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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: Αιθριος     

Θερμοκρασία: Από 14  έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νεκτάριος, Νεκτάρης, Νεκταρία, Νεκταρίνα, Νεκ-

ταρούλα, Ελλάδιος, Ελλάδης
Θεόκτιστος, Θεοκτίστη

Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.Νίκης 38,
Ασπρόπυργος - Γερμανικά,  2105570007

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΧατζηδάκη 40 &

Παγκάλου, 2105546444

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.
Πηνειού 81,  2102481114

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239, Αχαρνές - Κόκκινος Μύλος,
13671, 2102316737

Εκλογή προέδρων και αντιπροέδρων στα Νομικά 
Πρόσωπα του Δήμου Ασπροπύργου στο σημερινό Δ.Σ.  

Σειρά μετρήσεων και ερευνών σε διάφορα
σημεία του οδικού δικτύου του, υλοποιεί ο
Δήμος Αχαρνών, στο πλαίσιο εκπόνησης του

Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ, που
έχει ως στόχο την αναβάθμιση του τοπικού συστήματος
μετακινήσεων.

Ειδικότερα, έχουν τοποθετηθεί επίγειοι
μετρητές κατά μήκος κεντρικών δρόμων της
πόλης, οι οποίοι υπολογίζουν τον κυκλοφο-
ριακό φόρτο και παράλληλα διενεργείται
έρευνα Προέλευσης-Προορισμού από εξει-
δικευμένους απογραφείς με σκοπό την
καταγραφή των χαρακτηριστικών των μετα-
κινήσεων.

Στην τρέχουσα φάση γίνεται απογραφή
της προσφοράς και της ζήτησης της στάθ-
μευσης ανά οδό και ανά πλευρά οικοδομι-
κού τετράγωνου στην κεντρική περιοχή του
Δήμου που περικλείεται από τις οδούς: Αρι-
στοτέλους, Εθνικής Αντιστάσεως, Αρχαίου
Θεάτρου, Φ.Δέδε, Αθηνών, Φιλαδελφείας και Κων/λεως.
Επίσης, πραγματοποιούνται μετρήσεις προορισμού σε 9
σημεία του δήμου, σε 26 διασταυρώσεις και 25 διατομές.

Στόχος αυτής της καταγραφής είναι αφενός η αξιολόγηση
της υφιστάμενης κατάστασης στον δήμο αναφορικά με τις
αστικές μεταφορές και αφετέρου ο σχεδιασμός της επόμενης 

μέρας για μια πόλη με λιγότερα οχήματα, περισσότερο
περπάτημα, ποδήλατο και δημόσια συγκοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ο Δήμος Αχαρνών
επιθυμεί τη συμμετοχή των οδηγών στις έρευνες που πραγ-
ματοποιούνται στις Λεωφόρους Δημοκρατίας, Φιλαδελφείας,
Τατοϊου, Κύμης, Αχαρνών, Δημοκρατίας, Μαρμάρων και στη
Δυτική παράπλευρη οδός ΠΑΘΕ.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΒΑΚ 
Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου στο

οδικό δίκτυο των Αχαρνών 



Λ. Κοσμόπουλος:
«Κάνω έκκληση να

λαμβάνουμε όλοι τα μέτρα 
προστασίας κατά της παν-

δημίας για να παραμείνουμε
υγιείς και να ξεπεράσουμε και

αυτή τη δυσκολία»

Στο «κόκκινο» είναι τις τελευταίες
ημέρες η Δυτική Αττική στον χάρτη
της πανδημίας στη χώρα μας. Έκρ-
ηξη κρουσμάτων καταγράφεται και
στο τελευταίο εβδομαδιαίο δελτίο
κρουσμάτων του ΕΟΔΥ, του Υπο-
υργείου Υγείας και του Υπουρ-
γείου Πολιτικής Προστασίας, της
Δευτέρας 8 Νοεμβρίου 2021,
που ανακοινώνει ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπου-
λος.

Στη Δυτική Αττική το σύνολο ε-
ν εργών  κρουσμάτων  είν αι
527.
Σε ν οσηλεία είν αι 48
συμπολίτες μας και σε απομό-
νωση κατ’ οίκον 479 άτομα.

Αναλυτικά τα κρούσματα ανά Δήμο:

Στον Δήμο Ελευσίνας το σύνολο
ενεργών κρουσμάτων είναι 131.
Στον Δήμο Ασπροπύργου, 148 ε-
νεργά κρούσματα.
Στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας,
28 ενεργά κρούσματα.
Στον Δήμο Μεγαρέων, 86 ενεργά
κρούσματα. 
Στον Δήμο Φυλής, 134 ενεργά κρ-
ούσματα.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτ. Αττικής Λευτέρης Κοσμόπου-
λος ανέφερε ότι: «Δυστυχώς και
στην περιοχή μας έχουμε άνοδο
των κρουσμάτων και έξαρση της
πανδημίας, όπως δείχνουν οι αρ-
ιθμοί του ΕΟΔΥ και του Υπουρ-
γείου Υγείας. Κάνω έκκληση να
λαμβάνουμε όλοι τα μέτρα προ-
στασίας κατά της πανδημίας για να
παραμείνουμε υγιείς και να ξεπε-
ράσουμε και αυτή τη δυσκολία».
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Ξεκινά τις επόμενες ημέρες η απογραφή του
πληθυσμού της χώρας από την Ελληνική Στατιστι-
κή Αρχή.

Πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική διαδι-
κασία, στην οποία κρίνεται απαραίτητη η συμμε-
τοχή όλων των κατοίκων Ελευσίνας και
Μαγούλας.

Γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή μας;
Βάσει των στοιχείων που θα συλλεχθούν αλλά

και του πληθυσμού του Δήμου μας, διαμορ-
φώνονται τα κρατικά κονδύλια, οι οικονομικές
διεκδικήσεις του Δήμου, αλλά και τα χρηματοδοτι-
κά προγράμματα, που είναι εξαιρετικά αναγκαία για
την υλοποίηση των έργων και την αναβάθμιση της
Ελευσίνας και της Μαγούλας.

Ποια είναι η διαδικασία απογραφής;
Για πρώτη φορά, φέτος, λόγω της πανδημίας,

δίνεται η δυνατότητα στους δημότες να απογραφ-
ούν και ηλεκτρονικά, εκτός από την τυπική διαδι-
κασία «πόρτα-πόρτα»

Η ηλεκτρονική διαδικασία:
Έως και τα μέσα Νοεμβρίου απογραφείς της

ΕΛΣΤΑΤ θα εναποθέσουν έναν κλειστό φάκελο
σε κάθε οικία, διαμέρισμα ή κατάλυμα με έναν
μοναδικό κωδικό αριθμό που θα αντιστοιχεί στη
συγκεκριμένη κατοικία. Έπειτα, ένας εκπρόσω-
πος του νοικοκυριού θα μπορεί να εισέλθει στην
ειδική εφαρμογή της Απογραφής, μέσω του
www.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό 

αυτόν κωδικό και τους κωδι-
κούς taxis, ώστε να
συμπληρώσει το ερωτηματολό-
γιο για την κατοικία και τα μέλη
του νοικοκυριού του.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκ-
τρονικής απογραφής και μέχρι τα
μέσα Δεκεμβρίου, θα επισκεφτεί
ο απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ για
να δρομολογηθεί η διαδικασία
με τη συνηθισμένη μέθοδο
«πόρτα-πόρτα», όπως συνέβη
και σε προηγούμενες απογραφ-
ές.

Σημειώνεται, πως όλοι οι απο-
γραφείς της ΕΛΣΤΑΤ φέρουν,
εκτός από την αστυνομική τους
ταυτότητα, ειδική κονκάρδα με το
σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία τους,
καθώς και έντυπο ορισμού με τη
φωτογραφία τους και σφραγίδα
της ΕΛΣΤΑΤ.

Περισσότερες πληροφορίες
στην ιστοσελίδα της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής
www.statistics.gr

Απογραφή 2021: Απογραφόμαστε στην Ελευσίνα και την Μαγούλα.      
Στηρίζουμε τον Δήμο μας.

Έκρηξη κρουσμάτων κορωνοϊού 
στη Δυτική Αττική

Εφιαλτική η κατάσταση στο
«Αττικόν» – Ήδη έχουν
αναπτυχθεί 82 ράντζα 

Εφιαλτική ήταν  κι η χ θεσιν ή εφημερία στο «Αττικόν »
ν οσοκομείο καθώς σύμφων α με την  ΠΟΕΔΗΝ έχ ουν
ήδη αν απτυχ θεί 82 ράν τζα, εν ώ η εφημερία αν αμέν ε-
ται ν α λήξει σήμερα το πρωί.
Όπως αν αφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗN, κύριος
Γιαν ν άκος: «Γέμισαν  ήδη οι διάδρομοι των  κλιν ικών
ράν τζα. Μέχ ρι τώρα το ν οσοκομείο αν έπτυξε 82
ράν ζα, εν ώ ασθεν είς έχ ουν  σχ ηματίσει ουρές για ν α
εξεταστούν .

Πλεύρης: Προ των πυλών οι επιτάξεις γιατρών
Την  ίδια ώρα ο υπουργός Υγείας μιλών τας στον  ΣΚΑΪ
100,3 επισήμαν ε πως η παν δημία δοκιμάζει για
ακόμη μία φορά το σύστημα υγείας, εν ώ ξεκαθάρισε
πως «είμαστε προ των  πυλών  ν α γίν ουν  επιτάξεις,
αν  χ ρειαστεί, και αν  δεν  υπάρξει αν ταπόκριση
ιδιωτών  γιατρών .
Επισήμαν ε ότι στη Βόρεια Ελλάδα η πίεση στις κλίν ες
Cov id είν αι πάρα πολύ μεγάλη, καθώς δίν ον ται και
κλίν ες non Cov id. Αμέσως, πρόσθεσε, βρίσκεται κρε-
βάτι σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ για ασθεν είς που διασωλ-
ην ών ον ται.Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Νότια
Ελλάδα δεν  πιέζεται. Όπως αν έφερε χ αρακτηριστικά
αυτή τη στιγμή υπάρχ ουν  πάν ω από 2.000 κεν ές
απλές κλίν ες.

Συν εχ ίζεται στη σελ.. 8
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ν ση Οικον ο-

μικών  Υπηρεσιών  
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας –
Κτηματολογίου - Απαλλοτρ-
ιώσεων
Φιλαδελφ είας 87 & Αθ. Μπόσδα
Τ.Κ.: 136 73 Αχαρν ές
Τηλ.:  213-2072367, 361

Αχαρν ές: 4-11-2021
Αριθ. Πρωτ.: 46197

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 194
του Ν.3463/2006, όπως
συμπληρώθηκε από το άρθρο 42
του Ν. 4257/14
2. Τις διατάξεις των άρθρων 94,
παρ. 4 και 95 του Ν.3852/10
(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981
«Περί των οργάνων, της διαδι-
κασίας και των όρων διενέργειας
δημοπρασίας κ.λ.π. (ΦΕΚ
77/Τ.Α /́30-03-1981)
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995,
του άρθρου 7 του Ν. 2741/1999
και του άρθρου 4 του Ν.
3130/2003
5. Την με αρ. 47/26-6-2020 (ΑΔΑ
6Η5ΜΩΨ8-5ΚΦ) Απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
συγκρότησης της Επιτροπής
Καταλληλότητας και Επιλογής
προς μίσθωση ακινήτων για τη
στέγαση σχολείων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών
και συγκεκριμένα των 3ου,17ου
και 21ου Νηπιαγωγείων, όπως
ισχύει.
6. Την με αριθμ.:5/28-01-2021
(ΑΔΑ: ΩΘΦΦΩΨ8-ΠΡΒ) Απόφα-
ση Δημοτικού Συμβουλίου  περί
της σύστασης της Επιτροπής Διε-
νέργειας Δημοπρασιών, για την
εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση
ακινήτων του Δήμου, για το έτος
2021
7. Την υπ. αριθμ. 32/26-3-2021
(ΑΔΑ 6ΨΥ4ΩΨ8-Υ0Ι) Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου περί της
σύστασης Επιτροπής Εκτιμήσεων
έτους 2021.
8. Την υπ. αριθμ.: 44/29-6-2021
(ΑΔΑ 6ΓΦΔΩΨ8-8ΡΔ) Απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
σχετικά με την έγκριση μίσθωσης
νέου ακινήτου.
9. Την με αριθμ.: 403/10-9-2021
Απόφαση Οικονομικής Επιτρο-
πής (ΑΔΑ: 6Σ6ΒΩΨ8-3ΝΧ) έγκρι-
σης όρων διακήρυξης μίσθωσης
ακινήτου για την στέγαση του
3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών.
10. Την με αριθμ.:
1567/45156/01-11-2021 (ΑΔΑ:
62ΤΠΩΨ8-ΨΤΚ) Απόφαση
Δημάρχου κήρυξης άγονης της
δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου
για την στέγαση του 3ου Νηπια-
γωγείου Αχαρνών και την επα-
νάληψή της με τους ίδιους όρους.
11. Ότι η χρονική διάρκεια μίσθω-
σης στο υπάρχον κτήριο έχει
ξεπεράσει τα 12 έτη.
12. Ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον
Κ.Α. 15-6232.001 του Προϋπολο-
γισμού Εξόδων του τρέχοντος
οικονομικού έτους

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ου
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ως
εξής:
Περιγραφή του μίσθιου
Το κτίριο για τη στέγαση του 3ου
Νηπιαγωγείου Αχαρνών, θα πρέ-
πει να έχει τις εξής προδιαγραφ-
ές: 

