
Το σφύριγμα της λήξης του διαιτητή
Χρέλια βρήκε τις δύο ομάδες ισόπα-
λες χωρίς γκόλ ύστερα από ένα
αμφίροπο παιχνίδι.
Διαιτητής ήταν ο Χρέλιας.Βοηθοί:

Καραγιάννης-Σταμούλης.

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(προπονητής Ηλίας
Αμπαζάι): Θωμάς, Μπραχιμάι(60′
Ντερβισάι Τ.), Βλάχος, Δρούγος Δ.,
Ντούρος, Σουλένι(83′ Ανδρουτσό-
πουλος Ν.), Σότα(57′ Κόλα), Ντερβι-
σάι Ε., Αμπάζαι, Λέκα, Σπαχίγια.

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ(προπονητής Γιώρ-
γος Σωτήρχος): Κοπαλάς, Παλιγ-
γίνης, Κατσίπης, Μπακατσέλος,
Μπάσα, Βόγκας, Μπασέτας,
Κούρτη, Βλαντιμίρ(90′ Κανάκης),
Θεοδωρίδης, Δεσηνιώτης(57′ Καρα-
γιάννης).

Οδοστρωτήρας ο Μεγαρικός στον
Ασπρόπυργο

Ο
Μεγαρικός για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της
Α΄κατηγορίας συνέτριψε στο δημοτικό στάδιο Ασπροπύργου την νεα-
νική ομάδα της Ενωσης Π.Δ με 7-2 πετυχαίνοντας την πρώτη του

νίκη.
Τα τέρματα της ομάδος του Ζήση Ζήκου σημείωσαν οι: Άλκος(14′, 26′, 45′),
Δρυμούσης(3′, 80′), Πέππας(21′),Χατζής(78′).
Για λογαριασμό της Ενωσης Ασπρόπυργου σκόραραν οι Γκέρι και Νεστο-
υράι.
Διαιτητής ήταν ο Παυσανίας Νάκος.Βοηθοί: Καντανολέων-Παπαδόπουλος.
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Σκλιάς(46′ Κοντός), Ελέζι(58′ Καρβούνης), Χριστοδουλίδης,
Χιώτης, Μαυρίδης, Σερταρίδης(72′ Χατζής), Πέππας(46′ Κώνστας), Βασιλει-

O Γιώργος Αξιώτης και Μπάμπης
Παντελίδης στον Απόλλωνα 

Ποντίων Ασπροπύργου

Ο 25χρονος (26-6-
1996) έμπειρος
ακραίος δεξιός
ο π ι σ θ ο φ ύ λ α κ α ς
Γιώργος Αξιώτης
είναι  το νέο
μ ε τ α γ ρ α φ ι κ ό
απόκτημα του
Απόλλωνα Ποντίων
Ασπροπύργου. Ο εν
λ ό γ ω
π ο δ ο σ φ αι ρ ι σ τή ς
που έμεινε
ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς
πρόσφατα από τον
Ηρακλή Ελευσίνας
συμφώνησε με τους κυανόλευκους. Εχει
αγωνιστε ί  στο παρελθόν στι ς ομάδες
Πανελευσινιακή Ενωση, Ατταλο Νέας
Περάμου, ΠΑΟΚ Μάνδρας,Πειραικό, Ηρακλή
Ελευσίνας.
Στον σύλλογο επέστρεψε και  ο 26 χρονος
επιθετικός  Μπάμπης Παντελίδης.
Εχει  αγωνιστε ί  στον  Βύζαντα Μεγάρων,
Πανελευσινιακό, Μανδραϊκό, Αστέρα
Μαγούλας. και  Μεγαρικό.

Ενίσχυση στον άσσο ο Μανδραικός Α.ΟΕνίσχυση στον άσσο ο Μανδραικός Α.Ο

Ακόμη ένα ταλέντο στην ομάδα 
του Μανδραικού ΑΟ. Πρόκειται για το νεαρό
18χρονο τερματοφύλακα Θοδωρή Στρατιώτη.

Η διοίκηση τον καλωσορίζει  στην οικογέ-
νεια του Μανδραϊκού, και του εύχεται υγεία

και καλές επιτυχίες.

Το βιολί του ο Αστέρας
Μαγούλας 2-0 τον Θρασύβουλο

Ο
Αστέρας Μαγούλας συν εχ ίζον τας τις καλές του
εμφαν ίσεις επικράτησε του φιλότιμου Θρασύβου-
λου 2-0(ημίχ ρον ο 1-0).

Ο αγών ας έγιν ε στα πλαίσια της 4ης αγων ιστικής του
πρωταθλήματος της Α΄κατηγορίας .

