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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Συννεφιά -  Κατά τόπους νεφελώδης
Θερμοκρασία απο 3 εως 11 βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Νήφων  , Των  εν  Κρήτη 10 μαρτύρων , Οσίου
Νήφων ος επισκόπου Κων σταν τιαν ής

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Καμπόλης Γεώργιος Δ.
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ΕΛΕΥΣΙΝΑ
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Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
Παππού Γεωργία Ι.

Λεωφόρος Φυλής 186,  2102474995
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Πάρνηθος 170, 2102406400

Στη Δυτική Αττική το φαρμακείο που
έκανε 2198 «μαϊμού» rapid test

«Λαβράκι» έβγαλαν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας και της Οικονομικής Αστυνομίας. Σε έρευνα
που έκαναν σε φαρμακείο της Δυτικής Αττικής
διαπίστωσαν ότι από το σύνολο των rapid test που είχε
«περάσει» στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών Covid-19
είχαν γίνει 2.198 καταχωρίσεις, για τις οποίες δεν απο-
δείχθηκε η προμήθεια του αντίστοιχου αριθμού τεστ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κλι-
μάκιο Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Δια-
φάνειας σε συνεργασία με Αξιωματικούς της Διεύθυ-
νσης Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ διενήργησαν,
κατόπιν καταγγελίας, στις 21.10.2021 έλεγχο σε ιδιω-
τικό φαρμακείο με αντικείμενο την τήρηση των μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό, με
έμφαση στη νομιμότητα της διενέργειας διαγνωστικών
ελέγχων νόσησης με δοκιμασία ταχείας ανίχνευσης του 

αντιγόνου του ιού SARS CoV-2 (rapid test) και στην
καταχώριση των αποτελεσμάτων τους στο Εθνικό
Μητρώο Ασθενών COVID-19, η οποία αποτελεί απαρ-
αίτητη προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης (θετι-
κού/αρνητικού) αποτελέσματος μέσω της σελίδας
www.gov.gr.

Πώς έγινε ο έλεγχος

Δεδομένου ότι για τον αριθμό των καταχωρίσεων
rapid test στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19,
εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, η επιχείρηση
οφείλει να αποδεικνύει προμήθεια ανάλογου αριθμού
ιατροτεχνολογικών προϊόντων διενέργειας rapid test,
το κλιμάκιο ελέγχου προέβη στις ακόλουθες ελεγκτικές
ενέργειες:

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Από Ιανουάριο οι νέες εντάξεις στο
πρόγραμμα των 100.000 θέσεων
εργασίας - Δυνατότητα συνδυασμού
με το «Πρώτο ένσημο»

Ο
ι επιχειρήσεις - εργοδότες που επιθυμούν να
προσλάβουν εργαζόμενο μέσω του προγράμ-
ματος αυτού θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση

ένταξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1η Ιανουαρίου 2022,
καθώς το εν λόγω πρόγραμμα επεκτείνεται από την
ως άνω ημερομηνία για άλλες 50.000 νέες θέσεις
εργασίας.

Επιπροσθέτως, από 1η Ιανουαρίου 2022 θα είναι
διαθέσιμο και το «Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων
εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-
29 ετών - «Πρώτο Ένσημο».

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να προ-
σλάβουν νέο, ηλικίας 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη
προϋπηρεσία, θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις
ένταξης (ειδικό έντυπο) στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος αυτού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Οι επιχειρήσεις –εφόσον το επιθυμούν- θα μπορούν
να ενταχθούν παράλληλα για τον ίδιο ωφελούμενο στο
πρόγραμμα «Πρώτο ένσημο» και στο πρόγραμμα
νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε
αυτά.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να υποβάλ-
λουν αιτήσεις ένταξης (ειδικό έντυπο παράλληλης
ένταξης) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Τ
α ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της
ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες
είν αι 5.641, εκ των  οποίων  8 εν τοπίστηκαν  κατό-

πιν  ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο συν ολικός
αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ εται σε 1.049.936 (ημε-
ρήσια μεταβολή +0.5%), εκ των  οποίων  50.4% άν δρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των  τελευταίων  7
ημερών , 214 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το
εξωτερικό και 2.964 είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό
κρούσμα.

Ο αριθμός των  ασθ-
εν ών  που ν οσηλεύον ται
διασωλην ωμέν οι είν αι
665 (61.4% άν δρες). Η
διάμεση ηλικία τους είν αι
63 έτη. To 78.9% έχ ει
υποκείμεν ο ν όσημα ή/και
ηλικία 70 ετών  και άν ω.
Μεταξύ των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέ-
ν οι, 553 (83.16%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς εμβο-
λιασμέν οι και 112 (16.84%) είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι.
Από την  αρχ ή της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις
ΜΕΘ 3.691 ασθεν είς. Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών
Cov id-19 στα ν οσοκομεία της επικράτειας είν αι 370 (ημε-
ρήσια μεταβολή +25.42%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του
επταημέρου είν αι 333 ασθεν είς.Η διάμεση ηλικία των
κρουσμάτων  είν αι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), εν ώ η
διάμεση ηλικία των  θαν όν των  είν αι 78 έτη (εύρος 0.2 έως
106 έτη).

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 69, εν ώ
από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί συν ο-
λικά 20.126 θάν ατοι. Το 95.2% είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα
ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.

5.641 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ, 69 ΝΕΚΡΟΙ
ΚΑΙ 665 ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ 
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Ναυπηγεία Ελευσίνας – Στην τελική ευθεία η διάσωσή τους 

Πρόταση κατασκευής Κορβετών κατέθεσε η Fincantieri

Σ
την τελική ευθεία εισέρχονται οι προσπάθειες διά-
σωσης των ναυπηγείων Ελευσίνας από την
συμμαχία Fincantieri-Onex, καθώς σήμερα ή

αύριο σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο εξυγίανσης
προωθείται από την Ernst&Young για υπογραφή στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στα τραπεζικά ιδρύματα
ώστε αμέσως μετά να υποβληθεί στο αρμόδιο δικαστήρ-
ιο για επικύρωση.

Το σχέδιο προβλέπει την ανάληψη περί των 210-230
εκατομμυρίων ευρώ υποχρεώσεις, πλάνο επενδυτών
ύψους 150-200 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 10ετιας,
δημιουργία άνω των 2000 θέσεων εργασίας, έμμεση
αύξηση του ΑΕΠ 0,5%. 

Το εμπορικό τμήμα του ναυπηγείου είναι ήδη διασφα-
λισμένο από το πλεονάζον πελατειακό δυναμικό της
Onex που δεν μπορεί πλέον να εξυπηρετηθεί στα ναυ-
πηγεία της Σύρου, ενώ το αμυντικό θεωρείται πως θα
επανεκκινήσει με το πρόγραμμα κορβέτων του ΠΝ.

Στην κατεύθυνση αυτή προχθες έγινε σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληρο-
φορίες ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα με την αποστολή από την Fincantieri
ανταγωνιστικής πρότασης κατασκευής Κορβετών και αναβάθμισης ΜΕΚΟ
με κατασκευή των τριών από τις τέσσερις κορβέτες και της αναβάθμισης
των ΜΕΚΟ στα ναυπηγεία Onex Elefsis.

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα είναι σύμφωνα με παράγονετς της Onex η
απόφαση του αμερικάνικου κοινοβουλίου την εβδομάδα 13-17 Δεκεμβρίου

νόμου που ανοίγει το δρόμο στο DFC για να χρηματοδοτήσει / επενδύσει

στην Onex Ναυπηγεία Ελευσίνα της Ελλάδας που «προάγουν την Ασφά-
λεια της περιοχής».

Τέλος την προηγούμενη Παρασκευή 17 και την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου, οι
εργαζόμενοι Ελευσίνας κατόπιν απόφασης του ΔΣ Σωματείου και της Γενι-
κής Συνέλευσης έγιναν οι πρώτοι πιστωτές που συμβάλλονται με το σχέδιο
εξυγίανσης των ναυπηγείων από την Onex.Στόχος της Onex είναι να υποβ-
ληθεί το σχέδιο ακόμα και πριν το τέλος της χρονιάς ή το αργότερο μέσα
στην πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου.

Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα 
Δασικά Υπολείμματα της ΠάρνηθαςΔασικά Υπολείμματα της Πάρνηθας
- Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα και ζεστό νερό για τους Δημότες 
της Χασιάς και του Πανοράματος Άνω Λιοσίων

Η
δημιουργία Ηλεκτροπαρα-
γωγικού Σταθμού Βιομάζας
ηλεκτρικής ισχύος 1 MWe,

που θα λειτουργήσει από τα δασικά
υπολείμματα της Πάρνηθας,
βρίσκεται στον άμεσο σχεδιασμό
του Δήμου Φυλής, με στόχο την
μείωση του περιβαλλοντικού του
αποτυπώματος, την αξιοποίηση των
τοπικών Πηγών Ενέργειας και την
ενεργειακή του αυτοτέλεια, προς
όφελος των Δημοτών του. 

Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς, την
Τρίτη 21 Δεκεμβρίου, παρέλαβε τη
σχετική Εμπεριστατωμένη Μελέτη
του έργου από το Κέντρο Ανα-
νεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμ-
ησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 

Πρόκειται για ένα σημαντικό  περ-
ιβαλλοντικό έργο που θα δώσει τη
δυνατότητα δωρεάν παροχής ηλεκ-
τρικού ρεύματος και ζεστού νερού
μέσω τηλεθέρμανσης στη Δημοτική
Κοινότητα Φυλής και στη συνοικία
“Πανόραμα”  Άνω Λιοσίων. 

Το πολύτιμο έργο, προϋπολογι-
σμού 5.600.000 ευρώ  εντάσσεται
στη σύμβαση που υπέγραψε πρό-
σφατα ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς και πιο συγκεκριμένα  την
1η Δεκεμβρίου 2021,  με τον Υπο-
υργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΥΠΕΝ) Κώστα Σκρέκα. 

Υπενθυμίζεται  ότι  η σύμβαση
προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύνταξη
μελετών και την εκτέλεση σημαν-
τικών περιβαλλοντικών έργων,
συνολικού προϋπολογισμού 8,57
εκατ. Ευρώ. 