-Να βρίσκεται στο Κεντρικό
Μενίδι και εντός της περιοχής
που περικλείεται από τις οδούς
Αριστοτέλους, Ναπολέοντος,
Παύλου Μελά, Ναυαρίνου,
Ηρώων Πολυτεχνείου, Πάρνηθος,
πεζόδρομος Φιλαδελφείας, Κων-
σταντινουπόλεως, Παπανίκα Ι.,
Αθηνών, Ι. Τσεβά, Χρ. Δέδε.
-Τα προσφερόμενα προς μίσθωση
ακίνητα, για χρήση Νηπιαγω-
γείου, θα πρέπει να πληρούν όσα
προβλέπονται στην με αριθ.
3 7 2 3 7 / ΣΤ1 / 2 8 -3 -2 0 0 7 (Φ Ε Κ
635Β΄/27-4-2007) Υπουργική
Απόφαση σχετικά με τη χωροταξι-
κή κατανομή, την προσπέλαση-
προσβασιμότητα, τις οχλούσες
χρήσεις του περιβάλλοντος
χώρου, τη στατική επάρκεια του
κτιρίου, τη νομιμότητα κατασκε-
υής του και την καταλληλότητα
των δομικών υλικών κατασκευής
του.
-Nα έχει κτιριακή κάλυψη των
υπηρεσιακών και εκπαιδευτικών
απαιτήσεων των Νηπιαγωγείων
σχετικά με την ασφάλεια, την
ευχάριστη διαμονή και την υγιει-
νή σύμφωνα με τον Γ.Ο.Κ. του
1985 του ισχύοντα Κτιριοδομικού
Κανονισμού του Π.Δ. 2004(ΦΕΚ
76Α΄15-3-2004), όπως ισχύει
μέχρι σήμερα και του Ν.Ο.Κ του
2012 (Ν. 4067/2012).
-Να υφίσταται νομιμότητα στη
χρήση και τις κατασκευές του
κτιρίου ως ορίζεται από τις κείμε-
νες διατάξεις (Ν. 4495/2017
–Έλεγχος και προστασία του
Δομημένου Περιβάλλοντος, παρ.
6 του άρθρου 33 του Ν.
3320/2005(ΦΕΚ 48/Α ). 
-Να είναι αποπερατωμένο και να
παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο
Δήμο μέσα στην προθεσμία που
θα οριστεί στην απόφαση έγκρι-
σης πρακτικών της δημοπρασίας
και θα αναγράφεται στη σύμβαση
μίσθωσης.
-Το προς μίσθωση ακίνητο, για
χρήση Νηπιαγωγείου, θα πρέπει
να έχει δομημένο εμβαδόν 345
τ.μ. κυρίων και βοηθητικών
χώρων και πρέπει να έχει περιφ-
ραγμένο αύλειο χώρο 75 τ.μ, στε-
γασμένο υπόστεγο -τουλάχιστον
50 τ.μ.- που θα  καλύπτει  τις
ανάγκες των νηπίων και θα χρη-
σιμοποιείται αποκλειστικά για τις
ανάγκες του Νηπιαγωγείου. 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Να διαθέτει: 
Α. 1. Δύο (2) αίθουσες  διδασ-
καλίας χωρητικότητας συνολικά
πενήντα (50) νηπίων με ελάχιστο
εμβαδόν εκάστη 37,5 τ.μ.
2.Ένα  (1) γραφείο Νηπιαγωγών
με εμβαδόν 15 τ.μ.
3.Έναν (1) βοηθητικό χώρο
(αποθήκη) με εμβαδόν 15 τ.μ.
4.Χώρο υγιεινής  νηπίων  και
χώρο υγιεινής  ενηλίκων  και
ΑΜΕΑ με εμβαδόν 30 τ.μ.
5.Τραπεζαρία –κουζίνα με
εμβαδόν 40 τ.μ. 
6.Χώρο υποδοχής γονέων με
εμβαδόν 15 τ.μ. 
7.Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
με εμβαδόν 50 τ.μ.
8.Αίθουσα ανάπαυσης με
εμβαδόν 30 τ.μ.
9.Αύλειο χώρο με εμβαδόν 75 τ.μ.
10.Στεγασμένο υπόστεγο -του-

λάχιστον 50τ.μ.-
Β. Θέρμανση – Κλιματισμός-
φωτισμός –συναγερμός
1. Να υπάρχει επαρκής ατομική
/αυτόνομη θέρμανση ή κλιματιστι-
κά. Εάν είναι αυτόνομη (π.χ.
τμήμα της κεντρικής θέρμανσης
του κτιρίου  με δικό της μετρητή)
ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσ-
κομίσει έγγραφο της επιτροπής
λειτουργίας του κτιρίου ότι στις
περιπτώσεις που στο κτίριο απο-
φασιστεί να μην λειτουργεί η κεν-
τρική θέρμανση, θα απομονωθ-
ούν οι υπόλοιπες παροχές και η
κεντρική θα λειτουργεί αποκλει-
στικά για το προς ενοικίαση
ακίνητο.
2. Να υπάρχει επαρκής κλιματι-
σμός (παροχή και κρύου και
ζεστού αέρα) στους χώρους ανα-
μονής, εξυπηρέτησης  πολιτών
και στους γενικότερους  εργασια-
κούς χώρους.
3.  Να υπάρχει επαρκής ηλεκτρ-
ικός  φωτισμός όλων των χώρων.
4. Να υπάρχει φωτισμός ασφα-
λείας για την εκκένωση του
χώρου στις περιπτώσεις διακοπής
ρεύματος.
Γ. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
–δομημένη καλωδίωση Η/Υ.
Ο χώρος θα μπορεί να υποδεχθεί
εγκατεστημένη καλωδίωση η
οποία θα χρησιμοποιηθεί για
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, δικ-
τυακούς εκτυπωτές/φωτοτυπικά,
τηλέφωνα, FΑΧ.
Δ. Δημόσια Δίκτυα –Κοινόχρη-
στες  δαπάνες.
Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει
ανεξάρτητες παροχές και ηλεκτρι-
κού ρεύματος, με τους μετρητές
τους.
Να είναι επιθυμητό και απαλλαγ-
μένο από τρέχουσες κοινόχρη-
στες δαπάνες. Σε αντίθετη
περίπτωση, ο ιδιοκτήτης υποχρε-
ούται στην κατάθεση πίνακα επι-
μερισμού και αποδείξεων
κοινόχρηστων δαπανών του
τελευταίου έτους (12 μηνο). Εφό-
σον ο προς μίσθωση χώρος απαι-
τεί να διαρρυθμιστεί αυτό θα γίνει
σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Για τους τελικά διαμορφωμένους
χώρους πρέπει με μέριμνα και
δαπάνη του ιδιοκτήτη εκμισθωτή
το ακίνητο:
1. Να διαθέτει πιστοποιητικό
πυρασφάλειας σε ισχύ για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί η μίσθ-
ωση σύμφωνα με το
Π.Δ..41/2018, ΦΕΚ 80Α΄2018.
2. Να διαθέτει πιστοποιητικό
ανώτερης κατηγορίας ενεργεια-
κής απόδοσης.
Η ετήσια δαπάνη της συντήρησης
και επισκευής βλαβών  από τη
χρήση των συστημάτων θέρμαν-
σης, ψύξης (σε περίπτωση ύπαρξ-
ης κλιματιστικών), αποχέτευσης
και πυρασφάλειας να βαρύνουν
τον εκμισθωτή  και οι εργασίες να
πραγματοποιούνται με δική του
ευθύνη.
3. Να υφίσταται νομιμότητα στη
χρήση και τις κατασκευές του
κτηρίου ως ορίζεται από τις κείμε-
νες διατάξεις ( Ν. 4495/2017
–Έλεγχος και προστασία του
Δομημένου Περιβάλλοντος , παρ.
6 του άρθρου 33 του Ν.
3320/2005(ΦΕΚ 48/Α ).
4. Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει
εγκατάσταση αντικεραυνικής
προστασίας σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς.
5. Τα δομικά υλικά κατασκευής
του κτιρίου να μην  περιέχουν
επιβλαβή για την υγεία στοιχεία
όπως π.χ. αμίαντο.

6. Θα πρέπει να αποφεύγεται
κατά το δυνατόν η γειτνίαση με
οδικές αρτηρίες μεγάλου κυκλοφ-
οριακού φόρτου, σταθμούς λεωφ-
ορείων, επαγγελματικούς χώρους
στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λ.π.
και γενικότερα κάθε χώρου που η
λειτουργία του μπορεί να βλάψει
την ασφάλεια και την υγεία των
μετακινούμενων μαθητών.
7. Το ακίνητο πρέπει να είναι
αποπερατωμένο και να παραδοθ-
εί  έτοιμο για χρήση στο Δήμο
μέσα στην προθεσμία που θα ορι-
στεί στην απόφαση έγκρισης
πρακτικών της δημοπρασίας και
θα αναγράφεται στη σύμβαση
μίσθωσης.

Διακήρυξη εκδήλωσης εν διαφ -
έρον τος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
σε προθεσμία είκοσι (20) ημερο-
λογιακών ημερών από την
δημοσίευση της διακήρυξης. Η
προσφορά (πλην του τιμήματος)
κατατίθεται σε σφραγισμένο
φάκελο ο οποίος συνοδεύεται
από αίτηση συμμετοχής στη δημο-
πρασία (εκτός του φακέλου) στο
Πρωτόκολλο του Δήμου, προς
την Οικονομική Υπηρεσία/Τμήμα
Δημοτικής Περιουσίας-Κτηματο-
λογίου-Απαλλοτριώσεων

Δικαιολογητικά συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν επί ποινή αποκ-
λεισμού, κατά την πρώτη φάση
της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο
ο οποίος 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
διακήρυξης τους οποίους και
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυ-
λάκτως.
3.Δημοτική ενημερότητα  από το
Δήμο περί μη οφειλής που να
ισχύει την ημέρα κατάθεσης του
φακέλου.
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
παρούσας διακήρυξης με επι-
συναπτόμενες φωτογραφίες
αυτών ( εσωτερικά και εξωτερικά)
β) Αντίγραφο της οικοδομικής
άδειας του ακινήτου θεωρημένο
από την αρμόδια Πολεοδομική
Αρχή και λοιπά στοιχεία νομιμότ-
ητας ( π.χ. 4178/2013). Εάν η
οικοδομική άδεια δεν αντιστοιχεί
στη ζητούμενη χρήση, να προσ-
κομιστεί βεβαίωση της Πολεοδομι-
κής 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 υπογρ-
αφής ότι οι αδειοδοτήσεις-
εγκρίσεις θα εκδοθούν με ευθύνη
και δαπάνη του ενδιαφερόμενου (
εκμισθωτή).
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.
1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α) στην
οποία να δηλώνεται από τον
προσφέροντα το δικαίωμα για
εκμίσθωση του ακινήτου. Στην
δημοπρασία δικαιούνται να υπο-
βάλλουν προσφορές οι κύριοι
των ακινήτων και οι κάτοχοι
αυτών δυνάμει σύμβασης χρημα-
τοδοτικής μίσθωσης (leasing),

εφόσον μαζί με την προσφορά
τους προσκομίσουν έγγραφη
συναίνεση του κυρίου του ακινή-
του σύμφωνα με τι διατάξεις της
παρ 1του άρθρου 3 του ν.
3130/2003 που προστέθηκαν με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ-
ου 166 του ν. 4099/2012 (Α 250),
και ότι θα προσέλθει για την
συνυπογραφή της μίσθωσης,
καθώς και ότι σε περίπτωση
καταγγελίας της σύμβασης χρημα-
τοδοτικής μίσθωσης θα υπεισέλθ-
ει ως εκμισθωτής στην σύμβαση
με το δημόσιο για την υπόλοιπη
διάρκεια αυτής με τους ίδιους
όρους.
δ) Κατόψεις και τομές όλων των
προσφερόμενων προς μίσθωση
ακινήτων ως είναι υλοποιημένα
σήμερα. Αντίγραφα των
στοιχείων νομιμότητας σχεδίων
κατόψεων, τομών τοπογραφικού.
ε) Αντίγραφο συμβολαίου κυριότ-
ητας ή επικαρπίας με πιστοποιη-
τικό μεταγραφής ή κτηματολο-
γικό απόσπασμα (με τα επισυνα-
πτόμενα  σχέδια επ  ́αυτών) που
να μπορεί να πιστοποιήσει και να
αποδείξει τους νόμιμους ιδιοκτή-
τες του προσφερόμενου προς
μίσθωση ακινήτου.
στ) Πιστοποιητικά –Βεβαιώσεις
από το Υποθηκοφυλακείο και
Κτηματολογικό Γραφείο ότι δεν
έχουν υποβληθεί κατασχέσεις
καθώς και ότι δεν υπάρχουν
υποθήκες στο προσφερόμενο
προς μίσθωση ακίνητο. Σε
περίπτωση που η έκδοση τέτοιων
πιστοποιητικών είναι χρο-
νοβόρα, ο ενδιαφερόμενος
υποχρεούται να προσκομίσει
αρχικά με την υποβολή της
αίτησης συμμετοχής : ι) αντίγρα-
φα των αιτήσεων που υπέβαλλε
για την έκδοσή τους και ι ι)
υπεύθυνη δήλωση με την οποία
δηλώνει ότι δεν υπάρχουν
κατασχέσεις και υποθήκες.
Εφόσον το ακίνητο κριθεί κατάλ-
ληλο και πριν την κατακύρωση
του αποτελέσματος του μειοδοτι-
κού διαγωνισμού θα πρέπει να
προσκομισθούν τα ανωτέρω
πιστοποιητικά.
ζ) 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 δια-
τάξεις για την ζητούμενη χρήση.
η) Πιστοποιητικό Ενεργειακής
Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σύμφωνα με
τον Κανονισμό Ενεργειακής Από-
δοσης Κτηρίων ( ΦΕΚ 407/Β/9-4-
2010).
θ) Βεβαίωση στατικής επάρκειας
διπλωματούχου μηχανικού
(μακροσκοπικός έλεγχος του
κτίσματος).

Τρόπος σύν ταξης και επίδοσης
προσφ ορών .
Οι φάκελοι σφραγισμένοι (συνο-
δευόμενοι από αίτηση συμμε-
τοχής στη δημοπρασία, η οποία
θα βρίσκεται εκτός φακέλου) θα
παραδοθούν στο Πρωτόκολλο
του Δήμου Αχαρνών, υπόψη της
Οικονομικής Υπηρεσίας/Τμήμα
Δημόσιας Περιουσίας όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες -
Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 και
Μπόσδα - Τηλέφωνο: 213
2072361-367 και θα γράφουν απ΄
έξω την επωνυμία του διαγωνιζό-
μενου, 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, παρεμβο-
λές, κενά, συγκοπές και συντμή-
σεις που μπορούν να θέσουν σε
αμφιβολία όρους τιμές ή την ταυ-
τότητα 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
φάσης του διαγωνισμού από την
Οικονομική Επιτροπή, θα κληθ-
ούν εγγράφως, να προσέλθουν
για την συμμετοχή τους στον δια-
γωνισμό για την οικονομική προ-
σφορά ενώπιον της Επιτροπής
του διαγωνισμού. 
Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν
την οικονομική προσφορά προφ-
ορικά κατ΄αλφαβητική σειρά  εκφ-
ωνήσεως και πάσα προσφορά
είναι δεσμευτική για  τον εκάστο-
τε μειοδότη και η δέσμευση αυτή
μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως
από τον πρώτο στους επόμενους
και επιβαρύνει οριστικά τον
τελευταίο μειοδότη .
Οι προσφορές των μειοδοτών
αναγράφονται στο πρακτικό δια-
γωνισμού κατά την σειρά της ως
άνω εκφωνήσεως, με το ονομα-
τεπώνυμό τους .
Κατακύρωση.
Το πρακτικό της δημοπρασίας
κατακυρώνεται από την Οικονο-
μική Επιτροπή κατόπιν εκτιμητι-
κής έκθεσης της αρμόδιας Επιτρο-
πής, σχετικά με το αν το προσφε-
ρόμενο μίσθωμα είναι συμφέρον
ή όχι.

Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται
σε τρία (3) έτη, αρχής γενομένης
από την ημερομηνία υπογραφής
του συμφωνητικού μίσθωσης και
λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία
παρέλευσης του χρόνου μίσθω-
σης, με δυνατότητα παράτασης
εφόσον κριθεί αναγκαίο για
εννέα (9) χρόνια ακόμη με απόφ-
αση Δημοτικού Συμβουλίου. 
Δημοσίευση Διακήρυξης.
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί του-
λάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν
την διενέργεια της δημοπρασίας
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχα-
ρνών www.acharnes.gr, στην
Διαύγεια, στον ημερήσιο τύπο και
με τοιχοκόλληση αντιγράφου
αυτής στους πίνακες ανα-
κοινώσεων του δημοτικού κατα-
στήματος και των Κ.Ε.Π. του
Δήμου.
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.
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 - Διεύθυνση:
Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα -
Τηλέφωνο: 2132072 -361 & -367
Ιστοσελίδα του Δήμου :
www.acharnes.gr

Αντίγραφο της διακήρυξης χορη-
γείται ή αποστέλλεται στους
ενδιαφερόμενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται στην
ανωτέρω διεύθυνση, μέχρι και
την προηγούμενη της καταληκτι-
κής ημερομηνίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

1o ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί

Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου
ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων στις 12:30 με
θέματα:

1. Λειτουργικά Θέματα

2. Προγραμματισμός Ασκήσεων
Φυσικών Καταστροφών. 

