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αθλητισμού

ΑΠΟΝΟΜΕΣ
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ο σωστός τρόπος για
μεγαλύτερη προστασία

σσεελλ..  33

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  Β. ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ
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Nέο εφιαλτικό ρεκόρ με 35.580 νέα κρούσματα –
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Έκκληση Γκάγκα: 

Μην πάτε για PCR μετά το
θετικό rapid τεστ, μείνετε σπίτι

- Πάνω από το 60% των
κρουσμάτων είναι Όμικρον
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Έξι μέτρα για τη στήριξη
των εργαζομένων: 
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Συννεφιά  και βροχές.   Κατά τόπους νεφελώδης
Θερμοκρασία απο 6  εως 13 βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μελανία, Μέλανυ, Μελανή, Μαύρη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη - Πλατεία
Ωρολογίου, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Βιλλιώτης Νικόλαος Ε.

Δήμητρας 17, 2105560049

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7, Μάνδρα -

Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

Άνω Λιόσια
Δεληστάθη Μαρία Σ.

28ης Οκτωβρίου 21, Ζεφύρι, 2102322141

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παγώνας Σπυρίδων Χ., Πλατεία 
Αγίου Νικολάου 8, 2102467156

Νέα μέτρα στήριξης των εργαζόμενων:
Ποιοι δικαιούνται επίδομα 534 ευρώ για τον Ιανουάριο

:

Ο
ι νέες πρωτοβουλίες για την προστασία
των θέσεων εργασίας -στο πλαίσιο των
νέων μέτρων που λαμβάνονται από την

κυβέρνηση για την συγκράτηση των συνεπειών
της πανδημίας του κορoνοϊού.- οριστικοποιήθη-
καν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το
πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη, με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονο-
μικών Χρήστου Σταϊκούρα, του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή
Χατζηδάκη, των Υπουργών Επικρατείας Γιώρ-
γου Γεραπετρίτη και Άκη Σκέρτσου και του Υφυ-
πουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερν-
ητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου.

Πιο αναλυτικά:
1.Ενεργοποιείται το μέτρο των αναστολών

συμβάσεων εργασίας με αποζημίωση ειδικού
σκοπού (534 ευρώ) για τον Ιανουάριο 2022 σε
εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέχρι και
τις 30/12/2021 από επιχειρήσεις συγκεκριμένων
κωδικών επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει
ΚΑΔ (μπαρ, εστιατόρια με μουσική , κέντρα
διασκέδασης κ.α. ). 

Οι αναστολές συμβάσεων εργασίας θα προα-
ναγγέλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1η Ιανουα-
ρίου 2022 έως 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα
23.59.00. 

Επισημαίνεται  ότι  απαγορεύονται  οι
απολύσεις για τις επιχειρήσεις που θα κάνουν
χρήση του μέτρου και για όσο χρόνο αυτό διαρ-
κεί.

2.Χορηγείται αποζημίωση ειδικού σκοπού για
τον Ιανουάριο 2022 μετά από υποβολή μονομε-
ρών δηλώσεων για καλλιτέχνες που έχουν
δηλωθεί στο Μητρώο Καλλιτεχνών μέχρι την 10η
Ιανουαρίου 2021 με την ειδικότητα του μουσι-
κού και συναφών ειδικοτήτων.

3.Επεκτείνεται  το Πρόγραμμα «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ» (που αναδείχθηκε σε σημαντικό εργα-
λείο στήριξης της απασχόλησης κατά την περίο-
δο της πανδημίας) έως και την 31η Μαρτίου
2022, για εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση
εργασίας, πλήρους απασχόλησης κατά την 31η
Οκτωβρίου 2021.

Ο εργοδότης μπορεί να περιορίσει το χρόνο
του εργαζομένου έως και 50%, χωρίς μεταβολή
της σχέσης εργασίας. 

Για τον χρόνο που δεν εργάζεται ο εργαζόμε-
νος, το 60% της αμοιβής του καλύπτεται από 

τον κρατικό προϋπολογισμό. Όσο ο εργαζόμε
νος είναι ενταγμένος στη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δεν

επιτρέπεται να απολυθεί.

4.Σε όσες περιπτώσεις καθίσταται δυνατό από
τη φύση της εργασίας (π.χ. τράπεζες, ασφαλι-
στικές εταιρείες), εφαρμόζεται η υποχρέωση των
επιχειρήσεων να θέσουν σε καθεστώς τηλερ-
γασίας έως και το 50% των εργαζομένων τους.
Η τοποθέτηση εργαζομένων σε καθεστώς τηλερ-
γασίας προαναγγέλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ . Για
την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου θα ισχύσουν
αυτά που ίσχυσαν σε προηγούμενες περιόδους
εφαρμογής του.

5. Εφαρμόζεται κυλιόμενο ωράριο προσέλευ-
σης και αποχώρησης από την εργασία ώστε να
υπάρξει αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής
μεταφοράς. Σ’ αυτή την περίπτωση θα υπάρξει
εξειδίκευση μετά τις αναγκαίες συνεννοήσεις
μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

6. Εντείνονται οι έλεγχοι από το ΣΕΠΕ για την
τήρηση των μέτρων χρήσης μάσκας και αποστά-
σεων στους χώρους εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι από 1/1/2022 ισχύει ο
κατώτατος μισθός μετά την αύξηση του 2% που
αποφασίστηκε. Ισχύουν επίσης οι δηλώσεις του
Πρωθυπουργού για τη νέα διαδικασία προσδιο-
ρισμού του κατώτατου μισθού που θα οδηγήσει
σε πρόσθετη αύξηση μέσα στο πρώτο εξάμηνο
του 2022.

Επιπρόσθετα, από 1/1/2022 τίθεται σε εφαρ-
μογή για νέους 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη
προϋπηρεσία το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο»
για την πρώτη ένταξή τους στην αγορά
εργασίας. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το πρό-
γραμμα, κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας,
αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που δημιουρ-
γείται και εντάσσεται στο «Πρώτο Ένσημο», επι-
δοτείται για χρονικό διάστημα έξι μηνών με 1200
ευρώ συνολικά αν πρόκειται για θέση πλήρους
απασχόλησης και για 600 ευρώ συνολικά αν
πρόκειται για θέση μερικής απασχόλησης, με το
ποσό να ισοκατανέμεται μεταξύ επιχείρησης και
νεοπροσλαμβανομένου. Έτσι κινητροδοτούνται
αφενός οι νέοι να αναζητήσουν την ενδιαφερό-
μενη επιχείρηση που θα τους προσλάβει για να
λάβουν την επιδότηση, αφετέρου οι εργοδότες
για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς
θα μειώνεται το μισθολογικό κόστος.
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Μ
ε αφορμή την
ολοκλήρωση του
Χρι στουγεννι άτι -

κου Τουρνουά Σκάκι , ο
Πρόεδρος του Οργανισμού
Άθλησης και  Φροντίδας,
Νεολαίας και  Τρίτης
Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσα-
ρός και ο Αντιπρόεδρος, κ.
Αντώνιος Κοναξής παρε-

υρέθηκαν στην Σκακιστική
Λέσχη Γκορυτσάς για να
πραγματοποιήσουν τις
απονομές στους συμμε-
τέχοντες, τηρώντας όλα τα
υγειονομικά πρωτόκολλα.  

Τα παιδιά γεμάτα ενθου-
σιασμό έλαβαν το μετάλλιό
τους μαζί με πολλά συγχα-
ρητήρια για τις εξαιρετικές

επιδόσεις που επέδειξαν
στο Τουρνουά.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος
μαζί με τον Αντιπρόεδρο
τους μοίρασαν αναμνηστικά
δώρα  και τους ευχήθηκαν 

καλές γιορτές.
Υπενθυμίζουμε ότι , το

συγκεκριμένο πρόγραμμα
Σκάκι το τελευταίο χρονικό
διάστημα υλοποιείται  σε

συνεργασία με τα Δημοτικά
Σχολεία της πόλης και τον
Α.Σ. «ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ»,
υπό την καθοδήγηση
πιστοποιημένων καθη-
γητών σκάκι της Γ.Γ.Α. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Β. ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ - ΧΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

Έμφαση στα προβλήματα Πολιτικής Προστασίας
που απασχολούν τον Δήμο Χαϊδαρίου 

Ο δήμαρχος Χαιδα-
ρίου μαζί με την Αντι-
δήμαρχο Πολιτικής
Προστασίας Κωνσταν-
τίνα Χρονοπούλου,
π ρ α γ μα τ ο π ο ι ή σ α ν
συνάντηση γνωριμίας
με τον Υπουργό Κλιμα-
τικής Κρίσης και Πολι-
τικής Προστασίας κ.
Χρήστο Στυλιανίδη.  

Ο Υπουργός τους
ενημέρωσε αρχικά για
το νεοσύστατο Υπουρ-
γείο, για τις προτεραι-
ότητες και τη νέα νοο-
τροπία που το διέπει σε
σχέση με την αντι -
μετώπιση των φυσικών,
αλλά και ανθρωπογενών καταστροφών. Στη
συνέχεια της συζήτησης επικεντρωθήκαμε
στα προβλήματα Πολιτικής Προστασίας
που  απασχολούν τον Δήμο Χαϊδαρίου.  

Συγκεκριμένα, συζητήσαμε με τον Υπο-
υργό για την αντιπλημμυρική θωράκιση του
Δήμου και για τα κρίσιμα έργα που θα
δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα και
βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης
από την Περιφέρεια Αττικής. 

Εξετάσαμε μαζί  με τον Υπουργό τη
δυνατότητα υλοποίησης τοπικών παρεμβά-
σεων σε σημεία όπου εντοπίζεται ιδιαίτερα
έντονο πρόβλημα,  για το χρονικό διάστημα
μέχρι την περάτωση των έργων μεγάλης
κλίμακας.  

Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε ήταν ο
καθαρισμός των περιαστικών δασών στο
Χαϊδάρι και ο έγκαιρος προγραμματισμός
του πριν την έναρξη της επόμενης αντιπυρ-
ικής περιόδου. 

Τέλος, συζητήθηκε το θέμα του εθελοντι-
σμού και της ανάγκης αξιοποίησης των εθε-
λοντικών ομάδων. 

Με την καλή συνεργασία με τον Υπουργό
κ. Στυλιανίδη και τις υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου, θα επιδιώξουμε να αναβαθμίσουμε
από κάθε πλευρά την Πολιτική Προστασία
στο Χαϊδάρι. Είναι μια προτεραιότητα που
επιβάλλουν σε όλους μας οι νέες ανάγκες
και οι συνθήκες της κλιματικής αλλαγής που
βιώνουμε.