Σε ότι αφορά στην ενεργειακή
αξιοποίηση βιομάζας (δασικών
υπολειμμάτων) αξίζει να σημειωθεί
ότι εντάσσεται στην Πράσινη Συμφ-
ωνία (Green Deal) που σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στοχεύει στη μείωση των αερίων
ρύπων κατά 55% έως το 2030. 

Η χώρα μας, έχει ενσωματώσει
στον Εθνικό της Σχεδιασμό την
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την
οποία έχει προσυπογράψει, μέσω

του Συμφώνου των
Δημάρχων, ο Δήμος
Φυλής. 

Τη Μελέτη Σκο-
πιμότητας για τη
δημιουργία του Ηλεκ-
τρ ο π αρ αγ ω γ ι κ ο ύ
Σταθμού Βιομάζας
παρέλαβε ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς από τον
Πρόεδρο του Κέντρου Ανανεώσι-
μων Πηγών και  Εξοικονόμησης
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) κ. Σπύρο
Οικονόμου, ενώ στη συνάντηση
συμμετείχαν η Αντιδήμαρχος της
Δημοτικής Κοινότητας Φυλής Ελένη
Λιάκου, ο Γενικός Διευθυντής
ΚΑΠΕ Λάμπρος Πυργιώτης και ο
Υπεύθυνος Δέσμης Έργων του
Τμήματος Βιομάζας Χρήστος Ζαφ-
είρης. 

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς,  ευχαρίστησε με θερμά
λόγια τον Υπουργό  Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) Κώστα Σκρέ-
κα καθώς και τα Στελέχη του ΚΑΠΕ,

επισημαίνοντας πως η πρόσφατη
Προγραμματική Σύμβαση που
υπέγραψε ο Δήμος Φυλής ανα-
βαθμίζει  και  αναδεικνύει  την
πολύτιμη, για όλο το Λεκανοπέδιο
χλωρίδα και πανίδα του δάσους και
πρόσθεσε ότι με την απομάκρυνση
και ενεργειακή αξιοποίηση της βιο-
μάζας η Πάρνηθα θα προστατευτεί
από τις δασικές πυρκαγιές. “Οι επι-
λογές του Δήμου Φυλής για την ενε-
ργειακή του αυτοτέλεια αποδεικ-
νύονται σωτήριες, ιδιαίτερα σε αυτή
τη δύσκολη, λόγω της αύξησης του
ενεργειακού κόστους, συγκυρία”
κατέληξε ο Δήμαρχος Χρήστος Παπ-
πούς.  
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– Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο φαρμακείο, επισκοπήθηκε η διενέρ-
γεια rapid test, καταγράφηκε η φυσική αποθήκη για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
rapid test, και παραλήφθηκαν για το ελεγχόμενο διάστημα τα φορολογικά παραστα-
τικά προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων rapid test και τα δελτία ημερήσιας
κίνησης Ζ της φορολογικής ταμειακής μηχανής (Φ.Τ.Μ.). Επιπλέον συντάχθηκε έκθ-
εση εξέτασης-κατάθεσης του υπεύθυνου φαρμακοποιού.

– Από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.),
παρελήφθησαν, καταστάσεις με τις καταχωρίσεις των αποτελεσμάτων των rapid test
στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, που έγιναν από το φαρμακείο, για το
ελεγχόμενο χρονικό διάστημα

– Παρελήφθησαν από τις προμηθεύτριες εταιρείες δεδομένα φορολογικών παρα-
στατικών σχετικά με την διακίνηση από αυτές των rapid test αντιγόνου COVID-19,
προς το συγκεκριμένο φαρμακείο, προκειμένου να γίνει διασταύρωση στοιχείων.

Από το σύνολο των καταχωρίσεων rapid test του φαρμακείου στο Εθνικό Μητρώο
Ασθενών COVID-19, κατά το ελεγχόμενο διάστημα, προέκυψαν 2.198 καταχωρίσεις,
για τις οποίες δεν αποδείχτηκε η προμήθεια του αντίστοιχου αριθμού rapid test.

Ο φαρμακοποιός προσκόμισε τιμολόγιο αγοράς με μεταγενέστερη ημερομηνία

Ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου, προκειμένου να δικαιολογήσει τον μεγαλύτερο
αριθμό καταχωρισθέντων rapid test, προσκόμισε εκ των υστέρων τιμολόγιο αγοράς
rapid test με εμπορική ονομασία, η οποία δεν εμφανίζεται στο σύνολο των αγορών
της φερόμενης ως προμηθεύτριας εταιρείας για την επίμαχη περίοδο.

Προκύπτει δε και σχετική αλλοίωση συγκεκριμένων φορολογικών στοιχείων.
Η Έκθεση Ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική

αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν, καθώς και στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) για έλεγχο φορολογικών παραβάσεων.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2
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Σ
ε κλίμα γιορτινό πραγματοποιήθηκαν και
φέτος οι χριστουγεννιάτικες γιορτές σε όλους
τους  Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ασπρ-

οπύργου. Όπως κάθε χρόνο, η Δημοτική Αρχή Ασπρ-
οπύργου είχε μεριμνήσει για την προμήθεια χριστου-
γεννιάτικων δώρων για όλα τα παιδιά και  με πρωτο-
βουλία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παι-
δείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κας. Σοφίας Μαυρίδη
αυτή τη φορά τα δώρα ήταν  από  «Το Χαμόγελο του
Παιδιού»,  αποδεικνύοντας στην πράξη, με την συνει-
σφορά αυτή, την ευαισθησία του Δήμου για την παιδι-
κή ευημερία.   

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνι-
κής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού και Νεολαίας, κ.
Σοφία Μαυρίδη αφού
πρώτα παρακολούθησε τα
χορευτικά και τα ποιήματα
που είχαν ετοιμάσει οι μικρ-
οί μαθητές μαζί με τους παι-
δαγωγούς τους,  μοίρασε τα
δώρα με τη βοήθεια του Άη
Βασίλη και της Χιονούλας
χαρίζοντας ακόμη περισσό-

τερο χαμόγελο στα πρόσωπα
των παιδιών.

Παράλληλα, η Αντιδήμα-
ρχος τόνισε ότι, παρόλο που
φέτος οι συνθήκες δεν μας
επέτρεψαν να διοργανώσο-
υμε τις καθιερωμένες Χρι-
στουγεννιάτικες γιορτές μας
με τη συμμετοχή των γονιών 

– κηδεμόνων, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε τα
παιδιά μας χωρίς δώρα. Ένα μεγάλο μπράβο στους
παιδαγωγούς μας και σε όλο το προσωπικό των
Σταθμών τόσο για τις υπέροχες παραστάσεις που
ετοίμασαν αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία των
Σταθμών καθ’  όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τέλος, η κ.
Μαυρίδη μετέφερε τις ευχές του Δημάρχου Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαου Μελετίου για Καλές γιορτές,
σημειώνοντας ότι η χαρά των παιδιών του Ασπροπύρ-
γου είναι ευθύνη όλων μας.  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», φέτος τα γιορτινά ενθύμια , με πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου Παιδείας
και Πολιτισμού ,  Σοφίας Μαυρίδη

ΗΗ  ππρρόόεεδδρροοςς  
ττηηςς  ΔΔ..ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

ΝΝέέααςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς  
ΚΚυυρριιαακκήή  ΠΠααρρααδδεείίσσηη,,

ττοο  σσυυμμββοούύλλιιοο  
κκααιι  ηη  ΟΟΝΝΝΝΕΕΔΔ  
σσααςς  εεύύχχοοννττααιι  

ΚΚααλλέέςς  ΓΓιιοορρττέέςς  !!!!

Χρ. Σταθης: Στηρίζουμε τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη και την Κυκλική Οικονομία

Το Δήμο Μάν δρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών -
Οιν όης εκπροσώπησαν  ο Δήμαρχ ος Χρή-
στος Ε. Στάθης και ο Αν τιδήμαρχ ος Παν α-
γιώτης Κολοβέν τζος, σε ειδική εκδήλωση για
τη Βιώσιμη Αν άπτυξη και την  Κυκλική
Οικον ομία, η οποία έλαβε χ ώρα στο Ζάπ-
πειο Μέγαρο και διοργαν ώθηκε από την
Περιφέρεια Αττικής.   

Η Περιφέρεια Αττικής σε συν εργασία με
τον  Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύν δεσμο Νομού
Αττικής και τη συν εργασία εξήν τα έξι (66)
Δήμων  προωθούν  την  υλοποίηση εν ός ολοκληρωμέν ου σχ εδίου διαχ είρισης των
στερεών  αποβλήτων  του Λεκαν οπεδίου με έμφαση στην  Αν ακύκλωση.Στην  εκδή-
λωση υπογράφηκαν  με τους αν αδόχ ους που αν έδειξε ο διαγων ισμός, οι Προγραμ-
ματικές Συμβάσεις για την  προμήθεια εξοπλισμού αν ακύκλωσης, ο οποίος θα παρ-
αχ ωρηθεί δωρεάν  στους συμμετέχ ον τες Δήμους.

«Στηρίζουμε εν εργά την  Πράσιν η Αρχ ή για μια Βιώσιμη και Αν θρώπιν η Αττική με
τους Δήμους στην  πρώτη γραμμή», δήλωσε ο Δήμαρχ ος Χρήστος Ε. Στάθης στο περ-
ιθώριο της εκδήλωσης.
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Ο Δήμος Αχαρνών μαζί με τους δημότες
έγιναν μια αγκαλιά 

για τα παιδιά που έχουν ανάγκη αυτές
τις γιορτινές ημέρες

Θερμή και συγκινητική ήταν η συμμετοχή των
δημοτών παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες,
στο κάλεσμα για την εθελοντική δράση «Όλη η
Αττική, μία Χριστουγεννιάτικη αγκαλιά για τα παι-
διά» που πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Αχα-
ρνών σε συνεργασία με το «Όλοι μαζί μπορ-
ούμε», το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, στο Δημα-
ρχείο Αχαρνών.

Στο Δημαρχείο συγκεντρώθηκαν πολλά δώρα
όπως παιχνίδια και βιβλία, που δόθηκαν από
μικρούς και μεγάλους δημότες μέσα από την
καρδιά τους, για να διανεμηθούν σε παιδιά
ευπαθών ομάδων του Δήμου μέσω των Κοινω-
νικών Δομών προκειμένου να χαρίσουν χαμόγε-
λα αυτές τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων.

