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ΑΚΑΡΠΗ Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ -ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εμμένει στις απόψεις του για
τα όρια του 11ου Δημοτικού
Σχολείου ο Δήμος Φυλής

σελ. 3-4

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Ληστεία μέρα
μεσημέρι σε κατοικία
στον Ασπρόπυργο

– Συνελήφθησαν 2 ανήλικοι Ρομά

σελ. 3

Κλιμακωτή επιδότηση έως €485
για το ρεύμα τον Οκτώβριο

– Στα €90 η ενίσχυση για το αέριο

50 ευρώ «μπόνους»

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Νεκρός εργάτης
σε εργοστάσιο
χαλυβουργικών
προϊόντων

στην επιδότηση
για μείωση

κατανάλωσης κατά 15%
σε σχέση με το 2021.

Όλα όσα ανακοίνωσε ο
υπουργός Ενέργειας,
Κώστας Σκρέκας.

σελ. 3

Αλλαγή σελίδας, με νέο όνομα
και ριζική ανανέωση εικόνας για
τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

«HELLENiQ ENERGY» το νέο
Σελ. 5
όνομα του Ομίλου
Σαρωτική ακρίβεια:

Νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ. 8 στους 10 δεν αγορά-

ζουν ρούχα, κρατούν χρήματα για ώρα ανάγκης

σελ. 9

σελ. 9

Νέες θέσεις εργασίας στην
Αττική με επιδότηση έως
550 ευρώ το μήνα
Αιτήσεις έως τις 25 Σεπτεμβρίου

Logistics:

Σελ. 2

Επενδυτικά σχέδια άνω του 1
δισ. ευρώ σε

Ασπρόπυργο και Σχιστό

σελ. 8

Σχολή Διαιτησίας
στην Δυτική Αττική
Σήμερα ο αγιασμός στον
ΠΑΟΚ Μάνδρας

Κύπελλο Ελλάδος: Κλήρωση της
3ης και της 4ης φάσης

σελ. 10-11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Καμπόλης Παναγιώτης Α.

Πλάτωνος 1, 2105572588
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΛΩΝΑ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ
Λ. Γεννηματά Γεωργίου 3, Μαγούλα, 2105558731
MANΔΡΑ

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα 56, 2105555550
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337
ΑΧΑΡΝΕΣ
Κοντογιάννη Μαγδαληνή Κ.
Αγίας Τριάδος 35 & Σπετσών, 2102464226

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Aραιή συννεφιά
Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ζωγραφιά,Λουίζα, Λοΐ ζος
Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίν α
Ευρωπαϊκή Ημέρα Μετακιν ήσεων
Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη, Ιερομάρτυρος Φωκά
επισκόπου Σιν ώπης

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 ΑσπρόπυργοςΧειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’
ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Τ

Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για
όλους από τον Ιανουάριο 2023

ο οριστικό τέλος της εισφοράς αλληλεγγύης για
όλους, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε
την Τρίτη στην Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου
του 2023.

Συγκεκριμένα η τροπολογία κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο και προβλέπει την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, για
όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023
και εφεξής, ενώ για το έτος 2022 θα ισχύουν οι ίδιες
απαλλαγές που ίσχυσαν και για το έτος 2021. Πρακτικά
αυτό σημαίνει ότι από την εισφορά αλληλεγγύης απαλλάσσονται εκτός από τους μισθωτούς του ιδιωτικού
τομέα και όσοι αποκτούν φέτος εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητα, μερίσματα που θα
δηλωθούν με την φορολογική δήλωση του 2023.
Πιο συγκεκριμένα η τροπολογία προβλέπει:
‘Αρθρο 1

Διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022 και κατάργηση
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα
για το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής – Τροποποίηση
παρ. 74 άρθρου 72 ν. 4172/2013
Η παρ. 74 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) τροποποιείται:

α) στο πρώτο εδάφιο ως προς τη διεύρυνση του πεδίου
εφαρμογής των απαλλαγών από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022,

β) με την προσθήκη τρίτου εδαφίου για την κατάργηση
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα
που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και μετά, και η παρ.
74 διαμορφώνεται ως εξής:

«74. Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση
τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα
και τις συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται
εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν
έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού
της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31,
32, 33 και 34.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α καταργείται για όλα τα εισοδήματα του άρθρου αυτού που
αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής».

Νέες θέσεις εργασίας στην Αττική με
επιδότηση έως 550 ευρώ το μήνα

Αιτήσεις έως τις 25 Σεπτεμβρίου
Ανοίγουν 300 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για
ανέργους της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ηλικίας 30 ετών
και άνω στην Αττική.
Η έναρξη έγινε χθες 21 Σεπτεμβρίου 2022 κι η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23:59.
Αφορά 300 διαθέσιμες θέσεις του προγράμματος
της ΔΥΠΑ που έρχεται να επιδοτήσει της εργασίας
2.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στην
Περιφέρεια Αττικής.
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 300
νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και
δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και
η μηνιαία επιχορήγηση του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους ανέρχεται στα 450 € για την
πρόσληψη ανέργων και 550 € για την πρόσληψη
μακροχρόνια ανέργων (άνω των 12 μηνών).
Ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και
άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα.
Για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις κενές

θέσεις, προσδιορίζοντας την ειδικότητα και το επιθυμητό εκπαιδευτικό επίπεδο. Στη συνέχεια, οι
εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν
στην επιχείρηση τους κατάλληλους υποψηφίους,
σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής
θέσης και κατόπιν η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ
των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος
ανέρχεται σε 12.000.000 € και θα καλυφθεί από
τους πόρους της ΔΥΠΑ.
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες,
επισκεφτείτε
τη
διεύθυνση:
http://www.dypa.gov.gr/anoikta-programmata
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Ληστεία μέρα μεσημέρι
σε κατοικία στον Ασπρόπυργο
– Συνελήφθησαν 2 ανήλικοι Ρομά

Λ με λεία 15.000 ευρώ σημειώθηκε το μεσημέρι της
ηστεία σε σπίτι επί της οδού Αγ. Παρασκευής

Τρίτης 20/9 στον Ασπρόπυργο.
Η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Ασπροπύργου περί ώρα 15:50 έλαβε
σήμα για διάρρηξη σε οικία στην οδό Αγ. Παρασκευής.
Άμεσα μετέβη στο σημείο, με την ιδιοκτήτρια ν α τους
εν ημερών ει ότι δύο αν ήλικοι Ρομά, πριν από περίπου
δύο ώρες, παραβίασαν την κεν τρική πόρτα του σπιτιού
και αφαίρεσαν κιν ητά τηλέφων α, κοσμήματα και άλλα
αν τικείμεν α, συν ολικής αξίας περίπου 15.000 ευρώ.
Στα χ έρια των αστυν ομικών οι αν ήλικοι Ρομά
Η ιδιοκτήτρια έδειξε υλικό από τις κάμερες κλειστού
κυκλώματος – που είχ ε τοποθετήσει στην οικία της –
στους αστυν ομικούς με αποτέλεσμα 20′ αργότερα οι

δράστες ν α εν τοπιστούν στην ευρύτερη περιοχ ή ως
αποτέλεσμα των επισταμέν ων αν αζητήσεων .
Οι δράστες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας της
περιοχ ής και αν αγν ωρίστηκαν από τους ιδιοκτήτες.
Πρόκειται για δυο αν ήλικους ηλικίας 13 και 17
αν τίστοιχ α.

Η εύρεση και η επιστροφή των κλοπιμαίων
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι σε απόσταση 400μ. από την
οικεία, μέσα σε έν α χ ωράφι, εν τοπίστηκαν από τους
αστυν ομικούς που υπηρετούν στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και
στο Τ.Α. Ασπροπύργου, έν α μικρό μέρος των κλοπιμαίων όπου η αξία τους δεν ξεπερν ά το ποσό των 500
ευρώ. Τα αν τικείμεν α όπως είν αι φυσικό αποδόθηκαν
στους ν όμιμους ιδιοκτήτες τους.

θριάσιο-3

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Νεκρός εργάτης
σε εργοστάσιο
χαλυβουργικών
προϊόντων

Ε ρ γα τ ι κ ό
δυστύχημα
ση μει ώθ η κε το πρωί
της Τετάρτης 21/9 σε
εργοστάσιο
στον Ασπρό πυ ρ γο
Αττικής.
Σ ύ μ φ ω να
με πληροφορίες πρόκ ειται για
έ ν α ν
Έλλη να ,
ηλικίας 35-40 ετών ο οποίος έπεσε από
ύψος 9 μέτρων.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες το
δυστύχημα σημειώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών στην σκεπή του κτιρίου.
Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις.

ΑΚΑΡΠΗ Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ -ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μ

Εμμένει στις απόψεις του για τα όρια του 11ου
Δημοτικού Σχολείου ο Δήμος Φυλής

Χ. Παππούς : Δεν αξίζει στο Δήμο και στους δημότες να ταλαιπωρούνται με τα όρια του 11ου Δημοτικού

ετά τη πρόσφατη (20-09-2022) σύσκεψη με
τους Διευθυν τές της Υ πουργού και του ΓΓ του
Υ πουργείου Παιδείας κ.κ. Παρασκευόπουλο και
Μυζήθρα και τη Διευθύν τρια Πρωτοβάθμις Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής κα Παν αγιωτοπούλου, από την
οποία δεν προέκυψε άμεση λύση στο πρόβλημα, ο
Δήμος επαν ήλθε με ν έο έγγραφό του με το οποία ζητά
ν α εγγραφούν , φέτος, στο 4ο και όχ ι στο 11ο Δημοτικό
οι μαθητές που κατοικούν στην περιοχ ή που οριοθετείται από τις οδούς Καζαν τζάκη, Φυλής, Καρκαβίτσα
και Ελλησπόν του.
Στο έγγραφό του ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς επισημαίν ει ότι η εσφαλμέν η Απόφαση για τον καθορισμό
των ορίων του 11ου Δημοτικού έχ ει προκαλέσει στρεβλώσεις, οδηγών τας τους πολίτες σε αν έν τιμες, παράν ομες ή και στείρα αρν ητικές συμπεριφορές.
«Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμέν η λύση θα επαν αφέρει την ηρεμία στη σχ ολική κοιν ότητα, εν όψει της έν αρξης του ν έου σχ ολικού έτους και θα δώσει τον αν αγκαίο χ ρόν ο για ψύχ ραιμη και εμπεριστατωμέν η επαν εξέταση του ζητήματος των ορίων της συγκεκριμέν ης
σχ ολικής μον άδας. Πραγματικά δεν αξίζει στο Δήμο
Φυλής ν α υφίσταται αυτή την κοιν ων ική πίεση, επειδή, απλά έπραξε το καθήκον του, δηλαδή κατασκεύασε, με ίδιους πόρους, μια ν έα σχ ολική μον άδα για ν α

αποφεύγον ται οι επικίν δυν ες, από κυκλοφοριακή
άποψη, μετακιν ήσεις μαθητών σε μεγάλες αποστάσεις» καταλήγει το έγγραφο του Δημάρχ ου Φυλής.
Επισυν άπτεται το σχ ετικό έγγραφο του Δημάρχ ου.

ΘΕΜΑ: Προσωριν ός επαν απροσδιορισμός ορίων
11ου Δημοτικού Σχ ολείου Άν ω Λιοσίων

1. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 18863/29-06-2021 έγγραφό
του, το οποίο απέστειλε σε χ ρόν ο αν ύποπτο, ο
Δήμος Φυλής είχ ε ζητήσει από τη Διεύθυν ση Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής ν α προσδιορίσει τα
όρια του ν εοσύστατου 11ου Δημοτικού Σχ ολείου, με
διαν ομή της εδαφικής περιφέρειας του 9ου Δημοτικού
Σχ ολείου και χ ωρίς ν α θίξει άλλα σχ ολεία, προς αποφυγήν κοιν ων ικών εν τάσεων .
2. Δυστυχ ώς ο Δήμος δεν εισακούστηκε κι ο προηγούμεν ος Διευθυν τής Πρωτοβάθμιας Εκπ αίδευσης
προσδιόρισε τα όρια κατά το δοκούν . Έτσι, όπως
προέκυψε από τη σημεριν ή (20-09-2022) σύσκεψη
μεταξύ των Διευθυν τών των Γραφείων της Υ πουργού
και του Γεν ικού Γραμματέα κκ Παρασκευόπουλου και
Μυζήθρα, της Διευθύν τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κας Παν αγιωτοπούλου και του Γεν ικού Γραμματέα
του Δήμου Φυλής κ. Αργυρόπουλου, πέραν της κοιν ων ικής έν τασης που καθημεριν ά επικρατεί, με διαμαρτυρίες γον έων , έχ ει δημιουργηθεί η εξής δυσάρεστη
κατάσταση:
α. 13 μαθητές εγγράφηκαν σε άλλα σχ ολεία, προσκομίζον τας δικαιολογητικά αλλαγής διεύθυν σης
κατοικίας
β. 17 μαθητές έχ ουν υποβάλει αίτηση αλλαγής σχ ολικού περιβάλλον τος, στη Διεύθυν ση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης επικαλούμεν οι κοιν ων ικούς λόγους
γ. 30 μαθητές δεν έχ ουν εμφαν ισθεί, σε έν δειξη διαμαρτυρίας, στο 11ο Δημοτικό
Συνεχίζεται στη σελ. 4
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4-θριάσιο
Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3
3. Η κατάσταση αυτή, πέραν της καθημεριν ής έν τασης, οδηγεί σε αλληλοκατηγορίες γον έων που πέτυχ αν , μέσω αλλαγής διεύθυν σης κατοικίας, ν α μετεγγράψουν
τα παιδιά τους σε άλλο σχ ολείο, σε άσκηση πιέσεων στους κοιν ων ικούς λειτουργούς που καλούν ται ν α πιστοποιήσουν κοιν ων ικούς λόγους για την αλλαγή σχ ολικού περιβάλλον τος και σε στείρα άρν ηση των γον έων ν α φοιτήσουν τα παιδιά τους
στο σχ ολείο, ζητών τας από το Δήμο ν α προκαλέσει κιν ητοποιήσεις ή ν α κλείσει τα
σχ ολεία σε έν δειξη διαμαρτυρίας

4. Για τη λύση του προβλήματος, που πέραν των διαμαρτυριών , οδηγεί σε αν έν τιμες ή και παράν ομες συμπεριφορές τους πολίτες, ο Δήμος προτείν ει ν α παρέμβει
η ιεραρχ ία του Υ πουργείου προς την Διευθύν τρια κα Παν αγιωτοπούλου η οποία,
όν τως, κληρον όμησε μια δυσάρεστη κατάσταση που προκάλεσε η εσφαλμέν η
Απόφαση του προκατόχ ου της, στο εξής πν εύμα.

