
Eurostat: Σε κίνδυνο
φτώχειας 3 στα 10

ελληνικά νοικοκυριά
Tο 2021,

95,4 εκατομμύρια
άνθρωποι στην ΕΕ,

που αντιπροσωπεύουν
το 21,7%

του πληθυσμού,
διέτρεχαν κίνδυνο

φτώχειας.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες
στην Φυλή κοντά στο γήπεδο

του Θρασύβουλου
– Συναγερμός στην Πυροσβεστική

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239Αρ. Φύλλου 4468 Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 Έτος 27ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Συνάντηση Σπ. Βρεττού
- Τ. Θεοδωρικάκου
γγιιαα  ττηηνν  ααππρρόόσσκκοοππττηη  

σσυυννέέχχιισσηη  ττωωνν  εειιδδιικκώώνν
εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς

Επιστροφή Λακουμέντα και 
Μπασέτα στον Αία Παραλίας

Ο Βύζας με την Τριγλία Ραφήνας
την Κυριακή στα Μέγαρα

ΝΕ Μεγαρίδας: Πρώτο τζάμπολ σήμερα για τα
Αισχύλεια απέν αν τι στην  Κόριν θο

Με μεγαλοπρέπεια τελέστηκαν τα
 Λάσκεια 2022 στην Ελευσίνα

N. Χαρδαλιάς από Ελευσίνα: 
«Οι συνθήκες απαιτούν 

συστράτευση, εθνική ενότητα και
ομοψυχία»

σσεελλ..  1111

σσεελλ..  33

Οι 6+1 άξονες πολιτικής για
την κοινωνική στέγαση

Χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων στεγαστικών
δανείων σε νέους 25 έως 39 ετών

Έναρξη Τμημάτων
Αθλητισμού του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.

Ασπροπύργου
σσεελλ..  77

– Με τη δολοφονία
Ζαφειρόπουλου 

συνδέεται 
ο βαρυποινίτης με τα

καλάσνικοφ στο Χαϊδάρι

σσεελλ..  22

σσεελλ..  55

σσεελλ..  33

σσεελλ..  66

ΣΣεελλ..  99



Τ
ο Υπουργείο Οικονομικών ενεργοποίησε την ψηφιακή πλατφ-
όρμα (https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorolo-
gia/diakheirise-opheilon/programma-suneisphoras-demo-

siou-se-eualotous-opheiletes-endiameso-programma) του νέου προ-
γράμματος συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες
(ν.4916/22) με σκοπό τη στήριξη της κύριας κατοικίας τους, μέχρι τη
μεταβίβασή της στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων
(ν.4738/20).

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Κρατικής στήριξης απευθύνεται
σε ευάλωτους οφειλέτες που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις
δανειακές τους υποχρεώσεις και περιλαμβάνει:

Κρατική επιδότηση έως 80% της δόσης του στεγαστικού δανείου
της κύριας κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών, από 70 έως 210
ευρώ μηνιαίως για διάστημα 15 μηνών.

Αναστολή μέτρων των πιστωτών για την κύρια κατοικία (π.χ.
κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις).

Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα και την παροχή
της Κρατικής επιδότησης είναι να πληρούνται τα κριτήρια επιλε-
ξιμότητας – εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια – που
θεσπίστηκαν και ισχύουν στο προνοιακό πρόγραμμα «Επίδομα
Στέγασης» (ΚΥΑ 71670, ΦΕΚ 4500/Β/29-9-2021).

Τα εν λόγω κριτήρια ελέγχονται και διασταυρώνονται κατά την
έκδοση της «Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη», η οποία είναι απα-
ραίτητη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και εκδίδεται από ηλεκ-
τρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους (https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorolo-
gia/diakheirise-opheilon/bebaiose-eualotou-opheilete).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ενδιάμεσο πρόγραμμα:

Όταν η επιβολή της κατάσχεσης ή η κήρυξη της πτώχευσης έχει
λάβει χώρα σε προγενέστερο διάστημα από την έναρξη λειτο-
υργίας της πλατφόρμας, είναι εντός 60 ημερολογιακών ημερών

από τις 15.9.2022.
Όταν η επιβολή της κατάσχεσης ή η κήρυξη της πτώχευσης

λάβει χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο από την έναρξη λειτουργίας
της πλατφόρμας, είναι εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την
ημέρα αυτή.

Η υποβολή όλων αιτήσεων ολοκληρώνεται με το πέρας των 15
μηνών, δηλαδή μέχρι τις 15.12.2023 ή μέχρι τη λειτουργία του
Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, όποιο γεγονός
συμβεί πρώτο.

Με τη λήξη του προγράμματος αυτού, οι ευάλωτοι οφειλέτες οι
οποίοι θα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν μια μακροχρόνια και
βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών τους, θα πρέπει να απευθυνθούν
στον ειδικό Φορέα του ν.4738/20 για τη ρύθμιση οφειλών και την
παροχή 2ης ευκαιρίας.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των
αιτήσεων σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με
τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευ-
σης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακ-
υβέρνησης, από την οποία υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξε-
νείται στις υποδομές της. Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω
της μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-
opheilon/programma-suneisphoras-demosiou-se-eualotous-
opheiletes-endiameso-programma.

Για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και
τις επιλογές διαχείρισης των οφειλών τους, οι πολίτες μπορούν να
απευθύνονται στα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανει-
οληπτών (ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ), κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο
213.212.57.30.
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Ηλιοφάνεια      

Θερμοκρασία: Από 22  έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Εύφημος, Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, 

Λουντμίλλα, Λουντμίλα
Μελιτινή, Μελιτίνη,  Μελίτα, Μελίνα 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ- ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τσάμος Παναγιώτης Α., Λεωφόρος Εθνικής 

Αντιστάσεως 54, 2105549976

MANΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.Σ
τρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.

Λεωφόρος Φυλής 110, 2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Δεκελείας 51, 12102448377

Κ
αταιγιστικές είναι οι εξελίξεις που
προκύπτουν μετά τη σύλληψη ενός πρώην
βαρυποινίτη και του συνεργού του, έπειτα

από αστυνομικό έλεγχο στο Χαϊδάρι το μεσημέρι
της Τετάρτης.

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της ίδιας μέρας,
ο βαρυποινίτης είναι ο δράστης της δολοφονίας
ενός 39χρονου Ρομά που σημειώθηκε στην Αγία
Βαρβάρα στις 31 Ιουλίου και της απόπειρας ανθρ-
ωποκτονίας κατά 36χρονου στον Άγιο Παύλο στις
15 του ίδιου μήνα.

Εντολή από τον αρχηγό εγκληματικής ομάδας που δια-
κινεί ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας και τα Δυτικά
Προάστια, πήρε για να εκτελέσει τον 39χρονο Ρομά
στην Αγία Βαρβάρα, αποκάλυψε στους αξιωματικούς
του Ανθρωποκτονιών ο 37χρονος βαρυποινίτης που
συνελήφθη προχθες το πρωί στο Χαϊδάρι.

Ο αλλοδαπός κακοποιός είναι παλιός γνώριμο της
Ασφάλειας Αττικής και από τα βαριά ονόματα της Αλβα-
νικής μαφίας.

Όπως είπε ο δράστης στους αξιωματικούς του Ανθρω-
ποκτονιών, ο άνθρωπος που του έδωσε την εντολή για
να σκοτώσει τον 39χρονο είναι ένας έγκλειστος των
φυλακών και έμπορος ναρκωτικών και για λόγους
αντεκδίκησής του ζήτησε να δολοφονήσει το θύμα.

Η μέχρι τώρα έρευνα δείχνει ότι πρόκειται για ξεκαθ-
άρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών που εμπλέκον-
ται σε εμπόριο ναρκωτικών για το ποια ομάδα θα κυρ-
ιαρχήσει στην αγορά της Αγίας Βαρβάρας και ποια
συμμορία θα κυριαρχήσει στην ευρύτερη περιοχή.

Για την απόπειρα δολοφονίας στο κέντρο της Αθήνας,
κατέθεσε ότι λειτούργησε αυτοβούλως και πυροβόλησε
το θύμα και πάλι για διακίνηση ναρκωτικών και την
κυριαρχία στις πιάτσες τοξικομανών της περιοχής.

Εμπλοκή στη δολοφονία Ζαφειρόπουλου
Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, ωστόσο, φαίνεται ότι

μέσα από την έρευνά του έχει αποκαλύψει ποιος έδωσε
την εντολή στον 37χρονο εκτελεστή για τη δολοφονία
στην Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές σε δημοσίευμα του
in.gr , ο εντολέας είναι έγκλειστος σε φυλακή της Κρήτ-
ης, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στην υπόθεση της
μαφίας των φυλακών και είχε κατηγορηθεί για την
υπόθεση της δολοφονίας του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφει-
ρόπουλου.

Ο φερόμενος ως εντολέας χαρακτηρίζεται από αστυνο-
μικές πηγές, ως άτομο που έχει υπάρξει αρχηγός της
μαφίας των φυλακών.

Πριν από τη σύλληψη του 37χρονου (σε τυχαίο έλεγχο
της Άμεσης Δράσης) οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθ-
ρωποκτονιών είχαν συλλέξει στοιχεία, σύμφωνα με τα
οποία ο έγκλειστος «μεγαλοποινικός» του είχε δώσει
εντολή μέσα από τη φυλακή για τη δολοφονία του
39χρονου στην Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ σε τυχαίο
έλεγχο που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο που επέβαι-
ναν ο 37χρονος με έναν 23χρονο αλλιοδαπό, βρέθηκε
αρχικά μαχαίρι μήκους -18,5- εκατοστών. Σε ενδελεχή
έρευνα, βρέθηκαν κρυμμένα κάτω από τις ταπετσαρίες
του πορτ-παγκάζ δύο πολεμικά τυφέκια τύπου καλάσνι-
κοφ και σε κρύπτη στο ταμπλό δύο γεμιστήρες και
σακούλα με -94- φυσίγγια διαμετρήματος -7,62- mm .

– Με τη δολοφονία Ζαφειρόπουλου συνδέεται 
ο βαρυποινίτης με τα καλάσνικοφ στο Χαϊδάρι

ΑΑδδυυννααμμίίαα  ππλληηρρωωμμήήςς  δδόόσσεεωωνν  αα''  κκααττοοιικκίίααςς::  
Άνοιξε η πλατφόρμα Κρατικής ενίσχυσης
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Τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού διατρέχει ένας στους πέντε πολίτες
στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για
το 2021 που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, το 2021, 95,4 εκατομμύρια άνθρωποι
στην ΕΕ, που αντιπροσωπεύουν το 21,7% του
πληθυσμού, διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνι-
κού αποκλεισμού, δηλαδή ζούσαν σε νοικοκυριά
που αντιμετώπιζαν τουλάχιστον έναν από τους
τρεις κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλει-
σμού (κίνδυνο φτώχειας, σοβαρή υλική και κοινωνι-
κή στέρηση ή/και διαβίωση σε νοικοκυριό με πολύ
χαμηλή ένταση εργασίας).

Πρόκειται για μια ελαφρά αύξηση σε σύγκριση με
το 2020 (94,8 εκατομμύρια, 21,6% του πληθυ-
σμού).

Μεταξύ των 95,4 εκατομμυρίων ανθρώπων στην
ΕΕ που αντιμετώπισαν τον κίνδυνο της φτώχειας ή
του κοινωνικού αποκλεισμού, περίπου 5,9 εκατομ-
μύρια (1,3% του συνολικού πληθυσμού) ζούσαν σε
νοικοκυριά που αντιμετώπιζαν και τους τρεις κιν

δύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
ταυτόχρονα.

Σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις

Το 2021, 73,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ
αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας, ενώ 27,0 εκατομ-
μύρια αντιμετώπιζαν σοβαρές υλικές και κοινωνικές
στερήσεις και 29,3 εκατομμύρια ζούσαν σε νοικοκ-
υριό με χαμηλή ένταση εργασίας.

Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
διαφέρει μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανθρώπων που κιν-
δυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό
καταγράφηκαν στη Ρουμανία (34%), τη Βουλγαρία
(32%), την Ελλάδα και την Ισπανία (και οι δύο
28%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά ανθρώπων
που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλει-
σμό καταγράφηκαν στην Τσεχία (11%), τη Σλο-
βενία (13%) και τη Φινλανδία (14%).

Eurostat: Σε κίνδυνο φτώχειας 3 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά
Tο 2021, 95,4 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ, που αντιπροσωπεύουν το 21,7% του

πληθυσμού, διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας.

Με τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο
συναντήθηκε, για μια ακόμη
φορά, το μεσημέρι της Τετάρτης
14 Σεπτεμβρίου, ο Δήμαρχος
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός
συνοδευόμενος από τα μέλη
της Επιτροπής Αντεγκληματικής
Πολιτικής. Η συζήτηση επικεν-
τρώθηκε στην αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας και στις ειδι-
κές επιχειρήσεις της
Αστυνομίας στην περιοχή. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση
που έλαβε η αντιπροσωπεία
του Δήμου κατά το διάστημα από
την 1/6/2022 έως και
31/8/2022, η Ελληνική
Αστυνομία προχώρησε σε
συνεχείς ειδικές επιχειρήσεις
στην περιοχή του Δήμου Αχα-
ρνών, ελέγχοντας 11.666 οχή-
ματα και 2068 άτομα, ενώ προ-
σήχθησαν 3557 άτομα και έγι-
ναν 276 συλλήψεις για διάφορ-
ες παραβάσεις και 120 για ναρ

κωτικά.
Στις δηλώσεις του αμέσως

μετά τη συνάντηση ο Δήμαρχος
Σπύρος Βρεττός τόνισε τα εξής:
“Ενημερώθηκα αναλυτικά για τα
αποτελέσματα των ειδικών
επιχειρήσεων που διεξήγαγε
τους προηγούμενους τρεις
μήνες η Ελληνική Αστυνομία
στην πόλη μας. Ο νέος σχεδια-
σμός που ακολουθείται βρίσκε-
ται σε πλήρη εξέλιξη και είναι
δεδομένο πως θα συνεχιστεί”.

Συνάντηση Βρεττού-Θεοδωρικάκου
γγιιαα  ττηηνν  ααππρρόόσσκκοοππττηη  σσυυννέέχχιισσηη  ττωωνν

εειιδδιικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς

Ο Σύλλογος Εθελοντών
Θριασίου Πεδίου συμμε-

τέχει στον GREECE
RACE FOR THE CURE®

ΜΑΖΙ περπατάμε ενάντια
στον καρκίνο του μαστού
Για σένα,  για μένα,  για

όλους και όλες μας!
Ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου

συμμετέχει στον GREECE RACE FOR THE
CURE® που διοργανώνεται από το Άλμα Ζωής
την Κυριακή  2 Οκτώβρη 2022 το πρωί στο Ζάπ-
πειο  . Καλεί  φίλους και μέλη του, να πάρουν
μέρος  στο συμβολικό αυτό ιερό αγώνα και να
ενώσουν  τις φωνές της Ελευσίνας με τις άλλες ,
δίνοντας  το δικό μας ηχηρό μήνυμα για την
πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση ,τη θεραπεία, τη
στήριξη και την επιβίωση των γυναικών με εμπει-
ρία καρκίνου μαστού και των οικογενειών τους. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έως  21 /9/22:  στα
τηλ. 6979625252 κ. Μαρία Καρέ-
λου,6974063696 κ. Μαρία Βασιλείου

Mail : ethelontesthriasiou@gmail.com
Ο Σύλλογος θα δέχεται τους συμμετέχοντες Δευ-

τέρα 19 και Τετάρτη 21/9/22.
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 8 ευρώ  για τη

μπλούζα.
Πούλμαν για το Ζάππειο θα διατεθεί δωρεάν

από τον Σύλλογο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
- 

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μάν δρα :  15/09/2022
Αρ. Πρωτ. :    11303

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των  ορίων  του Ν.

4412/2016

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ
προκηρύσσει Δημόσιο Αν οικτό
Ηλεκτρον ικό Διαγων ισμό,
μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κρι-
τήριο αν άθεσης την  πλέον
συμφ έρουσα από οικον ομική
άποψη προσφ ορά, αποκλειστι-
κά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή), για την  αν άθεση του
έργου με τίτλο:  «ΕΡΓΑ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», με
εκτιμώμεν η συν ολική αξία
1.000.000,00 €  (με Φ.Π.Α.).

2.  Προσφ έρεται ελεύθερη,
πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρον ική πρόσβαση στα
έγγραφ α της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρον ικοί διαγων ι-
σμοί” της πύλης
www.promitheus.gov .gr,  εν ώ
σχετική εν ημέρωση θα αν αρτ-

ηθεί και στην  ιστοσελίδα της
αν αθέτουσας αρχής
www.mandr as-e idyl l ias .gr .
Εφ όσον  έχουν  ζητηθεί εγκαίρ-
ως, ήτοι έως την  28/09/2022, η
αν αθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφ έρον τες,
που συμμετέχουν  στη διαδι-
κασία σύν αψης σύμβασης,
συμπληρωματικές πληροφ ο-
ρίες, σχετικά με τις προδιαγρα-
φ ές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο έως
την   30/09/2022.