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ:

16′ ΓΚΟΛΛΛΛΛΛ ο Δούλος έδωσε την  πάσα στον
Τεπετόβ που με σουτ έκαν ε το 1-0
21′ δυν ατό σουτ του Χιον ίδη τράν ταξε το οριζόν τιο
δοκάρι του τερματοφύλακα Γιούσεφ
47′ ο Μπέχ λης έγιν ε κάτοχ ος της μπάλας έπιασε το
σούτ και απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Θρασύβου-
λου
56′ Φάουλ του Μπέχ λη απέκρουσε σε κόρν ερ ο
Γιούσεφ
61′ Φάουλ του Καψάλα(Θ) πάν ω από τα δοκάρια.
65′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ φάουλ του Μπέχ λη έξω από την  περ-
ιοχ ή απέκρουσε ο Γιούσεφ η μπάλα πήγε στον  Χιον ίδη 

που από καραμπόλα ο Παπακων σταν τίν ου που είχ ε
μπεί ν ωρίτερα αλλαγή με κεφαλιά πέτυχ ε το 2-0.
Υπήρχ ε διαμαρτυρία από την  ομάδα του Θρασύβουλου
ότι ο σκόρερ ήταν  σε θέση οφσάιν τ. Με την  υπόδειξη
του δεύτερο βοηθού το γκολ ήταν  εγκρότατο δείχ ν ον -
τας σέν τρα.

Διαιτήτευσε ο Αν τι Χαμπλάι. Βοηθοί: Πλάκας Σ.-Τριαν -
ταφυλλίδης.
Παρατηρτής αγών α Κώστας Βαλσαράς. Γιατρός αγών α
Αν θή Βαρν ακιώτη.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπον ητής Γιάν ν ης Μπό-
τσης): Μικρός, Κεσόβ, Δούλος(79’λόγω τραυματισμού
Μυρσίν ιας), Λογοθέτης, Χωραβάτης,Τσιαν άκς,
Μπέχ λης, Εν τουαρν τ, Τεπετόβ(46′ λόγω τραυματισμού
Παπακων σταν τίν ου), Απαζίδης(89’Αραπάκης),
Χιον ίδης(80’Φυσαράκης).
ΠΑΓΚΟΣ: Οικον ομόπουλος, Καπν ογιάν ν ης, Αραπάκ-
ης, Κουσιόρης, Καμμεν ίδης.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ(προπον ητής Ζόραν  Γέφτοβιτς):
Γιούσεφ, Κορκοθίλης, Μπου-
σδούκος(46’Αγγελόπουλος), Πετράκης, Λεβέν της, Βασι-
λείου, Μιχ άλης, Καμπόλης(67’Μαρούσκος), Κον τούλης,
Καψάλας(86’λόγω τραυματισμού Κοκόρης), Ευθυμιάδ-
ης(80′ SINGH).
ΠΑΓΚΟΣ: Τόρης, Βερούτης.

***Στις εξέδρες του γηπέδου βρέθηκαν  ο προπον ητής
του Πυρρίχ ιου Μιχ άλης Κάσδαγλης, από την  ΕΠΣΔΑ η
Γιώτα Σακκά, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Μάν δρας Τάσος
Δούκας, ο παλάιμαχ ος ποδοσφαιριστής Νίκος Πλάτα-
ν ος, ο απερχ όμεν ος προπον ητής του Ηρακλή Ελευ-
σίν ας Μιχ άλης Κατσάφαρος. Δεν  έλειψαν  και οι ωραίες
παρουσίες που έκαν αν  την  εμφάν ισή τους κ.α.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (2ης) 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Επαναληπτική (2η) Δημοπρασία

μειοδοτική, φανερή και προφορ-
ική, για τη μίσθωση ακιν ήτου
στον  Κόκκιν ο Μύλο Αχαρν ών ,
για τη στέγαση υπηρεσιών  του
Δήμου

Περιγραφή του μίσθιου
Το κτίριο για την στέγαση υπηρε-

σιών του Δήμου πρέπει να έχει τις
εξής προδιαγραφές :
-Να είναι αυτόνομο κτίριο.
-Το συνολικό εμβαδόν το οποίο

μπορεί να κατενέμεται σε ορόφους
και να είναι επιφανείας περίπου
1.200 τετραγωνικών  μέτρων. 
-Να μην απαιτεί μεγάλες παρεμ-

βάσεις και οι χώροι να είναι άμεσοι
χρησιμοποιήσιμοι.
-Το κτίριο να βρίσκεται σε κεντρ-

ικό σημείο στον Κόκκινο Μύλο
Αχαρνών και κατά προτίμηση επί
της οδού Φιλαδελφείας 
-Θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς

χώροι στάθμευσης κοινού όπως ο-
ρίζουν οι κείμενες διατάξεις και ει-
δικότερα να διαθέτει αυτόνομο και
επαρκή χώρο στάθμευσης για 2-3
και (1) θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ 
-Να είναι εύκολα προσβάσιμο και

να μην επηρεάζεται από καιρικά
φαινόμενα 
-Να διαθέτει υαλοπίνακες ασφα-

λείας για την προστασία των εργα-
ζομένων και των πολιτών.