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΣΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΦΝΤΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Έκκληση Γκάγκα: 
Μην πάτε για PCR μετά το θετικό rapid
τεστ, μείνετε σπίτι - Πάνω από το 60%

των κρουσμάτων είναι Όμικρον

Ν
έες οδηγίες σε εμβολιασμένους όσον αφορά τη διενέρ-
γεια μοριακών τεστ δόθηκαν στη χθεσινη ενημέρωση
του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, από την

Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα, την Καθηγήτρια
Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογ-
νωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή
Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
Γκίκα Μαγιορκίνη.

Αρχικά η κ. Γκάγκα κάλεσε τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη
προσοχή και να τηρήσουν όλα τα μέτρα, προστατεύοντας ιδιαίτε-
ρα τους ευπαθείς και τους ηλικιωμένους."Μαζί με όλη την προ-
σοχή που δίνουμε για να μη μεταδοθεί η νόσος, έχουμε περιο-
ρίσει τις επισκέψεις μας στα νοσοκομεία και την αιμοδοσία" ανέφ-
ερε, προσθέτοντας την ανάγκη που υπάρχει για μετάγγιση αίμα-
τος. Γι' αυτό κάλεσε τους πολίτες να δώσουν αίμα.

Επίσης, η Μίνα Γκάγκα ζήτησε οι εμβολιασμένοι πολίτες με
θετικό rapid test να μην προσέρχονται για PCR, γιατί υπάρχει
μεγάλη επιβάρυνση, και να μένουν σπίτι τους.

Από την πλευρά της, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιο-
λογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου, μεταξύ άλλων τόνισε ότι έχουμε
περίπου 380.000 ενήλικες άνω των 60 ετών που ακόμα είναι
ανεμβολίαστοι.

"Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 29 έτη. Η μετάλλαξη
Όμικρον διαφέρει από τα προηγούμενα στελέχη. Είναι ένας ιός
με εξαιρετικά μεγάλη μεταδοτικότητα και διασπείρεται πολύ εύκο-
λα, γι' αυτό και η αύξηση των κρουσμάτων. Γι' αυτό οι ειδικοί
πρότειναν τη χρήση μάσκας αυξημένης προστασίας ή διπλής
μάσκας", είπε και συνέχισε:

"Με βάση τα δεδομένα, ο χρόνος επώασης της παραλλαγής
είναι σημαντικά βραχύτερος. Μελέτες δείχνουν ότι η διάρκεια της
νόσου με την Όμικρον είναι μικρότερη. Γι' αυτό η Επιτροπή
αναθεώρησε τους κανόνες καραντίνας, με βάση και τις αποφά-
σεις του CDC, με βάση τον κανόνα 5+5. Όσοι δεν έχουν
συμπτώματα, θα μένουν σε καραντίνα 5 ημέρες και μετά μπορ-
ούν να κυκλοφορούν με μάσκα υψηλής προστασίας. Αντίθετα, οι
πλήρως εμβολιασμένοι δεν μπαίνουν καραντίνα, αλλά φορούν
μάσκα".
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Μία τραγική συν έπεια της
παν δημίας, που λίγοι έχ ουν
αν αλογιστεί, είν αι τα εκατον τά-
δες παιδιά που τόσο βίαια έχ α-
σαν  τον  έν α ή και τους δύο
γον είς τους από τον  Cov id-19.

Εκατον τάδες παιδιά
βυθίστηκαν  στο πέν θος, αν
μάλιστα λάβουμε υπόψη και τις
ιδιαίτερα σκληρές συν θήκες
που επιβάλλει η παν δημία
όπως η αδυν αμία επισκέψεων
των  αγαπημέν ων  μας στο
ν οσοκομείο.

Μετά το ξέσπασμα της παν -
δημίας και των  απαραίτητων
μέτρων  για την  αν τιμετώπισή
της (χ ρήση μάσκας, υποχ ρεω-
τικός περιορισμός στο σπίτι,
τηλεργασία) πολλά άτομα εμφά-
ν ισαν  συμπτώματα μετατρα-
υματικού στρες, σύγχ υση αλλά
και ξεσπάσματα θυμού και
φόβου. Την  ήδη επιβαρυμέν η
ψυχ ολογική κατάσταση επι-
βάρυν αν  και επιβαρύν ουν  η
διάρκεια της απομόν ωσης, ο
φόβος μόλυν σης, η αγαν άκ-
τηση, η αν ία, η ελλιπής πληρο-
φόρηση, οι οικον ομικές απώλει-
ες, αλλά  και ο φόβος του στιγ-
ματισμού. 

Επίσης, πολλά παιδιά βίω-
σαν  και τη διατάραξη της καθ-
ημεριν ότητάς τους αλλά, και
την  απώλεια γον έων  και αγαπ-
ημέν ων  τους προσώπων .
Μέσα σε όλη αυτή τη συν θηκη
παρατηρήθηκε μια αν ησυχ ία

για την  αύξηση αν αφορών  περ-
ιστατικών  εν δοοικογεν ειακής
βίας και κακοποίησης παιδιών .
Παράλληλα, η αν αμεν όμεν η
αύξηση της χ ρήσης του διαδικ-
τύου οδήγησε και σε αύξηση
κρουσμάτων  διαδικτυακής βίας
και εκφοβισμού.

Δίπλα στα χ ιλιάδες αυτά παι-
διά και οικογέν ειες, «Το Χαμόγε-
λο του Παιδιού» βρίσκεται καθ-
ημεριν ά, σε όλη την  Ελλάδα, με
συν έπεια και σύν εση. Χάρη
στην  υποστήριξη πολιτών  και
επιχ ειρήσεων , αγων ίζεται καθ-
ημεριν ά, ν α σταθεί δίπλα σε
όλους όσοι χ ρειάζον ται άμεσα
και με αξιοπρέπεια λύσεις στα
προβλήματά τους.

Αυτοί οι άν θρωποι είν αι οι
παράπλευρες απώλειες της
παν δημίας, που οφείλουμε ν α
«δούμε» και ν α στηρίξουμε.
Έτσι, λοπόν , σε αυτή την
πρωτόγν ωρη κατάσταση τα
αν ταν ακλαστικά του Οργαν ι-
σμού «Το Χαμόγελο του Παι-
διού» ήταν  άμεσα προσφέρον -
τας ολιστική υποστήριξη σε όλα
τα παιδιά και τις οικογέν ειες
τους, τόσο σε επίπεδο πρόλ-
ηψης όσο και σε επίπεδο
διαχ είρισης και αν τιμετώπισης
της κατάστασης.

Οι δωρεάν  υπηρεσίες που
παρέχ ει παν ελλαδικά «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» και καλεί
όλους τους πολίτες ν α αξιοποι-
ήσουν  είν αι:

Καλείτε δωρεάν  τη Γραμμή
SOS 1056, όλο το 24ωρο, καθ-
ημεριν ά, για:

● Συμβουλευτική και Κοιν ων ι-
κή υποστήριξη

● Αν αφορές αν ών υμες ή
επών υμες για κακοποίηση παι-
διών

● Αν άγκη για αίμα και αιμοπε-
τάλια

● Παροχ ή κατευθύν σεων  για
κάθε θέμα και διασύν δεση με
άλλες υπηρεσίες

● Τηλεφων ική σύν δεση με
γιατρούς για προβλήματα υγείας
παιδιών

● Ατομική συμβουλευτική
μέσω sky pe από Ψυχ ολόγους

● Chat Application, με το
οποίο μπορούν  τα παιδιά ν α
επικοιν ων ούν  με τους Ψυχ ολό-
γους και Κοιν ων ικούς Λειτουρ-
γούς της Γραμμής, με την  ευγε-
ν ική υποστήριξη της Γεν ικής 

Διεύθυν σης Πληροφορικής
της ΕΤΕ.

● Επιτόπια παρέμβαση για
παιδιά που διατρέχ ουν  άμεσο
κίν δυν ο και τη μεταφορά τους
σε ασφαλές περιβάλλον  σε
συν εργασία με τις αρμόδιες
Αστυν ομικές και Εισαγγελικές
Αρχ ές

Διασύν δεση της Γραμμής
SOS 1056 με την  Τηλεφων ική
Γραμμή Ψυχ οκοιν ων ικής υπο-
στήριξης για τον  κορων oιό
10306

● Διασύν δεση της Εθν ικής
Γραμμής για τα Παιδιά SOS
1056 με την  Τηλεφων ική Γραμ-
μή Ψυχ οκοιν ων ικής υποστήρ-
ιξης για τον  κορων oιό 10306,
που δημιούργησε το Υπουργείο
Υγείας. «Το Χαμόγελο του Παι-
διού» αν αλαμβάν ει όλες τις κλή-
σεις που αφορούν  σε παιδιά
και τις οικογέν ειές τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι δίπλα στα εκατοντάδες παιδιά, 
που ξαφνικά έμειναν μόνα, χάνοντας

τον ένα ή και τους δύο γονείς από τον Covid-19
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Α
νεξέλεγκτη παραμένει η δια-
σπορά της μετάλλαξης Όμι-
κρον στην χώρα, η οποία

έχει προκαλέσει "έκρηξη"
μολύνσεων κορονοϊού. Τα αρνητικά
ρεκόρ διαδέχονται το ένα το άλλο, με
τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει χθες
35.580 κρούσματα, ο μεγαλύτερος
αριθμός από την αρχή της παν-
δημίας.

Την ίδια ώρα, 72 συμπολίτες μας έχα-
σαν τη ζωή τους, ενώ οι ασθενείς που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι αυξήθη-
καν στους 636. Από αυτούς, οι 540
(84.91%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμένοι και οι 96 (15.09%) πλήρ-
ως εμβολιασμένοι.

Το τελευταίο 24ωρο έχουν γίνει
424.682 τεστ κορονοϊού, με τον δείκτη
θετικότητας να σκαρφαλώνει στο
8,37%.χετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.

Ημερήσιος αριθμός και κρούσματα
ανά 100.000 πληθυσμού επιβεβαιω-
μένων εγχώριων κρουσμάτων COVID-
19 ανά περιφερειακή ενότητα στις 30
Δεκεμβρίου 2021

Διευκρινίσεις για τις μάσκες περιέχει η
ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε με τα νέα μέτρα
κατά του κορονοϊού. 

Πλέον σε σούπερ μάρκετ και μέσα
μαζικής μεταφοράς, όποιος δεν φορά
μάσκα ενισχυμένης προστασίας (FFP2 ή
ΚΝ-95) θα πρέπει να φορά διπλή.
Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας
εξηγεί ότι με τον όρο διπλή μάσκα εννο-
είται η χρήση χειρουργικής και από
πάνω μιας υφασμάτινης.