Πληροφ ορίες στο τηλέφ ων ο
213-2014916, 914 , αρμόδιοι
υπάλληλοι για επικοιν ων ία
Κρητικός Αν δρέας, Βασιλειά-
δου Μαρία.

3. Ο Τύπος Αν αθέτουσας
Αρχής & Δραστηριότητα που
αυτή ασκεί είν αι [Αρχή τοπικής
αυτοδιοίκησης / Γεν ικές Δημό-
σιες Υπηρεσίες].

4. Η σύμβαση δεν  αφ ορά από
κοιν ού διαδικασία δημόσιας
σύμβασης και δεν  αν ατίθεται
από κεν τρική αρχή αγορών .

5. O Κωδικοί Κύριου Λεξι-
λογίου CPV είν αι :

44113700-2 Υ λ ι κ ά
επισκευής οδών

44113800-3 Υ λ ι κ ά
επιφ άν ειας οδοστρώματος

44113810-6 Κ ά λυ ψ η
επιφ άν ειας

44113900-4 Υ λ ι κ ά
συν τήρησης οδών  .

6. Ο Αν οικτός Ηλεκτρον ικός
Διαγων ισμός και η επιλογή
Αν αδόχου θα γίν ουν  σύμφ ω-
ν α με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ

147/08.08.2016 τεύχος Α’)
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,
Προμηθειών  και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

7. Οι προσφ ορές υποβάλλον -
ται από τους εν διαφ ερομέν ους
ηλεκτρον ικά, μέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του
ΕΣΗΔΗΣ (Σ.Α. 192241)  Το αργό-
τερο πριν  από την  ημερομην ία
και ώρα αποσφ ράγισης των
προσφ ορών  , προσκομίζεται
υποχρεωτικά από τον  οικον ο-
μικό φ ορέα στην  αν αθέτουσα
αρχή, σε έν τυπη μορφ ή και σε
σφ ραγισμέν ο φ άκελο, η
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή
συμμετοχής.

8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρον ική υπο-
βολή προσφ ορών , γίν εται
δεκτή.

9. Για το χρόν ο ισχύος προ-
σφ ορών , κάθε υποβαλλόμεν η
προσφ ορά δεσμεύει- τον
συμμετέχον τα στον  διαγων ι-
σμό, κατά τη διάταξη του άρθρ-
ου 97 του Ν.4412/2016, για διά-
στημα δεκατριών  (13) μην ών ,
από την  ημερομην ία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των
προσφ ορών .

10. Ημερομην ία και ώρα λήξης
της προθεσμίας υποβολής των
προσφ ορών  ορίζεται η :

04/10/2022,  ημέρα Τρίτη , και
ώρα 15:00  μ.μ.

Ημερομην ία και ώρα
ηλεκτρον ικής αποσφ ράγισης

των  προσφ ορών  ορίζεται η  :  

06/10/2022,  ημέρα Πέμπτη , και
ώρα 10:00  π.μ.

11.  Η οικον ομική προσφ ορά
των  διαγων ιζομέν ων , θα
συν ταχθεί και θα υποβληθεί
σύμφ ων α με τα οριζόμεν α στο
άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.
4412/2016.

12. Στο διαγων ισμό γίν ον ται
δεκτοί:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φ υσικά ή ν ομικά πρόσωπα, ή
εν ώσεις αυτών    που δραστηρ-
ιοποιούν ται στην  κατηγορία
έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ  και που είν αι
εγκατεστημέν α σε:

α) σε κράτος-μέλος της Έν ω-
σης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρω-
παϊκού Οικον ομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό αν άθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5,
6 και 7 και τις γεν ικές
σημειώσεις του σχετικού με
την  Έν ωση Προσαρτήματος I
της ως άν ω Συμφ ων ίας,
καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν  στην  περίπτωση γ́
της παρούσας παραγράφ ου και
έχουν  συν άψει διμερείς ή πολ-
υμερείς συμφ ων ίες με την
Έν ωση σε θέματα διαδικασιών
αν άθεσης δημοσίων  συμβά-
σεων .

13. Οικον ομικός φ ορέας
συμμετέχει είτε μεμον ωμέν α
είτε ως μέλος έν ωσης.

Οι εν ώσεις Οικον ομικών
φ ορέων  συμμετέχουν  υπό

τους όρους των  παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε)
του άρθρου 76 του Ν.
4412/2016. 

14. Το έργο χρηματοδοτείται
από ΣΑΤΑ για ύψος ποσού
1.000.000,00 βάσει της Απόφ α-
σης Αν άληψης Υποχρέωσης με
αρ. πρωτ.  10641/02-09-2022
(ΑΑΥ 469/01-09-2022)  με ΑΔΑ:
ΨΛΓ4ΩΛΑ-6ΛΔ και ΑΔΑΜ:
22REQ011180817 2022-09-02,
για την  αν άληψη υποχρέω-
σης/έγκριση δέσμευσης πίστω-
σης σε βάρος της πίστωσης
του προϋπολογισμού εξόδων  με
ΚΑΕ 30.7323.0049, για το οικο-
ν ομικό έτος 2022 ποσού
340.000,00€  , για το οικον ο-
μικό έτος 2023 ποσού
300.000,00 € και για το οικον ο-
μικό έτος 2024  ποσού
360.000,00€.  Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.

15. Για τη συμμετοχή στον
διαγων ισμό απαιτείται η κατάθ-
εση από τους συμμετέχον τες
οικον ομικούς φ ορείς, κατά
τους όρους της παρ. 1  του άρθ-
ρου 72 του Ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμε-
τοχής, ύψους 2%  επί του προϋ-
πολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ.
αν έρχεται στο ποσό των
16.129,03€ ευρώ (δεκαέξι χιλιά-
δες εκατόν  είκοσι εν ν ιά ευρώ
και τρία λεπτά) με ισχύ τουλάχι-
στον  30 ημερών , μετά τη λήξη
του χρόν ου ισχύος της προσφ -
οράς. Στην  περίπτωση έν ωσης
οικον ομικών  φ ορέων , η
εγγύηση συμμετοχής περιλαμβά-
ν ει και τον  όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων  των  οικον ομικών
φ ορέων  που συμμετέχουν

στην  έν ωση.

16. Λόγοι αποκλεισμού
ισχύουν  σύμφ ων α με το άρθρο
73 του Ν.4412/16, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει και το
άρθρο 22 της διακήρυξης.

17. Απαγορεύον ται οι εν αλ-
λακτικές προσφ ορές.

18. Θα πρέπει ν α κατατεθεί,
επίσης, το Εν ιαίο Ευρωπαϊκό
Έν τυπο Συμβάσεων  (Ε.Ε.Ε.Σ.).

19. Η συν ολική προθεσμία
εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε
δεκαοκτώ (18) μήν ες από την
ημερομην ία υπογραφ ής της
σύμβασης. 

20. Η έγκριση εκτέλεσης του
δημοπρατούμεν ου έργου αποφ -
ασίστηκε με την  υπ' αριθμό
21/2022 (ΑΔΑ: Ψ6Υ3ΩΛΑ-6ΜΨ)
Απόφ αση Δημοτικού Συμβου-
λίου Δήμου Μάν δρας- Ειδ-
υλλίας. Το αποτέλεσμα της δημο-
πρασίας θα εγκριθεί, από την
Οικον ομική Επιτροπή του
Δήμου.

21. Η παρούσα Περίληψη Δια-
κήρυξης δημοσιεύεται στο
ΚΗΜΔΗΣ, στον  Ελλην ικό Τύπο
σύμφ ων α με το άρθρο 66 του
Ν. 4412/2016, στην  ιστοσελίδα
του Δήμου Μάν δρας - Ειδυλλίας
και στο πρόγραμμα "Διαύγεια"
diav geia.gov .gr.

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                

ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΣΤΑΘΗΣ

Έ
να ερευνητικό έργο αποτελεί αφορμή
για να πάρουμε και πάλι τον δρόμο
προς την Ελευσίνα και να μυηθούμε

στα μεγαλύτερα Μυστήρια της αρχαιότητας

Σαν άλλοι υποψήφιοι μύστες των Ελευσινίων
Μυστηρίων, το myEleusis μάς δίνει μια εξαιρετι-
κή αφορμή για να πάρουμε και πάλι τον δρόμο
προς την Ελευσίνα και  να μυηθούμε στα
μεγαλύτερα Μυστήρια της αρχαιότητας, αυτή τη
φορά όχι μέσα από λατρευτικές τελετές και
θυσίες, αλλά μέσα από τις ψηφιακές εφαρμογές
που δημιουργούνται από τις ομάδες που συνε-
ργάζονται για το έργο, με σκοπό τον εμπλουτι-
σμό της εμπειρίας της επίσκεψης στον αρχαιο-
λογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας.

Από τον διαδραστικό ψηφιακό χάρτη,
myEleusis.map, που μας ταξιδεύει στον χώρο
και τον χρόνο μέσα από τα μοναδικά μνημεία της
αρχαίας Ελευσίνας, στο εικονικό μουσείο,
myEleusis.VM, που μας ξεναγεί στα εκθέματα
του αρχαιολογικού μουσείου της Ελευσίνας,
καιστην εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότ-
ητας, myEleusis.AR, που πρόκειται να φανε-
ρώσει μπροστά στα μάτια μας (ή μάλλον μπρο-
στά στις οθόνες μας) πώς έμοιαζαν τα μνημεία
του αρχαιολογικού χώρου της πόλης, οι ψηφια-
κές εφαρμογές του myEleusis πρόκειται να μας
μυήσουν στον κόσμο των Ελευσινίων
Μυστηρίων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από

την επίσκεψή μας στην Ελευσίνα.

Εφαρμογές όπως το myEleusis.SG, το
myEleusis.GA και το myEleusis.PS φέρνουν μια
εκπαιδευτική αλλά και ψυχαγωγική πλευρά στη
γνωριμία μας με τα Ελευσίνια Μυστήρια. Μέσα
από την ενεργή εξερεύνηση στον χώρο, γρίφο-
υς και αφήγηση συναρπαστικών ιστοριών, ο
επισκέπτης σήμερα μυείται στις θρησκευτικές
τελετές της αρχαιότητας που για αιώνες προσέλ-
κυαν πλήθη κόσμου στην Ελευσίνα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του myEleusis ανα-
πτύχθηκε το ψηφιακό αποθετήριο,
myEleusis.Repo, ένα σύγχρονο εργαλείο στα
χέρια των αρχαιολόγων της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Δυτικής Αττικής που θα βοηθήσει έμπρακτα
στη διαχείριση της συλλογής του μουσείου της
Ελευσίνας και την ίδια στιγμή θα αποτελέσει την
πηγή από την οποία θα αντλεί το εικονικό μου-
σείο της Ελευσίνας τα εικονικά εκθέματα που θα
φτάνουν στις οθόνες μας στη μόνιμη ή τις περ-
ιοδικές εκθέσεις που θα επιμελούνται οι αρχαι-
ολόγοι της ΕΦΑΔΑ.

Μέρος του έργου θα είναι η τελική ιστο-
σελίδα, myEleusis.web, στην οποία πρόκειται
να περιληφθούν όλες οι εφαρμογές του έργου
και όλο το πρωτότυπο υλικό, κειμενικό και οπτι-
κοακουστικό, που δημιουργείται για το έργο.
Στην ιστοσελίδα θα περιλαμβάνονται και τα ευρή-

ματα που συγκεντρώθηκαν κατά την εκστρατεία
πληθοπορισμού (crowdsourcing) που διεξάγε-
ται στο πλαίσιο του έργου.

Οι ομάδες που συνεργάζονται για το έργου
πρόκειται να παρουσιάσουν στην εκδήλωση της
21ης Σεπτεμβρίου κάθε μια από τις εφαρμογές
που αναπτύσσονται, καθώς και συνολικά το περ-
ιεχόμενο και τους στόχους του έργου.

�Ημέρα: Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022
⏱Ώρα: 19:00
�Μέρος: Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας,

Κανελλοπούλου 1, Ελευσίνα 192 00
�Θέμα: Παρουσίαση του ερευνητικού έργου

«myEleusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με
τα μάτια του Σήμερα».

MyEleusis: Ψηφιακές εφαρμογές μας μυούν ξανά στα Ελευσίνια Μυστήρια

Ένα ερευνητικό έργο αποτελεί αφορμή για να πάρουμε και πάλι τον δρόμο προς την Ελευσίνα 
και να μυηθούμε στα μεγαλύτερα Μυστήρια της αρχαιότητας
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Δάσκαλος ασελγούσε 
σε μαθήτρια δημοτικού στα

ιδιαίτερα που της έκανε

Μ
ια 15χ ρον η μαθήτρια στην  Ρόδο καταγγέλλει
πως ο δάσκαλός της ασελγούσε εις βάρος της
εν ώ της έκαν ε ιδιαίτερα στη πέμπτη τάξη του

Δημοτικού.
Σύμφων α με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», έν α

15χ ρον ο σήμερα κορίτσι, μαθήτρια της πρώτης
Λυκείου, εκμυστηρεύτηκε τον  Μάιο του 2022 σε μία
καθηγήτριά της, της τρίτης τάξεως του Γυμν ασίου, στο
οποίο φοιτούσε και κατόπιν  στη μητέρα της ότι ο
καθηγητής ασελγούσε εις βάρος της κατά την  διάρκεια
ιδιαίτερων  μαθημάτων  που της παρέδιδε στην  οικία
όπου διαμέν ει με τους γον είς της εν ώ φοιτούσε στην
πέμπτη τάξη του δημοτικού!.

Μάλιστα όπως διατείν εται οι ασελγείς πράξεις εις
βάρος της από τον  καθηγητή συν εχ ίστηκαν  μέχ ρι και
την  πρώτη Γυμν ασίου.

Η καθηγήτριά της είχ ε διαπιστώσει μια αλλαγή στην
συμπεριφορά της και την  προσέγγισε για ν α μάθει
έκπληκτη το τι είχ ε συμβεί. Μάλιστα το παιδί αποφά-
σισε ν α μην  συν εχ ίσει την  φοίτησή του στο σχ ολείο
που εργάζεται ο εκπαιδευτικός και επέλεξε άλλο σχ ο-
λικό περιβάλλο.

Σημειών εται πως η καθηγήτρια εν ημέρωσε με αν αφ-
ορά της την  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η υπόθε-
ση παραπέμφθηκε προς έρευν α στην  Εισαγγελία
Πλημμελειοδικών  Ρόδου και από εκεί στην  Υπο-
διεύθυν ση Ασφαλείας Ρόδου εν ώ ταυτόχ ρον α παραγ-
γέλθηκε και διοικητική έρευν α.

Τι υποστηρίζει ο καθηγητής
Ο εκπαιδευτικός αρν είται κατηγορηματικά τα όσα

του αποδίδον ται και διατείν εται ότι πράγματι παρέδιδε
μαθήματα στο παιδί στην  οικία του, στην  κουζίν α
παρουσία των  γον έων  της, στο σπίτι.

Θεωρεί αδιαν όητο ν α υποστηρίζεται ότι ασελγούσε
στο παιδί και υποστηρίζει ότι όταν  οι γον είς του τον
εν ημέρωσαν  ότι αδυν ατούν  ν α πληρώσουν  τα έξοδα
των  ιδιαίτερων  μαθημάτων  που παρέδιδε τον  σταμάτ-
ησαν  – χ ωρίς ν α αν τιλαμβάν εται γιατί πλέον  τον  έχ ει
στοχ οποιήσει το παιδί.

Κρητικός σε κατάσταση αμόκ 
ξυλοκόπησε σύζυγο, τρία ανήλικα 
παιδιά και 2 γείτονες

Σε κατάσταση αμόκ
Κρητικός ξυλοκόπησε
την  σύζυγο, τα αν ήλικα
παιδιά του, έν αν  γείτον α
καθώς και τον  γαμπρό
του γείτον α.

Σύμφων α με το creta-
post, όλα συν έβησαν  το
απόγευμα της Τετάρτης σε συν οικία των  Χαν ίων  όταν
έν ας 52χ ρον ος άσκησε άγρια σωματική βία εν αν τίον
της 41χ ρον ης συζύγου του και των  τριών  αν ήλικων
παιδιών  του ηλικίας 17, 13 και 4 ετών .

Οι γείτον ες άκουσαν  τις φων ές και ειδοποίησαν  την
Αστυν ομία. Μέχ ρι ν α καταφθάσει το περιπολικό στο
σπίτι ο 52χ ρον ος είχ ε ήδη επιτεθεί εν αν τίον  και του
65χ ρον ου γείτον α του με αποτέλεσμα ν α τον  ξυλοκο-
πήσει.Η οικογέν εια αλλά και ο γείτον ας, προσήχ θη-
σαν  στο Αστυν ομικό Μέγαρο Χαν ίων , όπου και
κατέφθασε ο 40χ ρον ος γαμπρός του γείτον α ώστε ν α
παραλάβει τον  65χ ρον ο πεθερό του.