-Να είναι εφοδιασμένο με τα απα-
ραίτητα ηλεκτρικά και ηλεκτρονι-

κά δίκτυα για την ασφάλεια και
λειτουργικότητα των υπηρεσιών.
- Να διαθέτει άδεια πυροσβεστι-

κής υπηρεσίας και σύστημα πυρό-
σβεσης 
-Να διαθέτει ανεξάρτητους μετρη-

τές για την σύνδεση με τους οργα-
νισμούς κοινής ωφέλειας.
-Να υφίσταται νομιμότητα στη

χρήση και τις κατασκευές του
κτηρίου ως ορίζεται από τις κείμε-
νες διατάξεις (Ν. 4495/2017
–Έλεγχος και προστασία του Δομ-
ημένου Περιβάλλοντος, παρ. 6
του άρθρου 33 του Ν.
3320/2005(ΦΕΚ 48/Α ). 
-Το ακίνητο πρέπει να είναι απο-

περατωμένο και να παραδοθεί έ-
τοιμο για χρήση στο Δήμο μέσα
στην προθεσμία που θα οριστεί
στην απόφαση έγκρισης πρακ-
τικών της δημοπρασίας και θα α-
ναγράφεται στη σύμβαση μίσθω-
σης.
Σε περίπτωση που το ακίνητο

δεν διαθέτει τα παραπάνω ο ιδιοκ-
τήτης του ακινήτου αφού ανακ-
ηρυχθεί μειοδότης είναι υποχρεω-
μένος να μεριμνήσει για την υλο-
ποίησή τους, άλλως η συμφωνία
μίσθωσης θα μπορεί να περιέχει
πρόβλεψη εκ μέρους του Δήμου
υλοποίησής των απαραίτητων
διαμορφώσεων με αντίστοιχη διε-
υθέτηση των παραμέτρων του μι-
σθώματος.

Τρόπος διενέργειας της δημοπρ-
ασίας.
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο

φάσεις , ως εξής:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφ-

έροντος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολο-
γιακών ημερών από την δημοσίευ-
ση της διακήρυξης. Η προσφορά
(πλην του τιμήματος) κατατίθεται
σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος
συνοδεύεται από αίτηση συμμε-
τοχής στη δημοπρασία (εκτός του
φακέλου) στο Πρωτόκολλο του
Δήμου Αχαρνών, προς την Οικο-
νομική Υπηρεσία/Τμήμα Δημοτι-
κής Περιουσίας. Η Οικονομική
Υπηρεσία θα αποστείλει τις προ-
σφορές στην αρμόδια Επιτροπή
κρίσεως περί καταλληλότητας ακι-
νήτων. Η Επιτροπή σε πρώτη φά-
ση ελέγχει τα δικαιολογητικά των
ενδιαφερομένων.
Σε δεύτερη φάση , μετά από ε-

πιτόπια έρευνα, κρίνει περί της
καταλληλότητας των προσφερό-

μενων ακινήτων για την συγκεκρ-
ιμένη χρήση, καθώς κι αν αυτά
πληρούν τους όρους της παρ-
ούσας διακήρυξης και συντάσσει
σχετική και αιτιολογική έκθεση
για κάθε προσφερόμενο ακίνητο
εντός δέκα (10) ημερών από της
λήψεως των προσφορών.
Εάν κάποιο ακίνητο δεν πληροί

κάποιον από τους όρους του άρθ-
ρου 1 της παρούσας διακήρυξης, η
Επιτροπή αναγράφει τους όρους
που δεν πληρούνται.
Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακι-

νήτου αιτιολογούνται επαρκώς
στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγ-
ησης μαζί με τις προσφορές ενδια-
φέροντος αποστέλλονται στην Οι-
κονομική Υπηρεσία, η οποία την
κοινοποιεί στην Οικονομική Επι-
τροπή για λήψη απόφασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

υποβάλλουν ένσταση κατά της
απόφασης της Οικονομικής Επι-
τροπής εντός πέντε (5)  εργάσιμων
ημερών από την κοινοποίησής
της. Η ένσταση εξετάζεται από την
Επιτροπή Αξιολόγησης και απο-
στέλλεται προς έγκριση στην Οι-
κονομική Επιτροπή.

Δικαιολογητικά συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πρ-

οσκομίσουν επί ποινή αποκλει-
σμού, κατά την πρώτη φάση της
δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο ο-
ποίος θα περιέχει:
1.Αίτηση κατάθεσης δικαιολογ-

ητικών (εκτός φακέλου) η οποία
θα πρωτοκολληθεί.
2.Υπεύθυνη Δήλωση του ν.