Όχι το αντίθετο και όχι δύο χειρουρ-
γικές, η μία πάνω από την άλλη.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η
μεγαλύτερη δυνατή προστασία, καθώς η
υφασμάτινη εφαρμόζει πλήρως στο πρό-
σωπο.

Αναλυτικές οδηγίες για τις μάσκες που
μπορεί να χρησιμοποιεί το ευρύ κοινό:

- μη ιατρικές (υφασμάτινες) μάσκες ή
απλές χειρουργικές μάσκες μιας χρήσης,

φροντίζοντας επισταμένως για τη
σωστή εφαρμογή τους, 

ή
- διπλές μάσκες (υφασμάτινη μάσκα

πάνω από χειρουργική μάσκα).
Η ελαχιστοποίηση των κενών μεταξύ

προσώπου και μάσκας, επιτυγχάνεται:

- με την επιλογή μάσκας, που διαθέτει
σύρμα στο επάνω μέρος της μύτης, το
οποίο θα πρέπει να εφαρμόζει πολύ
καλά γύρω από τη μύτη, ώστε να μην
αφήνει περιθώριο για την είσοδο αέρα
και σταγονιδίων

- με το δέσιμο των λαστίχων της μάσ-
κας μεταξύ τους ή το στριφογύρισμά
τους μία φορά, στην περιοχή έκφυσής
τους από τα πλάγια της μάσκας, ώστε να
μην υπάρχουν κενά στις πλευρές του
προσώπου για την είσοδο αέρα και στα-
γονιδίων

- τη χρήση ‘’ εφαρμοστή μάσκας’ ’
(mask fitter or brace), ο οποίος αποτε-
λεί ελαστικόστήριγμα πάνω από τη
μάσκα.

Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατων
μελετών του CDC, παρατηρούνται μεγά-
λες διαφορές στα ποσοστά προστασίας
της μάσκας όταν αυτή εφαρμόζεται

σωστά και όταν δεν έχει καλή εφαρμο-
γή.

Επισημαίνεται όμως η περίπτωση
ανδρών με γενειάδα, στους οποίους
συστήνεται να φορούν διπλή μάσκα,
καθώς ο όγκος της γενειάδας δυσχερ-
αίνει την καλή εφαρμογή της χειρουργι-
κής μάσκας.

Απεναντίας, η χρήση διπλής χειρουρ-
γικής μάσκας δεν συστήνεται, διότι μετά
την εφαρμογή της, παραμένει το κενό
στο πάνω μέρος της μύτης καθώς και
στα πλαϊνά, απ’  όπου είναι δυνατή η
είσοδος αέρα και σταγονιδίων.

"Ναι" σε ενισχυμένες μάσκες, "όχι"
σε προσωπίδες

Οι μάσκες υψηλής αναπνευστικής

προστασίας Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2 προ-
σφέρουν προστασία 94-95%. Είναι μίας
χρήσης και δεν πρέπει να συνδυάζονται
με δεύτερη μάσκα, αλλά να φοριούνται
μόνες τους.

Θα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν το
πιστοποιητικό CE και να μην διαθέτουν
βαλβίδα εκπνοής, η οποία επιτρέπει στα
αναπνευστικά σταγονίδια, που περι-
έχουν τον ιό, να διαφύγουν.

Η χρήση μόνο διάφανων προ-
σωπίδων δεν συνιστάται σύμφωνα με το
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), καθώς η
αξιολόγησή τους συνεχίζεται αλλά η

αποτελεσματικότητά τους είναι άγνω-
στη αυτή τη στιγμή.

Κορωνοϊός: Nέο εφιαλτικό ρεκόρ με 35.580 νέα κρούσματα – 454 στη Δυτική Αττική
- 72 θάνατοι και 636 διασωληνωμένοι

- ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διπλή μάσκα: Αυτός είναι ο σωστός 
τρόπος για μεγαλύτερη προστασία 

Ο σωστός συνδυασμός με τον οποίο πρέπει να φοράμε 
διπλή μάσκα όπου είναι απαραίτητη.
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Πρωτοχρονιά με καλό καιρό, 
Φώτα με κακοκαιρία
Καλός θα είν αι ο καιρός την  Πρωτοχ ρον ιά, εν ημε-

ρών ει ο μετεωρολόγος του τηλεοπτικού σταθμού
«OPEN», Κλέαρχ ος Μαρουσάκης, όμως προς τα Φώτα
και τη γιορτή του Αγίου Ιωάν ν η αν αμέν εται ν α έλθει
έν α ν έο κύμα κακοκαιρίας.

Αν αλυτικά:
Την  Παραμον ή της Πρωτοχ ρον ιάς θα φαιν όμεν α θα

περιοριστούν  προς τα ν οτια-ν οτιοαν ατολικά, όπου θα
έχ ουμε βροχ ές και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες
μέχ ρι και το μεσημέρι, οπότε και ο καιρός θα αρχ ίσει
ν α βελτιών εται.

Δεν  αποκλείεται ν ωρίς το πρωί κάποιες τοπικές
βροχ ές ν α κάν ουν  αισθητή την  παρουσίας τους
κυρίως προς τα αν ατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή προς
την  αν ατολική Στερεά, προς την  Εύβοια, πολύ γρήγο-
ρα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην  υπόλοιπη χ ώρα αν αμέν ουμε μεγάλα διαστήμα-
τα με ηλιοφάν εια, θα επιμείν ουν  οι δυν ατοί βοριάδες
μέσα στο Αιγαίο και θα κάν ει βέβαια το πρωί αλλά και
το βράδυ, με τις μεσημεριαν ές ώρες ν α βλέπουμε τον
υδράργυρο κον τά στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Την  Πρωτοχ ρον ιά ο καιρός βελτιών εται στις περισ-
σότερες περιοχ ές, θα έχ ουμε μεγάλα διαστήματα με
ηλιοφάν εια, σιγά-σιγά θα αρχ ίσουν  ν α υποχ ωρούν  και
οι βοριάδες και αυτό θα δώσει την  ευκαιρία στον
υδράργυρο ν α παρουσιάσει άν οδο.

Προς τα κεν τρικά και βόρεια τμήματα ο υδράργυρος
θα φλερτάρει με τους 16 και τους 18 βαθμούς Κελσίου
και λίγο πιο ν ότια θα δούμε τη θερμοκρασία κον τά
στους 18 με 20 βαθμούς.

Την  Κυριακή αρχ ίζει πλέον  μια ν έα διαταραχ ή ν α
απασχ ολεί τη χ ώρα μας, κυρίως βέβαια τα αν ατολικά
τμήματα, έρχ εται μια ψυχ ρή αέρια μάζα που σημαίν ει
ότι θα εν ισχ υθούν  πάλι οι βοριάδες, θα πέσει η θερ-
μοκρασία και ίσως έχ ουμε λίγες πρόσκαιρες βροχ ές
στα πιο αν ατολικά τμήματα του Αιγαίου πελάγους.

Η πρώτη εβδομάδα του ν έου έτους θα κυλήσει γεν ι-
κά με ήπιες καιρικές συν θήκες και καθώς θα πηγαίν ο-
υμε προς τα Φώτα και τη γιορτή του Αγίου Ιωάν ν η
υπάρχ ει μεγάλο εν δεχ όμεν ο ν α δούμε και πάλι τον
υδράργυρο ν α πέφτει και ν α έχ ουμε έν α ν έο κύμα
κακοκαιρία ν α απασχ ολεί τη χ ώρα μας.

Από τα Φώτα και μετά ίσως ν α έχ ουμε έν α ν έο κύμα
κακοκαιρίας, με την  πρώτη εβδομάδα του ν έου έτους
ν α έχ ει γεν ικά ήπιο καιρό.

Συνεχίζονται με εντατικούς
ρυθμούς και σε καθημερινή
βάση οι παρεμβάσεις των
συνεργείων της Περιφέρειας
Αττικής για των καθαρισμό
ρεμάτων και την απομάκρυ-
νση φερτών υλικών. 
Συγκεκριμένα, το τελευταίο
δεκαπενθήμερο ολοκληρώθη-
καν οι εξής εργασίες: 

Α. Βόρειος Τομέας

1. Καθαρισμός και κοπή-κλά-
δεμα 7 δέντρων του ρέματος
Αγίου Παντελεήμονα επί της
οδού Αγίου Παντελεήμονα του
Δήμου Κηφισιάς
2. Καθαρισμός του ρέματος
Κοντοχρήστου από την οδό
Τατοίου έως την Εθνική οδό
Αθηνών - Θεσσαλονίκης του
Δήμου Κηφισιάς 
3. Καθαρισμός τμήματος του
ρέματος Ποδονίφτη από την
οδό Βεκιαρέλη έως την οδό Ελ.

Βενιζέλου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχι-
κού
Β. Νότιος Τομέας Αθηνών

1.Καθαρισμός τμήματος του ρέματος
επί της οδού Δερβενακίων του Δήμου
Γλυφάδας
2. Απομάκρυνση ενός πεσμένου δέν-
τρου του ρέματος Πικροδάφνης επί
της οδού Δράμας του Δήμου Αγίου
Δημητρίου

Γ. Ανατολική Αττική

1. Καθαρισμός τμήματος του ρέμα-
τος Χειλίστρας στο Πόρτο Ράφτη
στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας
2. Καθαρισμός τμήματος του ρέμα-
τος Δερβενακίων στο Δήμο Βάρης -
Βούλας – Βουλιαγμένης
3. Καθαρισμός τμήματος του ρέμα-
τος Καλλιτεχνούπολης στο Δήμο Ραφ-
ήνας - Πικερμίου 
4. Καθαρισμός τμήματος του ρέμα-
τος Καινούργιου στο Δήμο Μαρ-

αθώνα
5. Καθαρισμός τμήματος του ρέμα-
τος Αμάρυνθου  στο Δήμο Αχαρνών

Δ. Κεντρικός Τομέας Αθηνών

1. Απομάκρυνση πεσμένου δέντρου
του ρέματος Ποδονίφτη επί της οδού
Περισσού του Δήμου Νέας Φιλαδέλφ-
ειας - Νέας Χαλκηδόνας

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης τονίζει σχετικά:

« Με προγραμματισμό και στοχευμέ-
νες καθημερινές παρεμβάσεις μεριμ-
νούμε για την ασφάλεια των πολιτών
και την προστασία των περιουσιών.
Τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττι-
κής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
της, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
της προσπάθειας θωράκισης των
περιοχών υψηλής επικινδυνότητας
από τον κίνδυνο πλημμυρικών φαι-
νομένων. »

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις των συνεργείων της Περιφέρειας Αττικής 
για τον καθαρισμό ρεμάτων και την απομάκρυνση φερτών υλικών

Διανομή τροφίμων σε περισσότερες από
1.600 οικογένειες του Δήμου Αχαρνών 

Π
ερισσότερες από 1.600 οικογέν ειες του Δήμου
Αχ αρν ών  που αν ήκουν  σε ευπαθείς και ευάλω-
τες ομάδες, έλαβαν  διατροφικά προϊόν τα

πρώτης αν άγκης όπως ν ωπό κοτόπουλο, φέτα,
συσκευασίες λίτρων  ελαιολάδου, καθώς και βασικά
προϊόν τα σίτισης, όπως ζυμαρικά, φακές, φασόλια,
ρύζι, ζάχ αρη, τόν ο, κομπόστα, τοματοπολτό μέσω
του προγράμματος ΤΕΒΑ. 
Ο Δήμος Αχ αρν ών  στηρίζει τις ασθεν έστερες οικον ο-

μικά οικογέν ειες μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ και
διαν έμει τρόφιμα και είδη πρώτης αν άγκης.
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Έκθεση Αγιογραφίας από την Περιφέρεια 
Αττικής , σε συνεργασία με την Ι. Μητρόπολη

Μεγάρων & Σαλαμίνος ,στο Πνευματικό Κέντρο Αγίας
Παρασκευής Μεγάρων

Έκθεση αγιογραφίας διοργανώνεται από την Περιφέρεια Αττικής και
συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου,
σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Μεγάρων και Σαλαμίνος.