Όμως ο 52χ ρον ος έστησε άγριο καβγά μέσα στο
Αστυν ομικό Μέγαρο και με τον  γαμπρό του γείτον α
του με αποτέλεσμα ν α τον  ξυλοκοπήσει και εκείν ον .

Έτσι, ο 52χ ρον ος συν ελήφθη και κρατείται με την
κατηγορία της εν δοοικογεν ειακής βίας εν αν τίον  της
41χ ρον ης συζύγου του και των  αν ήλικων  τέκν ων  του
καθώς και την  κατηγορία των  σωματικών  βλαβών  του
γείτον α και του γαμπρού του.

Το λόγο έχ ει ο αρμόδιος Εισαγγελέας αφού για το
περιστατικό έχ ει σχ ηματιστεί δικογραφία.

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για τα μέτρα περιορισμού
διασποράς κορονοϊού στο Δημόσιο

Ε
κδόθηκε από το υπουργείο
Εσωτερικών  η 79η
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για τα μέτρα

που αφορούν  στην  πρόληψη, την
προστασία και την  αν αγκαιότητα
περιορισμού της διασποράς του
κορον οϊού στις δημόσιες υπηρεσίες
για το διάστημα από την  Παρασκε-
υή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα
6:00 έως και τη Δευτέρα, 26
Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 6:00»,
με βάσει τις αριθ. Δ1α/ΓΠ
οικ.44590/29-7-2022 (Β’ 4088) και
Δ1α/ΓΠ οικ.49655/31-8-2022 ΚΥΑ
(Β’ 4604) ΚΥΑ..

Με βάση τα παραπάν ω ισχ ύουν
τα εξής:

Πλήρης λειτουργία με αυτοπρό-
σωπη παρουσία όλου του προσω-
πικού, συμπεριλαμβαν ομέν ων  των
υπαλλήλων  που αν ήκουν  στις ομά

δες αυξημέν ου κιν δύν ου .
Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του

Δημοσίου που αν ήκουν  στις ομάδες
αυξημέν ου κιν δύν ου παρέχ ουν
την  εργασία τους με αυτοπρόσωπη
παρουσία, κατά προτίμηση σε
θέσεις που δεν  έχ ουν  επαφή με
κοιν ό.

Ειδικά για το ιατρον οσηλευτικό
προσωπικό κρίν εται από τη
Διοίκηση κάθε φορέα η αξιοποίησή
του στις κατάλληλες θέσεις.

Η εξυπηρέτηση του κοιν ού δύν α-
ται ν α πραγματοποιείται κατόπιν
προγραμματισμέν ου ραν τεβού
μόν ο εφόσον  διαπιστών εται συν ω-
στισμός εν τός του εσωτερικού
χ ώρου εξυπηρέτησης και αν αμον ής
του κοιν ού. Ειδικά στον  Ηλεκτρο-
ν ικό Εθν ικό Φορέα Κοιν ων ικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), τον  Οργαν ι-
σμό Προν οιακών  Επιδομάτων  και 

Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) και τη ΔΥΠΑ (Δημόσια
Υπηρεσία Απασχ όλησης, πρώην
Οργαν ισμός Απασχ όλησης Εργατι-
κού Δυν αμικού-ΟΑΕΔ) η εξυπηρέτ-
ηση του κοιν ού πραγματοποιείται
αποκλειστικά κατόπιν  προγραμμα-
τισμέν ου ραν τεβού.

Μέτρα προστασίας που ισχ ύουν
για όλες τις δραστηριότητες

1.Τοποθέτηση/χ ρήση αλκοο-
λούχ ου διαλύματος περιεκτικότητας
άν ω του εβδομήν τα τοις εκατό
(70%) για την  αν τισηψία χ εριών .

Εξαερισμός των  χ ώρων  με
φυσικό ή τεχ ν ητό τρόπο κατ’ εφαρ-
μογή των  υπό στοιχ εία
Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και
Δ1 / ΓΠ . ο ι κ . 81816 / 18 . 12 . 2020
εγκυκλίων  του Υπουργείου Υγείας

Μεγάλη φωτιά στην Φυλή κοντά στο γήπεδο του
Θρασύβουλου– Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε
το μεσημέρι της
Πέμπτης σε δασι-
κή έκταση
πλησίον  του
γηπέδου
Θρασύβουλου
στην  Φυλή Αττι-
κής.
«Συν αγερμός»
έχ ει σημάν ει στην
Πυροσβεστική για
φωτιά, η οποία
καίει πλησίον  του
γηπέδου
Θρασύβουλου,
χ ωρίς ν α απει-
λούν ται, για την
ώρα, κατοικίες.

Στο σημείο επιχ ει-
ρούσαν  μεχ ρι αργα το απόγευμα 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων  τμημάτων  και 11 οχ ήματα εν ώ
υπάρχ ει συν δρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
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Με ιδιαίτερη συγκίνηση αλλά και τη
μεγαλοπρέπεια που αρμόζει στην

ημέρα, τελέστηκαν τα Λάσκεια 2022,
προς τιμήν του Ελευσίνιου ήρωα και
κυβερνήτη του Υποβρυχίου "Κατσώνης"
Βασιλείου Λάσκου.

Η εκδήλωση μνήμης διοργανώθηκε
από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, τον
Δήμο Ελευσίνας και τον Λαογραφικό
Σύλλογο «Το Αδράχτι».

Στα Λάσκεια 2022 έδωσαν το παρών, ο
Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονό-
μου, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
Νίκος Χαρδαλιάς, εκπροσωπώντας την
Ελληνική Κυβέρνηση, ο Υφυπουργός
Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας, o εκπρ-
όσωπος ΓΕΕΘΑ Διοικητής Διοικήσεως

Ειδικού Πολέμου Αντιστράτηγος Γεώρ-
γιος Τσιτσικώστας, ο εκπρόσωπος του
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτι-
κού Αρχιπλοίαρχος Χρήστος Ντεγιάννης,
ο εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού

Επιτελείου Στρατού
Υ π ο σ τ ρ ά τ η γ ο ς
Νικόλαος Τριαντα-
φύλλου, ο εκπρό-
σωπος του
Αρχηγού του Γενι-
κού Επιτελείου Αερ-
οπορίας ο Αντιπτέρ-
αρχος Ιπτάμενος
Πέτρος Χατζίρης
Διοικητής ΔΑΥ
Ελευσίνας, η Υπολι-
μενάρχης Κεντρι-
κού Λιμενάρχίου
Ελευσίνας Πλοία-
ρχος Ευανθία
Αλμπάνη, ο εκπρόσωπος Συνδέσμου

Υποβρυχίων Πλοίαρχος εν αποστρατεία
Δαριβέρης Δημήτριος, ο Αντιπρόεδρος
της Βουλής Θανάσης Μπούρας, ο Γραμ-
ματέας της Βουλής και Βουλευτής Δ. Αττι-
κής Βαγγέλης Λιάκος, ο Αντιπεριφερει

άρχης Δυτικής Αττικής Λευ-
τέρης Κοσμόπουλος, ο Διοικ-
ητής της 112ΠΜ Ταξίαρχος
Βασίλειος Τόσιος, ο Διοικητής
ΔΑΥ Πέτρος Χατζίρης, Δημοτι-
κοί και Τοπικοί Σύμβουλοι του
Δήμου Ελευσίνας, το 1ο
Σύστημα Προσκόπων Ελευ-
σίνας και πλήθος κόσμου.

Μετά την επιμνημόσυνη
δέηση και την κατάθεση στεφ-
άνων, ακολούθησαν οι
ομιλίες-χαιρετισμοί του Υφυ-
πουργού Εθνικής Αμύνης
Νίκου Χαρδαλιά, του Αντιδ-
ημάρχου Ελευσίνας Λεωνίδα
Παππά, του Επιτελή Ιστορίας Ναυτικού
Πλωτάρχη Θάνου Παπαδημητρόπουλου
και της Προέδρου του Λαογραφικού
Συλλόγου «Το Αδράχτι» Παντελίτσας
Τσαλιμοπούλου και τέλος, του Δημάρχου
Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το καθ-
ιερωμένο μουσικό πρόγραμμα από την
Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και
ακολούθησε η απονομή αναμνηστικών
δώρων.

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Με μεγαλοπρέπεια τελέστηκαν τα Λάσκεια 2022 στην Ελευσίνα
N. Χαρδαλιάς από Ελευσίνα: «Οι συνθήκες απαιτούν συστράτευση, εθνική ενότητα και ομοψυχία»

" Απο την εταιρεία Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και νέα, εως 40 ετών, για
τα καταστήματά της στον Ασπρόπυργο και

στην Ελευσίνα.

Βιογραφικά στο info@ecocarpet.gr.
Τηλέφωνο 210 5570159 " 

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Η εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτου

Lagios Parts αναζητά κοπέλα υπάλληλο
γραφείου για την περιοχή του

Ασπροπύργου . Επικοινωνία στο
6951959360 lagiosparts@gmail.com



Μια νέα αθλητική περίοδος αρχίζει τη Δευτέρα, 19
Σεπτεμβρίου 2022  και ο Πρόεδρος του Οργανισμού
Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας,
κ. Ιωάννης Κατσαρός  καλεί όλους τους δημότες, μικρ-
ούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στα τμήματα αθλ-
ητισμού, που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις
του Δήμου Ασπροπύργου Οι εγγραφές πραγματοποι-
ούνται  καθημερινά από τις 09:00 έως τις 13:00, στο
Τμήμα  Αθλητικών Δραστηριοτήτων, στο κτίριο του
Α΄ΚΑΠΗ, Ειρήνης και Σωτήρη Πέτρουλα (2ος όροφος),
προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1 Φωτογραφία
Βεβαίωση άθλησης καρδιολόγου (ενήλικες), παιδιάτρ-

ου (παιδιά)
Α.Μ.Κ.Α, Α.Μ.Α, Α.Φ.Μ, ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 10 ευρώ
Τα εγγεγραμμένα μέλη οφείλουν να προβούν σε ανα-

νέωση της συνδρομής τους, καθώς και  ιατρικής
βεβαίωσης, εφόσον έχει επέλθει ένα έτος από την κατά-
θεσή της. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210-5577862, 5579341,
5579470, εσωτερικό 2. 

Αναλυτικά τα Τμήματα:

ΤΜΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΡΩΙΝΟ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-

10:00  ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝ. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΤΣΟΚΑΣ»
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 19:00-20:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ),
ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ – Έναρξη 4/10

Στόχος του τμήματος είναι η βελτίωση της γενικής
φυσικής κατάστασης των συμμετεχόντων κυρίως με το
βάρος του σώματος αλλά και με όργανα γυμναστικής.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΤΙΒΟΥ)
1ο  : ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00-

17:00 ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ
2ο :  ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00-

18:00  Α΄-Β΄-Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τόσο στο 1ο  όσο και στο 2ο τμήμα η προπόνηση, με

παιγνιώδη χαρακτήρα, περιλαμβάνει ασκήσεις με
κώνους, εμπόδια, στρώματα κ.α. Στόχος είναι οι μικρ-
οί αθλητές να γνωρίσουν ορισμένα στοιχεία από τα
αγωνίσματα του στίβου και να αναπτύξουν βασικές κιν-
ητικές δεξιότητες. 

3ο : ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 16:00-17:00  Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η προπόνηση έχει πιο εξειδικευμένο χαρακτήρα,
αφού οι νεαροί αθλητές και αθλήτριες εκτελούν δρομι-
κές, αλτικές και ριπτικές ασκήσεις με πιο εξειδικευμένο
τρόπο. Επίσης, γνωρίζουν καλύτερα την τεχνική των
αγωνισμάτων του στίβου σε προσαρμοσμένες συνθή-
κες.

4ο : ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 17:00-18:00  ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει εκμάθηση τεχνικής και 

κανονισμών βασικών αγωνισμάτων του κλασσικού
αθλητισμού, καθώς και προπόνηση φυσικής κατάστα-
σης.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ Σ.Ε.Φ.Α.Α, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:00-16:00

Περιλαμβάνει την αθλητική προετοιμασία των υποψ-
ηφίων για την  εισαγωγή τους στις παραπάνω σχολές.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Το Δημοτικό Γυμναστήριο Ασπροπύργου βρίσκεται

εντός του Δημοτικού Σταδίου και λειτουργεί καθημερινά
από τις 09:00 έως τις 21:00. Περιλαμβάνει όργανα
μυϊκής ενδυνάμωσης για όλο το σώμα, ελεύθερα βάρη,
γραφείο υποδοχής και αποδυτήρια. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Εγγραφής:
Ιατρική Βεβαίωση Καρδιολόγου
Επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο ασκούμενος

δεν πάσχει από κάποιο μεταδιδόμενο νόσημα και έχει
εξ ολοκλήρου την ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού
του.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ.Α.
Ταυτότητα 
1 Φωτογραφία 
Μηνιαία Συνδρομή 10 ευρώ 
Χρήση κατόπιν Ραντεβού σε μηνιαία βάση. 
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Έναρξη Τμημάτων Αθλητισμού του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. Ασπροπύργου

Έ
ντονα συναισθήματα
και ξυπνώντας μνήμες
του παρελθόντος ήταν

και  φέτος η εκδήλωση μνήμης
στο μνημείο στην Επαρχιακή
Οδό Φυλής-Δερβενοχωρίων
προς τιμή των 18 Λιοσιωτών
και Χασιωτών που εκτέλεσαν οι
Γερμανοί το 1944. 

Την  επιμν ημόσυν η δέηση που
τέλεσε ο εφημέριος της Φυλής
πατήρ Δημήτριος την  Τετάρτη 14
Σεπτεμβρίου ακολούθησε η  κατάθ-
εση στεφάν ων .

Ήταν   14 Σεπτεμβρίου 1944
που εκτελέσθηκαν  εν  ψυχ ρώ 18
άμαχ οι Χασιώτες και Λιοσιώτες, ως
αν τίποιν α για την  επίθεση που
έκαν αν  αν τάρτες στην  είσοδο του 

χ ωριού στις 23 Αυγούστου 1944,
εν αν τίον  γερμαν ικού στρατιωτικού
οχ ήματος και είχ ε ως αποτέλεσμα
ν α σκοτωθούν  από χ ειροβομβίδα
τρεις Γερμαν οί. Σε αν τίποιν α της
ίδιας εν έργειας των  αν ταρτών  είχ ε
προηγηθεί στις 23 Αυγούστου σφο-
δρή επίθεση των  Γερμαν ών  στη
Χασιά με πολυβόλα, με αποτέλεσμα
ν α καεί ολόκληρο το χ ωριό.

Επιμνημόσυνη δέηση για τους 18 
άμαχους που σκότωσαν οι Γερμανοί

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
"ΠΡΟΣΦΕΡΩ"

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ - ΑΧΑΡΝΑΙ

.......ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.....
ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ/ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΣΤΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''

.......Εγγραφές νέων μελών.......
� Μερικές από τις δράσεις μας.

� ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ � ΔΑΣΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ �
ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ � ΑΝΕΥΡΕΣΗ

ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟ
''ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ'' � ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΙΔΗ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Κ.Τ.Λ.
Όποιος επιθυμεί να γίνει ενεργό μέλος εγγράφ-

ονται άνδρες και γυναίκες που έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, ιατροφ-
αρμακευτικής, επισιτιστικής, και αναπτυξιακής

βοήθειας προς κοινωνικά και οικονομικά
ευπαθείς ομάδες, όπως ανέργους, αστέγους,
ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους και παιδιά, καθώς και η

συνδρομή σε περιπτώσεις φυσικών καταστρο-
φών όπως σεισμοί, πλημμύρες, φωτιές κ.τ.λ.

Να συμμετάσχει και να προσφέρει στο σύλλογο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ'' Ομάδα Εθε-
λοντών Πολιτών - Αχαρναί, ας επικοινωνήσει

με τα ΤΗΛ: 6937191968 - 6971724357 Κος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ.
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Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου
ποσού αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα, ενώ
αποστέλλεται και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρ-
ομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική
διεύθυνση.

ροθεσμία λίγων ημερών, έως τις 23 Σεπτεμβρίου
2022, έχουν χιλιάδες επιχειρήσεις που καλούνται να
καταθέσουν τα δικαιολογητικά για την επιστρεπτέα προ-
καταβολή, προκειμένου να ισχύει η δυνατότητα μη επι-
στροφής μέρους της ληφθείσας ενίσχυσης, καθώς και η
προβλεπόμενη έκπτωση επί του επιστρεπτέου ποσού
σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής. Υπενθυμίζεται ότι
στις 31 Αυγούστου το υπουργείο Οικονομικών είχε
ανακοινώσει παράταση λίγων εβδομάδων. 