1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α) με θεωρ-
ημένο το γνήσιο της υπογραφής,
ότι έλαβε γνώση των όρων της δια-
κήρυξης τους οποίους και απο-
δέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκ-
τως.
3.Δημοτική ενημερότητα  από το

Δήμο περί μη οφειλής που να
ισχύει την ημέρα κατάθεσης του φ-
ακέλου.
4.Φάκελος τεχνικής προσφοράς

ο οποίος  θα περιλαμβάνει:
α) Τεχνική Έκθεση διπλωμα-

τούχου Μηχανικού, στην οποία
θα περιγράφονται αναλυτικά οι
χώροι και οι ωφέλιμες επιφάνειες
ως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρ-
ούσας διακήρυξης, με επισυναπτό-
μενες φωτογραφίες αυτών ( εσωτε-
ρικά και εξωτερικά)
β) Αντίγραφο της οικοδομικής ά-

δειας του ακινήτου θεωρημένο
από την αρμόδια Πολεοδομική
Αρχή και λοιπά στοιχεία νομιμότ-

ητας (π.χ. 4178/2013). Εάν η οικο-
δομική άδεια δεν αντιστοιχεί στη
ζητούμενη χρήση, να προσκομι-
στεί βεβαίωση της Πολεοδομικής
Αρχής, ότι είναι επιτρεπτή η
ζητούμενη χρήση για το εν λόγω
ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή να
προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση
του ν. 1599/1986 ( ΦΕΚ 75/Α) με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογρα-
φής ότι οι αδειοδοτήσεις- εγκρίσεις
θα εκδοθούν με ευθύνη και δα-
πάνη του ενδιαφερόμενου (εκμι-
σθωτή).
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.

1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α) στην ο-
ποία να δηλώνεται από τον προ-
σφέροντα το δικαίωμα για εκμίσθ-
ωση του ακινήτου. Στην δημοπρ-
ασία δικαιούνται να υποβάλλουν
προσφορές οι κύριοι των ακινή-
των και οι κάτοχοι αυτών δυνάμει
σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθω-
σης (leasing), εφόσον μαζί με την
προσφορά τους προσκομίσουν
έγγραφη συναίνεση του κυρίου
του ακινήτου σύμφωνα με τι δια-
τάξεις της παρ 1του άρθρου 3 του
ν. 3130/2003 που προστέθηκαν
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ-
ρου 166 του ν. 4099/2012 (Α 250),
και ότι θα προσέλθει για την
συνυπογραφή της μίσθωσης,
καθώς και ότι σε περίπτωση κα-
ταγγελίας της σύμβασης χρηματο-
δοτικής μίσθωσης θα υπεισέλθει
ως εκμισθωτής στην σύμβαση με
το δημόσιο για την υπόλοιπη
διάρκεια αυτής με τους ίδιους όρο-
υς.
δ) Κατόψεις και τομές όλων των

προσφερόμενων προς μίσθωση α-
κινήτων ως είναι υλοποιημένα σή-
μερα. 
ε) Αντίγραφα των στοιχείων νο-

μιμότητας σχεδίων κατόψεων,
τομών τοπογραφικού.
στ) Αντίγραφο συμβολαίου κυρι-

ότητας ή επικαρπίας με πιστο-
ποιητικό μεταγραφής ή κτηματο-
λογικό απόσπασμα (με τα επι-
συναπτόμενα σχέδια επ  ́αυτών)
που να μπορεί να πιστοποιήσει
και να αποδείξει τους νόμιμους ι-
διοκτήτες του προσφερόμενου
προς μίσθωση ακινήτου.
ζ) Πιστοποιητικά –Βεβαιώσεις

από το Υποθηκοφυλακείο και
Κτηματολογικό Γραφείο ότι δεν
έχουν υποβληθεί κατασχέσεις,
καθώς και ότι δεν υπάρχουν
υποθήκες στο προσφερόμενο πρ-
ος μίσθωση ακίνητο. Σε περίπτω-
ση που η έκδοση τέτοιων πιστο-
ποιητικών είναι χρονοβόρα, ο εν-

διαφερόμενος υποχρεούται να
προσκομίσει αρχικά με την υπο-
βολή της αίτησης συμμετοχής: i)
αντίγραφα των αιτήσεων που υπέ-
βαλλε για την έκδοσή τους και ii)
Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία
δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κα-
τασχέσεις και υποθήκες. Εφόσον
το ακίνητο κριθεί κατάλληλο και
πριν την κατακύρωση του αποτε-
λέσματος του μειοδοτικού διαγω-
νισμού θα πρέπει να προσκομισθ-
ούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά.
η) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας

από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.
1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α) με θεωρ-
ημένο το γνήσιο της υπογραφής,
ότι σε περίπτωση κατακύρωσης
του διαγωνισμού στο όνομά του,
θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα
πυρασφάλειας και ασφάλειας, ως
ορίζονται από τις ισχύουσες διατά-
ξεις για την ζητούμενη χρήση.
θ) Πιστοποιητικό Ενεργειακής

Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σύμφωνα με
τον Κανονισμό Ενεργειακής Από-
δοσης Κτηρίων (ΦΕΚ 407/Β/9-4-
2010).
ι) Βεβαίωση στατικής επάρκειας

διπλωματούχου μηχανικού (μακρ-
οσκοπικός έλεγχος του κτίσμα-
τος).