Τη δράση στήριξε ενεργά το Τμήμα Κοινωνι-
κής Πολιτικής με τους υπαλλήλους του οι οποίοι
συγκέντρωναν τα δώρα καθώς και ο αντιδήμα-
ρχος της Δ/νσης, Γιώργος Πετάκος.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός που
συμμετείχε και ο ίδιος στη δράση δήλωσε:

“Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμπολίτες
μας και ιδιαίτερα τις οικογένειες με μικρά παιδιά
που με θέρμη παρέδιδαν στους υπαλλήλους της
Κοινωνικής Πολιτικής τα χριστουγεννιάτικα δώρα
για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Ο Δήμος μας
συμμετέχει σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης
ιδίως όταν αυτές αφορούν τα παιδιά”.
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Υπεγράφη, τη Δευτέρα 20 Δεκεμ-
βρίου, η σύμβαση του έργου για
την ανακατασκευή και συντήρηση
πεζοδρόμων, από τον Δήμαρχο,
Αργύρη Οικονόμου και τον ανά-
δοχο του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη που
συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρ-
εσία του Δήμου μας, αφορά στην
επισκευή, συντήρηση και διαμόρφ-
ωση πεζόδρομων από φθορές και
βλάβες στη Δ.Ε Ελευσίνας, με
σκοπό τη λειτουργική τους αναβάθ-
μιση, την αύξηση της ασφάλειας και
τη βελτίωση του δικτύου κίνησης
των πεζών.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης
ανέρχεται στο ποσό των 400.000,00€ συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι εργασίες που αναφέρονται στην μελέτη έχουν
προκύψει κατόπιν αιτημάτων των πολιτών αλλά
και αυτοψίας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
μας.

Σύμφωνα με τη μελέτη οι κυριότερες εργασίες
που θα εκτελεστούν είναι :
� Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις

�Επιστρώσεις – πλακοστρώσεις και επισκευές

πλακοστρώσεων

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορ-
ούν τους κάτωθι πεζόδρομους της Δ.Ε.
Ελευσίνας:
� Ρήγα Φεραίου (από Δ. Ακρίτα έως

Φραγκούλη Φουτρή),
� Δαρδανελλίων (από Περγάμου έως

Τραπεζούντος),
� Σπετσών ,

� Ρήγα Φεραίου –Πετράκη (από Δήμ-

ητρος έως Αθηνάς και Ρήγα Φεραίου έως
Ερμού).

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας,
: «Πρόκειται για ένα έργο καθημερινότ-
ητας, που στοχεύει στην αναβάθμιση του
δικτύου πεζών και την αισθητική βελτίω-

ση της Ελευσίνας. Με μικρά και μεγάλα έργα, που
έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης αλλά και με επι-
μονή και συνεχή προσπάθεια, στοχεύουμε όχι
μόνο στη λειτουργική αλλά και στην ποιοτικότερη
καθημερινότητα των πολιτών».

Ελευσίνα: Υπεγράφη η σύμβαση για 
ανακατασκευή και συντήρηση πεζοδρόμων

Αυξημένοι έλεγχοι στη Βαρβάκειο Αγορά και τα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος ενόψει των εορτών

Γ. Πατούλης: «Είμαστε δίπλα στους
εμπόρους της Βαρβακείου Αγοράς και
όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

που συμβάλουν προκειμένου οι πολίτες
να μπορούν να κάνουν τις αγορές τους

για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με
απόλυτη ασφάλεια»

O Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισ-
κέφτηκε χθες το πρωί  τη Βαρβάκειο αγορά
προκειμένου να ενημερωθεί για την κίνηση

ενόψει των εορτών αλλά και να συζητήσει με τους
εμπόρους για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν. Να σημειωθεί ότι με εντολή του Περιφ-
ερειάρχη όλο αυτό το διάστημα έχουν ενταθεί οι έλεγχοι
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλες τις
Περιφερειακές ενότητες της Αττικής. Οι έλεγχοι διενερ-
γούνται από μικτά κλιμάκια των Διευθύνσεων Ανά- 

πτυξης, Κτηνιατρικής και Υγειονομικού. 
Κατά την επίσκεψη του στην Βαρβάκειο τον Περιφερ-

ειάρχη Γ. Πατούλη συνόδευαν  ο Αντιπεριφερειάρχης
Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπουλος και υπηρεσιακά στε-
λέχη. Τον κ. Πατούλη υποδέχθηκαν ο Πρόεδροςιχθυα-
γοράς Βαρβακείου Σ. Κοράκης,  τα μέλη του Προεδρείου
της Βαρβακείου Κρεαταγοράς Γ. Ευρυπιώτης και Α.
Νιώτης και το μέλος του Δ.Σ. Κ. Πιρλίμπος, οι οποίοι τον
ενημέρωσαν για την εικόνα της αγοραστικής κίνησης και
τα επίπεδα που κυμαίνονται οι τιμές, επισημαίνοντας
πως τηρούνται με αυστηρότητα όλα τα προληπτικά
μέτρα που απαιτούνται για την αποτελεσματική προ-
στασία των καταναλωτών.

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης είχε την
ευκαιρία να συνομιλήσει με εμπόρους και καταναλωτές.
Σε δηλώσεις του επισήμανε τα εξής:

«Επισκεφθήκαμε σήμερα τη Βαρβάκειο, την καρδιά
της αγοράς που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα για το
χριστουγεννιάτικό και εορταστικό τραπέζι. 

Όπως διαπιστώσαμε οι τιμές, αν και είναι ελαφρώς
αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη εορταστική
περίοδο του 2020, είναι προσιτές. Τα προϊόντα δια-
κρίνονται για την υψηλή τους ποιότητα και όπως διαβε-
βαιωθήκαμε υπάρχει επάρκεια. Καλώ τους καταναλωτές
να στηρίξουν τη Βαρβάκειο αγορά και να κάνουν τις
αγορές τους με απόλυτη ασφάλεια καθώς τηρούνται όλα
τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα καθώς και τα  πρωτό-
κολλα που απαιτούνται για την προστασία από την παν-
δημία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες μας και
τα στελέχη τους που επαγρυπνούν. Βασική μας προτε-
ραιότητα,είναι η αγορά να λειτουργεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο και με σεβασμό προς τη δημόσια υγεία.
Ως Περιφέρεια Αττικής έχουμε αναλάβει σειρά πρωτο-
βουλιών για την στήριξη των επιχειρήσεων. Επιπλέον
έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των
καταναλωτών, έχουμε εντείνει τους υγειονομικούς
ελέγχους σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφ-
έροντος, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόν-
τα που θα φτάσουν στο εορταστικό τραπέζι θα είναι
ασφαλή και ποιοτικά. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα
στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές. Όλοι μαζί ενω-
μένοι θα τα καταφέρουμε. Χρόνια πολλά σε όλους».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπου-
λος αναφέρθηκε στις διαπιστώσεις των μικτών κλι-
μακίων ελέγχου κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2021 και
τόνισε: «Με στόχο την προστασία του καταναλωτή, διε-
νεργούνται με βάση τις οδηγίες του Περιφερειάρχη σαρ-
ωτικοί έλεγχοι,  τόσο στον Κεντρικό τομέα της Αθήνας
όσο και στις υπόλοιπες Περιφερειακές ενότητες της Αττι-
κής. Οι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί από την 1η
Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα έχουν καταδείξει σε πλήθος
περίπου 900 επιχειρήσεων ότι έχουν επιβληθεί πρόστι-
μα 190.000 ευρώ. Παράλληλα έχει διαφανεί ότι μία στις
τέσσερις επιχειρήσεις έχει κάποιες μικρότερες ή
μεγαλύτερες παραβάσεις όπως  προϊόντα ληγμένα,
προϊόντα αλλοιωμένα ή προϊόντα που δεν έχουν
συντηρηθεί σωστά».
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Πρόκειται για το έργο
σύνδεσης της Δυτι-
κής Περιφερειακής

του Αιγάλεω (που ουσιαστι-
κά λειτουργεί ως προέκταση
της Αττικής Οδού) με την
Εθνική Οδό Αθηνών –
Κορίνθου και την ολοκλήρω-
ση του τριπλού κόμβου Σκα-
ραμαγκά.
Στα μέσα Νοεμβρίου έγινε
από το Υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών ο
επίσημος χαρακτηρισμός
του έργο ως έργο Εθνικού
Επιπέδου, για να ενταχθεί
στον προγραμματικό σχε-
διασμό του προς υλο-
ποίηση.
Το έργο αυτό μάλιστα αποκ-
τά ακόμη μεγαλύτερη
σημασία ενόψει και της
κατασκευής της Υποθαλάσ-
σιας Σήραγγας που θα
συνδέει το Πέραμα με τη
Σαλαμίνα.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της
απόφασης του Υπουργού
Υποδομών, Κώστα Καρα-
μανλή, το έργο αυτό θα απο-
συμφορήσει σημαντικά την
κίνηση των οχημάτων τόσο
στην Εθνική Οδό από και
προς Κόρινθο, όσο και στις
λεωφόρους Σχιστού και
Αθηνών.
Παράλληλα, τα σχέδια για
την εκ νέου ανάπτυξη των

Ναυπηγείων Σκαραμαγκάδ-
ημιουργούν νέα κυκλοφορ-
ιακά δεδομένα στην περ-
ιοχή, τα οποία θα λάβει
υπόψην του το εν λόγω
έργο.
‘Οπως είχε δηλώσει και ο
Υφυπουργός Υποδομών,
Γιώργος Καραγιάννης,
νωρίτερα φέτος το φθινό-
πωρο «θα ολοκληρώσουμε
το έργο της Δυτικής Περιφε-
ρειακής Αιγάλεω, το τελευ-
ταίο 1,5 χιλιόμετρο, γιατί
κάποια στιγμή ο δρόμος
σταματάει στη μέση του
πουθενά.
Επιπλέον, θα κατασκευάσο-
υμε τον ανισόπεδο κόμβο
στον Σκαραμαγκά, που δεν
υπάρχει και δημιουργεί ένα
τεράστιο μποτιλιάρισμα σε
εκείνη την περιοχή, θα
κατασκευάσουμε τον ανισό-
πεδο κόμβο στην περιοχή
των Ναυπηγείων και θα ανα-
βαθμίσουμε τον ανισόπεδο
κόμβο στο Σχιστού.
Επίσης θα αναβαθμίσουμε
και την Εθνική Οδού Αθη-
νών – Κορίνθου στην
ευρύτερη περιοχή».