5. «Μετά τις επισημάν σεις του Δήμου Φυλής και για λόγους ασφαλείας του δικαίου
και εγγύτητας των μαθητών προς τις σχ ολικές μον άδες, ν α τροποποιηθούν , για το
σχ ολικό έτος 2022-2023, τα όρια του 11ου Δημοτικού Σχ ολείου Άν ω Λιοσίων , με την
εγγραφή των μαθητών που κατοικούν στην περιοχ ή που οριοθετείται από τις οδούς
Φυλής-Καζαν τζάκη-Καρκαβίτσα και Ελλησπόν του στο 4ο Δημοτικό Σχ ολείο, όπως
ίσχ υε μέχ ρι το σχ ολικό έτος 2021-2022. Τα οριστικά όρια των δύο σχ ολείων θα
επαν απροσδιοριστούν με επόμεν η Απόφαση της Διευθύν τριας Εκπαίδευσης Δυτ.
Αττικής».

6. Η παραπάν ω πρόταση του Δήμου συν άδει με την αρχ ή της χ ρηστής διοίκησης,
σύμφων α με την οποία η Διοίκηση, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν
ισχ ύουν τα δεδομέν α επί των οποίων στηρίχ θηκε εκδοθείσα Διοικητική Πράξη,
μπορεί, αυτοβούλως, ν α την τροποποιήσει, αν αφέρον τας τους λόγους για τους
οποίους το πράττει, δηλαδή παραθέτοντας επαρκή αιτιολογία.

7. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμέν η λύση θα επαν αφέρει την ηρεμία στη σχ ολική
κοιν ότητα, εν όψει της έν αρξης του ν έου σχ ολικού έτους και θα δώσει τον αν αγκαίο χ ρόν ο για ψύχ ραιμη και εμπεριστατωμέν η επαν εξέταση του ζητήματος των
ορίων της συγκεκριμέν ης σχ ολικής μον άδας. Πραγματικά δεν αξίζει στο Δήμο Φυλής
ν α υφίσταται αυτή την κοιν ων ική πίεση, επειδή, απλά έπραξε το καθήκον του,
δηλαδή κατασκεύασε, με ίδιους πόρους, μια ν έα σχ ολική μον άδα για ν α αποφεύγον ται οι επικίν δυν ες, από κυκλοφοριακή άποψη, μετακιν ήσεις μαθητών σε μεγάλες αποστάσεις.

Γενικό Κρατικό Νίκαιας:
Νοσηλεύτρια έπαθε ηλεκτροπληξία σε θάλαμο με ασθενείς Covid
Ηλεκτροπληξία υπέστη το πρωί της
Τρίτης (20/9) μία ν οσηλεύτρια στο
Γεν ικό Κρατικό Νίκαιας.

Σύμφων α με πληροφορίες, η γυν αίκα
ηλικίας 25 ετών , μπήκε σε θάλαμο
cov id του ν οσοκομείου όπου
ν οσηλεύον ταν 11 ασθεν είς προκειμέν ου ν α τους παράσχ ει βοήθεια. Εκεί
ακούμπησε κατά λάθος σε κάποια
καλώδια που ήταν εκτεθειμέν α με αποτέλεσμα ν α πάθει ηλεκτροπληξία.

Η ν οσηλεύτρια παρέμειν ε 48 ώρες στο
ν οσοκομείο για ν οσηλεία μετά την ηλεκτροπληξία που υπέστη και πλέον έχ ει
πάρει εξιτήριο και είν αι καλά στην υγεία
της.
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχ άλης
Γιαν ν άκος, μιλών τας στο kathimerini.gr,
έκαν ε λόγο για ακατάλληλο θάλαμο στον
οποίο υπάρχ ουν διαλυμέν ες πρίζες και
εκτεθειμέν α καλώδια.
«Φαίν εται πως στο συγκεκριμέν ο
ν οσοκομείο υπάρχ ει διοικητική
αδυν αμία. Το περιστατικό θα μπορούσε
ν α έχ ει τραγική κατάληξη. Έχ ουν
συμβεί κατά καιρούς και άλλα σοβαρά
περιστατικά. Πρέπει επιτέλους ν α
παρέμβει το Υ πουργείο Υ γείας» σημείωσε.

Ηλιούπολη: Συλλήψεις ανηλίκων
μετά από επεισόδιο στο προαύλιο
σχολικού συγκροτήματος

Συν ελήφθησαν στο πλαίσιο της
αυτόφωρης διαδικασίας, στην
Ηλιούπολη, από αστυν ομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ηλιούπολης, τρείς
14χ ρον οι, κατηγορούμεν οι για ληστεία
κατά συν αυτουργία και απλές σωματικές
βλάβες.

Ειδικότερα, απογευματιν ές ώρες της
Κυριακής, στον προαύλιο χ ώρο σχ ολικού συγκροτήματος στην περιοχ ή της
Ηλιούπολης, οι τρείς 14χ ρον οι αν ήλικοι
με χ ρήση σωματικής και λεκτικής βίας,
ακιν ητοποίησαν έν αν 13χ ρον ο αν ήλικο και του αφαίρεσαν χ ρηματικό ποσό,
προκαλών τας τον τραυματισμό του.
Πριν την τέλεση της ληστείας, ο
13χ ρον ος από κοιν ού με δύο έτερους
αν ήλικους είχ αν συν αν τηθεί σκόπιμα
στο σημείο με την ομάδα των 14χ ρον ων , όπου διαπληκτίστηκαν .

Επιπρόσθετα, σχ ηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 13χ ρον ου για σωματικές βλάβες, απειλή και εξύβριση, καθώς
και σε βάρος των τεσσάρων κηδεμόν ων για παραμέληση εποπτείας των
αν ωτέρω αν ήλικων τέκν ων τους.

Οι τρεις 14χ ρον οι συλληφθέν τες, με
τη σχ ηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Αθην ών .
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Αλλαγή σελίδας, με νέο όνομα και ριζική ανανέωση
εικόνας για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
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«HELLENiQ ENERGY» το νέο όνομα του Ομίλου

Πραγματοποιήθηκαν τα
αποκαλυπτήρια
της νέας εταιρικής ταυτότητας του
ιστορικού Ομίλου

Η

ονομασία
“HELLENiQ
ENERGY”, παραπέμπει
ευθέως στην βαριά κληρονομιά του Ομίλου, αλλά και στη
βούλησή του να εξελιχθεί στο αύριο
της «έξυπνης» ενέργειας, των εναλλακτικών πηγών και την οικονομία
χαμηλών εκπομπών ρύπων.
Μετά από 64 ολόκληρα χρόνια
επιτυχημένης πορείας με ισχυρή
ανάπτυξη, αλλά και ουσιαστικής
στήριξης της ελληνικής οικονομίας, η
νέα εταιρική ταυτότητα του Ομίλου
επισφραγίζει και τυπικά την ταχεία
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού “Vision 2025” που ξεκίνησε το
2021. Στόχος είναι να οδηγηθεί σε
μια νέα εποχή δυναμικής βιώσιμης
ανάπτυξης, με την υλοποίηση
σημαντικών έργων μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων, την ταχύτατη ανάπτυξη
στις Ανανεώσιμες Πηγές και στην
«πράσινη» ενέργεια, αλλά και την
είσοδο σε νέες αγορές και προϊόντα. Όπως είχε εξαγγελθεί, η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του στρατηγικού αυτού σχεδίου περιλάμβανε και την αλλαγή επωνυμίας,
λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
του Ομίλου. Η παρουσίαση έγινε στο
Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός
Κόσμος», σε μια εκδήλωση στην
οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ενώ την παρακολούθησαν πλήθος καλεσμένων
και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας.
Στο επίκεντρο του καινούργιου
λογοτύπου του Ομίλου παραμένει ο
μικρός φωτεινός αστέρας, ως σπίθα
δημιουργίας και στοιχείο καθοδήγησης στη νέα εποχή. Οι οριζόντιες
μπλε και άσπρες γραμμές που
είχαν εμπνευστεί από την ελληνική

σημαία, έχουν μετατραπεί σε κυματισμό που προσομοιάζει σε ένα
ενεργειακό κύμα. Μεγάλο τμήμα του
ονόματος
παραπέμπει
στην
ελληνικότητα και στην κληρονομιά
της προηγούμενης ονομασίας, ενώ η
κατάληξη της πρώτης λέξης αναφέρεται στο μέλλον της ενεργειακής
μετάβασης και της παροχής
«έξυπνων» ενεργειακών λύσεων. H
τελευταία λέξη “ENERGY» υποδηλώνει τη μετεξέλιξη, από μια εταιρία πετρελαίου σε έναν οργανισμό
που θα δραστηριοποιείται σε όλο το
φάσμα της ενέργειας, ενσωματώνοντας κριτήρια ESG στη λειτουργία του, αλλά και στις μελλοντικές
προτεραιότητες της στρατηγικής
βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της
«HELLENiQ ENERGY»,
Ανδρέας Σιάμισης

Οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Ομίλου ΕΛΠΕ. Από αριστερά, ο
κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, ο κ. Ιωάννης Παπαθανασίου, δίπλα
του ο κ. Χρήστος Κομνηνός και δεξιά κατά σειρά οι κ.κ.
Αναστάσιος Γιαννίτσης και Ευθύμιος Χριστοδούλου.

ειδικά σε περιόδους όπως αυτή που
Κατά την ομιλία του στη διάρκεια
διανύουμε. Οι στόχοι μας για την
αυτής της ξεχωριστής εκδήλωσης ο
ουσιαστική μείωση του περιβαλλονΔιευθύνων
Σύμβουλος
της
τικού μας αποτυπώματος είναι φιλό«HELLENiQ ENERGY», Ανδρέας
δοξοι, αλλά επιτεύξιμοι, ώστε να
Σιάμισης, προχώρησε στα αποκαλσυμβάλουμε αποτελεσματικά στην
υπτήρια της νέας εταιρικής ταυτόταντιμετώπιση των συνεπειών της
ητας, δηλώνοντας: «Σχεδιάζουμε και
κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ
υλοποιούμε ένα μέλλον πιο καθαρό
όλους εκείνους που πίστεψαν και
και βιώσιμο για όλους. Γι’ αυτό,
συμμετέχουν
σε
καθώς η αγορά
αυτό το ταξίδι και
ενέργειας αλλάζει,
Η νέα ετα ι ρι κή
ειδικά τους μετόχοαλλάζουμε κι εμείς
υς, τα στελέχη και
τα υτό τη τα το υ Ομ ί λο υ
για να προωθήσοτο σύνολο των
υμε πιο καθαρές
επι σφρα γί ζει
εργαζομένων του
μορφές ενέργειας.
κα ι τυπι κά τη ν τα χεί α
Ομίλου, αλλά και
Η «HELLENiQ
υλο πο ί η ση το υ
τους πελάτες και
ENERGY»
επιστρα
τη
γι
κο
ύ
σχεδι
α
σμ
ο
ύ
συνεργάτες μας,
διώκει
να
“ Vi si o n 2025”
που
αποτελούν
2025” πο υ
συνεχίσει την πολύ
αναπόσπαστο κομξεκί νη σε το 2021
καλή της πορεία
μάτι της δραστηρικαι να αποτελεί
ότητάς
μας.
Η
πορεία
δεν θα είναι
εταιρεία πρότυπο στην Ελλάδα
πάντα εύκολη, αλλά ο στόχος πρέοδηγώντας τις εξελίξεις και συμβάλπει να παραμείνει σταθερός. Με
λοντας στην πράσινη ανάπτυξη και
υπευθυνότητα και όρεξη για δημιοστην ενεργειακή μετάβαση της
υργία, αλλά και με τη νέα ανανεωχώρας. Ταυτόχρονα όμως, είναι
μένη εταιρική εικόνα που μας προεξίσου σημαντικό να προσαρμόσει
σφέρει μια καινούργια οπτική, τροφκαι τις παραδοσιακές της δραστηριοδοτούμε με ενέργεια το αύριο που
ότητες σε ένα νέο περιβάλλον και
όλοι αξίζουμε».
να συνεχίσει να αποτελεί βασικό
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος
πυλώνα της ασφάλειας εφοδιασμού,

του Ομίλου «HELLENiQ ENERGY»,
Ιωάννης Παπαθανασίου, επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Πίσω μας έχουμε 64 χρόνια υποδειγματικής πορείας, με τον Όμιλό μας να πρωταγωνιστεί στην επιχειρηματική ζωή
του τόπου. Σήμερα προσδιορίζουμε
εκ νέου την εταιρική μας ταυτότητα,
με μια νέα ονομασία η οποία αντιπροσωπεύει έναν Οργανισμό που
συνεχίζει να γράφει την ιστορία του,
με ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον.
Θέλουμε η Ελλάδα να βρεθεί στην
αιχμή των ευρωπαϊκών εξελίξεων
στο χώρο της ενέργειας. Από πλευράς μας, έχουμε δεσμευθεί να
αναλάβουμε το ρόλο που μας αναλογεί ως κορυφαία επιχείρηση της
χώρας, με ουσιαστικό αναπτυξιακό
αποτύπωμα και ισχυρή εθνική και
κοινωνική συνείδηση. Τα ορατά και
μετρήσιμα πλέον οφέλη από τη νέα
επιχειρηματική μας στρατηγική, μας
επιτρέπουν να αισιοδοξούμε και να
προσβλέπουμε σε ακόμη πιο δυναμική ανάπτυξη. Βαδίζουμε έχοντας
ως εφόδια τον σωστό σχεδιασμό, τη
διασφάλιση των απαιτούμενων
πόρων, τη θέληση, το πάθος, την
αποφασιστικότητα και, κυρίως, τη
δύναμη των εργαζομένων του

