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Λευκή ισοπαλία στα Μέγαρα.
Βύζας-Θύελλα Ραφήνας

Τουρνουά ακαδημιών 
Ηρακλή Ελευσίνας για τα 100 χρόνια απο

την Μικρασιατική Καταστροφή

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ 
ΣΤΟΝ ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗ

Επίδομα φυσικού αερίου:
Στόχος η κάλυψη 
του 50% της αύξησης
και η μείωση της 
κατανάλωσης
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Εγκαινίασε τη νέα Στέγη του ο
Σύλλογος Τσουκλιδίου

 – Την ανέγερση Ι.Ν. Αγίας Σοφίας στην

ομώνυμη πλατεία εξήγγειλε ο Δήμαρχος 

Χρήστος Παππούς 

ΥΠΕΣ: Μέχρι 15/ 10 η υποβολή
των στοιχείων για

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
δήμων και περιφερειών σσεελλ..  33
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Συμμορία ανηλίκων
σκορπούσε

τον τρόμο στο
Μενίδι:

Xτυπούσαν και λήστευαν
οδηγούς και ντελιβεράδες
Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι
ηλικίας από 12 έως 15 ετών
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100 χρόνια Μικρασιατικής Φλόγας: 
Με συγκίνηση, τιμή και μνήμες 

το τριήμερο λαμπαδηδρομίας και
εκδηλώσεων που ένωσε τους

Μικρασιάτες της Δυτικής Αττικής 
ΣΣεελλ..  1166
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Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
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Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Aραιή συννεφιά     

Θερμοκρασία: Από 19  έως 28 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευστάθιος, Στάθης, Σταθάς, Σταθάκος, Ευσταθία,

Σταθούλα, Σταθία, Ευσταθούλα
Θεοπίστη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Αντωνάρας Δημήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 38, 2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΟΛΩΝ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΚΩΝ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ
Λεωφόρος Γεννηματά 3, Μαγούλα, 2105558731

MANΔΡΑ

Γκίνη Γεωργία Π.
Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.

Τσακάλωφ 11 & Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ,
2102471660

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ

Πάρνηθος 23, 2102400178

Δολοφονική επίθεση έξω από το
σπίτι του, δέχτηκε ένας 40χρονος,
στα Άνω Λιόσια, επειδή «τόλμησε»
να κάνει παρατήρηση σε δύο νεαρ-
ούς, που είχαν στη διαπασών τη μου-
σική του αυτοκινήτου τους.

Στις 04.00 τα ξημερώματα του
Σαββάτου, ένας εκκωφαντικός θόρυ-
βος ξύπνησε τον 40χρονο.

Ήταν η δεύτερη φορά που περ-
νούσε το ίδιο αυτοκίνητο από τη γει-
τονιά. Τότε αποφάσισε, μαζί με τον
αδερφό του, να βγουν έξω για να
τους ζητήσουν να κλείσουν τη μουσι-
κή.

Έβαλαν την όπισθεν για να
τον πατήσουν

«Μόλις φθάνουμε κοντά, βάζουν
την όπισθεν για να μας πατήσουν.
Φθάσανε κοντά στα πόδια μας και
κάναμε στην άκρη, ο ένας δεξιά και ο
άλλος αριστερά για να μην μας πατή-
σουν, εκείνη την στιγμή κατεβήκαν
κάτω, εγώ πήγα στο σπίτι γιατί ήμουν
με το εσώρουχο», λέει ο αδερφός
του θύματος.

Ο ένας από τους δύο δράστες,
όταν βγήκε από το αυτοκίνητο, πήρε
έναν τσιμεντόλιθο και άρχισε να
χτυπά τον 40χρονο σε όλο του το

σώμα, προκαλώντας του σοβαρά
τραύματα.

«Του τον έριξε στον αυχένα,
ζαλίστηκε, έπεσε κάτω, αρχίσανε να
τον βαράνε και οι δύο μαζί, παντού,
χέρια πόδια, και με τον τσιμεντόλιθο
του ρίξανε μία στο στήθος».

Τον έσωσε ο γείτονας

Η άμεση παρέμβαση ενός γείτονα,
του έσωσε τη ζωή.

«Την ώρα που είχε πιάσει ο ένας
μια μεγάλη πέτρα, που ήταν δίπλα
στον τσιμεντόλιθο και ήθελε να του
τη ρίξει στο κεφάλι, τον τράβηξε

ένας γείτονας και εκείνη την στιγμή
που τον τράβηξε ο γείτονας, ο
οδηγός έλεγε στον συνοδηγό ‘σκότω-
σέ τον, τελείωσέ τον’».

Από τα βίαια χτυπήματα, ο 40χρο-
νος υπέστη κάταγμα στο γόνατο, του
κόπηκε ο τένοντας και χρειάστηκε να
χειρουργηθεί.

Παραμένει στο νοσοκομείο σε
άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ
στο μέλλον θα χρειαστεί να κάνει
πλαστική επέμβαση.

Η οικογένεια, που ζει σε αυτή τη
γειτονιά τα τελευταία 40 χρόνια,
σκέφτεται πλέον να νοικιάσει το σπίτι
και να μετακομίσει σε άλλη περιοχή.

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Δολοφονική επίθεση εναντίον 40χρονου
Νεαροί τον χτύπησαν με τσιμεντόλιθο επειδη τους έκανε παρατήρηση για 
τη μουσική - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σοβαρά κατάγματα

Mε αφορμή το περιστατικό τραυματισμού δημότη  σε
επεισόδιο που προκλήθηκε από  ηχορύπανση, ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς δηλώνει ότι ο Δήμος
Φυλής:

1. Κατανοεί την οργή και την αγανάκτηση που έχει
προκαλέσει στην τοπική κοινωνία το περιστατικό.
Καταδικάζει τη χρήση βίας και απειλών. Είναι, κάθετα,
αντίθετος στην πρόκληση ηχορύπανσης που ταλαιπωρεί,
σε καθημερινή βάση  τους δημότες Φυλής, εξ αιτίας της
συμπεριφοράς ατόμων συγκεκριμένης κοινωνικής
ομάδας. Για το σκοπό αυτό επισκέφθηκε, το Αύγουστο
του 2022, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και
ζήτησε τη λήψη σκληρών μέτρων σε βάρος των
παραβατών και σε καθημερινή βάση, στέλνει στις
αστυνομικές υπηρεσίες έγγραφα με τα οποία ζητά την
επέμβασή τους.

2. Ζητά, διαχρονικά, από την Αστυνομία, να πράξει το
χρέος της για συστηματική αστυνόμευση, ώστε να
οδηγήσει στη Δικαιοσύνη τους υπαίτιους αδικημάτων
όπως η εμπορία και χρήση ναρκωτικών, οι ληστείες, η
οπλοφορία, η οπλοκατοχή , η οπλοχρησία, το εμπόριο
όπλων, οι κλοπές, οι διαρρήξεις, οι απάτες και η λεηλασία
της δημόσιας, δημοτικής και ιδιωτικής περιουσίας και οι
επικίνδυνες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας. 

3. Απαιτεί την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων
στην περιοχή με προσωπικό και μέσα, ώστε να
επιτελέσουν καθήκον τους, όπως και την καθημερινή
δραστηριοποίηση των επίλεκτων μονάδων της Ελληνικής
Αστυνομίας (ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ κ.λ.π.)

4. Υπενθυμίζει ότι η ευθύνες  για την καταπολέμηση
της παραβατικότητας ανήκουν, διαχρονικά, στην

Αστυνομία , την οποία ο Δήμος έχει συνδράμει, με ίδια
έσοδα,  κάτι που ουδέποτε έχει συμβεί στα χρονικά του
Ελληνικού Κράτους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η
δωρεάν διάθεση δύο δημοτικών κτιρίων για τη στέγαση
του ΑΤ Ζεφυρίου και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτ.
Αττικής και οκτώ περιπολικών 4Χ4 για την κάλυψη των
αναγκών αστυνόμευσης της περιοχής. 

“Ο ΔΗΜΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ “, ΤΟΝΙΖΕΙ Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΗ  



Συ ναγε ρ μό ς
έχει σημάνει στη
Θήβα καθώς
ε ν το π ί σ τη κ ε
πτώμα σε
προχωρημένη
σήψη σε χωράφι
στο δρόμο
Μουρίκι –
Θηβών.

Το πτώμα που
είναι σε πλήρη
απ ο σ ύ ν θ ε σ η
βρέθηκε κατά τη
διάρκεια εργα-
σιών στο δρόμο
της Θήβας μόλις ένα μέτρο από το οδό-
στρωμα.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες  κανείς δεν

μπορεί να πει με βεβαιότητα για το
πόσο καιρό το πτώμα βρισκόταν σε αυτό
το σημείο και αν ήταν πρόχειρα θαμμένο

ή τα φυσικά φαινόμενα το είχαν σχεδόν
καλύψει τυχαία.

Λόγω της προχωρημένης σήψης θα
πρέπει να εξεταστεί από ειδικό εργα-
στήριο που διενεργεί δικαστικές ανθρ-
ωπολογικές εξετάσεις σε πτωματικά
υπολείμματα και σκελετικό υλικό για την
πιθανή ταυτοποίησή του.
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Σ
υνελήφθησαν πέντε ανήλικοι ηλικίας από 12
έως 15 ετών μέλη της εγκληματικής ομάδας
που προέβαινε συστηματικά σε ληστείες και

κλοπές στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας Αχαρνών,
στο πλαίσιο συντονισμένης οργανωμένης
επιχείρησης που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της
15-9-2022 στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας Αχα-
ρνών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφ-
άλειας Δυτικής Αττικής, του Τμήματος Ασφάλειας
Αχαρνών και της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφά-
λειας Αττικής.

Σε βάρος των συλληφθέντων και τεσσάρων ταυτο-
ποιημένων μελών της συμμορίας που αναζ-
ητούνται , ηλικίας από 11 έως 15 ετών,
σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας τα
μέλη της οποίας διαπράττουν κλοπές και ληστείες
κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και
παράβαση της νομοθεσίας περί αποδεικτικής
ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων. Ακόμη, ταυτο-
ποιήθηκαν επιπλέον πέντε ημεδαποί που συνέδρ-
αμαν την εγκληματική δράση της συμμορίας ως
συνεργοί.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών ληστειών
και κλοπών στην προαναφερθείσα περιοχή με
παρόμοιο τρόπο δράσης, που χαρακτηρίζονταν
από εκδήλωση βίας σε βάρος των παθόντων, απο-
καλύφθηκε και πιστοποιήθηκε η δράση συμμορίας
ανηλίκων με αδιάλειπτη δράση, 

συγκεκριμένη δομή και κατανομή εναλλασσόμε-
νων ρόλων στα μέλη της.

Αρχηγικό ρόλο κατείχαν δύο μέλη της ομάδας
(13χρονος και 15χρονος), οι οποίοι ανέλαβαν τα
“επιχειρησιακά ηνία” της διεύθυνσης της συμμο-
ρίας από προηγούμενα ενήλικα μέλη που έχουν
συλληφθεί και φυλακιστεί σε προγενέστερο χρόνο.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της
συμμορίας στοχοποιούσαν και ακινητοποιούσαν
διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, είτε εμφανιζό-
μενοι αιφνιδιαστικά στη μέση του δρόμου, έχοντας
προηγουμένως αναπτυχθεί αθέατα στο σημείο, είτε
τοποθετώντας διάφορα εμπόδια στο οδόστρωμα.

Στη συνέχεια, τα μέλη της συμμορίας περικύκλω-
ναν το όχημα και με χρήση βίας αφαιρούσαν από
τον εκάστοτε οδηγό προσωπικά αντικείμενα και
χρηματικά ποσά.

