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Σ
ε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα
πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά η συνάν-
τηση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργα-

νισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ κ. Απόστο-
λου Καμαρινάκη με τον Δήμαρχο Πειραιώς κ.
Γιάννη Μώραλη και την Αντιδήμαρχο Πειραιώς κ.
Ανδριάνα Ζαρακέλη, σε συνεργασία με την Πρόε-
δρο της Ελευσίνας  2023-Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας της Ευρώπης κ. Δέσποινα Γερουλάνου και τον
Καλλιτεχνικό Διευθυντή κ. Μιχαήλ Μαρμαρινό, σχε-
τικά με την ανάπτυξη της καινοτόμου θαλάσσιας
διαδρομής “Θαλάσσια Ιερά Οδός”, που θα συνδέει
τον Πειραιά με την Ελευσίνα.

Κατά την  συν άν τηση εργασίας, διερευν ήθηκαν  οι
εν αλλακτικές λύσεις για τον  καθορισμό του σημείου
στην  πειραϊκή ακτή ως θέση εκκίν ησης και αφετηρία
της ν έας θαλάσσιας σύν δεσης. Ως καταλληλότερες
θέσεις εξετάζον ται η Μαρίν α της Ζέας λόγω της ύπαρξ-
ης του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, το οποίο θα μπο-
ρούν  ν α επισκέπτον ται οι επιβάτες πριν  την
αν αχ ώρηση του πλοίου τους για την  Ελευσίν α, καθώς
και το Μικρολίμαν ο. 

Πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία σε τέσσερις
οργαν ωμέν ες μαρίν ες του Πειραιά και  συγκεκριμέν α
στη Μαρίν α Ζέας, το Πασαλιμάν ι, το Μικρόλιμαν ο και
την   Μαρίν α Σταδίου Ειρήν ης και Φιλίας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠ. ΚΑΜΑΡΙΝΑΚΗ - ΓΙΑΝΝΗ ΜΩΡΑΛΗ 

- Αυτοψία στις μαρίνες του Πειραιά για το σημείο
αφετηρίας της νέας θαλάσσιας σύνδεσης    

“Θαλάσσια Ιερά Οδό”

Συν εχ ίζεται στη σελ. 4

Τι αλλάζει στην χρηματοδότηση και ένταξη έργων στο
πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” – ΚΥΑ
Σε νέες τροποποιήσεις στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει το Πρόγραμμα
“Αντώνης Τρίτσης” (τέως “Φιλόδημος Ι”) προχώρησε η Κυβέρνηση.

Μ
ε ν έα ΚΥΑ των  υπουργών  Οικον ομικών , Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων  και Εσωτερικών  και του αν απληρωτή Υπουργού Οικο-
ν ομικών  τροποποιείται προηγούμεν η απόφαση (υπ’ αρ.

22766/9.4.2020)  για το «Ειδικό Αν απτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και
β΄ βαθμού, συν δέσμων  Δήμων  και Νομικών  Προσώπων  ΟΤΑ: Πρόγρ-
αμμα Αν άπτυξης και Αλληλεγγύης για την  Τοπική Αυτοδιοίκηση
“Αν τών ης Τρίτσης”».
Οι αλλαγές είν αι πολλές και μεταβάλλουν  πλήθος διατάξεων . 
Συγκεκριμέν α:

A) την  παρ.1 του αρ.4, B) την  πρ.1 του αρ.6, Γ) την  παρ.2 του αρ.6, Δ) την  παρ.3 του αρ.6, Ε) ολόκληρο το
αρ.9 («Διαδικασία και κριτήρια έν ταξης έργων , προμηθειών , μελετών  και υπηρεσιών  και τροποποίησης αποφά-
σεων  έν ταξης»), ΣΤ) την  παρ.6 του αρ.10, Ζ) την  παρ.2 του αρ.11, Η) ν έα παρ. στο αρ.8, Θ) την  παρ.2 του
αρ.14, Ι) την  παρ.3 του αρ.14. 

Μπορείτε ν α δείτε αν αλυτικά τις δέκα αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του “Τρίτσης” στο ΦΕΚ 5480Β/25.11.2021
Οι τροποποιήσεις της ν έας ΚΥΑ, σύμφων α με το αρ.3 αυτής, «καταλαμβάν ουν  τις προτάσεις (αιτήσεις έν ταξης)
που έχ ουν  ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος και δεν  έχ ουν  εν ταχ θεί ακόμη σε αυτό, καθώς και
το σύν ολο των  Προσκλήσεων  που έχ ουν  εκδοθεί μέχ ρι την  έν αρξη ισχ ύος της παρούσας ή πρόκειται ν α
εκδοθούν  στο πλαίσιο του Προγράμματος».



Τ
α νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες είναι 6.677 , εκ

των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός
αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 931.183
(ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων
50.6% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 117 θεω-
ρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό
και 2.621 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι
104, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν
καταγραφεί συνολικά 18.067 θάνατοι. Το 95.4%
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. 

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 657 (60.1% άνδρες). Η
διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. To 80.8% έχει
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι, 526 (80.06%) είναι ανεμ-
βολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 131
(19.94%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την
αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ
3.504 ασθενείς. 

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 415 (ημερήσια
μεταβολή -17.33%). Ο μέσος όρος εισαγωγών
του επταημέρου είναι 466 ασθενείς.Η διάμεση
ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη (εύρος 0.2
έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόν-
των είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική καθώς από
τα 6677 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε ο
ΕΟΔΥ οι 1679 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκα-
νοπέδιο.

Αναλυτικότερα τα κρούσματα στις περιφερεια-
κές ενότητες που ανήκουν στην Αττική:

Ανατολική Αττική: 214 κρούσματα
Βόρειος Τομέας Αθηνών: 178 κρούσματα
Δυτική Αττική: 114 κρούσματα
Δυτικός Τομέας Αθηνών: 222 κρούσματα
Κεντρικός Τομέα Αθηνών: 469 κρούσματα
Νήσων: 48 κρούσματα
Νότιος Τομέας Αθηνών:  188 κρούσματα
Πειραιώς: 246 κρούσματα
Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 1135 νέες

μολύνσεις και 219 στην Αχαΐα 

Τ
ην  εκτίμηση ότι θα χ ρειαστούν  μήν ες
προκειμένου να αναπτυχθεί και ν α δια-
τεθεί έν α εμβόλιο που θα στοχ εύει

συγκεκριμέν α το μεταλλαγμέν ο στέλεχος Όμι-
κρον  του κορον οϊού εξέφρασε ο διευθύν ων
σύμβουλος της Moderna, Στεφάν  Μπαν σέλ,
μιλώντας στο CNBC.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της αμερικαν ικής εται-
ρείας, πρόσθεσε ότι μια μεγαλύτερη των  100 μι-
κρογραμμαρίων  αν αμν ηστική δόση του εμ-
βολίου της θα μπορούσε να είναι έτοιμη πολύ
νωρίτερα.

"Μια υψηλότερη δόση θα μπορούσε να παρ-
αχθεί αμέσως, αλλά θα χρειαστούν  μήνες έως ότου να α-
ναπτυχθεί μία (σ.σ. δόση) ειδικά για τη μετάλλαξη Όμικρον
και να διατεθεί σε τεράστιες ποσότητες”, δήλωσε ο Μπαν -
σέλ, μιλώντας στην  εκπομπή "Squawk Box" του CNBC.

Ο Μπανσέλ σημείωσε ότι η Moderna πιστεύει πως το με-
ταλλαγμέν ο στέλεχος Όμικρον  είν αι εξαιρετικά μολυσμα-
τικό, ενώ πρόσθεσε ότι θα χρειαστούν  τουλάχιστον  δύο ε-
βδομάδες για ν α διαπιστωθεί σε ποιον  βαθμό οι μεταλλά-
ξεις του συγκεκριμένου στελέχους έχουν  επηρεάσει την  α-
ποτελεσματικότητα των  εμβολίων  που είναι ήδη διαθέσιμα
στην  αγορά. 

"Ανάλογα με το πόσο έπεσε (σ.σ. η αποτελεσματικότητά
του), μπορεί να αποφασίσουμε αφενός να χορηγήσουμε
υψηλότερη δόση του τρέχον τος εμβολίου σε όλο τον  κό-
σμο για ν α προστατεύσουμε τους αν θρώπους, εν ώ εν -
δεχομένως τα άτομα που ανήκουν  σε ομάδες υψηλού κιν -
δύνου, οι ανοσοκατεσταλμένοι και οι ηλικιωμένοι να χρει-
αστούν  τέταρτη δόση”, δήλωσε ο διευθύν ων  σύμβουλος
της Moderna.

Ο Παγκόσμιος Οργαν ισμός Υγείας, σε τεχν ικό έγγραφο
που δημοσιεύθηκε την  Κυριακή, αν έφερε ότι το στέλεχος 

Όμικρον  έχει περισσότερες από 30 μεταλλάξεις στην  

πρωτεΐνη ακίδα που βοηθάει τον  ιό να εισβάλει στα ανθ-
ρώπιν α κύτταρα. Αυτές οι μεταλλάξεις σχ ετίζον ται με
υψηλότερη μετάδοση και δυν ητικά μειωμέν η προστασία
αν τισωμάτων , σύμφωνα με το έγγραφο.

Το μεταλλαγμέν ο στέλεχ ος Όμικρον  εν τοπίστηκε για
πρώτη φορά στην  επαρχία Γκαουτένγκ της Νότιας Αφρι-
κής, όπου βρίσκεται το Γιοχάνεσμπουργκ. 

Ο Μπανσέλ προειδοποίησε ότι η παραλλαγή εξαπλώνε-
ται ήδη παγκοσμίως, δίνον τας ως παράδειγμα τις πτήσεις
που προσγειώθηκαν  στο Άμστερν ταμ από τη Νότια Αφρ-
ική την  Παρασκευή, στις οποίες 61 από τους 624 επιβάτες
βρέθηκαν  θετικοί στον  κορονοϊό. Εξ αυτών , τουλάχ ιστον
13 επιβάτες έχουν  μολυνθεί από το στέλεχος Όμικρον , με
τις υγειον ομικές αρχές ν α συν εχ ίζουν  την  αν άλυση των
αλληλουχ ιών  των  δειγμάτων , σύμφων α με το Ολλαν δικό
Εθν ικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας.

Την  Κυριακή, ο ιατρικός διευθυν τής της Moderna, Πολ
Μπάρτον , δήλωσε στο BBC ότι στις επόμεν ες δύο εβδο-
μάδες θα γν ωρίζει για την  ικαν ότητα του τρέχον τος εμ-
βολίου να παράσχει προστασία από τη ν έα παραλλαγή.

"Εάν  πρέπει ν α φτιάξουμε έν α εν τελώς ν έο εμβόλιο,
ν ομίζω αυτό θα έρθει στις αρχές του 2022, προτού γίν ει
πραγματικά διαθέσιμο σε μεγάλες ποσότητες”, πρόσθεσε ο
ίδιος.
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Moderna: Θα χρειαστούν μήνες για μαζική 
παραγωγή εμβολίου ειδικά για την  Όμικρον

Την παρέμβαση της εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε
δημοσίευμα της εφημερίδας «Real
News», που κάνει λόγο για εφόδο-
υς αρνητών σε νοσοκομεία με σκοπό
να αποτρέψουν διασωληνώσεις. 

Η προϊσταμένη της εισαγγελίας
διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτι-
κής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας
θα διερευνηθεί εαν έχουν διαπραχθ-
εί μεταξύ άλλων οι αξιόποινες πρά-
ξεις της διατάραξης λειτουργίας
υπηρεσίας, της παραβίασης των
μέτρων κατά του Covid-19 και της
βίας κατά υπαλλήλων.

Προκαταρκτική και για καταγ-
γελία για «φακελάκι» για κλίνη
ΜΕΘ

Την ίδια ώρα, στο «μικροσκόπιο»
των εισαγγελικών αρχών της Θεσσα-
λονίκης έχει μπει η καταγγελία που
είδε το φως της δημοσιότητας ότι
γυναίκα ζήτησε «φακελάκι» 3.500
ευρώ από συγγενή ασθενούς με
κορωνοϊό στο νοσοκομείο «Άγιος 

Παύλος» της Θεσσαλονίκης, προ-
κειμένου να του εξασφαλίσει μία
κλίνη στη Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έδωσε
εντολή στην εισαγγελέα ποινικής
δίωξης να παραγγείλει προκαταρκτι-
κή εξέταση από την Ασφάλεια, για να

διαπιστωθεί αρχικά η βασιμότητα της
καταγγελίας. 