Ο Διευθυντής 
Καλύβας Κωνσταντίνος

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
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Στο πρόγραμμα IURC και ειδικότερα
στη 2η φάση του συμμετέχ ουν  πάν ω
από 200 πόλεις και Περιφέρειες παγκο-
σμίως. Η ν έα αυτή 2η φάση αφορά σε
διεθν ή διαπεριφερειακή συν εργασία στα
πεδία της βιώσιμης αν άπτυξης και της
καιν οτομίας σε χ ώρες που βρίσκον ται
στην  Ασία, στη Βόρεια Αμερική και στην
Λατιν ική Αμερική. Είν αι έν α πρόγραμμα
της ΕΕ, που σχ εδιάστηκε και υλοποιείται
από την  Υπηρεσία Εργαλείων  Εξωτερι-
κής Πολιτικής και τη Γεν ική Γραμματεία
για την  Περιφερειακή και Αστική Πολιτι-
κή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Με αφορμή το σχ ετικό πρόγραμμα ο
Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης
δήλωσε: «Με τη συμμετοχ ή μας στο σχ ε-
τικό πρόγραμμα έχ ουμε την  ευκαιρία ν α
αν αδείξουμε σε διεθν ές επίπεδο βέλτι-
στες πρακτικές και καιν οτόμες δράσεις,
εν ώ θα αν απτύξουμε  συν εργασίες σε
ν έους τομείς και θα μπορούμε ν α υιοθε-
τήσουμε διεθν ής καλές πρακτικές». 

Ποια είν αι τα οφέλη για την  Αττική
στον  παγκόσμιο χ άρτη του προγράμμα-
τος IURC

Η συμμετοχ ή  της Αττικής στο πρόγρ-
αμμα IURC δίν ει την  ευκαιρία στην  περ-

ιφέρεια ν α αν αδείξει  τις βέλτιστες πρακ-
τικές και τα επιτεύγματά της πάν ω στην
καιν οτομία και στην  έξυπν η εξειδίκευση
σε διεθν ές επίπεδο, καθώς και ν α
βελτιώσει τη σχ ετική θέση της παγκο-
σμίως. 

Μέσω εν ός εκτεν ούς διεθν ούς δικτύου
η Περιφέρεια θα έχ ει πρόσβαση σε και-
ν οτόμες ιδέες.  

Η Περιφέρεια Αττικής, μέσω του προ-
γράμματος IURC, θα μπορέσει ν α επι-
κοιν ων ήσει, ν α συζητήσει και ν α πραγ-
ματοποιήσει συν εργασίες με ν έους φορ-
είς και σχ ετικούς εμπλεκόμεν ους σε
παγκόσμιο επίπεδο, σε ν έους τομείς και
ν α αποκτήσει ν έο δίαυλο προσέγγισης
των  παγκόσμιων  προκλήσεων . 

Η Περιφέρεια Αττικής θα έχ ει τη
δυν ατότητα ν α επιλέξει μεταξύ διεθν ών
καλών  πρακτικών  και ν α λάβει στήριξη
στον  προσδιορισμό καιν οτόμων  επιχ ει-
ρηματικών  μον τέλων  για τη χ ρηματοδότ-
ηση τοπικών  δράσεων .

Το ΠΤΑ Αττικής έχ ει επιλέξει σε 1η
προτεραιότητα ως κεν τρική θεματική
περιοχ ή, αυτή που αφορά στον  Τουρι-
σμό και στις θαλάσσιες υποδομές, ειδικά
στην  τρέχ ουσα περίοδο που επηρεάζε

ται από την  παν δημία COVID-19. Η
διμερής συν εργασία αφορά στην  Περιφ-
έρεια Colima του Μεξικό. 

Πώς δουλεύει το πρόγραμμα IURC
Μετά από αν οικτή πρόσκληση και δια-

γων ιστική διαδικασία, αν αγν ωρίστηκαν
οι επί μέρους δυν ητικές διμερείς συν ερ-
γασίες μεταξύ περιφερειών , όπως και τα
clusters που αποτελούν ται από ζευγάρ-
ια περιφερειών  που εργάζον ται πάν ω
στους ίδιους τομείς αν άπτυξης σε  παγ-
κόσμιο επίπεδο.

Οι εκπρόσωποι από τις συμμετέχ ουσες
περιφέρειες σε διάστημα 18 μην ών  θα
λάβουν  μέρος σε αν ταλλαγές εμπειριών
και δράσεις οικοδόμησης ικαν οτήτων
στελεχ ών  (π.χ . αποστολές εργασίας,
εκπαίδευσης, δικτύωσης καθώς και θεμα-
τικές εκδηλώσεις) και θα αν απτύξουν
από κοιν ού έν α Σχ έδιο Δράσης, το
οποίο θα αποτελέσει τον  Οδικό Χάρτη
της συν εργασίας, περιλαμβάν ον τας
πρωτοβουλίες που μπορούν  ν α παραγά-
γουν  χ ρήσιμα αποτελέσματα για τις
συν εργαζόμεν ες περιοχ ές.

ΗΗ  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  ττoo  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΤΤααμμεείίοο  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ΑΑττττιικκήήςς
σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  IIUURRCC

Γ. Πατούλης: «Με τη συμμετοχή μας στο σχετικό πρόγραμμα έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε σε
διεθνές επίπεδο βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες δράσεις»  

Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στα
Διυλιστηρία Ασπροπύργου και τον
Σαρανταπόταμο

Μ
ε εν τατικούς ρυθμούς συν εχ ίζουν  τα συν εργεία
της Περιφέρειας Αττικής, σε καθημεριν ή βάση,
τους καθαρισμούς των  ρεμάτων  με έμφαση σε

περιοχ ές υψηλής επικιν δυν ότητας, κατόπιν  και σχ ετι-
κής εν τολής του Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη.
Ειδικότερα, την  τελευταία εβδομάδα εκτελέσθηκαν
εργασίες καθαρισμού τμήματων  των  εξής ρεμάτων :

Α. Βόρειος Τομέας Αθην ών

1. Ρέμα Χαλαν δρίου από οδό Σολωμού έως οδό Γυφτο-
πούλου,  Δήμος Χαλαν δρίου.
2. Απομάκρυν ση πεσμέν ων  δέν τρων  στο ρέμα Χελι-
δον ούς, Δήμος Κηφισιάς.

Β. Δυτική Αττική
1. Άγιος Ιωάν ν ης και Διυλιστηρίων , Δήμος Ασπροπύρ-
γου
2. Σαραν ταπόταμος, Δήμος Ελευσίν ας 

Επίσης, βρίσκον ται σε εξέλιξη οι εργασίες καθαρισμού
τμημάτων  των  εξής ρεμάτων :

Α. Αν ατολική Αττική

1. Κεν τρικό Ρέμα Παλλήν ης, Δήμος Παλλήν ης
2. Ρέμα Ασωπός (χωριό Συκάμιν ο), Δήμος Ωρωπού
3. Κεν τρικό Ρέμα  Αφιδν ών , Δήμος Ωρωπού
4. Κεν τρικό Ρέμα Διον ύσου, Δήμος Διον ύσου

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίν ει
σχ ετικά:

«Χωρίς χ ρον οτριβές εν τατικοποιούμε τις παρεμβάσεις
μας για την  αν τιμετώπιση πλημμυρικών  φαιν ομέν ων ,
θωρακίζον τας την  Αττική και τον ών ον τας το αίσθημα
ασφάλειας στους πολίτες».



Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου συγχαίρει τον
Γιώργο Πηλίδη για την κατάκτηση της

πρώτης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Πάλης U23

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, εκφράζει τα θερμά του συγχ α-
ρητήρια στον  Ασπροπύργιο αθλητή της Ελευθέρας Πάλης, Γιώργο Πηλίδη, για το
χ ρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο  Πρωτάθλημα U23,  στο Βελιγράδι. 
Συγκεκριμέν α αν έφερε: «Γιώργο, είσαι μαχ ητής και αυτό το έχ εις αποδείξει πολλές

φορές με τις διακρίσεις σου και τα μετάλλια σου. Αυτή τη φορά όμως αποδείχ τηκες
μαχ ητής εικοσιτεσσάρων  καρατιών . Αθλητές της κλάσεως σου τοποθετούν   τον
Ασπρόπυργο στην  1η θέση των  βαρέων  αθλημάτων  της Χώρας και τον  κρατούν
αταλάν τευτα στην  κορυφή. Σ’ ευχαριστούμε που μας έκαν ες για μια ακόμη φορά
υπερήφαν ους.» 

Συγχαρητήρια Α. Οικονόμου για τον Γιώργο Πιλίδη

Παγκόσμιος πρωταθλητής πάλης στην  κατηγορία
U23, ο Ασπροπύργιος Γιώργος Πιλίδης, ο οποίος
κατέκτησε το χ ρυσό μετάλλιο στα 65 κιλά ελευθέρας
πάλης.

Μια εξαιρετικά τιμητική διάκριση που μας κάν ει
όλους υπερήφαν ους, γι' αυτά τα παιδιά, τα δικά μας
παιδιά, που παρά τις δυσκολίες δεν  εγκαταλείπουν
τα όν ειρά τους.

Η Δ. Αττική άλλωστε, συν ηθίζει ν α μας χ αρίζει
τέτοιες στιγμές, με αθλητές υψηλού επιπέδου, που
αξίζουν  τη στήριξη και τον  σεβασμό μας.

6-θριάσιο Tρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

Εγκαινιάζει τη νέα του Θεατρική 
Σκηνή ο Δήμος Φυλής την Παρασκευή

12 Νοεμβρίου 2021

Ε
ν η μ ε ρ ώ ν ο υ μ ε
κάθε ενδιαφερό-
μενο/η ότι  ο

Δήμος ΦΥΛΗΣ, το Υπο-
υργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων (διά της
Γενικής Γραμματείας
Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς
Εκπαίδευσης, Κατάρτι -
σης, Διά Βίου Μάθησης
και Νεολαίας) και το Ίδρ-
υμα Νεολαίας και  Διά
Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτ-
υχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ.
του Δήμου ΦΥΛΗΣ στο οποίο θα
υλοποιηθούν προγράμματα Γενι-
κής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο
πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμε-
νου Έργου «Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση»
(ΟΠΣ 5002212).

Τα προσφερόμενα προγράμματα
μπορούν να παρακολουθήσουν
ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας κατα-
γωγής, ηλικίας και  μόρφωσης,
καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνι-
κά ομάδων. Για την ένταξη των
ενδιαφερομένων στα τμήματα απαι-
τείται  η συμπλήρωση σχετικής
αίτησης με επίδειξη του δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή του δια-
βατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού
εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποι-
ούνται μέσω δια ζώσης παρακο-
λούθησης, απαιτείται η προσκόμι-
ση πιστοποιητικού 

εμβολιασμού COVID-19 ή

βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή
βεβαίωσης αρνητικού εργαστηρια-
κού διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης (rapid test ή PCR) έως και
48 ωρών πριν από κάθε συνάν-
τηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθ-
ρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις
συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέν-
τρο Δια Βίου Μάθησης:  

Τηλ. : 211415223-25
Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνών 18 –

Άνω Λιόσια
Email: dkoinyp@fyli.gr & ggkos-

ma@gmail.com  

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η Φωτογραφική Λέσχ η
Ελευσίν ας διοργαν ών ει μαθ-
ήματα lightroom με εισηγητή
τον  φωτογράφο Δημοσθέν η
Μπίτρα.
Οι 4 συν αν τήσεις περιλαμ-
βάν ουν :
- Εισαγωγή στο πρόγραμμα
- Καρτέλα Library
- Εισαγωγή και οργάν ωση
εικόν ων
- Φίλτρα αρχ ειοθέτησης και
αν εύρεσης εικόν ων
- Καρτέλα Dev elop
- Βασική αρχ ή τον ικής επεξεργασίας
εικόν ας
- Αν άλυση εργαλείων  για σημειακές
ρυθμίσεις
- Χρωματική επεξεργασία εικόν ας
Σάββατο 17:00-18:30
20/11/2021
27/11/2021
04/12/2021

11/12/2021
ΚΛΕΙΣΕ ΘΕΣΗ
κάλεσε στο 6955 28 48 59
στείλε email στο
f .l.e.elef sina@gmail.com
στείλε messenger στο Φωτογραφική
Λέσχ η Ελευσίν ας
Επικοιν ων ήστε μαζί μας:
f .l.e.elef sina@gmail.com 
Τηλέφων ο: 6955 28 48 59 

Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας 

Online Μαθήματα Lightroom μέσω Zoom

Πρόσκληση εκδήλωσης συμμετοχής στα
τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου

Μάθησης Δήμου Φυλής 



Στο Στρατόπεδο
«Τχη (ΕΜ) Ξηρο-
γιάννη Ανδρέα»

στην περιοχή του Ασπρ-
οπύργου παρευρέθηκαν
ο Δήμαρχος Αργύρης
Οικονόμου και ο Αντιδή-
μαρχος Λεωνίδας Παπ-
πάς, στο πλαίσιο της
Στοχοθεσίας του Γενικού
Επιτελείου Στρατού και
την Τακτική Άσκηση Μετά
Στρατευμάτων «Αντι-
μετώπιση Μείζονος
Ατυχήματος» και παρου-
σία του Αρχηγού ΓΕΣ,
Αντιστράτηγου Χαράλαμ-
που Λαλούση, της στρα-
τιωτικής ιεραρχίας αλλά
και εκπροσώπων Δήμων
και φορέων.

Σκοπός της Άσκησης ήταν η εξάσκηση και
επίδειξη των μηχανισμών και των διαδικασιών και
μέσων του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) για την αντι-
μετώπιση ενός μείζονος ατυχήματος σε Στρατιωτι-
κή Εγκατάσταση, που περιλάμβανε αντιμετώπιση
πυρκαγιάς και σεισμού, σε συνεργασία με άλλες
Δημόσιες Υπηρεσίες, Σώματα Ασφάλειας, φορείς
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς φορείς
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Το σενάριο της Άσκησης περιλάμβανε τις παρα-
κάτω ειδικές καταστάσεις: -

Αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην περίμετρο του
Στρατοπέδου -
Αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε Γεμιστήριο Καύσι-

μων του Στρατοπέδου. Διακομιδή τραυματιών -
Εντοπισμός και διακομιδή τραυματιών, συνεπεία 

πτώσεως από Δεξαμενή -
Αεροδιακομιδή - Διαρροή Χημικού Παράγοντα,

έρευνα και απολύμανση προσωπικού – Πτώση
μέρους κτηρίου συνεπεία σεισμικής δόνησης,
απεγκλωβισμός και διακομιδή τραυματιών από
κτίριο και σταθμευμένο όχημα.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρ-
ης Οικονόμου: «Ευχαριστώ θερμά τον Διοικητή
ΑΣΔΥΣ, Αντιστράτηγο Λεωνίδα Κακαβά για την
τιμητική του πρόσκληση. Τέτοιου είδους ασκήσεις
είναι πάντα χρήσιμες και πρέπει να ενισχύονται
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω συνεργα-
σιών, όπως αποδείχτηκε και στην πρόσφατη
περίπτωση της κακοκαιρίας "Μπάλλος", όπου η
συνδρομή του στρατού ήταν εξαιρετικά ωφέλιμη».
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Εκπροσώπηση του Δήμου Ελευσίνας στην άσκηση 

«Αντιμετώπιση Μείζονος Ατυχήματος»
στο Στρατόπεδο «Τχη (ΕΜ) Ξηρογιάννη

Ανδρέα» στον Ασπρόπυργο

ΣΣεε  ιισσχχύύ  τταα  ννεεαα  ΜΜέέττρραα
γγιιαα  εερργγααζζοομμεεννοουυςς  κκααιι

κκοοιιννόό
Σας ενημερώνουμε, πως βάσει των νέων μέτρ-

ων που τέθηκαν σε ισχύ αλλά και με γνώμονα την
ασφάλεια εργαζομένων και κοινού από Δευτέρα
8 Νοεμβρίου, η είσοδος σε όλες τις υπηρεσίες
του Δήμου Ελευσίνας & Μαγούλας, συμπερι-
λαμβανομένων των Κ.Ε.Π. αλλά και στα Νομικά
Πρόσωπα του Δήμου, Κ.Ε.Δ.Ε. & ΠΑΚΠΠΑ,αλλά
και στα γραφεία της ΠΠ23, θα γίνεται αποκλειστι-
κά με:

Πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης
rapid test (48 ωρών) ή
μοριακό test (72 ωρών).
Τα ανωτέρω ισχύουν τόσο για τους εργαζομέ-

νους όσο και για το κοινό που επιθυμεί να
εξυπηρετηθεί.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Η Ελλην ική Επιτροπή για τη Διεθν ή Ύφεση και
Ειρήν η (ΕΕΔΥΕ) καταδικάζει την  απρόκλητη επίθεση
από την  κυβέρν ηση της ΝΔ στη συγκέν τρωση των
πυροσβεστών  στις 5 Νοέμβρη 2021.