Συμμορία ανηλίκων σκορπούσε
τον τρόμο στο Μενίδι:

Xτυπούσαν και λήστευαν οδηγούς και ντελιβεράδες
Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι ηλικίας από 12 έως 15 ετών

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Συναγερμός στη Θήβα: Βρέθηκε πτώμα 
σε προχωρημένη σήψη σε χωράφι

ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
σσυυμμμμεεττέέχχεειι  αακκόόμμηη  μμίίαα  χχρροοννιιάά

σσττηη  δδρράάσσηη  ««ΜΜΑΑΖΖΙΙ  ΠΠΙΙΟΟ
ΔΔΥΥΝΝΑΑΤΤΟΟΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΑΑΡΡΚΚΙΙΝΝΟΟ

ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΣΣΤΤΟΟΥΥ»»  

ΟΔήμος Ασπροπύργου μέσω του
Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας,
Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας στηρίζει

για μια ακόμη χρονιά τη δράση RACE FOR THE
CURE του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με
Καρκίνο του Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»  - ΜΑΖΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΜΑΣΤΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί την Κυρια-
κή 2 Οκτωβρίου 2022 στο Ζάππειο.  

Για το λόγο αυτό, προσφέρει σε 50 γυναίκες
της πόλης ΔΩΡΕΑΝ μετακίνηση και συμμετοχή
στη δράση και συγκεκριμένα στον περίπατο
των 2 χιλιομέτρων, με σκοπό να ενισχύσει το
σπουδαίο έργο του συλλόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες και
δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινω-
νείτε έως τις 22/9  στα τηλέφωνα  210-5577862
(εσωτ: 2) και 6936275205 (Μαρία Γκούμα). Θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Οι δήμοι και οι περιφέρειες
της χώρας θα πρέπει  να
υποβάλλουν αναλυτική
κατάσταση ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων προς τρίτους για
το γ΄ τρίμηνο του 2022 στον
Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του
υπουργείου Εσωτερικών, το
αργότερο μέχρι 15 Οκτωβρίου
σύμφωνα με οδηγία του
υπουργείου.

Μετά την παρέλευση της
ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός
διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι
διαθέσιμος για την ανάρτηση του

αρχείου.

Επίσης το υπουργείο
Εσωτερικών υπενθυμίζει  ότι οι
φορείς θα πρέπει να προβούν

ΥΠΕΣ: Μέχρι 15/ 10 η υποβολή των
στοιχείων για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις

δήμων και περιφερειών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ   ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Τμήμα Προμηθειών  
τηλ : 213 2047330
e mail :

m a g e i r i a @ h a i d a r i . g r

Ημ/ν ια:  15/09/2022
Αρ.Πρωτ.:  54748

Χαϊδάρι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
Αν οικτό Διεθν ή Ηλεκτρο-

ν ικό Διαγων ισμό άν ω των
ορίων  για τη προμήθεια με
τίτλο «Εν εργειακή Αν αβάθμι-
ση Συστήματος Οδοφ ωτισμού
του Δήμου Χαϊδαρίου» 

Ο προϋπολογισμός της Προ-
μήθειας, ανέρχεται στο ποσόν
των 3.621.074,66€ συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
2.920.221,50€ ΦΠΑ:
700.853,16€) και περιλαμβά-
ν ε ι :  

Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η βελτίωση της ενεργεια-
κής απόδοσης του Δημοτικού
οδοφωτισμού, μέσω της αντικα-
τάστασης συμβατικών φωτι-
στικών σωμάτων και λαμπτήρ-
ων με νέα φωτιστικά σώματα,
σύγχρονης τεχνολογίας LED. 

Αναλυτικότερα με την παρ-
ούσα προβλέπεται η προμήθεια
και εγκατάσταση του παρακάτω
ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ :  

i. 4.235 φωτιστικών σωμά-
των σύγχρονης τεχνολογίας
LED, - Κωδικός CPV: 3499300-
4

ii. Συστήματος τηλεδιαχείρι-
σης σε επίπεδο φωτιστικού,
Κωδικός CPV: 42961200-2

iii. 100 τμχ αυτόνομα φωτο-
βολταϊκά φωτιστικά LED με
χαλύβδινο ιστό. Κωδικός CPV:
3 4 9 9 1 0 0 0 - 0

Η εγκατάσταση του προμηθ-
ευόμενου εξοπλισμού θα πραγ-
ματοποιηθεί στους δρόμους και
τις πλατείες του Δήμου, όπως

έχουν προσδιοριστεί στην
μελέτη “Εξοικονόμηση Ενέργει-
ας στο Δημοτικό Δίκτυο Ηλεκ-
τροφωτισμού” που έχει εκπονή-
σει ο Δήμος Χαϊδαρίου.

Το σύνολο της προσδιοριζό-
μενης δαπάνης για την αποπ-
ληρωμή της Ενεργειακής Ανα-
βάθμισης καλύπτεται
απολύτως από τα εφαρμοζόμε-
να Τέλη Ηλεκτροφωτισμού του
Δ ή μ ο υ  

Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει την πίστωση
με Κ.Α.: 20.7135.0002 με σχετι-
κή πίστωση ύψους 452.634,33€
του προϋπολογισμού του
Δήμου Χαϊδαρίου των οικονο-
μικών ετών, 2023, 2024, 2025,
2026, 2027, 2028, 2029 &
2 0 3 0 .

Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται σε δώδεκα (12) μήν ες
από την  επομέν η της υπογρα-
φ ής της σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του
φυσικού και οικονομικού αντι-
κειμένου της σύμβασης δίδεται
στην υπ. αρ. 54747/2022 δια-
κήρυξη και στις υπ. αρ. 27 και
28/2022 Μελέτες της Τεχνικής
Υπηρεσίας, τα οποία αποτε-
λούν αναπόσπαστο μέρος της. 

Η υλοποίηση της παρούσας
προμήθειας, θα διενεργηθεί
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
καθώς και στο πλαίσιο της με
αριθ. πρωτ. 54747/2022 Δια-
κήρυξης και της Προκήρυξης
στην υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με Αριθμό
Αναφοράς Δημοσίευσης
2022/S 179-503921

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το
κριτήριο της πλέον συμφέρου-
σας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει βέλτιστης
σχέσης Ποιότητας – Τιμής.

Η διαδικασία δημοπράτησης
θα διενεργηθεί με χρήση του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και
Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
(Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr), με
Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
172011 και η καταληκτική ημε-
ρομηνία ηλεκτρονικής υποβο-
λής των προσφορών είναι η
26/10/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Η ηλεκτρον ική αποσφ ράγι-
ση των  προσφ ορών  θα γίν ει
την  03/11/2022 και ώρα 14:00
μ . μ .

Οι προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα δέκα
(10)μηνών από την επόμενη
της διενέργειας ημερομηνίας
υποβολής προσφορών. Αντι-
προσφορές δεν γίνονται δεκ-
τ έ ς .

Για την έγκυρη συμμετοχή
στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, κατατίθε-
ται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφ-
έροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής υπολογιζόμενη σε
ποσοστό 2% επί της εκτιμώμεν-
ης αξίας εκτός ΦΠΑ για κάθε
Τ μ ή μ α .

Τα έγγραφα της σύμβασης
είναι διαθέσιμα για ελεύθερη,
πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκ-
τρονική πρόσβαση μέσω της
διαδικτυακής πύλης
(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Κάθε είδους επι-
κοινωνία και ανταλλαγή πληρ-
οφοριών πραγματοποιείται
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω
πληροφορίες είναι διαθέσιμες
στην ιστοσελίδα της Αναθέτου-
σας Αρχής www.haidari.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
για οποιαδήποτε διευκρίνιση
να επικοινωνούν τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες με το Τμήμα
Προμηθειών, Στρ. Καραϊσκάκη
138 & Επαύλεως, Τ.Κ. 12461,
2ος όροφος, τηλ. 2132047330 -
3 1 7 .

Το πλήρες σώμα της Διακήρ-
υξης του διαγωνισμού θα ανα-
ρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή
(.pdf) στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ.
Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση
στη Συγγραφή Υποχρεώσεων
και τα λοιπά τεύχη του παρόν-
τος διαγωνισμού στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου
w w w . h a i d a r i . g r .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Σε κάποιες περι-
πτώσεις θύματα της
εγκληματικής τους δρα-
στηριότητας έπεσαν
θύματα οδηγοί  ταξί ,
τους οποίους
καλούσαν, είτε τηλεφω-
νικά, είτε μέσω εφαρ-
μογών, καθώς και διε-
ρχόμενοι διανομείς.

Την ίδια μεθοδο-
λογία της αιφνιδιαστι-
κής επίθεσης ομάδας
μελών της συμμορίας
ακολουθούσαν και σε
βάρος διερχόμενων
πεζών πολιτών.

Από την προανακριτι-
κή έρευνα της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας
Δυτικής Αττικής,
εξιχνιάστηκαν:

-17- ληστείες σε
βάρος διερχόμενων
οδηγών οχημάτων,

-7- ληστείες σε βάρος
οδηγών ταξί,

-3- ληστείες σε βάρος
διερχόμενων πεζών,

-1- ληστεία σε βάρος
μαθητών έξωθεν σχο-
λικού συγκροτήματος,

-8- κλοπές από
οδηγούς ταξί  και
οχημάτων,

-3- κλοπές από διε-
ρχόμενους πεζούς,

-1- κλοπή από οικία
και

-1- κλοπή από σχο-
λικό κτίριο

Οι συλληφθέντες
οδηγήθηκαν στον κ.
Εισαγγελέα Ανηλίκων
Αθηνών.

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3
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Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής
το Φιλανθρωπικό Δείπνο Αγάπης του

Συλλόγου Γυναικών Γλυφάδας με
Καρκίνο του Μαστού Μαζί Για Τη Ζωή

Τ
η βούληση της Περιφέρειας ν α συν εχ ίσει ν α
υποστηρίζει εν εργά το γεν ν αίο αγών α των
γυν αικών  εν άν τια στον  καρκίν ο του μαστού,

διαμήν υσε ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης,
χ αιρετίζον τας το Φιλαν θρωπικό Δείπν ο Αγάπης που
διοργάν ωσε ο Σύλλογος Γυν αικών  Γλυφάδας με
Καρκίν ο του Μαστού Μαζί Για Τη Ζωή υπό την  αιγίδα
της Περιφέρειας Αττικής,  για την  Υποστήριξη της
Ελλην ικής Αν τικαρκιν ικής Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε
στο Παλαιό Δημαρχ είο Γλυφάδας, παρουσία του
Δημάρχ ου Γλυφάδας Γ. Παπαν ικολάου, βουλευτών ,
Αν τιπεριφερειαρχ ών  και στελεχ ών  της Αυτο-
διοίκησης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Σάσα Πατεράκη
βράβευσε τον  Περιφερειάρχ η για την  προσφορά και
τη υποστήριξη του στο Σύλλογο Καρκιν οπαθών  Γλυφ-
άδας. 

Στο πλαίσιο των  βραβεύσεων  ,Βραβεία απον εμήθη-
καν  στην  Αν τιπεριφερειάρχ η Νότιου Τομέα Δ. Νάν ου
όπως και στην  Αν τιπεριφερειάρχ η Ηλεκτρον ικής
Διακυβέρν ησης και Ιατρό Μ. Κουρή για τα όσα έχ ουν
προσφέρει στον  Σύλλογο αλλά και στον  Πρόεδρο της
Ελλην ικής Αν τικαρκιν ικής Εταιρείας Ε. Φιλόπουλο. 

Την  εκδήλωση πλαισίωσαν  ο διεθν ούς Φήμης
Τεν όρος Ευάγγελος Γιαμούρης και ο Οίκος Τραν ούλη
με επίδειξη μόδας.

Παραβρέθηκαν , μεταξύ άλλων , ο Πρόεδρος του Περ-
ιφερειακού Συμβουλίου Χ. Θεοδωρόπουλος, , η Υφ.
Μεταν άστευσης και Ασύλου Σ. Βούλτεψη, η ευρωβου-
λευτής της ΝΔ Άν ν α Μισέλ Ασημακοπούλου, ο εκπρ-
όσωπος τύπου της ΝΔ Τ. Γαϊτάν ης, ο πρώην  υπο-
υργός Χ. Θεοχ άρης, οι βουλευτές της ΝΔ Γ. Καλλιάν ος,
Μ. Παπαδημητρίου, Β. Σπαν άκης, η Αν τιπεριφερει-
άρχ ης Ν. Τομέα Δ. Νάν ου, η Αν τιπεριφερειάρχ ης
Ηλεκτρον ικής Διακυβέρν ησης Μ. Κουρή, ο Πρόεδρος
της Ελλην ικής Αν τικαρκιν ικής Εταιρείας Ε. Φιλόπου-
λος, η σχ εδιάστρια και Πρόεδρο του κιν ήματος “Take
me Home” Α. Τραν ούλη και στελέχ η της Αυτο-
διοίκησης.