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο «Σύνδεση της Δυτι-
κής Περιφερειακής Λεωφόρ-
ου Αιγάλεω με την Εθνική
Οδό (Ε.Ο.) Αθηνών – 

Κορίνθου και ολοκλήρωση
του Κόμβου Σκαραμαγκά»
περιλαμβάνει:
Ολοκλήρωση της Δυτικής
Περιφερειακής Λεωφόρου
Αιγάλεω στο τελευταίο
τμήμα της μήκους 1,4 χλμ.
μέχρι την Ε.Ο. Αθηνών –
Κορίνθου με την κατασκευή
του ανισόπεδου ημικόμβου
(Η/Κ) Σκαραμαγκά.
Αναβάθμιση του υφιστάμε-
νου Ανισόπεδου Κόμβου
(Α/Κ) Σχιστού με κατασκευή
ενός ακόμη υπερυψωμένου
κλάδου με νέα γέφυρα υπε-
ράνω της Εθνικής Οδού
(Ε.Ο.) Αθηνών – Κορίνθου.

Αναβάθμιση της Ε.Ο. Αθη-
νών -Κορίνθου στο τμήμα
της μεταξύ του Η/Κ Σκαρα-
μαγκά και του Α/Κ Σχιστού 

με αύξηση και αναδιαμόρφ-
ωση των λωρίδων κυκλοφο-
ρίας αυτής.
Κατασκευή του νέου Α/Κ
Ναυπηγείων επί της Λεωφ-
όρου Σχιστού ανάντη των
Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
που είναι αναγκαίος για την
κατάργηση του ισόπεδου
σηματοδοτημένου κόμβου
στη διασταύρωση με Λεωφ-
όρο Σχιστού και του Ναυτι-
κού Οχυρού Σκαραμαγκά
καθώς και την ολοκλήρωση
των απαιτούμενων κυκλοφ-
οριακών απαιτήσεων του
οδικού δικτύου της περ-
ιοχής. 
Στα πλαίσια της κατασκευής
του εν λόγω Ανισόπεδου
Κόμβου αλλά και της αναβά-
θμισης του Α/Κ Σχιστού
προβλέπεται και αναδιαμόρ

φωση της Λεωφόρου Σχι-
στού στο μεταξύ των δύο
αυτών κόμβων τμήμα αυτής.
Κατασκευή του απαιτούμε-
νου δικτύου συλλεκτήρων
όμβριων της περιοχής που
εντάσσεται και εξυπηρετεί
και τα παραπάνω οδικά
έργα.Εργασίες μετατόπι-
σης/προστασίας των δικ-
τύων Ο.Κ.Ω. (Φυσικό Αέριο,
Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΥΔΑΠ
κ.ά).

Ο προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται σε 55 εκ.
ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί
από τους πόρους της Περιφ-
έρειας Αττικής, η οποία
τρέχει ήδη τις συμβάσεις
τεχνικών συμβούλων και θα
αναλάβει και τα έργα για τα
δίκτυα Κοινής Ωφέλειας.

15 παρεμβάσεις του ΥΠΕΣ για Δήμους,
Περιφέρειες, εργαζομένους, πολίτες

«Θέματα που χρόνιζαν, σήμερα δρομολογούνται –έπειτα
και από συζητήσεις με την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ– προκειμέ-
νου να δοθούν πρακτικές λύσεις και να αρθούν δυσλειτο-
υργίες», επισήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας, από τη Βουλή, αναφερόμενος στις
ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που περιλαμβάνον-
ται στο κεφάλαιο Θ’ του σχεδίου νόμου του Υπουργείου
Υγείας, με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της
δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Πρόκειται για ρυθμίσεις που κινούνται σε δύο άξονες και
σχετίζονται με: α) την αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας του Covid-19 και τη μείωση του κινδύνου δια-
σποράς και β) τη λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων,
των επιτροπών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των Αναπτυξιακών
Οργανισμών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

Επέκταση της δυνατότητας έκτακτης ρύθμισης του αρ.165 

του ν.4764/2020 (Α’ 256) για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που
βεβαιώθηκαν ή δημιουργήθηκαν εν μέσω της υγειονομικής
κρίσης. Όπως σημείωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτε-
ρικών, στη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν ληξιπρόθε-
σμες οφειλές –συμπεριλαμβανομένων των απωλειών
ρυθμίσεων– που δημιουργήθηκαν έως και τις 30 Νοεμβρίου
2021, με το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων από
τους οφειλέτες να παρατείνεται έως και τις 28 Φεβρουαρίου
2022.
Παράταση έως τις 31 Μαρτίου του 2022 της δυνατότητας
ατελούς παραχώρησης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου,
στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τραπεζο-
καθίσματα, προκειμένου –όπως τόνισε ο κ. Πέτσας– να
καταστεί βιώσιμη η λειτουργία τους και να τηρηθούν οι
προβλεπόμενες αποστάσεις.
Παράταση έως την 1η Μαρτίου του 2022 της προθεσμίας
σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) σε
κάθε δήμο. «Η ρύθμιση γίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτ-
ηση των πολιτών και πρόκειται για την τελευταία παράταση
που δίνεται», υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών, προαναγγέλλοντας ότι –σε συνεργασία με το
αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας– έχει
δρομολογηθεί οριστική λύση σε μία υπερδεκαετή εκκρεμότ-
ητα για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.)
των δήμων.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε,
επίσης, στο αρ. 109, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα 

δωρεάν παραχώρησης δημοτικού ακινήτου, κατά κυριότητα
στο δημόσιο, για την υλοποίηση προγραμμάτων στεγαστι-
κής αποκατάστασης πυρόπληκτων. «Η εν λόγω διάταξη
είναι γενικού περιεχομένου, αλλά ως αφετηρία της έχει την
τραγική εμπειρία στο Μάτι και αναμένεται η πρώτη της εφα-
ρμογή να αφορά την κάλυψη αναγκών πυρόπληκτων
συμπολιτών μας», είπε ο κ. Πέτσας.

Τέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών έκανε
ξεχωριστή αναφορά στο αρ. 4 της Τροπολογίας 1184/180
(21.12.2021) του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον
μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης νέων ληξιπρόθε-
σμων οφειλών από τους δήμους προς τρίτους, όπως αυτός
προβλέπεται στην παρ.3 του αρ.107 του ν.4714/2020.
Όπως τόνισε ο κ. Πέτσας, το ποσό που θα παρακρατείται
δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 25% του 1/12 της ετήσιας
τακτικής επιχορήγησης που δικαιούται ο δήμος, για τις λει-
τουργικές και λοιπές γενικές του δαπάνες, μέσω των Κεντρ-
ικών Αυτοτελών Πόρων. 

«Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής της σχετικής διάταξης
του ν.4714/2020, θα μπορούσε να παρακρατηθεί έως και το
100% των ποσών αυτών.  Προκειμένου να διευκολύνουμε
τους δήμους, σε μία περίοδο που η υγειονομική κρίση
συνεχίζεται και που, παράλληλα, έχουν να αντιμετωπίσουν
και άλλες επιβαρύνσεις, όπως η αύξηση του ενεργειακού
κόστους και το τέλος ταφής, προχωρούμε στη ρύθμιση
αυτή», επισήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΦΕΡΝΕΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Βγήκε από το συρτάρι… το νέο μεγάλο οδικό έργο της Δυτικής Αττικής, 
που προβλέπει την ένωση δύο σημαντικών οδικών αξόνων και την ολοκλήρωση του

κόμβου στη συμβολή τους.
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ΝΝΕΕΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ::  ΑΑννααββάάλλλλοοννττααιι  όόλλεεςς  
οοιι  εεοορρτταασσττιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  

--  ΥΥπποοχχρρεεωωττιικκήή  μμάάσσκκαα  ππααννττοούύ  

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων, συγκλίνοντας στην εισήγηση
νέων μέτρων προς την κυβέρνηση.

Οι ειδικοί προσανατολίζονται σε μέτρα άμεσης
εφαρμογής, καθώς και σε μέτρα που θα εφαρμο-
στούν από τις 3 Ιανουαρίου του 2022.

Τα μέτρα άμεσης εφαρμογής

Ματαιώνονται  όλες οι  μαζικές εορταστικές
εκδηλώσεις

Υποχρεωτική μάσκα παντού (σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους)

Υποχρεωτική χρήση μάσκας KN-95/FFP2 ή
διπλή μάσκα στα σούπερ μάρκετ και τα ΜΜΜ

Χωρίς θεατές τα γήπεδα
Οσοι ταξιδιώτες έρχονται στην Ελλάδα, σε όλες 

τις πύλες της χώρας την 2η και την 4η μέρα
μετά την άφιξή τους, θα υποβάλλονται υποχρεω-
τικά σε τεστ

Μέτρα από 3 Ιαν ουαρίου 2022
Μείωση του ωραρίου καταστημάτων εστίασης

και διασκέδασης
Μείωση της πληρότητας σε κλειστούς χώρους
Σημειώνεται ότι δεν θα προβλέπεται χρήση

SMS

Τ
έλος στα σεν άρια για παράταση
της ημερομην ίας εφαρμογής του
τέλους ταφής απορριμμάτων

βάζει ο υπουργός Περιβάλλον τος και
Εν έργειας κ. Κώστας Σκρέκας. Παρά τις
εκκλήσεις πολλών  δημάρχ ων , οι οποίοι
ζητούσαν  …τράτο χ ρόν ου, ο υπο-
υργός με διευκριν ιστική εγκύκλιο που
απέστειλε χ θες στους 22 ΦοΣΔΑ (Φορ-
είς Διαχ είρισης Στερεών  Αποβλήτων )
της χ ώρας και στις αρμόδιες δημοτικές
υπηρεσίες τούς θέτει προ των  ευθυ-
ν ών  τους.