Τρόπος σύνταξης και επίδοσης
προσφορών.
Οι φάκελοι σφραγισμένοι (συνο-

δευόμενοι από αίτηση συμμετοχής
στη δημοπρασία, η οποία θα
βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παρ-
αδοθούν στο Πρωτόκολλο του
Δήμου Αχαρνών, υπόψη της Οι-
κονομικής Υπηρεσίας/Τμήμα
Δημόσιας Περιουσίας, όλες τις ε-
ργάσιμες ημέρες και ώρες και θα
γράφουν απ  ́έξω την επωνυμία
του διαγωνιζόμενου, τα στοιχεία
της διακήρυξης (τίτλος, αριθμός
πρωτοκόλλου) και τα στοιχεία του
αποστολέα.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει: 
α) Να μην έχουν ξυσίματα,

σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστε-
ρόγραφο, μεσόστιχα, παρεμβολές,
κενά, συγκοπές και συντμήσεις
που μπορούν να θέσουν σε αμφι-
βολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα
των εκμισθωτών. 
β) Να αναγράφουν τα ακριβή

στοιχεία του εκμισθωτή.
γ) Να είναι σαφή και πλήρη.
Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων

τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα
κατά την διαδικασία της πρώτης φ-

άσης του διαγωνισμού από την Οι-
κονομική Επιτροπή, θα κληθούν
εγγράφως, να προσέλθουν για
την συμμετοχή τους στον διαγωνι-
σμό για την οικονομική προσφο-
ρά ενώπιον της Επιτροπής του
διαγωνισμού. Σε αυτούς που θα α-
ποσταλούν προσκλήσεις θα πρέ-
πει να παρευρεθούν αυτοπρ-
οσώπως ή με πληρεξούσιο εκπρό-
σωπο, εφόσον πρόκειται για εται-
ρεία, προκειμένου μεν για τις προ-
σωπικές εταιρείες ο νόμιμος εκπρ-
όσωπος αυτών, για δε κεφαλαι-
ουχικές εξουσιοδοτημένο άτομο με
απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας,
την οποία επί ποινή αποκλεισμού
θα προσκομίσει ενώπιον της Επι-
τροπής κατά την ημέρα και ώρα
που θα υποδειχθεί από την πρόσ-
κληση.
Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν

την οικονομική προσφορά προφ-
ορικά κατ  ́αλφαβητική σειρά εκφ-
ωνήσεως και πάσα προσφορά
είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε
μειοδότη και η δέσμευση αυτή με-
ταφέρεται αλληλοδιαδόχως από
τον πρώτο στους επόμενους και ε-
πιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο
μειοδότη .
Οι προσφορές των μειοδοτών α-

ναγράφονται στο πρακτικό δια-
γωνισμού κατά την σειρά της ως ά-
νω εκφωνήσεως, με το ονομα-
τεπώνυμό τους .

Πληροφ όρηση εν διαφ ερομέ-
νων.
Πληροφορίες για την παρούσα

διακήρυξη παρέχονται από:
Την Οικονομική Υπηρεσία-Τμήμα

Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματο-
λογίου & Απαλλοτριώσεων του
Δήμου Αχαρνών, όλες τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες, στη διεύθυ-
νση: Φιλαδελφείας 87 και Αθ.
Μπόσδα, και στα τηλέφωνα: 213
2072361-367
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχα-

ρνών:  www.acharnes.gr

Αντίγραφο της διακήρυξης χορη-
γείται ή αποστέλλεται στους ενδια-
φερόμεν ους ύστερα από αίτηση
που υποβάλλεται στην  αν ωτέρω
διεύθυν ση, μέχρι και την  προη-
γούμενη της καταληκτικής ημερομ-
ην ίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αριθμ. Πρωτ.:
339

« ΕΝΙΑΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ .»
(Ν.Π.Δ.Δ.)

Ταχ. Διεύθυν ση:  Παγκά-
λου & Κίμων ος

Τ.Κ.: 192 00 , Ελευσίν α
Τηλ-Fax: 2105563070
e - m a i l :

a.sxolikiepitropieleusinas
@gmail.com                     

Ελευσίν α 29/10/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 339

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Η Ενιαία Σχολική Επιτρο-
πή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου

Ελευσίνας ανακοινώνει ότι
προκηρύσσεται δημόσιος
πλειοδοτικός διαγωνισμός
με ενσφράγιστες προσφορές
για την ανάθεση λειτουργίας
και εκμετάλλευσης σχολικού
κυλικείου του 1ου Δημοτι-
κού Σχολείου Μαγούλας για
εννέα χρόνια.