Χαιρετίζον τας την  εκδήλωση ο κ. Πατούλης
συν εχ άρη την  κα Σάσα Πατεράκη για το έργο της
κάν ον τας λόγο για έν α βαθιά ευαισθητοποιημέν ο
Σύλλογο ως προς τα προβλήματα που αν τιμετωπίζει η
σύγχ ρον η κοιν ων ία και πρόσθεσε μεταξύ άλλων  :
«Οι Γυν αίκες που δίν ουν  γεν ν αία μάχ η με τον
καρκίν ο είν αι πρότυπο και πηγή έμπν ευσης. Είμαστε
όλοι ευαισθητοποιημέν οι και θέλω ν α υπογραμμίσω
πως αυτές οι γυν αίκες που δίν ουν  αυτή τη μάχ η δεν
πρέπει ν α ν ιώθουν  και δεν  είν αι μόν ες.  

Θα παραμείν ουμε στο πλευρό τους. Χειροκροτούμε
το έργο του Συλλόγου και κλείν ον τας θέλω ν α επι-
σημάν ω τόσο ως Περιφερειάρχ ης όσο και ως Πρόεδρ-
ος του Ιατρικού Συλλόγου Αθην ών  ότι θα συν εχ ίσουμε
ν α είμαστε αρωγοί στην  προσπάθειά σας». 

Ξεκινά για δεύτερη χρονιά η “Σχολή 
Γονέων” του Δήμου Αχαρνών 
Δωρεάν και χωρίς υποχρεωτική συμμετοχή για όλους τους γονείς της πόλης

Ξ
εκιν ά την  Τετάρτη 21
Σεπτεμβρίου, η «Σχ ολή
Γον έων » του Δήμου

Αχ αρν ών  η οποία συν εχ ίζει για
δεύτερη χ ρον ιά τη λειτουργία της
μετά την  περυσιν ή πετυχ ημέν η
πορεία της.

Η δράση πραγματοποιείται  από
τους Ψυχ ολόγους της Κεν τρικής
Δομής του Διευρυμέν ου Κέν τρου
Κοιν ότητας και τον  Αν τιδήμαρχ ο
Γιώργο Πετάκο σε συν εργασία με
την  Αν τιδήμαρχ ο Χριστίν α
Κατσαν δρή και τη Δ/ν ση Παιδείας,
Δια Βίου 

Μάθησης & Νέας Γεν ιάς.

Στόχ ος της δράσης είν αι η
συμβουλευτική και εκπαίδευση κάθε
γον έα στο σύν θετο γον εϊκό ρόλο
όπως διαμορφών εται από τις
σύγχ ρον ες κοιν ων ικοοικον ομικές
συν θήκες. 

Απευθύν εται σε γον είς παιδιών
όλων  των  ηλικιών , παρέχ ει
χ ρήσιμες γν ώσεις, για το
οικογεν ειακό και το σχ ολικό
περιβάλλον  καθώς και αν ταλλαγή
εμπειριών  και ευκαιρίες για
προβληματισμό.

Οι γον είς που εν διαφέρον ται ν α 
συμμετάσχ ουν  στις συγκεν

τρώσεις της «Σχ ολής Γον έων »,
θα προσέρχ ον ται στην  Αίθουσα
Εκδηλώσεων  του Δήμου Αχ αρν ών
κάθε Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. έως
11.30π.μ..

Η συμμετοχ ή των  γον έων  δεν  θα
είν αι υποχ ρεωτική και θα είν αι
ΔΩΡΕΑΝ.

Για περαιτέρω πληροφορίες και
δήλωση συμμετοχ ής οι υπεύθυν οι
επικοιν ων ίας είν αι οι Ψυχ ολόγοι του
Διευρυμέν ου Κέν τρου Κοιν ότητας

Σ
την επισκευή και ανακατασκευή εννέα δρόμων που
παρουσιάζουν μεγάλη κλίση, στη συνοικία της Ζωφρ-
ιάς, προχώρησε ο Δήμος Φυλής, εξασφαλίζοντας

καλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση πεζών και οχημάτων,
βελτιώνοντας τη συνολική
εικόνα του οδικού δικτύου της
συνοικίας και αναβαθμίζον-
τας αισθητικά την περιοχή.

Πρόκειται για τους
πρώτους εννέα δρόμους
μεγάλης κλίσης, ενώ σύντο-
μα αναμένεται να ξεκινή-
σουν οι εργασίες ανακατασ-
κευής και σε άλλους
αντίστοιχους δρόμους της
συνοικίας. 

Ειδικότερα, ανακατασκε-
υάστηκαν δρόμοι, πεζόδρο-
μοι και πεζοδρόμια με
μεγάλη κατά μήκος κλίση,
όπου το οδόστρωμα είτε είχε
υποστεί εκτεταμένες ζημι-
ές, είτε λόγω παλαιότητας,
είχε χάσει μεγάλο μέρος
των αντιολισθηρών ιδιοτή-
των του. 

Τη μελέτη με τίτλο “Εργασίες συντήρησης και ανακατασκε-
υής οδοστρωμάτων μεγάλων κλίσεων στο Δήμο Φυλής”, εκπόν-
ησε η Τεχνική Υπηρεσία και το έργο υλοποιήθηκε με ίδιους

πόρους του Δήμου. “Η ανακατασκευή έγινε με αντιολισθηρό
“κτενιστό” οδόστρωμα από σκυρόδεμα, το οποίο εξασφαλίζει
την ασφαλή μετακίνηση πεζών και οχημάτων, και χρησιμοποι-
ήθηκαν υλικά που πληρούν πλήρως τις απαραίτητες προδια-

γραφές για το απαιτητικό
αυτό έργο” επεσήμανε ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικής
Υπηρεσίας Θανάσης
Σχίζας.

“Η διαρκής συντήρηση,
βελτίωση και αναβάθμιση
του οδικού δικτύου του Δήμου
Φυλής είναι έργο συνεχές
και αδιάλειπτο για τη
Διοίκησή μας με σκοπό
άρτιες οδικές υποδομές και
εξασφάλιση οδικής ασφά-
λειας για τους δημότες μας,
πεζούς και οδηγούς”, τονίζει
ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς. “Έχουμε καταφ-
έρει όχι μόνο να ανα-
βαθμίσουμε τεχνικά το
μεγαλύτερο μέρος του οδι-
κού δικτύου του Δήμου, αλλά
και να το επεκτείνουμε, με

χάραξη νέων οδών και ασφαλτόστρωση χωματόδρομων,
βελτιώνοντας την καθημερινότητα των δημοτών μας”, καταλή-
γει ο Χ. Παππούς. 

Ανακατασκευή 9 δρόμων με μεγάλη 
κλίση στη Ζωφριά 
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Υπογράφηκε την Πέμπτη
15 Σεπτεμβρίου η σύμβαση
μεταξύ του Δημάρχου Αχα-
ρνών Σπύρου Βρεττού και
του αναδόχου εργολάβου
για την αναβάθμιση και
συντήρηση τριών ανοικτών
γηπέδων του Δήμου υπό την
επίβλεψη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου.

Συγκεκριμένα, οι επεμβά-
σεις αναβάθμισης και
βελτίωσης θα πραγματοποι-
ηθούν στα:

1) Ανοικτό γήπεδο ποδο-
σφαίρου Αγίας Άννας

2) Ανοικτό γήπεδο καλαθο-
σφαίρισης Αγίας Άννας

3) Ανοικτό γήπεδο καλαθο-
σφαίρισης Αγίου Διονυσίου

Οι δράσεις αναβάθμισης
και συντήρησης αφορούν

στην αντικατάσταση του χλο-
οτάπητα του Γηπέδου Αγίας

Άννας, στην αντικατάσταση
των δαπέδων των αγωνι-
στικών χώρων των Γηπέδων
καλαθοσφαίρισης και στην
εγκατάσταση ηλεκτροφωτι-
σμού σε αυτά καθώς και
στην αντικατάσταση της
περίφραξης του Γηπέδου
καλαθοσφαίρισης Αγίας
Άννας. Οι επεμβάσεις περι-
λαμβάνονται στην ενταγμένη
Πράξη «Αναβάθμιση Αθλ-
ητικών Εγκαταστάσεων
Δήμου Αχαρνών» στο
πλαίσιο του Προγράμματος:
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» και ο
προϋπολογισμός τους
ανέρχεται στο ποσό των
251.530,19 €.

Δήμος Αχαρνών:  Αναβαθμίζονται τρία ανοικτά γήπεδα  - Υπογράφηκε η σχετική σύμβαση

Α.Σ.Ο.Δ Ασπροπύργου 
ΟΛΗ Η ΠΟΛΗ ΠΑΙΖΕΙ HANDBALL!
Οι Εγγραφές για την αγωνιστική περιόδο 2022-2023 ξεκίνησαν!
Ελάτε ν α γν ωρίσετε τη μαγεία του Handball στον

Α.Σ.Ο.Δ Ασπροπύργου και γίν ετε η καλύτερη εκδοχ ή
του εαυτού σας!

Στον  Α.Σ.Ο.Δ Ασπροπυργου, είμαστε αφιερωμέν οι
σε εσάς τα παιδιά, και για την  εξέλιξή σας δουλεύουν
οι καλύτεροι!

Αν  είσαστε 4 ετών -17 ετών  
Έλατε ν α μας γν ωρίσετε!
Παιδαγωγοί προπον ητές.
Κατάλληλα προγράμματα για κάθε ηλικία και επίπεδο.                                                                       
Αγων ιστικά τμήματα 
Εισαγωγή στο Handball με παιγν ιώδη μορφή
Ασφαλής χ ώρος με επιπλέον  ψυχ αγωγικές δραστηρι-

ότητες
Από την  Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου σας περιμέν ουμε

όλες και όλους στο κλειστό Γυμν αστήριο του Ασπρ-
οπύργου  “Γεώργιος Θ. Τσόκας” ν α γν ωριστούμε από
κον τά και ν α γίν ουμε όλοι μαζί μία μεγάλη οικογέν εια .

Οι προπον ήσεις θα διεξάγον ται στο Κλειστό Γυμν α-
στήριο “Γεώργιος Θ. Τσόκας” και στο Κλειστό Γυμν α-
στήριο του 1ου Γυμν ασίου, υπό την  επίβλεψη του
έμπειρου και ειδικευμέν ου προπον ητή Στέλιο Αλεπου-
δέα ,  Εκπαιδευτικό, Προπον ητή ΤΕΦΑΑ.

Στόχ ος μας ν α σας μυήσουμε στο μαγικό κόσμο του
Handball και τα μυστικά του, ν α δοκιμάσετε, ν α προ-
πον ηθείτε και ν α σας γίν ει στάση ζωής!

Γν ωρίστε το πιο όμορφο άθλημα σε έν α σύγχ ρον ο
και ασφαλές περιβάλλον !

Σκοπός των  προσπαθειών  μας είν αι ν α σας προσφ-
έρουμε τις κατάλληλες συν θήκες και τα ερεθίσματα για
ν α αν ακαλύψετε, ν α αν απτύξετε και ν α εκφράσετε τα
σωματικά και ψυχ ικά σας χ αρίσματα, και ν α μεγιστο-
ποιήσετε κάθε δυν ατότητά σας

Η άμιλλα, η ευγέν εια και ο σεβασμός, αξίες τις οποίες
πρεσβεύουμε, αποτελούν  τα θεμέλια της αθλητικής
παιδείας και τον  ασφαλή δρόμο για μια καλύτερη κοι-
ν ων ία.