Οι τοπικοί άρχ ον τες ζητούν  χ ρον ικό
περιθώριο προκειμέν ου ν α βελτιώσουν
τα χ αμηλά ποσοστά αν ακύκλωσης
προκειμέν ου ν α μην  αυξηθούν  τα τέλη
που καταβάλλουν  οι δημότες. Μάλιστα,
η  Κεν τρική Έν ωση Δήμων  Ελλάδος
(ΚΕΔΕ) έχ ει ζητήσει  επιβολή του τέλο-
υς από το 2024 ώστε ν α ολοκληρωθούν
εγκαίρως τα έργα επεξεργασίας αποβλή-
των  και ν α περιοριστούν  δραστικά οι

ποσότητες αποβλήτων  που καταλή-
γουν  σε Χώρους Υγειον ομικής Ταφής.

Πάν τως, ο υπουργός στην  εγκύκλιο
που εξέδωσε, τους επισημαίν ει ότι από
την  1η Ιαν ουαρίου  θα επιβάλλεται
τέλος ταφής για τις ποσότητες αν επε-
ξέργαστων  αστικών  αποβλήτων  που
θα διατίθεν ται σε χ ώρους υγειον ομικής
ταφής (ΧΥΤ) καθώς και για τα υπο-
λείμματα επεξεργασίας αστικών  αποβ-
λήτων  που θα προκύπτουν  από μον ά-
δες επεξεργασίας αστικών  αποβλήτων
(Κέν τρα Διαλογής Αν ακυκλώσιμων
Υλικών  (ΚΔΑΥ), Μον άδες Επεξερ-
γασίας Βιολογικών  Αποβλήτων  (ΜΕΒΑ),
Μον άδες Μηχ αν ικής Βιολογικής Επεξε-
ργασίας (ΜΕΑ), και μον άδες αποτέφρω-
σης αστικών  αποβλήτων ) που επίσης
θα καταλήγουν  σε  ΧΥΤ.

Υπόχ ρεοι καταβολής του τέλους
ταφής είν αι οι ΦοΔΣΑ και οι δήμοι ή τα
ν ομικά πρόσωπα που αν ήκουν  στους
ΟΤΑ και ασκούν   τις αρμοδιότητες των

ΦοΔΣΑ. Το τέλος ταφής ορίζεται σε 20
ευρώ αν ά τόν ο αποβλήτων  από
1/1/2022 και αυξάν εται ετησίως κατά 5
ευρώ αν ά τόν ο και έως την  τιμή των  35
ευρώ αν ά τόν ο. Από την  1η Ιαν ουα-
ρίου 2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε 45
ευρώ αν ά τόν ο αποβλήτων  και αυξάν ε-
ται στην  τιμή των  55 ευρώ αν ά τόν ο
από την  1η Ιαν ουαρίου 2027, τιμή που
θα παραμέν ει σταθερή για τα επόμεν α
έτη.

Το τέλος ταφής θα υπολογίζεται αν ά
εξάμην ο με βάση τις πραγματικές
ποσότητες αποβλήτων  που διατέθηκαν

στους  ΧΥΤ και θα αποδίδεται   σε
ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο
Ελλην ικός Οργαν ισμός Αν ακύκλωσης
(Ε.Ο.ΑΝ.).   Οι υπόχ ρεοι θα πρέπει ν α
υποβάλλουν  στον  Ε.Ο.ΑΝ. κάθε
χ ρόν ο στοιχ εία σχ ετικά με τον  υπολο-
γισμό του τέλους ταφής για το πρώτο
εξάμην ο έως τις 30 Σεπτεμβρίου  και
για το δεύτερο εξάμην ο   έως τις 31
Μαρτίου του επόμεν ου έτους και  θα
αποδίδουν  τα οφειλόμεν α ποσά έν αν
μήν α μετά τις συγκεκριμέν ες ημερομ-
ην ίες.

Έ
τσι, όπως διευκριν ίζει ο κ.
Σκρέκας, και για το 2022 τα
στοιχ εία για τον  υπολογισμό

ταφής του πρώτου εξαμήν ου θα πρέπει
ν α υποβληθούν  έως τις 30/9/2022  και
το οφειλόμεν ο ποσό θα πρέπει ν α
αποδοθεί έως τις 30/10/2022 στον
ειδικό λογαριασμό του  Ε.Ο.ΑΝ.. Τα
στοιχ εία του δεύτερου εξάμην ου του
2022 θα υποβληθούν  έως τις 31/3/2023
και τα χ ρήματα θα καταβληθούν  έως τις

Οριστικά από 1η Ιανουαρίου η επιβολή 
του τέλους ταφής απορριμμάτων  
Όσοι δήμοι δεν εκτρέπουν τα απορρίμματα από την ταφή 
θα το πληρώνουν ακριβά 

Δ. Σαρηγιάννης: Πρόταση για καθολικό 
lockdown στις 3 Ιανουαρίου

Lockdown από τις 3 Ιαν ουαρίου και για έν αν  μήν α πρότειν ε ο καθηγητής Περιβαλ-
λον τικής Μηχ αν ικής του ΑΠΘ Δημοσθέν ης Σαρηγιάν ν ης για ν α αν αχ αιτιστεί η
δυν αμική της μετάλλαξης Όμικρον .
Ο καθηγητής, που ετοιμάζει σχ ετική έκθεση προς το Μέγαρο Μαξίμου και τον  Κυρ-
ιάκο Μητσοτάκη, μιλών τας στο ραδιόφων ο της ΕΡΤ 3 εμφαν ίστηκε βέβαιος ότι δεν
θα αποφευχ θεί έν α καθολικό lockdown, με δεδομέν ες και τις μετακιν ήσεις των  Γιο-
ρτών .
«Εάν  υπάρξει καθολικό lockdown από τις 3 Ιαν ουαρίου θα διαρκέσει έν αν  μήν α.
Εάν  φτάσουμε στις 16 του μην ός, όταν  υπολογίζουμε ότι τα κρούσματα θα είν αι και
πάλι 6.000 ημερησίως, τότε θα πάει μέχ ρι τον  Μάρτιο» τόν ισε χ αρακτηριστικά.
«Μέχ ρι την  Πρωτοχ ρον ιά η μετάλλαξη Όμικρον  θα αν τιπροσωπεύει άν ω του 50%
των  κρουσμάτων  στη χ ώρα μας», σημείωσε. 
Επισήμαν ε μάλιστα ότι η αποκλιμάκωση στα κρούσματα και τις ν οσηλείες που παρ-
ατηρήθηκε το τελευταίο διάστημα, από χ θες δείχ ν ει τάσεις αν τιστροφής. 
Μιλών τας μάλιστα χ θες στον  ΑΝΤ1, ο καθηγητής υποστήριξε ότι το lockdown θα
είν αι υποχ ρεωτική κίν ηση, προφαν ώς είν αι κάτι που δε θέλει καν είς, δεν  το θέλει 

ούτε η κυβέρν ηση, ούτε η επιστημον ική κοιν ότητα αλλά έχ ουμε μπροστά μας έν αν
πραγματικό ''εχ θρό'' με υψηλή μεταδοτικότητα».
Σε ό,τι αφορά τα σχ ολεία ο καθηγητής εκτίμησε ότι δεν  πρέπει ν α αν οίξουν  στις
10 Ιαν ουαρίου. Αποκάλυψε μάλιστα ότι σε πολλά ιδιωτικά σχ ολεία έχ ουν  ήδη ξεκι-
ν ήσει και πάλι τις δοκιμές για τηλεκπαίδευση. Στο ίδιο πλαίσιο, τάχ θηκε ξεκάθαρα
κατά του ν α γίν ουν  δια ζώσης οι εξετάσεις του α’ εξαμήν ου στα παν επιστήμια.

Ν. Θωμαΐδης: Έρχεται δραματική αύξηση τον Ιανουάριο

Για σημαν τική αύξηση κρουσμάτων  στις αρχ ές Ιαν ουαρίου έκαν ε λόγο ο καθηγητής
Αν αλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαΐδης. Σύμφων α με τον  καθηγητή, τις τελευταίες
ημέρες παρατηρείται σε δύο περιοχ ές της Ελλάδας αύξηση στο ιικό φορτίο. Πρόκει-
ται για την  Αττική και την  Κρήτη. 
Ο καθηγητής, μιλών τας στην  τηλεόραση του ΣΚΑΪ, χ αρακτήρισε «μάλλον  δυσάρε-
στη» την  κατάσταση, εκτιμών τας ότι η αύξηση που παρατηρείται τις τελευταίες
ημέρες στην  Αττική, προδιαγράφει ότι αυτή την  εβδομάδα εν δεχ ομέν ως θα σημει-
ωθεί περαιτέρω σημαν τική αύξηση. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι αν αμέν εται απότομη
και δραματική αύξηση κρουσμάτων  το επόμεν ο διάστημα λόγω της παραλλαγής Όμι-
κρον , που σύμφων α με τις εκτιμήσεις, έρχ εται στις αρχ ές Ιαν ουαρίου.
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Δ ι ε ύ θ υ ν σ η
Περιουσίας και

Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 21/12/2021
Αρ. πρωτ.: 44075

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ:
« Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό
Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης
εκείνο της πλέον συμφέρου-
σας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής, για
την υπηρεσία με τίτλο
« Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ». (Α.Μ.
325/2021)
Η συνολική εκτιμώμενη αξία,

ανέρχεται στο ποσό των
496.000,00 € συμπεριλαμβα-
νομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋ-
πολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.:
400.000,00 €, Φ.Π.Α.
96.000,00 €), με δυνατότητα
προσαύξησης του οικονομι-
κού αντικειμένου έως το
100% της αρχικής αξίας της
σύμβασης, σε περίπτωση
άσκησης του δικαιώματος
προαίρεσης. 
Φορέας χρηματοδότησης της
σύμβασης είναι ο Δήμος
Φυλής. Η δαπάνη για την εν
λόγω σύμβαση βαρύνει την με
Κ.Α.: 35.6262.00008 σχετική
πίστωση του τακτικού προϋ-
πολογισμού του Φορέα για τα
οικονομικά έτη 2021, 2022
και 2023 αντίστοιχα, με ποσά
1.000,00 € για το 2021,
247.500,00 € για το 2022 και
247.500,00 € για το 2023 και
εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα
προαίρεσης τα οικονομικά
έτη 2024 και 2025 (δικαίωμα
προαίρεσης 400.000,00 € +
ΦΠΑ 24 % 96.000,00 €). Ο
συνολικός προϋπολογισμός
με το δικαίωμα προαίρεσης
ανέρχεται στο ποσό των
800.000,00 € + 24 % ΦΠΑ
192.000,00€ = 992.000,00 €.
Αντικείμενο της σύμβασης
είναι  η ανάθεση των εργα-