Ομίλου που μοιράζονται το όραμά
μας, το υπηρετούν καθημερινά στην
πράξη και τους οποίους ευχαριστώ
θερμά για τη συμβολή τους.»
Στη συνέχεια ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας
Σκρέκας, δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τις εξαιρετικές
επιδόσεις του Ομίλου σε όλα τα
επίπεδα και τη διαχρονική του στήριξη για την επίτευξη των ενεργειακών
στόχων
της
χώρας,
σημειώνοντας: «Η αλλαγή ονόματος
και εταιρικής εικόνας των ΕΛΠΕ
σηματοδοτεί τη μετεξέλιξή του σε
έναν ολοκληρωμένο Όμιλο παραγωγής και εμπορίας όλων των μορφών ενέργειας, με έμφαση στο
περιβαλλοντικό αποτύπωμα του.
Δίνει έμφαση στις εναλλακτικές
πηγές ενέργειας όπως είναι οι ΑΠΕ,
εξετάζει και αναπτύσσει νέες
σημαντικές πρωτοποριακές δραστηριότητες όπως είναι το υδρογόνο,
ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει τις ήδη
υπάρχουσες, σημαντικές για την
οικονομία δραστηριότητες σε πετρελαιοειδή, με στόχο να εντάσσει
καύσιμα νέας γενιάς με μειωμένο
ανθρακικό αποτύπωμα. H στρατηγική μετασχηματισμού των ΕΛΠΕ
είναι η μεγαλύτερη επένδυση για το
αύριο.»
Η νέα εταιρική ταυτότητα εγκρίθηκε ομόφωνα το μεσημέρι της Τρίτης
20 Σεπτεμβρίου 2022, κατά την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων, ενώ ακολούθως παρουσιάστηκε στο σύνολο της Διοίκησης
και του προσωπικού, σε Ελλάδα και
εξωτερικό.
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Έρχεται το Μυστήριο_50 Ecoculture Festival ^

Έ

ΟΑΣΗ, πρώην κάµπινγκ Ελευσίνας | Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Σεπτεµβρίου

ναν πρότυπο θεσµό και µία
από τις βασικές δράσεις παρακαταθήκης του προγράµµατός της εγκαινιάζει η 2023 Ελευσίς
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25
Σεπτεµβρίου, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα την ΟΑΣΗ, το πρώην κάµπινγκ της
Ελευσίνας.
Το
Μυστήριο_50
Ecoculture Festival^, το πρώτο που διοργανώνεται στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή, είναι µια διήµερη γιορτή
που αντλεί τη θεµατική της από το περιβάλλον, την οικολογία και τη βιωσιµότητα και περιλαµβάνει εργαστήρια
µε τη συµµετοχή επιστηµόνων, ερευνητών για την ιστορία και τη σύγχρονη
πραγµατικότητα της Ελευσίνας και των
γύρω
περιοχών,
καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις και παράλληλες δράσεις,
όπως περιπάτους στους συνοικισµούς
της πόλης, εργαστήρια για παιδιά, πικ
νικ µε µουσική από DJs και µπάντες
της περιοχής, ξεναγήσεις, ποδηλατικές
διαδροµές και γαστρονοµικές συναντήσεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη µε προκράτηση θέσεων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρώτης
πειραµατικής έκδοσης του Ecoculture

Festival^, θα πραγµατοποιηθεί το Ecoculture
Dialogues, ποικίλες και
ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τη βιώσιµη καινοτοµία και την αγροδιατροφή, ενώ για παιδιά 8 έως 14 ετών θα διοργανωθεί το Μυστήριο_46 Αρθρωτοί Κήποι,
ένα ευφάνταστο εργαστήριο
κηποτεχνίας,
που συνδυάζει την καλλιέργεια µε τις νέες
τεχνολογίες. Ποικίλες
παράλληλες
δράσεις
πλαισιώνουν το πρόγραµµα του Φεστιβάλ,
όπως το 2023 Eleusis
Open Farm Days µε
περισσότερες από 15
φάρµες της περιοχής να υποδέχονται το
ευρύ κοινό παρουσιάζοντας τα προϊόντα
τους, ποδηλατικές διαδροµές µέσα την
πόλη αλλά και στις γραµµές του τρένου
(railbiking), προβολή ταινιών και ντοκιµαντέρ για το περιβάλλον, καθώς και
ένα πικ νικ µε µουσική από DJs και
µπάντες της Ελευσίνας και της γύρω
περιοχής.

Σταϊκούρας: Πιθανόν να
χρειαστεί η επέκταση στη
χορήγηση του επιδόµατος
θέρµανσης και µετά την

«Π ιθ α νό ν
να
χρειαστεί η επέκτα σ η σ τη χ ο ρ ή γ ηση του επιδόµατος θέρµανσης και
µε τ ά τ η ν 3 1 η
∆εκεµβρίου»,
δήλωσε σήµερα ο
υπουργός Οικονοµι κ ώ ν
Χ ρή στ ος
Σταϊκούρας. Μιλώντας δε γενικότερα, είπε ότι η
Ελλάδα, σύµφωνα µε την Κοµισιόν, έχει διαθέσει για
την ενεργειακή κρίση τους περισσότερους πόρους
στην Ευρώπη, ενώ για τον ∆εκέµβριο η παρέµβαση
ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ.
Σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθµό ΑΝΤ1 και
ερωτηθείς εάν θα συνεχιστεί η επιδότηση στην αντλία
για το πετρέλαιο κίνησης και εάν θα υπάρξει Fuel
Pass-3, απάντησε πως «δεν έχει πει κάτι ο πρωθυπουργός και σας θυµίζω ότι έχει πέσει σηµαντικά η τιµή
των καυσίµων».
Για το ενδεχόµενο να µειωθεί περαιτέρω η προκαταβολή φόρου 80% για τους ελεύθερους επαγγελµατίες,
είπε πως «δεν έχουµε άλλα περιθώρια, δεδοµένου ότι
πρέπει να επιδοτούµε το ηλεκτρικό ρεύµα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις».
Τέλος, ανέφερε ότι το αργότερο την προσεχή ∆ευτέρα
θα καταβληθούν τα ποσά από τις εκκρεµότητες για το
Power Pass του Ιουνίου και του προηγούµενου εξαµήνου, οι οποίες υπήρχαν από έναν πάροχο ενέργειας.

Επιπλέον, στις 24 Σεπτεµβρίου, υπό
τη σκηνοθετική επιµέλεια της Γεωργίας
Μαυραγάνη, θα πραγµατοποιηθεί το
Μυστήριο_38 Μουσική των σπιτιών,
επιτόπιες διαδροµές στον συνοικισµό
των Ποντίων της Ελευσίνας µε επιλεγµένες µουσικές να διαχέονται στον
δηµόσιο χώρο µέσα από τις πόρτες και
τα παράθυρα των σπιτιών. Αµέσως µετά,

θα ακολουθήσει το Μυστήριο_49
Συµπόσιο #2 - Εύξεινος Πόντος, ένα
βιωµατικό ταξίδι στις γεύσεις και τα
έθιµα του Πόντου µε βασικό άξονα την
πολιτισµική ανταλλαγή και την ανάδειξη του γαστρονοµικού πολιτισµού
του τόπου, σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Ποντίων Ελευσίνας «Νέα Τραπεζούντα».

– Συνάντηση Σπ. Βρεττού με τους
κατοίκους της περιοχής Αγίας Άννας

Τ

Έφτασε η ώρα ανακατασκευής του γηπ έδου π οδοσφαίρου και θα ακολουθήσουν
τα γήπ εδα μπ άσκετ όπ ως και η π αιδική χαρά στην π εριοχή.

ην περιοχ ή της Αγίας Άν ν ας
ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών . επισκέφτηκε προχ θές ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών όπου συν αν τήθηκε με κατοίκους.

Ειδικότερα, ο κ. Σπύρος Βρεττός
μαζί με μέλη της Δημοτικής αρχ ής
επισκέφτηκε το γήπεδο ποδοσφαίρου της Αγίας Άν ν ας.
Ο Δήμαρχ ος είχ ε την ευκαιρία ν α
συν ομιλήσει με δημότες αλλά και το
Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας
και ν α τους εν ημερώσει σχ ετικά με

την αν αβάθμιση του γηπ έδου
π οδοσφαίρου και του γηπ έδου
μπ άσκετ π ου υπ άρχ ουν στην
περιοχ ή.
Ο Δήμαρχ ος κατά την διάρκεια
της επίσκεψής του τόν ισε:
“Επισκεφτήκαμε το γήπεδο ποδοσφαίρου της Αγίας Άν ν ας μαζί με
τους συν εργάτες μου και είχ α την
ευκαιρία ν α συν ομιλήσω με
συμπολίτες μας αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας.
Τους εν ημέρωσα ότι μετά από
τόσα χ ρόν ια ταλαιπωρίας φτάσαμε

στην ώρα της αν ακατασκευής του
γηπ έδου π οδοσφαίρου και όχ ι
μόν ο, γιατί θα ακολουθήσουν και
τα γήπεδα μπάσκετ όπως και η
παιδική χ αρά στην περιοχ ή.
Έργα πολύ σημαν τικά για την
περιοχ ή αλλά και όλη την πόλη
των Αχ αρν ών ώστε ν α μπορούν
ν α αθλούν ται τα παιδιά μας. Η δουλειά μας είν αι μία.
Να δώσουμε στην πόλη μας την
εικόν α που της αξίζει, συν εχ ίζον τας τα έργα υποδομών .”
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Κονδύλι 2,9 εκατ. ευρώ σε 18 Δήμους για την
διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Μ

ε συνολικό ποσό 2,9 εκατ.
ευρώ χρηματοδοτούνται 18
Δήμοι της χώρας για την
διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στο πλαίσιο του προγράμματος
«’Αργος» του υπουργείου Εσωτερικών.
Μέσω του εν λόγω προγράμματος, οι
δήμοι θα ενισχυθούν σταδιακά με 40
εκατ. ευρώ, για να αποκτήσουν τις απαραίτητες υποδομές και να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις που έχουν
αναλάβει ως προς τη διαχείριση των
αδέσποτων, ως εξής:

5 εκατ. ευρώ για κάθε είδους
δαπάνη που αφορά στη στείρωση
αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
5 εκατ. ευρώ για την προμήθεια του
απαραίτητου εξοπλισμού (κατάλληλοι αναγνώστες σήμανσης ζώων
συντροφιάς και λοιπού πάγιου εξοπλισμού),
30 εκατ. ευρώ για την κατασκευή,
επισκευή και συντήρηση καταφυγίων, σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του νέου νόμου.
Με τις τελευταίες αποφάσεις που
υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, χορηγείται ενίσχυση 2,47 εκατ. ευρώ για
κατασκευή καταφυγίων στους Δήμους Αμφιλοχίας, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Μαλεβιζίου, Ξηρομέρου, Πατρέων και
Πηνειού.
Ποσό 146.100 ευρώ κατανέμεται για
προμήθεια οχημάτων μεταφοράς αδέ-

σποτων στους Δήμους Ανατολικής Σάμου,
Βριλησσίων, Παγγαίου και Πύργου.

Τα υπόλοιπα 255.832 ευρώ κατανέμονται για τις ανάγκες στείρωσης στους
Δήμους Βύρωνος, Ελασσόνας, Ηρακλείου Κρήτης, Κομοτηνής, Παλλήνης,
Παρανεστίου και Σκύδρας.

«Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τους
Δήμους σε όλη την Ελλάδα, για να διασφαλίσουμε την ευζωία των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς, με το χρηματοδοτικό
πρόγραμμα “Άργος”, ύψους 40 εκατ.
ευρώ. Χρηματοδοτούμε τους Δήμους,
προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες υποδομές και να ανταποκριθούν
στις νέες σχετικές αρμοδιότητες που
έχουν αναλάβει, καθώς και την εξαιρε-

τικά μεγάλη χρηματοδοτική ενίσχυση,
ύψους 5 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση
ειδικού μαζικού προγράμματος στειρώσεων από τους δήμους για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, δεδομένου ότι οι
στειρώσεις είναι βασικός πυλώνας της
στρατηγικής μας για την άμεση μείωση
του πληθυσμού τους.
Με τις νέες αποφάσεις χρηματοδότησης, το συνολικό ποσό που έχει ήδη διατεθεί στους Δήμους ανέρχεται σε
περίπου 5 εκατ. ευρώ, έναντι των μόλις
600.000 ευρώ ετησίως που προέβλεπε το
προηγούμενο πλαίσιο. Και συνεχίζουμε,
παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας
για “Κανένα ζώο αδέσποτο – Κανένα
ζώο κακοποιημένο”», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στ.
Πέτσας.

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας

Δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος στο
Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας

Η

Κοιν ωφελής Επ ιχ είρηση του
Δήμου Ελευσίν ας, στο πλαίσιο
δράσεων κοιν ων ικής π ροστασίας και αλληλεγγύης, πραγματοποιεί δωρεάν καρδιολογικό έλεγχ ο το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή
25 Σεπτεμβρίου. Ο έλεγχ ος θα διεν εργηθεί κατά τις ώρες 08:00 – 14:00 και
κατόπιν ραν τεβού, στο Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας (Αρτέμιδος 3), στον Δήμο
Ελευσίν ας.
Ο έλεγχ ος αφορά όλους όσους χ ρειάζον ται Κάρτα Υ γείας Αθλητή, εν όψει
της αρχ ής της αγων ιστικής περιόδου,
εν ώ θα δοθεί προτεραιότητα σε όλους
τους ν εαρούς αθλητές και τις αθλήτριες
της πόλης, όλων των αθλημάτων , αλλά

και σε εν ήλικες και βετεράν ους αθλητές, όλων των αγων ισμάτων .
Οι εν διαφερόμεν οι οφείλουν ν α μεριμν ήσουν για την προσκόμιση της
Κάρτας Υ γείας Αθλητή, η οποία θα
δίν εται στον
αθλητή/αθλήτρια ή
τον /την συν οδό του, μόν ο κατόπιν
ολοκλήρωσης του πλήρους καρδιολογικού ελέγχ ου και αξιολόγησης από τον
ιατρό.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και για ραν τεβού, οι εν διαφερόμεν οι καλούν ται ν α απευθυν θούν τηλεφων ικά στην Κοιν ωφελή Επιχ είρηση
του Δήμου Ελευσίν ας, στο 210 55 58
544, Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 –
15:00.