Το αδίκημα το οποίο θα ερευνηθ-
εί είναι αυτό της εμπορίας-επιρροής
(ο παλιός νόμος περί μεσαζόντων).
Την καταγγελία, πάντως, επιβε-
βαίωσε με δηλώσεις του ο διοικητής
του νοσοκομείου, Οδυσσέας Κάτσα-
κας.

Προκαταρκτική έρευνα της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών
για αποτροπή διασωληνώσεων απο αρνητές 

"Μαύρη" Δευτέρα
με 104 θανάτους 
- 6.677 νέα κρούσματα, 
και 657 διασωληνωμένοι
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Δ ι ε ύ θ υ ν σ η

Προμηθειών 

«Προμήθεια Τροφίμων και
Ειδών Βασικής Υλικής
Συνδρομής 2018-2019» της
π ρ ά ξ η ς
« « Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Ε Σ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2018-2019» – Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ» - ΚΩΔ.
ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) 5029604
AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 43 Κ  / 2021

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διεθ-
νής Διαγωνισμός με κριτήρ-
ιο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομι-
κή άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής.
για την επιλογή αναδόχου

για το Έργο :
Προμήθεια Τροφίμων και
Ειδών Βασικής Υλικής
Συνδρομής 2018-2019
� Προϋπολογισμός:
6.663.080,00€ προ ΦΠΑ
(7.623.240,20 € με ΦΠΑ 13%
και 24%)
� Τρόπος εκτέλε-
σης: Ανοιχτός Ηλεκτρονικός
Διεθνής Διαγωνισμός
� Κριτήριο Ανάθε-
σης: Η   πλέον   συμφέρου-
σα   από   οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής. 
� Α Ρ Ι Θ .
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:   39741/29-
11-2021
Κ.Α.Ε. 1 5 . 6 4 7 4 . 1 0 0 1 5
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής» του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθ-
ειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Φυλής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για την Προμήθεια  τροφίμων
και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής στους δικαιούχους
του ΤΕΒΑ του Δυτικού Τομέα.
Ειδικότερα, στο αντικείμενο
της σύμβασης περιλαμβάνεται
α) η προμήθεια των ανωτέρω
ειδών, β) η μεταφορά αυτών
σε δέματα και η παράδοσή
τους με κατάλληλα οχήματα
στους χώρους διανομής, και γ)
η εκφόρτωση, τοποθέτηση και
παράδοση αυτών ταξινομημέ-
νων ανά κατηγορία δέματος
εντός των χώρων διανομής
στους τελικούς δικαιούχους
(ωφελούμενους του προγράμ-
ματος), όπως τα ανωτέρω
αναλυτικώς αναφέρονται στη
Διακήρυξη και στο Παράρτημα
Ι αυτής. Ο διαγωνισμός θα διε-
ξαχθεί με την ανοικτή διαδι-
κασία του άρθρου 27 του ν.
4412/16. 
Τα προς προμήθεια είδη κατα-
τάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξι-
λογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 

Προσφορές υποβάλλονται
ανά «Τμήμα», όπως ορίζεται
στη συνέχεια: 
� Τμήμα Α:
ΤΡΟΦΙΜΑ, 
� Τμήμα Β: ΕΙΔΗ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ο κάθε «Προσφέρων» μπορεί
να υποβάλλει προσφορά για
ένα ή και για τα δύο ανωτέρω
«Τμήματα».

Οι προσφορές πρέπει ,επί
ποινή αποκλεισμού, να δίδον-
ται για το σύνολο των προς
προμήθεια ειδών του «Τμήμα-
τος» για το οποίο ο κάθε Προ-
σφέρων συμμετέχει και να
περιλαμβάνουν ανάλυση τιμή-
ματος  ανά προϊόν/αγαθό και
συνολικό τίμημα για το σύνολο
των προς προμήθεια ειδών
του Τμήματος.

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση
το συνολικό προσφερόμενο
τίμημα για το σύνολο των προς
προμήθεια ειδών του κάθε
Τμήματος.

Η σύμβαση για κάθε Τμήμα θα
ανατεθεί με κριτήριο κατακύρ-
ωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία
της σύμβασης ανέρχεται στο
ποσό των 7.623.240,20 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
6.663.080,00€), ποσό που
αντιστοιχεί στην Απόφαση
Ένταξης της Πράξης από την
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή
όπως αναλυτικά περιγράφεται
στον κατωτέρω πίνακα.⦁ Η εκτιμώμενη του
Τμήματος Α της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των
6.564.057,00 € συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ (προϋπολογι-
σμός χωρίς ΦΠΑ:
5.808.900,00€).⦁ Η εκτιμώμενη του
Τμήματος Β της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των
1.059.183,20 € συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ (προϋπολογι-
σμός χωρίς ΦΠΑ: 854.180,00
€).

Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται  σε δώδεκα (12)
μήνες. 

Η διαδικασία  θα  διενεργηθ-
εί με  χρήση  της  πλατφόρ-
μας  του  Εθνικού  Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της δια-
δικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, την  07.01.2022
ημέρα Παρασκευή  και ώρα
11:00 π.μ. (Ημερομηνία και
ώρα αποσφράγισης).  

Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών
ορίζεται η 30.12.2021  και
ώρα 16:00.μ.μ. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεν-
τρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 

Περίληψη της παρούσας δια-
κήρυξης θα δημοσιευτεί στις
εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Περίληψη της παρούσας Δια-
κήρυξης όπως προβλέπεται
στην περίπτωση 16 της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
h t tp : / / e t . d i avge ia .gov.g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί
στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση: https://www.fyli.gr/
.
Το πλήρες κείμενο της παρ-
ούσας Διακήρυξης θα
καταχωρηθεί ακόμη και στη
διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης σύμβα-
σης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ
έλαβε Συστημικό Αύξοντα
Αριθμό : 143536

Η  διενέργεια  του  διαγωνι-
σμού  διέπεται  από  τις  σχετι-
κές  διατάξεις  του
Ν.4412/2016  [δημόσιες
συμβάσεις  έργων,  προμηθ-
ειών  και  υπηρεσιών-  προσα-
ρμογή  στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα  συμμετοχής  στον
διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα
φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα
και ενώσεις οικονομικών
φορέων, που υποβάλλουν
κοινή προσφορά.

Ο  ελάχιστος χρόνος  ισχύος
των  προσφορών  είναι  μέχρι
της 30.06.2022.

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμέ-
νου  να  λάβουν  μέρος  στο
διαγωνισμό  πρέπει  να
καταθέσουν  με  την προσφο-
ρά  τους  εγγύηση  συμμετοχής
ποσοστού  2% επί της συνολι-
κής προϋπολογισθείσας από
την Υπηρεσία δαπάνης χωρίς
ΦΠΑ, για το σύνολο της
ποσότητας των υπό προμήθ-
εια ειδών, ήτοι ποσού
133.261,60  ευρώ. 

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Η «Θαλάσσια Ιερά Οδός» που προωθεί και αναπτύσσει ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ, αφορά την χάραξη μιας νέας θαλάσσιας γραμμής, σε αντι-
στοίχιση με την αρχαία χερσαία Ιερά Οδό, η οποία θα συνδέει δια θαλάσσης την Ελευσίνα με τους παραλιμένιους Δήμους του
ευρύτερου Πειραιά, μέσω πλοιαρίων, που θα εκτελούν ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα θαλάσσιας περιήγησης και αναψυχής. 

Η νέα θαλάσσια σύνδεση αποτελεί έναν νέο τουριστικό -πολιτιστικό προορισμό, με στόχο την ανάπτυξη και προβολή σχετικών
δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Η έναρξη της Θαλάσσιας Ιεράς Οδού σχεδιάζεται να συμπέσει χρονικά με τους εορτασμούς της Ελευσίνας- Πολιτικής Πρωτεύου-
σας της Ευρώπης το έτος 2023. Η  λειτουργία της γραμμής θα  συνεχιστεί και μετά το πέρας των εκδηλώσεων, αφήνοντας στην
περιοχή σημαντική παρακαταθήκη ανάπτυξης και προώθησης της ιστορικής της κληρονομιάς.    

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ συνεχίζει αντίστοιχες συναντήσεις με τους υπόλοιπους Δήμους, από τους οποίους διέρχε-
ται η Θαλάσσια Ιερά Οδός.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2
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Νομοσχέδιο θεσπίζει τα “Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών”.Νομοσχέδιο θεσπίζει τα “Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών”.
Σύμφωνα με αυτό, έως την 1η Ιανουαρίου 2023, κάθε ΟΤΑ Α΄ βαθμού καταρτίζει

“Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών” (ΔηΣΜΕ).
Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η

Κυβέρνηση έως την παραμονή
Χριστουγέννων, Νομοσχέδιο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας «Εθνικός Κλιματικός
Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική
ουδετερότητα και προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή».

Το άρθρο 13 του Νομοσχεδίου
θεσπίζει τα “Δημοτικά Σχέδια Μείω-
σης Εκπομπών”.

Σύμφωνα με αυτό, έως την 1η Ιανο-
υαρίου 2023, κάθε ΟΤΑ Α΄ βαθμού
καταρτίζει “Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης
Εκπομπών” (ΔηΣΜΕ).

Το ΔηΣΜΕ εκπονείται από τον οικείο
Δήμο και εγκρίνεται με Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν
εισήγησης της αρμόδιας δημοτικής
Υπηρεσίας, έπειτα από γνώμη της
αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας
Περιφέρειας.  Η γνώμη αυτή παρέχε-
ται σε αποκλειστική προθεσμία 60
ημερών από την ημερομηνία λήψης
του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακ-
της παρόδου της προθεσμίας αυτής,
η έγκριση προχωρά και χωρίς την
ανωτέρω γνώμη.

Η εκπόνηση του ΔηΣΜΕ και οι επι-
καιροποιήσεις του, από 1η Ιανουα-
ρίου 2023 θα αποτελούν προϋπόθε-
ση για την αξιολόγηση προτάσεων
των ΟΤΑ Α’ βαθμού για την υλο-
ποίηση προγραμμάτων μέσω χρημα-
τοδοτικών εργαλείων στον τομέα της
εξοικονόμησης ενέργειας και της κλι-
ματικής αλλαγής.

Η παρακολούθηση της προόδου
εφαρμογής του ΔηΣΜΕ θα είναι ετή-
σια και θα διενεργείται με τεχνική
Έκθεση προόδου, την οποία θα
συντάσσει έως την 31η Μαρτίου του
επόμενου έτους, ο ενεργειακός
υπεύθυνος του ν.4342/2015 που
ορίζεται με Απόφαση του Δημάρχου.

Η τεχνική έκθεση προόδου μπορεί
να ανατίθεται και σε εξωτερικό
σύμβουλο με Απόφαση του αρμόδιου
οργάνου του ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Σε
περίπτωση απόκλισης από τους
ελάχιστους θεσπισμένους στόχους,
λαμβάνονται συμπληρωματικά μέτρα.

Το ΔηΣΜΕ διερευνά, προσδιορίζει
και ιεραρχεί τεκμηριωμένα τα απαρ-
αίτητα μέτρα και τις δράσεις για τη

μείωση των εκπομπών
του οικείου ΟΤΑ, είναι
συμβατό με τους στόχο-
υς και τις πολιτικές του
“Εθνικού Σχεδίου για
την Ενέργεια και το
Κλίμα” (Ε.Σ.Ε.Κ.).

Αναθεωρείται τουλάχι-
στον ανά πενταετία.

Ειδικότερα, περιλαμ-
βάνει απογραφή και στόχους μείωσης
εκπομπών για τα κτίρια, τον εξοπλι-
σμό και τις υποδομές που κατα-
ναλώνουν ενέργεια, που χρησιμοποι-
ούνται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού,
καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα που
εποπτεύονται από αυτούς.

Αναλυτικότερα, το ΔηΣΜΕ:

α) Περιλαμβάνει αναλυτική απογρα-
φή, με έτος βάσης το 2019, των ενερ-
γειακών καταναλώσεων και των
εκπομπών για τα κτίρια, τις κοινωφε-
λείς εγκαταστάσεις, ιδίως για θέματα
αθλητισμού, πολιτισμού, φωτισμού
δημοτικών οδών και κοινόχρηστων
χώρων, δημοτικών εγκαταστάσεων 

ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης
και δημοτικών οχημάτων.

β) Λαμβάνει υπόψη του το “Σχέδιο
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων”
(ΣΕΑΚ) της παρ.12 του αρ.7 του
ν.4342/2015.

γ) Θέτει στόχο μείωσης εκπομπών
κατ’ ελάχιστον 10 % για το έτος 2025
και 30 % για το έτος 2030, σε σύγκρ-
ιση με το έτος βάσης 2019.

Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο
περιεχόμενο του ΔηΣΜΕ εξειδικεύον-
ται με Απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος & Ενέργειας

ΜΜεε  µµεεγγάάλληη  οορργγααννωωττιικκήή  κκααιι  ααγγωωννιι--
σσττιικκήή  εεππιιττυυχχίίαα  οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε
χχθθεεςς  ΚΚυυρριιαακκήή  2288  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ

22002211,,  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ  ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ  ΦΦυυλλήήςς  ΧΧρρήή--
σσττοουυ  ΠΠααπππποούύ,,  ττοο  44οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΤΤοουυρρννοουυάά
ΕΕλλλληηννοορρωωµµααϊϊκκήήςς  ΠΠάάλληηςς  ““ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς
ΠΠααππααγγεεωωρργγίίοουυ””,,  ττοο  οοπποοίίοο  σσυυννδδιιοορργγάάννωωσσαανν  ηη
ΕΕλλλληηννιικκήή  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίαα  ΠΠάάλληηςς  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα
µµεε  ττοονν  ∆∆..ΑΑ..ΣΣ..  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ,,  σσττοο  ΚΚλλεειισσττόό  ΓΓυυµµνναα--
σσττήήρριιοο  ““ΣΣππάάρρτταακκοοςς””  σσττοο  ΖΖεεφφύύρριι..  

15 σύλλογοι από διάφορα σηµεία της Ελλάδας
και 180 αθλητές, -παρά τους περιορισµούς της
πανδηµίας- έδωσαν και φέτος ηχηρό παρών στον
µεγάλο αθλητικό θεσµό του Ζεφυρίου, που
ξεκίνησε πριν 5 χρόνια στη µνήµη του προπονητή
Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου. 

Τους αγώνες της 2ης ηµέρας παρακολούθησαν ο
Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργα-

νισµού “Η Πάρνηθα” και ο Αντιπρόεδρος της Βου-
λής Θανάσης Μπούρας. 

Η Ελληνική Οµοσπονδία Πάλης τίµησε το
∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού για τη συνεισφ-
ορά και τη στήριξή του στο άθληµα αποδίδοντάς
του αναµνηστική πλακέτα. Ο ∆ήµαρχος Φυλής
ευχαρίστησε την ΕΛ.Ο.Π. και συνεχάρη τους αθλ-
ητές και τους προπονητές για τις επιδόσεις τους.
“Θα συγχαρώ το σύλλογο του ∆ΑΣ Ζεφυρίου για
την πολύ επιτυχηµένη διοργάνωση και τους
γονείς που στηρίζουν τους αθλητές µας και θα
ευχαριστήσω από καρδιάς τον Αντιπρόεδρο της
Βουλής Θανάση Μπούρα που στηρίζει το ∆ήµο
µας και κατ  ́επέκταση όλους εµάς” ανέφερε στον
χαιρετισµό του ο Χρήστος Παππούς ο οποίος εξήρε
το έργο τον Γιώργου Μαυροειδή στον Πολιτιστικό
και Αθλητικό Οργανισµό “Η Πάρνηθα”. 

Από την πλευρά του ο ∆ΑΣ Ζεφυρίου βράβευσε
για την συνεισφορά του στο άθληµα τον Πρόεδρο
του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισµού. Ο
Γιώργος Μαυροειδής αφού ευχαρίστησε  για την
τιµή υπογράµµισε “Θέλω να δώσω θερµά συγχα-
ρητήρια στο σύλλογο για τη διοργάνωση και ιδιαι-
τέρως στο Βασίλη Νικολαΐδη και το ∆ιονύση Κατ-
ηφόρη. Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στο
∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού για την
πολύτιµη συµπαράστασή του στο αθλητικό τµήµα”
είπε.

Παράλληλα ο ∆ΑΣ Ζεφυρίου τίµησε και τους
αθλητές Εµµανουήλ  Νικολαϊδη για την 5η θέση
στην Ευρώπη, στο πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα
που διεξήχθη στη Βουλγαρία και Γιώργο Συρό-
πουλο ο οποίος αναδείχθηκε 3ος βαλκανιονίκης &
2ος στους Μεσογειακούς αγώνες στην Ξάνθη. 

Τον Εµµανουλή Νικολαϊδη βράβευσε ο Αντιπρ-
όεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας ο οποίος
έδωσε συγχαρητήρια σε διοργανωτές, αθλητές,
προπονητές και γονείς, ευχήθηκε υγεία, δύναµη,
αισιοδοξία και πάντα νίκες και  εξήρε το έργο του
∆ηµάρχου και του Προέδρου «Η Πάρνηθα» για τις

επιτυχηµένες δράσεις τους στους τοµείς του Πολι-
τισµού και του Αθλητισµού. Τον Γιώργο Συρόπολο
βράβευσε εξ  ́ονόµατος του ∆ΑΣ Ζεφυρίου ο Γιώρ-
γος Μαυροειδής δίνοντάς του θερµά συγχαρητήρ-
ια για τις  αθλητικές επιδόσεις του. 

Οι αγώνες της 2ης ηµέρας ξεκίνησαν µε την
παρέλαση των αθλητών, την ανάκρουση του εθνι-
κού ύµνου και την έπαρση της σηµαίας. Ακο-
λούθησε ο όρκος του αθλητή και ο όρκος του προ-
πονητή. Αµέσως µετά ο Έφορος της ΕΛ.Ο.Π. και
Αντιπρόεδρος του ∆ΑΣ Ζεφυρίου Βασίλης Νικο-
λαίδης αφού καλωσόρισε τον κόσµο κήρυξε την
έναρξη των αγώνων. Στον χαιρετισµό του ο κ.
Νικολαϊδης εξήρε το ρόλο και την αφιλοκερδή
προσφορά του αδικοχαµένου προπονητή του ∆ΑΣ
Ντίνου Παπαγεωργίου ο οποίος “άφησε τη σφρ-
αγίδα του στο σύλλογο και στις καρδιές µας” όπως
είπε και ζήτησε ενός λεπτού σιγή στη µνήµη του
εκλιπόντος προπονητή. 

Την πρώτη ηµέρα των αγώνων οι αθλητές του
∆ΑΣ Ζεφυρίου µε προπονητές του ∆ιονύση Κατ-
ηφόρη και Χρήστο Αθανασιάδη κατέκτησαν έξι
µετάλλια. 

Συγκεκριµένα τρία χρυσά µετάλλια απέσπασαν
οι Γιώργος Συρόπουλος, Γιώργος Μικρόπουλος και
Παναγιώτης Αθανασιάδης, ασηµένιο µετάλλιο
κατέκτησε ο Γιάννης Ενζεάνου και δύο χάλκινα
µετάλλια πήραν οι Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Κωνσταντίνος και Νίκος Ζούµας.  

Στη 2η θέση του βάθρου οδήγησαν οι επιτυχίες
των παλαιστών του Θησέα Περιστερίου τον προ-
πονητή τους Νίκο Παπαγεωργίου και στην 3η
θέση τον Νίκο Αποστόλου, οι παλαιστές του Α.Ο.
Λεωντίδες Άνω Λιοσίων. 

Για την πολύτιµη προσφορά του στο άθληµα
της πάλης η ΕΛ.Ο.Π. βράβευσε το Σάββατο τον
άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη στήρ-
ιξη του αθλητισµού κ.Χρήστο Παππού.

ΟΑΕΔ: Ληγει σήμερα η προθεσμία αιτήσεων για το
ειδικό εποχικό βοήθημα 2021

Σήμερα Τρίτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00,
λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών
αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα του
ΟΑΕΔ έτους 2021. Το ύψος του ειδικού εποχι-
κού βοηθήματος κυμαίνεται από 508,20 € έως
1.016,40 € και καταβάλλεται εφάπαξ. Η παρα-
λαβή της απόφασης γίνεται μέσω του ατομικού
λογαριασμού των δικαιούχων στο Ολοκληρωμέ-
νο Πληροφοριακό Σύστημα (e-services) του
ΟΑΕΔ. 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του
Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία →
Ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ  

Με µεγάλη συµµετοχή και επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο Πανελλήνιο 
Τουρνουά Ελληνορωµαϊκής Πάλης στο Ζεφύρι 



Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ 4 και 5 Δεκεμβρίου στις
Αχαρνές για την ενίσχυση του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ 

«ΑΡΩΓΗ» και Βαμβακάρειος Ξενώνα 
Πρόσκληση

σε μικρούς και
μεγάλους απε-
υθύνει ο δήμα-
ρχος Αχαρνών
και το Δ.Σ των
δύο δομών
ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ
«ΑΡΩΓΗ» και
Βαμβακάρειος
Ξενώνας, του
Δήμου Αχα-
ρνών, για το ετή-
σιο Χριστουγεν-
νιάτικο Μπαζάρ
που θα  πραγμα-
τοποιηθεί το
Σάββατο 4 και
την Κυριακή 5
Δεκεμβρίου από
τις 10:00 π.μ έως
τις 19:00 μ.μ
(Μπόσκιζας και
Πλαταιών 23Α) .

Το Bazaar
στηρίζει τις δρά-
σεις των παι-
διών αποτελεί
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να προμηθευτείτε δώρα γι’ αυτούς που αγαπά-
τε!Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την ενίσχυση των
δομών που έχουν μοναδικό σκοπό και όραμα την εξασφάλιση της καθημερι-
νής και αξιοπρεπούς διαβίωσης των παιδιών που φιλοξενούνται.
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Εξοικονόμηση σημαντικού κόστους 
&  καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, 

Εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής
Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 

στον Δήμο Χαϊδαρίου.

Ξ
εκίνησε η εφαρμογή του
Συστήματος Ηλεκτρονικής
Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ

στον Δήμο Χαϊδαρίου. Το ΙΡΙΔΑ σχεδιά-
στηκε αρχικά για τις ανάγκες του Γενι-
κού Επιτελείου Αεροπορίας, παραχωρ-
είται στους ΟΤΑ δωρεάν από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών και είναι το πλέον
προηγμένο πρόγραμμα διακίνησης
εγγράφων στο Ελληνικό Δημόσιο. 

Με το πρόγραμμα διευκολύνεται η
διεκπεραίωση των διαδικασιών μέσα
στον Δήμο, επιταχύνεται η εξυπηρέτηση
των πολιτών και μειώνεται το λειτουρ-
γικό κόστος διακίνησης των εγγράφων,
καθώς η  έντυπη αλληλογραφία αντι-
καθίσταται από την ηλεκτρονική. Το
ΙΡΙΔΑ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρ-
εσίες πρωτοκόλλου, ψηφιακής διαχείρι-
σης και τήρησης αρχείου και λήψης
ψηφιακών υπογραφών, συμβάλλοντας
στη διαφάνεια των λειτουργιών του
Δήμου. 

Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Ντηνιακός
δήλωσε: «Ο Δήμος Χαϊδαρίου έκανε
άλλο ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονι-
σμού της λειτουργίας του.

Με το πρόγραμμα ΙΡΙΔΑ επιτυγχάνο-
υμε την αποδοτικότερη λειτουργία των
υπηρεσιών, την εξοικονόμηση σημαντι-
κού κόστους, την καταπολέμηση της
γραφειοκρατίας, αλλά και την προστασία
του περιβάλλοντος  χάρη στη σημαντική
μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και
μελανιών.

Ευχαριστώ όλα τα στελέχη του Δήμου
μας που εργάστηκαν για την εφαρμογή
του προγράμματος ΙΡΙΔΑ, ώστε από
σήμερα να μπορούμε να εξυπηρετούμε
τους Χαϊδαριώτες καλύτερα και γρηγορ-
ότερα, όπως τους αξίζει».

Η 1η συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας
στην Athens International Tourism and

Culture EXPO '21

Μ
ε απόλυτη επιτυχ ία ολοκληρώθηκε η διήμερη 8η Athens International
Tourism and Culture EXPO 21, στην  οποία συμμετείχ ε για πρώτη φορά ο
Δήμος Ελευσίν ας.

Μέσω της Αν τιδημαρχ ίας Τουρισμού και Διεθν ών  Σχ έσεων , υπό τον  αρμόδιο
Αν τιδήμαρχ ο, Δημήτρη Παπαγιάν ν αρο, με συν εκθέτες την  Ελευσίν α 2023 - Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης, την  ΕΦΑΔΑ, καθώς και επαγγελματίες στον  κλάδο
του τουρισμού, που δραστηριοποιούν ται στην  πόλη, ο Δήμος Ελευσίν ας συμμε-
τείχ ε με δικό του, αυτόν ομο, φυσικό και ψηφιακό περίπτερο.