Επιπλέον, για δικαιούχους για τους οποίους η
βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώνεται μετά
τη 15η Ιουλίου 2022 και

α) εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται μετά το πρώτο
δεκαπενθήμερο του μήνα, τυχόν μηνιαίες δόσεις που
προηγούνται της βεβαίωσης, καθίστανται καταβλητέες
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από
τον μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση, μαζί με
την τρέχουσα δόση αυτού, ενώ

β) εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται κατά το πρώτο
δεκαπενθήμερο του μήνα, τυχόν μηνιαίες δόσεις που
προηγούνται της βεβαίωσης, καθίστανται καταβλητέες
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που πραγματο-
ποιείται η βεβαίωση.

Παράλληλα, για τους συγκεκριμένους δικαιούχους
παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρ-
επτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, με έκπτωση
15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας
ενίσχυσης, εφόσον η εφάπαξ καταβολή πραγματοποι-
ηθεί έως και τις αντίστοιχες ημερομηνίες καταβολής και
εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβ-
ληθεί το αργότερο έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2022,
με την προϋπόθεση και της τήρησης των όρων των
αποφάσεων.

Υπενθυμίζεται, ότι για δικαιούχους για τους οποίους η
βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώθηκε έως
και τη 15η Ιουλίου 2022, η πρώτη δόση ήταν καταβ-
λητέα έως και την 29η Ιουλίου 2022, ημερομηνία μέχρι
την οποία ίσχυε και η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής με
έκπτωση 15%. Αντίστοιχα, για δικαιούχους για τους
οποίους η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκ-
ληρώθηκε μετά τη 15η Ιουλίου 2022 και εντός του
μηνός Ιουλίου, η πρώτη δόση ήταν καταβλητέα στις 31
Αυγούστου 2022, μαζί με τη δεύτερη δόση, ημερομηνία
μέχρι την οποία ίσχυε και η δυνατότητα εφάπαξ κατα-
βολής με έκπτωση 15%.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου
ποσού αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα, ενώ
αποστέλλεται και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρ-
ομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική
διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις μπορούν να δουν τις οφει-
λές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στο
πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ («myAADE») στην
επιλογή Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές, καθώς και
αναλυτική αποτύπωση, σε ψηφιακό αρχείο, των
κύκλων ενίσχυσης για τους οποίους έχει πραγματοποι-
ηθεί βεβαίωση, από την πλατφόρμα
myBusinessSupport.

Η πληρωμή των οφειλών είναι δυνατή και μέσω του
συστήματος IRIS Online Payments, στο myAADE
(myaade.gov.gr), με άμεση πίστωση των οφειλών.

Επιτρεπτέα προκαταβολή: Τελευταία ευκαιρία για
χιλιάδες επιχειρήσεις 

Μετρό: Κλειστοί
την Κυριακή 
τρεις σταθμοί της
Γραμμής 3

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
θα υπάρξουν την ερχόμενη
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου
στη Γραμμή 3 του Μετρό,
λόγω της διενέργειας δυνα-
μικών δοκιμών από τον
επίσταθμο Αγ. Μαρίνας
μέχρι το Δημοτικό Θέατρο,
στο πλαίσιο της επικείμεν-
ης λειτουργίας της επέκτα-
σης της Γραμμής προς Πει-
ραιά.
Σύμφωνα με ενημέρωση
της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, οι σταθμοί
του Μετρό «ΝΙΚΑΙΑ»,
«ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ» και «ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑ» θα παρα-
μείνουν κλειστοί και η
Γραμμή 3 θα λειτουργεί στο
τμήμα «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΑΓ.
ΜΑΡΙΝΑ».
Οι επιβάτες κατά τα παρα-
πάνω χρονικά διαστήματα
θα εξυπηρετούνται στο
τμήμα Αγ. Μαρίνα – Νίκαια
από την προσωρινή λεωφ-
ορειακή γραμμή «Χ50 Αγ.
Μαρίνα – Νίκαια», στη
δημιουργία της οποίας
προχωρά ο ΟΑΣΑ.

2 νέες επενδύσεις σε τουρισμό και
ενέργεια δημιουργούν πάνω από
1.000 θέσεις εργασίας

Δ
ύο νέες Στρατηγικές Επενδύσεις συνολικού προϋπολογι-
σμού άνω των 287 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. Οι δύο στρατηγι-

κές επενδύσεις πρόκειται να δημιουργήσουν περισσότερες από
1.000 νέες θέσεις εργασίας κατά το στάδιο της κατασκευής και
της λειτουργίας των έργων.

Α. Την ανέγερση και ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας του
επενδυτικού φορέα «ΚΟΡΤΙΑ Α.Ε.» στη Μύκονο, με προϋπολογι-
σμό 61 εκατ. ευρώ.

Αφορά στη δημιουργία τουριστικού συγκροτήματος με ξενο-
δοχειακό κατάλυμα 5* δυναμικότητας 178 κλινών και 4 τουρι-
στικών κατοικιών, υποστηρικτικών υποδομών (spa, εστιατόρια,
bar, κλπ) καθώς και χώρων αναψυχής και άθλησης στην περ-
ιοχή Ελιά του Δήμου Μυκόνου. Η επένδυση πρόκειται να δημιο-
υργήσει 550 θέσεις εργασίας.

Β. Την κατασκευή Ηλιακού Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας
και μονάδων Αποθήκευσης Ενέργειας και μετατροπής σε Πρά-
σινο Υδρογόνο του επενδυτικού φορέα «Bluesky300 IKE» με
προϋπολογισμό 226,4 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση αφορά στην κατασκευή, εγκατάσταση και λειτο-
υργία ενός ηλιακού σταθμού παραγωγής ενέργειας δυναμικότ-
ητας 200MW, μιας μονάδας αποθήκευσης ενέργειας δυναμικότ-
ητας 100MW με μπαταρίες Li-ion καθώς και την εγκατάσταση
μονάδας για μετατροπή σε Πράσινο Υδρογόνο με ηλεκτρολύτη
δυναμικότητας 50MW.

Εντός του ιδίου χώρου θα αναπτυχθεί φωτοβολταϊκό πάρκο
ισχύος 200 MW, αποτελούμενο από συστάδα επί μέρους πάρ-
κων καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας σε
συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου ισχύος 100MW και παρα-
γωγής πράσινου υδρογόνου με δυναμικότητα 16 τόνων ημερη-
σίως.

Πρόκειται για την πρώτη εγκεκριμένη Εμβληματική Επένδυση
Εξαιρετικής Σημασίας που προωθεί την πράσινη οικονομία, την
καινοτομία και την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περι-
βαλλοντικού αποτυπώματος. Πρωτοπορεί δε στην ανάπτυξη
υποδομών αποθήκευσης πράσινης ενέργειας και πράσινου
υδρογόνου, συμβάλλοντας στην απανθρακοποίηση της ελληνι-
κής οικονομίας και την απεξάρτηση από το φυσικό αέριο και το
πετρέλαιο.

Η συγκεκριμένη επένδυση πρόκειται να δημιουργήσει 442
θέσεις εργασίας κατά την περίοδο κατασκευής και 24 κατά τη
λειτουργία.

Η Επιτροπή συνεδρίασε υπό την προεδρία του Υπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη με τη συμμετοχή
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αρμό-
διου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις κ. Νίκου Παπαθανάση και
των Υπουργών Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, Πολιτισμού
και Αθλητισμού κ. Λίνας Μενδώνη, Επικρατείας κ. Άκη Σκέρτσου
και Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια καθώς και των Υφυπουργών
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νίκου Ταγαρά και
Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας κ. Κώστα Φραγ-
κογιάννη.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδ-
ης δήλωσε:

«Με τις δύο νέες στρατηγικές επενδύσεις ύψους 287 εκατομ-
μυρίων ευρώ αποδεικνύουμε ότι η Κυβέρνηση, παρά τις δύσκο-
λες διεθνείς συγκυρίες, παραμένει προσηλωμένη στην προσέλ-
κυση νέων μεγάλων επενδύσεων που θα αλλάξουν σημαντικά
την εικόνα της χώρας.

Η έγκριση της πρώτης Εμβληματικής Επένδυσης Εξαιρετικής
Σημασίας για την κατασκευή Ηλιακού Σταθμού Παραγωγής
Ενέργειας και μονάδων Αποθήκευσης Ενέργειας σηματοδοτεί
την αρχή μιας νέας εποχής τόσο για την ενεργειακή μετάβαση
της Ελλάδας σε καθαρές μορφές ενέργειας όσο και στη δημιο-
υργία νέων θέσεων εργασίας. Πιστοί στις δεσμεύσεις μας,
συνεχίζουμε δυνατά για την ανάπτυξη της χώρας και την ευημε-
ρία των πολιτών».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε:

«Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε μία από τις δέκα
πιο φιλοεπενδυτικές χώρες στην Ευρώπη οφείλεται στις διαρ-
κείς μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, την ανοδική πορεία της
ελληνικής οικονομίας και την αποκατάσταση του κύρους και της
αξιοπιστίας της χώρας. Το μοντέλο της πράσινης, βιώσιμης
ανάπτυξης βασισμένο στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα
είναι δομικό στοιχείο της αναπτυξιακής μας πολιτικής.

Σήμερα εγκρίναμε την πρώτη Εμβληματική Επένδυση Εξαιρε-
τικής Σημασίας που θα συμβάλλει δυναμικά στην αντιμετώπιση
των σύγχρονων προκλήσεων που δημιουργεί η παγκόσμια ενε-
ργειακή κρίση, αξιοποιώντας εναλλακτικές και πιο καθαρές
πηγές ενέργειας. Συνδυάζουμε την μετάβαση προς ένα πράσι-
νο μέλλον με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Νέα
γενιά επενδύσεων για όλους, νέες δουλειές για όλους».



Τ
ο σχ έδιο της Στρατηγικής Κοιν ω-
ν ικής Στέγασης που αν ακοίν ωσε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη

ΔΕΘ παρουσιάσθηκε χ θες από τον
Υπουργό Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων , Κωστή Χατζηδάκη, τον
Υπουργό Περιβάλλον τος και Εν έργειας,
Κώστα Σκρέκα, την  Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων , Νίκη Κεραμέως, τον
Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο και
τον  Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α (Δημόσια
Υπηρεσία Απασχ όλησης), Σπύρο Πρω-
τοψάλτη. . .  παρουσίασαν  χ θες ιάζει η
κυβέρν ηση έχ ει συν ταχ θεί ως απάν -
τηση στο πρόβλημα της ακριβής στέγης,
το οποιο είν αι υπαρκτό, όπως είπε ο κ.
Σκέρτσος αν οίγον τας την  παρουσίαση.
Όπως είπε, η περίμετρος του προβλή-
ματος είν αι ότι τα τελευταία χ ρόν ια, μετά
από την  καθύζιση στην  αγορά ακιν ή-
των  λόγω της πολυετους κρίσης,
υπάρχ ει μια αύξηση τιμών  τόσο στα
εν οίκια όσο και στην  αγορά κατοικίας.
«Αυτό που για τους γον είς μας ήταν
εύκολο ή αυτον όητο, το ότι με τον
μισθό σου θα μπορείς ν α ν οικιάσεις, ν α
αγοράσεις ή ν α χ τίσεις έν α σπίτι, σήμε-
ρα για τους ν έους δεν  είν αι αυτον όητο»,
είπε χ αρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα άμεσης υλοποίησης με
τίτλο «Σπίτι μου» προβλέπει στεγαστικά
δάν εια έως 150.000 ευρώ για αγορά
πρώτης κατοικίας έως 120 τμ και έτος
κατασκευής έως το 2007

Ωφελούμενοι είναι έως 10.000 νεοι ή
ζυεγάρια 25-39 ετών

Κατώτατο εισοδηματικό όριο:
10.000 ευρώ

Ανώτερο εισοδηματικό όριο:
αντίστοιχο με επίδομα θέρμανσης

Προϋπολογισμός: 500 εκατ. ευρώ:
375 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό
της ΔΥΠΑ και 125 εκατ. ευρώ από τις
τράπεζες. Τα 375 εκατ. ευρώ είναι
άτοκα, που σημαίνει ότι το επιτόκιο
αντί να είναι 4% θα είναι 1%. Μιλάμε
για το χαμηλότερο δάνειο που
υπάρχει στην αγορά είπε ο κ. Χατ-
ζηδάκης εξηγώντας ότι αν κάποιος
έχει πάρει δάνειο 100.000 ευρώ για
σπίτι η αποπληρωμή θα είναι 275-
285 ευρώ το μήνα και θα του μείνει
και το σπίτι.

Δόση 275 ευρώ για σπίτι αξίας 100.000
ευρω

Άτοκο στεγαστικό δάν ειο για τρίτεκν ο-
υς και πολύτεκν ους ή αν  ο δικαιούχ ος
αποκτήσει όσο αποπληρών ει 3+ παιδιά

Πρόβλεψη για διπλασιασμό του προϋ-
πολογισμού σε περίπτωση εξάν τλησης
των  διαθέσιμων  πόρων

Εφαρμογή: Από το 1ο τρίμην ο του
2023

Πρόγραμμα «Κάλυψη»

Αξιοποίηση σε πρώτη φάση 1.000 ακι-
ν ήτων  του προγράμματος Εστία για 3
χ ρόν ια

Μίσθωση ακιν ήτων  ιδιωτών  για παρ-
οχ ή κατοικιών  με πολύ χ αμηλό εν οίκιο 

Ωφελούμεν οι 2.500 άτομα 25-39 ετών
δικαιούχ οι ΕΕΕ (θα δοθεί προτεραιότητα
σε πολύτεκν ους, τρίτεκν ους και μον ο-
γον εϊκές οικογέν ειες)

Προϋπολογισμός 21,5 εκατ, από το
αποθεματικό της ΔΥΠΑ

Κίν ητρο για τους ιδιοκτή-
τες:εξασφάλιση  εγγυημέν ου μισθώματος
από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχ όλ-
ησης

Εφαρμογή:
Έως 12/2022: πρόσκληση προς του

ιδιοκτήτες των  ακιν ήτων  του προγράμ-
ματος ΕΣΤΙΑ για καταβολή των  μισθωμά-
των  που λαμβαν αν  για επιπλέον  3 έτη

Έως 2/2023: πρόσκληση συμμετοχ ής
προς ωφελούμεν ους του Ελάχ ιστου
Εγγυημέν ου Εισοδήματος

Έως 3/2023: ολοκλήρωση επισκευής
διαμερισμάτων  και έν αρξη στέγασης
ωφελούμεν ων

Ευρωπαϊκά κον δύλια ύψους 200 εκατ.
ευρώ για αξιοποίηση κεν ών  ιδιωτικών
κατοικιών

Μαζική αν ακαίν ιση 4.000 ακιν ήτων
που έχ ουν  μείν ει κεν ά για μεγάλο χ ρο-
ν ικό διάστημα και θα παραχ ωρηθούν
από ιδιοκτήτες για 5+ έτη

Ωφελούμεν οι υπολογίζον ται σε 10.000
ν έοι και ζευγάρια 25-39 ετών  που θα
μείν ουν  σε αν ακαιν ισμέν α σπίτια

Προϋπολογισμός 200 εκατ. ευρώ από
το Ταμείο Αν άκαμψης και το ν έο ΕΣΠΑ

Διάθεση ακιν ήτων  με χ αμηλά εν οίκια
Κίν ητρο για ιδιοκτήτες: Εγγυημέν ο

εν οίκιο και αν ακαίν ιση
Εφαρμογή:
4ο τρίμην ο του 2022: Καθορισμός των

προδιαγραφών  των  κατοικιών  που θα
ν οικιαστούν  και τα κριτήρια επιλεξιμότ-
ητας των  ωφελουμέν ων . Πρόσκληση
προς ιδιοκτήτες.

1ο-2ο τρίμην ο 2023: Επιλογή και αν α-
καίν ιση κατοικιών . Πρόσκληση προς
ωφελούμεν ους.

3ο-4ο τρίμηξο 2023: επιλογή δικαι-
ούχ ων  και αν ακαίν ιση κατοικιών

1ο τρίμην ο 2024: έν αρξη στέγασης
Πιλοτική δράση κοιν ων ικής κατοικίας

για ευάλωτες ομάδες

Αν ακαίν ιση 100 διαμερισμάτων  - 70

στον  δήμο Αθην αίων  και 30 στον  δήμο
Θεσσαλον ίκης

Ωφελούμεν οι θα είν αι περίπου 200
ν έοι και ν έα ζευγάρια έως 39 ετών

Προϋπολογισμός 1,5 εκατ. ευρώ
Το έργο περιλαμβάν ει το κόστος

εν οικίασης και το κόστος αποκατάστα-
σης τυχ όν  φθορών  από τη διαμον ή
ρων  ωφελουμέν ων

Κοιν ων ική αν τιπαροχ ή: Αξιοποίηση
ακιν ήτων  Δημοσίου για παροχ ή
κατοικίας με χ αμηλό εν οίκιο

Αν έγερση 2.500 κοιν ων ικών  κατοι-
κιών  για 5.000 ν έους με μηδεν ικό
κόστος για το Δημόσιο καθώς η ΔΥΠΑ
δίν ει την  περιουσία και ο ιδιώτης επισ-
κευάζει τα κτήρια. Το 50% των  σπιτιών
ή διαμερισμάτων  πάει στον  ιδιώτη και το
άλλο 50% αξιοποιείται προς όφελος των
ν έων  με πολύ χ αμηλά εν οίκια.