Οι αθλητές και οι αθλήτριές μας είν αι υπό την  διατρο-
φική καθοδήγηση και παρακολούθηση του Διαιτολογι-
κού Γραφείου "Χριστόπουλος Νικ. Ηλίας" με σκοπό την
κατάλληλη σωματική αν άπτυξη και διάπλαση, καθώς
και για τη διατήρηση της υγείας τους και την  επίτευξη
των   καλύτερων  δυν ατών  επιδόσεων .

Τμήματα αγοριών  και κοριτσιών .
Θα υπάρχ ει έκπτωση - 25％ για εγγραφές για γεν -

ν ηθέν τες και γεν ν ηθείσες το έτος 2015-2017. Σας περ-
ιμέν ουμε!

Κάν ε την  εγγραφή σας τώρα!
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τώρα στα 
☎�6984235760 Κος Ματθαίου Νικόλαος
☎� 6983595142 Κα Χριστοφιλοπούλου Χρύσα
☎� 6949311151 Κα Ζίν α Νικολαιδη
☎� 6943738259 Κα Μαρία Ελευθερίου
ή στείλτε μήν υμα στη σελίδα μας. 
Έν αρξη εγγραφών  από 5/9/2022
as.oly mpiosdias@gmail.com

Ακολουθήστε μας στο:
Facebook: https://www.f acebook.com/Α.Σ.Ο.Δ

Ασπροπύργου
I n s t a g r a m :

https://www.instagram.com/asod_aspropy rgu
Ευχ όμαστε καλή αρχ ή και μια αθλητική χ ρον ιά με

υγεία και πολλά χ αμόγελα και επιτυχ ίες.

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Φυλής: 
Ξεκινά η διανομή τροφίμων και

ειδών βασικής ύλης στα πλαίσια
του Προγράμματος ΤΕΒΑ 



Η
νέα Στέγη που διέθεσε ο Δήμος
Φυλής προς το Σύλλογο Τσου-
κλιδίου δεν είναι η μόνη προσφο-

ρά που επεφύλαξε ο Δήμαρχος Χρήστος
Παππούς στους κατοίκους της περιοχής,
στα Τσουκλίδεια 2022, καθώς εξήγγειλε
επίσης την ανέγερση και Ιερού Ναού
Αγίας Σοφίας στην ομώνυμη πλατεία της
συνοικίας, προκαλώντας τον ενθουσιασμό
του κοινού.

«Εδώ σε αυτό τον χώρο, συν τω χρόνω,
και πιστεύω αρκετά γρήγορα, θα γίνει ο
Ναός της Αγίας Σοφίας, για να έχει το
Τσουκλίδι το δικό του ναό, και μάλιστα το
Ναό της Αγίας Σοφίας, στην Πλατεία Αγίας
Σοφίας», εξήγγειλε καταχειροκροτούμενος
ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς. Εξαγ-
γελία, που σημειολογικά πρόσφερε ακόμη μεγαλύτερη
χαρά στους δημότες της περιοχής, καθώς έγινε ανήμε-
ρα της εορτής της Αγίας Σοφίας, το Σάββατο 17 Σεπτεμ-
βρίου. Παράλληλα ο Χρήστος Παππούς πρόσθεσε ότι
«τα αιτήματα που έχουν τεθεί από το Σύλλογο και από
τους δημότες της περιοχής, βρίσκονται σε εξέλιξη και τα
προχωράμε». 

Ο Δήμαρχος δήλωσε διπλά χαρούμενος για την παρ-
ουσία του στα φετινά Τσουκλίδεια, καθώς αφ’  ενός είχε
την ευκαιρία να δει πολλούς φίλους μετά από δύο χρό-

νια περιορισμού λόγω πανδημίας, και αφ’  ετέρου γιατί
βρέθηκε και πάλι στην Πλατεία Αγίας Σοφίας η οποία
κατασκευάστηκε και με τη δική του συμβολή. 

Στην περιορισμένη μεν αλλά συνέχιση δε της δραστηρ-
ιότητας του Συλλόγου, κατά την περίοδο της πανδημίας,
αναφέρθηκε στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου Νίκος Νικολόπουλος, ενώ προανήγγειλε τις δρά-
σεις των προσεχών μηνών. 

Ο Νίκος Νικολόπουλος ευχαρίστησε επίσης τον Δήμα-
ρχο Χρήστο Παππού και τον Αντιδήμαρχο Θανάση
Σχίζα, για τη δημιουργία της νέας Στέγης για το Σύλλο-

γο, που στεγάζει την αίθουσα εκδηλώσεων,
παρ΄ ότι έχουν παραχωρηθεί και γραφεία,
και καταλήγοντας τόνισε ότι «ο Σύλλογος
συνεχίζει τις δράσεις του».

«Οι όμορφες στιγμές της εκδήλωσης να
μείνουν στην καρδιά μας ως μια όμορφη
ανάμνηση για τον πολύ δύσκολο χειμώνα
που έρχεται», ευχήθηκε η Περιφερειακή
Σύμβουλος Γιώτα Παππά και εξέφρασε την
ελπίδα «να μην ζήσουμε εμείς δυσκολότερα
απ΄ ότι έζησαν οι γονείς μας».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον αγιασμό της
νέας Αίθουσας Εκδηλώσεων του Συλλόγου
που εδρεύει στην Πλατεία Αγίας Σοφίας και
προσφέρθηκε προς το Σύλλογο από το
Δήμο Φυλής. Ο Σύλλογος ευχαρίστησε το
Δήμαρχο για την κατασκευή της νέας Στέγ-

ης και για την προμήθεια του εξοπλισμού.
Τον αγιασμό της νέας Στέγης τέλεσε ο πάτερ Νικόλα-

ος Κοτίνης, ιερέας του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, ο οποίος
ευχήθηκε τη συνέχιση της καλής επικοινωνίας με το
Σύλλογο και ευχαρίστησε το Δήμαρχο για την προσφο-
ρά του προς την τοπική κοινωνία και την ποικιλοτρό-
πως συνδρομή του προς την εκκλησία. 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την άψογη παρουσίαση
παραδοσιακών χορών από το Χορευτικό Τμήμα του
Συλλόγου και ολοκληρώθηκε με παραδοσιακό γλέντι. 
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Εγκαινίασε τη νέα Στέγη του ο Σύλλογος Τσουκλιδίου
 – Την ανέγερση Ι.Ν. Αγίας Σοφίας στην ομώνυμη πλατεία εξήγγειλε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς 

Καθαρισμός και καλλωπισμός σχολικών 
μονάδων Παραλίας Ασπροπύργου

Σ
υνεργεία του
Τ μ ή μ α τ ο ς
Καθαριότητας

και Πρασίνου του
Δήμου με φροντίδα
του Αντιδήμαρχου κ
Μ. Ψωμιαδη και του
Προέδρου του
Συλλόγου Κατοίκων
Π α ρ α λ ί α ς
Α σ π ρ ο π ύ ρ γ ο υ -
Α ν τ ι π ρ ο έ δ ρ ο υ
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η κ. Αντ.
Κ ο ν α ξ η
π ρ ο χ ώ ρ η σ α ν
εγκαίρως, όπως κάθε
χρόνο, σε εκτενή
καθαρισμό και
καλλωπισμό του
προαύλιου χώρου
του Γυμνασίου, του
Δημοτικού, του Νηπιαγωγειου και του Παιδικού Σταθμού της περιοχής καθώς και των χωρών πέριξ αυτού προκειμένου
να είναι έτοιμοι για να υποδεχθούν εκπαιδευτικούς και παιδιά.

«Υιοθετώ μια πλατεία της πόλης
μου» στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-
Καματερού
Ο Δήμος Αγίων  Αν αργύρων -Καματερού, συμμετέχ ει

εν εργά με διάφορες δράσεις,  στην  Ευρωπαϊκή Εβδο-
μάδα Κιν ητικότητας.
Στο πλαίσιο

αυτό διορ-
γαν ώθηκε δράση
προσβασιμότ-
ητας, με τίτλο
«Υιοθετώ μια
πλατεία της
πόλης μου», με
συμβολικό καθα-
ρισμό και αν θο-
φύτευση, στην
πλατεία
Τσούμπας, σε
συν εργασία με το
4ο Δημοτικό
Αγίων  Αν αργύρ-
ων . Στη δράση παρευρέθηκε και ο δήμαρχ ος της περ-
ιοχ ής Σταύρος Τσίρμπας, ο οποίο συν ομίλησε με τους
μαθητές και φύτεψε μαζί τους λουλούδια.



Τ
α «ΘΡΙΑΣΙΑ 2022», πιστά στον ρόλο τους,
συνεχίζουν να φιλοξενούν πρωτοπορια-
κές δράσεις και ημερίδες αφιερωμένες
στο τρίπτυχο «Πολιτισμός – Περιβάλλον

– Τέχνη». Έτσι, την Δευτέρα και Τρίτη, 12-13
Σεπτεμβρίου, προβλήθηκε, στο Δημοτικό Κινημα-
τοθέατρο «Γαλαξίας» η πολυβραβευμένη ταινία του
Ρόμαν Πολάνσκι “AN OFFICER AND A SPY”
(2019), η οποία και απέσπασε  τον Αργυρό Λέοντα
στο πρόσφατο Φεστιβάλ Βενετίας. Ένα κατασκοπικό
και νομικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά
γεγονότα, που θέτει ερωτήματα, στον θεατή, περί
ρατσισμού, κοινωνικής ισότητας, δικαιοσύνης και
ηθικών αξιών.  

Στην πορεία, την Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου, στην Αίθ-
ουσα Εκδηλώσεων «Δημήτριος Καλλιέρης» του Πνευμα-
τικού Κέντρου, έλαβε χώρα η Θεματική Εκδήλωση με
τίτλο «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΚΑΙΡΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με ομιλητές τον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργο Αμυρά και τον
Μετεωρολόγο, κ. Γιάννη Καλλιάνο και συντονίστρια το
μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής «ΘΡΙΑΣΙΑ 2022», κ.
Μαρία Ρηγάτου. 

Τους ομιλητές καλωσόρισε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαος Μελετίου με έναν σύντομο χαιρετισμό στον
οποίο αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο και επίκαιρο ενδιαφέρον
που παρουσιάζει η συγκεκριμένη
εκδήλωση.  

Οι ομιλητές, έκαναν σαφές με
τον πιο κατηγορηματικό τρόπο
ότι, η «κλιματική αλλαγή» έχει
μεταμορφωθεί σε «κλιματική
κρίση», και πως είναι ζωτικής
σημασίας  πλέον η θερμοκρασία
του πλανήτη να συγκρατηθεί,
διαπίστωση που κάνει επιτακτική
την ανάγκη για «στροφή» στην
πράσινη ενέργεια. 

Αφού λοιπόν, ανέλυσαν τις
θέσεις τους, απάντησαν σε ερω-
τήσεις του κοινού, κλείνοντας την
ομιλία τους με το εξής μήνυμα:
μπορούμε να ατενίσουμε ένα
μέλλον, με περισσότερη θετικότ-
ητα, αρκεί να υιοθετήσουμε νέες
αειφόρες τεχνολογίες και νέες
βιώσιμες νοοτροπίες.  

Τη σκυτάλη έλαβαν, την Πέμ-

πτη, 15 Σεπτεμβρίου, στο Ρολόι της πόλης, τα Εγκαίνια
της  πολυθεματικής και διαδραστικής Έκθεσης Καλλι-
τεχνών Ασπροπύργου, στην οποία συμμετείχε, δυναμικά,

πλήθος διαφόρων καλλιτεχνών της πόλης, με επιμελητή
της έκθεσης το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής
«ΘΡΙΑΣΙΑ 2022», κ. Κωνσταντίνο Βερούτη.