θριάσιο-7
Δ. Φυλής: Σε εξέλιξη
η νέα διανομή τροφίμων και βασικών
ειδών προς 2.877 δικαιούχους του ΤΕΒΑ
από την Κοινωνική Υπηρεσία

Σ

υνεχίζεται ομαλά,
με καθορισμένο
ραντεβού, η νέα
διανομή τροφίμων προς
τους δικαιούχους του ευρωπαϊκού προγράμματος
ΤΕΒΑ, από την Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου
Φυλής.
Δικαιούχοι της νέας διανομής τροφίμων του
ΤΕΒΑ, στο Δήμο Φυλής, η
οποία θα ολοκληρωθεί
στις 24 Σεπτεμβρίου, είναι 1.189 οικογένειες, με τα μέλη τους να
ανέρχονται συνολικά σε 2.877 άτομα. Οι δικαιούχοι προσέρχονται στην Κοινωνική Υπηρεσία με προκαθορισμένο ραντεβού,
για την αποφυγή του συγχρωτισμού, και εξυπηρετούνται χωρίς
αναμονή.
Οι δικαιούχοι λαμβάνουν συνολικά περισσότερα από 23 είδη
παντοπωλείου, τυροκομικά προϊόντα, νωπά οπωροκηπευτικά,
νωπό κρέας και είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής,
ενώ οι οικογένειας με βρέφη λαμβάνουν επιπλέον πέντε είδη
για βρέφη. Τα προϊόντα προσφέρονται σε ποσότητες ανάλογα
με τον αριθμό των μελών της κάθε οικογένειας.
“Συνεχίζουμε σταθερά τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων
δημοτών μας, αξιοποιώντας κάθε πρόγραμμα, προκειμένου
να εξασφαλίσουμε την κάλυψη των βασικών αναγκών τους σε
τρόφιμα και βασικά είδη καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε καταφέρει να επεκτείνουμε το
πρόγραμμα ΤΕΒΑ, καθώς, ως Δήμος, έχουμε απορροφήσει
πλήρως τα αντίστοιχα κονδύλια, προς όφελος των δημοτών
μας, ενώ και η οργάνωση μας ως προς τη διανομή έχει αποτελέσει πρότυπο και για άλλες συμπράξεις του προγράμματος”,
τόνισε ο Αναπληρωτής Δημάρχου Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού, Γιώργος Αντωνόπουλος.
Στη νέα διανομή του ΤΕΒΑ οι δικαιούχοι της «Κοινωνικής
Σύμπραξης Δυτικής Αττικής» της οποίας επικεφαλής είναι ο
Δήμος Φυλής, είναι συνολικά 3.956 οικογένειες ( 7.779 άτομα)
από τους Δήμους Φυλής, Μεγαρέων, Ελευσίνας, Ασπροπύργου
και Μάνδρας – Ειδυλλίας, καθώς και την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου,
Αχαρνών και Πετρουπόλεως.

Δωρε άν διανομή σχολικών ε ιδών
σε μαθητέ ς ε υάλωτων κοινωνικών ομάδων από
την Κοινωνική Υπηρε σία του Δήμου Αχαρνών

Σ

τη δωρεάν δι αν ο μ ή
σχολι κών
ει δών γι α τη
στήριξη μαθητών και μαθητρι ών ευάλωτων
κοι νωνικών ομάδων
του
δήμου
Α χαρ ν ώ ν ,
προχώρησε το
πρωί της Τρίτης 20 Σεπτεμβρίου, το
τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του
δήμου με επικεφαλής τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο Γιώργο Πετάκο. Από τη
σημαντική συνεισφορά του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών ο οποί ος έχει αποδεί ξει
εμπράκτως τη στήρι ξη στους
συμπολίτες που διαβιούν δύσκολα
συγκεντρώθηκαν σχολικά είδη –
σχολικές τσάντες – κασετίνες – γραφική ύλη, τα οποία δόθηκαν σε
μαθητές και μαθήτριες

του Δήμου που προέρχονται από
ευπαθείς οικογένειες.

Εκτός από την πολύτιμη συνεισφορά του Συλλόγου Εργαζομένων του
Δήμου Αχαρνών αξιοσημείωτη είναι
και η γενναιόδωρη προσφορά σχολικών ειδών της κ. Ελένης Μαργέτη.
Ο Δήμος Αχαρνών και το τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής εύχεται καλή,
δημιουργική και ασφαλή σχολική
χρονιά σε όλο το σχολικό πληθυσμό
της πόλης μας.

8-θριάσιο

Σ

ε διαμετακομιστικό κόμβο με πλειάδα υποδομών logistics αναμένεται να εξελιχθεί μέχρι
το τέλος της δεκαετίας η ευρύτερη περιοχή της
Δυτικής Αττικής, αν προχωρήσουν τα επενδυτικά σχέδια, ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ, που δρομολογούνται σε Σχιστό, Θριάσιο Πεδίο και Ασπρόπυργο.
Η πιο πρόσφατη προσθήκη στην σχετική «λίστα» των
επενδύσεων, αφορά στην αξιοποίηση του Κτήματος Σχιστού-Σκαραμαγκά, μια πολύ σημαντική έκταση 3.000
στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της ΕΚΥΟ (Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών της Εκκλησίας).

Παρότι ανάλογες εξαγγελίες αξιοποίησης εκκλησιαστικών ακινήτων δεν έχουν ευοδοθεί, η παρουσία του
ίδιου του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη, σε σχετική
εκδήλωση πριν από λίγες ημέρες, ενδεχομένως να μην
αποτελεί απλώς μια συμβολική κίνηση, αλλά να σηματοδοτεί και την κυβερνητική πρόθεση να προχωρήσει το εν
λόγω σχέδιο. Άλλωστε, το μέγεθος και μόνο της έκτασης,
αρκεί για να αλλάξει τα δεδομένα, όχι μόνο στον τομέα
των logistics, αλλά και στην διαμόρφωση νέων ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, καθώς εκτός από την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών αποθήκευσης, θα προβλέπονται και άλλες παρεμβάσεις, με στόχο στην δημιουργία ενός πόλου αναψυχής.
Σύμφωνα με το σχέδιο που έγινε γνωστό, η αξιοποίηση
της έκτασης θα γίνει μέσω της εταιρείας ΣΧΙΣΤΟ Α.Ε.,
που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Logistics:

Επενδυτικά σχέδια άνω του 1 δισ.
ευρώ σε Ασπρόπυργο και Σχιστό
Το ακίνητο βρίσκεται σε μια έκταση που συνορεύει με το
λιμάνι του Πειραιά από την νοτιοανατολική του πλευρά
και με την περιοχή του Σκαραμαγκά από την βόρεια πλευρά. Στην έκταση, σχεδιάζεται η δημιουργία ενός σύγχρονου διαμετακομιστικού αποθήκευσης και διαχείρισης
προϊόντων, ένα πάρκο αναψυχής, όπως επίσης κι ένα
σημαντικό συγκρότημα από εμπορικές και οικιστικές χρήσεις. Από την ανάπτυξη της έκτασης στον Σχιστό προβλέπεται να δημιουργηθούν 10.000 θέσεις εργασίας.

Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί σε 700 εκατ. ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση θα προέλθει από ίδιους πόρους της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με
βάση το σημερινό πλάνο, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν
περίπου τέσσερα χρόνια για την ανάπτυξη του ακινήτου,
με το ΤΑΙΠΕΔ να αποτελεί τον βασικό αρωγό της ΕΚΥΟ
για την πολεοδομική ωρίμανση, την διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση της
εκτέλεσης των συμβάσεων.
Τουλάχιστον 240.000 τ.μ. logistics προβλέπεται να
δημιουργηθούν και από την ανάπτυξη των εταιρειών
Goldair κι ΕΤΒΑ στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου. Το
ύψος της επένδυσης στην έκταση των 588 στρεμμάτων
αναμένεται να αγγίξει τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ αξίζει να
σημειωθεί και η δρομολογούμενη αξιοποίηση και του γειτονικού ακινήτου, έκτασης 1.450 στρεμμάτων. Ο λόγος
για το Θριάσιο ΙΙ, που επίσης παρουσιάζει σημαντικές
προοπτικές.
Ιδιαίτερης μνείας χρήζει το επενδυτικό σχέδιο, ύψους
άνω των 80 εκατ. ευρώ, που επεξεργάζεται το αμερικανικό επενδυτικό fund H.I.G. Στόχος είναι η αξιοποίηση

ΜΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΥΠΕΣ: Νέα επιχορήγηση 19,3 εκατ. ευρώ στους ΟΤΑ

Ν

έα επιχορήγηση, συνολικού ύψους 19,3
εκατ. ευρώ σε Δήμους και Περιφέρειες
της Χώρας, υπέγραψε ο Αναπληρωτής
Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, στο
πλαίσιο του προγράμματος ΑΚΣΙΑ για την εξόφληση υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α. από τελεσίδικες
δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.
Ειδικότερα, με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση εγκρίνεται επιχορήγηση αποκλειστικά και
μόνο για την εξόφληση απλήρωτων υποχρε-
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ώσεών τους που απορρέουν από διαταγές
πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν
καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022
και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία, ως ακολούθως:
α) Σε Δήμους της Χώρας, ποσό ύψους έως
15.611.242,22 ευρώ
β) Σε Περιφέρειες της Χώρας, ποσό ύψους
έως 3.659.987,73 ευρώ
Υπογραμμίζεται ότι, με την παρούσα απόφαση
επιχορήγησης Δήμων και Περιφερειών ύψους
19.271.229,95 ευρώ, από τον Ιούλιο μέχρι
σήμερα οι συνολικές πιστώσεις που διατέθηκαν
στους ΟΤΑ για την αποπληρωμή υποχρεώσεών
τους από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες
δι καστι κές αποφάσει ς δι αμορφώνονται σε
περίπου 42 εκατ. ευρώ.

Οι δύο δήμοι της Δυτικής Ατττικής θα λάβουν τα
ακόλουθα ποσά

Δ.
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
129.001,54
Δ. ΜΕΓΑΡΕΩΝ 7.454,85

ΑΤ Τ ΙΚΗΣ

έκτασης 300 στρεμμάτων στην περιοχή του Ασπροπύργου. Πρόκειται για τις πρώην εγκαταστάσεις της Χαλυβουργίας Ελλάδος, με το ακίνητο να αναμένεται να περάσει
υπό τον έλεγχο της H.I.G. τους επόμενους μήνες, στο
πλαίσιο σχετικής συμφωνίας με τους πιστωτές της Χαλυβουργίας. Στη συνέχεια θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο
κέντρο υποδομών logistics, που θα εστιάσει κυρίως στις
ροές από το λιμάνι του Πειραιά προς την ηπειρωτική
Ευρώπη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και το επενδυτικό σχέδιο για την
ανάπτυξη, σε έκταση 450 στρεμμάτων, του Επιχειρηματικού Πάρκου Βαμβακιάς στην Παραλία του Ασπροπύργου. Πρόκειται για μια επένδυση που δρομολογείται από
σημαντικές εταιρείες, όπως η εταιρεία logistics και αποθηκεύσεων Βεϊνόγλου, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η ΔΕΗ, η
ΕΛΤΡΕΚΚΑ και η ΧΡΩΤΕΧ.
Επίσης στον Ασπρόπυργο δρομολογείται ένα ακόμα
επιχειρηματικό πάρκο, ύψους επένδυσης 25 εκατ. ευρώ,
σε έκταση άνω των 2.000 στρεμμάτων, νότια της Λεωφόρου ΝΑΤΟ.

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά

άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμματέων.

Προσόντα:

- Καλή γνώση αγγλικών σε προφορικό 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 βιογραφικά στο

info@tileorganosi.gr
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Σαρωτική
ακρίβεια:

Νέα έρευνα του
ΙΕΛΚΑ. 8 στους
10 δεν αγοράζουν
ρούχα, κρατούν
χρήματα για ώρα
ανάγκης

Τ

ην αν ησυχ ία και τον φόβο
των καταν αλωτών για την
ακρίβεια και το χ ειρότερο
σεν άριο για τον χ ειμών α αποτυπών ει ν έα έρευν α του ΙΕΛΚΑ.
Προσφορές
και
εκπ τώσεις
κυν ηγούν οκτώ στους 10 καταν αλωτές εν ώ δύο στους τρεις έχ ουν
μειώσει την καταν άλωση ρεύματος
και τις αγορές τροφίμων . Έξι στους
10 δηλών ουν ότι έχ ουν μειώσει το
τελευταίο διάστημα την καταν άλωση
ρεύματος, εν ώ το 44% αποφεύγει
ν α κάν ει αγορές προκειμέν ου ν α
έχ ει χ ρήματα σε περίπτωση έκτακτης αν άγκης.
Στα βασικά συμπεράσματα της
έρευν ας, υπογραμμίζεται η ξεκάθαρη τάση των καταν αλωτών για εξοικον όμηση χ ρημάτων και συγκεκριμέν α:
Το 84% του κοιν ού δηλών ει ότι
κυν ηγάει περισσότερο προσφορές
και εκπτώσεις (έν αν τι 79% στη
μέτρηση του Απριλίου 2022), άλλωστε η μέση εξοικον όμηση των καταν αλωτών από τις προσφορές και τις
εκπ τώσεις στο σουπ ερμάρκετ,
σταθερά ξεπερν ά το 13%.
Το 75% δηλών ει ότι επιλέγει οικον ομικότερες ή φθην ότερες επιλογές
προϊόν των , κάτι που αποδεικν ύεται από την αύξηση των πωλήσεων
των προϊόν των ιδιωτικής ετικέτας το
πρώτο τρίμην ο του 2022, η οποία
πλησιάζει το 10%.
Το 67% δηλών ει ότι έχ ει μειώσει
συν ολικά τις αγορές σε είδη τροφίμων και είδη π αν τοπ ωλείου
(έν αν τι 61% στη μέτρηση του Απριλίου).
Αν τίστοιχ η είν αι και η συμπεριφορά σε σχ έση με την εξοικον όμηση
στην καταν άλωση του ηλεκτρικού
ρεύματος. Συγκεκριμέν α το 63% του
κοιν ού δηλών ει ότι έχ ει μειώσει το
τελευταίο διάστημα την καταν άλωση
ρεύματος.
Πρόκειται άλλωστε και για τη

θριάσιο-9

Οι νέες κλίμακες
επιδότησης για το ρεύμα,
στα 90 ευρώ
για το φυσικό αέριο
- Αναλυτικά όλες οι επιδοτήσεις για το ρεύμα

και το φυσικό αέριο για τον Οκτώβριο, όπως

ανακοινώθηκαν από τον Κώστα Σκρέκα.
Ο Κώστας Σκρέκας αν ακοίν ωσε τις κρατικές επιδοτήσεις για τον μήν α Οκτώβριο
τόσο για το ρεύμα, όσο και για
το φυσικό αέριο.
Σε ό,τι αφορά στο ρεύμα για
τα οικιακά τιμολόγια η επιδότηση θα γίν ει σε τρεις κλίμακες,
αν άλογα με την καταν άλωση.
Η πρώτη κλίμακα αφορά για
καταν άλωση έως 500 μεγαβατώρες, η δεύτερη κλίμακα
αφορά για καταν άλωση από
500 μεγαβατώρες έως 1.000
μεγαβατώρες και η τρίτη κλίμακα αφορά για καταν άλωση από
1.000 μεγαβατώρες και πάν ω.
Η επιδότηση θα είν αι 436
ευρώ, 386 ευρώ και 336 ευρώ,
αν τίστοιχ α.
Σε ό,τι αφορά στα επαγγελματικά τιμολόγια, για καταν άλωση 2.000 κιλοβατώρες, η
επιδότηση θα είν αι 398 ευρώ
αν ά μεγαβατώρα, εν ώ για καταν άλωση από 2.000 κιλαβατώρες και πάν ω η επιδότηση θα
είν αι 230 ευρώ αν ά μεταβατώρα.