Οι ευθύν ες της κυβέρν ησης της ΝΔ είν αι τεράστιες.
Συν εχ ίζον τας στο δρόμο όλων  των  προηγούμεν ων
κυβερν ήσεων , αν τί ν α προβεί σε προσλήψεις μόν ι-
μου προσωπικού, σε αποφασιστική εν ίσχ υση του
πυροσβεστικού σώματος με παράλληλη αν αβάθμιση
της υποδομής και των  επιχ ειρησιακών  τους μέσων ,
φτάν ει σε σημείο ν α επιτίθεται και ν α χ τυπά τους
εργαζόμεν ους εκείν ους που, παρά τις τεράστιες
ελλείψεις και δυσκολίες, έδωσαν  με αυταπάρν ηση
μάχ η με τις φωτιές του καλοκαιριού για ν α προστατέ-
ψουν  τη ζωή και την  περιουσία της λαϊκής οικογέν ει-
ας.

Αποδεικν ύεται στην  πράξη ότι η αν τιλαϊκή πολιτική
με τις εργασιακές σχ έσεις – λάστιχ ο, με τις εξάμην ες
συμβάσεις που με τη λήξη τους οδηγούν  εργαζομέν ο-
υς που είν αι απαραίτητοι για τη λειτουργία του Πυρο-
σβεστικού Σώματος σε απολύσεις, πάει χ έρι – χ έρι με
την  έν ταση της καταστολής. Η υποχ ρηματοδότηση
της Πολιτικής Προστασίας, η εμπλοκή σε αυτή των
ιδιωτών , ακόμη και του ΝΑΤΟ δεν  υπηρετεί τις λαϊκές
αν άγκες, αλλά τα συμφέρον τα των  επιχ ειρηματικών
ομίλων  που την  αν τιλαμβάν ον ται ως έν α ακόμη πεδίο
κερδοφορίας.Η ΕΕΔΥΕ στηρίζει τον  δίκαιο αγών α
των  πυροσβεστών  για τη διεκδίκηση της μον ιμο-
ποίησης και των  δικαιωμάτων  τους.

Αθήνα, 6 Νοέμβρη 2021
ΕΕΔΥΕ
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Θ. ΠΛΕΥΡΗΣ:
Στο τραπέζι

νωρίτερα η τρίτη
δόση

Η συνέχεια από σελ. 3

Συνελήφθη προπονητής για σεξουαλική
κακοποίηση ανήλικων αθλητριών
Για σεξουαλική κακοποίηση
δύο αθλητριών , ηλικίας 14 και
15 ετών , συν ελήφθη την  περ-
ασμέν η Παρασκευή, 5 Νοεμ-
βρίου, 35χ ρον ος προπον ητής
τέν ις σε σύλλογο της Αττικής.

Η αστυν ομία προχ ώρησε στη
σύλληψή του μετά από σχ ετι-
κή καταγγελία των  γον έων
των  δύο αν ηλίκων  αθλητριών
στην  Υποδιεύθυν ση Προ-
στασίας Αν ηλίκων . Ειδικότερα,
σύμφων α με την  ΕΛΑΣ, ο
προπον ητής κατηγορείται για
κατάχ ρηση αν ηλίκων  που
συμπλήρωσαν  τα 14 έτη, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση και για γεν ετήσια
πράξη με αν ήλικο που συμπλήρωσε τα 14 έτη, κατ' εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον  αρμόδιο εισαγγελέα.

Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε
ότι η πλειονότητα των
εμβολιασμένων  που
βρίσκονται σε ΜΕΘ έχουν
περάσει ή είναι κοντά στο
να κλείσουν το εξάμηνο
εμβολιασμού και γι' αυτό το
λόγο δεν  απέκλεισε το
ενδεχόμενο να αλλάξουν
οι οδηγίες για την  τρίτη
δόση και να αρχίσει να
χορηγείται νωρίτερα από
τους έξι μήνες που έχει
αποφασιστεί σήμερα. Η
αρμόδια επιτροπή εμβολια-
σμών συνεδριάζει 

κάθε εβδομάδα σημείωσε
χαρακτηριστικά.

Μ ο ν ο κ λ ω ν ι κ ά
αντισώματα

Αναφερόμενος στα αντιι-
κά φάρμακα, ο κ. Πλεύρης
δήλωσε ότι έχει γίνει παραγ-
γελία από τη χώρα μας για
2.000 μονοκλων ικά
αντισώματα και θα έχουν
φτάσει προς τα μέσα Νοε

μρίου, οπότε και θα έχει
δοθεί η σχετική έγκριση
από τον Ευρωπαϊκό οργα-
ν ισμό φαρμάκων .Επίσης
ανακοίνωσε ότι η χώρα μας
έχει ήδη έρθει σε συνεν-
νόηση με την  εταιρεία
Merck για να κάνει την
παραγγελία για το αντιικό
χάπι κατά του κορονοϊού,
ενώ το ίδιο γίνεται και για το
σκεύασμα της Pf izer.

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν, πάνω από
7.000 τα κρούσματα 

Η είδηση για πάν ω από 7.000 κρούσματα επιβεβαιώθηκε, και το μαύρο σερί συν εχ ίζεται. Ο ΕΟΔΥ αν ακοίν ωσε
χ θες 7.335 κρούσματα , 477 διασωλην ωμέν ους και 65 ν εκρούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ με τα
κρούσματα τη Δευτέρα 8/11:

«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις
τελευταίες 24 ώρες είναι 7.335, εκ των οποίων
17 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων ανέρχεται σε 792.239

(ημερήσια μεταβολή +0.9%), εκ των οποίων
50.7% άνδρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των
τελευταίων 7 ημερών, 146 θεωρούνται σχετιζό-
μενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.542 είναι
σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι
65, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν
καταγραφεί συνολικά 16.361 θάνατοι.

Το 95.3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 477 (58.5% άνδρες). Η
διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη.

To 81.3% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 402
(84.28%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβο-
λιασμένοι και 75 (15.72%) είναι πλήρως εμβο-
λιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.356 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 407 (ημερήσια
μεταβολή +5.71%). 

Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου
είναι 360 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρου-
σμάτων είναι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη),
ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη).»

Μ. Θεμιστοκλέους:
Ένα έτος η ισχύς του 
πιστοποιητικού εμβολιασμού

Σ
τον  απόηχ ο τουν έου θλιβερού ρεκόρ με τα 7.335
κρούσματα, ο γεν ικός γραμματέας πρωτοβάθμιας
φρον τίδας υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αν α-

κοίν ωσε ότι, παρά την  αύξηση, ιδιαίτερα χ αμηλά παρ-
αμέν ουν  οι καθημεριν οί εμβολιασμοί.

Συγκεκριμέν α, την  Κυριακή είχ αμε μόλις 1.877 εμβο-
λιασμούς, το Σάββατο 34.312, εν ώ σύμφων α με τον
κ. Θεμιστοκλέους σήμερα μέχ ρι στιγμής (σ.σ. για
πρώτη φορά μετά από καιρό έδωσε στοιχ εία για την
ημέρα της συν έν τευξης Τύπου) έχ ουν  γίν ει 30.000
εμβολιασμοί πρώτης δόσης και 55.000 τρίτης δόσης. 

Συν ολικά, ο γεν ικός γραμματέας του υπουργείου
Υγείας, είπε ότι σε σχ έση με την  προηγούμεν η εβδο-
μάδα είχ αμε αύξηση κατά 185% για την  πρώτη δόση
και κατά 200% για την  τρίτη δόση.

Είν αι χ αρακτηριστικό ότι η Ελλάδα εξακολουθεί ν α
βρίσκεται στη 16η θέση στην  ΕΕ αν αφορικά με τους
ολοκληρωμέν ους εμβολιασμούς. Συγκεκριμέν α, στην
χ ώρα μας έχ ουν  ολοκληρώσει τον  εμβολιασμό τους
6.430.000 πολίτες ή σε ποσοστό 61,2%, έν αν τι
65,6% του μέσου όρου της ΕΕ.

Τέλος, σύμφων α με τον  κ. Θεμιστοκλέους, δεν  τίθεται
θέμα λήξης του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Ισχύει
για έν α χ ρόν ο όπως και στην  ΕΕ.  



Δ
ιαθέσιμη στους πολίτες για την επικοινωνία και
την υποβολή ερωτημάτων και αιτημάτων
σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών υπηρ-

εσιών των φορέων είναι η ψηφιακή πλατφόρμα
support.gov.gr.

Πολίτες που επιθυμούν να υποβάλουν
ερώτημα ή αίτημα εξυπηρέτησης σχετικά με
την επιλεγμένη υπηρεσία που παρέχεται
από το gov.gr, επιλέγουν το πεδίο «Επικοι-
νωνία» στη σελίδα της ψηφιακής υπηρεσίας
για την οποία ενδιαφέρονται. Αφού ταυτο-
ποιηθούν με τους κωδικούς Taxisnet, έχουν
τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσωπο-
ποιημένα αιτήματα εξυπηρέτησης ή ερωτή-
ματα. Μετά την υποβολή, λαμβάνουν ως
αποδεικτικό τον μοναδικό αριθμό εξυπηρέτ-
ησης μέσω ηλεκτρον ικού ταχυδρομείου
(email).

Στη συνέχεια, το gov.gr διαμοιράζει τα
αιτήματα – ερωτήματα αυτόματα, στους φορ-
είς και τις διοικητικές μονάδες που έχουν
την ευθύνη απάντησης. Μετά την ολοκληρ-
ωμένη επεξεργασία του αιτήματος, η απάν-
τηση της διοίκησης αναρτάται στη θυρίδα
απαντήσεων του πολίτη. Για κάθε νέα
απάντηση το gov.gr αποστέλλει ενημερω-
τικό email, ώστε ο πολίτης να μεταβεί στη
θυρίδα απαντήσεων για να παραλάβει την
απάντηση της αρμόδιας διοικητικής μονά-
δας.

Ήδη, υποστηρίζονται από το sup-
port.gov.gr 259 ψηφιακές υπηρεσίες που
παρέχονται από τα υπουργεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονο-
μικών, καθώς επίσης και από τον e-ΕΦΚΑ,
τον ΟΑΕΔ και την ΗΔΙΚΑ. Σταδιακά, όλες οι
ψηφιακές υπηρεσίες θα ενταχθούν στο
support.gov.gr.

Η υπηρεσία σχεδιάστηκε και υποστηρίζε-
ται από την Γεν ική Γραμματεία Πληροφορ-
ιακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και
την  Γεν ική Γραμματεία Ψηφιακής Διακ-
υβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το support.gov.gr ενοποιεί τον τρόπο
επικοινωνίας με τους κυβερνητικούς φορείς
για τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται
στο gov.gr. Δημιουργείται, έτσι, ένας ψηφ-
ιακός χώρος επικοινων ίας πολιτών και
επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες, για
την υποβολή ερωτημάτων, αιτημάτων και
την λήψη απαντήσεων για τη χρήση των
ψηφιακών υπηρεσιών κάθε φορέα.
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Σε λειτουργία το support.gov.gr, o ψηφιακός χώρος 
επικοινωνίας πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες

 Ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 
Για τα κεν ά σε εκπαιδευτικούς, τις συγχων εύσεις τμημάτων  και το

θέμα του ωραρίου των  καθαριστριών .

Συνάντηση με το Διοικ-
ητικό Συμβούλιο της Ένω-
σης Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων Αχαρνών είχε ο
Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός.

Παρόν τες στη συν άν τηση
ήταν  η Αν τιδήμαρχ ος Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού Χρι-
στίν α Κατσαν δρή, ο πρόεδρος
της Α’ Βάθμιας Σχ ολικής επιτρ-
οπής Χαράλαμπος Ορφαν ίδης,
η πρόεδρος της Β’ Βάθμιας

Γεωργία Ευθυμιάδου και ο αν τιπρόεδρος Γιάν ν ης Καλάργαλης.
Ο Δήμαρχ ος άκουσε με προσοχ ή τις διαπιστώσεις, τους προβληματισμούς και τις

παρατηρήσεις της Έν ωσης – που διατυπώθηκαν  από την  πρόεδρο κ. Μότσια και
τα μέλη του ΔΣ – και εν  συν εχ εία απάν τησε λεπτομερώς σε όλα τα θέματα,
τον ίζον τας πως είν αι ιδιαίτερα ικαν οποιημέν ος, καθώς δεν  διαπίστωσε οι παρατ-
ηρήσεις αυτές ν α αφορούν  τη λειτουργία των  σχ ολείων  ή παραλείψεις της Δημοτι-
κής Αρχ ής σε αυτό τον  τομέα. Τάχ θηκε δε στο πλευρό της Έν ωσης σε αιτήματα
που εμπίπτουν  στην  αρμοδιότητα υπουργείων , όπως για παράδειγμα τα κεν ά σε
εκπαιδευτικούς, τις συγχ ων εύσεις τμημάτων  ή το θέμα του ωραρίου των  καθαρι-
στριών .

«Θέλω ν α τον ίσω ιδιαίτερα πως αυτό που απαιτείται είν αι συν εργασία. Μόν ο αν
συν εργαστούμε όλοι μαζί, ο Δήμος, οι Σχ ολικές Επιτροπές, η Έν ωση θα μπορέ-
σουμε ν α πετύχ ουμε ακόμη περισσότερα πράγματα. Σε αυτό το πλαίσιο περιμέ-
ν ουμε πάν τα τις προτάσεις σας και ελπίζω ν α υπάρχ ει μια καλή επικοιν ων ία
μεταξύ μας. Εμείς πάν τα περιμέν ουμε προτάσεις οι οποίες είν αι εν τός των  αρμο-
διοτήτων  μας, για ν α τις συζητήσουμε και ν α δούμε πως μπορούμε ν α τις υλοποι-
ήσουμε. Δικό μας μέλημα παραμέν ει πάν τα ν α ικαν οποιούμε τα αιτήματα των  διε-
υθυν τών  των  σχ ολείων  για τις εργασίες που γίν ον ται, καθώς προτεραιότητά μας
είν αι η απρόσκοπτη λειτουργία των  σχ ολικών  μον άδων  για τα παιδιά μας», αν έφ-
ερε ο Δήμαρχ ος Σπύρος Βρεττός.