Η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, κ. Γεωργία
Πηλιχού, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και
ευχαρίστησε θερμά τους Καλλιτέχνες για τη συμμετοχή
τους ανέφερε ότι, στόχος του Πνευματικού Κέντρου είναι
να συνεχίσει να διοργανώνει παρόμοιες πολιτιστικές
εκδηλώσεις για την ανάδειξη του Πολιτισμού, ενώ δεν
παρέλειψε να αναφέρει το μήνυμα του Δημάρχου Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου το οποίο ανέφερε: « Ο
τόπος μας έχει αναδείξει - και είμαι σίγουρος θα
συνεχίσει- δημιουργικές προσωπικότητες με αστείρευτο
ταλέντο, ιδιαίτερη έμπνευση και πρωτότυπη καλλιτεχνική
έκφραση. Όπως ο Ασπρόπυργος του σήμερα φιλοξενεί
διαφορετικές κουλτούρες, έτσι και η σημερινή έκθεση
φιλοξενεί διαφορετικά είδη τεχνών και τεχνοτροπίων. Ο
Δήμος μας ήταν, είναι και θα είναι αρωγός και συμπαρα-
στάτης των Καλλιτεχνών ‘καλλιεργώντας’ δράσεις για την
ανάδειξή τους». 

Στις εκδηλώσεις έδωσαν το παρόν: Ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής, κ. Αθανάσιος Μπούρας, ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύνης, κ. Γεώργιος Κώτσηρας, ο Γραμματέας της Βου-
λής, κ. Ευάγγελος Λιάκος, ο Αντιπεριφεριάρχης Δυτικής
Αττικής, κ. Ελευθέριος Κοσμόπουλος, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Θεμιστοκλής Τσόκας, οι Αντι-
δήμαρχοι: Αντώνιος Καραμπούλας, Μιχαήλ Ψωμιάδης,
Μελέτιος Μπουραντάς, Ιωάννης Νέζης, η Πρόεδρος του
Πνευματικού Κέντρου, κ. Γεωργία Πηλιχού, ο Πρόεδρ-
ος της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, ο
Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Αβραάμ
Κωνσταντινίδης, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π., κ. Γεώργιος
Φίλης, ο Πρόεδρος του AtticaTV και Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος Νέων Κοινωνικών Δομών, κ.
Δημήτριος Καγιάς  καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.
Ιωάννης Ηλίας, κ. Κρεούζα Αβραάμ, Αλέξανδρος
Μυλωνάς, Μαρία Λιάκου, Ευάγγελος Μουζάκας, Αλέ-
ξανδρος Τσίγκος και Αγησίλαος Τσίγκος. Παράλληλα,
τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμα-
ρχος Μεγαρέων, κ. Γρηγόριος Σταμούλης και ο  Αντι-
δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Φυλακτός, ο Πολιτευτής της
Ν.Δ. κ. Ανδρέας Τσόκος ο Πρόεδρος του Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Γεώργιος Παπαμανώλης –
Ντόζας , ο Αντιπρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ.
Αντώνιος Κοναξής και το μέλος του Δ.Σ. του  Πνευματι-
κού Κέντρου και, η κ. Μαρία Ρηγάτου.    
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Σε τροχιά εξέλιξης τα «ΘΡΙΑΣΙΑ 2022»
με ππρρωωττοοπποορριιαακκέέςς  δδρράάσσεειιςς  κκααιι  ηημμεερρίίδδεεςς  ααφφιιεερρωωμμέέννεεςς  
σσττοο  ττρρίίππττυυχχοο  ««ΠΠοολλιιττιισσμμόόςς  ––  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν  ––  ΤΤέέχχννηη»»



Π
ροβλήματα με την  τροφοδοσία
στα καυσόξυλα παρατηρείται τις
τελευταίες ημέρες, καθώς οι

πολίτες στρέφον ται σε οποιαδήποτε
δυν ατή εν αλλακτική για θέρμαν ση και
ν α είν αι προετοιμασμέν οι από τώρα για
τον  χ ειμών α.

Σύμφων α, μάλιστα, με ρεπορτάζ του
Open, λόγω της εν εργειακής κρίσης
έχ ουν  αλλάξει τα πράγματα με την  τρο-
φοδοσία στα μεγάλα αστικά κέν τρα,
όπως στην  Αττική. Παράλληλα, οι τιμές
έχ ουν  αυξηθεί κατά πάν ω από 20%,
εν ώ ο χ ρόν ος αν αμον ής για παραλαβή
των  παραγγελιών  είν αι από τα μέσα
Σεπτεμβρίου πάν ω από έν ας μήν ας.

Για το αν  θα μπορούσαν  οι έμποροι
ν α εξυπηρετήσουν  την  ιδιαίτερα μεγάλη
ζήτηση, μίλησε στο καν άλι ο πρόεδρος
εμπόρων  στερεών  καυσίμων  Αττικής.

«Το πρόβλημα έχ ει ν α κάν ει με την
εξυπηρέτηση. 

Αν  βγείτε εσείς τώρα ν α
πάρετε ξύλα, θα εξυπηρετ-
ηθείτε από 10 έως 30 μέρες»
είπε ο Γιάν ν ης Σακελλαράκ-
ης. «Αν αγκαστήκαμε και
σταματάμε, βάζουμε λίγο
φρέν ο στις παραγγελίες για
ν α μπορέσουμε ν α εξυπηρε-
τήσουμε τις ήδη υπάρχ ου-
σες».

«Αλλά το πρόβλημα δεν
είν αι μόν ο η εξυπηρέτηση,
το θέμα είν αι το αποθεμα-

τικό. Θα υπάρξει πρόβλημα τον
Γεν άρη-Φλεβάρη με μαθηματική ακρίβεια
από το αποθεματικό».

Για τις τιμές, αν έφερε ο ίδιος:

«Όταν  υπάρχ ει φυσιολογική αύξηση
20% επειδή υπάρχ ουν  στα μεταφορικά
και οι προμηθευτές, τότε η πηγή θα έχ ει
αύξηση».

Υπάρχ ει πιθαν ότητα ν α ξεμείν ει από
ξύλα η Αθήν α;

«Το πρόβλημα είν αι στη διαθεσιμότ-
ητα. Δεν  θα υπάρχ ει ξύλο τον  Γεν άρη.
Έχ ουν  κλείσει οι πηγές, δεν  έρχ ον ται
τα ξύλα, δεν  φτάν ουν  τα ξύλα στην
Αθήν α, δεν  τους συμφέρει τους εμπόρ-
ους.

Έχ ει κλείσει η Ρουμαν ία, Σερβία, Βου-
λγαρία. Δεν  μπαίν ει τίποτα μέσα.»
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Ξύλα για τζάκι: Πάνω από 20% οι τιμές,
λίστα αναμονής ένα μήνα στην Αθήνα

Στ. Πιτσιόρλας: Κατέθεσε μήνυση κατά του
πρώην διοικητή της ΕΥΠ Γιάννη Ρουμπάτη

Μήν υση κατά του πρώην  διοικητή της ΕΥΠ Γιάν ν η Ρουμπάτη κατέθε-
σε ο Στέργιος Πιτσιόρλας, πρώην  πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ.
Ειδικότερα, σε γραπτή του δήλωση αν αφέρει: "Σήμερα το πρωί, όπως

είχα προαν αγγείλει, δια του εκπροσώπου μου καθηγητή κ. Χρήστου
Μυλων όπουλου κατέθεσα μήν υση κατά του πρώην  διοικητή της ΕΥΠ
κ. Ρουμπάτη για όσα είπε και έπραξε εν αν τίον  μου".

Επίδομα φυσικού αερίου:
Στόχος η κάλυψη 
του 50% της αύξησης
και η μείωση της 
κατανάλωσης

Με το επίδομα για το φυσικό αέριο
στόχ ος της κυβέρν ησης είν αι ν α
καλύψει τουλάχ ιστον  το 50% της
αύξησης - Τα ν έα μέτρα θα περιλαμβά-
ν ουν  και κίν ητρα εξοικον όμησης,
ώστε ν α μειωθεί όσο γίν εται η καταν ά-
λωση φυσικού αερίου

Οι τιμές του φυσικού αερίου και τα
υψηλά τιμολόγια που θα κληθούν  ν α
πληρώσουν  εκατον τάδες χ ιλιάδες ν οι-
κοκυριά που χ ρησιμοποιούν  φυσικό
αέριο για τη θέρμαν σή τους, είν αι το
πρόβλημα που θα κληθεί ν α λύσει
αυτή την  εβδομάδα η κυβέρν ηση.

Με τα ν έα κεφάλαια που αν αμέν εται
ν α συγκεν τρωθούν  στο Ταμείο Εν ερ-
γειακής Μετάβασης από τη φορολόγ-
ηση των  πετρελαϊκών  εταιρειών , αλλά
και με τη συν εισφορά του προϋπολο-
γισμού η κυβέρν ηση στοχ εύει ν α
καλύψει τουλάχ ιστον  το 50% της
αύξησης και οι επίσημες αν ακοιν ώσεις
αν αμέν ον ται μέσα στην  εβδομάδα
που έρχ εται.

Εκτιμήσεις της αγοράς κάν ουν  λόγο
για πεν ταπλάσιες τιμές στο φυσικό
αέριο φέτος, αν  η τιμή του TTF κιν είται
κον τά στα 200 ευρώ η μεγαβατώρα.
Από 1000 ευρώ που ήταν  το μέσο ετή-
σιο κόστος για το φυσικό αέριο αν αμέ-
ν εται ν α φτάσει τα 4-5.000 ευρώ.

Με το επίδομα για το φυσικό αέριο
στόχ ος της κυβέρν ησης είν αι ν α
μειώσει το εύρος των  αυξήσεων  και ν α
κάν ει δυν ατή την  αποπληρωμή των
λογαριασμών . Ταυτόχ ρον α, αν αφέρ-
ουν  πληροφορίες, τα ν έα μέτρα θα
περιλαμβάν ουν  και κίν ητρα εξοι-
κον όμησης, ώστε ν α μειωθεί όσο γίν ε-
ται η καταν άλωση φυσικού αερίου.

Σημειών εται ότι από την  πλευρά
των  εταιρειών  προμήθειας φυσικού

αερίου, εκφράζεται αγων ία για το αν  θα
μπορέσουν  οι καταν αλωτές ν α αποπ-
ληρώσουν  τους λογαριασμούς τους,
τον ίζον τας τον  κίν δυν ο ν α αυξηθούν
τα ληξιπρόθεσμα αυξάν ον τας το ρίσκο
για την  επιβίωση των  εταιρειών .

Κίν ητρα εξοικον όμησης και στο
επίδομα θέρμαν σης

Και μέσω του επιδόματος θέρμαν σης
επιχ ειρείται από την  κυβέρν ηση μείω-
ση της καταν άλωσης φυσικού αερίου.
Όπως ήδη αν ακοιν ώθηκε, για φέτος
προβλέπεται αύξηση του κον δυλίου
για το επίδομα θέρμαν σης κατά 70%,
με ταυτόχ ρον η διεύρυν ση του αριθμού
των  δικαιούχ ων  και «μπόν ους» για
όσους δικαιούχ ους καταν αλώσουν  για
πρώτη φορά φέτος, πετρέλαιο ή άλλες
μορφές καυσίμου, πλην  φυσικού
αερίου.

Το επίδομα θέρμαν σης χ ορηγείται
για αγορές πετρελαίου ή φυσικού
αερίου ή άλλων  καυσίμων  θέρμαν σης
από τους δικαιούχ ους, καθώς και για
αγορές καυσόξυλων  ή πέλλετ από
δικαιούχ ους που διαμέν ουν  μόν ιμα σε
ορειν ές περιοχ ές με πληθυσμό μέχ ρι
3.500 κατοίκους.

Ομως, όπως αν ακοίν ωσε ο πρωθυ-
πουργός, όποιος δικαιούχ ος δεν  χ ρη-
σιμοποιήσει φυσικό αέριο και αλλάξει
τρόπο θέρμαν σης θα λάβει διπλό
επίδομα.

Το ν έο και εν ισχ υμέν ο επίδομα θέρ-
μαν σης που θα δοθεί φέτος θα
στοχ εύει στην  εν ίσχ υση 1,3 εκατ.
ν οικοκυριών , κυρίως όσων  διαμέν ουν
σε «ψυχ ρές» περιοχ ές της χ ώρας και
την  χ ορήγηση του επιδόματος σε περ-
ισσότερους.