Κοιν ων ική αν τιπαροχ ή: Αξιοποίηση
ακιν ήτων  του υπ. Εργασίας

Αν ακαίν ιση και διάθεση περίπου 40
ακιν ήτων  που αν ήκουν  στην  παλαία
πρόν οια με ωφελούμεν ους 80 ν έους και
προϋπολογισμό 1,75 εκατ. ευρώ προ-
σθέτον τας ότι αυτό θα επεκταθεί και σε
άλλα ακίν ητα. 

Συν ολικά, σύμφων α με τον  κ. Χατ-
ζηδάκη, από τα προγράμματα του υπο-
υργείου Εργασίας θα ωφεληθούν  30.000
πολίτες. Όπως είπε, μόν ο από το υπ.
Εργασίας διατίθεν ται για τις δράσεις 726
εκατ. ευρώ (600 εκατ. του υπουργείου
και το υπόλοιπο ποσό είν αι τα δάν εια). 

Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές προβλέ-
πον ται δύο άξον ες: 

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Αύξηση
κατά 50%

αύξηση στα 1.500 ευρώ, από 1.000
ευρώ (ετησίως)

αύξηση στα 2.000 ευρώ για τους φοιτ-
ητές που συγκατοικούν

Δικαιούχ οι είν αι 50.000 φοιτητές και
σπουδαστές ΙΕΚ. 

Προϋπολογισμός 75 εκατ. ευρω
Εφαρμογή από τον  Σεπτέμβιο

Όπως διευκρίν ισε η κ. Κεραμέως, το
επίδομα φέτος θα δοθεί αν αδρομικά για
την  περσιν ή χ ρον ιά. Οι πρώτοι ωφε-
λούμεν οι δηλαδή θα είν αι οι φοιτητές και
οι σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους
και έτους κατάρτισης 2021-22.

Φοιτητικές εστίες
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Οι 6+1 άξονες πολιτικής για την κοινωνική στέγαση
Χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέους 25 έως 39 ετών

Nέες μόνιμες προσλήψεις στα ΚΕΠ μέσω ΑΣΕΠ

Οι νέες προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο της προσθήκης νέων
υποθέσεων στα ΚΕΠ

Οι μόν ιμες προσλήψεις
στα ΚΕΠ θα γίν ουν  μέσα
από προκήρυξη που
ετοιμάζει ειδικά ο ΑΣΕΠ.
Σύμφων α με δηλώσεις του
γεν ικού γραμματέα
Ψηφιακής Διακυβέρν ησης
και Απλούστευσης
Διαδικασιών , Λεων ίδα
Χριστόπουλου, “έχ ει
ληφθεί μέριμν α και με ν έες
προσλήψεις, μέσω ΑΣΕΠ,
ν α στελεχ ωθούν
περαιτέρω τα ΚΕΠ, εν ώ
γίν εται μεγάλη
προσπάθεια ν α
εξορθολογιστούν  και
παρωχ ημέν ες διαδικασίες
παλιές , ή έκτακτες και ν α
εν ισχ υθεί η
διαλειτουργικότητα του
συστήματος των  ΚΕΠ”.

Οι ν έες προσλήψεις γίν ον ται στο πλαίσιο της προσθήκης ν έων  υποθέσεων  στα
ΚΕΠ, δεδομέν ου ότι έχ ει “αν οίξει” με περισσότερες διεκπαιρεώσεις το gov .gr.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ.

40ης/2022
συν εδρίασης της Οικον ομικής

Επιτροπής 
του Δήμου Ασπροπύργου

Αριθ. Απόφ .: 284

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για
«Κατάρτιση των  όρων  διακήρ-
υξης διεν έργειας προφ ορικής

μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθ-
ωσης ακιν ήτου για την  στέγαση

υπηρεσιών  του Δήμου και
συγκεκριμέν α στο πλαίσιο της

Πράξης με τίτλο  ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, σύμφ ων α με
την  116/2022 απόφ αση του

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στον  Ασπρόπυργο και  στο
Δημοτικό Κατάστημα την 7η
Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε, σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, η
Οικονομική  Επιτροπή  του
Δήμου   Ασπροπύργου κατόπιν
της υπ’ αριθ. πρτ. 38485/02-09-
2022 έγγραφης πρόσκλησης του
Προέδρου & Αντιδημάρχου κ.
Αντώνιου Ν. Καραμπούλα, η
οποία νόμιμα δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε ηλεκτρονικά με e-mail
σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ο
πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Προσήλθαν   και παρέστησαν , οι
παρακάτω:
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Τακτικό
Μέλος)
3.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Τακ-
τικό Μέλος)
4.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό
Μέλος)
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τακτικό
Μέλος)
6.ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(Τακτικό Μέλος)
7.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(Τακτικό Μέλος)

Δεν  προσήλθαν , μολον ότι προσ-
κλήθηκαν  ν όμιμα, οι παρακάτω:

1.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό
Μέλος)

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της δια περιφοράς συνε-
δρίασης και εισηγούμενος το 7ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης με
τίτλο έθεσε υπόψη των μελών τα
κάτωθι:

Με την υπ’ αριθμόν 116 / 2022
(ΨΚ3ΥΩΨΝ-ΦΑΦ) απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου αποφ-
ασίστηκε η εκμίσθωσης χώρου για
την δημιουργία παραρτήματος
Ρομά, στο πλαίσιο της Πράξης με
τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020- 2020»
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 194 του Ν.3463 / 2006
και του Π.Δ. 270 / 1981

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ:  Το
ακίνητο πρέπει να έχει τις παρα-
κάτω προδιαγραφές:

Πρέπει να είναι λειτουργικά αυτο-
τελές και να έχει συνολική μικτή
επιφάνεια άνω των  100,00 m2.
Να έχει περιβάλλοντα χώρο και
να μην είναι μεσοτοιχία. 

Να διαθέτει, ή να δύναται να
αποκτήσει εντός τριών μηνών
από την υπογραφή της σύμβασης
μίσθωσης, ανεξάρτητη είσοδο,
ανελκυστήρα, και WC για ΑμεΑ
και εμποδιζόμενα άτομα.

Να εξασφαλίζεται, ή να δύναται
να εξασφαλιστεί εντός τριών
μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης μίσθωσης, η προσβα-
σιμότητα, η οριζόντια και
κατακόρυφη κυκλοφορία στο
κτίριο σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα
άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών
σε όλους τους εξωτερικούς και
εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.

Να διαθέτει κουφώματα με διπλά
τζάμια ή με δυνατότητα τοποθέτ-
ησης διπλών τζαμιών εντός τριών
μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης μίσθωσης. 
Να είναι καλής κατασκευής και
κατάλληλο για την στέγαση
Υπηρεσιών του   Δήμου. 
Nα έχει επαρκή φυσικό φωτισμό,
αερισμό, υδραυλική, τηλεφωνική
και ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
Να διαθέτει πλήρη εγκατάσταση
αποχέτευσης ακαθάρτων και
όμβριων υδάτων, σε   λειτουργία.

Να ευρίσκεται στα όρια του
Δήμου Ασπροπύργου και συγκε-
κριμένα εντός ρυμοτομικού
σχεδίου Ζώνη Β .́

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ.1
του ΔΚΚ η εκμίσθωση των δημο-
τικών ακινήτων γίνεται με δημο-
πρασία. 
Αρμόδιο όργανο για τη διενέρ-
γεια της δημοπρασίας είναι σύμφ-
ωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ.
270/81 τριμελής επιτροπή.

Η οικονομική επιτροπή αποφ-
ασίζει γ ια την κατάρτιση των
όρων, τη σύνταξη των διακ-
ηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση κάθε μορφής δημο-
πρασιών και διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και
αυτών που αφορούν σε έργα,
μελέτες, προμήθειες και υπηρ-
εσίες, καθώς και τη συγκρότηση
των ειδικών επιτροπών διεξαγω-
γής και αξιολόγησης από μέλη
της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλ-
λήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους. (περίπτ. στ. i. παρ.1
άρθρο 72 Ν.3852/10  όπως αντι-
καταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και με
την περίπτ. α' της παρ. 4 του άρθ-
ρου 10 του Ν. 4674/20 και αντι-
καταστάθηκε εκ νέου με την
παρ.1 του άρθρου 40 του
Ν.4735/20)

Καλείται η οικονομική επιτροπή
να καθορίσει τους όρους της
δημοπρασίας.

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής κ. Α.
Καραμπούλας που προτείνει η
εκμίσθωση να πραγματοποιηθεί
με μειοδοτική  προφορική  δημο-
πρασίας. Για την εν λόγω δαπάνη
υπάρχει εγγεγραμμένος κωδικός
Κ.Α. 15.6232.000 στον προϋπο-
λογισμό του Δήμου οικονομικού
έτους 2022 σύμφωνα με το Π.Δ.
80 / 2016. 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται
για  δώδεκα (12)  χρόνια από την
ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, με δυνατότητα παρά-
τασης για άλλα τρία (3) χρόνια,
μετά από κοινή συμφωνία εκμισθ-
ωτή και μισθωτή, με ελάχιστο
μηνιαίο μίσθωμα 300 ευρώ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα
πραγματοποιηθεί από την επιτρ-
οπή του άρθρου 1 παρ. 1,2 και
παρ. 3, του άρθρου 3, του Π.Δ.
270/81, η οποία συγκροτήθηκε με
την υπ’ αριθ. 144/2022
(6Β1ΗΩΨΝ-Α7Ζ) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού τελείωσε η τοποθέτηση,
ακολούθησε διαλογική συζήτηση,
όπως αυτή αποτυπώνεται στο
πρακτικό με αριθ. 40 μετά την
οποία   

Η Οικονομική  Επιτροπή
λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την τοποθέτηση του Προέδρου
κ. Αντώνιου Καραμπούλα.
2. Την υπ’ αριθ. 116/2022
(ΨΚ3ΥΩΨΝ-ΦΑΦ) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου 
3. Τις σχετικές διατάξεις των
Νόμων 3463/2006, 3852/2010,
4555/2018, 4623/2019, Άρθρο 27
του  Ν.4412/2016 και τις διατάξεις
του ΠΔ 270/81 όπως ισχύουν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Ομόφ ων α 

Α) Εγκρίν ει την  εκμίσθωση
χώρου για την  δημιουργία παρα-
ρτήματος Ρομά, στο πλαίσιο της
Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014-
2020» ν α πραγματοποιηθεί με
μειοδοτική  προφ ορική δημοπρ-
ασία. 

Β) Καθορίζει τους όρους της
δημοπρασίας για την  εκμίσθωση
χώρου για την  δημιουργία παρα-
ρτήματος Ρομά, στο πλαίσιο της
Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014-
2020», ως κάτωθι:

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης
διενέργειας προφορικής μειοδοτι-
κής δημοπρασίας μίσθωσης ακι-
νήτου για την στέγαση υπηρε-
σιών του Δήμου και συγκεκριμέ-
να στο πλαίσιο της Πράξης με
τίτλο  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ με
κωδικό ΟΠΣ 5002594 στο επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ
2014-2020  ».

Άρθρο 1
Περιγραφ ή χαρακτηριστικά και
θέση του ακιν ήτου (μίσθιου).

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέ-
πει να έχει τις παρακάτω προδια-
γραφές:

1. Πρέπει να είναι λειτουργικά
αυτοτελές και να έχει συνολική
μικτή επιφάνεια άνω των 100,00
m2.

2. Να έχει περιβάλλοντα χώρο
και να μην είναι μεσοτοιχία. 

3. Να διαθέτει, ή να δύναται να
αποκτήσει εντός τριών μηνών
από την υπογραφή της σύμβασης
μίσθωσης, ανεξάρτητη είσοδο,
ανελκυστήρα, και WC για ΑμεΑ
και εμποδιζόμενα άτομα.

4. Να εξασφαλίζεται, ή να δύναται
να εξασφαλιστεί εντός τριών
μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης μίσθωσης, η προσβα-
σιμότητα, η οριζόντια και
κατακόρυφη κυκλοφορία στο
κτίριο σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα
άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών
σε όλους τους εξωτερικούς και
εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να διαθέτει κουφώματα με
διπλά τζάμια ή με δυνατότητα
τοποθέτησης διπλών τζαμιών
εντός τριών μηνών από την υπο-
γραφή της σύμβασης μίσθωσης. 
6. Να είναι καλής κατασκευής και
κατάλληλο για την στέγαση
Υπηρεσιών του 

Δήμου. 

7. Nα έχει επαρκή φυσικό φωτι-
σμό, αερισμό, υδραυλική, τηλεφ-
ωνική και ηλεκτρο-λογική εγκα-
τάσταση.
8. Να διαθέτει πλήρη εγκατάστα-
ση αποχέτευσης ακαθάρτων και
όμβριων υδάτων, σε  λειτουργία.

Να ευρίσκεται στα όρια του
Δήμου Ασπροπύργου  και συγκε-
κριμένα εντός της περιοχής που
περιβάλλεται από τις οδούς Θρα-
συβούλου -Φυλής στην δυτική
περιφερειακή οδό και  Νότια της
περιφερειακής οδού.

Άρθρο 2
Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται
για  δώδεκα  ( 12) χρόνια από την
ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, με δυνατότητα παρά-
τασης για άλλα τρία ( 3) χρόνια,
μετά από κοινή συμφωνία εκμισθ-
ωτή και μισθωτή. 
Ο Δήμος θα μπορεί να λύσει
μονομερώς και αζημίως τη μίσθω-
ση πριν από τη λήξη της για τους
εξής λόγους: 
Εάν αποκτήσει ιδιόκτητο
ακίνητο.
Εάν παραχωρηθεί στο Δήμο δωρ-
εάν η χρήση άλλου κατάλληλου
ακινήτου, για τον υπόλοιπο
χρόνο της μίσθωσης 
Εάν καταργηθεί το σύνολο ή
μέρος των στεγαζόμενων εντός
του μίσθιου υπηρεσιών 
Εάν υπάρξει ανάγκη μεταφοράς
της στεγασμένης υπηρεσίας του
Δήμου σε άλλη περιοχή.

Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος
υποχρεούται να ειδοποιήσει
εγγράφως τον εκμισθωτή εξήντα
(60) ημέρες τουλάχιστον πριν
από την καθοριζόμενη στη σχετι-
κή ειδοποίηση ημερομηνία λύσης
της μίσθωσης, από την οποία
παύει και κάθε υποχρέωση του
Δήμου προς καταβολή του
μισθώματος.

Άρθρο 3
Αν αμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Ο μισθωτής διατηρεί το δικαίωμα
να παραχωρεί τη χρήση μέρους
του μίσθιου για την υλοποίηση
και λειτουργία συγχρηματοδο-
τούμενων προγραμμάτων ( π.χ.
κοινωνικές δομές αντιμετώπισης
της φτώχιας, Κέντρου Κοινότητας
κ.α.) στο Δήμο Ασπροπύργου.

Άρθρο 4
Μίσθωμα  – Προθεσμία καταβο-
λής

Το μίσθωμα θα ορισθεί από την
δημοπρασία και θα κατατίθεται
στο τέλος κάθε μηνός, στο λογαρ-
ιασμό της τράπεζας που θα υπο-
δείξει ο εκμισθωτής.
Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθε-
ρό για τα τρία (3)  πρώτα χρόνια
και εφόσον δεν θα ισχύουν ειδι-
κές διατάξεις που να απαγορ-
εύουν την αύξηση των μισθωμά-
των που καταβάλουν οι ΟΤΑ θα
αναπροσαρμόζεται, από το έκτο
έτος, σύμφωνα με τον δείκτη
τιμών καταναλωτή που θα ανα-
κοινώσει η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Άρθρο 5
Χρήση του μίσθιου.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για
την στέγαση υπηρεσιών / λειτουρ-
γιών του Δήμου, όπως: 

Τη δημιουργία παραρτήματος
Ρομά της πράξης με τίτλο
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ με κωδικό ΟΠΣ
5002594 στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα ΑΤΤΙΚΗ  2014-2020, και
κάθε άλλης υπηρεσίας ή λειτο-
υργίας που θα χρειαστεί και για
το λόγο αυτό ο Δήμος θα δικαι-
ούται να προβαίνει σε όλες τις
κατά την κρίση του αναγκαίες
ενέργειες και δαπάνες για τη

διαμόρφωση του χώρου, προκει-
μένου να εξυπηρετείται ο προα-
ναφερόμενος σκοπός του.

Άρθρο 6
Τρόπος Διεν έργειας της Δημοπρ-
ασίας
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο
φάσεις (στάδια) και σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρ-θρου 194
του Ν.3463 / 2006 και του Π.Δ.
270 / 1981.