Η έκθεση διοργανώνεται στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του
Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Μεγάρων, με παραχώρηση του σεβαστού
πατέρα Αλέξανδρου Κουργιαλή.

Λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την covid-19, δεν
πραγματοποιήθηκαν εγκαίνια, αλλά η έκθεση λειτουργεί με δωρεάν είσοδο
και με μέτρα προστασίας καθημερινά ώρες 10:30 -1 το πρωί και 5-7 το από-
γευμα, ως τις 7 Ιανουαρίου 2022.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος
ανέφερε: «Παρά τις δυσκολίες και τηρώντας στο ακέραιο μέτρα προστασίας
της δημόσιας υγείας, στηρίζουμε το τεράστιο και παραπάνω από αναγκαίο
κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του Ι. Ναού Αγίας Παρασκευής Μεγάρων
και της Ι. Μητρόπολης Μεγάρων και Σαλαμίνος. Επιπλέον, με την έκθεση
που συνδιοργανώνουμε με την Μητρόπολη, αναδεικνύουμε πτυχές του
πολιτισμού μας και να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας μια έκθεση με
εικόνες των αγίων της Εκκλησίας μας».

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη η
Ημερίδα που αφορούσε στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URB-

EN PACT, στα πλαίσια του προγράμμα-
τος URBACT III, με τίτλο : «Μιλάω για
την Πόλη μου», που διοργάνωσε ο
Δήμος Ελευσίνας, στα μέσα Δεκεμβρίου.

Από πλευράς Δήμου, το «παρών»
έδωσαν, ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρ-
ης Οικονόμου, οι Αντιδήμαρχοι,
Λεωνίδας Παππάς, Θανάσης Μαυρο-
γιάννης, Εύη Άνθη και ο Δημοτικός
Σύμβουλος, Θάνασης Κριεκούκης. 

Η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο
Δημοτικό Μέγαρο, αποτελεί ένα μέρος
των δράσεων μικρής κλίμακας που έχει
σχεδιάσει και υλοποιεί το Τμήμα Διαφά-
νειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης
και Πληροφορικής με τον Αρμόδιο Αντι-
δήμαρχο Αθανάσιο Μαυρογιάννη και την
ομάδα εργασίας του Δήμου Ελευσίνας,
με κύριο στόχο την ενημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση των πολίτων, Ελευσίνας,
σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη (stakeholder).

Απώτερος στόχος του προγράμματος
είναι κάθε συμμετέχουσα πόλη να
«αγκαλιάσει» τον φιλόδοξο στόχο του
Net Zero Energy, δηλαδή να γίνουν περ-
ιοχές μηδενικής καθαρής κατανάλωσης
ενέργειας, όπου η παραγόμενη ενέργεια
θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
ή από μη ανανεώσιμες πηγές με μηδε-
νικό όμως ανθρακικό αποτύπωμα, το
αργότερο μέχρι το 2050.

Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις

που αφορούσαν στο πρόγραμμα από τα
μέλη της ομάδας URB EN PACT του
Δήμου Ελευσίνας, Ιωάννη Παναγιω-
τούλια, Γενικό Γραμματέα του Δήμου
Ελευσίνας, Ευαγγελία Μακρή, υπεύθυνη
του προγράμματος, Ειδική Σύμβουλο
Δήμαρχου για τα Ευρωπαϊκά Προγράμ-
ματα , Αλεξάνδρα Μυτιλήναιου,
Aρχιτέκτων Μηχανικό Π.Ε. - υπάλληλος
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευ-
σίνας, Χρύσα Παλαιολόγου, Εξωτερική
Συνεργάτη για το πρόγραμμα.

Επίσης ακολούθησαν και παρουσιά-
σεις και ομιλίες από όλα τα ενδιαφερόμε-
να μέρη που συμμετείχαν στην ημερίδα:
κ. Τσίγκου Αλεξάνδρα, υπεύθυνη Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Α’
ΒΆΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης Δυτικής  Αττικής,
κ. Σύκα Γρηγόριο, από το 1 Λύκειο Ελευ-
σίνας, από μαθητές του 2ου Γυμνασίου
Ελευσίνας, κ. Νικολούδη Χρήστο, Επικε-
φαλής Έρευνας Μονάδας Οικονομικής
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
του  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ.
Παπαδέα Παναγιώτη, Διευθυντή Περι-
βάλλοντος & Ποιότητας Κλάδου Τσιμέν-
του Ελλάδας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ,
κ. Δημητροπούλου Γεωργία, Επικεφαλής
ΕΚΕ & Σχέσεων με τοπικές κοινωνίες Ν.
Ελλάδος –ΕΛΠΕ ΑΕ, Αρχικελευστή Λ.Σ.
Σίοβα  Βασίλειο, Ηλία Σαλτιελ, Ιδρυτή της
εταιρείας Athens Makerspace, κ. Χαζάπη
Χρήστο, υπεύθυνο Περιβάλλοντος &
Ανάπτυξης Έργων (The Green City),
από την SOUTHSTAR S.A, από τις κ.
Μαστρογιαννοπούλου  Βασιλική, Γεωρ-

γοπούλου Αικατερίνη από την ομάδα
SAVEYOURHOOD. 

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευ-
σίνας, Αργύρης Οικονόμου: «Ο  Δήμος
Ελευσίνας έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει
το «Σύμφωνο Αστικής Ενέργειας» το
οποίο έχει απώτερο στόχο τη μηδενική
καθαρή κατανάλωση ενέργειας, το αργό-
τερο μέχρι το 2050.  Αξίζει να σημειωθεί
πως ο Δήμος μας παράλληλα συμμετέχει
και σε άλλες δράσεις που είναι σε συμφ-
ωνία με τους γενικότερους στόχους του
προγράμματος.   Όπως,    το ΣΔΑΕΚ
–Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και
κλίματος. Η μείωση του ενεργειακού ισο-
ζυγίου αποτελεί κύρια προτεραιότητα
στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του
Δήμου μας. 

Στόχος του Δήμου είναι  να παρέχει
στους πολίτες τις απαραίτητες υπηρεσίες

και υποδομές, μεγιστοποιώντας τα κοι-
νωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά
οφέλη, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότ-
ητας ζωής και γενικότερα της βιώσιμης
αστικής ανάπτυξης και αποτελεί δέσμευ-
ση της Δημοτικής αρχής μέσα από την
παροχή πόρων να υποστηρίξει την όλη
προσπάθεια».

Τέλος, ο Δήμος Ελευσίνας ήδη προε-
τοιμάζει  δύο ακόμη δράσεις με τίτλους
«Ενεργώ για τον Δήμο μου» και «Ορα-
ματίζομαι για τον Δήμο μου». 

Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URB-EN PACT
πλαίσιο του προγράμματος URBACT III

Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας
Ημερίδα με τίτλο «Η Προσχολική Αγωγή είναι ανάγκη
και δικαίωμα για όλα τα παιδιά»

T
ην  Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέν τρο Ελευ-
σίν ας & Δυτικής Αττικής συζήτηση με θέμα  «Η Προσχ ολική Αγωγή είν αι
αν άγκη και δικαίωμα για όλα τα παιδιά» που διοργάν ωσε ο Σύλλογος

Γυν αικών  Ελευσίν ας. Μετά την  παρουσίαση του θέματος ακολούθησε   πολύ ζων -
ταν ός διάλογος, που κράτησε αρκετή ώρα μιας και το θέμα εν διέφερε ιδιαίτερα τα
μέλη του συλλόγου. Στο κλείσιμο της συζήτησης αποφασίστηκε ότι θα συν εχ ιστεί
η κουβέν τα με όλο και περισσότερες γυν αίκες λαϊκών  στρωμάτων , με συλλόγους
γον έων  και εκπαιδευτικούς για ν α αποφασιστεί πλαίσιο δράσεων  για τη συν έχ εια.

Σε ειδικά διαμορφωμέν ο χ ώρο, δίπλα στην  αίθουσα που διεξήχ θη η συζήτηση,
μέλη του συλλόγου μας που είν αι εκπαιδευτικοί απασχ όλησαν  δημιουργικά τα παι-
διά με χ ριστουγεν ν ιάτικες κατασκευές και στο τέλος μοιράστηκαν  δώρα και παρ-
αμύθια.
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

48

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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Άρχισε η καταβολή των
χρημάτων για την 

ενίσχυση του ερασιτεχνικού
αθλητισμού

Σε πρώτη φάση θα δοθούν συνολικά 21 εκατ.
ε υ ρ ώ

Την αναλυτική λίστα με τα λεφτά που αντι-
στοιχούν στα ερασιτεχνικά σωματεία και τις
εθνικές ομάδες από τη φορολογία του στοιχή-
ματος ανακοίνωσε την Πέμπτη (30/12) το υφυ-
πουργείο Αθλητισμού.

Σε πρώτη φάση, θα δοθούν από το συνολικό
ποσό των 31 εκατ. ευρώ τα 21 εκατ. ευρώ και η
καταβολή των χρημάτων ξεκίνησε από την
Πέμπτη, καταβολή που αφορά τα σωματεία
που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αθλ-
ητικών Σωματείων.