σιών συντήρησης κοινόχρη-
στων χώρων του Δήμου
Φυλής και της προμήθειας
των ειδών που απαιτούνται
και ειδικότερα τις εργασίες
φυτοτεχνικής – αρδευτικής
αναβάθμισης και συντήρησης
κοινόχρηστων χώρων, όπως
άλση, πλατείες, νησίδες και
λοιπών χώρων πρασίνου
εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου Φυλής. 
Τα προς προμήθεια είδη κατα-
τάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξι-
λογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 
77313000-7 (Υπηρεσίες
συντήρησης πάρκων),
77310000-6 (Φύτευση και
συντήρηση χώρων
πρασίνου), 77312100-1
(Υπηρεσίες εξόντωσης
ζιζανίων), 90922000-6 (Υπηρ-
εσίες καταπολέμησης επιβ-
λαβών εντόμων), 77211500-7
(Υπηρεσίες φροντίδας δένδρ-
ων), 03451000-6 (Φυτά),
03452000-3 (Δένδρα),
03451300-9 (Θάμνοι),
14212400-4 (Χώμα),
43323000-3 (Εξοπλισμός
άρδευσης), 44164310-3
(Σωλήνες και εξαρτήματα),
14212200-2 (Αδρανή υλικά).
Η διάρκεια της σύμβασης

ορίζεται  σε δύο (2) έτη, αρχό-
μενης από την υπογραφή της
σύμβασης (χωρίς  να ασκηθεί
το δικαίωμα προαίρεσης) και
τέσσερα (4) έτη εφόσον
ασκηθεί .
Η διαδικασία θα διενεργηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρ-
ονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι
προσβάσιμη µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, την 27/01/2022,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00
π.μ (Ημερομηνία και ώρα
Αποσφράγισης)
Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών ορίζε-
ται η 21/01/2022 και ώρα
16:00. 
Προκήρυξη της παρούσας
σύμβασης απεστάλη με ηλεκ-
τρονικά μέσα για δημοσίευση
στις 16/12/2021 στην Υπηρ-
εσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.
Το πλήρες κείμενο της Δια-
κήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Προκήρυξη (περίληψη της
παρούσας διακήρυξης) θα
δημοσιευτεί στις εφημερίδες:

ΘΡΙΑΣΙΟ και
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.
Προκήρυξη (περίληψη της
παρούσας Διακήρυξης) όπως
προβλέπεται στην περίπτωση
16 της παραγράφου 3 του
άρθρου 76 του Ν. 4727/2020,
θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο,
στον ιστότοπο
h t tp : / /e t .d i av ge i a .gov .g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί
στο διαδίκτυο, στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση:
https://www.fyli.gr/.
Το πλήρες κείμενο της παρ-
ούσας Διακήρυξης θα
καταχωρηθεί ακόμη και στη
διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης σύμβα-
σης στην πλατφόρμα
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό
Αύξοντα Αριθμό: 146201.
Η διενέργεια του διαγωνι-
σμού διέπεται από τις σχετι-
κές διατάξεις του
Ν.4412/2016 [δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθ-
ειών και υπηρεσιών- προσαρ-
μογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στον

διαγωνισμό έχουν όλα τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και ενώσεις οικονομικών
φορέων, που υποβάλλουν
κοινή προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφ-
ορών είναι για διάστημα
δώδεκα (12) μηνών από την
επόμενη της  καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προ-
σφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμέ-
νου να λάβουν μέρος στο δια-
γωνισμό πρέπει να καταθέ-
σουν με την προσφορά τους
εγγύηση συμμετοχής ποσο-
στού (2%) επί της προϋπολο-
γισθείσης δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι οκτώ χιλιάδες
ευρώ (8.000,00 €).
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες ως προς τα δικαιολογητι-
κά συμμετοχής και τη γνωστο-
ποίηση της διακήρυξης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται όπως αναφέρε-
ται παραπάνω στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10)
ημέρες πριν από την καταλ-
ηκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Περιουσίας και
Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 21/12/2021
Αρ. πρωτ.: 44076

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α :
« Α Ν Α Β Α Θ Μ Ι Σ Η
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό
Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης
εκείνο της πλέον συμφέρου-
σας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής, για
την προμήθεια με τίτλο
« Α Ν Α Β Α Θ Μ Ι Σ Η
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».
(Α.Μ. 348/2021)

Η συνολική εκτιμώμενη αξία,
ανέρχεται στο ποσό των
434.000,00 € συμπεριλαμβα-
νομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋ-

πολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.:
350.000,00 €, Φ.Π.Α.
84.000,00 €). 
Φορέας χρηματοδότησης της
σύμβασης είναι ο Δήμος
Φυλής.
Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:
30-7425.10002 σχετική
πίστωση του τακτικού προϋ-
πολογισμού του Φορέα για
τα οικονομικά έτη 2021 και
2022 αντίστοιχα, με ποσά
1.000,00 € για το 2021 και
433.000,00 € για το 2022.
Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η προμήθεια εξοπλι-
σμού με σκοπό τη γενικότερη
αναβάθμιση του περιβάλλον-
τος χώρου εντός πολεοδομι-
κού ιστού του κολυμβητηρίου
Άνω Λιοσίων  Δήμου Φυλής.
Τα προς προμήθεια είδη
κατατάσσονται στους ακόλο-
υθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβά-
σεων (CPV) : 
34928400-2 (Αστικός εξοπλι-
σμός),  
09331200-0  Ηλιακά φωτοβο-
λταϊκά στοιχεία, 
34991000-0   Φωτιστικά
σώματα υπαίθριων χώρων, 
31532800-2    Βραχίονες
φωτιστικών,  
38127000-1    Μετεωρολογι-
κοί σταθμοί, 
35125100-7    Αισθητήρες, 
32441200-8    Εξοπλισμός
τηλεμετρίας και ελέγχου,
38411000-9    Υδρόμετρα, 
43325100-8     Εξοπλισμός
συντήρησης υπαίθριων
χώρων, 
03451000-6    Φυτά.

Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται  σε έξι (6) μήνες.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί
με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η
οποία είναι προσβάσιμη µέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, την  01/02/2022,
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
π.μ (Ημερομην ία και ώρα
Αποσφ ράγισης)
Καταληκτική ημερομην ία
υποβολής προσφ ορών
ορίζεται η 26/01/2022 και
ώρα 16:00. 
Προκήρυξη της παρούσας
σύμβασης απεστάλη με ηλεκ-
τρονικά μέσα για δημοσίευση
στις 16/12/2021 στην Υπηρ-
εσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της Δια-
κήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Προκήρυξη (περίληψη της
παρούσας διακήρυξης) θα
δημοσιευτεί στις εφημερίδες:
ΘΡΙΑΣΙΟ και
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.

Προκήρυξη (περίληψη της
παρούσας Διακήρυξης) όπως
προβλέπεται στην περίπτωση
16 της παραγράφου 3 του
άρθρου 76 του Ν. 4727/2020,
θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο,
στον ιστότοπο
h t tp : / /e t .d i av ge i a .gov .g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί
στο διαδίκτυο, στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση:
https://www.fyli.gr/.
Το πλήρες κείμενο της παρ-
ούσας Διακήρυξης θα
καταχωρηθεί ακόμη και στη
διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr
. όπου η σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης σύμβα-
σης στην πλατφόρμα

ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό
Αύξοντα Αριθμό: 146219.

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

Ο χρόνος ισχύος των προσφ-
ορών είναι για διάστημα έξι
(6) μηνών από την επόμενη
της καταληκτικής ημερομ-
ηνίας υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμέ-
νου να λάβουν μέρος στο δια-
γωνισμό πρέπει να καταθέ-
σουν με την προσφορά τους
εγγύηση συμμετοχής ποσο-
στού (2%) επί της προϋπολο-
γισθείσης δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι επτά χιλιάδες
ευρώ (7.000,00 €).

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες ως προς τα δικαιολογητι-
κά συμμετοχής και τη γνω-
στοποίηση της διακήρυξης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται όπως αναφέρε-
ται παραπάνω στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10)
ημέρες πριν από την καταλ-
ηκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ:  
Πιστοί στο ραντεβού μας με τα
παιδιά του Ειδικού Σχολείου

Αν τιπροσωπεία του Παν ελευσιν ιακού ΑΟΚ (αθλ-
ητές , προπον ητές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου)
επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα το Ειδικό Σχολείο
Ελευσίν ας μοιράζον τας δώρα και χ αμόγελα στα παι-
διά, στην  καθιερωμέν η Χριστουγεν ν ιάτικη εορτή του
σχ ολείου.

Ο Πρόεδρος κ. Γιάν ν ης Φιλίππου δήλωσε πως είν αι
ιδιαίτερη τιμή και χ αρά του συλλόγου ν α εν ισχ ύει την
προσπάθεια του σχ ολείου και ν α προσφέρει χ αμόγε-
λα στα παιδιά.

Στην  εκδήλωση παρευρέθηκαν  ο Δήμαρχ ος Ελευ-
σίν ας κ Οικον όμου Αργύρης και ο Αν τιπεριφερει-
άρχ ης Δυτικής Αττικής κ Κοσμόπουλος Λευτέρης.

ΈΈλλυυσσεε  ττηηνν  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοονν  ΙΙκκααρροο  
ΝΝεεοοκκττίίσσττωωνν  οο  ΚΚώώσσττααςς  ΛΛιιννάάρρδδοοςς

ΟΟ  ππρροοπποοννηηττήήςς  ττοουυ  ΙΙκκάάρροουυ  ΝΝεεοοκκττίίσσττωωνν  ΚΚώώσσττααςς  ΛΛιιννάάρρδδοοςς
έέλλυυσσεε  ττηηνν  σσυυννεερργγαασσίίαα  ττοουυ  μμεε  ττηηνν  οομμάάδδαα..  ΟΟ  εενν  λλόόγγωω  ττεεχχννιικκόόςς
εευυχχααρριισσττεείί  ττοουυςς  πποοδδοοσσφφααιιρριισσττέέςς  γγιιαα  ττηηνν  σσυυννεερργγαασσίίαα..
ΗΗ  οομμάάδδαα  θθαα  έέλλθθεειι  σσεε  εεππααφφέέςς  γγιιαα  ππρρόόσσλληηψψηη  ππρροοπποοννηηττήή  κκααιι
εείίννααιι  μμέέσσαα  σσττοουυςς  σσττόόχχοουυςς  ττηηςς..