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης εν δια-
φ έρον τος. 
Οι προσφορές ενδιαφέροντος
κατατίθενται στο γραφείο Προμ-
ηθειών/Υπηρεσιών  του  Δήμου
εντός χρονικού διαστήματος, του-
λάχιστον, είκοσι ( 20 ) ημερών
από την ημέρα της Δημοσιεύσεως
της περίληψης της διακήρυξης. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία τις απο-
στέλλει στην επιτροπή του άρθρ-
ου 7 του Π.Δ. 270 / 1981, η οποία
συγκροτήθηκε με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και με
απόφαση του Δημάρχου, σύμφω-
να με τα άρθρα 5, 7 και 9 του Π.Δ.
270 / 1981 και τα άρθρα 186, 191,
192 και 194 του Ν. 3463 / 2006. 
Η επιτροπή με επιτόπια έρευνα,
κρίνει περί της ακαταλληλότητας
των προσφερόμενων ακινήτων,
περί του αν αυτά πληρούν τους
όρους της παρούσας διακήρυξης
και συντάσσει σχετική έκθεση
εντός (10) ημερών από την λήψη
των προσφορών. 
Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακι-
νήτου αιτιολογούνται επαρκώς
στην έκθεση.
Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις
προσφορές ενδιαφέροντος, απο-
στέλλονται στην αρμόδια δημοτι-
κή υπηρεσία, η οποία ενημερώνει
κάθε έναν ενδιαφερόμενο που
εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος θα
πρέπει να περιλαμβάνουν:

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέρον-
τος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας
του αιτούντος ιδιοκτήτη, ή νόμι-
μου εκπροσώπου των ιδιοκ-
τητών, με περιγραφή του προσφ-
ερόμενου ακινήτου. 

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
των νόμιμων τίτλων κυριότητας
(συμβόλαιο ή σύσταση). 
Αντίγραφα των θεωρημένων από
την Πολεοδομία: α) οικοδομικής
αδείας, β) τοπογραφικό διάγραμ-
μα και γ) σχεδιάγραμμα κάτοψης. 
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Από-
δοσης ( Π. Ε. Α. ) σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον      « Κανονισμό
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων »
(ΦΕΚ 407 / Β / 09-04-2010).                 
Φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα του ιδιοκτήτη ή των
ιδιοκτητών που να ισχύουν μέχρι
την ημέρα υποβολής της αίτησης.
Πρόσφατη, (εντός του τελευταίου
μήνα), βεβαίωση μη οφειλής ή
ρύθμισης χρεών από τον Δήμο
Χαλανδρίου για τον ιδιοκτήτη ή
του ιδιοκτήτες και τον εγγυητή
του, καθώς και βεβαίωση περί μη
οφειλής ΤΑΠ.. 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου,
έκδοσης τουλάχιστον του τελευ-
ταίου τριμήνου. Αν ο ενδιαφερό-
μενος είναι νομικό πρόσωπο, θα
προσκομίσει απόσπασμα ποινι-
κού μητρώου του Προέδρου και
του Διευθύνοντα Συμβούλου ή
του Εκπροσώπου και Διαχειριστή
ανάλογα με την νομική μορφή
του.
Πιστοποιητικά βαρών από το
οικείο Υποθηκοφυλακείο από τα
οποία να προκύπτει ότι δεν
υπάρχουν βάρη στο ακίνητο που
προσφέρεται για μίσθωση. Σε
περίπτωση που η έκδοση τέτοιων
πιστοποιητικών είναι χρο-
νοβόρα, o ενδιαφερόμενος
υποχρεούται να προσκομίσει
αρχικά με την υποβολή της
αίτησης συμμετοχής αντίγραφα
των αιτήσεων που υπέβαλε για
την έκδοσή τους και υπεύθυνη
δήλωση με την οποία να δηλώνει
ότι δεν υπάρχουν βάρη. Εφόσον
κριθεί το ακίνητο κατάλληλο και

πριν την διενέργεια της δημοπρ-
ασίας θα πρέπει να προσκομι-
στούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 /
1986 περί αποδοχής των όρων
της διακήρυξης της δημοπρασίας.

Β. Διεν έργεια δημοπρασίας: 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει
ημέρα και ώρα διεξαγωγής της
δημοπρασίας, καλώντας με απο-
δεικτικό να λάβουν μέρος σ’
αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων
τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλ-ληλα
κατά τη διαδικασία της πρώτης
φάσης. 
Οι προσφορές των μειοδοτών
αναγράφονται στα πρακτικά κατά
τη σειρά εκφώνησης με το όνομα
και το επίθετο του μειοδότη και
τον εγγυητή. 
Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαρ-
ιασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει
τούτο προς την επί της δη-μοπρ-
ασίας Επιτροπή, προ της ενάρ-
ξεως του συναγωνισμού, παρου-
σιάζοντας και το προς του-το
νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο ή
εξουσιοδότηση, αλλιώς θεωρείται
ότι μετέχει για δικό του λογαρια-
σμό. 

Κατά τη διενέργεια της δημοπρ-
ασίας συντάσσεται πρακτικό το
οποίο μετά τη λήξη της δημοπρ-
ασίας καμιά αντιπροσφορά δεν
γίνεται δεκτή και υπογράφεται
από τα μέλη της Επιτροπής
Δημοπρασιών και τον τελευταίο
μειοδότη εκμισθωτή που είναι
υπεύθυνος για την τήρηση της
σύμβασης σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 7
Εγγύηση συμμετοχής.
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρ-
ασία αν δεν καταθέσει στην επιτρ-
οπή διενεργείας της ,  γραμμάτιο
συστάσεως παρακαταθήκης του
Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυη-τική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
βεβαίωση του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών & Δανείων περί παρα-
καταθέσεως σε αυτό από αυτόν
που επιθυμεί να λάβει μέρος στην
δημοπρασία ή άλλου ο οποίος
ενεργεί για λογαριασμό του δια-
γωνιζομένου, ομολογιών
Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανι-
σμού κοινής ωφελείας, που αναγ-
νωρίζεται για εγγυοδοσίες,  για
ποσό ίσο με το 1/10 του ανώτατου
ετησίου μισθώματος που θα καθο-
ρίσει  η Επιτροπή εκτίμησης και
καταλληλόλητας των προσφερό-
μενων προς μίσθωση ακινήτων,
ως εγγύηση, ότι θα προσέλθουν
για τη σύνταξη της σχετικής
σύμβασης μίσθωσης μέσα σε
προθεσμία  που θα ταχθεί και θα
παραδώσουν το μίσθιο για χρήση
στο Δήμο, στην κατάσταση και
τον χρόνο που θα οριστεί από
την σχετική απόφαση έγκρισης
των πρακτικών της δημοπρασίας. 

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφε-
ται στον τελικό μειοδότη με την
υπογραφή του πρωτοκόλλου
παραλαβής του ακινήτου, στους
δε υπολοίπους συμμετέχοντες
στον διαγωνισμό, μετά το τέλος
της δημοπρασίας.

Άρθρο 8
Εγγυητής.
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρε-
ούται να παρουσιάσει αξιόχρεο
εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει
τα πρακτικά της δημοπρασίας και
έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και
εις ολόκληρόν υπεύθυνος με
αυτόν για την εκπλήρωση των
όρων της σύμβασης.

Άρθρο 9
Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν
αποκτά δικαίωμα προς αποζημίω-
ση από τη μη έγκριση των πρακ-
τικών της δημοπρασίας από το
αρμόδιο όργανο του δήμου ή της
διοικητικής αρχής που έχει
αντίστοιχη αρμοδιότητα. 
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Άρθρο 10
Υπογραφ ή Σύμβασης
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρε-
ούται όπως εντός δέκα ( 10 ) ημε-
ρών από την κοινοποίηση, που
ενεργείται με αποδεικτικό παρα-
λαβής, της απόφασης  εγκρίσεως
της νομιμότητας της δημοπρασίας
από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, να προσέλθει μαζί με
τον εγγυητή του για την σύνταξη
και υπογραφή της σύμβασης και
την σύνταξη του σχετικού πρω-
τοκόλλου παρα-λαβής – παράδο-
σης του μίσθιου, αλλιώς η κατατε-
θείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ
του δήμου χωρίς δικαστική
παρέμβαση. 
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός
εις βάρος του και του εγγυητή
του, οι οποίοι ευθύνονται για το
μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό
αποτέλεσμα της δημοπρασίας
από αυτό της προηγούμενης. 

Άρθρο 11
Αλλαγή κυριότητας μίσθιου.
Εάν το ακίνητο (μίσθιο) κατά τη
διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει
με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο
στην κυριότητα, νομή, επικαρπία,
χρήση, κ.λ.π. άλλου προσώπου,
η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστι-
κά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκ-
τήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρή-
στη, κ.λ.π., θεωρούμενου αυτού
εφεξής ως εκμισθωτή. Στον τελευ-
ταίο εκμισθωτή καταβάλλονται
από το Δήμο τα μισθώματα, χωρίς
καμιά άλλη διατύπωση, από τότε
που κοινοποιείται νόμιμα σε
αυτόν ο οικείος νόμιμος τίτλος
βάσει του οποίου κατέστη αυτός
νομέας, επικαρπωτής, χρήστης,
κ.λ.π., νομίμως μετεγγραμμένος,

εφόσον αυτός χρήζει κατά νόμο
μεταγραφής ή τα οποιαδή-ποτε
άλλα δικαιολογητικά από τα
οποία νομιμοποιείται για την
είσπραξη του μισθώματος.

Άρθρο 12
Λήξη της μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη
λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει
το μίσθιον στην κατάσταση στην
οποία το παρέλαβε, διαφορετικά
ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις εκμισθωτή – μισθ-
ωτή.
Α. Υποχρεώσεις Εκμισθωτή:
Ο εκμισθωτής υποχρεούται κατά

τη διάρκεια της μίσθωσης να εκτε-
λεί τις αναγκαίες επισκευές στο
μίσθιο και να επανορθώνει τις
φθορές που προκαλούνται από
τον χρόνο, μέσα σε ορισμένη
προθεσμία, μετά από σχετική
ειδοποίηση του Δήμου. Σε
περίπτωση αρνήσεως ή μη εκτελέ-
σεως των εργασιών, ο Δήμος έχει
το δικαίωμα: 

Να διακόψει την καταβολή των
μισθωμάτων μέχρις εκτελέσεως
αυτών. 
Να προβεί στην μονομερή αζήμια
λύση της μίσθωσης και εν
συνεχεία στην μίσθωση άλλου
ακινήτου, είτε κατόπιν μειοδοτι-
κού διαγωνισμού, είτε απευθείας,
εις βάρος του ιδιοκτήτη. 
Να εκτελέσει τις επισκευές αυτού,
σε βάρος του εκμισθωτή και εις
βάρος της εγγε-γραμμένης στον
προϋπολογισμό του Δήμου,
πίστωση των μισθωμάτων. Το
ποσό της δαπάνης παρακρατείται
από τα μισθώματα που θα πρέπει
να πληρωθούν μετά την εκτέλεση

των εργασιών, κατόπιν
βεβαιώσεως της τεχνικής υπηρ-
εσίας του Δήμου. Είναι προφανές
ότι ο εκμισθωτής δεν υποχρε-
ούται να επανορθώνει τις φθορές
που οφείλονται σε υπαιτιότητα
του μισθωτή οι οποίες είναι
πέραν από την συνήθη χρήση. Ο
εκμισθωτής υποχρεούται να παρ-
αδώσει κατά τον συμφωνηθέντα
χρόνο το μίσθιο, στη χρήση του
Δήμου, κατάλληλο και σύμφωνα
με τους όρους τόσο της Διακήρ-
υξης, όσο και του Μισθωτηρίου
Συμβολαίου, διαφορετικά λύνεται
η μίσθωση από το Δήμο, υπέρ του
οποίου καταπίπτει η κατατεθει-
μένη εγγύηση. Ο εκμισθωτής
φέρει τα βάρη του μίσθιου και
τους φόρους που το βαρύνουν.
Β. Υποχρεώσεις Μισθωτή: 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατ-
ηρεί και να διαφυλάσσει την
κατοχή του μισθίου και εν γένει
το μίσθιο σε καλή κατάσταση. Ο
Δήμος δεν υπόκειται σε καμία
αποζημίωση υπέρ του εκμι-
σθωτή, εάν από την συνήθη
χρήση ή κακή κατασκευή του
κτιρίου ή από τυχαίο γεγονός,
προ-κληθούν βλάβες ή ζημιές στο
μίσθιο. Ο μισθωτής έχει το δικαίω-
μα να αφαιρέσει τα κατά-σκευά-
σματα που πρόσθεσε ο ίδιος στο
μίσθιο. Επίσης ο μισθωτής απαλ-
λάσσεται από κάθε δαπάνη για
επισκευή των εκτός του μισθίου
κοινόχρηστων εγκαταστάσεων
της οικοδομής.

Άρθρο 14
Έξοδα σύμβασης
Ο μειοδότης υποχρεώνεται να
πληρώσει τα έξοδα της σύμβασης
(τέλη, κηρύκεια, δημοσίευση στον
Τύπο, κ.λ.π.). Τα πρακτικά της
δημοπρασίας εγκρίνονται από

την Ο.Ε., που μπορεί να τα
ακυρώσουν χωρίς να έχει το
δικαίωμα ο μειοδότης για αποζ-
ημίωση και άλλη αξίωση. 
Άρθρο 15
Παράδοση ακινήτου – Ποινική
ρήτρα.
Το ακίνητο πρέπει να παραδοθεί
με την υπογραφή του μισθωτ-
ηρίου συμβολαίου και να συν-
ταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παρ-
αλαβής και παράδοσης. Για τυχόν
καθυστέρηση της παράδοσης του
ακινήτου ο εκμισθωτής υποχρ-
εώνεται στην καταβολή ποινικής
ρήτρας 50 €, για κάθε ημέρα
καθυστέρησης.

Άρθρο 16
Δημοσίευση Διακήρυξης.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου «
www.aspropyrgos.gr » και στον
πίνακα ανακοινώσεων του δημο-
τικού καταστήματος ,  τουλάχι-
στον είκοσι ( 20 ) ημέρες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία της
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Περίληψη της διακήρυξης θα
δημοσιευθεί στις εφημερίδες «
ΘΡΙΑΣΙΟ » και «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
» κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Το ποσό των εν λόγω δημο-
σιεύσεων θα ανέλθει περίπου
στο ποσό των 800,00 € συμπερι-
λαμβανομένου Φ.Π.Α και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμού
του Δήμου μας.

Άρθρο 17
Επαν άληψη δημοπρασίας.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται
οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν
δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν
μειοδότης. Η δημοπρασία επανα-
λαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως

του δημοτικού συμβουλίου όταν: 
Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθ-
εί από την Οικονομική επιτροπή
ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την
αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω
ασύμφορου του επιτευχθέντος
αποτελέσματος ή σφάλματος στη
διενέργεια της δημοπρασίας. 
Μετά την κατακύρωση της δημο-
πρασίας, ο τελευταίος μειοδότης
και ο εγγυητής του αρνούνται να
υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη
σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν
μετά την κοινοποίηση στον τελευ-
ταίο μειοδότη της εγκριτικής επί
του αποτελέσματος της δημοπρ-
ασίας αποφάσεως δεν προσέλθει
αυτός εμπροθέσμως για την
σύνταξη και υπογραφή της
σύμβασης.

Στην δεύτερη περίπτωση  η δημο-
πρασία, επαναλαμβάνεται εις
βάρος του τελευταίου μειοδότη
και του εγγυητή αυτού, ως ελάχι-
στον δε όριο προσφοράς ορίζεται
το επ'  ονόματι τούτου κατακυρ-
ωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθ-
εί με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου. 
Η επαναληπτική δημοπρασία
γνωστοποιείται με περιληπτική
διακήρυξη του δημάρχου αναφερ-
ομένης στους όρους της πρώτης
διακήρυξης και δημοσιευόμενης,
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας
προ της ημέρας της διενέργειας
της δημοπρασίας, διεξάγεται δε
σύμφωνα με τα όσα αναφέρθη-
καν.