Στη σχετική ενημέρωση αναφέρονται τα εξής:
«Καταβάλλονται από χθές, απευθείας στα
4.808 ερασιτεχνικά σωματεία, τα οποία είναι
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αθλητικών Σωμα-
τείων 2021 του Υφυπουργείου Αθλητισμού, τα 21
από τα 31 εκατ. ευρώ της προκαταβολής,
έναντι μελλοντικών διανεμόμενων καταβολών,
από τον νέο τρόπο φορολόγησης των κερδών
των παικτών του στοιχήματος.

Όπως συνυπέγραψαν σε Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ Β' 6056, 21/12/2021) ο Αναπ-
ληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος
Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός Οικονομικών, Από-
στολος Βεζυρόπουλος και ο Υφυπουργός Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης,
στηρίζονται και ενισχύονται

* 4.808 ερασιτεχνικά σωματεία όλων των αθλ-
ημάτων σε όλη τη χώρα, ενδυναμώνοντας περ-
ισσότερο τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και
τις αναπτυξιακές κατηγορίες,

* 29 ερασιτεχνικές ομάδες, που αγωνίζονται
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ανδρών και
γ υ ν α ι κ ώ ν ,

* οι εθνικές μας ομάδες όλων των ηλικιακών
κατηγοριών, όλων των Ομοσπονδιών
(Ολυμπιακών αθλημάτων και μη, αλλά και
Παραολυμπιακών Αθλημάτων),

* η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, για τις
προΟλυμπιακές και προΠαραολυμπιακές
ομάδες μας.

Σ’ αυτή την α' φάση καταβολής της προκαταβο-
λής των 31 εκατ. ευρώ, λοιπόν, διανέμονται
20.986.471,77€, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

Α. ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (26% του συνολι-
κού ποσού)

* Α' Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών 3% (από
48.050€ σε κάθε ομάδα)

* Α1 Γυναικών Μπάσκετ 3% (από 72.075€ σε
κάθε ομάδα)

* Α1 Βόλεϊ Γυναικών 3% (από 61.778,75€ σε
κάθε ομάδα)

* Α1 Πόλο Ανδρών 3,5% (από 63.065,63€ σε
κάθε ομάδα)

* Α1 Πόλο Γυναικών 3% (από 72.075€ σε κάθε
ο μ ά δ α )

* Α1 Χάντμπολ Ανδρών 3,5% (από 72.075€ σε
κάθε ομάδα)

* Α1 Χάντμπολ Γυναικών 3% (από 72.075€ σε
κάθε ομάδα)

* Α' Εθνική Ανδρών Ποδοσφαίρου Σάλας 1,5%
(από 36.037,5€ σε κάθε ομάδα)

* Γ' Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου Ανδρών
2,5% (από 8.898,15€ σε κάθε ομάδα)

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό ποσό για κάθε
κατηγορία, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε
όλες τις συμμετέχουσες ομάδες, υπολογίζεται
επί συμμετοχής τουλάχιστον 12 ομάδων. Σε
περίπτωση που συμμετέχουν λιγότερες των 12
ομάδων, τότε η κατηγορία λαμβάνει αναλογικά
μειωμένο ποσό, σύμφωνα με τον αριθμό των
ομάδων που συμμετέχουν (π.χ. εάν συμμε-
τέχουν εννέα ομάδες, λαμβάνει τα 9/12 του
ποσού που της αναλογεί).

Επιπλέον, το 7% του ποσού που αναλογεί σε
κάθε ερασιτεχνική κατηγορία, καταβάλλεται
για τη διοργάνωση των πρωταθλημάτων στην
αντίστοιχη Ομοσπονδία, εφόσον έχει ανταπο-
κριθεί -με την αποστολή των απαραίτητων
στοιχείων- στο σύστημα αξιολόγησης “Χίλων”.

Έτσι, καταβάλλονται σε

* ΕΟΚ, 65.100€

* ΕΟΠΕ, 65.100€

* ΚΟΕ, 141.050€

* ΟΧΕ, 141.050€

Β. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (35% του συνολι-
κού ποσού)

Για τον υπολογισμό του ποσού που λαμβάνει
έκαστο ερασιτεχνικό σωματείο, με ελάχιστο
ποσό βάσης τα 1.600€, λαμβάνονται υπόψιν τα
εξής κριτήρια:

> ο αριθμός των αθλημάτων που καλλιεργεί
και για τα οποία έχει λάβει ειδική αθλητική
αναγνώριση από την ΓΓΑ (50 μονάδες για κάθε
ά θ λ η μ α ) ,

> ο αριθμός των προπονητών που απασχολεί,
όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αθλητικών Σωματείων (25 μονάδες για
κάθε προπονητή),

> ο αριθμός των αθλητών που είναι εγγεγραμ-
μένοι στο σωματείο, όπως αυτός είναι δηλωμέ-
νος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωμα-
τείων. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των αθλ-
ητών δεν δύνανται να ξεπερνά τους 50 ανά
δηλωμένο προπονητή (1 μονάδα για κάθε αθλ-
η τ ή ) ,

> τα ετήσια έξοδα του σωματείου, όπως αυτά
αποτυπώνονται στον απολογισμό, ο οποίος
είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλ-
ητικών Σωματείων (0.001 μονάδα ανά ευρώ
ε ξ ό δ ω ν ) .

Αφού αθροισθεί ο αριθμός των μονάδων όλων
των δικαιούχων σωματείων, το σύνολο που
προκύπτει διαιρείται με το συνολικό ποσό που
αναλογεί στα ερασιτεχνικά σωματεία, ούτως
ώστε να προκύψει η αξία της μίας μονάδας.
Ακολούθως, η αξία που θα προκύψει από την
διαίρεση, πολλαπλασιάζεται με τις μονάδες
εκάστου σωματείου, ώστε να προκύψει το
συνολικό ποσό που εκείνο λαμβάνει.

ΠΣΑΠΠ: «ΠΣΑΠΠ: «NNα αρθούν τα άδικα μέτρα»α αρθούν τα άδικα μέτρα»
Η θέση του  Συνδέσμου για την πληρότητα 10% στα γήπεδα.Η θέση του  Συνδέσμου για την πληρότητα 10% στα γήπεδα.

Ο ΠΣΑΠΠ εξέδωσε ανακοίνωση και τονίζει ότι
αντιλαμβάνεται στο έπακρο την κρίσιμη κατάσταση
που έχει περιέλθει η κοινωνία λόγω της έξαρσης
της πανδημίας και της ραγδαίας αύξησης των
κρουσμάτων Covid-19. Ωστόσο εκφράζει τη διαφ-
ωνία του στο ουσιαστικά «λουκέτο» που επιβλήθηκε
στα γήπεδα όλης της χώρας, αφού σε αυτό αντι-
στοιχούν τα πρόσφατα μέτρα που εξαγγέλθηκαν
από τους αρμόδιους φορείς.

Αναλυτικά:

«Ο ΠΣΑΠΠ αντιλαμβάνεται στο έπακρο την κρίσιμη κατάσταση που έχει περιέλθει η
κοινωνία λόγω της έξαρσης της πανδημίας και της ραγδαίας αύξησης των κρουσμά-
των Covid-19.
Ωστόσο εκφράζει τη διαφωνία του στο ουσιαστικά «λουκέτο» που επιβλήθηκε στα
γήπεδα όλης της χώρας, αφού σε αυτό αντιστοιχούν τα πρόσφατα μέτρα που εξαγγέ-
λθηκαν από τους αρμόδιους φορείς.
Για ακόμη μία φορά ο αθλητισμός υφίσταται αυστηρούς περιορισμούς, παρότι τα γήπε-
δα ποδοσφαίρου είναι ανοικτοί χώροι και δικαίωμα εισόδου έχουν μόνο εμβολιασμέ-
νοι που φορούν μάσκα, δηλαδή άτομα που πληρούν μίνιμουμ τα ίδια κριτήρια παρ-
ουσίας σε κλειστούς χώρους.
Ο Σύνδεσμος τάσσεται στο πλευρό των διοργανωτριών αρχών ώστε να αρθούν τα
άδικα μέτρα που εξαγγέλθηκαν καθώς και στους φιλάθλους που με το υστέρημά τους
προμηθεύτηκαν εισιτήρια διαρκείας.
Ζητά παράλληλα τα νέα μέτρα να εναρμονιστούν, τουλάχιστον, με τα όσα ισχύουν σε
αντίστοιχους, με το ποδόσφαιρο, εργασιακούς χώρους».

ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ:
Τελευταία προπόνηση της χρονιάς

Τελευταία προπόν-
ηση της χρονιάς για
τα Τμήματα ακαδ-
ημιών μας Κορ-
ασίδες και Παγκορ-
ασίδες ....
Ηταν ενα όμορφο
ποδοσφαιρικό από-
γευμα με τα κοριτσά-
κια και των 2 τμημά-
των( έχοντας μερι-
κές απουσίες ) να
κάνουν ενα μικτό

οικογενειακό δίτερμα όπου κάποιες μαμάδες πήραν το θάρρος να ακο-
λούθησαν τα κορίτσια τους με μεγαλη επιτυχία.
Μετα το πέρας της προπόνησης η Διοίκηση του Συλλόγου εδωσε αναμ-
νηστικά Χριστουγεννιάτικα δωράκια σε ολες τις αθλήτριες και βγήκαν φυσικά
και οι προβλεπόμενες φωτογραφίες.
Σε ενα θερμό κλίμα αφού παρέλαβαν τα δώρα Τους έκατσαν και απόλαυσαν
τα γλύκα εδέσματα τα οποία πρόσφερε η προσωπική μου φίλη και μητέρα της
μικρότερης ηλικιακά αθλήτριας της Σχολής μας Κ ' Konstadina Bouzika
την Ευχαριστούμε πολύ.Ευχαριστούμε επίσης και όλους τους γονείς για την
εμπιστοσύνη που δείχνουν στον Σύλλογο μας.
Το ραντεβού μας ορίσθηκε με το Νέο Έτος στις 4/1 ημερα Τρίτη.