Στο διήμερο, ο Δήμος ήρθε σε
B2B συν αν τήσεις και επαφές με
περισσότερα από 80 ξέν α πρακ-
τορεία αλλά και με εγχ ώρια, με
στόχ ο ν α εν τάξουν  στο πρόγραμ-
μά τους την  Ελευσίν α, ως τουρι-
στικό προορισμό.

Το εν διαφέρον  των  πρακτορ-
είων  για την  πόλη μας ήταν  ιδιαίτε-
ρα αυξημέν ο, δεδομέν ης μάλιστα,
και της επερχ όμεν ης διοργάν ωσης
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

Γι' αυτόν  τον  λόγο, οι επαφές
πρόκειται ν α συν εχ ιστούν  και το επόμεν ο διάστημα, καθώς στόχ ος για τον  Δήμο
είν αι τα μακροπρόθεσμα οφέλη αυτών  των  συν αν τήσεων .

Ο Δήμος ήρθε σε B2B συναντήσεις και επαφές με περισσότερα από 80 ξένα πρακτορεία αλλά και με εγχώρια,
με στόχο να εντάξουν στο πρόγραμμά τους την Ελευσίνα, ως τουριστικό προορισμό.
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ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST RAPID TEST ΣΗΜΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΒΟΥ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΒΟΥ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

Σ
ήμερα Τρίτη 30 Νοεμβρίου ο
Εθνικός Οργανισμός Δημό-
σιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα

προχωρήσει στη διενέργεια Rapid
Test για την ανίχνευση του κορωνο-
ϊού στον Δήμο Αχαρνών.

Η εξέταση θα είναι ΔΩΡΕΑΝ για
εμβολιασμένους και ανεμβολίαστο-
υς και θα πραγματοποιηθεί από τις
09:00 το πρωί μέχρι τις 14:30 το
μεσημέρι στην Πλατεία Καράβου. Οι
δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν τα
εξής:

Θα πρέπει να έχουν μαζί τους το
ΑΜΚΑ και την αστυνομική τους ταυ-
τότητα.

Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά
τις οδηγίες που προβλέπονται από
τα υγειονομικά πρωτόκολλα (μάσ-
κες, αποστάσεις ασφαλείας κτλ).  

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης
αποτελέσματος για τους διαγνωστι-
κούς ελέγχους πραγματοποιείται
από την ψηφιακή πύλη gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το τμήμα ύδρευσης
του Δήμου Φυλής
ενημερώνει  πως
λόγω εργασιών
συντήρησης, την
Τρίτη 30 Νοεμβρίου
θα διακοπεί η υδρ-
οδότηση στην περι-

οχή που περιλαμβά
νεται από το γήπεδο

του Ερμή έως τον
Άγιο Νεκτάριο καθώς
και στις οικίες πάνω
από τον ιερό ναό. 

Οι εργασίες θα ξεκι-
νήσουν 08.00 π.μ και
θα ολοκληρωθούν
στις 13.00 μ.μ. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,
κατόπιν  πρόσκλησης του Προέδρ-

ου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται
ν α συν εδριάσει την  Τετάρτη, 01-12-
2021 και ώρα 15:30. Η συν εδρίαση θα
πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη,
μέσω της υπηρεσίας e:
Presence.gov .gr. 

Συν εδρίαση 25η

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Συζήτηση επερώτησης της επικεφ-

αλής της παράταξης «Δύν αμη Ζωής» κ.
Ρ. Δούρου με θέμα τις προσφυγικές
πολυκατοικίες της Λεωφόρου Αλεξάν δρ-
ας.

2. Συζήτηση επερώτησης των  αν ε-
ξάρτητων  Περιφερειακών  Συμβούλων
κ.: Δ. Αν δρεάκου, Ε. Αποστολόπου-
λου, Π. Ασημακοπούλου με θέματο
σχ έδιο δράσης 2016-2019 της Περιφέρ-
ειας Αττικής για την  κοιν ων ική έν ταξη
των  Ρομά στη Δυτική Αττική. 

3. Συζήτηση επερώτησης του αν ε-
ξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου
κ.Π. Ασημακοπούλουμε θέμα τη λειτο-
υργία του ΧΑΔΑ στην  περιοχ ή Μαν -
δράκι-Κρίταμι του Δήμου Ύδρας, μετά
από τις επαν ειλημμέν ες πυρκαγιές στο
χ ώρο, με τελευταία αυτή στις
6/11/2021.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών  της 10ης,

11ης&12ης Συν εδρίασης έτους 2021
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

2. Συζήτηση επί του προσφάτως
ψηφισθέν τος Νόμου για τις λαϊκές αγο-
ρές. 

(Εισηγητής ο Εν τεταλμέν ος Περιφερ-

ειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)
3. Συζήτηση επί του παρουσιασθέν -

τος Στρατηγικού Σχ εδιασμού Περιφέρει-
ας Αττικής για αν τιμετώπιση πλημμυρ-
ικών  φαιν ομέν ων .  

(Εισηγητής ο Περιφερειάρχ ης κ. Γ.
Πατούλης)

4. Έγκριση οικον ομικών  καταστά-
σεων  χ ρήσης 2020 Περιφέρειας Αττι-
κής.

(Εισηγητής οΑν τιπεριφερειάρχ ης κ.
Ν. Πέππας)

5. Έγκριση αποτελεσμάτων  εκτέλε-
σης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττι-
κής Γ΄ τριμήν ου 2021.

(Εισηγητής οΑν τιπεριφερειάρχ ης κ.
Ν. Πέππας)

6. Γν ωμοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλον τικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)
διευθέτησης Ρέματος Πικροδάφν ης
(σύμφων α με την  υπ’αριθμ. 2313/2020
απόφαση του Σ.τ.Ε.).

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ. Ν. Παπαδάκης)

7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
333/2019 (ΑΔΑ: ΩΝΥ67Λ7-ΝΙΕ) απόφ-
ασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με
θέμα: «Αν άδειξη εκπροσώπων  του
Περιφερειακού Συμβουλίου στον  Ειδικό

Διαβαθμιδικό Σύν δεσμο Νομού Αττικής
(ΕΔΣΝΑ) σύμφων α με τις διατάξεις του
άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ. Α΄/07-06-2010) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχ ύει, και του άρθρου 2 της
αριθμ. οικ. 52546/16-12-2011 Υ .Α.
Υφυπ. Εσωτερικών  (ΦΕΚ 2854/τ.
Β΄/16-12-2011)», ως προς τους αν α-
δειχ θέν τες εκπροσώπους.

(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ.
Β. Κόκκαλης)

8. Έγκριση πρότασης και ορισμός
ποσού εξωδικαστικής - συμβιβαστικής
επίλυσης των  εκκρεμών  αν τιδικιών  με
την  εταιρεία με την  επων υμία
«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο
«ΙΝΤΡΑΚΑΤ», που αν εφύησαν  στο
πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αν άδοχ ος του οποίου
αν εδείχ θη η ως άν ω εταιρεία κατόπιν
διεν έργειας δημόσιου διαγων ισμού από
την  Περιφέρεια Αττικής, όπως αυτές
περιγράφον ταικαι αποτυπών ον ται στις

προσφυγές της αν αδόχ ου εταιρείας
κατά της Περιφέρειας Αττικής με αριθμ.
κατάθεσης: α) ΠΡ664/2018, β)
ΠΡ572/2018, γ)ΠΡ665/2018, δ)
ΠΡ1634/2018, ε) ΠΡ1205/2018, στ)
ΠΡ1208/2018, ζ) ΠΡ1204/2018, η)
ΠΡ1206/2018, θ) ΠΡ1635/2018 και ι)
ΠΡ826/2018 Προσφυγών , οι οποίες
εκκρεμούν  προς εκδίκαση εν ώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Αθην ών .

(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ.
Ν. Πέππας)

9. Έγκρισησκοπιμότητας και δαπάν -
ης για την  προμήθεια ράβδων  υπερ-
ιώδους ακτιν οβολίας που θα χ ρησιμο-
ποιηθούν  από τις υπηρεσίες της Περ-
ιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της απο-
φυγής της διασποράς της παν δημίας
Cov id – 19.

(Εισηγητής οΑν τιπεριφερειάρχ ης κ. Ι.
Κεχ ρής)

10. Έγκριση σκοπιμότητας και
δαπάν ης για υπηρεσίες τεχ ν ικής υπο-
στήριξης για την  έν ταξη της Περιφέρει-
ας Αττικής στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Υγιών  Περιφερειών  του Π.Ο.Υ .
(Regions f or Health).

(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ.
Ι. Κεχ ρής)

11. Γν ωμοδότηση επί της Στρατηγι-
κής Μελέτης Περιβαλλον τικών  Επι-
πτώσεων  (ΣΜΠΕ) για την  “Τροπο-
ποίηση του Γεν ικού Πολεοδομικού
Σχ εδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Βύρων α”.

(Εισηγητής ο Εν τεταλμέν ος Περιφερ-
ειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάν ν ης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΣυυννεεδδρρίίαασσηη  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ΑΑττττιικκήήςς  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  11  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  
Συζήτηση επί του παρουσιασθέντος Στρατηγικού Σχεδιασμού Περιφέρειας 
Αττικής για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ
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Ο Γιώργος
Π α π α ν δ ρ έ ο υ
συζητά με τους
πολίτες των Αχα-
ρνών για την Ανα-
γέννηση και  το
Μεγάλωμα της
Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή ς
Παράταξης. 

την Τρίτη 30
Νοεμβρίου στις
19:30 στην Κεντρι-
κή πλατεία Αχα-
ρνών, στο Cafe Del
Poeta.

Ο Γ.  Παπανδρέου
δίνοντας έμφαση
στη Δυτική Αττική

(ετοιμάζει εκδήλωση στο Περιστέρι), στον Νότιο
Τομέα (όπου έχουν δυνάμεις η Τόνια Αντωνίου
και ο πρώην βουλευτής Γιώργος Πεταλωτής),
στα βόρεια προάστια όπου τον τόνο δίνουν
αυτοδιοικητικοί της περιοχής αλλά και στην
Ανατολική Αττική .

Δ
εκάδες άγρια πτηνά θα βρουν και πάλι τον δρόμο της ελευθερίας, ύστερα από την επιτυχημένη
κοινή επιχείρηση των δασικών και αστυνομικών Αρχών στην υπαίθρια αγορά του Σχιστού, που
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή. Ενώ ταυτόχρονα εκφράστηκε η ισχυρή πολιτική βούληση για

πάταξη του φαινομένου της παράνομης διακίνησης και εμπορίας της άγριας ζωής.

Κ
ατηγορηματικά απέκλεισε
το εδεχ όμεν ο καθολικού
lockdown κατά την  εορτα-

στική περίοδο ο υπουργός Αν ά-
πτυξης και Επεν δύσεων  Άδων ις
Γεωργιάδης, σημειών ον τας πως
«δεν  υπάρχ ει καμία περίπτωση
ν α κλείσει η αγορά τα Χριστούγεν -
ν α».

Μιλών τας στον  ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωρ-
γιάδης σχ ολίασε την  εμφάν ιση της
ν έας μετάλλαξης Όμικρον  στην
Ευρώπη, τον ίζον τας ότι «όταν
κάτι γεν ν ιέται στον  πλαν ήτη,
δύσκολα το αποφεύγεις. Είν αι
όμως πάρα πολύ ν ωρίς για ν α εκτι-
μήσουμε τι είν αι αυτό το πράγμα.
Μια μετάλλαξη δεν  είν αι σίγουρο
αν  θα επικρατήσει. Φαίν εται ότι δε
δείχ ν ει ν α έχ ει προς το παρόν
πολύ μεγάλη ν όσηση».

Ωστόσο, αν έφερε ότι σε
περίπτωση που υπάρχ ει «ξέσπα-
σμα» της παν δημίας λόγω της Όμι-
κρον , η κυβέρν ηση επεξεργάζεται
έν α σχ έδιο.

«Προς το παρόν  δεν  έχ ει αλλά-
ξει κάτι στην  Ελλάδα. Η παν δημία
σταδιακά ξεφουσκών ει, αυτό
σημαίν ει ότι τα μέτρα που έχ ουμε
λάβει δουλεύουν , ο στόχ ος μας
είν αι ν α έχ ουμε γιορτές με
αν οιχ τά καταστήματα και αν οιχ τά

εστιατόρια για ν α δουλέψει ο
κόσμος και ν α κιν ηθεί η οικο-
ν ομία», δήλωσε χ αρακτηριστικά ο
κ. Γεωργιάδης.

