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Λαμπερή με ανατροπή 4-2 εκτός
τον Πανλιοσιακό

3Χ3 Ο Απόλλωνας Ποντίων
πέρασε και από την Ελευσίνα

Απέδρασε από τα Ανω Λιόσια
ο Αστέρας Μαγούλας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συνάντηση του Υπουργού

Τουρισμού Βασίλη Κικίλια
με τον Δήμαρχο Φυλής

Χρήστο Παππού

ΣΤΙΣ ...ΡΑΓΕΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ

ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ
Συν άν τηση με τον αρμόδιο

Υφυπουργό για θέματα Υποδομών
Γιώργο Καραγιάν ν η είχε ο Δήμαρχος

Αχαρν ών Σπύρος Βρεττός

σσεελλ..  1122--1133

ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  ηη  ΜΜεελλέέττηη
ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκώώνν  

ΕΕππιιππττώώσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν
οορριιοοθθέέττηησσηη  ρρεεμμάάττωωνν
σσττηηνν  ΚΚιιννέέτταα  ΜΜεεγγάάρρωωνν

Η ανάγκη για την αντιπλημμυρική 
προστασία της περιοχής είναι ζωτικής

σημασίας μετά την πυρκαγιά του Ιουλίου
του 2018 σσεελλ..  33

Λήστεψαν με Καλάσνικοφ 3 βαν 
μεταφορικής εταιρίας 

στη Δυτική Αττική
Αφαίρεσαν το εμπόρευμα από το ένα από

τα τρία βαν και εξαφανίστηκαν

Αλλάζει η εικόνα της Ελευσίνας:
Φωτισμός LED σε όλη την πόλη

Ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο υποδομής
με αντικατάσταση 6.030 φωτιστικών σωμάτων

και λαμπτήρων

σσεελλ..  22

17 νέους διπλούς βυθιζόμενους
κάδους σε τρεις συνοικίες

των Άνω Λιοσίων τοποθέτησε 
ο Δήμος Φυλής σσεελλ..  66

Καθώς ολοκληρών εται η διαδικασία εξυγίαν σης των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας αλλά και του
Σκαραμαγκά, το δεύτερο μέρος του ν αυπηγικού προγράμματος του Πολεμικού Ναυτικού αν α-

μέν εται ν α προικοδοτήσει τα δύο βιομηχαν ικά συγκροτήματα με έργο.

«Προίκα» για τα Ναυπηγεία 3+1 
κορβέτες του Πολεμικού Ναυτικού

σσεελλ..    33

σσεελλ..  99
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επι-
στρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός:Αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14  έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία *
Φίλιππος, Φίλιππας, Φιλιππής, Φιλιππάκης

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Καμπόλης Παναγιώτης Α.

Πλάτωνος 1, Ασπρόπυργος, 2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

MANΔΡΑ

Γκίνη Γεωργία Π., Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 
2105550309

Άνω Λιόσια
Λιόση Ιωάννα Ι., Πίνδου 13, 

2102472223

ΑΧΑΡΝΕΣ
Βαρβούνης Εμμανουήλ Κ.

Λιοσίων 66, Αχαρνές, 2102407650

Συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπο-
υργό για θέματα Υποδομών Γιώργο
Καραγιάννη είχε ο Δήμαρχος Αχα-
ρνών Σπύρος Βρεττός, την Πέμπτη 10
Νοεμβρίου, με θέμα τον κυβερνητικό
σχεδιασμό για την επέκταση του
ΜΕΤΡΟ μέχρι τις Αχαρνές.

Στη συνάντηση στην οποία παρε-
υρέθηκε και ο αντιδήμαρχος Νίκος
Ξαγοράρης, ο Υφυπουργός επιβε-
βαίωσε την κυβερνητική εξαγγελία ότι
το επόμενο διάστημα μετά τη δημο-
πράτηση της επέκτασης της γραμμής 2
προς Ίλιον,  η Αττικό Μετρό έχει προ-
γραμματίσει την περαιτέρω επέκταση
προς την πόλη μας καθώς θα σχεδια-
στούν ακόμα τρεις σταθμοί που θα
φτάνουν μέχρι τις Αχαρνές.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός, μετά τη
συνάντηση με τον Υφυπουργό: “Πρόκειται για μια εξέλιξη
ζωτικής σημασίας στην οποία σημαντικό ρόλο έχει και ο
πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ Χάρης Δαμάσκος ο οποίος κατα-

βάλλει προσπάθειες για την επίτευξη του έργου. Όλοι
αντιλαμβάνονται την ανάγκη του έργου αυτού που θα
θέσει τις Αχαρνές σε αναπτυξιακή τροχιά και όλοι μαζί θα
τα καταφέρουμε”.