O Πανελευσινιακός 2-1 εκτός 
τον Ολυμπιακό Λιοσίων

Σε φιλικό αγώνα που έγινε στο γήπεδο Ιλίου ο Πανελευσινιακός στα πλαίσια
της προετοιμασίας του επικράτησε του Ολυμπιακού Λιοσίων με 2-1. Ηταν
μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για τον προπονητή των σταχυοφόρων Μουρατ
Σεροπιάν να δεί τους παίκτες του μετα την διακοπή του πρωταθλήματος λόγω
των χριστουγέννων. Τα τέρματα σημείωσε ο Αντωνακόπουλος.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Περιουσίας &

Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 30/12/2021
Αρ. πρωτ.: 45426

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ &
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθν ή Αν οικ-

τό Ηλεκτρον ικό διαγων ισμό με

σφ ραγισμέν ες προσφ ορές και
με κριτήριο κατακύρωσης
εκείν ο της πλέον  συμφ έρου-
σας από οικον ομική άποψη
προσφ οράς, βάσει τιμής, για
το σύν ολο των  υπό προμήθεια
ειδών  για την  σύμβαση με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ». (Α.Μ. 264/2021)

Η συν ολική εκτιμώμεν η
αξία, αν έρχεται στο ποσό των
541.602,03 € συμπεριλαμβαν ο-
μέν ου Φ.Π.Α. 24 %  και 13%
(προϋπολογισμός χωρίς
Φ.Π.Α.: 439.885,90 €, Φ.Π.Α.
101.716,13 €). 

Φορέας χρηματοδότησης
της σύμβασης είν αι ο Δήμος
Φυλής.

Η δαπάν η για την  εν  λόγω
σύμβαση βαρύν ει την  με Κ.Α
15-7135.10018 που έχει εγγρα-
φ εί με πολυετία στους Προϋπο-
λογισμούς των  ετών  ως εξής:
για το 2021 το ποσό των
5.000,00 €, για το έτος 2022 το
ποσό των  268.301,00 € και για

το έτος 2023 το ποσό των
268.301,03 €  του Δήμου Φυλής
και με συν ολικό ποσό
541.602,03 € .

Αν τικείμεν ο της σύμβασης
είν αι  η προμήθεια εξοπλισμού
για την  δημιουργία υπαίθριου
χώρου αθλητικών  & κοιν ω-
ν ικών  δραστηριοτήτων  στο
Δήμο Φυλής».

Τα προς προμήθεια είδη
κατατάσσον ται στους ακόλο-
υθους κωδικούς του Κοιν ού
Λεξιλογίου δημοσίων  συμβά-
σεων  (CPV): 37535200-9 και
συμπληρωματικού CPV
:34928400-2, 03451000 – 6,
44111600-7, 33682000-4.

Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται  σε έξι (6) μήν ες από
την  υπογραφ ή του συμφ ων -
ητικού.

Η διαδικασία θα διεν εργηθεί
με χρήση της πλατφ όρμας του
Εθν ικού Συστήματος Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είν αι
προσβάσιμη µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του
συστήματος, την  09/02/2022,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00
π.μ (Ημερομην ία και ώρα Απο-
σφ ράγισης)

Καταληκτική ημερομην ία
υποβολής προσφ ορών  ορίζε-
ται η 03/02/2022 και ώρα 16:00
μ.μ. 

Προκήρυξη της παρούσας
σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρ-
ον ικά μέσα για δημοσίευση
στις 23/12/2021 στην  Υπηρ-
εσία Εκδόσεων  της Ευρωπαϊ-
κής Έν ωσης.

Το πλήρες κείμεν ο της Δια-
κήρυξης καταχωρήθηκαν  στο
Κεν τρικό Ηλεκτρον ικό Μητρώο
Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 

Προκήρυξη (περίληψη της
παρούσας διακήρυξης) θα
δημοσιευτεί στις εφ ημερίδες:
ΘΡΙΑΣΙΟ και ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.

Προκήρυξη (περίληψη της
παρούσας Διακήρυξης) όπως
προβλέπεται στην  περίπτωση
16 της παραγράφ ου 3 του άρθ-
ρου 76 του Ν. 4727/2020, θα
αν αρτηθεί στο διαδίκτυο, στον
ι σ τ ό τ ο π ο
http: / / e t.dia v ge ia .gov .gr
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθ-
εί στο διαδίκτυο, στην  ιστο-
σελίδα της αν αθέτουσας
αρχής, στη διεύθυν ση:
https://www.fyli.gr/.

Το πλήρες κείμεν ο 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 ηλεκτρον ική
διαδικασία σύν αψης σύμβα-
σης στην  πλατφ όρμα ΕΣΗΔΗΣ
έλαβε Συστημικό Αύξον τα
Αριθμό: 151484.

Η διεν έργεια του διαγων ι-
σμού διέπεται από τις σχετικές
διατάξεις του Ν.4412/2016
[δημόσιες συμβάσεις έργων ,
προμηθειών  και υπηρεσιών -
προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα συμμετοχής στον
διαγων ισμό έχουν  όλα τα
φ υσικά ή ν ομικά πρόσωπα
και εν ώσεις οικον ομικών
φ ορέων , που υποβάλλουν
κοιν ή προσφ ορά.

Ο χρόν ος ισχύος των  προ-
σφ ορών  είν αι για διάστημα

τεσσάρων  (4) μην ών  από την
επόμεν η της καταληκτικής ημε-
ρομην ίας υποβολής προσφ ο-
ρών .

Οι εν διαφ ερόμεν οι προκει-
μέν ου ν α λάβουν  μέρος στο
διαγων ισμό πρέπει ν α καταθέ-
σουν  με την  προσφ ορά τους
εγγύηση συμμετοχής ποσο-
στού (2% ) επί της προϋπολογι-
σθείσης δαπάν ης χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι οχτώ χιλιάδες
επτακόσια εν εν ήν τα επτά
ευρώ και εβδομήν τα δύο λεπτά
(8.797,72 €).

Για περισσότερες πληροφ ο-
ρίες ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γν ωστο-
ποίηση της διακήρυξης, οι
εν διαφ ερόμεν οι μπορούν  ν α
απευθύν ον ται όπως αν αφ έρε-
ται παραπάν ω στην  ηλεκτρο-
ν ική πλατφ όρμα
www.promitheus.gov .gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημέρες
πριν  από την  καταληκτική ημε-
ρομην ία υποβολής προσφ ο-
ρών .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Περιουσίας και

Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 30/12/2021
Αρ. πρωτ.: 45432

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Ο. Τ.
2231α ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΆΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ» ΑΡ.
ΜΕΛΕΤΗΣ:206/2021

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Αν οικτό Ηλεκ-

τρον ικό διαγων ισμό με σφ ρα-

γισμέν ες προσφ ορές και με
κριτήριο κατακύρωσης  εκείν ο
της πλέον  συμφ έρουσας από
οικον ομική άποψη προσφ ο-
ράς, βάσει τιμής, για το σύν ολο
των  υπό προμήθεια ειδών  για
την  σύμβαση με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Ο. Τ.
2231α ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΆΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ». (Α.Μ. 206/2021)

Η συν ολική εκτιμώμεν η
αξία, αν έρχεται στο ποσό των
217.167,40 € συμπεριλαμβαν ο-
μέν ου Φ.Π.Α. 24 %  (προϋπολο-
γισμός χωρίς Φ.Π.Α.:
175.135,00 €, Φ.Π.Α. 42.032,40
€). 

Φορέας χρηματοδότησης της
σύμβασης είναι ο Δήμος Φυλής.

Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α
15.7135.10015 που έχει εγγρα-
φεί στους Προϋπολογισμούς
των ετών ως εξής: για το 2021
το ποσό των 7.167,40€ και  για
το έτος 2022 το ποσό των
210.000,00 € 

Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η προμήθεια και τοποθέτ-
ηση εξοπλισμού για τη δημιο-

υργία γηπέδου ποδοσφαίρου
στον Δήμο Φυλής. 

Τα προς προμήθεια είδη
κατατάσσονται στους ακόλουθ-
ους κωδικούς του Κοινού Λεξι-
λογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV): 

39293400-6 (Τεχν ητός χορ-
τοτάπητας)

37415000-0 (Αθλητικός
εξοπλισμός)

34928220-6 (Στοιχεία περίφ -
ραξης)

14212200-2 (Αδραν ή υλικά)
44165100-5 (Εύκαμπτοί

σωλήν ες)
Η διάρκεια της σύμβασης

ορίζεται  σε έξι (6) μήν ες από
την  υπογραφ ή του συμφ ων -
ητικού.

Η διαδικασία θα διεν εργηθεί
με χρήση της πλατφ όρμας του
Εθν ικού Συστήματος Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είν αι
προσβάσιμη µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του
συστήματος, την  28/01/2021,
ημέρα Παρασκευή  και ώρα
11:00 π.μ (Ημερομην ία και
ώρα Αποσφ ράγισης)

Καταληκτική ημερομην ία
υποβολής προσφ ορών  ορίζε-
ται 24/01/2022 και ώρα 16:00
μ.μ. 

Το πλήρες κείμενο της Δια-
κήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 

Προκήρυξη (περίληψη της
παρούσας διακήρυξης) θα δημο-
σιευτεί στις εφημερίδες:
ΘΡΙΑΣΙΟ και ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.

Προκήρυξη (περίληψη της
παρούσας Διακήρυξης) όπως
προβλέπεται στην περίπτωση
16 της παραγράφου 3 του άρθ-
ρου 76 του Ν. 4727/2020, θα
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον
ι σ τ ό τ ο π ο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθ-
εί στο διαδίκτυο, στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής,
στη διεύθυνση:
https://www.fyli.gr/.

Το πλήρες κείμενο της παρ-
ούσας Διακήρυξης θα καταχωρ

ηθεί ακόμη και στη διαδικ-
τυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ
έλαβε Συστημικό Αύξοντα
Αριθμό: 149488.

Η διενέργεια του διαγωνι-
σμού διέπεται από τις σχετικές
διατάξεις του Ν.4412/2016
[δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών-
προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα συμμετοχής στον
διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσι-
κά ή νομικά πρόσωπα και
ενώσεις οικονομικών φορέων,
που υποβάλλουν κοινή προσφ-
ορά.

Οι υποβαλλόμενες προσφο-
ρές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διά-
στημα έξι (6) μηνών από την
επόμενη της καταληκτικής ημε-
ρομηνίας υποβολής προσφο-
ρών .

Για την έγκυρη συμμετοχή 

στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, κατατίθε-
ται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέρ-
οντες),  εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, ποσού  των τριών
χιλιάδων  πεντακοσίων δύο
ευρώ και εβδομήντα λεπτών
(3.502,70€)

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστο-
ποίηση της διακήρυξης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται όπως αναφέρεται
παραπάνω στην ηλεκτρονική
π λ α τ φ ό ρ μ α
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφο-
ρών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Περιουσίας και

Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 30/12/2021
Αρ. πρωτ.: 45429

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:368 /2021

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθν ή Αν οικ-

τό Ηλεκτρον ικό διαγων ισμό με
σφ ραγισμέν ες προσφ ορές και
με κριτήριο κατακύρωσης

εκείν ο της πλέον  συμφ έρου-
σας από οικον ομική άποψη
προσφ οράς, βάσει τιμής, για
τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ

Η συνολική εκτιμώμενη αξία
(εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα
προαίρεσης), ανέρχεται στο
ποσό των 496.000,00 € συμπε-
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς
Φ.Π.Α.: 400.000,00 €, Φ.Π.Α.
96.000,00 €). 