Ερωτηθείς αν  εξετάζεται αύξηση
των  rapid test, σημείωσε ότι οποι-
οδήποτε μέτρο δεν  αφορά στους
εμβολιασμέν ους είν αι στο τραπέζι,
αν άλογα με την  εξέλιξη της παν -
δημίας. Πάν τως, ξεκαθάρισε ότι
αυτή τη στιγμή δεν  εξετάζον ται
ν έα μέτρα. «Είν αι λάθος με το που
ξεκιν άν ε κάποια μέτρα, την  επο-
μέν η ν α συζητάμε για ν έα μέτρα.
Πρώτα πρέπει ν α εφαρμόσεις τα
μέτρα που πήρες, ξέρουμε ότι θες
14 μέρες για ν α μετρήσεις την
πραγματική επίπτωση του μέτρου
που λαμβάν εις, άρα στα μέσα της
εβδομάδας θα ξέρουμε πόσο απέ-
δωσαν . 

Αν  συν εχ ίσει η πτωτική πορεία
του Cov id, δεν  έχ ουμε καν έν αν
λόγο ν α ταλαιπωρήσουμε καν έ-
ν αν  συμπολίτη μας», εξήγησε.

Σχ ετικά με τον  υψηλό αριθμό
ν εκρών  που καταγράφει η Ελλάδα,
ο υπουργός Αν άπτυξης τον  απέ-
δωσε στο γεγον ός ότι οι πολίτες
ηλικίας άν ω των  60 ετών  δεν  είν αι
εμβολιασμέν οι σε μεγάλο ποσο-
στό. 

«Ο λόγος που έχ ουμε υπερβολι-
κά περισσότερους θαν άτους από
ότι για παράδειγμα η Αυστρία ή η
Γερμαν ία που τα ποσοστά εμβο-
λιασμού είν αι στο 90%, είν αι ότι
εμείς είμαστε στο 70%. Γι’ αυτό και
λέμε διαρκώς ν α εμβολιαστούν . Το
20% των  ηλικιωμέν ων  που θα
κολλήσουν , θα καταλήξουν  στο
ν οσοκομείο», επισήμαν ε.

Άδωνις Γεωργιάδης: Καμία περίπτωση να κλείσει 
η αγορά τα Χριστούγεννα

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα πληρώνεται 
το εποίδομα παιδιού
Σήμερα 30 Νοεμβρίου 2021, θα καταβάλει τα επιδό-

ματα ο Οργαν ισμός Προν οιακών  Επιδομάτων  και Κοι-
ν ων ικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Συγκεκριμέν α, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τα εξής επιδό-

ματα:
- Επίδομα παιδιού: Δικαιούχ οι 820.486 - 179.800.000
ευρώ.
- Επίδομα στέγασης: Δικαιούχ οι 281.450 – 34.200.412
ευρώ.
- Ελάχ ιστο Εγγυημέν ο Εισόδημα: Δικαιούχ οι 238.537
– 52.575.463 ευρώ.
- Αν απηρικά: Δικαιούχ οι 173.827 - 71.412.487 ευρώ.
- Στεγαστική συν δρομή: Δικαιούχ οι 875 - 323.504
ευρώ.
- Επίδομα ομογεν ών : Δικαιούχ οι 6.362 - 224.152
ευρώ.
- Σύν ταξη αν ασφάλιστων  υπερηλίκων /1296/1982:
Δικαιούχ οι 19.010 – 6.885.222 ευρώ.
- Επίδομα κοιν ων ικής αλληλεγγύης υπερηλίκων : Δικαι-
ούχ οι 16.061 – 4.789.073 ευρώ.
- Έξοδα κηδείας: Δικαιούχ οι 93 - 74.088 ευρώ.
- Επίδομα γέν ν ησης: Δικαιούχ οι 12.743 - 12.829.637
ευρώ.
- Ορειν ών  και μειον εκτικών  περιοχ ών : Δικαιούχ οι
3.874 - 1.936.800 ευρώ.
- Κόκκιν α δάν εια 2019: Δικαιούχ οι 2.616 – 211.561
ευρώ.
- Πρόγραμμα Γέφυρα Α’ Κατοικία: Δικαιούχ οι 73.233 -
15.948.394 ευρώ.
- Προστατευόμεν α τέκν α θαν όν των  σε φυσικές κατα-
στροφές: Δικαιούχ οι 6 - 6.000 ευρώ.
- Επίδομα αν αδοχ ής: Δικαιούχ οι 360 – 188.133 ευρώ.
Σύν ολο δικαιούχ ων : 1.649.533
Σύν ολο καταβολών  : 381.404.926

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΙΝΑΛ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Σήμερα 30 Νοεμβρίου στην 
Κεντρική Πλατεία Αχαρνών 

Συντονισμένη επιχείρηση κατάσχεσηςΣυντονισμένη επιχείρηση κατάσχεσης
άγριων πτηνών στο παζάρι του Σχιάγριων πτηνών στο παζάρι του Σχιστούστού

Ειδικότερα, όπως έγιν ε γν ωστό,
κατά τη διάρκεια της επιχ είρησης
κατασχ έθηκαν  256 καρδερίν ες,
100 λούγαρα, 32 σκαρθάκια, 17
φαν έτα, 6 φλώροι, 5 σιρλοτσίχ λο-
ν α, τρεις ν τουν ιάδες, δύο γαλαζο-
παπαδίτσες, δύο τουρλιά και μία
βουν οπαπαδίτσα, τα οποία μετα-
φέρθηκαν  στις εγκαταστάσεις του
Συλλόγου Προστασίας Άγριας
Ζωής «ΑΝΙΜΑ» στην  Καλλιθέα για
ν α εξεταστούν  κτην ιατρικά, ν α
τραφούν  σωστά και ν α επαν ακάμ-
ψουν , ώστε ν α πάρουν  σύν τομα
τον  δρόμο της απελευθέρωσης
στο φυσικό τους περιβάλλον .
Όσα πτην ά χ ρειάζον ται περίθαλ-
ψη, θα παραμείν ουν  περαιτέρω
στις εγκαταστάσεις του Συλλό-
γου.Εν ώ, οι παραβάτες θα οδηγηθ-
ούν  στη Δικαιοσύν η για ν α τους
αποδοθούν  οι προβλεπόμεν ες
από τον  δασικό κώδικα ευθύν ες.   

Τον  συν τον ισμό της επιχ είρη
σης είχ αν  τα υπουργεία Περι-

βάλλον τος & Εν έργειας και Προ-
στασίας του Πολίτη, με τη συν δρ-
ομή της Θηροφυλακής και των  

Κυν ηγετικών  Οργαν ώσεων .
Όπως ξεκαθάρισε ο υφυπουργός

ΠΕΝ Γιώργος Αμυράς: «Τα είδη
άγριας ζωής δεν  προορίζον ται ν α
ζουν  εγκλωβισμέν α στα κλουβιά
αλλά ελεύθερα στη φύση. 

Η παγίδευση και διακίν ησή τους
στις υπαίθριες αγορές ή μέσω
ηλεκτρον ικού εμπορίου, είν αι
παράν ομη δραστηριότητα, την  

οποία τα δύο υπουργεία έχ ουμε
αποφασίσει ν α "τσακίσουμε", σε
συν εργασία με τα δασαρχ εία, τις
κυν ηγετικές οργαν ώσεις, τις φιλο-
ζωικές οργαν ώσεις και τους
πολίτες».

Σημειών εται ότι εδώ και χ ρόν ια
είν αι γν ωστή στις δημόσιες αρχ ές
η παράν ομη παγίδευση με κόλλες
και ξόβεργες και στη συν έχ εια
παράν ομη αγοραπωλησία των
ειδών  της άγριας παν ίδας, κυρίως
μικρών  «ωδικών » πουλιών  σε
υπαίθριες αγορές ή μέσω του δια-
δικτύου.

Όπως υπογραμμίζεται σε σχ ετι-
κή αν ακοίν ωση: «Οι πολιτικές
ηγεσίες των  δύο υπουργείων  είν αι
αποφασισμέν ες ν α εξαλείψουν
κάθε παράν ομη δράση».

Στη δράση συμμετείχ αν  αν ώτα-
τοι αξιωματικοί της Ελλην ικής
Αστυν ομίας και δύο ομάδες ΔΙΑΣ,
οκτώ δασικοί υπάλληλοι από το
ΥΠΕΝ και το τοπικό δασαρχ είο
καθώς και εν ν έα θηροφύλακες της
Κυν ηγετικής Ομοσπον δίας Στερε-
άς Ελλάδας.
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Πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθεί σε
χαμηλοσυνταξιούχους, υγειονομικούς και
άτομα με αναπηρία η έκτακτη οικονομική
ενίσχυση που ανακοίνωσε από το βήμα της
Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ το ύψος
αυτού θα διαφοροποιείται ανάλογα με την
ομάδα των δικαιούχων.

Οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι υπερβαίνουν το ένα
εκατομμύριο και σε αυτούς θα πρέπει να προστε-
θούν και εκείνοι που λαμβάνουν το ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα, οι οποίοι στις 15 Δεκεμβρίου
θα δουν διπλάσιο ποσό στους λογαριασμούς τους.

Αυτόματα και χωρίς αίτηση η κατάθεση στους
λογαριασμούς

Η έκτακτη ενίσχυση θα δοθεί προς όλους χωρίς
να χρειαστεί να καταθέσουν κάποια αίτηση πιο
πριν καθώς το σύστημα μπορεί να τους αναγ-
νωρίσει αυτόματα.

Αναλυτικότερα για τους 173.000 ΑΜΕΑ η
ενίσχυση θα γίνει χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Θα
κατατεθούν απευθείας στους ατομικούς τους λογα-
ριασμούς, θα είναι ακατάσχετα και δεν θα χρεια-
στεί αίτηση σε κάποια πλατφόρμα.

Το ίδιο ισχύει και για τους συνταξιούχους, οι
οποίο εφόσον πληρούν τα κριτήρια δεν θα απαιτ-
ηθεί να υποβάλλουν αιτήσεις σε ηλεκτρονική πλα-
τφόρμα, καθώς μέσω του συστήματος «ΗΛΙΟΣ»
το Υπουργείο Εργασίας γνωρίζει τα ποσά σύνταξ-
ης των δικαιούχων και σε συνεργασία με το Υπο-
υργείο Οικονομικών, μπορεί να εντοπίσει τους
δικαιούχους, που θα λάβουν τα χρήματα απευθ-
είας στο λογαριασμό τους.

Σε ό,τι αφορά το επίδομα για τους υγειονομι-
κούς, θα καταβληθεί και αυτό χωρίς αίτηση αλλά
μόνο στους υγειονομικούς της πρώτης γραμμής,
δηλαδή σε όσους έρχονται σε επαφή με ασθενείς,
και θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για τον υπο-
λογισμό του όπως τον Απρίλιο του 2020 που είχαν
λάβει και πάλι μισό μισθό ενώ εξαιρούνται όσοι
υγειονομικοί βρίσκονται σε αναστολή εργασίας.

Ειδικότερα, στους υγειονομικούς των νοσοκο-
μείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ θα δοθεί
επίδομα ίσο προς το ήμισυ του καταβαλλομένου
μηνιαίου βασικού μισθού με τη μισθοδοσία Δεκεμ-
βρίου. Το βοήθημα θα λάβουν περί τους 100.000
υγειονομικούς, με κόστος περί τα 90 εκατ. ευρώ.

Για παράδειγμα: Νοσηλευτής σε δημόσιο νοσο-
κομείο με μισθό 1.000 ευρώ θα λάβει έκτακτο
βοήθημα 500 ευρώ. 

Μαζί με τον μισθό του θα λάβει συνολικά 1.500
ευρώ. Ιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο με μισθό
2.000 ευρώ θα λάβει εντός του Δεκεμβρίου έκτακ-
το βοήθημα 1.000 ευρώ. Μαζί με τον μισθό του θα
λάβει συνολικά 3.000 ευρώ.

Το επίδομα όπως συνέβη και σε άλλες περι-
πτώσεις έκτακτης ενίσχυσης το 2020, δεν θα υπό-
κειται κανενός είδους κατάσχεση, για οφειλές σε
τρίτους ή στο Δημόσιο.

Προς ώρας, από όλες τις αρμό-
διες πηγές εκπέμπεται το ίδιο μήν-
υμα: Δεν υπάρχει πιθανότητα γενι-
κού lockdown, ωστόσο εάν διαπι-
στωθεί επιδείνωση θα ενεργοποιηθ-
εί εφεδρικό σχέδιο για την ανάσχεση
της πανδημίας.