Άρθρο 18
Πληροφ όρηση εν διαφ ερομέ-
ν ων .
Πληροφορίες για τη δημοπρασία

παρέχονται από τον Πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Ασπροπύργου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορη-
γείται ή αποστέλλεται στους
ενδιαφερόμενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται στην
παραπάνω διεύθυνση μέχρι και
την προηγούμενη της καταληκτι-
κής ημερομηνίας.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι
κ.κ:
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Τακτικό
Μέλος)
3.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Τακ-
τικό Μέλος)
4.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό
Μέλος)
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τακτικό
Μέλος)
6.ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(Τακτικό Μέλος)
7.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(Τακτικό Μέλος)

Αφ ού αν αγν ώσθηκε το πρακ-
τικό αυτό υπογράφ εται ως κατω-
τέρω με πήρε δε αύξον τα αριθμό
284.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πιστό αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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ΝΕ Μεγαρίδας: Πρώτο τζάμπολ
σήμερα για τα Αισχύλεια 
απέναντι στην Κόρινθο

Με αμείωτο ρυθμό συν εχ ίζον ται τα φιλικά προετοι-
μασίας της Νεαν ικής Εστίας Μεγαρίδος.
Αυτή τη φορά το συγκρότημα του Γιώργου Μάν ταλου
έκαν ε “στάση” στη Νέα Φιλαδέλφεια απέν αν τι σε μια
ομάδα που θα βρει μπροστά της στο απαιτητικό πρω-
τάθλημα της Α2 κατηγορίας, τη ΦΕΑ.
Η «φλόγα» είχ ε καλύτερο πρόσωπο μετά την  ήττα από
τον  Έσπερο και έδειξε σημεία βελτίωσης σε αρκετούς
τομείς του παιχ ν ιδιού της, όμως δεν  απέφυγε την  3η
διαδοχ ική της ήττα.
Το τεχ ν ικό επιτελείο για ακόμα μια φορά έβγαλε τα
συμπεράσματα του τόσο για την  εμφάν ιση των  παικ-
τών  όσο και για την  πρόοδο σε συγκεκριμέν α κομμά-
τια του παιχ ν ιδιού.
Η δουλεία είν αι μον όδρομος αλλά η βελτίωση από
παιχ ν ίδι σε παιχ ν ίδι είν αι ορατή, όπως παραδέχ τηκε
ο Λευτέρης Τσαουσίδης, εκ των  συν εργατών  του coach
Μάν ταλου.
Είχ αμε μια καθαρή βελτίωση στο αμυν τικό μας κομμά-
τι,κάτι που είν αι και το ζητούμεν ο μας.
Έχ ουμε δώσει μεγάλη έμφαση στη άμυν α και σήμερα
είχ αμε καλύτερη εικόν α  αλλά και μεγαλύτερη διάθεση.
Νομίζω ότι θα πρέπει ν α μείν ουμε σε αυτό.
Έχ ουμε δουλειά μπροστά μας  και «υλικό» που πρέπει
ν α προσθέσουμε στην  άμυν α αλλά και στην  επίθεση.

Η ΝΕΜ συν εχ ίζει τα φιλικά προετοιμασίας, αυτή τη
φορά πιο κον τά στο σπίτι της.

Το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου, στο  κλειστό γυμν α-
στήριο «Παν αγιώτης Βογιατζής»,  η Νεαν ική Εστία
Μεγαρίδος θα συμμετάσχει για ακόμα μια φορά στο
τουρν ουά ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2022 που διοργαν ών ει ο Παν ε-
λευσιν ιακός.

Πρώτο τζάμπολ την Παρασκευή 16/9 απέναντι
στην Κόρινθο (18:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα του τουρνουά:

Παρασκευή 16/09

18:00 ΝΕΜ – ΚΑΟΚ

20:00 Πανελευσινιακός – Ακαδημία Ελευσίνας

Σάββατο 17/09

18:00 Μικρός Τελικός

20:00 Μεγάλος τελικός

Ο Βύζας με την Τριγλία Ραφήνας την Κυριακή
στα Μέγαρα

Ο Βύζας Μεγάρων θα δώσει νέο φιλικό προε-
τοιμασίας την Κυριακή στις 17:30 στο γήπεδό

του απέναντι στην Τριγλία Ραφήνας.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 1-1 ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ...
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ!

Έν α πολύ δυν ατό φιλικό αγών α στα πλαίσια της
προετοιμασίας του έδωσε ο Ευκλείδης Μεγάρων  και
μάλιστα με έν αν  ... ιδιαίτερο αν τίπαλο τον  πολύ
καλό Πυθαγόρα Περάματος.
Ο κόουτς Χατζής έδωσε την  δυν ατότητα σε όλους
τους ποδοσφαιριστές του ν α αγων ιστούν  και τσέ-
καρε έτσι το βαθμό ετοιμότητας τους εν όψει της
έν αρξης του πρωταθλήματος, μετά από σχ εδόν  4
εβδομάδες προετοιμασίας.
Στο πρώτο ημίχ ρον ο η 11άδα που παράταξε έσφυ-
ζε από ν ιάτα καθώς είχ ε πολύ μικρό μέσο όρο
ηλικίας εφόσον  7 από τους 11 ποδοσφαιριστές του
είχ αν  ηλικία κάτω των  18 ετών ! Ο μικρότερος μάλι-
στα από αυτούς ο 15χ ρον ος Βασίλης Χιώτης ήταν
και ο σκόρερ του τέρματος της ομάδας μας.
Το παιχ ν ίδι για την  ιστορία έληξε ισόπαλο 1-1 παρ'
όλο που η ομάδα μας διατήρησε την  υπεροχ ή,
δημιούργησε αλλά έχ ασε πολύ σημαν τικές ευκαιρίες
εν ώ είχ ε και έν α δοκάρι.
Επόμεν η αγων ιστική υποχ ρέωση είν αι την  Κυριακή 18/9 όπου ο Ευκλείδης για τη β΄ φάση του κυπέλου Δυτ.
Αττικής αν τιμετωπίζει τον  Μεγαρικό.

Ο Βύζας Μεγάρων με Φυσαράκη
και Κενδριστάκη 2-0 στο Πέραμα

τον Περαμαικό
Ο Βύζας Μεγάρων  σε
φιλικό αγών α προε-
τοιμασίας επικράτησε
στο Πέραμα του Περ-
αμαικού με 2-0.
Ο προπον ητής των
κιτριν όμαυρων
Δημήτρης Καλύκας
χ ρησιμοποίησε
όσους παίκτες είχ ε
στην  διάθεσή του.

ΤΑ ΓΚΟΛ

13‘ σέν τρα του
Σαχ ολι κεφαλιά του
Φυσαράκη και 1-0.
Στη συν έχ εια χ άθηκαν  αρκετές ευκαιρίες από την  ομάδα της Δυτικής
Αττικής. Στο 88′ μακριν ό σουτ του Μπουν τόπουλου ασταθή απόκρ-
ουση του τερματοφύλακα και ο Κεν δριστάκης κάν ει το 2-0 .

Αρχ ική εν δεκάδα
Σκλιάς, Μουσκάι, Φυσαράκης, Δρυμούσης,Κων σταν τίν ου, Μύρκος
Λίγδας Καραγιάν ν ης Σαχ όλι, Στρατιδάκης, Ζέρβας.
Στο δεύτερο ημίχ ρον ο έπαιξαν  όλοι με εξαίρεση τους τραυματίες
Μαν ωλιά, Κούρτη, και τον  άρρωστο Πεκίν ι.

ΑΝ.ΤΣ.

Επιστροφή 
Λακουμέντα και 
Μπασέτα στον Αία
Παραλίας
Συν έχ εια μεταγραφών  για την  ομάδα
του Αίαν τα Παραλίας. Επέστρεψαςν
στον  σύλλογο οι Γιάν ν ης Λακουμέν τας
και του Γιώργος Μπασέτας. Και οι δύο
γυρίζουν  σε γν ώριμα λημέρια αφού
έχ ουν  αγων ιστεί στην  ομάδα στο παρ-
ελθόν  με πολλές επιτυχ ίες! 
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΖΑΦΕΡΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ ΤΟΥ ΝΤΡΙΤΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΚΙΟΥΛΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΝΤΟΥΡΟ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΙΑΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμμα-
τέων.

Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε προφ-
ορικό και γραπτό επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - ταχύτητα
στην πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφι-
κά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την  στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών  Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξ-
ης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλετε
το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr
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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

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής και

υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δρα-
στηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προ-
σλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβε-
νοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υπο-
δείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειρι-
στή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης

Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

Κυρία ζητά 24ωρη εργασία στην περιοχή του
Θριάσιου για φύλαξη ηλικιωμένου

Τηλ 6995524143 κα Τόνια

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται πωλήτριες σε αρτο-

ζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του Ασπροπύργου για

πλήρη απασχόληση. Η προϋπηρ-
εσία θα ήταν  επιθυμητή.  

Επικοινωνιακές δεξιότητες  -Ομα-
δικότητα

- Ευελιξία ωραρίου  Παρέχεται
πλήρης ασφάλιση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 

Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας: 06:00-

18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλή-
σεων για το κατά-
στημα  pet-shop
ζωοτροφών της
Ελευσίνας 20ο χιλ
ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.
ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-
15:00, 
με ένα ρεπό την εβδομάδα..
Γνώστης  υπολογιστών, επιθυμητή
εμπειρία σε αντίστοιχα καταστήματα.
Για βιογραφικά στο e-mail
grosyn@outlook.com
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ   ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ.
6ης/ 2022 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Ασπροπύργου

Αριθ. Αποφ.: 10
ΘΕΜΑ:Λήψη απόφασης για:
«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) του έργου: «Κέντρο Αποθ-
ήκευσης και Διανομής Διαφόρων
Ειδών», της εταιρείας «ΣΗΓΚΑΛ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», στη θέση
ΜΕΛΙΣΣΙΑ ή ΡΟΥΠΑΚΙ (εκτός
σχεδίου), στο Δήμο Ασπροπύρ-
γου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
πρτ. 22437/30-05-2022 εισήγηση
της Δ/νσηςΠεριβάλλοντος & Πο-
λιτικής Προστασίας.

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό
κατάστημα  - αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου την 10η Ιουνίου 2022
ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00
π.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωήςτου Δήμου Ασπροπύργου
κατόπιν της υπ’ αριθ. πρτ. 24117/07-
06-2022έγγραφης πρόσκλησης του
Προέδρου αυτής& Αντιδημάρχουκ.
ΜπουραντάΜελέτιου, που κοινοποι-
ήθηκε νόμιμα, δημοσιεύθηκε και ε-
πιδόθηκε ηλεκτρονικά με e-mail σε
όλα τα μέλη της επιτροπής σύμφω-
να με τα άρθρα 73, 75 & 225 του
Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτο-
νικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» όπως αντικα-
ταστάθηκαν με τα άρθρα 77 & 116
του Ν.4555/2018 και το αρ. 2 του
Ν.4623/2019, καθώς επίσης και τις
διατάξεις του Ν.3463/2006
«Κ.Δ.Κ.».
Πριν από την έναρξη της συνεδρία-
σης ο Πρόεδρος, κ. Μπουραν-
τάςΜελέτιος, διαπίστωσε ότι, από τα
εννέα (9) μέλη της Επιτροπής, Ποι-
ότητα Ζωής , παρευρέθηκαν τα έξι
(6), απόντα τρία(3) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ -
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
6.ΤΣΙΓΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ
1.ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΚΑΜΠΟΛΗ  ΟΛΥΜΠΙΑ

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης α-
παρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έ-
ναρξη της 6ηςσυνεδρίασης και ει-
σηγούμενος το1οθέματης ημερή-
σιας διάταξης με τίτλο: Λήψη απόφ-
ασης για: «Γνωμοδότηση επί της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Κέν-
τρο Αποθήκευσης και Διανομής Δια-
φόρων Ειδών», της εταιρείας
«ΣΗΓΚΑΛ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε.», στη θέση ΜΕΛΙΣΣΙΑ ή
ΡΟΥΠΑΚΙ (εκτός σχεδίου), στο Δή-
μο Ασπροπύργου, σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. πρτ. 22437/30-05-2022 ει-
σήγηση της Δ/νσηςΠεριβάλλοντος &
Πολιτικής Προστασίας, η οποία έχει
ως εξής:
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η παρούσα εισήγηση αφορά στη
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων, η οποία υποβάλλεται στα
πλαίσια της περιβαλλοντικής αδει-
οδότησης, του Κέντρου Αποθήκευ-

σης και Διανομής Διαφόρων Ειδών,
από την εταιρεία «ΣΗΓΚΑΛ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ».
Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται στη θ-
έση Μελίσσια ή Ρουπάκι (εκτός
σχεδίου) και η δυναμικότητα της μο-
νάδας, ως προς την αποθηκευτική ι-
κανότητα, ανέρχεται στα 288.574,17
κ.μ.

Η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε
στεγασμένους χώρους, που
βρίσκονται εντός δύο όμορων οικο-
πέδων. Το πρώτο έχει εμβαδόν
62.765,70τ.μ. και το δεύτερο έχει εμ-
βαδόν 11.340,50τ.μ.. Οπότε το
συνολικό εμβαδόν της οικοπεδικής
έκτασης είναι 74.106,20τ.μ..
Στο οικόπεδο 1 (ανατολικό),
υπάρχουν 25.159,96 τ.μ. στεγασμέ-
νοι χώροι – κτίρια, ενώ στο οικόπεδο
2 (δυτικό) υπάρχουν 5.274,27 τ.μ.
στεγασμένοι χώροι – κτίρια. Το
δεύτερο ακίνητο το διαχειρίζεται μία
άλλη εταιρεία, για την οποία έχουν
ξεκινήσει οι διαδικασίες απορρόφη-
σής της από την ΣΗΓΚΑΛ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.
Συνοπτικά, μπορούμε να αναφέρο-
υμε ότι, η μεγαλύτερη επιφάνεια, εκ
των δύο κτιρίων, λειτουργεί ως α-
ποθηκευτικός χώρος, όπου και ασ-
κείται η δραστηριότητα. 
Πέραν αυτών, υπάρχουν διάφοροι
μικροί βοηθητικοί χώροι, όπως: γρα-
φεία, φυλάκια, οικίσκοι υποσταθμού
- Η/Ζ -
ΔΕΗ, Αντλιοστάσιο και Δεξαμενές
νερού.
Η λειτουργία (με την έννοια της α-
πασχόλησης του προσωπικού) της
μονάδας θα είναι οκτώ (8) ώρες ημε-
ρησίως, καθ’ όλη τη διάρκεια του έ-
τους, ενώ το απασχολούμενο προ-
σωπικό θα ανέρχεται στα 70 άτομα.

Στις εγκαταστάσεις θα αποθηκεύον-
ται διάφορα είδη εμπορευμάτων, ό-
πως : ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές
συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσι-
μα γραφείου, είδη οικιακής χρήσης,
εξοπλισμός τηλεφωνίας, οικιακές
συσκευές, πλακίδια, είδη υγιεινής,
οικοδομικά είδη, είδη ένδυσης και
υπόδησης, βιβλία, έπιπλα,
παιχνίδια, ανταλλακτικά αυτοκινή-
των, πρώτες ύλες βιομηχανίας, υλι-
κά συσκευασίας, εργαλεία, βιομηχα-
νικά είδη, χαρτικά, τυποποιημένα
είδη διατροφής, ποτά κ.ά. συσκευα-
σμένα σε παλέτες. Επικουρικά, θα
χρησιμοποιούνται πλαστικό και
ταινίες συσκευασίας (δευτερεύου-
σες ύλες).

Μηχανολογικός εξοπλισμός θα χρη-
σιμοποιείται μόνο για την συσκε-
υασία των προϊόντων, που έχουν α-
ποσυσκευαστεί και επανασυσκευά-
ζονται, ανάλογα με τις ζητούμενες
παραγγελίες. Για το σκοπό αυτό, θα
χρησιμοποιούνται κάποιες τσερκο-
δετικές μηχανές, μικρής ισχύος. Πιο
συγκεκριμένα, ο μηχανολογικός ε-
ξοπλισμός, που θα υποστηρίζει την
λειτουργία του εξεταζόμενου κέντρ-
ου αποθήκευσης και διανομής, είναι
ο εξής:

Επικουρικά και, για να μην διακόπτε-
ται η λειτουργία της επιχείρησης, σε
περιπτώσεις διακοπής της παροχής
ρεύματος, από το δίκτυο χαμηλής
τάσης της περιοχής, θα υπάρχει
στην εγκατάσταση και γεννήτρια
(Η/Ζ) μεγέθους 110kVA.