Κ. Μητσοτάκης σε εμπόρους και εστίαση:
««ΟΟιικκοοννοομμίίαα  κκααιι  κκοοιιννωωννίίαα  δδεενν  θθαα

ξξαανναακκλλεείίσσοουυνν»»

Σ
το μήν υμα ότι «η οικον ομία και η
κοιν ων ία δεν  θα ξαν ακλείσουν »
αλλά και στην  προτροπή «από

έν α σημείο και πέρα γιν όμαστε εμείς οι
ίδιοι οι αστυν όμοι της υγείας μας κι εσείς
οι προστάτες της υγείας των  υπαλλήλων
και των  πελατών  σας», προέβη ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης
κατά τη σύσκεψη, που είχ ε στο Μέγαρο
Μαξίμου με εκπροσώπους των  φορέων
του εμπορίου και της εστίασης με αν τι-
κείμεν ο την  καλύτερη συν εργασία για
την  εφαρμογή των  μέτρων  για την  αν τι-
μετώπιση της παν δημίας.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε χ αρακτηρ-
ιστικά κατά την  έν αρξη της σύσκεψης:
«Θέλω καταρχ άς ν α σας ευχ αριστήσω
για την  υπευθυν ότητα που ήδη δείχν ει
η εστίαση και το εμπόριο στην  εφαρμο-
γή των  ν έων  μέτρων . Θα ξαν απώ ότι η
οικον ομία και η κοιν ων ία δεν  θα ξαν ακ-
λείσουν . Οι εμβολιασμέν οι δεν  θα στερ-
ηθούν  τις ελευθερίες τους και όποιοι
ακόμα δεν  έχ ουν  εμβολιαστεί θα πρέπει
ν α προστατευτούν . Για ν α συμβούν ,
όμως, όλα αυτά ταυτόχ ρον α εκτός από
την  αστυν όμευση χ ρειάζεται προφαν ώς
και συν εργασία και φαίν εται ότι με κύριο
όπλο την  πειθώ αυτήν  την  κατακτάμε».

Ο πρωθυπουργός τόν ισε, επίσης: «θα
έλεγα ότι από έν α σημείο και πέρα γιν ό-
μαστε εμείς οι ίδιοι οι αστυν όμοι της
υγείας μας κι εσείς οι προστάτες της
υγείας των  υπαλλήλων  και των  πελατών
σας. Παράλληλα πιστεύω ότι έτσι υπερ-
ασπίζεστε και τη φήμη των  επιχ ειρή-
σεων  σας, γιατί θα ήταν  ολέθριο από μία
αμέλεια ν α στιγματιστούν  ως εστίες
μετάδοσης του κορον οϊού. Σε καμία
περίπτωση μία μικρή αν αστάτωση που
δέχ ομαι ότι υπάρχ ει στη δουλειά σας
δεν  μπορεί ν α συγκριθεί με το όφελος
που προσφέρει στην  αγορά και στη
χ ώρα η τήρηση των  υγειον ομικών  μέτρ-
ων  και βέβαια δεν  μπορεί ν α συγκριθεί
και με την  απόφασή μας ν α παραμείν ο-
υμε αν οιχ τοί και ν α μείν ουν  αν οιχ τές οι
οικον ομικές δραστηριότητες όλο αυτό το
διάστημα με τους καν όν ες που έχ ουμε
θεσπίσει».

Σε ό,τι αφορά στην  Οικον ομία ο κ.
Μητσοτάκης σημείωσε ότι «τα δύσκολα
ως προς την  οικον ομία τουλάχ ιστον
πέρασαν  χ άρη στα 42 δισεκατομμύρια
των  πόρων  που κιν ητοποιήθηκαν
συν ολικά σε όλα τα επίπεδα. Η μεγάλη
διαφορά από τα άλλα κύματα είν αι ότι
τώρα έχ ουμε το εμβόλιο. Και αυτός είν αι
ο λόγος που αν αλογικά οι ν οσηλείες και
οι απώλειες -αν  και δυστυχ ώς πολλές-
δεν  αν τιστοιχ ούν  στα κρούσματα και
αφορούν  στην  συν τριπτική τους πλει-
οψηφία τους αν εμβολίαστους
συμπολίτες μας». Απαρίθμησε, δε, τα
τρία κλειδιά, που θα αν οίξουν  την
πόρτα της εξόδου:

1. Ο εμβολιασμός όσων δεν έχουν
πειστεί ακόμα να εμβολιαστούν,

2. Η τρίτη δόση, η αναμνηστική
δόση γι’ αυτούς που ήδη έχουν
εμβολιαστεί-

3. Και τα καθημερινά μέτρα της υγι-
εινής.

Ο πρωθυπουργός δεν  παρέλειψε, μάλι-
στα, ν α αν αφερθεί και στα εν θαρρυν τι-

κά στοιχ εία των  τελευταίων  ημερών  σε
σχ έση με τους εμβολιασμούς: «Θέλω ν α
τον ίσω ότι η πολιτική την  οποία υιοθε-
τήσαμε την  τελευταία εβδομάδα φαίν ε-
ται ν α αποδίδει. Είχ αμε 140.000 και-
ν ούργια ραν τεβού, ραν τεβού πρώτης
δόσης και σχ εδόν  200.000 ραν τεβού
τρίτης δόσης. Τι σημαίν ει αυτό; Ότι δεν
υπάρχ ει έν ας σκληρός διχ ασμός μεταξύ
εμβολιασμέν ων  και αν εμβολίαστων .
Υπάρχ ουν  πολλοί συμπολίτες μας
ακόμα οι οποίοι δεν  έχ ουν  κάν ει το
εμβόλιο για διάφορους λόγους τους
οποίους μπορεί ν α καταν οώ και ν α
συμμερίζομαι, οι οποίοι είν αι όμως δια-
τεθειμέν οι ν α πειστούν  και έστω και
τώρα ν α πάρουν  την  απόφαση ν α
εμβολιαστούν ».

Κυβερν ητικές πηγές τον ίζουν  ότι κατά
την  διάρκεια της σύσκεψης επισημά-
ν θηκε ότι έμποροι, επιχ ειρηματίες και
εργαζόμεν οι στο χ ώρο της εστίασης και
κυβέρν ηση είν αι συν εργάτες, αφού ο
στόχ ος είν αι κοιν ός και η αν τιμετώπιση
της παν δημίας συμβάλλει στην  αύξηση
του τζίρου των  επιχ ειρήσεων . Από την
πλευρά τους οι παράγον τες της αγοράς
τόν ισαν  ότι στόχ ος είν αι ν α μείν ουν
συν εχ ώς τα μαγαζιά αν οιχ τά, εν ώ και ο
πρωθυπουργός ήταν  κατηγορηματικός
και στη διάρκεια της σύσκεψης, προκει-
μέν ου οι επαγγελματίες ν α κάν ουν  τον
προγραμματισμό τους, ότι «δεν  θα
κλείσουμε». 

Σημειώθηκε, επίσης, η συν εισφορά
των  επαγγελματιών  στους ελέγχ ους κι
ότι η πρώτη εφαρμογή των  μέτρων  έγιν ε
χ ωρίς εν τάσεις. Από την  πλευρά των
εκπροσώπων  των  φορέων  τέθηκαν ,
επίσης, επιμέρους ζητήματα που αφορ-
ούν  τους συγκεκριμέν ους κλάδους.

Στη σύσκεψη συμμετείχ αν  επίσης, ο
Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιάν ν ης Χατζηθεο-
δοσίου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάν ν ης
Μπρατάκος, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ,
Γιώργος Καββαθάς, ο Πρόεδρος της
ΕΣΕΕ, Γιώργος Καραν ίκας, ο Πρόεδρος
του ΣΕΛΠΕ, Αν τών ης Μακρής και ο
Διοικητής της ΕΑΔ, Άγγελος Μπίν ης.

Aπό κυβερν ητικής πλευράς συμμε-
τείχ αν , ο Υπουργός Αν άπτυξης και
Επεν δύσεων , Άδων ις Γεωργιάδης, ο
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Επι-
κρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπο-
υργός Επικρατείας, αρμόδιος για τον
συν τον ισμό του Κυβερν ητικού Έργου,
Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την
Αν τεγκληματική Πολιτική, Λευτέρης
Οικον όμου, ο Υφυπουργός παρα τω
Πρωθυπουργώ και Κυβερν ητικός Εκπρ-
όσωπος, Γιάν ν ης Οικον όμου και ο Διε-
υθυν τής του γραφείου Τύπου του
Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας.
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Ο Σκορπιός με 
Δημητρόπουλο 

και Τζαβέλη 2-0 στο
ντέρμπι τον Εθνικό

Ο Σκορπιός ήταν ο νικητής στο τοπικό ντέρμπι
του Πανοράματος της 5ης αγωνιστικής αφού επι-
κράτησε του Εθνικού με 2-0.

Τα τέρματα της ομάδος του Γιώργου Σύρου
σημείωσαν οι Δημητρόπουλος(13′ πεν), και Τζα-
βέλης(89′).

Διαιτητής ήταν ο Αριστείδης  Αλιάγας. Βοηθοί:
Γιαπιτζόγλου-Νάκος

ΣΚΟΡΠΙΟΣ(προπονητής Γιώργος Σύρος):
Αλεξόπουλος, Μπαλωμένος, Σερέτης, Αρκο-
υμάνης(71′ λ.τρ. Αντωνόπουλος), Σκαμαντζούρ-
ας(77′ Τσικρικάς), Καραγιαννίδης, Μπήκας,
Γρίμας(10′ λ.τρ. Καρτέρης, 77′ λ.τρ. Τζαβέλης),
Δημητρόπουλος(68’Μπραχίμ), Ντόκα, Χωμα-
τιανός(68′ Αντωνόπουλος).

ΕΘΝΙΚΟΣ(προπονητής Γιώργος Αδάκτυλος):
Κολιάκης, Καλαμούτσος, Μανασίδης Αλ.(46′ λ.τρ.
Πράσινος), Πουλικίδης, Τζανέτος, Ανδριώτης,
Γεωργιάδης(72′ Μανασίδης Δ.), Γεγές,
Μανασίδης Αν., Κατσίκης, Τσουτσάνης.

Λευκή ισοπαλία στην Γκορυτσά
Απόλλωνας-Ακράτητος

Δεν  αν έδειξε ν ικητή το παιχ ν ίδι της 5ης αγων ιστικής
στο γήπεδο της Γκορυτσάς αφού ο Απόλλων ας Πον -
τίων  Ασπροπύργου και ο Ακράτητος έμειν αν  στο 0-0.
Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος. Απέβαλε με δεύτερη
κίτριν η στις καθυστερήσεις τον  Πουρουζίδη του Απόλ-
λων α με δεύτερη κίτριν η κάρτα. Βοηθοί: Παπαδόπου-
λος-Πλάκας.
ΑΠΟΛΛΩΝ(πρποπον ητής Θοδωρής Παχ ατουρίδης):
Στεφαν ίδης, Ασλαν ίδης, Παροτσίδης, Βουρν άζος,
Κομιώτης, Νάκας, Σιδηρόπουλος Λ., Αθαν ασιάδης(74′
Πουρουζίδης), Κωσταράς(61′ Παν τελίδης), Κουσίδης,
Μπιν ιάκος.
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπον ητής Παν αγιώτης Λουμάκης):
Καραμαλίγκας, Σουρτζής, Ντερμίσι, Πετσίτης,
Μηλούλης, Μπραΐλι(79′ Γκούβερος), Μολίν α(68′ Μυλό-
βας), Ζγούρι, Ρούμπος(79′ Φιλίππου), Τσαλερίδης(41′
λ.τρ. Χριστοδούλου), Ρεμούν δος.

Η Δύναμη Ασπροπύργου 
6-1 εκτός τον Πανλιοσιακό
Η Δύναμη Ασπροπύργου με αρκετούς
νέους παίκτες στην σύνθεσή της για την
5η αγωνιστική του πρωταθλήατος της
ΒΈΠΣΔΑ επικράτησε εκτός
έδρας(Πανόραμα) του Πανλιοσιακού με
6-1.
Τα τέρματα για τους νικητές σημείωσε ο
Στυλίδης 4 και  οι  Ντοντοβέτσι και
Αντωνόπουλος.
Διαιτητής ήταν ο Παυσανίας Νάκος.
Βοηθοί: Καραγιάννης-Μαυρομάτης.

ΔΥΝΑΜΗ: Σιδηρόπουλος, Σταύρου, Λαμ-
πρινάτος Γ., Σάλτας, Τριανταφύλλου(59′
Τσισκάκης), Παπαδόπουλος, Γκίνης(46′
Αντωνόπουλος), Ντοντοβέτσι, Αμα-
νατίδης(46′ Λαμπρινάτος Ι.), Χαλιλόπου-
λος(78′ Στυλίδης), Τσιρικλός.

Δουκάκης, Τοπτίδης, Καμπόλης καθάρισαν για τη Νέα Πέραμο

Με σκόρερ τους Δουκάκη(15′, 69′, 79′),  Τοπτίδη(34′ πέν αλτι) και
Καμπόλη(44′). Η Νέα Πέραμος επέστρεψε στις επιτυχ ίες και επικράτ-
ησε στην  έδρα της του ΠΑΟΚ Μάν δρας με 5-2 στα πλαίσια της 5ης
αγων ιστικής του πρωταθλήματος της Α΄κατηγορίας στην  Δυτική Αττι-
κή. Σκόρερ για την  ομάδα του φιλότιμου ΠΑΟΚ ήταν  οι Βάσης(46′) και
Πίν ης(47′).

Διαιτήτευσε ο Μαν ούρας Χ. Βοηθοί: Καργάκος, Θωμόπουλος.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(προπον ητής Χάρης Κοπιτσής):  Ελάν ογλου, Πν ε-
υματικάκης(85′ Μπάρδης), Δράγασης, Λημν ιάτης, Γεωργιάδης(80′
Ζουμπλιός), Λουκίδης(58′ Πατσιον ίδης), Γκελάι(80′ Νάκος), Καμπόλης,
Κουρτίδης, Σεβαστής(85′ Σκεπαρν ιάς), Δουκάκης.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπον ητής Νίκος Τζαφέρης):  Τσαπουρν ής, Βλαχ όπουλος, Πίν ης, Μαχ λής(71′
Συμεων ίδης), Πασάν ι, Φυσαράκης, Βάσης(78′ Ζιώγας), Ράλλης(71′ Γκίν ης), Τζούν τι, Δούκας, Κλογκέρι(23′ Τσα-
ταρίδης, 78′ Σαμπάν ης).

Με Βάσα και Λόλι 2 ο
Μανδραικός 3-0 τον
Λέοντα
Ο Μανδραικός για την 5η αγωνιστική

του πρωταθλήματος Β’ ΕΠΣΔΑ επι-
κράτησε στο φράγκειο του Λέοντα με 3-
0.
Τα τέρματα για την ομάδα του Γιώργου
Σωτήρχου σημείωσαν  οι : Βάσα
(14′),Λόλι(31′, 75′).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του
Λέοντα είχε δοκάρι στο 33 με τον Καρ-
ασαββίδη Π.
Διαιτήτευσε ο Γιανναράκης Ι. Βοηθοί:
Αρβανιτάκης-Ευαγγελίδης.