Αποφάσεις για ν έα μέτρα έρχ ον ται τα
επόμεν α 24ωρα, υπό τη σκιά της
μετάλλαξης Όμικρον , όμως προς το
παρόν  η κυβέρν ηση κρατά κλειστά
χ αρτιά για το ποιο θα είν αι το οριστικό
πλάν ο με το οποίο θα φτάσουμε μέχ ρι
τα Χριστούγεν ν α.

Ήδη, από την  προηγούμεν η εβδομά-
δα, πολλές είν αι οι πληροφορίες που
έχ ουν  διαρρεύσει, εν ώ αρκετές περισ-
σότερες είν αι οι προτάσεις που έχ ουν
κάν ει οι επιστήμον ες. Ο κυβερν ητικός
εκπρόσωπος, Γιάν ν ης Οικον όμου,
πάν τως, στη σημεριν ή καθιερωμέν η
εν ημέρωση των  δημοσιογράφων , δεν
έδωσε καν έν α στίγμα, επαν αλαμβά-
ν ον τας ότι αποκλείεται lockdown και
ότι η κυβέρν ηση παραμέν ει προσηλω-
μέν η στα μέτρα που έχ ουν  αν ακοι-
ν ωθεί.

Έν α-έν α τα μέτρα και πόσο πιθαν ά
είν αι

Αύξηση των  rapid tests για τους

αν εμβολίαστους από 2 σε 3 την  εβδο-
μάδα και απαίτηση ν α είν αι ημερήσια
και όχ ι 48ωρου. Είν αι μια από τις προ-
τάσεις που θα εξεταστεί στη συν εδρία-
ση των  εμπειρογν ωμόν ων  του υπουρ-
γείου Υγείας.Επικρατέστερο είν αι το
σεν άριο για επιστροφή της υποχ ρεωτι

κής χ ρήσης μάσκας σε όλους τους
εσωτερικούς και εξωτερικούς χ ώρους.

Στο στόχ αστρο αν απόφευκτα θα
μπει η εστίαση, τουλάχ ιστον , βγαίν ει
από το συρτάρι και επαν αξιολογείται το
εν δεχ όμεν ο ν α αποκλειστούν  οι αν εμ-

βολίαστοι και από τους εξωτερικούς
χ ώρους και ν α μην  επιτρέπεται η είσο-
δος ούτε με αρν ητικό rapid test.

Είσοδος των  αν εμβολίαστων  στα
σούπερ μάρκετ με αρν ητικό rapid test.
Το εν δεχ όμεν ο φαίν εται ν α απομα-
κρύν εται.

Λιγότερες πιθαν ότητες έχ ει η αλλαγή
του ωραρίου στην  εστίαση.

Το κλείσιμο των  σχ ολείων  έχ ει ζητή-
σει επαν ειλλημέν α ο διευθυν τής
Β΄ΜΕΘ στο ν οσοκομείο «Παπαν ικολά-

ου», Νίκος Καπραβέλος, κάτι που όμως
έχ ει απορρίψει πολλές φορές η υπο-
υργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Η Επιτροπή συν εδριάζει άτυπα
σήμερα και την  Τετάρτη θα υπάρξει η
εισήγηση.

Τι είπε για τα ν έα μέτρα ο Γιάν ν ης
Οικον όμου

«Δεν  θα πάμε σε lockdown, κάν ουμε
ό,τι είν αι δυν ατόν  μέσα από τα μέτρα
που εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή»
αρκέστηκε ν α σχ ολιάσει ο κ. Οικον ό-
μου, απορρίπτον τας «μικρό, μεσαίο ή
μεγάλο lockdown», εν ώ υπογράμμισε
ξαν ά πως «δεν  σκεφτόμαστε μέτρα με
περιορισμούς στους εμβολιασμέν ους».
«Δεν  θα κλείσει η χ ώρα» σημείωσε.

Στην Ελλάδα το εμβόλιο της Pfizer
για τα παιδιά 5-11 ετών μετά τις 20
Δεκεμβρίου

Μετά τις 20 Δεκεμβρίου θα είν αι διαθ-
έσιμο στην  Ελλάδα το εμβόλιο της
Pf izer για παιδιά ηλικίας 5-11 ετών
όπως χ αρακτηριστικά είπε ο Γεν ικός
Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φρον τίδας
Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους.Στην
χ ώρα μας άν ω της ηλικίας των  12 ετών
χ ορηγείται το 1/3 από αυτό που χ ορη-
γείται στους εν ήλικες. 

Nέα μέτρα έρχονται τα επόμενα 24ωρα, 
υπό τη σκιά της μετάλλαξης Όμικρον
Ποια βγαίνουν από το συρτάρι και ποια απορρίπτονται. 

ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
Αυτόματα και χωρίς αίτηση η κατάθεση 
στους λογαριασμούς
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

αριθμ.28ης / 2021  συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.: 203      
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί

της υπ’ αριθμ. 304/2021 απόφ-
ασης  της Οικονομικής Επιτρο-
πής με θέμα : «Αναπροσαρμο-
γή Τελών χρήσεως υπεδάφους

Έτους 2022».

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την 18η Νοεμβρίου  2021,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00
μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημό-
σια συνεδρίαση μέσω τηλε-
διάσκεψης, σύμφωνα με την
υπ΄ αριθμ. 429/12-03-2020
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Υπουργών Οικονομικών, Εσω-
τερικών και Επικρατείας (Β’
850/13-03-2020), η οποία αντι-
κατέστησε την υπ’ άριθμ.
πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-
2005  Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση (Β’ 539), το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου,
ύστερα από την υπ’αριθμ.
25575/12-11-2021, έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου
Δημοτικού Συμβουλίου, κου
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ. ΤΣΟΚΑ,
σύμφωνα με την διαδικασία
των διατάξεων των άρθρων 67,
της παρ. 51  (όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις
του άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
στην έναρξη της συνεδρίασης,
συμμετείχαν 31 μέλη του
Συμβουλίου. Στο συγκεκριμένο
θέμα, συνολικά  συμμετείχαν 32
από τα 33 μέλη.

1) Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) Π Α Π Α ΔΟ Π ΟΥΛΟ Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ         
6) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

8) Κ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ Λ Α Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

9) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
13) ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) Π Α Π Α ΔΟ Π ΟΥΛΟ Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
22) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24) ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
27) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
28) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
31) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
32) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Στην συνεδρίαση συμμετείχε
ο Δήμαρχος κος Νικόλαος
Μελετίου.

Μετά τη διαπίστωση της
νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος,
κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρ-
υξε την

Έναρξη, της μέσω τηλεδιάσ-
κεψης της συνεδρίασης, σύμφ-
ωνα με την υπ΄ αριθμ. 429/12-
03-2020 Κοινή

Υπουργική Απόφαση Υπο-
υργών Οικονομικών, Εσωτερ-
ικών και Επικρατείας (Β’
850/13-03-2020), η

οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση

(Β’ 539).Εισηγούμενος το 5ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης
,σύμφωνα με τις δ/ξεις  της
παρ. 7 του

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε με τις
δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 74
του Ν.4555/2018 με τίτλο:
«Λήψη απόφασης επί της υπ’
αριθμ. 304/2021 απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής με
θέμα : «Αναπροσαρμογή
Τελών χρήσεως υπεδάφους
Έτους 2022», έθεσε υπόψη των
μελών την υπ’ αριθμ. 304/2021
απόφαση της Οικονομικής Επι-
τροπής,  με ΑΔΑ: Ω5Ξ1ΩΨΝ-
Ν62, η οποία επισυνάπτεται,
στην οποία εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία, η Μηδενική ανα-
προσαρμογή των συντελε-
στών, σε σχέση με την υπ’
αριθμ. 228/2020, προγενέστερη
Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ως εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 11, του
Ν. 4623/2019, που αφορά τον
ορισμό Φόρων, Τελών, Δικαιω-
μάτων  και Εισφορών,  η συζήτ-
ηση  επί των θεμάτων ,πραγμα-
τοποιείται με βάση το σχέδιο
της Οικονομικής Επιτροπής,
και τυχόν εναλλακτικών προτά-
σεων, οι οποίες συντάσσονται
και κατατίθενται, σύμφωνα με
την ανωτέρω κείμενη Νομοθ-
εσία.

Ως εκ τούτου, όλες οι τοποθ-
ετήσεις είναι σεβαστές, αλλά θα
πρέπει να στοιχειοθετηθούν με
ολοκληρωμένη πρόταση,
δηλαδή, να συντάσσονται από
τις Παρατάξεις, να κατατίθενται
και να λαμβάνουν την γνω-
μοδότηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας, για να τίθενται σε
ψηφοφορία.

Επίσης, έγκυρες  θεωρούνται
οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης,
κατατεθειμένης πρότασης.

Σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, όταν υπάρχουν
παραπάνω από δύο προτά-
σεις, συζητούνται διακριτά και
τίθενται σε ψηφοφορία στο
τέλος.

Επίσης, είναι υποχρεωτικό,
να λαμβάνεται υπόψιν, η
άποψη της Υπηρεσίας, αλλά
δεν είναι αποτρεπτικό, να τεθεί
σε ψηφοφορία οποιαδήποτε
πρόταση, η οποία δεν είναι
σύννομη, με βάση τους κανονι-
σμούς,  αρκεί να πάρει την
έγκριση του Σώματος.

Σχετικά με την Αναπροσαρ-
μογή Τελών Χρήσεως Υπεδάφ-
ους, Οικ. Έτους 2021, κατατέθη-
καν, πλην της Οικονομικής
Επιτροπής, οι εξής, δύο (2)
προτάσεις, από τους επικεφα-
λής των συνδυασμών της αντι-
πολίτευσης:

1.Ο επικεφαλής του συνδυα-
σμού «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», κος Ηλίας Ιωάν-
νης, κατέθεσε την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 25889/16.11.2021,  πρό-
ταση η οποία επισυνάπτεται
στην παρούσα απόφαση, και
γνωστοποιήθηκε σε όλα τα
μέλη του Σώματος, κατά την
διάρκεια του Δημοτικού
Συμβουλίου, όπου  πρότεινε
αύξηση των Τελών Υπεδάφους
της τάξεως του 10%.  

2. Ο επικεφαλής του συνδυα-
σμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κος Τσοκάν-
ης Αλέξανδρος, κατέθεσε  την

υπ’ αριθμ. 25799/16.11.2021
πρόταση, η οποία επισυνάπτε-
ται στην παρούσα απόφαση,
και γνωστοποιήθηκε σε όλα τα
μέλη του Σώματος, κατά την
διάρκεια του Δημοτικού
Συμβουλίου, όπου  πρότεινε
αύξηση των Τελών Υπεδάφους
της τάξεως του 10%.  

Οι προτάσεις των επικεφα-
λής των Δημοτικών Παρατά-
ξεων που κατατέθηκαν, αξιολο-
γήθηκαν από την Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου Ασπρ-
οπύργου,  ως εξής :

1.Του κου Ηλία Ιωάννη, με το
από 16.11.2021 έγγραφο του
Διευθυντή της Οικονομικής
Υπηρεσίας Δ.Α, κου Φίλιππου
Πάνου,  έγινε δεκτή.

2.Του κου Αλέξανδρου Τσο-
κάνη, με το από 17.11.2021
έγγραφο του Διευθυντή της
Οικονομικής Υπηρεσίας Δ.Α,
κου Φίλιππου Πάνου, έγινε
δεκτή.

Ακολούθησε διαλογική
συζήτηση μεταξύ των μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου των
οποίων οι απόψεις και τοποθε-
τήσεις τους αναλυτικά είναι
καταγεγραμμένες, στα απομαγ-
νητοφωνημένα πρακτικά της
συνεδρίασης.

Με πρόταση του Προέδρου,
αναφορικά με την σύμπτυξη
των προτάσεων των επικεφα-
λής των δύο παρατάξεων,   που
εισηγήθηκαν στην Οικονομική
Υπηρεσία, την αύξηση των
Τελών Υπεδάφους της τάξεως
του 10%, τάχθηκε σύσσωμο  το
Σώμα, και ως εκ τούτου, η ψηφ-
οφορία θα διενεργηθεί σε ένα
σκέλος, δηλαδή, με την πρότα-
ση της Υπηρεσίας, και με την
σύμπτυξη των προτάσεων της
Αντιπολίτευσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά
την προαναφερόμενη διαδι-
κασία και αφού έλαβε υπόψη:
� Την εισήγηση και

πρόταση του Προέδρου, κ.
Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, 
� Την τοποθέτηση του

Δημάρχου Ασπροπύργου, κου
Νικολάου Ι. Μελετίου,
� Την υπ΄αριθμ.

304/2020 (ΑΔΑ: Ω5Ξ1ΩΨΝ-Ν62)
Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, 
� Την υπ’ αριθμ. πρωτ.