Πέρυσι το επίδομα θέρμαν σης έλα-
βαν  827.575 δικαιούχ οι, στους οποίο-
υς καταβλήθηκαν  166 εκατ. ευρώ
περίπου (περίπου 2 εκατ. ευρώ έμει-
ν αν  αδιάθετα) με τη μέση επιδότηση
ν α αν έρχ εται στα 200 ευρώ. Φέτος ο
προϋπολογισμός αυξάν εται στα 300
εκατ ευρώ και το βασικό επίδομα θα
είν αι 350 ευρώ.

Κ. Καραμανλής: Το α' εξάμηνο του 2023 θα έρθουν
τα πρώτα 1.300 «πράσινα» λεωφορεία
Πρώτος στόχος σύμφων α με τον  κ. Καραμαν λή, ήταν  και εξακολουθεί
ν α είν αι, η αν αν έωση του γερασμέν ου στόλου των  αυτοκιν ήτων , σε

όλα τα επίπεδα: Ι.Χ., ταξί, αστικές συγκοιν ων ίες

Τ
ο σχέδιο της Κυβέρνησης για την ηλεκτρ-
οκίνηση παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, στο

συνέδριο Green Mobility, που συνδιοργανώνουν οι
Drive Media Group και Dome Consulting, υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
του Δήμου Αθηναίων και της UNESCO. 
Ο κ. Καραμανλής καταρχήν επισήμανε ότι σήμερα

από τη μία πρέπει να αντιμετωπιστεί η κλιματική
κρίση και από την άλλη έχει διαμορφωθεί μία νέα πραγματικότητα μετά τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία. 
Εκτίμησε όμως ότι σε κάθε περίπτωση «ο μετασχηματισμός του τομέα των Μεταφο-

ρών με την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και τη γενικότερη ενίσχυση των εναλλακ-
τικών καυσίμων, είναι μια αναγκαιότητα που δεν επιτρέπει καθυστερήσεις και αναβο-
λές». 
Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι από το 2019 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφ-

ορών κινήθηκε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, ξεκινώντας σχεδόν από το
μηδέν. 
Πρώτος στόχος ήταν και εξακολουθεί να είναι, η ανανέωση του γερασμένου στόλου

των αυτοκινήτων, σε όλα τα επίπεδα: Ι.Χ., ταξί, αστικές συγκοινωνίες. 
«Δώσαμε σοβαρά και απτά κίνητρα για την αγορά ή τη μίσθωση ηλεκτρικών Ι.Χ. και

δίκυκλων. Και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε: Το 2021 ταξινομήθηκαν 6.967 ηλεκτρι-
κά αυτοκίνητα, όταν το 2019 είχαν ταξινομηθεί μόλις 480.  Το ποσοστό της αγοράς,
από το 0,4% του 2019 εκτινάχθηκε κοντά στο 7%. Κι έτσι σήμερα, σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία της Ε.Ε., η Ελλάδα είναι η χώρα της Ε.Ε. με το μεγαλύτερο ποσο-
στό μεταβολής στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων», σημείωσε ο κ. Καραμανλής και
πρόσθεσε:  «Μάλιστα, κατά το τρέχον έτος η άνοδος είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ήδη
στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου έχουν ταξινομηθεί σχεδόν 5.300 ηλεκτρικά
επιβατικά οχήματα, αριθμός που μεταφράζεται στο 7,1% της αγοράς για φέτος». 



10 -θριάσιο Tρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 

Αφ ού τελείωσε η εισήγηση, ακο-
λούθησε διαλογική συζήτηση,
όπως αυτήαποτυπών εται στο
πρακτικό με αριθ. 8 μετά την
οποία

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής 
Λαμβάν ον τας υπόψη:

1. Την  τοποθέτηση του προέδρ-
ου, κ. Μπουραν τα Μελέτιου
2. Την   υπ’ αρ. πρτ. 34008/29-
07-2022 εισήγηση της Δ/ν σης
Πολ/μίας & Τ.Υ 
3.  Την  υπ’αριθ.πρτ: 32888/22-
07-2022 αίτηση 

4. Τα λοιπά στοιχεία του φ ακέ-
λου
5. Τις σχετικές διατάξεις των
Νόμων  3463/2006, 3852/2010,
4555/2018, 4623/2019, όπως
ισχύουν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει:  την  διαρρυθμιστική
επέμβασηεπι των  οδών
ΚΟΤΥΩΡΑ και ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ
στη θέση ΝΕΑ ΖΩΗ, με στόχο 

την  βελτίωση συν θηκών
κυκλοφ ορίας οχημάτων , κυκλο-
φ οριακή οργάν ωση και προσ-
διορισμός κυκλοφ οριακών
προβλημάτων  προς αποφ υγή
τροχαίων  ατυχημάτων , συν ω-
στισμού οχημάτων , ταλαιπωρία 

οδηγών  και πεζών  την  αν αβάθ-
μιση του επιπέδου οδικής ασφ -
άλειας επί των  κόμβων  (διαστα-
υρώσεων ) όπως φ αίν εται
στην  επισυν απτόμεν η συγκοι-
ν ων ιακή μελέτη. 

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.
8ης/ 2022 συν εδρίασης

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Ασπροπύργου

Αριθ. Αποφ .:13
ΘΕΜΑ:Λήψη απόφ ασης για δια-
ρρυθμιστική επέμβαση επι των
οδών   ΚΟΤΥΩΡΑ και
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ στη θέση ΝΕΑ
ΖΩΗ, σύμφ ων α με την  υπ’ αριθ.
πρτ. 34008/29-07-2022 εισήγηση
της Δ/ν σηςΠολ/μίας & Τ.Υ 

Στον  Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό κατάστημα - αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου την   9η
Αυγούστου  2022 ημέρα Τρίτη και
ώρα 11:00 π.μ., συν ήλθε σε τακ-
τική δημόσια συν εδρίαση, η

Επιτροπή Ποιότητας Ζωήςτου
Δήμου Ασπροπύργου κατόπιν
της υπ’ αριθ. πρτ.35101/04-08-
2022 έγγραφ ης πρόσκλησης του
Προέδρου αυτής& Αν τιδ-
ημάρχουκ. Μπουραν τά Μελέτιου,
η οποία ν όμιμα δημοσιεύθηκε
και επιδόθηκε ηλεκτρον ικά με e-
mail  σε όλα τα μέλη της Επιτρο-
πής.
Ο πρόεδρος, αφ ού διαπίστωσε
την  ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε
την  έν αρξη της συν εδρίασης.
Προσήλθαν  καιπαρέ-
στησαν ,οιπαρακάτω:
1. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Τακτικό μέλος)
4.ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Τακτικό
Μέλος)
5. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
(Αναπλ/κο Μέλος)
6. ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
(Αναπλ/κο Μέλος)
7. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Τακτικό
Μέλος)
8. ΚΑΜΠΟΛΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ(Τακτικό Μέλος)

Δ ε ν π ρ ο σ ή λ θ -
αν,μολονότιπροσκλήθηκαννόμι
μα,οιπαρακάτω:
1.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Τακ-

τικό μέλος)

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο πρόεδρος ,κ. Μπουρ-
αντάς Μελέτιοςκήρυξε την ένα-
ρξη της 8ηςσυνεδρίασης και
εισηγούμενος το1οθέματης ημε-
ρήσιας διάταξης ,  έθεσε υπόψη
των μελών την υπ’αριθ. Πρτ. .
34008/29-07-2022 εισήγηση της
Δ/νσηςΠολ/μίας & Τ.Υ οποία έχει
ως εξής:
Κύριε πρόεδρε,
Κατόπιν τηςυπ’αριθ.πρτ: 32888 /
22 - 07 – 2022 αίτησης προτείνε-
τε διαρρυθμιστική επέμβαση
στην οδό ΚΟΤΥΩΡΑ και
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ στη θέση ΝΕΑ

ΖΩΗ, με στόχο την βελτίωση
συνθηκών κυκλοφορίας οχημά-
των, κυκλοφοριακή οργάνωση
και προσδιορισμός κυκλοφορ-
ιακών προβλημάτων προς απο-
φυγή τροχαίων ατυχημάτων,
συνωστισμού οχημάτων, ταλαι-
πωρία οδηγών και πεζών την
αναβάθμιση του επιπέδου οδικής
ασφάλειας επί των κόμβων (δια-
σταυρώσεων) όπως φαίνεται
στην επισυναπτόμενη συγκοινω-
νιακή μελέτη.
Η Τεχνική Υπηρεσία, ζητά τις
ενέργειες σας για την εφαρμογή
των προτεινόμενων μέτρων . 
Ο πρόεδρος έθεσε στην διαθεση
των μελών  τα κατωθι στοιχεία :

Την  τεχν ική έκθεση που έχει ως εξής:

Το υφ ιστάμεν ο οδικό δίκτυο που έχει ως εξής 
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Σε έντονα νοσταλγικό αλλά και αισιόδοξο κλίμα η παρουσίαση 
του βιβλίου του Γιάννη Φιλίππου

‘‘’’  ΠΠααννεελλεευυσσιιννιιαακκόόςς  ΑΑθθλληηττιικκόόςς  ΌΌμμιιλλοοςς
ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  22000044--22002211  ΗΗ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ  ""όόππωωςς  ττηη  ζζήήσσααμμεε""  

Σ
ε έν τον α συγκιν ησιακό,
ν οσταλγικό αλλά και αισιόδο-
ξο κλίμα, την  Κυριακή 18

Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποι-
ήθηκε στον  κατάμεστο χ ώρο του
Εργατικού Κέν τρου Ελευσίν ας, η
παρουσίαση του βιβλίου του
Προέδρου μας Γιάν ν η Φιλίππου
«Παν ελευσιν ιακός Αθλητικός Όμιλος
Καλαθοσφαίρισης 2004-2021 Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ‘’όπως τη ζήσαμε’’». 

Με συν τον ιστή τον  Θαν άση Κριε-
κούκη, που από την  πρώτη χ ρον ιά
ήταν  δίπλα στην  ομάδα, και ομιλ-
ητές τον  Υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρν ησης και πρώην  Γεν ικό
Αρχ ηγό της ομάδας Θοδωρή Λιβά-
ν ιο, τον  Δήμαρχ ο Ελευσίν ας
Αργύρη Οικον όμου, τους βετεράν ο-
υς αθλητές Δημοσθέν η Πράσιν ο
(αρχ ηγός 1969-1985) και Βαγγέλη
Μπαλάφα (αρχ ηγός 2004-2012)
καθώς και τον  πρόεδρο της ομάδας
Γιάν ν η Φιλίππου, θυμηθήκαμε και
ν οσταλγήσαμε όλες αυτές τις στιγμές
της ομάδας που σφράγισαν  μια λαμ-
πρή πορεία της οποίας αποκορύφ-
ωμα ήταν  η τριετής παρουσία στην
Α1, εν ώ παράλληλα αποτελούν  την
παρακαταθήκη της για το μέλλον .