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ: Στρατιώτης, Παλιγγίνης,
Χαμηλάκης, Μπακατσέλος, Βάσα, Βόγ-
κας, Κούρτη, Θεοδωρίδης, Πρίφτι, Λόλη,
Μπασέτας. Παίξανε και οι Κανάκης,
Καριώτης, Καραγιάννης και Δεσιν ιώτης.
ΛΕΩΝ: Τσουτσάνης, Καρασαββίδης
Π.(82′ Νικολάου), Δεληγιάννης, Λουκό-
πουλος, Μήτρου, Μαλαματίνης(34′ λ.τρ.
Γεωργακόπουλος), Νικολόπουλος(63′
Γιαννακουδάκης), Φλούδας, Κορδε-
ράς(82′ Αθανασίου), Λούφης, Καρασαβ-
βίδης Χ.(63′ Γεροντίδης).

ΕΠΣΔΑ: Η βαθμολογία τα
αποτελέσματα και η 
επόμενη αγωνιστική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(5η αγων ιστική)

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΒΥΖΑΣ  ΜΕΓΑΡΩΝ
0-1
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 5-2
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ –
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0-0
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2-0
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-1
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY 2-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1-2
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 0-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 15
2. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 15
3. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 13
4. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 11
5. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 10
6. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 9

7. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 7
8. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡ. 5
9. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 4
10. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4
11. Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 4
12. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 3
13. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 2
14. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 1
15. ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 1
16. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(6η
Αγων ιστική)

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΒΥΖΑΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ –
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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Ο Βύζας (5Χ5) με Ρενέ
Σταύρε 1-0 τον Μεγαρικό

Υστερα από έν α συν αρπαστικό παιχ ν ίδι με πολλές
φάσεις ν εύρα αν τιαθλητικά μαρκαρίσματα και σκληρές
μον ομαχ ίες στο τοπικό ν τέρμπι ο Βύζας έκαμψε την
αν τίσταση του Μεγαρικού που αποδείχ θηκε σκληρό
καρύδι με 1-0 και έχ ει 5Χ5 και προηγείται στην  πρώτη
θέση της βαθμολογίας.

Στο πρώτο ημίχ ρον ο η ομάδα του Μεγαρικού του Ζήση
Ζήκου είχ ε τον  έλεγχ ο της μπάλας τις ευκαιρίες και την
κατοχ ή.
Στην  επαν άληψη οι παίκτες του Λευτέρη Βασιλειάδη
μπήκαν  αποφασισμέν οι ν α καθαρίσουν  το παιχ ν ίδι με
αποτέλεσμα ν α πετύχ ουν  κάποιο γκόλ και τα κατάφε-
ραν .

ΦΑΣΕΙΣ:

5′ Σέν τρα του Κων σταν τιν ίδη ο Σελμαν άι έπιασε την
κεφαλιά άουτ
20′ δυν ατό σούτ του Κών στα η μπάλα πέρασε πάν ω
από τα δοκάρια του Ποραν ίδη
22′ φάουλ του Βασιλειάδη απέκρουσε σωτήρια ο τερμα-
τοφύλακας του Βύζα
36′ Σούτ του Κών στα έξω από την  περιοχ ή πέρασε
ξυστά άουτ από το αριστερό κάθετο δοκάρι
45+2 ο Στρατιδάκης μόν ος του πλάσσαρε σε κεν ή
εστία και σαν  απο μηχ αν ής θεός έσωσε πάν ω στην
γραμμή ο Χριστοδουλίδης.
57΄ η πολύ μεγάλη ευκαιρία του Μεγαρικού ο Καρβούν ης
που είχ ε μπεί ν ωρίτερα αλλαγή επωφελήθηκε το λάθος
στην  άμυν α του Βύζα μπήκε στην  μικρή περιοχ ή και
πλάσσαρε άουτ.

62′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Στρατιδάκης έδωσε την  ασίστ μέσα
στην  περιοχ ή στον  Ρεν έ Σταύρε που με έν α διαγών ιο
σουτ έστειλε την  μπάλα στην  αριστερή γων ία του τερ-
ματοφύλακα Σκλιά 0-1

87′ ο Κων σταν τιν ίδης σε κεν ό τέρμα πλάσαρε άουτ.
Αξίζει ν α σημειωθεί πλήγμα για τον  Βύζα οι τραυματι-
σμοί του Κώστα Χατζημελετιάδη και Ρεν έ Σταύρε που
για ευν όητους λόγους αν τικαταστάθηκαν  από τον  προ-
πον ητή τους.
Με σφαλτσοσφυρίγματα η διαιτησία του Φαρμάκη.
Βοηθοί: Οκον όμου-Χαμπιλάι.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ(προπον ητής Ζήσης Ζήκος): Σκλιάς(77′
Τσολιάκος), Ελέζι, Χριστοδουλίδης, Χιώτης, Μαυρίδης,
Πέππας, Σερταρίδης, Βασιλειάδης, Άλκος(68′ Χάν της),
Κών στας(54′ Καρβούν ης), Δρυμούσης.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής Λευτέρης Βασιλειάδ-
ης): Ποραν ίδης, Κων σταν τιν ίδης, Αμαραν τίδης, Φλέγ-
κας, Φυσαράκης, Μαν ώλης, Στρατιδάκης, Χατζημελε-
τιάδης(40′ λόγω τραυματισμού Καραγιάν ν ης),
Σταύρε(68′ λόΓω τραυματισμού Λύγδας), Σελμαν άι(87′
Τοβόρε), Σαχ όλι.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας –
Κτηματολογίου - Απαλλοτριώσεων
Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα
Τ.Κ.: 136 73, Αχαρνές
Τηλ.:  213 2072367, 213 2072 361

Αχαρνές: 4-11-2021
Αριθ. Πρωτ.:46194

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 194 του
Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθη-
κε από το άρθρο 42 του Ν. 4257/14
2. Τις διατάξεις των άρθρων 94,
παρ. 4 και 95 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ
87 Α/7-6-2010).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981
«Περί των οργάνων, της διαδι-
κασίας και των όρων διενέργειας
δημοπρασίας κ.λ.π. (ΦΕΚ
77/Τ.Α /́30-03-1981)
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995,
του άρθρου 7 του Ν. 2741/1999 και
του άρθρου 4 του Ν. 3130/2003
5. Την με αρ. 47/26-6-2020 (ΑΔΑ
6Η5ΜΩΨ8-5ΚΦ) Απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής συγκρ-
ότησης της Επιτροπής Καταλ-
ληλότητας και Επιλογής προς
μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση
σχολείων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και
συγκεκριμένα των 3ου,17ου και
21ου Νηπιαγωγείων, όπως ισχύει.
6. Την με αριθμ.:5/28-01-2021
(ΑΔΑ: ΩΘΦΦΩΨ8-ΠΡΒ) Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου περί της
σύστασης της Επιτροπής Διενέρ-
γειας Δημοπρασιών, για την εκ-
μίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση ακι-
νήτων του Δήμου, για το έτος 2021
7. Την υπ. αριθμ.: 32/26-3-2021
(ΑΔΑ 6ΨΥ4ΩΨ8-Υ0Ι) Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου περί της
σύστασης Επιτροπής Εκτιμήσεων
έτους 2021.
8. Την υπ΄ αριθμ: 45/29-6-2021
(ΑΔΑ ΨΑ9ΟΩΨ8-ΖΥΓ) Απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
σχετικά με την έγκριση μίσθωσης
νέου ακινήτου.
9. Την με αριθμ.: 401/10-9-2021
(ΑΔΑ: ΨΡΗ8ΩΨ8-ΛΛΣ) Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης
όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινή-
του για την στέγαση του 17ου
Νηπιαγωγείου Αχαρνών
10. Την με αριθμ.: 1565/45144/01-
11-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΗ4ΩΨ8-ΦΟ9)
Απόφαση Δημάρχου κήρυξης ά-
γονης της δημοπρασίας μίσθωσης
ακινήτου για την στέγαση του 17ου
Νηπιαγωγείου Αχαρνών και την ε-
πανάληψή της με τους ίδιους όρο-
υς.
11. Ότι η χρονική διάρκεια μίσθω-
σης στο υπάρχον κτήριο έχει ξεπε-
ράσει τα 12 έτη.
12. Ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον
Κ.Α. 15-6232.001 του Προϋπολο-
γισμού Εξόδων του τρέχοντος οι-
κονομικού έτους

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 17ου
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ως ε-
ξής:
Περιγραφή του μίσθιου
Το κτίριο για τη στέγαση του 17ου
Νηπιαγωγείου Αχαρνών, θα πρέ-
πει να έχει τις εξής προδιαγραφές : 
-Να βρίσκεται εντός της περιοχής

που περικλείεται από τις οδούς Φι-
λαδελφείας από το ύψος του Νεκρ-
οταφείου, Λαϊκών Αγώνων και όλα
τα κάθετα στενά από τη δεξιά πλε-
υρά και μέχρι την Αλαμάνας.
-Τα προσφερόμενα προς μίσθωση
ακίνητα, για χρήση Νηπιαγωγείου,
θα πρέπει να πληρούν όσα προβ-
λέπονται στην με αριθ.
37237/ΣΤ1/28-3-2007(ΦΕΚ
635Β΄/27-4-2007) Υπουργική
Απόφαση σχετικά με τη χωροταξι-
κή κατανομή, την προσπέλαση-πρ-
οσβασιμότητα, τις οχλούσες χρή-
σεις του περιβάλλοντος χώρου, τη
στατική επάρκεια του κτιρίου, τη
νομιμότητα κατασκευής του και την
καταλληλότητα των δομικών
υλικών κατασκευής του.
-Nα έχει κτιριακή κάλυψη των
υπηρεσιακών και εκπαιδευτικών α-
παιτήσεων των Νηπιαγωγείων σχε-
τικά με την ασφάλεια, την ευχάρι-
στη διαμονή και την υγιεινή σύμφ-
ωνα με τον Γ.Ο.Κ. του 1985 του
ισχύοντα Κτιριοδομικού Κανονι-
σμού του Π.Δ. 2004(ΦΕΚ 76Α΄15-
3-2004), όπως ισχύει μέχρι σήμερα
και του Ν.Ο.Κ του 2012 (Ν.
4067/2012).
-Να υφίσταται νομιμότητα στη χρή-
ση και τις κατασκευές του κτιρίου
ως ορίζεται από τις κείμενες διατά-
ξεις (Ν. 4495/2017 –Έλεγχος και
προστασία του Δομημένου Περι-
βάλλοντος, παρ. 6 του άρθρου 33
του Ν. 3320/2005(ΦΕΚ 48/Α ). 
-Να είναι αποπερατωμένο και να
παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο
Δήμο μέσα στην προθεσμία που θα
οριστεί στην απόφαση έγκρισης
πρακτικών της δημοπρασίας και θα
αναγράφεται στη σύμβαση μίσθω-
σης.
-Το προς μίσθωση ακίνητο, για
χρήση Νηπιαγωγείου, θα πρέπει
να έχει δομημένο εμβαδόν 345 τ.μ.
κυρίων και βοηθητικών χώρων και
πρέπει να έχει περιφραγμένο
αύλειο χώρο 75 τ.μ, στεγασμένο
υπόστεγο -τουλάχιστον 50 τ.μ.-
που θα  καλύπτει  τις ανάγκες των
νηπίων και θα χρησιμοποιείται α-
ποκλειστικά για τις ανάγκες του
Νηπιαγωγείου. 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Να διαθέτει: 
Α. 1. Δύο (2) αίθουσες  διδασκαλίας
χωρητικότητας συνολικά πενήντα
(50) νηπίων με ελάχιστο εμβαδόν ε-
κάστη 37,5 τ.μ.
2.Ένα  (1) γραφείο Νηπιαγωγών με
εμβαδόν 15 τ.μ.
3.Έναν (1) βοηθητικό χώρο (αποθ-
ήκη) με εμβαδόν 15 τ.μ.
4.Χώρο υγιεινής  νηπίων  και χώρο
υγιεινής  ενηλίκων  και ΑΜΕΑ με
εμβαδόν 30 τ.μ.
5.Τραπεζαρία –κουζίνα με εμβαδόν
40 τ.μ. 
6.Χώρο υποδοχής γονέων με εμ-
βαδόν 15 τ.μ. 
7.Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
με εμβαδόν 50 τ.μ.
8.Αίθουσα ανάπαυσης με εμβαδόν
30 τ.μ.
9.Αύλειο χώρο με εμβαδόν 75 τ.μ.

10.Στεγασμένο υπόστεγο -τουλάχι-
στον 50τ.μ.-
Β. Θέρμανση – Κλιματισμός- φωτι-
σμός –συναγερμός
1. Να υπάρχει επαρκής ατομική
/αυτόνομη θέρμανση ή κλιματιστι-
κά. Εάν είναι αυτόνομη (π.χ. τμήμα
της κεντρικής θέρμανσης του
κτιρίου  με δικό της μετρητή) ο ι-
διοκτήτης θα πρέπει να προσ-
κομίσει έγγραφο της επιτροπής λει-
τουργίας του κτιρίου ότι στις περι-
πτώσεις που στο κτίριο αποφασι-
στεί να μην λειτουργεί η κεντρική
θέρμανση, θα απομονωθούν οι
υπόλοιπες παροχές και η κεντρική
θα λειτουργεί αποκλειστικά για το
προς ενοικίαση ακίνητο.
2. Να υπάρχει επαρκής κλιματι-
σμός (παροχή και κρύου και ζεστού
αέρα) στους χώρους αναμονής, εξ-
υπηρέτησης  πολιτών και στους γε-
νικότερους  εργασιακούς χώρους.
3.  Να υπάρχει επαρκής ηλεκτρικός
φωτισμός όλων των χώρων.
4. Να υπάρχει φωτισμός ασφαλείας
για την εκκένωση του χώρου στις
περιπτώσεις διακοπής ρεύματος.
Γ. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
–δομημένη καλωδίωση Η/Υ.
Ο χώρος θα μπορεί να υποδεχθεί
εγκατεστημένη καλωδίωση η οποία
θα χρησιμοποιηθεί για  Ηλεκτρονι-
κούς Υπολογιστές, δικτυακούς εκ-
τυπωτές/φωτοτυπικά, τηλέφωνα,
FΑΧ.
Δ. Δημόσια Δίκτυα –Κοινόχρηστες
δαπάνες.
Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει
ανεξάρτητες παροχές και ηλεκτρι-
κού ρεύματος, με τους μετρητές το-
υς.
Να είναι επιθυμητό και απαλλαγμέ-
νο από τρέχουσες κοινόχρηστες
δαπάνες. Σε αντίθετη περίπτωση, ο
ιδιοκτήτης υποχρεούται στην κατά-
θεση πίνακα επιμερισμού και απο-
δείξεων κοινόχρηστων δαπανών
του τελευταίου έτους (12 μηνο). Εφ-
όσον ο προς μίσθωση χώρος απαι-
τεί να διαρρυθμιστεί αυτό θα γίνει
σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Για τους τελικά διαμορφωμένους
χώρους πρέπει με μέριμνα και δα-
πάνη του ιδιοκτήτη εκμισθωτή το
ακίνητο:
1. Να διαθέτει πιστοποιητικό πυρ-
ασφάλειας σε ισχύ για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί η μίσθωση σύμφ-
ωνα με το Π.Δ..41/2018, ΦΕΚ
80Α΄2018.
2. Να διαθέτει πιστοποιητικό
ανώτερης κατηγορίας ενεργειακής
απόδοσης.
Η ετήσια δαπάνη της συντήρησης
και επισκευής βλαβών  από τη χρή-
ση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης (σε περίπτωση ύπαρξης κλι-
ματιστικών), αποχέτευσης και πυρ-
ασφάλειας να βαρύνουν τον εκμι-
σθωτή  και οι εργασίες να πραγμα-
τοποιούνται με δική του ευθύνη.
3. 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 ).
4. Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει
εγκατάσταση αντικεραυνικής προ-
στασίας σύμφωνα με τους ισχύον-
τες κανονισμούς.
5. Τα δομικά υλικά κατασκευής του
κτιρίου να μην  περιέχουν επιβλα-
βή για την υγεία στοιχεία όπως π.χ.
αμίαντο.
6. Θα πρέπει να αποφεύγεται κατά

το δυνατόν η γειτνίαση με οδικές α-
ρτηρίες μεγάλου κυκλοφοριακού
φόρτου, σταθμούς λεωφορείων, ε-
παγγελματικούς χώρους στάθμευ-
σης αυτοκινήτων κ.λ.π. και γενικό-
τερα κάθε χώρου που η λειτουργία
του μπορεί να βλάψει την ασφά-
λεια και την υγεία των μετακι-
νούμενων μαθητών.
7. 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 ανα-
γράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέρ-
οντος.
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 Δή-
μου, προς την Οικονομική Υπηρ-
εσία/Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας-
Κτηματολογίου-Απαλλοτριώσεων.