Για το φυσικό αέριο η
επιδότηση, αν τίθετα, θα είν αι
οριζόν τια.
Για τα ν οικοκυριά θα είν αι 90
ευρώ αν ά θερμική μεγαβατώρα
και για τις επιχ ειρήσεις 40 ευρώ
αν ά μεγαβατώρα.
Αν αλυτικά όλες οι επιδοτήσεις, αν ά κατηγορία:
Ρεύμα
Οικιακά τιμολόγια:

1η κλίμακα: Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες,
απορροφάται το 90% της
αύξησης, δηλαδή η επιδότηση
θα είν αι 436 ευρώ αν ά μεγαβατώρα. Η επιδότηση αφορά
στο 90% των ν οικοκυριών .

2η κλίμακα: Για κατανάλωση α πό 501 έως 1.000 μεγαβατώρες, απορροφάται το
80% της αύξησης, δηλαδή η
επιδότηση θα είν αι 386 ευρώ
αν ά μεγαβατώρα. Αν μειωθεί η
καταν άλωση στο 15% σε
σχ έση με την ίδια περίοδο
πέρυσι, τότε η επιδότηση θα
αυξηθεί 50 ευρώ αν ά μεγαβατωρα.

3η κλίμακα: Για κατανάλωση από 1.000 μεγαβατώρες
και πάνω (που αφορά μόλις
στο 2% των ν οικοκυριών ),
απορροφάται το 70% της
αύξησης, δηλαδή η επιδότηση
θα είν αι 336 ευρώ αν α μεγαβατωρα και ισχ ύει και σε αυτή
την περίπτωση η έξτρα
επιδότηση των 50 ευρώ αν ά
μεγαβατώρα για μείωση της
καταν άλωσης 15% σε σχ έση
με την ίδια περιόδο πέρυσι.
«Κοιν ων ικό τιμολόγιο»:

Απορροφάται το 100% της
αύξησης, δηλαδή η επιδότηση
θα είν αι 485 ευρώ αν ά μεγαβατωρα.
Επαγγελματικά τιμολόγια:

Για τους μη οικιακούς καταν αλωτές με παροχ ή ισχ ύος ως
35KVa, η επιδότηση για τις
πρώτες 2.000 κιλοβατώρες θα
είν αι 398 ευρώ αν ά μεγαβατώρα. Απορροφάται, έτσι, το
80% της αύξησης.
Για τους μη οικιακούς καταν αλωτές έως 35KVaπου ξεπερν ούν τις 2.000 κιλοβατώρες
αλλά και όλα τα υπόλοιπα μη
οικιακά τιμολόγια χ αμηλής μέση
και υψηλής τάσης, η επιδότηση
θα είν αι 230 ευρώ αν ά μεγαβατώρα.

δαπάν η με τη μεγαλύτερη αν ατίμηση το
τελευταία διάστημα.
Εκτός των βασικών αγαθών , εν τον ότερη είν αι η τάση εξοικον όμησης χ ρημάτων
στις δευτερεύουσες αγορές, όπως είν αι οι
αγορές για προσωπική φρον τίδα, για είδη
οικιακής βελτίωσης ή για αγορές παγίων .
Συγκεκριμέν α:Το 83% δηλών ει ότι έχ ει
αν αβάλει αγορές για προσωπικά αν τικείμεν α, για ρούχ α ή για είδη σπιτιού

Αγρότες:

Η επιδότηση για τους αγρότες είν αι οριζόν τια και θα είν αι
436 ευρώ αν α μεγαβατώρα.
Το συν ολικό ποσό της
επιδότησης φτάν ει τα 1,1 δισ.
ευρώ.

Το 1 δισ. ευρώ προέρχ εται
από την αν άκτηση των υπερεσόδων των εταιρειών παραγωγής εν έργειας και από τα
έσοδα από τις δημοπρασίες
των ρύπων και το 0,1 δισ.
ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Φυσικό αέριο
Για το φυσικό αέριο και την
επιδότηση στα οικιακά τιμολόγια ο υπουργός Περιβάλλον τος
αν ακοίν ωσε ότι θα υπάρξει
από την ΔΕΠΑ Εμπορίας
οριζόν τια επιδότηση 90 ευρώ
αν α θερμική μεγαβατώρα για
όλους τους οικιακούς καταν αλωτές.
Για την επιδότηση στο
φυσικό αέριο σε μη οικιακούς
καταν αλωτές και επαγγελματικά
τιμολόγια αν ακοιν ώθηκε ότι
αν έρχ εται στα 40 ευρώ αν ά
θερμική μεγαβατώρα και αφορά
και τους βιομηχ αν ικούς καταν αλωτές.
Αν αλυτικά:
Οικιακά τιμολόγια:

Η επιδότηση θα είν αι 90
ευρώ αν ά θερμική μεγαβατώρα,
με την απορόφηση ν α φτάν ει
το 50% της αύξησης.
Αυτή αφορά και στα 700.000
ν οικοκυριά.
Επαγγελματικά τιμολόγια:

Η επιδότηση θα είν αι 40
ευρώ αν ά θερμική μεγαβατώρα.

(έν αν τι 75% στη μέτρηση του Απριλίου).
Πρόκειται για μία τάση που συμπίπτει
σε μία χ ρον ική συγκυρία κατά την οποία
η αγορά αν έμεν ε μεγαλύτερη κίν ηση λόγω
και της εκπτωτικής περιόδου.
Το 44% αποφεύγει ν α κάν ει αγορές
π ροκειμέν ου ν α έχ ει χ ρήματα σε
περίπτωση έκτακτης αν άγκης.
Η τάση αυτή η οποία καταγράφηκε και

Ο Κώστας Σκρέκας αν ακοίν ωση επίσης έν α τέλος 10
ευρώ αν ά θερμική μεγαβατώρα
για τις εταιρείες Ηλεκτροπαραγωγής για τις ποσότητες του
Φυσικού αερίου που χ ρησιμοποιείται αποκλειστικά για την
παραγωγή ηλεκτρικής εν έργειας.

«Για την αν τιμετώπιση των
συν επειών του εν εργειακού
πολέμου, τη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας και
για την εν εργειακή θωράκιση
της χ ώρας μας εισάγουμε
τέλος ύψους 10 ευρώ αν ά
θερμική mwh που θα επιβληθεί στις εταιρείες Ηλεκτροπαραγωγής για τις ποσότητες
του Φυσικού αερίου που χ ρησιμοποιείται αποκλειστικά για
την π αραγωγή ηλεκτρικής
εν έργειας», είπε ο Κώστας
Σκρέκας και πρόσθεσε: «Τα
έσοδα από το ειδικό τέλος θα
κατευθύν ον ται στο ταμείο
εν εργειακής μετάβασης και θα
έχ ουν ως στόχ ο την :
α) Υ ποστήριξη ευάλωτων
ν οικοκυριών και μικρομεσαίων επιχ ειρήσεων για την
αν τιμετώπ ιση των αυξημέν ων τιμών του φυσικού
αερίου

β)
Υ π οστήριξη
επ εν δύσεων
σε
εν αλλακτικά
καύσιμα, όπως το βιομεθάν ιο
και το πράσιν ο υδρογόν ο
γ) Υ ποστήριξη τροποποιήσεων και επεκτάσεων υποδομής του συστήματος φυσικού αερίου που είν αι απαραίτητες για την αν τικατάσταση του ρωσικού φυσικού
αερίου και την εν ίσχ υση της
δυν ατότητας εισαγωγών από
άλλες πηγές».

την περίοδο της κρίσης της παν δημίας,
καταγράφεται και σήμερα, αρκετά
εν τον ότερα.
Τα
π αραπ άν ω
συμπ εράσματα
προκύπτουν , μεταξύ άλλων , από έρευν α
που πραγματοποίησε την εβδομάδα 29
Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2022 το
Ιν στιτούτο Έρευν ας Λιαν εμπορίου Καταν αλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) με δείγμα
1.000 καταν αλωτές.
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Κύπελλο Ελλάδος: Κλήρωση της 3ης και της 4ης φάσης

Δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης
της 3ης και της 4ης φάσης του Κυπέλλου
Ελλάδας.Αναλυτικά, οι κληρώσεις ανέδειξαν τα ακόλουθα ζευγάρια:
3η φάση

Προκρίνονται άνευ αγώνος

Α. Ο νικητής του αγώνα Παμβουπρασιακός-Πανελευσινιακός
Β. Ο νικητής του αγώνα Αστέρας Πετριτή-Απόλλων Παραλαμνίου
Γ. ΠΑΕ Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας
Τα ζευγάρια

1. Τηλυκράτης Λευκάδας - ΠΑΕ ΟΦ
Ιεράπετρας
2. ΠΑΟΚ Κρηστώνης - Πανθρακικός/ΠΟ Αλεξανδρούπολης
3. ΠΑΕ Βέροια - ΠΑΕ Κισσαμικός

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΚΟΙΝ:
ΓΕΑ/Γ2
ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. (2)

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ’
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΡΓΩΝ
Π.Α.
(ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
(ΔΙΣΥΝ)
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ.: 210-6593846
Φ. Ε-313Ν/8470
Σ.-2009Αθήν α, 16 Σεπτεμβρίου 2022

ΘΕΜΑ:
Περίληψη
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Εν διαφ έρον τος για το Διεθν ή Διαγων ισμό
του Έργου:
«Εγκατάσταση
Συστήματος ILS στην 112 ΠΜ»
(Ε-313Ν).

1.
Το Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων
Πολεμικής
Αεροπορίας
(Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει
δημόσιο διεθνή Νατοϊκό μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή
αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Εγκατάσταση Συστήματος ILS
στην 112 ΠΜ» (Ε-313Ν) που θα
διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Οδηγίας του
ΝΑΤΟ
AC/4-D/2261
(1996
Edition) και του Ν. 4412/2016 και
η θέση του έργου είναι το Α/Δ
Ελευσίνας.

2.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (1.470.000,00)
Ευρώ (περιλαμβάνει το κόστος
του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15% και αναθεώρηση).
Το έργο απαλλάσσεται από
Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (Πιστώσεις ΝΑΤΟ).
3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
σύμφωνα με το άρθρο 1.b (μέθοδος «ONE STEP»), η δε ανάδειξη
μειοδότη θα γίνει σύμφωνα με το

4. ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής - ΠΑΕ Νίκη
Βόλου
5. ΠΑΕ Μακεδονικός - ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας
6. (Άρης Βούλας/Νέα Αρτάκη - Ναυπακτιακός Αστέρας) - ΠΑΕ Λάρισα
7. Αστήρ Σταυρού/Βατανιακός - ΠΑΕ
Αλμωπός Αριδαίας
8. Βύρων Καβάλας/ΠΟ Φήκης Τρικάλων - ΠΑΕ Παναχαϊκή
9. ΠΑΕ Καλαμάτα - ΠΑΕ Προοδευτική
Νεολαία
10. ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης - ΠΑΕ
Κηφισιά
11. ΠΑΕ Διαγόρας - ΠΑΕ Απόλλων
Πόντου
12. ΠΑΕ Αιγάλεω - ΠΑΕ Πανσερραϊκός
13. ΑΟ Αγίου Νικολάου - ΠΑΕ Επισκοπή
14. Αλμυρός/Απόλλων Ευπαλίου - ΑΕ
Ποντίων Κοζάνης/Ελασσόνα
15. Ηλιούπολη/Ερμής Μελιγούς - ΠΑΕ

άρθρο 13. (Κατακύρωση Συμβάσεων- κατακύρωση στον φθηνότερο μειοδότη που πληροί τους
όρους της σύμβασης) της Διεθνούς Οδηγίας NATO AC/4-D/2261
(1996 Edition) «διαδικασίες διεθνών μειοδοτικών διαγωνισμών
ΝΑΤΟ (ICB)» και συμπληρωματικά με τις διατάξεις της Ελληνικής
Νομοθεσίας.
4 . Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
α.
Στον διαγωνισμό
έχουν δικαίωμα συμμετοχής :

(1)
Αλλοδαπές εταιρείες
με χώρα προέλευσης και έδρα σε
ένα από τα κράτη – μέλη του
ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ.5 της Διεθνούς Οδηγίας
AC/4-D/2261 (1996 Edition) που
συγχρηματοδοτούν το έργο
σύμφωνα με την παρ. 1γ ανωτέρω, εφόσον έχουν προταθεί
από τις αρχές της χώρας τους και
αποστείλει εγκαίρως τη «Δήλωση
Επιλεξιμότητας - DECLARATION
OF ELIGIBILITY» με σαφή δήλωση τη διαβάθμιση ασφαλείας
αυτής
σε
βαθμό
«ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»,
ως ANNEX V της AC/4-D/2261
(1996 Edition) και
Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, γραμμένες στο ΜΕΕΠ,
κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων με τάξη πτυχίου 2η
και άνω και Οικοδομικών Έργων
με τάξη πτυχίου Α2 και άνω,
εγγεγραμμένες στους Ειδικούς
Πίνακες του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας για ανάληψη έργων
«ΝΑΤΟ
ΟΧΥΡΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΗΤΑ» (θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος του
πιστοποιητικού εγγραφής).