Φορέας χρηματοδότησης της
σύμβασης είναι ο Δήμος Φυλής.

Ο Προϋπολογισμός της ανω-
τέρω υπηρεσίας έχει ενταχθεί
στον Προϋπολογισμό του
Δήμου  Φυλής για τα έτη 2021,
2022 και 2023 και ανέρχεται
στο ποσό των  248.000,00€,
συμ/νου   Φ.Π.Α 24 %,  με
δικαίωμα προαίρεσης
200.000,00 € ( + ΦΠΑ 24%
48.000,00 € = 248.000,00 €) .
Συνολικός προϋπολογισμός
400.000,00€ + 96.000,00 ΦΠΑ
= 496.000,00 €, εφόσον ασκηθ-
εί το δικαίωμα προαίρεσης  και
θα  καλυφθεί  από  τον  Κ.Α. 35-
6262.00003    του  τακτικού

προϋπολογισμού  του  Δήμου
για  τα  οικονομικά  έτη
2021,2022, 2023 (και 2024 και
2025  εφόσον ασκηθεί το
δικαίωμα  προαίρεσης ) .

Αντικείμενο της σύμβασης
είναι οι εργασίες επισκευής και
συντήρησης διαφόρων ειδών
του αστικού εξοπλισμού του
Δήμου Φυλής, συμπεριλαμβα-
νομένης της προμήθειας του
εξοπλισμού για τις ανάγκες του
Δήμου. Οι εργασίες συντήρησης
και αντικατάστασης  θα πραγ-
ματοποιηθούν σε είδη  αστικού
εξοπλισμού  που βρίσκονται
στις τρείς δημοτικές ενότητες
του Δήμου και συγκεκριμένα
στη Δ.Ε.  Άνω Λιοσίων , στη
Δ.Ε  Ζεφυρίου και στη Δ.Ε.
Φυλής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
κατατάσσονται στους ακόλουθ-
ους κωδικούς του Κοινού Λεξι-
λογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 

50000000-5 - Υπηρεσίες
επισκευής και συντήρησης, 

90690000-0 - Υπηρεσίες
απομάκρυνσης επιτοίχιων παρ-
αστάσεων (γκράφιτι), 

34928400-2 - Αστικός εξοπ-
λισμός.

Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται  σε δύο (2) έτη, αρχό-
μενης από την υπογραφή της
σύμβασης (χωρίς  να ασκηθεί το
δικαίωμα προαίρεσης) και τέσ-
σερα (4) έτη εφόσον ασκηθεί .

Η διαδικασία θα διενεργηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι
προσβάσιμη µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του
συστήματος, την  08/02/2022,
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ
(Ημερομην ία και ώρα Αποσφ -
ράγισης)

Καταληκτική ημερομην ία
υποβολής προσφ ορών  ορίζε-
ται η 02/02/2022 και ώρα
16:00. 

Το πλήρες κείμενο της Δια-
κήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 

Προκήρυξη (περίληψη της
παρούσας διακήρυξης) θα δημο-
σιευτεί στις εφημερίδες:
ΘΡΙΑΣΙΟ και ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.

Προκήρυξη (περίληψη της
παρούσας Διακήρυξης) όπως
προβλέπεται στην περίπτωση

16 της παραγράφου 3 του άρθ-
ρου 76 του Ν. 4727/2020, θα
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον
ι σ τ ό τ ο π ο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθ-
εί στο διαδίκτυο, στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής,
στη διεύθυνση:
https://www.fyli.gr/.

Το πλήρες κείμενο της παρ-
ούσας Διακήρυξης θα καταχωρ-
ηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ
έλαβε Συστημικό Αύξοντα
Αριθμό: 146059.

Η διενέργεια του διαγωνι-
σμού διέπεται από τις σχετικές
διατάξεις του Ν.4412/2016
[δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών-
προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα συμμετοχής στον
διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσι-
κά ή νομικά πρόσωπα και
ενώσεις οικονομικών φορέων,
που υποβάλλουν κοινή προσφ-
ορά.

Οι υποβαλλόμενες προσφο-
ρές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διά-
στημα για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υπο-
βολής προσφορών.

Για την έγκυρη συμμετοχή
στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, κατατίθε-
ται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέρ-
οντες),  εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, ποσού των τεσσάρ-
ων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) 

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστο-
ποίηση της διακήρυξης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται όπως αναφέρεται
παραπάνω στην ηλεκτρονική
π λ α τ φ ό ρ μ α
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημερο-
λογιακές μέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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Αν αρτητέα στο Διαύγεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤIA
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                          
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Αρ. Πρωτ. :27573

Ημερ.: 30/12/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ

« Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ ,
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2024»

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακ-
ηρύσσει Αν οικτό ηλεκτρον ικό
διαγων ισμό,  με έγγραφ ες
σφ ραγισμέν ες προσφ ορές, με
κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον  συμφ έρουσα από οικο-
ν ομικής άποψης προσφ ορά
βάσει τιμής για την  αν άδειξη
αν αδόχου για την  κάλυψη των
αν αγκών  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Χαϊδαρίου για συν τηρή-
σεις, επισκευές και συν αφ είς
προμήθειες για το σύν ολο των
οχημάτων  & μηχαν ημάτων
έργου του Δήμου, προϋπολογι-
σμού1 1.019.894,48€ συμπερι-
λαμβαν ομέν ου του Φ.Π.Α.
24% , το οποίο θα βαρύν ει τον
προϋπολογισμό του οικον ομι-
κού έτους 2022, 2023 και
2024.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει
σύμφωνα με τις τεχνικές προ-
διαγραφές και τους όρους της
υπ΄αριθμ. 6_1, 2, 3, 4/2021
Μελέτης της Δ/νσης Προστασίας
& Ελέγχου Περιβάλλοντος και
της σχετικής Διακήρυξης, και
όπως καθορίζονται από τις δια-
τάξεις του ν. 4412/2016 «Δημό-
σιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθ-
ειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ
147/Α/08-08-2016), όπως
έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.

Ως ημερομηνία έναρξης
ηλεκτρονικής υποβολής προ-
σφορών στο Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται
η 30-12-2021 και ως καταληκτι-
κή ημερομην ία υποβολής των
προσφ ορών  στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov .gr

του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
ορίζεται η 31-01-2022.

Κάθε προσφορά συνοδεύε-
ται από εγγύηση συμμετοχής
υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που καλύπτει το 2% της
προεκτιμούμενης αξίας της
Σύμβασης εκτός του ΦΠΑ. Σε
περίπτωση που ο συμμετέχον-
τας επιθυμεί τη συμμετοχή του
σε μία από τις τέσσερις ομάδες
τότε η εγγύηση συμμετοχής
αφορά το 2% του  ποσού της
συγκεκριμένης ομάδας.

Στη διαδικασία γίνονται δεκ-
τοί αναγνωρισμένοι υποψήφι-
οι, ικανοί να προσφέρουν τα
προς προμήθεια είδη, οι οποίοι
θα είναι εγγεγραμμένοι στο
οικείο επιμελητήριο ή επαγγε-
λματική οργάνωση, δηλαδή
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα,
Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμ-
ηθευτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά και Κοινοπρ-
αξίες Προμηθευτών. Οι υποψή-
φιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν
προσφορά στην Ελληνική
γλώσσα.

Για την συμμετοχή στο δια-
γωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογρα-
φή, χορηγούμενη από πιστο-
ποιημένη αρχή παροχής ψηφ-
ιακής υπογραφής και να εγγρα-
φούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
ΕΣΗΔΗΣ ακλουθώντας την σχε-
τική διαδικασία εγγραφής.

Το πλήρες σώμα της Διακήρ-
υξης του διαγωνισμού θα ανα-
ρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή
(.pdf) στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ (Αριθμός Συστήματος:
149503) και του ΚΗΜΔΗΣ.
Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση
στη Συγγραφή Υποχρεώσεων
και τα λοιπά τεύχη του παρόν-
τος διαγωνισμού στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου
www.haidari.gr, στη διαδρομή:
Κεν τρική Σελίδα→ Όλες οι
Προκηρύξεις → Επιλογή (βάση
της ημερομην ίας διεν έργειας –
καταληκτικής ημερομην ίας και
του τίτλου του Διαγων ισμού)→
Αρχεία PDF ή σε επεξεργάσιμη
μορφ ή για όποια απαιτείται
συμπλήρωση.30/12/2021

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤIA
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αν αρτητέα στο Διαύγεια 
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Αρ. Πρωτ. :27575

Ημερ.: 30/12/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Παροχή Υπηρεσιών  Σταθ-
ερής Τηλεφ ων ίας & Internet
(Δομές εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ) _
Παροχή Ειδικών  Τηλεπικοιν ω-
ν ιακών  Συν δέσεων  για 24
μήν ες»

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακ-
ηρύσσει Αν οικτό ηλεκτρον ικό
διαγων ισμό, με έγγραφ ες σφ ρ-
αγισμέν ες προσφ ορές, με κρι-
τήριο κατακύρωσης την  πλέον
συμφ έρουσα από οικον ομικής
άποψης προσφ ορά βάσει
τιμής για την  αν άδειξη
αν αδόχου/ων  για την  κάλυψη
των  τηλεπικοιν ων ιακών
αν αγκών  του Δήμου, προϋπο-
λογισμού1 48.355,00 € συμπερ-
ιλαμβαν ομέν ου του Φ.Π.Α.
24% , που θα βαρύν ει τον
προϋπολογισμό των  οικον ο-
μικών  ετών  2022 & 2023.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει

σύμφωνα με τις τεχνικές προ-
διαγραφές και τους όρους της.
υπ’ αριθμ. ΔΣΣΗΔΔ.151/2021
Μελέτη της Δ/νσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης & Δικτύων και
της σχετικής Διακήρυξης, και
όπως καθορίζονται από τις δια-
τάξεις του ν. 4412/2016 «Δημό-
σιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθ-
ειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ
147/Α/08-08-2016), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
Αναλυτικά :

ΟΜΑΔΑ 1: «Παροχή Υπηρε-
σιών Σταθερής Τηλεφωνίας &
Internet (Δομές εκτός
ΣΥΖΕΥΞΙΣ)», εκτιμώμενης αξίας
29.939,52 €, πλέον ΦΠΑ 24%,
7.185,48 € 