Κατά τη λειτουργία της επιχείρησης,
θα παράγονται τα παρακάτω απόβ-
λητα, τα οποία θα διαχειρίζονται από
την εταιρεία, σύμφωνα με τη ΜΠΕ,
ως εξής:

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Κατά τη φάση
λειτουργίας της μονάδας, επειδή δεν
υπάρχει παραγωγική διαδικασία ή
μεταποίηση και η δραστηριότητα θα
είναι αμιγώς αποθηκευτικού χαρακ-
τήρα, δε θα παράγονται. Όμως, η
αύξηση της κυκλοφορίας, από την
προσέλευση των εργαζομένων, αλ-
λά, κυρίως, από τα βαρέος τύπου
οχήματα, τα οποία θα μεταφέρουν
τα εμπορεύματα από και προς τη
μονάδα, διερχόμενα από τις οδούς
του Ασπρόπυργου, θα συνεισφέρει
στην εκπομπή ατμοσφαιρικών
ρύπων. 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Κατά τη λειτο-
υργία του κέντρου αποθήκευσης και
διανομής, δεν παράγονται υγρά
απόβλητα. Η δραστηριότητα είναι α-
μιγώς αποθηκευτική και δεν εμπλέ-
κεται πουθενά χρήση νερού, που θα
μπορούσε να παράγει υγρά απόβ-
λητα. Στην κατηγορία των υγρών α-
ποβλήτων, ωστόσο, εντάσσονται τα
λύματα, από το χρησιμοποιούμενο
νερό, στους χώρους υγιεινής του
προσωπικού. Αυτά έχουν υπολογι-
στεί ότι, θα ανέρχονται περίπου στα
2,80 μ3/ημέρα και θα οδηγούνται σε
στεγανούς βόθρους, που υπάρχουν
μέσα στα όρια των γηπέδων της εγ-
κατάστασης. Τα λύματα των στε-
γανών βόθρων θα εκκενώνονται, σε
τακτά χρονικά διαστήματα, με τη βο-
ήθεια βυτιοφόρων οχημάτων, από ι-
διωτικό συνεργείο και με μέριμνα του
υπευθύνου της μονάδας, που θα με-
ταφέρει τα λύματα σε αδειοδοτημένη
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμά-
των.
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Κατά τη λει-
τουργία του κέντρου αποθήκευσης
και διανομής, αναμένεται να πρ-
οκύψουν απορρίμματα αστικής
φύσεως, από τους εργαζόμενους
στη μονάδα και τους επισκέπτες αυ-
τής. Τα απορρίμματα αυτά θα α-
ποθηκεύονται χωριστά, θα συλλέ-
γονται, για την τελική τους διάθεση,
από τα απορριμματοφόρα οχήματα
του Δήμου και θα χειρίζονται, μαζί με
τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα, του
Δήμου Ασπροπύργου. Στερεά
απόβλητα, εκ της λειτουργίας, είναι
μόνο διάφορα υλικά συσκευασίας,
που προκύπτουν από την αποσυκε-
υασία εμπορευμάτων, όταν αυτό α-
παιτείται από τις παραγγελίες, με
σκοπό να επανασυσκευαστούν σε
δέματα, με διαφορετικό πλήθος ή
είδος εμπορευμάτων. Στις περι-
πτώσεις αυτές, μπορεί να πρ-
οκύψουν απόβλητα συσκευασίας,
όπως: πλαστικό φιλμ, χαρτοκι-
βωτίων, ταινιών συσκευασίας, ξύλι-
νες παλέτες ή κιβώτια.
Κάποια υλικά εξ αυτών μπορεί να
έχουν την δυνατότητα επαναχρησι-
μοποίησης, π.χ. οι παλέτες.
Συνεπώς, κάποια εξ αυτών θα επα-
ναχρησιμοποιούνται και τα υπόλοι-
πα θα συλλέγονται, ανά κατηγορία,
και θα φυλάσσονται εντός της ε-
πιχείρησης. Κάθε φορά, που θα
συλλέγεται ικανοποιητική ποσότητα,
θα παραδίδονται σε αρμόδια εταιρ-
εία ανακύκλωσης και θα τηρείται
σχετικό αρχείο. Οι συμβάσεις συνε-
ργασίας με τις εταιρείες αυτές θα
είναι πάντα σε ισχύ. Επίσης, η εταιρ-
εία θα εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων, προκειμένου
να αποκτήσει τον απαραίτητο αρ-
ιθμό μητρώου και να καταχωρεί την
Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Κατά τη λειτουργία της εγκατάστα-
σης, είναι πιθανός ο κίνδυνος πυρ-
καγιάς, ο οποίος μπορεί να προέλθ-
ει από βλάβη στα ηλεκτρολογικά
συστήματα, παραβίαση των κανό-
νων ασφαλείας, φυσικά φαινόμενα ή
άλλες απρόβλεπτες ενέργειες.
Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνον-
ται από την εταιρεία, για την ελαχι-
στοποίηση της πιθανότητας να
συμβεί ατύχημα και των συνεπειών
αυτού, περιλαμβάνουν: � Μέτρα
σχεδιασμού: � Σύστημα ελέγχου
διαδικασιών: � Σύστημα Πυροπρο-
στασίας
Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχή-
ματος, κατά τη διάρκεια λειτουργίας
της μονάδας, θα ακολουθηθεί το
σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο
περιγράφεται αναλυτικά στη ΜΠΕ.

Από τη ΜΠΕ, από την υφιστάμενη
Νομοθεσία και από την εικόνα, που
αποκτήθηκε, κατά την  επίσκεψή
μας στην επιχείρηση, δεν προκύπτει

λόγος απόρριψης της ΜΠΕ, μέχρι
σήμερα, οπότε,
η Υπηρεσία μας  προτείνει, για την
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, που είναι δυνατόν να
επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπο-
γενές περιβάλλον της περιοχής, κα-
τά τη φάση λειτουργίας του Κέντρου
Αποθήκευσης και Διανομής Διαφόρ-
ων Ειδών, της εταιρείας «ΣΗΓΚΑΛ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»,τους παρ-
ακάτω περιβαλλοντικούς όρους:

� Απαγορεύεται η διαχείριση ε-
πικίνδυνων στερεών αποβλήτων,
σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊ-
κό Κατάλογο Αποβλήτων. 
� Απαγόρευση χρήσης των ακάλ-
υπτων και κοινόχρηστων χώρων,
για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε
για την αποθήκευση πρώτων υλών,
προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς
άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρ-
ούνται καθαροί και απαλλαγμένοι
από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα
(στερεά ή υγρά). 
� Οι διάδρομοι κίνησης των οχημά-
των να διαβρέχονται, ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα, κυρίως κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περ-
ιορίζεται η έκλυση σκόνης. 
Να επιτρέπεται η αποθήκευση μόνο
των ειδών, που περιγράφονται στη
ΜΠΕ.
Απαγορεύεται η αποθήκευση εύφ-
λεκτων και επικίνδυνων ειδών, στερ-
εών ή/και υγρών, τα οποία εκτός του
ότι, δεν αναφέρονται στη ΜΠΕ, δεν
θα ισχύει η αιτούμενη περιβαλλοντι-
κή αδειοδότηση.
Να τηρούνται τα όρια θορύβου που
αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι
λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 
� Να λαμβάνονται μέτρα για την α-
τομική υγιεινή και ασφάλεια των ερ-
γαζομένων, για την προστασία τους,
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
� Στην περίπτωση που, η επιχείρη-
ση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα
σε ανοιχτούς χώρους, εντός της ε-
πιχείρησης, αυτά θα πρέπει να
καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρ-
μογής της κοινοτικής νομοθεσίας,
σχετικά με την εκπομπή θορύβου
στο περιβάλλον από εξοπλισμό πρ-
ος χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
� Τα αστικά απορρίμματα, που πα-
ράγονται, να συλλέγονται καθημερι-
νά και να απομακρύνονται σε τακτά
διαστήματα από τους κατάλληλους
φορείς. 
Η διαχείριση των μη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων να γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης
50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003),
όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012
(ΦΕΚ 24/Α/2012). Εφόσον τα απόβ-
λητα παραδίδονται προς διάθεση ή
αξιοποίηση (εργασία D ή R), εντός
της χώρας, η απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων, του τελικού
αποδέκτη, να επιτρέπει την παραλα-
βή των εν λόγω αποβλήτων στην εγ-
κατάστασή του. Να τηρούνται τα
σχετικά παραστατικά στο αρχείο της
εταιρείας.
� Η διαχείριση των ρευμάτων αποβ-
λήτων, να γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις της ισχύουσας νομοθ-
εσίας, όπως και του αντίστοιχου, για
κάθε ρεύμα,  Προεδρικού Διατάγμα-
τος ή Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης. 
Η αποθήκευση των προς απο-
μάκρυνση αποβλήτων να γίνεται σε
συγκεκριμένο χώρο, έως ότου αυτά
παραδοθούν σε αδειοδοτημένη εται-
ρεία, ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
ώστε να μειώνεται η πιθανότητα
συσσώρευσης υλικών, τα οποία φ-
έρουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρ-
καγιάς. 
� Οι συλλέκτες – μεταφορείς όλων
των εξερχομένων, από την εγκατά-
σταση, αποβλήτων να είναι κάτοχοι
άδειας Συλλογής & Μεταφοράς Μη
Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων ή
Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων. 
� Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέ-
σων προσωρινής αποθήκευσης
των μη επικίνδυνων αποβλήτων και
των οχημάτων μεταφοράς, καθώς
και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρι-
σης μη επικίνδυνων στερεών αποβ-
λήτων, θα πρέπει να είναι απολύτως
σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθ-
εσία.
� Να τηρούνται τα απαιτούμενα
μέτρα πυρασφάλειας, που προβλέ-
πονται από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, να είναι πάντα σε ισχύ το

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας και
να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατά-
σταση συστήματος πυρόσβεσης.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, να
γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας του
προσωπικού και εκπαίδευση, για τη
χρήση των πυροσβεστήρων, για την
αντιμετώπιση περιστατικού πυρκα-
γιάς και εκκένωσης των κτιρίων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παρα-
πάνω, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
, καλείται να λάβει απόφαση αν γνω-
μοδοτεί θετικά ή αρνητικά επί της
ΜΠΕ, του έργου «Κέντρο Αποθή-
κευσης και Διανομής Διαφόρων
Ειδών», της εταιρείας «ΣΗΓΚΑΛ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στη θέση
ΜΕΛΙΣΣΙΑ ή ΡΟΥΠΑΚΙ (εκτός
σχεδίου), στο Δήμο Ασπροπύργου.
προκειμένου να ακολουθηθούν οι
επόμενες ενέργειες, για αποστολή
γνωμοδότησης του Δήμου Ασπρ-
οπύργου, στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής 

Κατόπιν ο Πρόεδρος
κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν
σχετικά με το θέμα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά
από διαλογική συζήτηση και αφού έ-
λαβε υπόψη:
Την τοποθέτηση του Προέδρου
κ.ΜπουραντάΜελέτιου.
1) Την υπ’ αριθ. πρτ. 22437/30-05-
2022 εισήγηση της
Δ/νσηςΠεριβάλλοντος & Πολιτικής
Προστασίας,, 
2) Τις σχετικές διατάξεις των Νόμων
3463/2006, 3852/2010, 4555/2018,
4623/2019,όπως ισχύουν,
πέρασε σε ψηφοφορία στην ο-
ποίαΥΠΕΡ της «Εγκρισης της Με-
λέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Κέν-
τρο Αποθήκευσης και Διανομής Δια-
φόρων Ειδών», της εταιρείας
«ΣΗΓΚΑΛ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε.», στη θέση ΜΕΛΙΣΣΙΑ ή
ΡΟΥΠΑΚΙ (εκτός σχεδίου), στο Δή-
μο Ασπροπύργου, σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. πρτ. 22437/30-05-2022 ει-
σήγηση της Δ/νσηςΠεριβάλλοντος &
Πολιτικής Προ-
στασίας,τάχθηκανέξι(6) μέλητης
Επιτροπής και ονομαστικά οι κ.κ.:

1.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ -
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
6.ΤΣΙΓΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑ Ουδείς

Αποφασίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνουν:την Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου: «Κέντρο Αποθήκευ-
σης και Διανομής Διαφόρων
Ειδών», της εταιρείας «ΣΗΓΚΑΛ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στη θέση
ΜΕΛΙΣΣΙΑ ή ΡΟΥΠΑΚΙ (εκτός
σχεδίου), στο Δήμο Ασπροπύρ-
γου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
πρτ. 22437/30-05-2022 εισήγηση
της Δ/νσηςΠεριβάλλοντος & Πο-
λιτικής Προστασίας και θέτει τους
παρακάτω περιβαλλοντικούς όρ-
ους:
� Απαγορεύεται η διαχείριση ε-
πικίνδυνων στερεών αποβλή-
των, σύμφωνα με τον ισχύοντα
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλή-
των. 
� Απαγόρευση χρήσης των α-
κάλυπτων και κοινόχρηστων
χώρων, για πάσης φύσεως ερ-
γασίες, ούτε για την αποθήκευση
πρώτων υλών, προϊόντων και
μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι
χώροι αυτοί να διατηρούνται καθ-
αροί και απαλλαγμένοι από διά-
σπαρτα υλικά και απόβλητα (στε-
ρεά ή υγρά). 
� Οι διάδρομοι κίνησης των
οχημάτων να διαβρέχονται, ανά
τακτά χρονικά διαστήματα,
κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκ-
λυση σκόνης. 
Να επιτρέπεται η αποθήκευση
μόνο των ειδών, που περιγράφ-
ονται στη ΜΠΕ.
Απαγορεύεται η αποθήκευση
εύφλεκτων και επικίνδυνων
ειδών, στερεών ή/και υγρών, τα

οποία εκτός του ότι, δεν αναφέρ-
ονται στη ΜΠΕ, δεν θα ισχύει η αι-
τούμενη περιβαλλοντική αδει-
οδότηση.
Να τηρούνται τα όρια θορύβου
που αναφέρονται στο Π.Δ.
1180/81 και οι λοιπές διατάξεις πε-
ρί θορύβου. 
� Να λαμβάνονται μέτρα για την
ατομική υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων, για την προστασία
τους, κατά τη διάρκεια της λειτο-
υργίας 
� Στην περίπτωση που, η ε-
πιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά
μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρο-
υς, εντός της επιχείρησης, αυτά
θα πρέπει να καλύπτουν τις
υποχρεώσεις εφαρμογής της κοι-
νοτικής νομοθεσίας, σχετικά με
την εκπομπή θορύβου στο περι-
βάλλον από εξοπλισμό προς
χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
� Τα αστικά απορρίμματα, που
παράγονται, να συλλέγονται καθ-
ημερινά και να απομακρύνονται
σε τακτά διαστήματα από τους
κατάλληλους φορείς. 
Η διαχείριση των μη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων να γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης
50910/2727/03 (ΦΕΚ
1909/Β/2003), όπως ισχύει και τον
Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).
Εφόσον τα απόβλητα παρ-
αδίδονται προς διάθεση ή αξιο-
ποίηση (εργασία D ή R), εντός της
χώρας, η απόφαση Έγκρισης Πε-
ριβαλλοντικών Όρων, του τελι-
κού αποδέκτη, να επιτρέπει την
παραλαβή των εν λόγω αποβλή-
των στην εγκατάστασή του. Να
τηρούνται τα σχετικά παραστατι-
κά στο αρχείο της εταιρείας.
� Η διαχείριση των ρευμάτων α-
ποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις της ισχύουσας νο-
μοθεσίας, όπως και του αν-
τίστοιχου, για κάθε ρεύμα,  Προε-
δρικού Διατάγματος ή Κοινής
Υπουργικής Απόφασης. 
Η αποθήκευση των προς απο-
μάκρυνση αποβλήτων να γίνεται
σε συγκεκριμένο χώρο, έως ότου
αυτά παραδοθούν σε αδειοδοτ-
ημένη εταιρεία, ανά τακτά χρονι-
κά διαστήματα, ώστε να μειώνε-
ται η πιθανότητα συσσώρευσης
υλικών, τα οποία φέρουν τον
κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. 
� Οι συλλέκτες – μεταφορείς ό-
λων των εξερχομένων, από την
εγκατάσταση, αποβλήτων να
είναι κάτοχοι άδειας Συλλογής &
Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Στε-
ρεών Αποβλήτων ή Επικίνδυνων
Στερεών Αποβλήτων. 
� Οι τεχνικές προδιαγραφές των
μέσων προσωρινής αποθήκευ-
σης των μη επικίνδυνων αποβ-
λήτων και των οχημάτων μεταφο-
ράς, καθώς και του λοιπού εξοπ-
λισμού διαχείρισης μη ε-
πικίνδυνων στερεών αποβλή-
των, θα πρέπει να είναι α-
πολύτως σύμφωνες με την
ισχύουσα νομοθεσία.
� Να τηρούνται τα απαιτούμενα
μέτρα πυρασφάλειας, που προβ-
λέπονται από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, να είναι πάντα σε ισχύ
το Πιστοποιητικό Πυροπρο-
στασίας και να εφαρμόζεται κα-
τάλληλη εγκατάσταση συστήμα-
τος πυρόσβεσης.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, να
γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας
του προσωπικού και εκπαίδευ-
ση, για τη χρήση των πυροσβε-
στήρων, για την αντιμετώπιση
περιστατικού πυρκαγιάς και εκκέ-
νωσης των κτιρίων,
Η ανωτέρω απόφαση  να απο-
σταλεί προς το Δημοτικό
Συμβούλιο.

Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε-
αύξοντα αριθμό10.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ&ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

α/α ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ
ΙΣΧΥΣ (kW)

1 Τσερκοδετι-
κή Μηχανή

0,10

2 Τσερκοδετι-
κή Μηχανή

0,10

3 Πρέσ-
σαΑπορρι-
μάτων

2,00
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