ΠΠααννεελλεευυσσιιννιιαακκόόςς  ΑΑΟΟ::    ΟΟ  ΔΔηημμήήττρρηηςς  BBεεζζυυρρττζζόόγγλλοουυ  
33οοςς  σσττοονν  ππίίνναακκαα  ττωωνν  σσκκόόρρεερρ  σσττηηνν  ΓΓ΄́  ΕΕθθννιικκήή

Ο στράικερ του ΑΟ Πανελευσι-
νιακού Δημήτρης Βεζυρτζόγ-
λου(ΦΩΤΟ) βρίσκεται στην 3η
θέση στον πίνακα των σκόρερ
της Γ΄Εθνικής κατηγορίας. Αναλ-
υτικά ο πίνακας.
9 γκολ: Ηλιόπουλος (Διαβολίτσι,
4ος όμιλος)
8 γκολ: Μηνάς (Αγιος Νικόλαος,
7ος όμιλος)
7 γκολ: Παυλίδης (Πανδραμαϊ-
κός, 1ος όμιλος), Σασίνκα (ΑΕΠ
Κοζάνης, 2ος όμιλος), Κυζιρίδης
(Εδεσσαϊκός, 2ος όμιλος), Σιμόνι
(Τηλυκράτης, 4ος όμιλος), Κέρι
(Σαντορίνη, 5ος όμιλος), Βεζυρτ-
ζόγλου (Πανελευσινιακός, 6ος
όμιλος), Καϊμακαμούδης (ΠΟ
Ατσαλένιου, 7ος όμιλος).
6 γκολ: Σερέπας (ΑΕ Μυκόνου,
5ος όμιλος).

ΤΤΑΑ  ΖΖΕΕΥΥΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΥΥΠΠΕΕΛΛΛΛΟΟΥΥ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  AATTTTIIKKHH

ΒΒΥΥΖΖΑΑΣΣ--ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ
ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΗΗ--ΣΣΚΚΟΟΡΡΠΠΙΙΟΟΣΣ
ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΝΝ..--ΠΠΑΑΟΟΚΚ  ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑΣΣ
ΝΝΕΕΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΑΑΜΜΟΟΣΣ--ΑΑΟΟ  ΜΜΙΙΜΜΑΑΣΣ
ΟΟΙΙ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΕΕΣΣ  ΘΘΑΑ  ΓΓΙΙΝΝΟΟΥΥΝΝ  1122//11  ΚΚΑΑΙΙ    1199//11//22002222..

Στον ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής ο Λευτέρης Μάκρας

Σπουδαία μεταγραφική επιτυχία για τον ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής Μελί Μεγάρων. Συγκεκρι-
μένα απέκτησε τον 32 χρονο επιθετικό Λευτέρη Μάκρα.

Εχει αγωνιστεί με μεγάλη επιτυχία σε ομάδες όπως Αχαρναϊκό, Πανελευσινιακό,
Ολυμπιακό Λιοσίων, Ήφαιστο Περιστερίου, Α.Ο Ιλίου(27 γκολ σε μία σεζόν), Ζωφριά(57
γκολ σε δύο σεζόν) και Ακράτητο και πρόσφατα στην Κηπούπολη

Συγκροτήθηκε σε
σώμα το νέο Δ.Σ. της
ΕΣΚΑΝΑ

Συγκροτήθηκε χθες σε σώμα το νέο Διοικ-
ητικό Συμβούλιο της ΕΣΚΑΝΑ ως ακο-
λούθως:

Κίμων Γκιουλιστάνης, Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Φραγκούλης, Γενικός
Γραμματέας
Ιωάννης Μακρυγιάννης, Α' Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Κιοσσές, Β' Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Πρέκας, Ταμίας
Θεοδοσία Κανδύλη, Ειδική Γραμματέας
Αλέξανδρος Παπαχρήστου, Μέλος
Χαράλαμπος Λιβιεράτος, Μέλος

Γεώργιος Νικολάκης, Μέλος
Νικόλαος Στεργίου, Μέλος
Αθανάσιος Λίγγος, Μέλος
Αντώνιος Παπασωτηρίου, Α' Αναπληρω-
ματικό Μέλος
Ιωάννης Μαράντης, Β' Αναπληρωματικό
Μέλος
Μιχαήλ Σκουλιδάς, Γ' Αναπληρωματικό
Μέλος

Συγκροτήθηκαν και επανδρώθηκαν
επίσης οι ακόλουθες Επιτροπές:
Επιτροπή Πρωταθλήματος Ανδρών
Επιτροπή Πρωταθλήματος Γυναικών
Επιτροπή Ανάπτυξης
Επιτροπή Πληροφορικής
Επιτροπή Εμπορικής Ανάπτυξης και
Χορηγιών
Επιτροπή 3Χ3 Μπάσκετ.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα πρόκει-
ται να ανακοινωθούν τα ονόματα των
απαρτιζοντων τις ανωτέρω Επιτρο-
πές.
Ο νέος πρόεδρος κ. Γκιουλιστάνης
τόνισε : "Από την πρώτη στιγμή διαπι-
στώθηκε η πλήρης ομοφωνία ως
προς τη κατάρτιση και σύσταση των
ανωτέρω καθώς και η απόλυτη διάθε-
ση για άμεση παραγωγή έργου το
οποίο σύντομα θα διαπιστωθεί έμπρ-
ακτα.
Εύχομαι ολόψυχα καλή και γόνιμη
θητεία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο,
το οποίο έχω τη βεβαιότητα ότι θα
δικαιώσει απόλυτα τις προσδοκίες
των σωματείων της Ένωσης."
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ Δ/ν ση       :Λ. Δημοκρατίας 18
Ταχ. Κώδικας :193 00

Πληροφ ορίες :Καμπόλη Μαρία
Τηλέφ ων ο        :213 2006405

Fax                     :210 5572276

Περίληψη της υπ΄αρ. 225/2021, απόφ ασης με
θέμα: 

Έγκριση του Ολοκληρωμέν ου Πλαισίου Δρά-
σης του Δήμου Ασπροπύργου, Οικ. Έτους 2022»
η οποία εγκρίθηκε

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

με δέκα έξι (16) μέλη ΥΠΕΡ  και δέκα έξι (16)
μέλη  ΚΑΤΑ , αλλά σύμφ ων α  με την  παρ 4 του το
άρθρου 96 του  Ν. 3463/2006 σε περίπτωση
ισοψηφ ίας επικρατεί η ψήφ ος του προέδρου. 
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Τρία κρίσιμα για την Αυτοδιοίκηση ζητήματα,
που αφορούν στην επιβολή του τέλους
ταφής των απορριμμάτων από το 2022, στην

αλματώδη αύξηση του ενεργειακού κόστους για
τους Δήμους, καθώς και στο οικονομικό άνοιγμα
από τη διαχείριση του covid, τέθηκαν από τον
πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου κατά
τη διάρκεια της προχθεσινής διαδικτυακής συνάν-
τησης, στον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη,
τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο
Πέτσα και τον γενικό γραμματέα του υπουργείου
Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Εκτελεστική Επιτρο-
πή της Ένωσης (Λάζαρος Κυρίζογλου, α  ́ αντιπρ-
οέδρος της ΚΕΔΕ – δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενε-
μένης, Δημήτρης Κάρναβος β  ́ αντιπρόεδρος της
ΚΕΔΕ – δήμαρχος Καλλιθέας, Δημήτρης Καφαν-
τάρης γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ – δημοτικός
σύμβουλος Πύλου Νέστορος), οι επικεφαλής των
παρατάξεων Ιωάννης Λυμπέρης – δήμαρχος Ήλι-
δας, «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ», Απόστολος
Καλογιάννης – δήμαρχος Λαρισαίων και Δημήτρης
Μπίρμπας – δημοτικός σύμβουλος Αιγάλεω
«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ,
Γιώργος Ιωακειμίδης – δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.
Ι.Ρέντη «ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ», Κώστας Πελετίδης
– δήμαρχος Πατρέων, «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και
Νίκος Σακούτης, δημοτικός σύμβουλος Πετρούπολ-
ης, «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ» καθώς και ο Ιωάν-
νης Καραγιάννης γενικός διευθυντής ΚΕΔΕ.

Τα θέματα θα συμπεριληφθούν στην ατζέντα κοι-
νής Επιτροπής που θα συσταθεί άμεσα και στην
οποία θα συμμετέχουν ΚΕΔΕ, υπουργείο Εσωτερ-
ικών και υπουργείο Οικονομικών.

Αντικείμενο της επιτροπής θα είναι η αναμόρφω-
ση των ΚΑΠ, η οριστική λύση για το ύψος των επι-
τοκίων δανεισμού των δήμων από το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων καθώς και η εξεύρεση
βιώσιμου τρόπου είσπραξης των οφειλών προς
τους δήμους.

Οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής αναμένον-
ται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022.

Οι δήμοι αγων ιούν  ότι το 2022 θα είν αι μια πολύ
δύσκολη χρον ιά

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημ. Παπαστεργίου επι-
σήμανε τη μεγάλη αγωνία των δήμων για την οικο-
νομική κατάσταση τους το 2022. Εκτίμησε ότι πολύ
δύσκολα θα απορροφήσουν το υψηλό ενεργειακό 

κόστος, αφού το 2021 κατέβαλαν για το σκοπό
αυτό περίπου 300 εκ. ευρώ και τη νέα χρονιά θα
κληθούν να επιβαρυνθούν λόγω της αύξησης στις
τιμές ενέργειας, με επιπλέον 120 εκ. ευρώ.