Ο διαγων ισμός θα γίν ει
στο γραφ είο της Εν ιαίας
Σχολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ελευσίν ας , στην
οδό Παγκάλου & Κίμων ος,
Τ.Κ: 192 00 Ελευσίν α στις
15/11/2021  και ώρα 13:30
μ.μ. 

Για Παραλαβή της αναλυτι-
κής προκήρυξης οι ενδιαφε-
ρόμενοι  μπορούν να απε-
υθύνονται στο γραφείο του
σχολείου , Ηρώων Πολ-
υτεχνείου 8 , Μαγούλα, Τηλ:
210-5555462 και στο γραφ-
είο της Σχολικής Επιτροπής,
Παγκάλου & Κίμωνος, Ελευ-
σίνα, Τηλ: 210-5563070
κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.

H Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Π.Ε
Δήμου Ελευσίν ας

Κάβουρα Στέλλα

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες φορείς κλήθηκαν μέσω 9
διαφορετικών «επεισοδίων», να αντιμετωπίσουν περιστατικά
και καταστροφές, όπως κατολισθήσεις, εκτροπή οχήματος σε
ρέμα, υπερχείλιση ρεμάτων και εισροή υδάτων σε κατοικίες,
διακοπή της κυκλοφορίας λόγω συσσώρευσης φερτών
υλικών, απεγκλωβισμούς ατόμων και ζώων σε πλημμυρι-
σμένες κατοικίες και οχήματα, μεταφορά τραυματισμένων
ατόμων, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αγνοούμενου
ατόμου στον Κορινθιακό κόλπο, δημιουργία κηλίδας στην
επιφάνεια της θάλασσας και πτώση στύλου της ΔΕΗ με
συνακόλουθη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Ακόμη στο
πλαίσιο της άσκησης πραγματοποιήθηκε από αέρος απεγ-
κλωβισμός ατόμων από κτίριο με ελικόπτερο του Πυροσβε-
στικού Σώματος.

«Πρέπει να συνεχίσουμε αυτές τις ασκήσεις σε όλα τα ευά-
λωτα σημεία πανελλαδικά. Το Αλεποχώρι ίσως είναι από τα
πιο ευάλωτα σημεία, εξαιτίας και των πυρκαγιών του καλο-
καιριού. Μόνο με αυτές τις ασκήσεις ετοιμότητας θα μπορέ-
σουμε, όταν έρθει η δύσκολη στιγμή, να πετύχουμε το καλύτε-
ρο δυνατό, να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη ζωή, τους
συμπολίτες μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιμα-
τικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης,
μετά την ολοκλήρωση της άσκησης. Όπως είπε, σήμερα,
«φάνηκε ότι όλες οι δυνάμεις μαζί, συντονισμένες, μπορούν
να ανταπεξέλθουν σε ρεαλιστικές συνθήκες σε πολύ δύσκο-
λα περιστατικά», ενώ τόνισε ότι το πιο σημαντικό είναι η προ-
ετοιμασία, «να είμαστε έτοιμοι για τη δύσκολη στιγμή».

«Σήμερα, απεδείχθη ότι μπορούμε να προετοιμαστούμε
στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Με συνεχείς ασκήσεις
ετοιμότητας, θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε ακόμη πιο
πολύ ώστε να δράσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά τη
δύσκολη στιγμή. Για να σώσουμε ζωές, να σώσουμε περιου-
σίες» σημείωσε ο υπουργός και προσέθεσε: «Προσωπικά,
είμαι υπερήφανος που ηγούμαι αυτού του υπουργείου, το
οποίο έχει ως επιχειρησιακό βραχίονα την Πυροσβεστική.
Τουλάχιστον στον ενάμιση μήνα που είμαι εδώ, κατάλαβα την
αξία του ανθρώπινου δυναμικού σε αυτό το Σώμα. Εμείς, από
πλευράς μας ως υπουργείο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για
να σας δώσουμε ό,τι χρειάζεστε ώστε να αυξήσετε ακόμη

περισσότερο την επιχειρησιακή σας ικανότητα. Όχι άλλα
λόγια, αλλά να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός, Ευάγγελος Τουρνάς,
αφού συνεχάρη τους συμμετέχοντες στην άσκηση, απευθυνό-
μενος στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος είπε ότι «οι
ασκήσεις είναι η τροφή του μαχητή που ετοιμάζεται για τον
καιρό του πολέμου» Επισήμανε ότι είχαν «αρκετή εμπλοκή το
καλοκαίρι στις πυρκαγιές» και προσέθεσε ότι αυτές οι ασκή-
σεις βοηθούν «να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή και,
βέβαια, να συντονιζόμαστε με όλους τους συναρμόδιους φορ-
είς, με τους οποίους θα χρειαστεί να συνεργαστούμε στο
πεδίο».