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, ό-
τι έλαβε γνώση των όρων της δια-
κήρυξης τους οποίους και αποδέχε-
ται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
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 διπλωματούχου
Μηχανικού στην οποία θα περι-
γράφονται αναλυτικά οι χώροι και
οι ωφέλιμες επιφάνειες ως ορίζον-
ται στο άρθρο 1 της παρούσας δια-
κήρυξης με επισυναπτόμενες φω-
τογραφίες αυτών ( εσωτερικά και ε-
ξωτερικά)
β) Αντίγραφο της οικοδομικής άδει-
ας του ακινήτου θεωρημένο από
την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή
και λοιπά στοιχεία νομιμότητας (
π.χ. 4178/2013). Εάν η οικοδομική
άδεια δεν αντιστοιχεί στη
ζητούμενη χρήση, να προσκομιστεί
βεβαίωση της Πολεοδομικής Αρχής
ότι είναι επιτρεπτή η ζητούμενη
χρήση για το εν λόγω ακίνητο.
Στην περίπτωση αυτή να προσκο-
μισθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν.
1599/1986 ( ΦΕΚ 75/Α) με θεωρ-
ημένο το γνήσιο της υπογραφής ό-
τι οι αδειοδοτήσεις- εγκρίσεις θα εκ-
δοθούν με ευθύνη και δαπάνη του
ενδιαφερόμενου ( εκμισθωτή).
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α)  στην οποία
να δηλώνεται από τον προσφέρον-
τα το δικαίωμα για  εκμίσθωση του
ακινήτου. Στην δημοπρασία δικαι-
ούνται να υποβάλλουν προσφορές
οι κύριοι των ακινήτων και οι κά-
τοχοι αυτών δυνάμει σύμβασης χρ-
ηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
εφόσον μαζί με την προσφορά τους
προσκομίσουν έγγραφη συναίνε-
ση του κυρίου του ακινήτου σύμφ-

ωνα με τι διατάξεις της παρ 1του άρ-
θρου 3 του ν. 3130/2003 που προ-
στέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 166 του ν. 4099/2012
(Α 250), και ότι θα προσέλθει για
την συνυπογραφή της μίσθωσης,
καθώς και ότι σε περίπτωση καταγ-
γελίας της σύμβασης χρηματοδοτι-
κής μίσθωσης θα υπεισέλθει ως εκ-
μισθωτής στην σύμβαση με το
δημόσιο για την υπόλοιπη διάρ-
κεια αυτής με τους ίδιους όρους.
δ) Κατόψεις, και τομές όλων των
προσφερόμενων προς μίσθωση α-
κινήτων ως είναι υλοποιημένα σή-
μερα. Αντίγραφα των στοιχείων νο-
μιμότητας σχεδίων κατόψεων,
τομών τοπογραφικού.
ε) Αντίγραφο συμβολαίου κυριότ-
ητας ή επικαρπίας με πιστοποιη-
τικό μεταγραφής ή κτηματολογικό
απόσπασμα (με τα επισυναπτόμε-
να  σχέδια επ  ́αυτών) που να μπο-
ρεί να πιστοποιήσει και να απο-
δείξει τους νόμιμους ιδιοκτήτες του
προσφερόμενου προς μίσθωση α-
κινήτου.
στ) Πιστοποιητικά –Βεβαιώσεις
από το Υποθηκοφυλακείο και
Κτηματολογικό Γραφείο ότι δεν
έχουν υποβληθεί κατασχέσεις
καθώς και ότι δεν υπάρχουν υποθ-
ήκες στο προσφερόμενο προς μίσθ-
ωση ακίνητο. Σε περίπτωση που η
έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών
είναι χρονοβόρα, ο ενδιαφερόμε-
νος υποχρεούται να προσκομίσει
αρχικά με την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής: ι) αντίγραφα των αιτή-
σεων που υπέβαλλε για την έκδο-
σή τους και ιι) υπεύθυνη δήλωση με
την οποία δηλώνει ότι δεν
υπάρχουν κατασχέσεις και υποθή-
κες.
Εφόσον το ακίνητο κριθεί κατάλ-
ληλο και πριν την κατακύρωση του
αποτελέσματος του μειοδοτικού
διαγωνισμού θα πρέπει να προσ-
κομισθούν τα ανωτέρω πιστοποιη-
τικά.
ζ) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή
υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α) με θεωρ-
ημένο το γνήσιο της υπογραφής ό-
τι σε περίπτωση κατακύρωσης του
διαγωνισμού στο όνομά του θα λά-
βει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφ-
άλειας και ασφάλειας ως ορίζονται
από τις ισχύουσες διατάξεις για την
ζητούμενη χρήση.
η) Πιστοποιητικό Ενεργειακής
Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σύμφωνα με
τον Κανονισμό Ενεργειακής Από-
δοσης Κτηρίων ( ΦΕΚ 407/Β/9-4-
2010).
θ) Βεβαίωση στατικής επάρκειας
διπλωματούχου μηχανικού (μακρ-
οσκοπικός έλεγχος του κτίσματος).

Τρόπος σύν ταξης και επίδοσης
προσφορών.
Οι φάκελοι σφραγισμένοι (συνο-
δευόμενοι από αίτηση συμμετοχής
στη δημοπρασία η οποία θα
βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παρα-
δοθούν στο πρωτόκολλο του Δή-
μου υπόψη της Οικονομικής Υπηρ-
εσίας/Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 και
Μπόσδα, Τηλέφωνο: 213 2072361-
367 και θα γράφουν απ  ́έξω την ε-
πωνυμία του διαγωνιζόμενου, τα
στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αρ-
ιθμός πρωτοκόλλου) και τα
στοιχεία του αποστολέα.
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει: 
α) Να μην έχουν ξυσίματα,
σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερ-
όγραφο, 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 φάσης
του διαγωνισμού από την Οικονο-
μική Επιτροπή, θα κληθούν εγ-
γράφως, να προσέλθουν για την
συμμετοχή τους στον διαγωνισμό
για την οικονομική προσφορά
ενώπιον της Επιτροπής του διαγω-
νισμού. 
Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν την
οικονομική προσφορά προφορικά
κατ΄αλφαβητική σειρά  εκφωνή-
σεως και πάσα προσφορά είναι δε-
σμευτική για  τον εκάστοτε μει-
οδότη και η δέσμευση αυτή μεταφ-
έρεται αλληλοδιαδόχως από τον
πρώτο στους επόμενους και επιβα-
ρύνει οριστικά τον τελευταίο μει-
οδότη .
Οι προσφορές των μειοδοτών ανα-
γράφονται στο πρακτικό διαγωνι-
σμού κατά την σειρά της ως άνω ε-
κφωνήσεως, με το ονοματεπώνυμό
τους .

Κατακύρωση.
Το πρακτικό της δημοπρασίας κα-
τακυρώνεται από την Οικονομική
Επιτροπή κατόπιν εκτιμητικής έ-
κθεσης της αρμόδιας Επιτροπής,
σχετικά με το αν το προσφερόμενο
μίσθωμα είναι συμφέρον ή όχι.
Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε
τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από
την ημερομηνία υπογραφής του
συμφωνητικού μίσθωσης και λήγει
την αντίστοιχη ημερομηνία  παρέ-
λευσης του χρόνου μίσθωσης, με
δυνατότητα παράτασης εφόσον κρ-
ιθεί αναγκαίο για εννέα (9) χρόνια
ακόμη με απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου. 

Δημοσίευση Διακήρυξης.
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί του-
λάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν
την διενέργεια της δημοπρασίας
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχα-
ρνών www.acharnes.gr, στην
Διαύγεια, στον ημερήσιο τύπο και
με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυ-
τής στους πίνακες ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος και
των Κ.Ε.Π. του Δήμου.
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.
Πληροφορίες για την παρούσα δια-
κήρυξη παρέχονται από:
Την Οικονομική Υπηρεσία/ Τμήμα
Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματο-
λογίου & Απαλλοτριώσεων του
Δήμου Αχαρνών, όλες τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση: Φι-
λαδελφείας 87 και Μπόσδα, Τηλέφ-
ωνο: 2132072 -361 & -367
Ιστοσελίδα του Δήμου :
www.acharnes.gr

Αντίγραφο της διακήρυξης χορη-
γείται ή αποστέλλεται στους ενδια-
φερόμενους ύστερα από αίτηση
που υποβάλλεται στην ανωτέρω
διεύθυνση μέχρι και την προη-
γούμενη της καταληκτικής ημερομ-
ηνίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ



ΓΑΜΟΣ

Ο ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΜΠΟΜΠΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΟΖΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΕΑ

ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ
Ο Τσάλα Αμαρίλντο του Γκραμός και της Φατμίρ-
ας το γένος Τσάλα που γεννήθηκε στο Μπεράτ
Αλβανίας και κατοικεί στο Κρέφελντ Γερμανίας
και η Κουνάδη Χριστίνα του Αποστόλου και της
Θεοδοσίας το γένος Μελισσάρη που γεννήθηκε
στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στο Κρέφελντ
Γερμανίας θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο

Δήμο Κρέφελντ Γερμανίας.
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών 
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας –
Κτηματολογίου - Απαλλοτριώσεων
Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα
Τ.Κ.: 136 73 Αχαρνές
Τηλ.:  2132072367, 213 2072 361

Αχαρνές: 4-11-2021
Αριθ. Πρωτ.:46189

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 194 του
Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε
από το άρθρο 42 του Ν. 4257/14
2. Τις διατάξεις των άρθρων 94, παρ. 4
και 95 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-
2010).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981
«Περί των οργάνων, της διαδικασίας
και των όρων διενέργειας δημοπρ-
ασίας κ.λ.π. (ΦΕΚ 77/Τ.Α /́30-03-
1981)
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995, του
άρθρου 7 του Ν. 2741/1999 και του
άρθρου 4 του Ν. 3130/2003
5. Την με αριθμ.: 47/26-6-2020 (ΑΔΑ
6Η5ΜΩΨ8-5ΚΦ) Απόφαση της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής συγκρότησης
της Επιτροπής Καταλληλότητας και
Επιλογής προς μίσθωση ακινήτων
για τη στέγαση σχολείων Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών
και συγκεκριμένα των 3ου,17ου και
21ου Νηπιαγωγείων, όπως ισχύει.
6. Την με αριθμ.:5/28-01-2021 (ΑΔΑ:
ΩΘΦΦΩΨ8-ΠΡΒ) Απόφαση Δημοτι-
κού Συμβουλίου  περί της σύστασης
της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρα-
σιών, για την εκμίσθωση, μίσθωση ή
εκποίηση ακινήτων του Δήμου, για το
έτος 2021.
7. Την με αριθμ.: 32/26-3-2021 (ΑΔΑ
6ΨΥ4ΩΨ8-Υ0Ι) Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου περί της σύστασης Επιτρ-
οπής Εκτιμήσεων έτους 2021.
8. Την με αριθμ: 46/29-6-2021 (ΑΔΑ
6ΧΨΧΩΨ-Ω74) Απόφαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την
έγκριση μίσθωσης νέου ακινήτου.
9. Την με αριθμ.: 402/10-9-2021 (ΑΔΑ:
Ω0ΦΧΩΨ8-ΠΝΧ) Απόφαση Οικονο-
μικής Επιτροπής  έγκρισης όρων δια-
κήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την
στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου
Αχαρνών
10.  Την με αριθμ.: 1566/45160/01-11-
2021 (ΑΔΑ: ΨΓΣΑΩΨ8-ΘΘ4) Απόφα-
ση Δημάρχου κήρυξης άγονης της
δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για
την στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου
Αχαρνών και την επανάληψή της με
τους ίδιους όρους.
11. Ότι η χρονική διάρκεια μίσθωσης
στο υπάρχον κτήριο έχει ξεπεράσει τα
12 έτη.
12. Ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.
15-6232.001 του Προϋπολογισμού
Εξόδων του τρέχοντος οικονομικού
έτους
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 21ου
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ως εξής:

Περιγραφή του μίσθιου
Το κτίριο για τη στέγαση του 21ου
Νηπιαγωγείου Αχαρνών, θα πρέπει
να έχει τις εξής προδιαγραφές : 
-Να βρίσκεται εντός της  Π.Ε. Άγιος