25889/16.11.2021 κατατεθείσα
πρόταση, του επικεφαλής του
σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ ,
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ -
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», κου Ηλία Ιωάν-
νη,

� Την υπ’ αριθμ.
25799/16.11.2021 κατατεθείσα
πρόταση, του επικεφαλής του 

συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ
Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κου Τσοκάνη
Αλέξανδρου,
� Την τοποθέτηση, του

Διευθυντή της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δ.Α., 
� Το από 16.11.2021

έγγραφο του Διευθυντή της
Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δ.Α., σε απάντηση της πρότα-
σης του κου Ηλία Ιωάννη,
� Το από 17.11.2021

έγγραφο του Διευθυντή της
Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δ.Α, σε απάντηση της πρότα-
σης του κου Τσοκάνη Αλέξαν-
δρου,
� Το άρθρο 11, του Ν.

4623/2019, που αφορά τον ορι-
σμό Φόρων, Τελών, Δικαιωμά-
των  και Εισφορών,
� Τις τοποθετήσεις των

κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων, και την διαλογική
συζήτηση μεταξύ των μελών
του Δ.Σ., όπως έχουν διατ-
υπωθεί στα πλήρη απομαγ-
νητοφωνημένα Πρακτικά της
Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε  ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της λήψης απόφ-
ασης, επί της υπ’ αριθμ.
304/2021 απόφασης  της Οικο-
νομικής Επιτροπής με θέμα:
«Αναπροσαρμογή Τελών Χρή-
σεως Υπεδάφους, Οικ. Έτους
2022,» τάχθηκαν δέκα έξι  (16)
μέλη  του συμβουλίου, και ονο-
μαστικά οι κ.κ.: 

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
8. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
13)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 5 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΥΠΕΡ της πρότασης των δύο
συνδυασμών της Αντιπολίτευ-
σης,  για την Αναπροσαρμογή
Τελών Χρήσεως Υπεδάφους,
Οικ. Έτους 2022, τάχθηκαν
δέκα έξι (16) μέλη και ονομαστι-
κά :

1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
6)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
8)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
9)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
12)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
14)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
15) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
16) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σύμφωνα με την παρ.4, του

άρθρου 96, του Ν. 3663/2006,
στο συμβούλιο σε περίπτωση
ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος
του Προέδρου, 

και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  την Μηδενική Ανα-
προσαρμογή Τελών χρήσεως
Υπεδάφους, Οικ. Έτους 2022,
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
304/2020 Απόφαση της Οικονο-
μικής Επιτροπής του Δήμου
Ασπροπύργου, με ΑΔΑ :
Ω5Ξ1ΩΨΝ-Ν62, η οποία επι-
συνάπτεται στην παρούσα
απόφαση, ήτοι:

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό 203.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

ΔΔ..  ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑΣΣ  --ΕΕΙΙΔΔΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ::  
ΑΑπποογγρρααφφόόμμαασσττεε,,  δδεείίχχννοουυμμεε  ττηη
δδύύννααμμηη  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  μμααςς

Η
Απογραφή Κτιρίων  και Πληθυσμού από την  Ελλην ική Στατιστική Αρχ ή
(ΕΛΣΤΑΤ) βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλους τους Δήμους και τις Κοιν ότητες της
χ ώρας μας. Πρόκειται για μια διαδικασία που διεξάγεται σύμφων α με το

ν ομικό πλαίσιο των  Γεν ικών  Απογραφών  2021 το οποίο ορίζει ο ν όμος
4772/2021(ΦΕΚ 17/Α’/05-020-2021).

Στην  Απογραφή Κτιρίων  και την  εξέταση των  στοιχ είων  που προκύπτει από αυτή
στηρίζον ται μεταξύ άλλων  ο αν τισεισμικός σχ εδιασμός, οι υποδομές εν έργειας και
μεταφορών  και η γεν ικότερη τοπική και περιφερειακή αν άπτυξη εν ώ μέσω της 

Απογραφής Πληθυσμού καταγράφεται ο
μόν ιμος και ν όμιμος πληθυσμός των  περ-
ιοχ ών .

Στο πλαίσιο της Απογραφής δε συλλέγον -
ται στοιχ εία για την  ιδιοκτησία, το εμβαδόν ,
τυχ όν  πολεοδομικές παραβάσεις που αφο-
ρούν  τα προς απογραφή κτίρια. 

Τα στοιχ εία που συλλέγον ται είν αι εμπι-
στευτικά και αξιοποιούν ται μόν ο για την
κάλυψη στατιστικών  αν αγκών .

Ο Δήμος μας έχ ει ήδη επισημάν ει τη σημασία της Απογραφής στη διασφάλιση των
ρυθμών  αν άπτυξης της κοιν ων ίας μας. "Απογραφόμαστε, δείχ ν ουμε τη δύν αμη του
Δήμου μας".
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

48
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 η «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ»

Η ΕΤΕΜ ζητεί:Η ΕΤΕΜ ζητεί:

Εργάτες Παραγωγής για το εργοστάσιο της,
που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής.

Οι κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκον τα
είν αι: 
Εκτέλεση των  εργασιών  σύμφων α με τις
οδηγίες που έχουν  δοθεί για τη θέση.
Τήρηση των  ισχυόν των  καν ον ισμών  και
προτύπων  ασφαλείας.
Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
Διασφάλιση της ποιότητας των  παραγόμε-
νων  προϊόν των .
Αναφορά στον  προϊστάμενο βάρδιας των
τεχ ν ικών  παρατηρήσεων  σχ ετικών  με
την  εύρυθμη λειτουργία των  μηχανών .
Οι υποψήφιοι, πρέπει ν α διαθέτουν  τα
ακόλουθα προσόντα: 

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχαν ικές
και παραγωγικές μονάδες.
Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότ-
ητα.
Οργάν ωση, ταχύτητα και διάθεση για ερ-
γασία.
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.
Η θέση προσφέρει δυν αμικό περιβάλλον
εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, βελτίωση και
ανάπτυξη προσόντων , πρόσθετη ασφαλι-
στική κάλυψη και ευκαιρίες εξέλιξης σε έ-
ν αν  δυν αμικό και συν εχώς αν απτυσσό-
μενο διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104898644 –
2104898520, 6974402644 – 6974402520
Email: HumanResources@etem.com

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την εταιρία
ΕΤΕΜ στη Μαγούλα
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ΕΣΚΑΝΑ: Νίκη για τα 
κορίτσια του Πανελευσινιακού
εκτός έδρας
Άλλη μία ν ίκη για τις Γυν αίκες  του Παν ελευ-
σιν ιακού ΑΟΚ στο ΔΑΚ Κορυδαλλού με σκορ
38-31 επί της ομάδας του Πήγασου Κορυδαλ-
λού στα πλαίσια της 7ης αγων ιστικής της Α'
Κατηγορίας ΕΣΚΑΝΑ.
Πάρα τις σημαν τικές ελλείψεις και τον  τραυμα-
τισμό της Πολυζώτη στο δεύτερο δεκάλεπτο, η
ομάδα του Παν ελευσιν ιακού δεν  άφησε περ-
ιθώρια αμφισβήτησης και συν εχίζει με σοβαρ-
ότητα στην  κούρσα του πρωταθλήματος.

Επέστρεψε στις επιτυχίες ο
Εθνικός Πανοράματος

Ο Εθν ικός Παν οράματος επέστρεψε στις ν ίκες και
επικράτησε για την  8η αγων ιστική της Εν ωσης Ασπρ-
οπύργου με 2-0.
Τα τέρματα της ομάδος του Γιώργου Αδάκτυλου
σημείωσαν  οι Γεγές(38′) και Τσουτσάν ης(48′).
Διαιτητής ήταν   ο Κων σταν τιν ίδης. Βοηθοί: Αν δρέου-
Καραγιάν ν ης.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: Μολν ταβάν , Καλα-
μούτσος, Μιχ αηλίδης, Πουλικίδης(72′ Μαν ασίδης Δ.),
Παν αϊλίδης, Τζαν έτος, Τσουτσάν ης, Γεγές, Μαν ασίδης
Αν .(66′ Μαν ασίδης Αλ.), Κατσίκης(85′ Καβάκος), Γεωρ-
γιάδης.(72′ Αν δριώτης).

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Μπουλούμπασης, Αξιώτης, Τυρλής
Η.(81′ Ντάλν τι), Καρδάμης, Ρέτζος, Τυρλής Χ., Τσιρικ-
λός, Στύλλα, Ρούπλλι, Κουρουπάκης(67′ Νεστουράι),
Πέτσας.

Η Λαμπερή 1-0 τον
Θρασύβουλο
Η Λαμπερή Ελευσίν ας για την  8η αγων ιστική
της Α΄κατηγορίας σημείωσε την  πρώτη της
ν ίκη στο πρωτάθλημα επί του Θρασύβουλου

με 1-0 και βελτίωσε την  βαθμολογική της
θέση.

Το τέρμα που έδωσε το τρίπον το σημείωσε  ο
Βλασσόπουλος στο 80′.

Διαιτητής ήταν  ο Λάμπρου.Βοηθοί: Σμαήλος,
Νάκος.

ΛΑΜΠΕΡΗ: Γκούν ας, Ρούπας, Λαμπράκος,
Ρέρρας, Μποφίλιος, Κακούσιος(88′ Κόρμπι),
Δαούλας, Χατζής, Τζάν ος(78′ Αν αστασόπου-
λος), Βλασσόπουλος, Παππάς(64′ Χιον ίδης).

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Ελθίν ι, Λύτρας, Ευθυμιάδης,
Πετράκης, Αγγελόπουλος, Αλεξόπουλος(46′
Βασιλείου), Μιχάλης, Καμπόλης, Καψάλας,
Κον τούλης, Λιόσης(90′ Καραβέρ).

O Aστέρας
Μαγούλας 3-1
στην Μάνδρα
τον ΠΑΟΚ

Συν εχ ίζον τας τις καλές
του εμφαν ίσεις στο
πρωτάθλημα ο Αστέρας
Μαγούλας πέρασε
αλώβητος από την
Μάν δρα και επικράτησε
για την  8η αγων ιστική του
ΠΑΟΚ με 3-1
συν εχ ίζον τας αήττητος
το πρωτάθλημα. 
Ο αγών ας έγιν ε σε έν α
ακατάλληλο αγων ιστικό
χ ώρο που εγκυμον ούσε
κιν δύν ους για τους
ποδοσφαιριστές.
Τα τέρματα της ομάδος
του Γιάν ν η Μπότση
σημείωσαν  οι Τεπετόβ 8',
Παπακων σταν τίν ου(76′,
89′).

Για λογαριασμό του ΠΑΟΚ
το τέρμα σημείωσε ο
Χατζηαν των άκης 42′.
Ο ΠΑΟΚ τελείωσε το
παιχ ν ίδι με 10
ποδοσφαιριστές αφού
αποβλήθηκε ο Βάσης Η
85'.
Διαιτητής ήταν  ο
Χαμπιλάι. Βοηθοί:
Θ ω μ ό π ο υ λ ο ς -
Μαυρομάτης.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ:
Τ σ α π ο υ ρ ν ή ς ,
Φυσαράκης, Πίν ης,
Πατσάν ι, Βλαχ όπουλος,
Βάσης Η.,
Χ α τ ζ η α ν τ ω ν ά κ η ς ,
Κλογκέρι, Τζούν τι,
Δούκας, Τσατσαν ίδης(78′
Σαμπάν η).
ΑΣΤΕΡΑΣ: Μικρός,
Μυρσιν ιάς, Δούλος,
Λογοθέτης(46′ Χιον ίδης),
Χ ω ρ α β ά τ η ς ,
Τσιαν άκας(90′ Μπάλα),
Μπέχ λης, Τεπέτωβ,

Ισόπαλο 1-1 το γειτονικό 
ντέρμπι Ικαρος-Αίας Παραλίας

Δεν  αν έδειξε ν ικητή το τοπικό ν τέρμπι του Ασπρ-
οπύργου που έγιν ε στο γήπεδο Γκορυτσάς για την  8η
αγων ιστική μεταξύ του Ικάρου Νεοκτίστων  και του Αία
Παραλίας.

Το σφύριγμα της λήξης του διαιτητή Καργάκου Βοηθ-
οί: Πλάκας Χ, Πλάκας Σ. βρήκε τις δύο ομάδες ισόπα-
λες 1-1.

Προηγήθηκε ο Αίας του Ηλία Αμπαζάι στο 33' με
τον  Ντερβισάι και ισοφάρισε η ομάδα του Ικάρου του
Κώστα Λιν άρδου με τον  Αν δρέαδη 42'.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι ο Ικαρος είχ ε δοκάρι στο 75'
με τον  Σούτα εν ώ ν ωρίτερα 60' ζήτησε πέν αλτι σε
αν ατροπή του τελευταίου.