«Αν σε αυτά συνυπολογιστεί το κόστος από την
επιβολή του τέλους ταφής από 1/1/2022, που θα
φτάσει τα 80 εκ. ευρώ, καθώς και το χρηματοδοτικό
κενό από τη διαχείριση της πανδημίας που αγγίζει
τα 170 εκ. ευρώ, η χρονιά ξεκινά για τους δήμους με
άνοιγμα περίπου 370 εκ. ευρώ», τόνισε ο κ. Παπα-
στεργίου.

«Με δεδομένο ότι η Κυβέρνηση δεν σκοπεύει να
αναβάλει την επιβολή του τέλους ταφής και δεν
υπάρχει κάποιος τρόπος να καλυφθεί το υψηλό
ενεργειακό κόστος, είναι υπαρκτό το σενάριο να
προχωρήσουν οι δήμοι σε αύξηση των ανταποδο-
τικών τελών και των τιμολογίων των ΔΕΥΑ», πρό-
σθεσε.

Παραμέν ει το πρόβλημα με την  υποστήριξη των
ΥΔΟΜ και την  έλλειψη προσωπικού, κυρίως
στους μικρούς δήμους

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμαν ε την  αν άγκη
ν α υποστηριχθούν  με προσλήψεις μηχαν ικών  οι
ΥΔΟΜ, εν ώ τόν ισε πως παρά τις πρωτοβουλίες
που λήφ θηκαν  το τελευταίο διάστημα, παραμέν ει
το πρόβλημα της στελέχωσης με προσωπικό των
μικρών  κυρίως δήμων . 

Εν ώ τέθηκε και η αν άγκη ν α αν τιμετωπιστεί,
μέσα από τη συν εργασία ΚΕΔΕ, υπουργείου Εσω-
τερικών  και υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και το πρόβλημα με τους ν αυα-
γοσώστες, σε μόν ιμη βάση, προκειμέν ου ν α μην
προκύψουν  και το 2022 τα ίδια προβλήματα με την
τρέχουσα χρον ιά.

Επίσπευση των  διαδικασιών  στο πρόγραμμα
«Α. Τρίτσης»

Τέθηκε από πλευράς ΚΕΔΕ το ζήτημα της
επίσπευσης των διαδικασιών που προβλέπονται
για την έγκριση των έργων από το Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης», αφού η ΕΥΔ του Προγράμμα-
τος χρειάζεται άμεση ενίσχυση με προσωπικό.

«Παράλληλα δεν έχει ακόμη γίνει πράξη η συμμε-
τοχή των δήμων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
του νέου ΕΣΠΑ, παρά το γεγονός ότι δεν δημιουρ-
γεί δημοσιονομικό κόστος».

Να προχωρήσει η ανακατανομή αρμοδιοτήτων με 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και να οριοθετηθ-
εί μέχρι σε ποιο σημείο θα φτάσουν οι θεσμικές
αλλαγές, ήταν ακόμη ένα από τα ζητήματα που
τέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη.

Επιπλέον, τέθηκε το ζήτημα της μη έγκαιρης από-
δοσης στους δήμους των ανταποδοτικών τελών
από τους ιδιώτες παρόχους ενέργειας, καθώς και η
προβληματική κατάσταση που επικρατεί στο χώρο
της ανακύκλωσης, γεγονός που αφενός δυσκολεύει
τους δήμους στην εφαρμογή προγραμμάτων
ανακύκλωσης κι αφετέρου, θα τους επιβαρύνει
οικονομικά με την εφαρμογή του τέλους ταφής.

Δρομολόγηση μέσα στο α’ τρίμην ο του 2022
εν ός συν ολικού σχεδίου για την  οικον ομική
εν ίσχυση των  δήμων

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας δεσμεύθηκε ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του
2022 θα έχει δρομολογηθεί ένα συνολικό σχέδιο
για την οικονομική ενίσχυση των δήμων που θα
περιλαμβάνει την αναμόρφωση των ΚΑΠ με επανα-
προσδιορισμό των κριτηρίων, την εξεύρεση ενός
αποτελεσματικού τρόπου είσπραξης των οφειλών
προς τους δήμους με τη συνδρομή του κράτους,
καθώς κι ένα βιώσιμο τρόπο μείωσης των επιτοκίων
δανεισμού των δήμων από το Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων.

Επίσης επισήμανε ότι θα αναζητηθούν τρόποι
στο πλαίσιο της δημοσιονομικής αντοχής για να
καλυφθεί μέρος του οικονομικού ανοίγματος των
δήμων, ενώ όσον αφορά το τέλος ταφής, αποτελεί
απόφαση της κυβέρνησης να επιβληθεί από
1/1/2022.

Για να βοηθήσει το ΥΠΕΣ τους δήμους την προ-
σπάθειά τους να αυξήσουν την ανακύκλωση, θα
διατεθούν σημαντικοί πόροι από το «Αντώνης
Τρίτσης» για την αγορά εξοπλισμού και την εφαρ-
μογή προγραμμάτων ανακύκλωσης.

Υπήρξε δέσμευση ότι θα αποδοθεί σύντομα στους 

δήμους το σύνολο των οφειλομένων της τελευ-
ταίας τριετίας από το ανταποδοτικό τέλος φυσικού
αερίου, ενώ και για το ζήτημα των ναυαγοσωστών
θα ξεκινήσει άμεσα συζήτηση με το υπουργείο Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να δοθεί
μόνιμη λύση.

2,5 δις στους δήμους τα τελευταία δύο χρόν ια

Ο Γ.Γ. του ΥΠ.ΕΣ. Μ. Σταυριανουδάκης επισήμα-
νε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης πως τα
τελευταία 2,5 χρόνια έχουν δοθεί στους δήμους
πάνω από 900 εκ. ευρώ, με διάφορους τρόπους,
πέραν της τακτικής επιχορήγησης (μέσω των προ-
γραμμάτων για τα ληξιπρόθεσμα, το πρόγραμμα
ΑΚΣΙΑ, για την αντιμετώπιση του covid, συν επιπ-
λέον δόσεις ΚΑΠ), ενώ μόνον το 2021 έχουν
ενταχθεί νέα έργα δήμων, ύψους 1,5 δις ευρώ.

Το σχέδιο δράσης του ΥΠΕΣ για το 2022

Ο υπουργός Εσωτερικών Μ. Βορίδης κατά την
τοποθέτησή του υπογράμμισε πως στο σχέδιο δρά-
σης του ΥΠΕΣ για το 2022 προβλέπεται να
προχωρήσει η απλοποίηση των διαδικασιών και η
μεταφορά αρμοδιοτήτων των αποκεντρωμένων
διοικήσεων προς τους δήμους, ενώ έχει ενταχθεί
προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης ένα
μεγάλο έργο, που αφορά συνολικά τις αρμοδιότ-
ητες του Κράτους, στο πλαίσιο της Πολυεπίπεδης
Διακυβέρνησης.

Ξεκαθάρισε πως αποτελεί κυβερνητική επιλογή
να μην ανοίξει συζήτηση για μεταφορά αρμοδιοτή-
των που αφορούν την πρωτοβάθμια παιδεία και
υγεία.

Δεσμεύθηκε επίσης ότι θα υπάρξει παρέμβαση
στις αρχές του χρόνου στον Ενιαίο Κώδικα Αυτο-
διοίκησης.

Για τις προσλήψεις στους δήμους, επισήμανε πως
η διαδικασία δρμολογήθηκε από το ΑΣΕΠ και θα
τρέξει μέσα στο Δεκέμβριο, «ενώ θα έχουμε προ-
σωρινά αποτελέσματα το Μάιο του 2022».

Κλείνοντας την τηλεδιάσκεψη, ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου τόνισε πως πρέπει μετά τη
συζήτηση να τρέξουν τα ζητήματα των αρμοδιοτή-
των με συγκεκριμένο και γρήγορο χρονοδιάγραμ-
μα, ενώ επανέλαβε πως η αγωνία των δήμων για τα
οικονομικά τους είναι μεγάλη και θα πρέπει να βρε-
θεί τρόπος να καλυφθεί το μεγάλο άνοιγμα που θα
έχουν τη νέα χρονιά.

Επίσπευση των διαδικασιών στο πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» ζητά η ΚΕΔΕΕπίσπευση των διαδικασιών στο πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» ζητά η ΚΕΔΕ



14-θριάσιο Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ Δ/ν ση       :Λ. Δημοκρ-
ατίας 18
Ταχ. Κώδικας :193 00

Πληροφ ορίες :Καμπόλη

Μαρία

Τηλέφ ων ο        :213 2006405

Fax                     :210 5572276

Περίληψη της υπ’ αριθ.

224/2021, απόφ ασης με
θέμα: «Έγκριση προϋπολογι-
σμού, του Δήμου Ασπρ-
οπύργου, Οικον ομικού
‘Έτους 2022» η οποία
εγκρίν εται 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

με δέκα έξι (16) μέλη ΥΠΕΡ
και δέκα επτά (17) μέλη
ΛΕΥΚΟ σύμφ ων α με τον
συν οπτικό πίν ακα   Εσό-
δων  – Εξόδων  ως  κατω-
τέρω:
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Λογιστή
Φύλλο: Άνδρας, Γυναίκα 
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
(ΑΕΙ-ΤΕΙ)

Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών προγρ-
αμμάτων 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

1.Περιγραφή θέσης:  Χειρι-
στής Ανυψωτικού Μηχανή-
ματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση,
Σύμβαση Αορίστου Χρό-
νου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρ-
ισμό ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων σε περιβάλλον

αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική
μετακίνηση των εμπορε-
υμάτων εντός της αποθήκ-
ης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2.Περιγραφή θέσης: Βοηθ-
ός Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση,
Σύμβαση Αορίστου Χρό-
νου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο
Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρ-
ισμό ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 

Αποτελεσματική
μετακίνηση των εμπορε-
υμάτων εντός της αποθήκ-
ης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτο-
ποίηση εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Περιγραφή θέσης: Φύλα-
κες Ασφαλείας

Φύλο: Άνδρες, Γυναίκες
Ηλικιακό όριο: Έως 50
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Security

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Οδηγός
Γ’ κατηγορίας 
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Ωράριο: 07.00-15.00
Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχος διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή θέσης: Υδραυ-
λικοί

Ηλικιακό όριο: Έως 40
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Κατασκευή συστημάτων
επεξεργασίας νερού
Συντήρηση& Επισκευή
συστημάτων επεξεργασίας
νερού

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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