ΟΜΑΔΑ 2: «Παροχή Ειδικής
5_Ψήφιας Τηλεφωνικής Σύνδε-
σης (5_Ψήφια Γραμμή
Εξυπηρέτησης Δημότη)»,
εκτιμώμενης αξίας  564,52 €,
πλέον ΦΠΑ 24%, 135,48 €

ΟΜΑΔΑ 3: «Παροχή Τηλεφ-
ωνικών Συνδέσεων Σταθερής
Τηλεφωνίας ΙSDN Fiber Speed
έως 100 Mbps για την εύρυθμη
λειτουργία του προγράμματος
WiFi4EU», εκτιμώμενης αξίας
8.491,94 €, πλέον  ΦΠΑ 24%,
2.038,06 €

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκ-
τρονικής υποβολής προσφο-
ρών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκ-

τρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 30-
12-2021 και ως καταληκτική
ημερομην ία υποβολής των
προσφ ορών  στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov .gr
του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζε-
ται η 14-01-2022.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται
από εγγύηση συμμετοχής υπέρ
του συμμετέχοντος για ποσό
που καλύπτει το 2% της προεκ-
τιμούμενης αξίας της Σύμβασης,
εκτός του ΦΠΑ και δικαιώματος
παράτασης. Σε περίπτωση που
ο συμμετέχοντας επιθυμεί τη
συμμετοχή του σε μία από τις
τρεις ομάδες τότε η εγγύηση
συμμετοχής αφορά το 2% του
ποσού της συγκεκριμένης ομά-
δας.

Στη διαδικασία γίνονται δεκ-
τοί αναγνωρισμένοι υποψήφι-
οι, ικανοί να προσφέρουν της
ζητούμενες υπηρεσίες, οι οποίοι
θα είναι εγγεγραμμένοι στο
οικείο επιμελητήριο ή επαγγε-
λματική οργάνωση, δηλαδή
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα,
Συνεταιρισμοί και Ενώσεις Εται-
ρειών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά. Οι υποψήφιοι ανά-
δοχοι θα υποβάλλουν προσφο-
ρά στην Ελληνική γλώσσα.

Για την συμμετοχή στο δια-
γωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται

να διαθέτουν ψηφιακή υπογρα-
φή, χορηγούμενη από πιστο-
ποιημένη αρχή παροχής ψηφια-
κής υπογραφής και να εγγραφ-
ούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
ΕΣΗΔΗΣ ακλουθώντας την σχε-
τική διαδικασία εγγραφής.

Το πλήρες σώμα της Διακήρ-
υξης του διαγωνισμού θα ανα-
ρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή
(.pdf) στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ (Αριθμός Συστήματος:
149517) και του ΚΗΜΔΗΣ.
Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση
στη Συγγραφή Υποχρεώσεων
και τα λοιπά τεύχη του παρόν-
τος διαγωνισμού στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου
www.haidari.gr, στη διαδρομή:
Κεντρική Σελίδα→ Όλες οι
Προκηρύξεις → Επιλογή (βάση
της ημερομηνίας διενέργειας –
καταληκτικής ημερομηνίας και
του τίτλου του Διαγωνισμού)→
Αρχεία PDF ή σε επεξεργάσιμη
μορφή για όποια απαιτείται
συμπλήρωση, στις 30/12/2021.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Περιουσίας και

Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 30-12-2021
Αρ. πρωτ.: 45423

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
« Α Ν Τ Ι Π Λ Η Μ Μ Υ Ρ Ι Κ Η
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθν ή Αν οικ-

τό Ηλεκτρον ικό διαγων ισμό με
σφ ραγισμέν ες προσφ ορές και
με κριτήριο κατακύρωσης
εκείν ο της πλέον  συμφ έρου-
σας από οικον ομική άποψη
προσφ οράς, βάσει τιμής, για
την  υπηρεσία με τίτλο
« Α Ν Τ Ι Π Λ Η Μ Μ Υ Ρ Ι Κ Η
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ». (Α.Μ.
333/2021)

Η συν ολική εκτιμώμεν η
αξία, αν έρχεται στο ποσό των
1.240.000,00 € συμπεριλαμβα-
ν ομέν ου Φ.Π.Α. 24 %  (προϋ-
πολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.:
1.000.000,00 €, Φ.Π.Α.
240.000,00 €). 

Φορέας χρηματοδότησης της
σύμβασης είναι ο Δήμος
Φυλής.Η δαπάνη για την εν
λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους
αναφερόμενους στον κάτωθι
πίνακα Κ.Α. 25.7312.10218 με
τις σχετικές πιστώσεις του
προϋπολογισμού των οικονο-
μικών ετών 2021, 2022, 2023
και 2024 του Δήμου Φυλής.

Αντικείμενο της σύμβασης
είναι:

α. Ο καθαρισμός των
εσχαρών και των φρεατίων υδρ-
οσυλλογής ομβρίων, των
συνδετήριων αγωγών των φρε-
ατίων υδροσυλλογής με το
δίκτυο ομβρίων και των
αγωγών δικτύου ομβρίων στις
Λεωφόρους και οδούς του
Δήμου Φυλής με σκοπό την
ομαλή συγκέντρωση και απορρ-
οή των ομβρίων προς αποτρο-
πή πλημμυρών.

β. Ο έλεγχος της λειτουργίας
του δικτύου αποχέτευσης των

ομβρίων και η αποκατάσταση
τυχόν βλαβών στους συνδετήρ-
ιους αγωγούς προκειμένου να
επιτευχθεί η παροχέτευση των
ομβρίων από τα φρεάτια υδρο-
συλλογής προς τους κεντρικούς
αποδέκτες (απόφραξη ή ανακα-
τασκευή εφόσον απαιτείται). 

γ. Η επισκευή των φρεατίων
υδροσυλλογής και η τοποθέτ-
ηση τυποποιημένων χυτοσιδ-
ηρών εσχαρών στις περιπτώσεις
που αυτές έχουν σπάσει ή
έχουν κλαπεί προς επίλυση
επικινδύνων καταστάσεων για
την ασφάλεια των διερχομένων.

δ. Η αποκατάσταση τομών
οδοστρωμάτων (λακκούβες) και
η ανακατασκευή πεζοδρομίων
που προέρχονται από έκτακτες
περιστάσεις όπως τομές για την
επισκευή υπογείων δικτύων,
αφανείς διαρροές δικτύου ύδρ-
ευσης, καιρικές συνθήκες κλπ.

ε.. Η δημιουργία Μονάδας
Επιφυλακής (Μ.ΕΠ) για έκτακ-
τες περιστάσεις (έντονες βροχο-
πτώσεις, πλημμύρες κ.λ.π) η
οποία θα διαθέτει την κατάλ-
ληλη οργάνωση σε προσωπικό,
μέσα και εξοπλισμό για την
ταχύτατη επέμβαση οπουδήπο-
τε, εντός των ορίων της παρ-
ούσης σύμβασης, απαιτηθεί για
την αποτροπή των κινδύνων σε
έκτακτες περιπτώσεις
πλημμυρών κ.λπ.

Τα προς προμήθεια είδη
κατατάσσονται στους ακόλουθ-
ους κωδικούς του Κοινού Λεξι-
λογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV): 90641000-2 «Υπηρεσίες
καθαρισμού φρεατίων υπονό-
μων»

Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24)
μήν ες από την  ημερομην ία του
χρόν ου έν αρξης.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι
προσβάσιμη µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του
συστήματος, την  04/02/2022,
ημέρα Παρασκευή και ώρα
11:00 π.μ (Ημερομην ία και
ώρα Αποσφ ράγισης)

Καταληκτική ημερομην ία
υποβολής προσφ ορών  ορίζε-
ται η 31/01/2022 και ώρα 16:00
μ.μ. 

Προκήρυξη της παρούσας
σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρ-
ονικά μέσα για δημοσίευση στις
23/12/2021 στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της Δια-
κήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ). 
Προκήρυξη (περίληψη της

παρούσας διακήρυξης) θα δημο-
σιευτεί στις εφημερίδες:
ΘΡΙΑΣΙΟ και ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.

Προκήρυξη (περίληψη της
παρούσας Διακήρυξης) όπως
προβλέπεται στην περίπτωση
16 της παραγράφου 4 του άρθ-
ρου 2 του Ν. 3861/2010, θα
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον
ι σ τ ό τ ο π ο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθ-
εί στο διαδίκτυο, στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής,
στη διεύθυνση:
https://www.fyli.gr/.

Το πλήρες κείμενο της παρ-
ούσας Διακήρυξης θα καταχωρ-
ηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ
έλαβε Συστημικό Αύξοντα
Αριθμό: 151517.

Η διενέργεια του διαγωνι-
σμού διέπεται από τις σχετικές
διατάξεις του Ν.4412/2016
[δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών-
προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα συμμετοχής στον

διαγων ισμό έχουν  όλα τα
φ υσικά ή ν ομικά πρόσωπα
και εν ώσεις οικον ομικών
φ ορέων , που υποβάλλουν
κοιν ή προσφ ορά.

Ο χρόν ος ισχύος των  προ-
σφ ορών  είν αι για διάστημα
δώδεκα (12) μην ών  από την
επόμεν η της της καταληκτικής
ημερομην ίας υποβολής προ-
σφ ορών .

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμέ-
νου να λάβουν μέρος στο δια-
γωνισμό πρέπει να καταθέσουν
με την προσφορά τους εγγύηση
συμμετοχής ποσοστού (2%) επί
της προϋπολογισθείσης δαπάν-
ης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι είκοσι
χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €).

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστο-
ποίηση της διακήρυξης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται όπως αναφέρεται
παραπάνω στην ηλεκτρονική
π λ α τ φ ό ρ μ α
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δώδεκα (12)
ημέρες πριν από την καταληκτι-
κή ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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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
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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

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
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""""ΘΘΘΘεεεερρρρμμμμέέέέςςςς    εεεευυυυχχχχέέέέςςςς    ααααππππόόόό    ττττοοοονννν    ΑΑΑΑΔΔΔΔΜΜΜΜΗΗΗΗΕΕΕΕ
γγγγιιιιαααα    μμμμίίίίαααα    γγγγεεεεμμμμάάάάττττηηηη    χχχχρρρροοοοννννιιιιάάάά    μμμμεεεε    υυυυγγγγεεεείίίίαααα,,,,     

χχχχααααρρρράάάά    κκκκααααιιιι     ααααιιιισσσσιιιιοοοοδδδδοοοοξξξξίίίίαααα""""    