Την  εκδήλωση τίμησαν  με την
παρουσία τους: ο βουλευτής Δ.
Αττικής Λιάκος Ευάγγελος και ο διε-
υθυν τής του Π.Γ. του βουλευτή
Μπούρα Αθαν άσιου, ο Αν τιπεριφε-
ρειάρχ ης Δ. Αττικής Κοσμόπουλος
Ελευθέριος, οι Αν τιδήμαρχ οι Παπ-

πάς Λεων ίδας, Μίχ ας Μεν έλαος,
Μαυρογιάν ν ης Αθαν άσιος, Ηλιό-
πουλος Γιώργος, Παπαγιάν ν αρος
Δημήτρης, ο τέως δήμαρχ ος Ελευ-
σίν ας Γιώργος Τσουκαλάς, οι δημοτι-
κοί σύμβουλοι Δημήτρης Λιάσκος,
Ζωή Στραϊτούρη, Βασίλης Αγριμάκ-
ης, Δημήτρης Τσάτσης, Βαρβάρα
Ρεν τούμη, Νίκος Τσίτσος, ο πρόε-
δρος της Τοπικής Κοιν ότητας Ελευ-
σίν ας Ιωάν ν ης Γιαν ν ίκος, ο Πρόε-
δρος και η Αν τιπρόεδρος της Κοι-
ν ωφελούς Επιχ είρησης Δ. Ελευ-
σίν ας Νίκος Βιλλιώτης και Σοφία
Αδάμ, ο καλλιτεχ ν ικός διευθυν τής
του Eleusis2023 Μιχ αήλ Μαρμαρ-
ιν ός, ο Πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ
Κίμων  Γκιουλιστάν ης, το μέλος του
δ.σ. της ΕΟΚ και εκπρόσωπος του
Εύν ικου Λιοσίων  Βασίλης Ντάκουρ-
ης, ο γ.γ. του ΠΣΑΚ Κώστας Αλε-
ξαν δρίδης, ο πρώην  γ.γ. της ΕΟΚ
Παν αγιώτης Τσαγκρών ης, ο πρόε-
δρος του ΣΥΚΚΝΑ Βασίλης Καραγ-
κιουλές, ο εκπρόσωπος του Παν ε-
λευσιν ιακού ΑΠΟ (στίβος) Σπύρος
Τσούτσουρας, ο εκπρόσωπος του
Παν ελευσιν ιακού ΑΟ (ποδόσφαιρο)
Χρήστος Ρεν τούμης, ο εκπρόσω-
πος του ΟΚΕ Αν τών ης Μπαλάφας,
ο εκπρόσωπος της ΘΡΙΑ Ασπρ-
οπύργου Γιάν ν ης Πίν ης, ο εκπρό-
σωπος της ΝΕΜ Γιώργος Μάν ταλος,
ο Πρόεδρος της Χιακής Έν ωσης
Ελευσίν ας Κώστας Μαλαχ ιάς, η
Πρόεδρος του Συλλόγου Πον τίων
Σοφία Παν τελίδη, ο Πρόεδρος της

Λέσχ ης Φίλων  ΑΕΚ Κυριάκος
Χήν ας, ο γιατρός Μαν ώλης
Μαλαχ ιάς, ο γιατρός και διαχ ρον ικός
συν εργάτης της ομάδας Άτταλος
Νικολάου, ο φυσιοθεραπευτής της
αν δρικής ομάδας Μαν ώλης Παπα-
μαν ώλης, ο φυσιοθεραπευτής της
γυν αικείας ομάδας Δημήτρης Γίδας,
οι μεγάλοι μας χ ορηγοί, από τα
ΕΛΠΕ ο Σωτήρης Αν αστασιάδης, η
Γωγώ Δημητροπούλου και ο Άγγελος
Κοκοτός, από την  Cosmote ο
Κώστας Τριαν τάφυλλος, ο Γιάν ν ης
Στεφαν ίδης (JS4U), η Έλεν α Σόμ-
πολου (Terraby teNet), ο Γιάν ν ης
Κουτουλάκης (Bake City ), o Ηλίας
Αδάμ (Καπάκι, Ιταλικό), όλοι οι προ-
πον ητές μας, η αν δρική και η
γυν αικεία μας ομάδα, γον είς παι-
διών  των  Υποδομών  μας, πρώην
προπον ητές και παλαίμαχ οι αθλ-
ητές. 

Όλοι έδωσαν  το μήν υμα της
συμπαράστασης στα οράματα του
Παν ελευσιν ιακού και της στήριξης
για την  υλοποίησή τους.

Ευχ αριστούμε όλους όσοι παρε-
υρέθησαν , το Δήμο Ελευσίν ας για
την  έκδοση του βιβλίου, τη
Διοίκηση του Εργατικού Κέν τρου
Ελευσίν ας για τη διάθεση του
χ ώρου και τον  Παν τελή Καρυώτη
για την  πολύτιμη βοήθεια και την
ηχ ητική κάλυψη της εκδήλωσης.

Ελευσίν α 19 Σεπτεμβρίου 2022

Υπέρ της πρότασης ψήφ ισαν
οκτώ (8) μέλη, και ειδικότερα οι
κ.:

1. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αν τιπρόεδρος)
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Τακτικό μέλος)
4.ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Τακτικό
Μέλος)
5. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
(Αν απλ/κο Μέλος)
6. ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
(Αν απλ/κο Μέλος)
7. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Τακτικό
Μέλος)
8. ΚΑΜΠΟΛΗ  ΟΛΥΜΠΙΑ(Τακτικό
Μέλος)

ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΟΥΔΕΙΣ

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ηλίας
Ιωάν ν ης και κ. Καμπόλη 

Ολυμπία ψήφ ισαν  υπέρ της πρό-
τασης με την  προϋπόθεση ότι η 
διαρρυθμιστική  επέμβαση δεν
θίγει τις γύρω εταιρείες.

Η αν ωτέρω απόφ αση διαβιβάζε-
ται στο Δημοτικό Συμβούλιο για
περαιτέρω εν έργειες. 

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφ εται ως κατωτέρω, πήρε
δεαύξον τα αριθμό13.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 10579

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΆΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡ (ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ -
ΠΑΛΑΙΟΚΟΥΝΤΟΥΡΑ -
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ) ΩΣ
ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 16-8-
1923

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μάν δρ-
ας – Ειδυλλίας, με την  υπ’
αριθμ. 3/23-5-2022 απόφ αση
του, γν ωμοδότησε για την
αν αγν ώριση του οικισμού
Αγίου Σωτήρος (Κούν τουρα -
Παλαιοκούν τουρα - Παλαι-
οχώρι) ως προϋφ ισταμέν ου
της 16-8-1923
Σύμφ ων α με τις διατάξεις του
Π.Δ. της 2/13-3-1981 «Περί των
ληπτέων  υπ' όψιν  στοιχείων
και του τρόπου καθορισμού
των  ορίων  των  προ της 16-8-

1923 υφ ισταμέν ων  οικισμών
των  στερουμέν ων  εγκεκριμέ-
ν ου ρυμοτομικού σχεδίου, ως
και καθορισμού των  όρων  και
περιορισμών  δομήσεως των
οικοπέδων  αυτών » (ΦΕΚ Δ'
138/1981) και του άρθρου 2 του
Ν.Δ. της 17-7-1923 «περί
σχεδίων  πόλεων  κ.λ.π.» (ΦΕΚ
Α’ 228/1923), όπως ισχύουν ,
καλούμε τους εν διαφ ερομέν ο-
υς ν α προσέρχον ται στην
Διεύθυν ση Τεχν ικών  Έργων ,
Πολεοδομίας, Περιβάλλον τος
και Καθαριότητας του Δήμου
Μάν δρας - Ειδυλλίας, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, για
ν α λάβουν  γν ώση των
στοιχείων  της προτειν όμεν ης
αν αγν ώρισης του οικισμού
Αγίου Σωτήρος (Κούν τουρα -
Παλαιοκούν τουρα - Παλαι-
οχώρι), ως προϋφ ισταμέν ου
της 16-8-1923 και ν α υποβάλ-
λουν  σε δεκαπέν τε (15) ημέρες
από την  επόμεν η της δημοσίευ-
σης της παρούσης τις εν δεχό-
μεν ες εν στάσεις τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΣΤΑΘΗΣ
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ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ

AAΣΣ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ

Με μεγάλη χαρά
συμμετείχαν τέσσερις
άνθρωποι του δυναμι-
κού της ομάδας μας, οι
κ.κ. Χατζής Γ. Α' group
3/9/2022 (προπονητής),
Ζήσης Ζήκος (προπον-
ητής), Σωτηρίου Ι.
(γραμματέας), B' group
18/9/2022, στο σεμινάρ-
ιο βασικής υποστήριξης
ζωής BLS - CPR με
χρήση αυτόματου απινι-
δωτή AEA - CPR.

Την διοργάνωση
έκανε το ΝΠΔΔ Ηρόδωρος Δήμου Μεγαρέων με
μεγάλη επιτυχία, στο κλειστό χώρο του ''Σταδίου Μεγα-
ρέων Ολυμπιονικών΄΄ με υπεύθυνο φορέα υλοποίησής
του την ΄΄Ελληνική Εταιρία Επείγουσας Προνοσοκομει-
ακής Φροντίδας'' μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ανάνηψης (European Resuscitation Council).

Το άριστα καταρτισμένο και ευγενικό προσωπικό
που απαρτιζόταν από εθελοντές διασώστες, δίδαξε
τους εκπαιδευμένους όλες τις χρήσιμες διαδικασίες που
πρέπει να γίνονται για την παροχή πρώτων βοηθειών,
καθώς και την χρήση αυτόματου απινιδωτή. Χρήσιμες
πληροφορίες για όλους όσους ασχολούνται με ομάδες,
για καθηγητές σχολείων, παράγοντες συλλόγων κλπ.
προκειμένου την δύσκολη στιγμή να σωθεί ένας άνθρ-
ωπος.

Ευχαριστούμε το ΝΠΔΔ Ηρόδωρος Δήμου Μεγα-
ρέων και τον Πρόεδρο Σπύρο Τσιούνη , για την ευκαι-
ρία που μας δόθηκε και ευχόμαστε να μην χρειαστεί
ποτέ να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις αυτές.

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
ΣΤΟΝ ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗ

Μία
πολύτιμη
μον άδα στην
ν έα ομάδα
που “χ τίζει” ο
κόουτς Χατ-
ζής προ-
στέθηκε και
θα δώσει
μεγάλη
ώθηση στα
χ αφ. Ο 26χ ρον ος δυν αμικός μέσος Μιχ άλης Κουτσο-
υμπής είν αι πλέον  παίκτης του ΑΣ Ευκλείδη και το
ΔΣ ευχ αριστεί τον  Μεγαρικό για την  παραχ ώρηση
του παίκτη.

Ο Μιχ άλης στο παρελθόν  εκτός από τη φαν έλα του
Μεγαρικού έχ ει αγων ιστεί και με τα χ ρώματα του
Βύζα.

Μιχ άλη καλοσώρισες, καλή επιτυχ ία κι ευχ όμαστε
ν α απολαύσεις το ποδόσφαιρο στην  ομάδα μας
χ ωρίς καν έν αν  τραυματισμό.

Τουρνουά ακαδημιών 
Ηρακλή Ελευσίνας για τα
100 χρόνια απο την 
Μικρασιατική Καταστροφή

Η ακαδημία του Ηρακλή Ελευσίνας με χορηγό τα
ΕΛ.ΠΕ διοργάνωσε τουρνουά για τα 100 χρόνια από
την Μικρασιατική Καταστροφή που οι ρίζες είναι συνδε-
δεμένες με την Μικρά Ασία. 

Συμμετείχαν οι ομάδες της ΑΕΚ, Πανιωνίου, ΑΟ
Μίμα Μικρασιατικής.Οι αγώνες έγιναν στο γήπεδο
Γιώργος Ρουμελιώτης.

Τον αγώνα παρακολούθησαν αρκετοί γονείς που
χειροκρότησαν τις δεξιοτετεχνίες των παιδιών.Τα
παιδιά συμμετέχουν σε επίσημα και οργανωμένα
τουρνουά προκειμένου να αποκτούν εμπειρίες
αγώνων.

Ρεπορτάζ-Φωτό ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Η απάντηση της ΕΠΟ
στην ΓΓΑ για το Μητρώο

Η ΕΠΟ πήρε θέση για την  τοποθέτ-
ηση της ΓΓΑ αν αφ ορικά με το
Μητρώο.
Σε σχέση με τα όσα αν αφ έρθηκαν
από το υφ υπουργείο Αθλητισμού
πριν  λίγο, από την  ΕΠΟ γν ωστο-
ποιούν ται τα εξής:
Η συν έχιση της διαπραγμάτευσης

με το υφ υπουργείο Αθλητισμού δεν
αφ ορούσε το «Μητρώο», αλλά την
Ειδική Αθλητική Αν αγν ώριση.
Αφ ού, όμως, το υφ υπουργείο δεν

δέχεται την  Ειδική Αθλητική Αν αγ-
ν ώριση ως μόν η προϋπόθεση για
ν α αγων ίζον ται τα ερασιτεχν ικά
σωματεία, αλλά προσθέτει και το
Μητρώο, τι ν όημα έχει η περαιτέρω
συζήτηση;
Όσον  αφ ορά τέλος τον  αριθμό των
Σωματείων  που έχουν  «εισέλθει»
στο Μητρώο, είν αι και αυτός άν ευ
ν οήματος, αφ ού προφ αν ές είν αι
ότι τα Σωματεία «εισέρχον ται» στο
Μητρώο λόγω των  κυρώσεων  του
ν όμου, όχι από δική τους πρόθεση. 
Δεν  είν αι αυτή η βούλησή τους. Το

ποδόσφ αιρο αγαπούν , όχι το
Μητρώο.