Πέτρος Β  ́ και ειδικότερα  εντός της
περιοχής που περικλείεται από τις
οδούς Ξενοφάνους, Βαϊου Κρήτης,
Αιγαίου Πελάγους και Αγίου Διον-
υσίου.
-Τα προσφερόμενα προς μίσθωση
ακίνητα, για χρήση Νηπιαγωγείου, θα
πρέπει 
να πληρούν όσα προβλέπονται στην
με αριθ. 37237/ΣΤ1/28-3-2007(ΦΕΚ
635Β /́27-4-2007) Υπουργική Απόφα-
ση σχετικά με τη χωροταξική κατανο-
μή, την προσπέλαση-προσβασιμότ-
ητα, τις οχλούσες χρήσεις του περι-
βάλλοντος χώρου, τη στατική επάρ-
κεια του κτιρίου, τη νομιμότητα κατασ-
κευής του και την καταλληλότητα των
δομικών υλικών κατασκευής του.
-Nα έχει κτιριακή κάλυψη των υπηρε-
σιακών και εκπαιδευτικών απαιτή-
σεων των Νηπιαγωγείων σχετικά με
την ασφάλεια,  την ευχάριστη διαμονή
και την υγιεινή σύμφωνα με τον
Γ.Ο.Κ. του 1985 του ισχύοντα Κτιριο-
δομικού Κανονισμού του Π.Δ.
2004(ΦΕΚ 76Α΄15-3-2004)  όπως
ισχύει μέχρι σήμερα και  του Ν.Ο.Κ του
2012 (Ν. 4067/2012).
-Να υφίσταται νομιμότητα στη χρήση
και τις κατασκευές του κτιρίου ως
ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις (Ν.
4495/2017 –Έλεγχος και προστασία
του Δομημένου Περιβάλλοντος, παρ.
6 του άρθρου 33 του Ν.
3320/2005(ΦΕΚ 48/Α ). 
-Να είναι αποπερατωμένο και να παρ-
αδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δήμο
μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί
στην απόφαση έγκρισης πρακτικών
της δημοπρασίας και θα αναγράφεται
στη σύμβαση μίσθωσης.
-Το προς μίσθωση ακίνητο, για  χρήση
Νηπιαγωγείου, θα πρέπει να έχει δομ-
ημένο εμβαδόν  345 τ.μ. κυρίων και
βοηθητικών χώρων και πρέπει να έχει
περιφραγμένο αύλειο χώρο 75 τ.μ. ,
στεγασμένο υπόστεγο -τουλάχιστον
50 τ.μ.- που θα  καλύπτει  τις ανάγκες
των νηπίων και θα χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για τις ανάγκες του
Νηπιαγωγείου. 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Να διαθέτει: 
Α. 1. Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας
χωρητικότητας συνολικά πενήντα (50)
νηπίων με ελάχιστο εμβαδόν εκάστη
37,5 τ.μ.
2.Ένα  (1) γραφείο Νηπιαγωγών με
εμβαδόν 15 τ.μ.
3.Έναν (1) βοηθητικό χώρο (αποθήκη)
με εμβαδόν 15 τ.μ.
4.Χώρο υγιεινής  νηπίων  και χώρο
υγιεινής  ενηλίκων  και ΑΜΕΑ με
εμβαδόν 30 τ.μ.
5.Τραπεζαρία –κουζίνα με εμβαδόν 40
τ.μ. 
6.Χώρο υποδοχής γονέων με
εμβαδόν 15 τ.μ. 
7.Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με
εμβαδόν 50 τ.μ.
8.Αίθουσα ανάπαυσης με εμβαδόν 30
τ.μ.
9.Αύλειο χώρο με εμβαδόν 75 τ.μ.
10.Στεγασμένο υπόστεγο -τουλάχι-
στον 50τ.μ.-
Β. Θέρμανση – Κλιματισμός- φωτισμός
–συναγερμός
1. Να υπάρχει επαρκής ατομική /αυτό-
νομη θέρμανση ή κλιματιστικά. Εάν
είναι αυτόνομη (π.χ. τμήμα της κεντρι-

κής θέρμανσης του κτιρίου  με δικό της
μετρητή) ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να
προσκομίσει έγγραφο της επιτροπής
λειτουργίας του κτιρίου ότι στις περι-
πτώσεις που στο κτίριο αποφασιστεί
να μην λειτουργεί η κεντρική θέρμαν-
ση, θα απομονωθούν οι υπόλοιπες
παροχές και η κεντρική θα λειτουργεί
αποκλειστικά για το προς ενοικίαση
ακίνητο.
2. Να υπάρχει επαρκής κλιματισμός
(παροχή και κρύου και ζεστού αέρα)
στους χώρους αναμονής, εξυπηρέτ-
ησης  πολιτών και στους γενικότερους
εργασιακούς χώρους.
3.  Να υπάρχει επαρκής ηλεκτρικός
φωτισμός όλων των χώρων.
4. Να υπάρχει φωτισμός ασφαλείας
για την εκκένωση του χώρου στις περ-
ιπτώσεις διακοπής ρεύματος.
Γ. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση –δομ-
ημένη καλωδίωση Η/Υ.
Ο χώρος θα μπορεί να υποδεχθεί
εγκατεστημένη καλωδίωση η οποία
θα χρησιμοποιηθεί για  Ηλεκτρονι-
κούς  Υπολογιστές,δικτυακούς
εκτυπωτές/φωτοτυπικά, τηλέφωνα,
FΑΧ.
Δ. Δημόσια Δίκτυα –Κοινόχρηστες
δαπάνες.
Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει  ανε-
ξάρτητες παροχές και ηλεκτρικού
ρεύματος, με τους μετρητές τους.
Να είναι επιθυμητό και απαλλαγμένο
από τρέχουσες κοινόχρηστες δαπά-
νες. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ιδιοκ-
τήτης υποχρεούται στην κατάθεση
πίνακα επιμερισμού και αποδείξεων
κοινόχρηστων δαπανών του τελευ-
ταίου έτους (12 μηνο). Εφόσον ο προς
μίσθωση χώρος απαιτεί να διαρρυθμι-
στεί αυτό θα γίνει σύμφωνα με τις υπο-
δείξεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Για τους τελικά διαμορφωμένους χώρ-
ους πρέπει με μέριμνα και δαπάνη του
ιδιοκτήτη εκμισθωτή το ακίνητο:
1. Να διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφ-
άλειας σε ισχύ για όσο χρονικό διά-
στημα διαρκεί η μίσθωση σύμφωνα με
το Π.Δ..41/2018, ΦΕΚ 80Α 2́018.
2. Να διαθέτει πιστοποιητικό ανώτερ-
ης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης.
Η ετήσια δαπάνη της συντήρησης  και
επισκευής βλαβών  από τη χρήση των
συστημάτων θέρμανσης, ψύξης (σε
περίπτωση ύπαρξης κλιματιστικών),
αποχέτευσης  και πυρασφάλειας να
βαρύνουν τον εκμισθωτή  και οι
εργασίες να πραγματοποιούνται με
δική του ευθύνη.
3. Να υφίσταται νομιμότητα στη χρήση
και τις κατασκευές του κτηρίου ως
ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις ( Ν.
4495/2017 –Έλεγχος και προστασία
του Δομημένου Περιβάλλοντος , παρ.
6 του άρθρου 33 του Ν.
3320/2005(ΦΕΚ 48/Α ).
4. Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει
εγκατάσταση αντικεραυνικής προ-
στασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς.
5. Τα δομικά υλικά κατασκευής του
κτιρίου να μην  περιέχουν επιβλαβή
για την υγεία στοιχεία όπως π.χ.
αμίαντο.
6. Θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το
δυνατόν η γειτνίαση με  οδικές αρτ-
ηρίες μεγάλου κυκλοφοριακού φόρ-
του, σταθμούς λεωφορείων, επαγγε-
λματικούς χώρους στάθμευσης αυτοκι-
νήτων κ.λ.π. και γενικότερα κάθε
χώρου που η λειτουργία του μπορεί
να βλάψει την ασφάλεια και την υγεία
των μετακινούμενων μαθητών.

7. Το ακίνητο πρέπει να είναι αποπε-
ρατωμένο και να παραδοθεί  έτοιμο
για χρήση στο Δήμο μέσα στην προθ-
εσμία που θα οριστεί στην απόφαση
έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας
και θα αναγράφεται στη σύμβαση
μίσθωσης.
Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέρον-
τος.
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 συμμετοχής
στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου)
στο Πρωτόκολλο του Δήμου, προς
την Οικονομική Υπηρεσία/Τμήμα
Δημοτικής Περιουσίας-Κτηματο-
λογίου-Απαλλοτριώσεων. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσ-
κομίσουν επί ποινή αποκλεισμού,
κατά την πρώτη φάση της δημοπρ-
ασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα
περιέχει:
1.Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών
( εκτός φακέλου) η οποία θα πρωτο-
κολληθεί.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α) με θεωρημένο
το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε
γνώση των όρων της διακήρυξης τους
οποίους και αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως.
3.Δημοτική ενημερότητα  από το
Δήμο περί μη οφειλής που να ισχύει
την ημέρα κατάθεσης του φακέλου.
4. Φάκελος τεχνικής προσφοράς ο
οποίος  θα περιλαμβάνει:
α) Τεχνική Έκθεση διπλωματούχου
Μηχανικού στην οποία θα περιγράφ-
ονται αναλυτικά οι χώροι και οι ωφέ-
λιμες επιφάνειες ως ορίζονται στο
άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης με
επισυναπτόμενες φωτογραφίες
αυτών ( εσωτερικά και εξωτερικά)
β) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας
του ακινήτου θεωρημένο από την
αρμόδια Πολεοδομική Αρχή και
λοιπά στοιχεία νομιμότητας ( π.χ.
4178/2013). Εάν η οικοδομική άδεια
δεν αντιστοιχεί στη ζητούμενη χρήση,
να προσκομιστεί βεβαίωση της Πολεο-
δομικής 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 θεωρ-
ημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι οι
αδειοδοτήσεις- εγκρίσεις θα εκδοθούν
με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερό-
μενου ( εκμισθωτή).
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α)  στην οποία
να δηλώνεται από τον προσφέροντα
το δικαίωμα για  εκμίσθωση του ακι-
νήτου. Στην δημοπρασία δικαιούνται
να υποβάλλουν προσφορές οι κύριοι
των ακινήτων και οι κάτοχοι αυτών
δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής
μίσθωσης ( leasing) , εφόσον μαζί με
την προσφορά τους προσκομίσουν
έγγραφη συναίνεση του κυρίου του
ακινήτου σύμφωνα με τι διατάξεις  της
παρ 1του άρθρου 3 του Ν. 3130/2003
που προστέθηκαν με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 166 του Ν.
4099/2012 (Α 250), και ότι θα προσέ-
λθει για την συνυπογραφή της μίσθω-
σης, καθώς και ότι σε περίπτωση
καταγγελίας της σύμβασης χρηματο-

δοτικής μίσθωσης θα υπεισέλθει ως
εκμισθωτής στην σύμβαση με το δημό-
σιο για την υπόλοιπη διάρκεια αυτής
με τους ίδιους όρους.
δ) Κατόψεις και τομές όλων των προ-
σφερόμενων προς μίσθωση ακινήτων
ως είναι υλοποιημένα σήμερα. Αντίγρ-
αφα των στοιχείων νομιμότητας
σχεδίων κατόψεων, τομών τοπογραφ-
ικού.
ε) Αντίγραφο συμβολαίου κυριότητας
ή επικαρπίας με πιστοποιητικό μετα-
γραφής ή κτηματολογικό απόσπασμα
( με τα επισυναπτόμενα  σχέδια επ΄
αυτών) που να μπορεί να πιστοποιή-
σει και να αποδείξει τους νόμιμους
ιδιοκτήτες του προσφερόμενου προς
μίσθωση ακινήτου.
στ) Πιστοποιητικά –Βεβαιώσεις από το
Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολο-
γικό Γραφείο ότι δεν έχουν υποβληθ-
εί κατασχέσεις καθώς και ότι δεν
υπάρχουν υποθήκες στο προσφερό-
μενο προς μίσθωση ακίνητο. Σε
περίπτωση που η έκδοση τέτοιων
πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα, ο
ενδιαφερόμενος υποχρεούται να
προσκομίσει αρχικά με την υποβολή
της αίτησης συμμετοχής : ι) αντίγραφα
των αιτήσεων που υπέβαλλε για την
έκδοσή τους και ιι) υπεύθυνη δήλωση
με την οποία δηλώνει ότι δεν
υπάρχουν κατασχέσεις και υποθήκες.
Εφόσον το ακίνητο κριθεί κατάλληλο
και πριν την κατακύρωση του αποτε-
λέσματος του μειοδοτικού διαγωνι-
σμού θα πρέπει να προσκομισθούν τα
ανωτέρω πιστοποιητικά.
ζ) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από
την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
(ΦΕΚ 75/Α) με θεωρημένο 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.
η) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδο-
σης (Π.Ε.Α.) σύμφωνα με τον Κανονι-
σμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων
( ΦΕΚ 407/Β/9-4-2010).
θ) Βεβαίωση στατικής επάρκειας διπ-
λωματούχου μηχανικού ( μακροσκο-
πικός έλεγχος του κτίσματος).

Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προ-
σφορών.
Οι φάκελοι σφραγισμένοι ( συνοδευό-
μενοι από αίτηση συμμετοχής στη
δημοπρασία η οποία θα βρίσκεται
εκτός φακέλου) θα παραδοθούν στο
πρωτόκολλο του Δήμου υπόψη της
Οικονομικής Υπηρεσίας/Τμήμα Δημό-
σιας Περιουσίας όλες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες -  Διεύθυνση: Φιλαδε-
λφείας 87 και Μπόσδα - Τηλέφωνο:
213 2072361-367 και θα γράφουν απ΄
έξω την επωνυμία του διαγωνιζόμε-
νου, τα στοιχεία της διακήρυξης (
τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου) και τα
στοιχεία του αποστολέα.
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει: 
α) Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα,
υποσημειώσεις ή υστερόγραφο, μεσό-
στιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές
και συντμήσεις που μπορούν να
θέσουν σε αμφιβολία 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 φάσης του

διαγωνισμού από την Οικονομική
Επιτροπή, θα κληθούν εγγράφως, να
προσέλθουν για την συμμετοχή τους
στον διαγωνισμό για την οικονομική
προσφορά ενώπιον της Επιτροπής
του διαγωνισμού. Σε αυτούς που θα
αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει
να παρευρεθούν αυτοπροσώπως ή με
πληρεξούσιο εκπρόσωπο εφόσον
πρόκειται για εταιρεία, προκειμένου
μεν για τις προσωπικές εταιρείες ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, για δε
κεφαλαιουχικές εξουσιοδοτημένο
άτομο με απόφαση του Δ.Σ. της Εται-
ρείας την οποία επί ποινή αποκλει-
σμού θα προσκομίσει ενώπιον της
Επιτροπής κατά την ημέρα και ώρα
που θα υποδειχθεί από την πρόσ-
κληση.
Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν την

οικονομική προσφορά προφορικά
κατ άλφαβητική σειρά  εκφωνήσεως
και πάσα προσφορά είναι δεσμευτική
για  τον εκάστοτε μειοδότη και η
δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλο-
διαδόχως από τον πρώτο στους επό-
μενους και επιβαρύνει οριστικά τον
τελευταίο μειοδότη .
Οι προσφορές των μειοδοτών ανα-
γράφονται στο πρακτικό διαγωνι-
σμού κατά την σειρά της ως άνω εκφ-
ωνήσεως, με το ονοματεπώνυμό τους .
Κατακύρωση.
Το πρακτικό της δημοπρασίας κατακ-
υρώνεται από την Οικονομική Επιτρ-
οπή κατόπιν εκτιμητικής έκθεσης της
αρμόδιας Επιτροπής, σχετικά με το αν
το προσφερόμενο μίσθωμα είναι
συμφέρον ή όχι.

Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε
τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από την
ημερομηνία υπογραφής του συμφων-
ητικού μίσθωσης και λήγει την
αντίστοιχη ημερομηνία  παρέλευσης
του χρόνου μίσθωσης, με δυνατότητα
παράτασης εφόσον κριθεί αναγκαίο
για εννέα (9) χρόνια ακόμη με απόφα-
ση Δημοτικού Συμβουλίου. 
Δημοσίευση Διακήρυξης. 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί τουλάχι-
στον είκοσι (20)  ημέρες πριν την διε-
νέργεια της δημοπρασίας στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Αχαρνών
www.acharnes.gr, στην Διαύγεια,
στον ημερήσιο τύπο, και με τοιχοκόλ-
ληση αντιγράφου αυτής στους πίνα-
κες ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος και των Κ.Ε.Π. του
Δήμου.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.
Πληροφορίες για την παρούσα δια-
κήρυξη παρέχονται από:
Την Οικονομική Υπηρεσία/ Τμήμα
Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματο-
λογίου & Απαλλοτριώσεων του
Δήμου Αχαρνών, όλες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες - Διεύθυνση: Φιλαδε-
λφείας 87 και Μπόσδα - Τηλέφωνο:
2132072 -361 & -367
Ιστοσελίδα του Δήμου:
www.acharnes.gr

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται
ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενο-
υς ύστερα  από αίτηση που υποβάλ-
λεται στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι
και την προηγούμενη της καταληκτι-
κής ημερομηνίας.
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