ΙΚΑΡΟΣ: Χυσολάρι Ε., Νταφόπουλος(51′ Σούτα),
Κιριλίουκ, Μηλιώτης, Σύρος, Μάμμας(88′ Κουκουν α-
ράκης), Στασίν ης, Χυσολάρι Ε., Σούτας, Κάτσος,
Αν δρεάδης.

ΑΙΑΣ: Θωμάς, Μπραχ ιμάι, Σπαχ ίγια(80′ Αν δρου-
τσόπουλος), Δρούγος, Ντούρος, Ντερβισάι, Σότα(55′
Κόλα, 88′ Κάρολι), Αμπαζάι, Δρούγος Δ., Νικολλός,
Βλάχ ος.

Ο Πανελευσινιακός για τον 1ο
όμιλο της Β΄Εθνικής 7η αγωνιστική
επικράτησε στο κλειστό Τάκης
Βογιατζής  της ΚΑΙ Κορίνθου 86-62.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΚΑΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 86-62
Διαιτητές: Καρπάνος-Ασλανίδης-
Λάμπος
Δεκάλεπτα: 28-6, 54-22, 71-41, 86-
62
Πανελευσινιακός (Βούλγαρης):
Νίκου 6 (2), Κούτουλας 4 (1),
Καράμπελας 11 (3), Πουρης,
Θεοδοσίου 9 (3), Κρασάκης 3,
Μουμπάρακ 16 (2), Λεκάκης 5 (1),
Ρεκουνιώτης 15, Μαυρομιχάλης 2,
Δενδρινός 5
ΚΑΟ Κορίνθου (Ιμπραημάκης):
Καπώνης 9 (1), Μακρής Γ. 3 (1),
Πρεδάρης 9 (1), Μακρής Δ. 18 (2),
Κοντραφούρης 9, Φακοπουλίδης,
Δούκας 2, Τσιάκος 8, Κωνσταν-

τίνου 2, Αδαμόπουλος 2

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πανελευσινιακός - ΚΑΟ Κορίνθου
86-62
Εθνικός - ΝΕΟΛ 61-64
Έσπερος Καλλιθέας - Αργοναύτης
Ραφήνας 85-60
Ένωση Ιλίου - Πεντέλη 63-59
ΑΕΝΚ - Φανάρια Νάξου 81-86
ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. - Αχαγιά '82 78-60
Ρεπό: Παπάγος

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8Η -
5/12, 17:00)

ΝΕΟΛ - Πανελευσινιακός
Αργοναύτης Ραφήνας - Εθνικός
Πεντέλη - Έσπερος Καλλιθέας
ΚΑΟ Κορίνθου - ΑΕΝΚ
Φανάρια Νάξου - ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ.
Αχαγιά '82 - Παπάγος
Ρεπό: Ένωση Ιλίου

Β' Εθν ική (2ος όμιλος / 7η αγων ιστική):
H NEM 61-52 τον  Μαν δραικό

Η ΝΕ Μεγαρίδας, για την 7η αγωνιστική του 7ου
ομίλου στο μπάσκετ  κατέβαλε το μαχητικό Μαν-

δραϊκό με 61-52 στο γειτονικό ντέρμπι.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δούκας - Αιγάλεω 77-85

Άρης Νίκαιας - Παλαιό Φάληρο 80-75
ΟΦΗ - Πανιώνιος 91-96 (παρ.)

NE Mεγαρίδας - Μανδραϊκός 61-52  
Μελίσσια - Πρωτέας Βούλας 53-60

ΑΟΚ Χανιά - Κρόνος Αγίου Δημητρίου 85-62
Ηλυσιακός - ΕΦΑΟΖ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ (9/12, 18:30)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8Η - 5/12, 17:00)
Παλαιό Φάληρο - Δούκας
Πανιώνιος - Άρης Νίκαιας

Μανδραϊκός - ΟΦΗ
NE Mεγαρίδας - Μελίσσια

Αιγάλεω - ΑΟΚ Χανιά
Κρόνος Αγίου Δημητρίου - Ηλυσιακός

ΕΦΑΟΖ - Πρωτέας Βούλας

ΒΈΘΝΙΚΗ (1ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική:
Ο Πανελευσινιακός 86-62 τον ΚΑΟΚ
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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 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περ-
ιοχή του Ασπροπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480

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 ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

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

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για
εξωτερικές εργασίες, από εταιρία με έδρα τον
Ασπρόπυργο. Απαραίτητα οι εκπληρωμένες  

στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069



Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 θριάσιο-15  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αθήν α, 29 Νοεμβρίου 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Βουλή των Ελλή-
νων/Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρ-
ωπαϊκών Προγραμμάτων προκ-
ηρύσσει ηλεκτρον ικό Διεθν ή
Αν οικτό Διαγων ισμό (4/2021)
για την  αν άθεση του υποέργου
α/α 4 «Εν εργειακή αν αβάθμιση
φ ωτισμού στο εσωτερικό του
Μεγάρου της Βουλής των  Ελλή-
ν ων » της πράξης «Εν εργειακή
Αν αβάθμιση του Μεγάρου της
Βουλής των  Ελλήν ων » (MIS
5027217), με κριτήριο κατακύρ-
ωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφ-
ορά μόνο βάσει τιμής, με προϋ-
πολογισμό 590.643,00 €  (με
ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
σύμφωνα με: (α) τις διατάξεις του
Κανονισμού της Βουλής – Μέρος
Β  ́ (ΦΕΚ 51/Α /́1997), τις διατά-
ξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α΄/2016), όπως ισχύουν,
καθώς και (β) τους όρους της υπ’
αριθ. πρωτ. ΥΕΕΠ
1058/25.11/2021 Διακήρυξης
του διαγωνισμού 4/2021
(ΑΔΑΜ: 21PROC009617054).
� Αν αθέτουσα Αρχή –

Στοιχεία Επικοιν ων ίας:
Βουλή των Ελλή-

νων/Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρ-
ωπαϊκών Προγραμμάτων,
Βασιλίσσης Σοφίας 11, 1ος όρο-
φος ΤΚ, 106 71  Αθήνα, Ελλάδα,
τηλ. +30 210 3735317,  Φαξ
+302103735110 email:
energeiako_bte@parliament.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο:
http://yeep.parliament.gr 
� Κωδικός NUTS /

Τόπος εκτέλεσης των εργασιών:
EL303 / Ελλάδα, Δήμος Αθη-

ναίων – Κεντρικός Τομέας,
Μέγαρο Βουλής των Ελλήνων,
Τ.Κ. 10561 
� Αν τικείμεν ο της

Σύμβασης / Κωδικοί CPV: Αντι-
κείμενο της σύμβασης είναι η
προμήθεια και εγκατάσταση ενε-
ργειακά αναβαθμισμένου εξοπ-
λισμού φωτισμού στο εσωτερικό
του Μεγάρου της Βουλής των
Ελλήνων. Αναλυτικά περιλαμ-
βάνει: (α) Προμήθεια και εγκατά-
σταση λαμπτήρων σε υφιστάμε-
να φωτιστικά που συντηρούνται
και καθαρίζονται, (β) Προμήθεια
και εγκατάσταση νέων φωτι-
στικών με τους αντίστοιχους
λαμπτήρες σε αντικατάσταση
υφιστάμενων φωτιστικών, (γ)
Αποξήλωση, ανακατασκευή-ανα-
βάθμιση και επανεγκατάσταση
υφιστάμενων φωτιστικών με
τους αντίστοιχους λαμπτήρες.

(CPV): 31500000-1 και
συμπληρωματικός CPV:
31524120-2.
� Πρόσβαση στα έγγρα-

φ α:
- στην ιστοσελίδα της αναθέ-

τουσας αρχής
http://yeep.parliament.gr/Έργα/Ά
λλα-Έργα/

- στον ειδικό, δημόσια προσβά-
σιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγω-
νισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr

- στον αντίστοιχο χώρο «Δημό-
σιοι και Διεθνείς Διαγωνισμοί»
στη Διαδικτυακή Πύλη της Βου-
λής των Ελλήνων :
http://www.hellenicparliament.gr
/Enimeros i /Diak i rykseis -kai -
P ro s k l i s e i s /D i a k i ry k s e i s -
Diagonismon/
� Δικαιούμεν οι συμμε-

τοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής στη δια-

δικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε: α) κράτος-μέλος της
Ένωσης, β) κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που

η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα-
ση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρ-
ούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων και επιπ-
λέον: (i) δεν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού και (ii) ικανοποι-
ούνται τα κριτήρια επιλογής,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζό-
μενα στα  Άρθρα 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6 και 2.2.7 της Διακήρυξης.
� Υποβολή προσφ ο-

ρών : Οι προσφορές υποβάλ-
λονται από τους οικονομικούς
φορείς ηλεκτρονικά μέσω της
δ ι α δ ι κ τ υ α κ ή ς
πύλης www.promitheus.gov.gr
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκ-
τρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφ-
ερόμενα στο Ν. 4412/16 και
στους όρους της Διακήρυξης.
� Ημερομην ία αποστο-

λής προκήρυξης στην  εφ ημε-
ρίδα Ε.Ε.: 25-11-2021, ημέρα
Πέμπτη (προσ. αριθμός αναφο-
ράς n0035f77/2021-164039).
� Η μ ε ρ ο μ η ν ί α

δημοσίευσης διαγων ισμού στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στο site της
ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ/ΥΕΕΠ: 29-11-2021,
ημέρα Δευτέρα
� Καταληκτική ημερομ-

ην ία και ώρα υποβολής προσφ -
ορών : 10-01-2022 ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 17:00:00
� Η μ ε ρ ο μ -

ην ία ηλεκτρον ικής αποσφ ράγι-
σης:  12-01-2022, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 11:00 π.μ
� Κριτήριο Κατακύρω-

σης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφ-
ορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα
με το άρθρο 86 του ν.4412/2016.
� Α/Α διαγων ισμού στο

ΕΣΗΔΗΣ: 142480.
� Χρόν ος ισχύος προ-

σφ ορών : Το χρονικό διάστημα
δέσμευσης από την προσφορά
είναι δέκα (10) μήνες από την
επόμενη της διενέργειας του δια-
γωνισμού.
� Γλώσσα σύν ταξης

προσφ ορών : Ελληνική.
� Χ ρ η μ α τ ο δ ό τ -

ηση: Φορέας χρηματοδότησης
του έργου είναι η Βουλή των
Ελλήνων/Υπηρεσία Εφαρμογής
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Κωδ. ΣΑ Ε2001. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (80% από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης) και από εθνικούς πόρο-
υς μέσω του ΠΔΕ.
� Δ ι ά ρ κ ε ι α

Σύμβασης:  Η παράδοση του
αντικειμένου της σύμβασης θα
υλοποιηθεί εντός δέκα (10)
μηνών από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υπο-
βολής προσφορών.
� Εγγυήσεις:  Η

εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
ποσοστό 2% του προϋπολογι-
σμού χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι ποσό
ίσο με 9.526,50 €) και η εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης
σε ποσοστό 4% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει
να ισχύει τουλάχιστον για τριάν-
τα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς
του διαγωνιζόμενου.
� Εν αλλακτικές Προ-

σφ ορές: Δεν γίνονται δεκτές
εναλλακτικές προσφορές.
� Προδικαστική Προ-

σφ υγή: Προδικαστική Προσφυ-
γή υποβάλλεται ενώπιον της
Επιτροπής Εξέτασης Προδικα-
στικών Προσφυγών (Ε.Ε.Π.Π.)
της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ
4 8 / Υ . Ο . Δ . Δ . / 3 1 . 1 . 2 0 1 8 ,
6 1 1 / Υ . Ο. Δ . Δ . / 2 2 . 1 0 . 2 0 1 8 ,
7 7 / Υ . Ο. Δ . Δ . / 1 8 . 0 2 . 2 0 1 9 ,
1 6 4 / Υ . Ο. Δ . Δ . / 2 9 . 0 3 . 2 0 1 9 ,
4 2 9 / Υ . Ο. Δ . Δ . / 1 3 . 6 . 2 0 2 0 ,
753/Υ.Ο.Δ.Δ./16.9.2020 και
566/Υ.Ο.Δ.Δ./20.07.2021) σύμφ-
ωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο  Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.

Ο Συν τον ιστής της Υπηρεσίας
Εφ αρμογής

Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων

Ελευθέριος Παπαδόπουλος

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

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014 -2020
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