Λευκή ισοπαλία στα Μέγαρα. Βύζας-Θύελλα Ραφήνας
Δεν  αν έδειξε ν ικητή η φιλική αν αμέτρηση του Βύζαν τα και της Θύελλας
Ραφήν ας το απόγευμα της Κυριακής στα Μέγαρα αφού τελείωσε χ ωρίς
τέρματα.Και οι δύο ομάδες είχ αν  κάποιες ευκαιρίες για γκόλ.
Οι δύο προπον ητές Δημήτρης Καλύκας και Νίκος Μεσολόγγης χ ρησιμο-
ποίησαν  όσους παίκτες είχ αν  στην  διάθεσή τους και έβγαλαν  κάποια
συμπεράσματα.
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής Δημήτρης Καλύκας):
Σκλιάς,Κων σταν τιν ίδης, Φυσαράκης, Δρυμούσης, Μύρκος,
Κων σταν τίν ου, Σαχ όλι, Καραγιάν ν ης, Μπουν τόπουλος, Ζέρβας Κεν δρ-
ιστάκης. Στο δεύτερο ημίχ ρον ο έπαιξαν  όλοι.

ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ(προπον ητής Νίκος Μεσολόγγης): Πρίφτης, Σαν τίκου, Τόσκα, Αράπης, Μαρτίν ος, Ντόσκας,
Σουλταν ίδης, Γκούμας, Γούλας, Παν τελίδης, Δημητρίου.
Κουμής (Τ), Νάκας, Πιέτρι, Μπαριτάκης, Ρόβιν ας, Δημάτσας, Χίσο, Μαργέτης, Τόσκα, Σαμάρκος, Μπουν τάκης,
Φύτρος.
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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

" 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 " 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΣΦΕΡΩ"
ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΑΧΑΡΝΑΙ

.......ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.....ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ/ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''

� 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 εγγράφονται άνδρες και γυναίκες που έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, ιατροφαρμακευτικής, επισιτιστικής, και αναπτυξιακής
βοήθειας προς κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες, όπως ανέργους, αστέγους, ΑΜΕΑ,
ηλικιωμένους και παιδιά, καθώς και η συνδρομή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών 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.

Πωλείται Οικόπεδο 350 τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x 17,5 μ.
Βάθος) στην οδό  Ηρακλείου – Άνω Ελευσίνα. Τιμή

150.000 ευρώ Τηλ. 6973221912 & 6977650730                            

Ενοικιάζεται 
επαγγελμα-
τικός χώρος 
140 τμ στον 
Ασπρόπυρ-

γο 
επί της

Λεωφόρου
Δημοκρ-

ατίας
με 50 τμ

πατάρι και
χώρος 

στάθμευσης
150 τμ

περίπου.
Επικοινωνία 

στο
6981788414
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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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων για το κατάστημα  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

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Η εταιρία

ανταλλακτικών
αυτοκινήτου Lagios

Parts αναζητά κοπέλα
υπάλληλο γραφείου για

την περιοχή του
Ασπροπύργου .
Επικοινωνία στο

6951959360
lagiosparts@gmail.com



ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα 35
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ,
κατασκευή '08, μπάνιο,
επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη,
ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπάνιο,
ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική,
τιμή 410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ.,
θέρμανση: αυτόνομη
θέρμανση με ατομική
εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κουφώματα
αλουμινίου, χωρίς ασανσέρ,
ζώνη οικιστική, δάπεδα:
μάρμαρο, πολύ καλή
κατοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι

,κουζίνα με καθιστικό και
τζάκι και μεγάλο κήπο, τιμή
480€, συζητήσιμη. SYNTHE-
SIS S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, ανοικτό
πάρκιν, κήπος, χωρίς
ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος με
κουζίνα και μπάνιο, τιμή
300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 3
υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2
wc, θέρμανση: αυτόνομη
θέρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα,
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ.,
1ου ορόφου κατασκευής
1980, προσόψεως και
διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ,
σαλόνι μεγάλο, κουζίνα,
μπάνιο, 2 wc, πόρτα

ασφαλείας, αυτ. θέρμανση
πετρελαίου και λέβητας,
ηλιακό. Κοντά στο κέντρο της
πόλης. 6/5/2022 10:36 πμ,
τιμή 600€ (e-
agents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79,
2 μπάνια, ανακαινισμένη,
ανακαίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ.,
υπερυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη,
τιμή 300€
6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη
μονοκατοικία 60 τ.μ., ισόγεια,
2 υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:00-22:00
6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια,
τζάκι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές,

καλοριφέρ, χωρίς σκάλες,
κατάλληλη και για
ηλικιωμένους και άτομα με
κινητικά προβλήματα, δεκτά
κατοικίδια, τιμή 500€
6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία 72
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί της
λεωφόρου Θρασυβούλου
και Βαγγέλη Περπινιάδη,
Άνω Φούσα, με αυλή, κοντά
σε προαστιακό, στάση
λεωφορείου και αγορά., τιμή
420€
6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ανακαινισμένο διαμέρισμα
50 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1
κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη), studio 6/5/2022
11:43 πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066076). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1

υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική
θέρμανση, ενεργ. κλ. Ζ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1
κουζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066075). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική
θέρμανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέλαιο
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου
6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1

WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει: Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του
Ασπροπύργου για πλήρη
απασχόληση. Η
προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης
ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην  περιοχ ή
του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμέν ου
Τηλ 6995524143 κα
Τόν ια
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ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 
§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλ-
υψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση  και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυνα-
μικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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100 χρόνια Μικρασιατικής Φλόγας: 
Με συγκίνηση, τιμή και μνήμες το τριήμερο λαμπαδηδρομίας και εκδηλώσεων

που ένωσε τους Μικρασιάτες της Δυτικής Αττικής 

Η
επέτειος των  100 ετών  από την
Μικρασιατική Καταστροφή
τιμήθηκε με μια μεγάλη τριήμερη

διοργάν ωση από την  Περιφέρεια Αττι-
κής στη Δυτική Αττική.

Η λαμπαδηδρομία «100 χ ρόν ια Μικρα-
σιατικής φλόγας» διοργαν ώθηκε από
την  Περιφέρεια Αττικής, με την  συμβολή
του Περιφερειάρχ η Αττικής Γιώργου
Πατούλη, συν τον ισμό του Αν τιπεριφερ-
ειάρχ η Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμό-
πουλου, την  πολύτιμη συν δρομή του
Προοδευτικού Πολιτιστικού Συλλόγου
«Άγιος Ιωάν ν ης Θεολόγος»-Μελί Μεγάρ-
ων , του Συλλόγου Περαμίων -Κυζικην ών
και του Συλλόγου Μικρασιατών  Ελευ-
σίν ας και την  συν εργασία των  Δήμων
Μεγαρέων  και Ελευσίν ας.

Ο βωμός της Μικρασιατικής φλόγας
άν αψε την  Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου
στον  Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Μεγάρων ,
οι λαμπαδηδρόμοι μετέφεραν  τη φλόγα
που διασχ ίζον τας τα Μέγαρα, έφτασε
στο Μελί Μεγάρων  και τον  Σύλλογο
«Άγιος Ιωάν ν ης Θεολόγος»-Μελί Μεγάρ-
ων , όπου πραγματοποιήθηκε παράστα-
ση με τίτλο «Οι Άγγελοι της Σμύρν ης»
στην  περιοχ ή Μελί του Δήμου Μεγα-
ρέων , με τη συμμετοχ ή της τραγου-
δίστριας Ζωής Παπαδοπούλου.

Την  επομέν η 17 Σεπτεμβρίου, οι λαμ-
παδηδρόμοι μετέφεραν  την  φλόγα από
το Μελί Μεγάρων  στην  Νέα Πέραμο,
στον  Σύλλογο Περαμίων  Κυζικην ών ,
στον  Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και στο
λιμάν ι Νέας Περάμου, όπου πραγματο-
ποιήθηκε συν αυλία με το συγκρότημα
«Μεγαρόσημο».

Την  Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, η Μικρ-
ασιατική φλόγα «ταξίδεψε» από την  Νέα
Πέραμο στην  Ελευσίν α και τον  Σύλλογο
Μικρασιατών  Ελευσίν ας, με βωμό στην
Πλατεία Λαού, όπου ακολούθησε μου-
σικό αφιέρωμα με το συγκρότημα
έν τεχ ν ης ελλην ικής μουσικής «Έμμε-
λον ».

Οι στιγμές του τριημέρου της λαμπαδ-
ηδρομίας ήταν  αρκετά συγκιν ητικές με
εκατον τάδες δρομείς ν α φέρουν  από

τον  γηραιότερο στον  ν εότερο και από
γεν ιά σε γεν ιά, την  «Μικρασιατική
φλόγα» με μν ήμες από τους προγόν ους
τους, με τιμή για τις χ αμέν ες μα
αλησμόν ητες πατρίδες.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι εμπν ευστής και
υπεύθυν ος της λαμπαδηδρομίας είν αι ο
Μικρασιάτης του Μελιού Μεγάρων  μαρ-
αθων οδρόμος, Νίκος Βαρδάλας, έν ας
από τους Έλλην ες αθλητές που συμμε-
τείχ αν  στον  κλασικό χ ρυσό Μαραθών ιο
της Αθήν ας το 1996 για τον  εορτασμό
των  εκατό χ ρόν ων  του Μαραθων ίου
1896 – 1996. 

Ως μέλος του Προοδευτικού και Πολιτι-
στικού Συλλόγου «Αγιος Ιωάν ν ης ο
Θεολόγος» είχ ε και την  πρωτοβουλία
της λαμπαδηδρομίας. 

Στο κάλεσμα συμμετοχ ής και συν ερ-
γασίας της Περιφέρειας Αττικής 

που χ ρηματοδοτεί τις εκδηλώσεις.
αν ταποκρίθηκαν  θετικά οι σύλλογοι
Μικρασιατών  της Δυτικής Αττικής.

Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος αν αφ-
έρει: «Η Μικρασιατική φλόγα ολοκλήρω-
σε την  Κυριακή το ταξίδι της στις γειτο-
ν ιές Μικρασιατών  στη Δυτική Αττική,
αλλά παραμέν ει άσβεστη η φλόγα τιμής
στις αλησμόν ητες πατρίδες. 

Οι εκδηλώσεις που διοργαν ών ουμε
αποτελούν  τιμή και ευχ αριστίες στην
προσφορά των  Ελλήν ων  Μικρασιατών
και στον  Μικρασιατικό Ελλην ισμό που
άλλαξε τη ροή της ιστορίας της πατρίδας
μας.

Είμαι ιδιαίτερα συγκιν ημέν ος γιατί
ολοκληρώθηκε μια μεγάλη διοργάν ωση
από την  Περιφέρεια Αττικής, η πρώτη
συμβολική διαδρομή που έν ωσε τους
Μικρασιάτες της Δυτικής Αττικής με εκα-
τον τάδες λαμπαδηδρομους και μεγάλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις, με τη συμβολή
των  συλλόγων  και των  Δήμων  Μεγα-
ρέων  και Ελευσίν ας.

Τιμούμε τους Έλλην ες Μικρασιάτες
που χ άθηκαν  και ευχ αριστούμε τους
Έλλην ες Μικρασιάτες για όσα έδωσαν
στο ελλην ικό γίγν εσθαι».