Στη σημασία τέτοιων ασκήσεων σε μια περιοχή σαν το Αλε-
ποχώρι αναφέρθηκε ο δήμαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης Στα-
μούλης, τονίζοντας ότι η παρουσία σήμερα σε αυτή την
άσκηση του υπουργού κ. Στυλιανίδη δείχνει τη σημασία που
δίνει η Πολιτεία στα θέματα αυτά «και κάνει ό,τι είναι δυνατόν
για να προλάβουμε δυσάρεστα αποτελέσματα». Ο κ. Στα-
μούλης εξήγησε ότι η περιοχή έχει καταστεί πολύ επικίνδυνη
λόγω των τελευταίων πυρκαγιών στα Γεράνεια, το 2018 στην
πλευρά της Κινέττας και το 2021 στην πλευρά του Αλε-
ποχωρίου, επομένως, όπως είπε θα πρέπει να κάνουν ό,τι
είναι δυνατόν για να προστατεύσουν κατά κύριο λόγο τους
πολίτες και βεβαίως τις υποδομές και τις περιουσίες.

«Ο Δήμος δια του συντονιστικού τοπικού οργάνου στο οποίο
προΐσταται ο δήμαρχος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος να
συντονίσει όλες τις ενέργειες της Πολιτικής Προστασίας και
σε αυτές τις ενέργειες συμμετέχουν η Πυροσβεστική, η
Αστυνομία, η Τροχαία, Στρατός εθελοντικές οργανώσεις κλπ.
Από πλευράς μας κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προλά-
βουμε τα χειρότερα εκπαιδεύουμε το προσωπικό, ετοιμάζο-
υμε τα μηχανήματα, τα έχουμε πάντα σε ετοιμότητα και προ-
σπαθούμε με κάθε τρόπο», σημείωσε ο κ. Σταμούλης.

Ευχαρίστησε επίσης τον υπουργό, Χρήστο Στυλιανίδη «για
το έμπρακτο ενδιαφέρον που δείχνει για την περιοχή», μιας
και όπως είπε είναι η τρίτη φορά που την επισκέπτεται,
«γεγονός που δείχνει ότι τον απασχολεί πολύ».

«Στην σημερινή μεγάλη άσκηση διαπιστώσαμε για μια
ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας,
την άμεση απόκριση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμε-
νων φορέων, με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στην
αντιμετώπιση των κρίσεων», τόνισε από την πλευρά του ο
αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Στέφα-
νος Κολοκούρης, δίνοντας στη συνέχεια συγχαρητήρια στους
συμμετέχοντες.

Η σημερινή άσκηση ολοκληρώνει μια σειρά δράσεων
πρόληψης και ετοιμότητας στην περιοχή του Αλεποχωρίου, το
οποίο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας είχε επισκεφθεί ήδη από τις 25
Σεπτεμβρίου. Κατά την επίσκεψη, είχε ενημερωθεί διεξοδικά
για την τρωτότητα της περιοχής σε πλημμυρικά φαινόμενα
εξαιτίας των πυρκαγιών του καλοκαιριού. Σε αυτό το πλαίσιο,
συμφωνήθηκε η άμεση δρομολόγηση ενημερωτικής καμπά-
νιας για τους κατοίκους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνε-
ργασία με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία, υπό την καθ-
οδήγηση του υπουργείου. Στις 17 Οκτωβρίου διοργανώθηκε
ημερίδα με θέμα «Ενημέρωση, οδηγίες και διαβούλευση σχε-
τικά με τα πλημμυρικά φαινόμενα και την ασφάλεια των
πολιτών», με μεγάλη συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής,
ενώ σε συνέχεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκε σήμερα η
άσκηση ΚΙΒΩΤΟΣ 2021.

Η άσκηση διοργανώθηκε από τον Δήμο Μεγαρέων και την
τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία και πραγματοποιήθηκε
παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη, του υφυπουργού Ευάγγε-
λου Τουρνά, του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,
Βασίλειου Παπαγεωργίου, του Εθνικού Διοικητή Πολιτικής
Προστασίας, Θεοδόσιου Δημακογιάννη, καθώς και του Γενι-
κού Διευθυντή Συντονισμού της ΓΓΠΠ, Φοίβου Θεοδώρου.

Το «παρών» στην άσκηση έδωσε, επίσης, η φυσική ηγεσία
του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, ο αρχηγός
ΠΣ, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης και ο υπαρχηγός
ΠΣ, αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο προϊστάμενος
Κλάδου Επιχειρήσεων υποστράτηγος ΠΣ Χρήστος Λάμπρης
και ο συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής υποστράτηγος ΠΣ
Ιωάννης Πετρούτσος.

Την άσκηση παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπο-
υργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Κώτσηρας, εκπρόσωποι της
Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και
ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Ελευθέριος Κοσμό-
πουλος, ο δήμαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης Σταμούλης και ο
αντιδήμαρχος Μάνδρας, Δημήτριος Δουδέσης.