Αμφότερες (ημεδαπές και αλλοδαπές) εργοληπτικές επιχειρήσεις ή εταιρείες οφείλουν να αποδείξουν, την ημέρα του διαγωνισμού,
ΕΠΙ
ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ότι είναι ειδικευμένες στην κατασκευή παρόμοιων με το αντικείμενο του παρόν-

τος έργων και ότι έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν ανάλογα προγράμματα σε ένα τουλάχιστον
κράτος - μέλος του ΝΑΤΟ. Η
εξειδίκευση θα αποδεικνύεται με
επίσημα πρωτότυπα πιστοποιητικά Κρατικών Υπηρεσιών, τα
οποία θα κατατεθούν από τους
διαγωνιζόμενους μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της Προσφοράς
τους, την ημέρα του διαγωνισμού,
ΕΠΙ
ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

(2)
Λόγω της φύσης των
εργασιών του έργου, στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν
και οι Ελληνικές εταιρείες που
είναι εγγεγραμμένες στο Εμπορικό-Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
έχουν αποδεικτικά Βιομηχανικής
Ασφάλειας κατά τον ΕΚΒΑ και
είναι ειδικευμένες στην κατασκευή παρόμοιων έργων (έχουν
κατασκευάσει ή κατασκευάζουν
την παρούσα χρονική περίοδο
παρόμοιας φύσης έργο σε κάποιο
από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ). Η
εξειδίκευση θα αποδεικνύεται με
επίσημα πρωτότυπα πιστοποιητικά κρατικών υπηρεσιών, τα
οποία θα κατατεθούν από τους
διαγωνιζόμενους μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της Προσφοράς
τους, την ημέρα του διαγωνισμού,
ΕΠΙ
ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.
Για
την
κατoxύρωση της συμμετοχής
τους, οι εν λόγω εταιρείες
οφείλουν να συμπράξουν – κοινοπρακτήσουν με μία τουλάχιστον εκ των επιχειρήσεων
(ελληνικών ή αλλοδαπών) που
αναφέρονται στην παραγ. 4.α.(1)
ανωτέρω.

(3)
Κοινοπραξίες μεταξύ
των εταιρειών ή / και των εργοληπτικών
επιχειρήσεων
που
έχουν δικαίωμα συμμετοχής,
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Στις
περιπτώσεις αυτές αρκεί η ως
άνω απόδειξη εξειδίκευσης στην
κατασκευή παρόμοιων έργων
από έναν τουλάχιστον εκ των
συμβαλλομένων.
β.Εταιρείες μη εγκεκριμένες από

Athens Kallithea FC
16. Ιωνικός Ιωνίας - ΑΕΡ Αφάντου/Διαγόρας Βραχνέικων
17. ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας - ΠΑΕ
Εργοτέλης
4η φάση

Τηλυκράτης/ΟΦ Ιεράπετρας - ΠΑΕ
Απόλλων Σμύρνης/ΠΑΕ Κηφισιά
ΠΑΕ Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας - ΠΑΕ
Βέροια/ΠΑΕ Κισσαμικός

Μακεδονικός/ΠΑΕ
Αναγέννηση
Καρδίτσας - ΠΑΕ Διαγόρας/ΠΑΕ Απόλλων Πόντου
ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας/ΠΑΕ Εργοτέλης
- (Ηλιούπολη/Ερμής Μελιγούς -Καλλιθέα)
ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής/ΠΑΕ Νίκη Βόλου ΑΟ Αγίου Νικολάου/ΠΑΕ Επισκοπή
(Αλμυρός/Απόλλων Ευπαλίου - ΑΕ
Ποντίων Κοζάνης/Ελλασσόνα) - ΠΑΟΚ

την αρμόδια Αρχή της χώρας
τους δεν μπορούν να συμμετάσχουν ούτε αυτόνομα ούτε
μέσω κοινοπραξίας.

γ.
Εταιρείες ή εργοληπτικές επιχειρήσεις από μη
κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ ή κράτη μέλη του ΝΑΤΟ που δεν συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του
παρόντος έργου δεν επιτρέπεται
να αποτελούν αναδόχους ή υποαναδόχους ή κατασκευαστές
κανενός τμήματος της σύμβασης.
Καμία εργασία συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου του προγράμματος, των εργασιών και των
υπηρεσιών, δεν θα εκτελείται
από άλλον εκτός από τις εταιρείες ή εργοληπτικές επιχειρήσεις
από κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ που
συμμετέχουν στη χρηματοδότηση
του παρόντος έργου και εντός
αυτών. Κανένα από τα υλικά ή
εξαρτήματα μέχρι του επιπέδου
αναγνωρίσιμου υποσυγκροτήματος εξοπλισμού, αποτελούμενο
από δύο ή περισσότερα μέρη,
που μπορεί να αγοραστεί και να
αντικατασταθεί σαν ένα σύνολο,
δεν θα κατασκευάζεται ή συναρμολογείται από άλλον εκτός από
τις εταιρείες ή εργοληπτικές
επιχειρήσεις από κράτη - μέλη
του ΝΑΤΟ που συμμετέχουν στη
χρηματοδότηση του παρόντος
έργου και εντός αυτών, σύμφωνα
με το άρθρο 5 της Διεθνούς
Οδηγίας NATO AC/4-D/2261
(1996 Edition).
δ.Η κάθε διαγωνιζομένη εταιρεία
ή εργοληπτική επιχείρηση επιτρέπεται να συμμετέχει στο διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος
σε μία και μόνο Κοινοπραξία
σύμφωνα με την Αρχή της ίσης
μεταχείρισης, όπως αναφέρεται
και στο άρθρο 4 της Διεθνούς
Οδηγίας NATO AC/4-D/2261
(1996 Edition).
ε.
Εταιρείες ή εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν ικανοποιούν έστω και ένα από τα
κριτήρια της παρ. 4.α. που τις
αφορούν, δεν επιτρέπεται να
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό

Κρηστώνης/ΠΟ Αλεξανδρούπολης
Προκρίνονται άνευ αγώνος

Βύρων Καβάλας/ΠΟ Φήκης - Παναχαϊκή
(Άρης Βούλας/Νέα Αρτάκη - Ναυπακτιακός Αστέρας) - ΠΑΕ Λάρισα
ΠΑΕ Αιγάλεω-Πανσερραϊκός
Ιωνικός Ιωνίας/ΑΕΡ Αφάντου -Διαγόρας Βραχνέικων
Παμβουπρασιακός - Πανελευσινιακός
ΠΑΕ Καλαμάτα-ΠΑΕ Προοδευτική Νεολαία
Αστέρας Πετριτή- Απόλλων Παραλιμνίου
Αστήρ Σταυρού/Βατανιακός - ΠΑΕ
Αλμωπός Αριδαίας

ούτε αυτοδύναμα ούτε μέσω κοινοπραξίας.

στ.
Σε περίπτωση που ο
διαγωνιζόμενος αποτελείται από
δύο ή περισσότερες εταιρείες ή
εργοληπτικές επιχειρήσεις σε
Κοινοπραξία, τότε οφείλει να
υποδείξει με συμβολαιογραφική
πράξη τις εταιρείες που συγκροτούν την Κοινοπραξία και
παράλληλα να δηλώσει το νόμιμο εκπρόσωπό της και τον αναπληρωτή του. Αν οι συμβολαιογραφικές αυτές πράξεις δεν υποβληθούν την ημέρα του διαγωνισμού, η προσφορά δεν θα θεωρηθεί έγκυρη. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας ή ο αναπληρωτής του θα εκπροσωπούν
όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας
έναντι της Υπηρεσίας.

5.Το Τεύχος της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που
περιέχει
λεπτομέρειες
και
στοιχεία του διαγωνισμού, έχει
αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) με ΑΔΑΜ:
22PROC011279473 2022-09-21
καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Aναθέτουσας Aρχής
https://public.haf.gr/procure/.
6.Τονίζεται ότι η ημερομηνία
λήξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και υποβολής δικαιολογητικών
είναι 01-11-2022.
7.Τα δικαιολογητικά που πρέπει
να υποβληθούν από τις Ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται
να συμμετάσχουν στον υπόψη
διαγωνισμό είναι τα εξής :
α.Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του άρθρου 4.α.(1) ανωτέρω:
(1)
Αίτηση για συμμετοχή
στο διαγωνισμό.

(2)
Αντίγραφο
του
εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ
και του αποδεικτικού εγγραφής
στους ειδικούς πίνακες του
Υ.ΕΘ.Α., για έργα «ΝΑΤΟ ΟΧΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΡΡΗΤΑ» (θα

πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος
ισχύος του πιστοποιητικού εγγραφής).

β.
Για τις ειδικευμένες
εταιρείες του άρθρου 4.α.(2) ανωτέρω :
(1)Αίτηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό.

(2)Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο και
των αποδεικτικών Βιομηχανικής
Ασφαλείας κατά τον Ε.Κ.Β.Α.

8.Λεπτομέρειες για τους όρους
του διαγωνισμού καθώς και
λοιπά στοιχεία περιέχονται στην
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6593846, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία
Γεώργιος Τερζής.

9.Γνωρίζεται ότι όλα τα αναγκαία
λεπτομερή στοιχεία και όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για
την συμμετοχή στο διαγωνισμό,
περιέχονται στα τεύχη που θα
διανεμηθούν σε εκείνους που θα
υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στον υπόψη διαγωνισμό,
καλύπτουν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 4 ανωτέρω και θα ενημερωθούν αρμοδίως με νεότερο
έγγραφο.

10.Το έργο χρηματοδοτείται από
πιστώσεις ΝΑΤΟ και για το λόγο
αυτό απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.,
οι δε πληρωμές θα πραγματοποιούνται σε βάρος της πίστωσης
του προϋπολογισμού εξόδων του
ΥΕΘΑ/ΓΕΑ, Ειδικός Φορέας
10112040000000 επί Α.Λ.Ε.
4940289899. Στον ανάδοχο δεν
θα χορηγηθεί προκαταβολή.

11.Αρμόδιος χειριστής θέματος
Μ.Υ. Τερζής Γεώργιος, τηλ. 2106593846.
Υποπτέραρχος (Μ) Δημήτριος
Μπόζν ος
Διευθυν τής Γ' Κλάδου ΓΕΑ
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ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ Γ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ

θριάσιο-11

Αχαρναϊκός Α.Ο

Παραχώρηση του ποδοσφαιριστή,
Χρηστου Κουσιώρη για 1 χρόνο με
την μορφή δανεισμού στο σωματείο
'Δόξα Αγίας Άννας'.

Σχολή
Διαιτησίας
στην Δυτική
Αττική

Από 4 Οκτωβρίου 2022 ξεκινάει ο Γυμναστικός
Σύλλογος Μεγάρων τα προγράμματα κινητικής
αγωγής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, με βάση
επιστημονικών προπονητικών δεδομένων, εναρμονισμένο στην ηλικία και στην ασφάλεια των παιδιών, αναπτύσσοντας με παιδαγωγικό τρόπο τις
πνευματικές και κινητικές τους ικανότητες.
Για εγγραφές και πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο:
6977406810 Έλα και εσύ, γιατί...Γυμναζόμαστε
Σωστά Μαζί.

Η διοίκηση του Αχαρναϊκού ανακοινώνει την
παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, Χρηστου
Κουσιώρη για έναν χρόνο με την μορφή δανεισμού στο σωματείο 'Δόξα Αγίας Άννας'.
Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής που έχει
γαλουχηθεί στην ομάδα μας παραχωρείται με
σκοπό να βοηθήσει το γειτονικό σωματείο και
μέσα από τα παιχνίδια που θα πάρει να επιστρέψει πιο... ώριμος ποδοσφαιρικά στον Αχαρναϊκός μας.
Ευχόμαστε καλή αγωνιστική σεζόν στον Χρήστο Κουσιώρη και κάθε επιτυχία

Η Λαμπερή Ελευσίνας ευχαριστεί…

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λαμπερή Α.Σ. Ελευσίνας ευχαριστεί τον ιδιοκτήτη της
Επιχείρησης ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ (Πάγκαλου 61 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ)
κύριο Πολυχρόνη Ρεντούμη για την ΕΥΓΕΝΗ
ΧΟΡΗΓΙΑ αθλητικού υλικού προς το Σωματείο
μας.
Τέτοιες ενέργειες σε αυτούς τους δύσκολους
καιρούς που περνάει ο λαϊκός ερασιτεχνικός
αθλητι σμός εί ναι ΑΞΙΕΠΑΙΝΕΣ και αξί ζουν
ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.!!!!!!
Με εκτίμηση και Σεβασμό
Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΛΑΜΠΕΡΗ Α.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η Επι τροπή Δι αι τησί ας της Ένωσης
ενημερώνει ότι θα
ξεκινήσει Σχολή Διαιτησίας και όσοι θέλουν
μπορούν
να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους είτε αποστέλλοντας mai l στο
e p s d a t tikis2003@gmail.com
είτε στα γραφεία της
Ένωσης καθημερι νά
από 09:00 – 14:00.
Οι αι τήσει ς γι α τη
συμμετοχή στη σχολή
θα γί νονται από τι ς
21/09/2022 μέχρι και
07/10/2022.
Προϋποθέσει ς
γι α
τη

συμμετοχή στη σχολή
Διαιτησίας είναι:

Να είναι γεννημένος/η από 01/01/1990
μέχρι και 31/12/2005.
Να κατέχει τουλάχιστον
απολυτήρι ο
λυκείου. Για τους κάτω
των 18 ετών να έχουν
α π ο λ υ τ ή ρ ι ο
Γυμνασίου και βεβαίωση ότι συνεχίζουν τις
σπουδές τους.
Φωτοαντίγραφο το
δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
Η διάρκεια της Σχολής θα είναι δύο (2)
μήνες περίπου.
Έναρξη
Σχολής:
10/11/2022.