Για τη διεξαγωγή της άσκησης, συμμετείχαν δυνάμεις του
Πυροσβεστικού Σώματος από τις Διοικήσεις Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, την 1η
ΕΜΑΚ, καθώς και την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων ΠΣ.
Μετείχαν επίσης στελέχη από την ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» της Περ-
ιφέρειας Αττικής, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, την
Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Μεγαρέων, καθώς και η
ΕΛ.ΑΣ. με δυνάμεις από το Τμήμα Τροχαίας Μεγάρων και το
Αστυνομικό Τμήμα Μεγάρων, το Λιμενικό Σώμα, το ΕΚΑΒ με
πλήρωμα δύο ασθενοφόρων, η ΔΕΔΔΗΕ και εθελοντικές ομά-
δες.

Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμ-
βρίου αναμένεται να αναρτηθούν στην πλατφ-
όρμα της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια για τα τέλη
κυκλοφορίας του 2022. Το ύψος τους δεν αλλά-
ζει σε σχέση με πέρυσι, όπως επίσης και η
φιλοσοφία. Δηλαδή, τα παλιά αυτοκίνητα
πληρώνουν τέλη ανάλογα με τον κυβισμό και
τα νεότερα ανάλογα με τους ρύπους που
εκπέμπουν.
Μοναδική διαφοροποίηση τα οχήματα τα
οποία ταξινομήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου
2021 και κυρίως όσα από αυτά εκπέμπουν
ρύπους έως 122 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμε-
τρο, τα οποία έχουν μηδενικά τέλη κυκλοφο-
ρίας.

Ουσιαστικά τα τέλη κυκλοφορίας χωρίζονται
σε τρεις κατηγορίες:

Τα καινούρια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν
για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2021.
Όσα οχήματα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά
από 1η Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου
2020 (ορίζονται με βάση τους ρύπους).
Τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν πριν τις 30
Οκτωβρίου 2010.
Το φετινό ειδοποιητήριο για τους ιδιοκτήτες
οχημάτων θα περιλαμβάνει και έναν QR

Code. Με αυτόν τον τρόπο οι φορολογούμενοι
θα μπορούν σκανάροντας τον κωδικό, να
πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας, μέσω mobile
banking, χωρίς να γράφουν τον κωδικό πληρω-
μής και το ποσό.

Όσοι πάλι δεν είναι εξοικειωμένοι με τον παρ-
απάνω τρόπο πληρωμής, έχουν τις εξής επι-
λογές:

Επίσκεψη στην τράπεζα και χρήση του QR
Code για πληρωμή στα μηχανήματα αυτόμα-
των συναλλαγών.
Μέσω web banking, όπου η πληρωμή γίνεται
μέσω κωδικού RF.
Με καταβολή του ποσού στα υποκαταστήματα
των τραπεζών και των ΕΛΤΑ.
Έκδοση ειδοποιητηρίων

«Ραβασάκια» ΑΑΔΕ σε όσους ξέχασαν να
πληρώσουν το 2016

Τη δυνατότητα να αποδείξουν το λόγο για τον
οποίο 75.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρω-
σαν τα τέλη κυκλοφορίας του 2016 δίνει η ΑΑΔΕ.
Μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε,
εντόπισε ότι οι συγκεκριμένοι οδηγοί «ξέχα-
σαν» να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του

2016 και ήδη έχει αποστείλει σχετικά ειδοποιη-
τήρια. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες
των οχημάτων είναι να επισκεφθούν τη σχετική
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myCAR προκειμένου
να αποδείξουν τον λόγο για τον οποίο δεν κατέ-
βαλαν τα τέλη κυκλοφορίας εκείνης της χρο-
νιάς. Αυτό θα πρέπει να συμβεί έως τις 22
Νοεμβρίου, διαφορετικά θα πρέπει να επισ-
κεφθούν την εφορία στην οποία ανήκουν, κάτι
όχι και τόσο εύκολο πλέον.

Τα πρόστιμα

Η εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφο-
ρίας, όπως και η μη καταβολή τους, επισύρει
πρόστιμό ίσο με το 100% των τελών που ανα-
λογούν στο όχημα. Πιο συγκεκριμένα το ύψος
του προστίμου είναι:

Ίσο με το ποσό των τελών αν το όχημα είναι
δίκυκλο/ τρίκυκλο ή επιβατικό ΙΧ.
Ίσο με το 50% των τελών αν το όχημα είναι επι-
βατικό Δ.Χ.
Μηδενικό αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότε-
ρα από 30 ευρώ.
Εάν ένας ιδιοκτήτης οχήματος δεν μπορεί να
καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας, έχει τη
δυνατότητα να το θέσει σε ακινησία.

Τέλη κυκλοφορίας 2022: Πότε θα αναρτηθούν - Τα πρόστιμα 
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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

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΥΡΟΝΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ  ΟΥΛΙΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΖΙΚΕΛΒΙΤΣ  ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ

ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ Μιχαήλ Αρχαγγέλου στον

Ασπρόπυργο
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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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