Υπεύθυνος της Σχολής θα εί ναι ο κ.
Τ ΡΙΑΝΤ ΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
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12-θριάσιο
ΑΔΑ: ΩΖ1Η4653ΠΩ-Σ2Δ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ
Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Α.Ε.Ν./ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Γραφ είο Προμηθειών
Αριθμός Σύμβασης : Α
05/2022

«Εκμίσθωση του κυλικείου
της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου»

Στον Ασπρόπυργο, σήμερα
την 14 Σεπτεμβρίου ημέρα
Τετάρτη του έτους 2022 στο Γρ.
κ. Διοικητή στην Ακαδημία
Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ. : 193 00 Ασπρόπυργος, κτήριο Β ́ , οι υπογεγραμμένοι αφ’ ενός το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από την παροχή
εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σύμβασης με την Α.Π.
: 2232.17-1/59631/2022/24-082022 (ΑΔΑ : 6ΥΔΧ4653ΠΩ5ΘΟ) Απόφαση Κατακύρωσης
Υ.ΝΑ.Ν.Π/Α.Λ.Σ.
ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’,
καλούμενος εφεξής χάριν
συντομίας «εκμισθωτής» που
εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Διοικητή Αντιπλοίαρχο Λ.Σ.
ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ Ν. Γεώργιο και
αφ’ ετέρου η εταιρεία/επιχείρηση
Δ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ, με
έδρα στη Λεωφόρο Μεσογείων
154, Τ.Κ. : 115 27, Αθήνα, τηλ.
Α.Φ.Μ.
:
2107794276,
800511729,
Δ.Ο.Υ. : ΙΒ ́ ΑΘΗΝΩΝ που θα
καλείται
στο
εξής
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», την
οποία εκπροσωπεί για την υπογραφή της παρούσης, δυνάμει
του υπ ́ αριθμ. 17.541/14-072022 ειδικού πληρεξούσιου, ο
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Διαμαντής του Γεωργίου, κάτοχος του υπ’ αριθ. : Χ
188972 Δελτίου Ταυτότητας,
που εκδώθηκε την 17-11-2003
από το Α.Τ. Πεύκης, καλούμενος
εφεξής χάριν συντομίας «μισθωτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα διαλαμβανόμενα
στην παρούσα σύμβαση.
Την 01-07-2022 εγκρίθηκε με
την Αριθ. Πρωτ. : 2232.171/47320/2022 Απόφαση
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.
ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’ η Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του
κυλικείου
της
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου, (ΑΔΑ
: 6ΩΡΗ4653ΠΩ-Θ0Ω).
Την 07-07-2022 εκδόθηκε η
Αριθ.
Πρωτ.
:
2833.122/605/2022 Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ./Α.Ε.Ν./Ασπροπύργο
υ Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές, για
την εκμίσθωση του κυλικείου
της Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου, (ΑΔΑ
: 691Α4653ΠΩ-Α1Ζ).
Την 24-08-2022 εκδόθηκε η
Αριθ.
Πρωτ.
:
2232.171/59631/2022 Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.
-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’ με θέμα :
«Κατακύρωση Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές, για
την εκμίσθωση του κυλικείου
της Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου»
Απόφαση Κατακύρωσης (ΑΔΑ
: 6ΥΔΧ4653ΠΩ-5ΘΟ).
Κατόπιν των ανωτέρω, ο
«εκμισθωτής», αναθέτει στον

«μισθωτή» και αυτός αναλαμβάνει την εκμετάλλευση του κυλικείου που έχει εμβαδόν διακοσίων επτά (207) τ.μ. περίπου
και βρίσκεται στο ισόγειο του
κτηρίου
Ά
της
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου και γειτνιάζει με την ανατολική είσοδο
- έξοδο του κτηρίου, με τους
κατωτέρω όρους τους οποίους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Α.Ε.Ν./ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Η παραχώρηση της εκμετάλλευσης του κυλικείου θα διαρκέσει για τρία (03) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης ήτοι από 14-092022 έως και 13-09-2025, με
δυνατότητα παράτασης για δύο
(02) ακόμη έτη με τους ίδιους
όρους, κατόπιν αίτησης του
ενδιαφερόμενου,
σύμφωνης
γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής
στην Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου και
Απόφασης κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΜΙΣΘΩΜΑ
Το μηναίο μίσθωμα που
οφείλει να καταβάλλει ο «μισθωτής» ορίζεται στο ποσό των
τριών χιλιάδων διακοσίων
ευρώ (3.200,00€). Tο μηνιαίο
μίσθωμα θα αποδίδεται από τον
«μισθωτή», απευθείας στο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
(Μ.Τ.Ν.), οδός Γλάδστωνος
αριθμ.
01- Αθήνα, εντός του πρώτου
δεκαημέρου κάθε μήνα, προκαταβολικά, με το χαρτόσημο
που αναλογεί και στη συνέχεια
θα παραδίδεται στο Γραφείο
της
Διαχείρισης
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου, αντίγραφο της απόδειξης καταβολής του
μισθώματος. Ο «μισθωτής» δεν
δικαιούται για οποιοδήποτε
λόγο, να ζητήσει μείωση του
μισθώματος από την κατακύρωση της μίσθωσης σε αυτόν και
μέχρι την λήξη της σχετικής
σύμβασης, ούτε να
ζητήσει έκπτωση ή απαλλαγή
καταβολής του μισθώματος
λόγω αργιών, απεργιών, λόγω
μη λειτουργίας της Ακαδημίας
κατά την περίοδο του καλοκαιριού, Χριστουγέννων, Πάσχα
κ.λ.π., ή λόγω τυχόν περιόδου
αποχής
των
σπουδαστών/στριών, ή για οποιοδήποτε
λόγο αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας της Ακαδημίας
με φυσική παρουσία. Ο «μισθωτής», αφού προηγουμένως
τοποθετήσει ειδικούς ψηφιακούς
μετρητές ρεύματος -ύδατος με
δική του δαπάνη, υποχρεούται
στην πληρωμή προς το Γραφείο
Διαχείρισης
της
Α.Ε.Ν./Aσπροπύργου,
των
καταναλώσεων του ηλεκτρικού
ρεύματος/ύδατος καθώς και
όλων των τελών - φόρων κ.λ.π.
του χώρου του κυλικείου. Οι
καταναλώσεις θα καταγράφονται και θα βεβαιώνονται, κατόπιν σύνταξης σχετικού πρακτικού, από αρμόδια προς τούτο
Επιτροπή
της
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου, παρουσία του «μισθωτή», κάθε δίμηνο.
Ο «μισθωτής» θα καταθέτει το
ποσό που του αναλογεί στο
Δημόσιο ταμείο και στη συνέχεια
θα παραδίδεται
στο Γραφείο Επιμελητείας της
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου το διπλότυπο. Επίσης τον «μισθωτή»
βαρύνουν
οι
δαπάνες
συντήρησης και λειτουργίας
όλων των εγκαταστάσεων των
εκμισθούμενων χώρων (υδραυλικών - ηλεκτρικών κ.λ.π.).
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ «ΜΙΣΘΩΤΗ»
1. Ο «μισθωτής» είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει όλους
τους νόμιμους φόρους,
τέλη, δικαιώματα, εισφορές,
κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του

Δημοσίου ή οποιουδήποτε
τρίτου, που απορρέουν από τις
συμβατικές του υποχρεώσεις.
2. Ο «μισθωτής» είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τα έξοδα
δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης, μαζί με την πρώτη
καταβολή μισθώματος, καθώς
και τα τέλη χαρτοσήμου.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ «ΜΙΣΘΩΤΗ»
1. Ο «μισθωτής» υποχρεούται
να εξοπλίσει το κυλικείο με τα
απαραίτητα ψυγεία,
βιτρίνες, λοιπά μηχανήματα
και σκεύη, για την απρόσκοπτη
λειτουργία του.
2. Η Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου δεν
έχει υποχρέωση εγκατάστασης
του «μισθωτή» στο χώρο του
κυλικείου, ούτε απαλλάσσεται
αυτός της πληρωμής του
μισθώματος, εάν δεν έκανε
χρήση του μισθίου, χωρίς
υπαιτιότητα
της
Η
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου.
δεν
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου
ευθύνεται έναντι του «μισθωτή»
δια την πραγματική κατάσταση
στην οποία ευρίσκεται το μίσθιο
και της οποίας οφείλει να λάβει
γνώση
ο
«μισθωτής».
Η
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου
δεν
υποχρεούται εκ του λόγου
τούτου, σε επιστροφή ή μείωση
του μισθώματος, ή σε λύση της
μίσθωσης.
3. Απαγορεύεται ρητά κάθε
υπομίσθωση του κυλικείου,
ολική ή μερική ή παραχώρησή
τους με οποιονδήποτε τρόπο ή
εκχώρηση σε τρίτο μέρος ή το
σύνολο των δικαιωμάτων του
«μισθωτή», που απορρέουν
από τη σύμβαση, έστω και χωρίς
αντάλλαγμα.
4. Ο «μισθωτής» οφείλει να
διατηρεί τους χώρους και τα
προσφερόμενα είδη σύμφωνα με
τους ισχύοντες υγειονομικούς
κανόνες, υποκείμενα σε έλεγχο
της αρμόδιας Υγειονομικής
Αρχής και της Επιτροπής
Ελέγχου Λειτουργίας του Κυλικείου της Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου.
5. Απαγορεύεται μέσα στο
χώρο του κυλικείου: α) η χαρτοπαιξία γενικά, β) τα τυχερά
παιχνίδια κάθε είδους, γ) η
πώληση τσιγάρων και γενικώς
ειδών καπνιστού, δ) η πώληση
οινοπνευματωδών ποτών και
ε) η αναπαραγωγή μουσικής τραγουδιών με κάθε μέσο.
6. Το βάρος, η ποιότητα των
προσφερομένων εδεσμάτων σάντουιτς - τοστ, τα οποίαθα
παρασκευάζονται από αγνά
υλικά, θα είναι σύμφωνα με όσα
ορίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία - Αγορανομικές και
Υγειονομικές διατάξεις και ο
«μισθωτής», θα καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την άριστη ποιοτική τους σύνθεση.
7. Ο «μισθωτής» υποχρεούται
να γνωστοποιεί σε πίνακα, που
θα βρίσκεται στην είσοδο του
κυλικείου, τις ημέρες και ώρες
λειτουργίας αυτού. Οι ώρες λειτουργίας του κυλικείου είναι
κατ’ ελάχιστο 08.00 έως 14.00
καθημερινά, εκτός Σαββατοκύριακου και αργιών. Η λειτουργία
του κυλικείου {Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων (από
23/12 έως και την 06/01) - Κατά
τις διακοπές του Πάσχα (από Μ.
Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή
του Θωμά) - Των Τριών Ιεραρχών
- Κατά τις διακοπές του καλοκαιριού (από 10/07 έως και την
31/08) και την 17η Νοεμβρίου},
έγκειται στη διακριτική ευχέρεια
του «μισθωτή».
8. Ο «μισθωτής» υποχρεούται
να προμηθεύεται με δικά του
έξοδα και δική του ευθύνη τα
παντός είδους προσφερόμενα
είδη κυλικείου, όπως επίσης και
υλικά για την παρασκευή τους
και θα φέρει όλη την ευθύνη για
την ποιότητά τους.
9. Όλα τα αναφερόμενα
προϊόντα στην προσφορά του
«μισθωτή» θα πρέπει να είναι

διαθέσιμα καθ’ όλο το ωράριο
λειτουργίας του κυλικείου. Για
όλα τα πωλούμενα είδη, θα
υπάρχει αναρτημένος τιμοκατάλογος σε εμφανές σημείο του
κυλικείου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, την κατατεθείσα προσφορά του «μισθωτή» καθώς και την κατατεθείσα
προσφορά πωλούμενων ειδών
με έκπτωση 10% για το εκπαιπροσωπικό της
δευτικό
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου.
Στον
τιμοκατάλογο θα περιλαμβάνονται : το είδος, τα συστατικά του
είδους (όπου απαιτείται) και η
τιμή πώλησης. Για να επιτραπεί
η πώληση άλλου είδους πέραν
των αναφερομένων στην προσφορά του «μισθωτή», απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής
και
της
Διοίκησης
της
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου.
10. Σε περίπτωση που επιβληθούν με νόμο, υπουργική
απόφαση ή άλλη διάταξη ανώτατες τιμές στα πωλούμενα στο
κυλικείο είδη, οι οποίες είναι
χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες στην προσφορά, τότε οι
τιμές των ειδών αυτών θα αναστις
προσαρμοστούναμέσως
προβλεπόμενες από τις σχετικές
διατάξεις ανώτατες τιμές.

11. Ο «μισθωτής» έχει την
υποχρέωση να συντηρεί και να
διατηρεί ιδιαίτερα ευπρεπώς
τους χώρους του κυλικείου, με
παρεμβάσεις
τις
ανάλογες
οποίες θα επιβλέπει η Επιτροπή
Ελέγχου Λειτουργίας του
Κυλικείου
της
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου.
12. Ο «μισθωτής» υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συνεχή
και κανονική λειτουργία του
κυλικείου με την διάθεση
κατάλληλου και επαρκούς προσωπικού, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για το οποίο θα είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος όσον
αφορά όλες τις υποχρεώσεις
που προκύπτουν από την εργασιακή αυτή σχέση, υποχρεούται
να τηρεί τις οικείες διατάξεις της
εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας
απέναντι
στο
απασχολούμενο προσωπικό,
καθώς και της νομοθεσίας περί
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου.
Ο «μισθωτής» έχει
την
υποχρέωση να καλύπτει τη
μισθοδοσία, την ασφάλεια και
κάθε είδους παροχές του προσωπικού που προσλαμβάνει για
τη λειτουργία του κυλικείου, το
οποίο ουδεμία σχέση εργασίας
θα
έχει
με
την
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου. Το προσωπικό πρέπει να φέρει την
προβλεπόμενη από τις υγειονομικές διατάξεις ενδυμασία και τα
απαραίτητα έγγραφα υγείας και
να πληροί γενικά τις απαραίτητες από το νόμο προϋποθέσεις για απασχόληση
σε
επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος.
13. Ο «μισθωτής» υποχρεούται να τηρεί με σχολαστικότητα όλους τους νόμους,
κανονισμούς και διατάξεις
(υγειονομικές, αγορανομικές,
αστυνομικές) που διέπουν τη
λειτουργία κυλικείων, επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και
εν γένει επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και
τις οδηγίες ή εντολές της
Διοίκησης
της
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου. Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο έκπτωσης του «μισθωτή».

14. Ο «μισθωτής» υποχρεούται να εφοδιασθεί με την
προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας κυλικείου, την οποία
είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην αρμόδια Επιτροπή
Ελέγχου Λειτουργίας του Κυλικείου προ της έναρξης λειτουργίας αυτού.
15. Ο «μισθωτής» υποχρε-

ούται να διαθέτει όλα τα είδη
κυλικείου σε ικανή ποσότητα
ποικιλία,
ώστε
να
και
καλύπτονται κατά το δυνατόν,
οι απαιτήσεις των σπουδαστών/στριών της Ακαδημίας.
16. Ο «μισθωτής» υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε
πολύ καλή κατάσταση, ευθυνόμενος για την αποκατάσταση
κάθε ζημιάς που θα προκαλέσει
σε αυτό, μέχρι τον χρόνο παράδοσής του.

17. Ο «μισθωτής» υποχρεούται να προβαίνει σε συχνές
εφαρμογές, από αρμόδια
συνεργεία, μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολύμανσης του
χώρου του κυλικείου, αναρτώντας σε εμφανές σημείο τα
σχετικά πιστοποιητικά.
18. Ο «μισθωτής» υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέτρα για την παρεμπόδιση εισόδου αδέσποτων ζώων
στο χώρο του κυλικείου.
19. Ο «μισθωτής» υποχρεούται να μεριμνά για την αισθητική του χώρου, με την τοποθέττραπεζοκαθισμάτων
ή
ηση
άλλων χρηστικών αντικειμένων
(μόνιμες ή μη μόνιμες
κατασκευές) με δική του
δαπάνη, κατόπιν
σχετικής
εγκρίσεως - υποδείξεως του
Διοικητή της Ακαδημίας προς
τον «μισθωτή», αφού ληφθούν
υπόψη εκάστοτε ανάγκες - συνθ(αριθμός
σπουδαήκες
διατιθέμενος
στών/στριών,
χώρος, κ.λ.π.).
20. Ο «μισθωτής» είναι ο
μόνος υπεύθυνος έναντι κάθε
Αρχής και των καταναλωτών,
σύμφωνα με τους νόμους του
κράτους.
Η
Διοίκηση
της
21.
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου θα ορίσει
Επιτροπή Ελέγχου Λειτουργίας
του Κυλικείου, η οποία θα έχει
την ευθύνη για τον έλεγχο και
τήρηση των υποχρεώσεων του
«μισθωτή» που απορρέουν
από τη σχετική σύμβαση.
22. Η Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου
έχει το δικαίωμα της μονομερούς
λύσης της σύμβασης με τον
«μισθωτή», όταν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου.
Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση για την λύση της σύμβασης
κοινοποιείται στον «μισθωτή»
τρεις (03) τουλάχιστον μήνες
πριν την λύση της σύμβασης. Ο
«μισθωτής» δεν δικαιούται αξίωση αποζημίωσης, δικαιούμενος
μόνο εις την απαλλαγή ή σε
περίπτωση προκαταβολής την
επιστροφή του μη δεδουλευμένου μισθώματος.
23. Η είσοδος και παραμονή
των σπουδαστών/στριών και του
προσωπικού της Ακαδημίας στο
χώρο του κυλικείου, θα είναι
ελεύθερη κατά τις ώρες λειτουργίας αυτού, χωρίς την
υποχρέωση λήψης των διατιθέμενων προς πώληση ειδών κυλικείου.
24. Η εφαρμογή μέτρων για
την προστασία της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τα είδη που θα προσφέρονται
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Κατά τη διάρκεια
της σύμβασης, η Επιτροπή
Ελέγχου Λειτουργίας του Κυλικείου
στην
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργ ου,διατηρεί
το δικαίωμα να ζητήσει να λάβει
γνώση τόσο από τον «μισθωτή»,
όσο και από
οποιαδήποτε άλλη πηγή κάθε
υλικού που σχετίζεται με την
ποιότητα, το είδος, την ποσότητα, την προέλευση κ.λ.π. των
πρώτων υλών και συστατικών
που έχουν σχέση με την παρασκευή των φαγητών και εδεσμάτων.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η έναρξη λειτουργίας του κυλικείου θα γίνει εντός είκοσι
πέντε(25) ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης.
Η παράβαση των όρων της
σύμβασης και ειδικά η μη έναρξη
λειτουργίας του
κυλικείου
πέραν των τριών (03) ημερών, με
υπαιτιότητα του «μισθωτή»
καθώς και η αδικαιολόγητη
καθυστέρηση πληρωμής του
ενοικίου πέραν του διμήνου,
επάγεται την λύση της μίσθωσης, με απόφαση του Υ.ΝΑ.Ν.Π.,
μετά από προηγούμενη αιτιολογημένη πρόταση αρμόδιας
Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργίας του Κυλικείου, η οποία
υποβάλλεται στη Διοίκηση της
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου,
την
έξωση του «μισθωτή» κατά την
διαδικασία του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
και όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από τα άρθρα 44 και48
του π.δ. 715/79 (βεβαίωση καταλογισμού και είσπραξη κατά τη
διαδικασία είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων).
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο «μισθωτής» μετά την λήξη ή
την οπωσδήποτε λύση της μίσθωσης, δεν δικαιούται να
ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση για την πραγματοποίηση των δαπανών εγκατάστασης και λειτουργίας. Όλα δε
τα υπ' αυτού τοποθετημένα κινητά είδη (εξοπλισμός κυλικείου,
μετρητές ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, τραπεζοκαθίσματα κ.λ.π.), παραμένουν στην
πλήρη κυριότητα, νομή και
κατοχή αυτού και υποχρεούται
στην απομάκρυνσή τους χωρίς
καμία πρόφαση και στην
παράδοση του χώρου του κυλικείου σε άριστη κατάσταση, με
σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Λειτουργίας του Κυλικείου, μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από τη λήξη ή
λύση της σύμβασης μίσθωσης.
Εάν περάσει άπρακτο δεκαήμερο, εξουσιοδοτεί από τώρα την
Επιτροπή Ελέγχου Λειτουργίας
του
Κυλικείου
στην
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου, να αποβάλει τα πράγματα αυτά έξω από
το κτήριο, χωρίς καμία ευθύνη
για την τύχη τους.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Για την καλή εκτέλεση των
όρων της σύμβασης ο «μισθωτής» είναι υποχρεωμένος
να καταθέσει, προ της υπογραφής της σύμβασης της μίσθωσης,
εγγυητική επιστολή ποσού ίσου
με το διπλάσιο του μηνιαίου
μισθώματος που επιτεύχθηκε
από τον διαγωνισμό δηλαδή έξι
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
#6.400,00€# και με χρονική
ισχύ πέντε (05) ετών και τριών
(3) μηνών. Η εγγύηση αυτή
καταπίπτει υπέρ του Μ.Τ.Ν., εάν
η μίσθωση λυθεί πρόωρα από
οποιαδήποτε αιτία οφειλομένη
σε υπαιτιότητα του «μισθωτή».
Επίσης η εγγύηση παραμένει
μέχρι την λήξη της σύμβασης
μίσθωσης
στην
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου
σαν
εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και
η οποία επιστρέφεται στον
«μισθωτή» εντός ενός (01) μηνός
από τη λήξη της μίσθωσης, εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές
εκκρεμότητες προς την Ακαδημία.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου
που θα αν αρτηθούν σύμφ ων α
με το άρθρο 4 της παρούσας
και προβλέπον ται από το

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο αριθ. 2181/08.09.2022
ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ (διόρθωση
σφάλματος
στο
αριθ.
2310/15.09.2022
ΦΕΚ
τ.
ΤΡΙΤΟ) δημοσιεύθηκε η
προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους
ΔΕΠ για τις ανάγκες Τμημάτων
του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης και
συγκεκριμένα:
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ
–
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ
Καθηγητή
πρώτης
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία –
Ακτινολογία της κοιλίας».
ΑΔΑ: ΨΨΧΒ46ΨΖΥ1-45Ε
Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ
«ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 29591
ΛΗΞΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022
Οι
ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν
την αίτηση υποψηφιότητας
μαζί με όλα τα απαραίτητα
για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται
στο ΦΕΚ της προκήρυξης,

θριάσιο-13
στο
πληροφοριακό
σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.gov.g
r).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη
Γραμματεία του Τμήματος
Ιατρικής:
Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξανδρούπολης – Μάκρης
(Δραγάνα), T.K. 68100, Αλεξανδρούπολη, τηλ. 25510
30928.
Κομοτηνή 21/09/2022
Ο Πρύτανης

Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης
Καθηγητής Χειρουργικής

Πωλείται Οικόπεδο 350 τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x 17,5 μ.
Βάθος) στην οδό Ηρακλείου – Άνω Ελευσίνα. Τιμή
150.000 ευρώ Τηλ. 6973221912 & 6977650730
" 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

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 Εθελοντών Πολιτών - Αχαρναί, ας επικοινωνήσει με τα ΤΗΛ: 6937191968 - 6971724357 Κος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ.
άρθρο 115 της αριθμ. 91354/2408-2017 (Β’ 2983) Απόφ ασης
του Υπουργού Αν άπτυξης και
Αν ταγων ιστικότητας ορίζον ται
ως εξης:
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η με Αριθ. Πρωτ. : 2833.122 / 6 0 5 / 2 0 2 2 / 0 7 -0 7 -2 0 2 2
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγων ισμού με σφ ραγισμέν ες
προσφ ορές, για την εκμίσθωση
του
κυλικείου
της
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου, (ΑΔΑ :
691Α4653ΠΩ-Α1Ζ) καθώς και
η Αριθ. Πρωτ. : 2232.171/59631/2022/24-08-2022
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.
ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’ με θέμα :
«Κατακύρωση Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγων ισμού με σφ ραγισμέν ες προσφ ορές, για την
εκμίσθωση του κυλικείου της
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου» Απόφ αση Κατακύρωσης (ΑΔΑ :
6ΥΔΧ4653ΠΩ-5ΘΟ), αποτελούν
αν απόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, οι όροι των

οποίων ισχύουν στις περιπτώσεις που δεν καλύπτον ται
από τους όρους της σύμβασης.

2. Αφ ού συν τάχθηκε η παρούσα σύμβαση, αν αγν ώσθηκε
και βεβαιώθηκε παρουσία και
των
δύο
συμβαλλόμεν ων
μερών , υπογράφ εται ν όμιμα και
από τους δύοσυμβαλλόμεν ους
σε τέσσερα (04) όμοια πρωτότυπα.
3. Από τα αν ωτέρω πρωτότυπα της σύμβασης τρία (03)
παραμέν ουν
στο
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.
ΕΛ.ΑΚΤ./Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου/
Γρ. Προμηθειών , το δε τέταρτο
έλαβε ο εκπρόσωπος της
«Ε ΤΑΙΡ Ε ΙΑΣ/Ε ΠΙΧ Ε ΙΡ ΗΣΗΣ»
που εν εργεί για λογαριασμό της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Α.Ε.Ν./ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.
ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Ν. Γεώργιος
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

14-θριάσιο

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
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 ) Κ υ π ρ α ί ο υ
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

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

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

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Η εταιρία
ανταλλακτικών
αυτοκινήτου Lagios
Parts αναζητά κοπέλα
υπάλληλο γραφείου για
την περιοχή του
Ασπροπύργου .
Επικοινωνία στο
6951959360
lagiosparts@gmail.com

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
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Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής και
υπάλληλο γραφείου

Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δραστηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προσλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβενοχωρίων 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 υποδείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειριστή.
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.
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου σε άριστη
κατάσταση σε περιφραγμένο χώρο 7 στρεμμάτων
Τηλ: 6949897678
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., θέρμαν-

θριάσιο-15

ση: 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. SYNTHESIS
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, ορ-

οφοδιαμέρισμα 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 REAL 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.,

ZHTEITAI
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Εν διαφερόμαστε για την κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής.

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τ ήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρδιας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

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-agents1066076). ASPIS
REAL
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-agents1066075). ASPIS
REAL
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

Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:

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 περιοχή
του
Θριάσιου
για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

Α ν

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την στελέχωση της φύλαξης

Bιομηχαν ικών Eγκαταστάσεων ,

στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 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 Εξέλιξης.

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 2106121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
w w w .eyefm.gr
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16-θριάσιο

«Μύδροι» Λίγγου για ΠΟΕ – ΟΤΑ: Καλά τα ψηφαλάκια αλλά
οι ανάγκες της κοινωνίας είναι πολύ πιο σοβαρές
Σε σκληρό τόνο η απάντηση του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας
στην καταγγελία της ΠΟΕ - ΟΤΑ

Σ

την καταγγελία της ΠΟΕ –
ΟΤΑ για περιστατικά λεκτικής βίας απαντά με σημερινή του επιστολή που δημοσιεύει το
«Θ» ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας Βαγγέλης Λίγγος.
Θυμίζουμε πως προχθες η ΠΟΕ
ΟΤΑ δημοσίευσε καταγγελία για λεκτική βία και απειλές σε υπαλλήλους
του Δήμου Ελευσίνας. Στην ανακοίνωση της η Ομοσπονδία στράφηκε εναντίον του Προέδρου Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας καταγγέλλοντας απρόκλητη φραστική επίθεση, λεκτική βία ή απειλές χειροδικίας
σε βάρος υπαλλήλων του Δήμου.
Παρακάτω η απάντηση του
Προέδρου ΕΚΕΔΑ Βαγγέλη Λίγγου:

Καλά τα ψηφαλάκια αλλά οι ανάγκες της κοινωνίας είναι πολύ πιο
σοβαρές!!!

καταλαβαίνει, παίρνοντας απλά ένα τηλέφωνο
για να ακούσετε και την
άλλη άποψη. Όμως
πιστοί στο «όποιος μας
ψηφίζει έχει δίκιο», εξαπολύετε έναν λίβελο και
επειδή δεν είμαστε χθεσινοί καταλαβαίνουμε για
ποιον λόγο.

Και έλεγα, θα βγάλουν δεν θα βγάλουν; Μάλλον δεν σας τα είπανε
καλά, γιατί ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου ούτε τσαμπουκάς είναι
απέναντι σε εργαζόμενους, ούτε
ζητάει ποτέ να παραβιαστεί ο νόμος
αλλά αντιθέτως να εφαρμοστεί.

Θα είσασταν τουλάχιστον στοιχειωδώς συνδικαλιστές με την έννοια
που το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας

Η προτροπή σε έγκυο
άνεργη να πάει στην
Θεσσαλονίκη για να φέρει τα δικαιολογητικά, μόνο ως αστείο μπορεί να
ακουστεί και μόνο από ανθρώπους
οι οποίοι έχουν μοναδική έγνοια να
ταλαιπωρούν τους πολίτες. Κι αν
σας ενδιέφερε κατ’ ελάχιστον η κοινωνία θα ρωτούσατε να μάθετε γιατί
δεν εφαρμόστηκε το gov σε πολλά
δικαιολογητικά στον Δήμο Ελευσίνας
και σε ποιους οφείλεται αυτό.

Μείνετε λοιπόν κλεισμένοι στο
γυάλινο κλουβί σας, κάνετε τον
συνδικαλισμό σας όπως ξέρετε και
όπως δικαιούστε αλλά αφήστε κι
εμάς να προστατεύσουμε την κοινωνία, τους εργαζόμενους και τους
άνεργους του ιδιωτικού τομέα τους
οποίους εκπροσωπούμε.

Αφήστε τις προτροπές για μη
παράβαση του νόμου, για ύβρεις και
τσαμπουκάδες, γιατί είναι εντελώς
αναληθή και θα μπορούσαμε να σας
τα επιστρέψουμε. Αλλοίμονο εάν το
Εργατικό Κέντρο χρειάζεται την
άδειά σας για να λύνει τα προβλήματα όσων εκπροσωπεί.
Καλή αντάμωση στα γουναράδικα!!!
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΓΓΟΣ
Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου
Ελευσίνας – Δυτικής Αττικής