ΣΤΙΣ ...ΡΑΓΕΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 

Συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό για θέματα Υποδομών Γιώργο
Καραγιάννη είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ,
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Συνάντηση του Υπουργού Τουρισμού
Βασίλη Κικίλια με τον Δήμαρχο Φυλής

Χρήστο Παππού

Σ
υνάντηση εργασίας, με αντικείμενο την
τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Φυλής
είχαν, το πρωί της Παρασκευής 11 Νοεμ-

βρίου 2022, ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης
Κικίλιας με το Δήμαρχο Χρήστο Παππού.

Ο Δήμαρχος Φυλής ανέφερε στον Υπουργό ότι
η τουριστική ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη ανα-
πτυξιακό άξονα του Δήμου Φυλής,  στην προ-
σπάθειά του να αλλάξει τη φυσιογνωμία του
(brand name). 

Μάλιστα του γνωστοποίησε ότι ότι η συνάντησή
τους συνέπεσε με την ευτυχή συγκυρία της έγκρ-
ισης, από το Υπουργείο Εσωτερικών, χρημα-

τοδότησης για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρ-
ου της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής.

Μιας πόλης η οποία αποτελεί το επίκεντρο της
τουριστικής ανάπτυξης, καθώς είναι το πλησιέ-
στερο στην Πάρνηθα αστικό κέντρο της Αττικής και
διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα και δεκά-
δες επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας.

“Ο Δήμος Φυλής προσφέρεται για την ανάπτυξη
του αρχαιολογικού, θρησκευτικού  και εναλλακτι-
κού τουρισμού, με επισκέψεις  στα αντίστοιχα
μνημεία ή προσκυνήματα, αλλά και εξορμήσεις
στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας”, τόνισε χαρακ-
τηριστικά ο Χρήστος Παππούς.

Συνέχεια στη σελ. 4
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Λήστεψαν με Καλάσνικοφ 3 βαν 
μεταφορικής εταιρίας στη Δυτική Αττική

Αφαίρεσαν το εμπόρευμα από το ένα από τα τρία βαν και εξαφανίστηκαν

Έν οπλη ληστεία σημειώθηκε προχ θες  το πρωί στο ύψος του Ολυμπιακού Χωριού.
Σύμφων α με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, δύο άν δρες ακιν ητοποίησαν  τρεις οδηγούς

βαν , που μετέφεραν  τσιγάρα σε περίπτερα της δυτικής αττικής.

Αφού τους σταμάτησαν  με την  απειλή καλάσν ικοφ, αφαίρεσαν  το εμπόρευμα από
το έν α από τα τρία βαν  και εξαφαν ίστηκαν .

Οι Αρχ ές διεξάγουν  έρευν ες στη Δυτική Αττική για τον  εν τοπισμό και τη σύλληψη
των  δραστών .

Ε
γκρίθηκε από το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής, με συν το-
ν ισμό του Αν τιπεριφερειάρχ η

Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπου-
λου, η γν ωμοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλον τικών  Επιπτώσεων  του
έργου: «Έργα Διευθέτησης – Οριοθέτ-
ησης Ρεμάτων  Πεδιν ής Ζών ης» του
Δήμου Μεγαρέων , που αφορά την
αν τιπλημμυρική προστασία της Κιν έ-
τας Μεγάρων .

Αν τικείμεν ο της μελέτης είν αι η
αν τιπλημμυρική προστασία της περ-
ιοχ ής της Κιν έτας και περιλαμβάν ει
οριοθέτηση-διευθέτηση ρεμάτων  εν τός
των  κατοικημέν ων  περιοχ ών  στην
πεδιν ή ζών η.

Η αν άγκη για την  αν τιπλημμυρική
προστασία της περιοχ ής είν αι ζωτικής
σημασίας μετά την  πυρκαγιά του Ιου-
λίου του 2018, σε συν δυασμό με τα
πλημμυρικά φαιν όμεν α που ακο-
λούθησαν  τον  Σεπτέμβριο του 2018
και τον  Νοέμβριο του 2019. Τα φαιν ό-
μεν α αυτά οδήγησαν  σε σημαν τικές
καταστροφές στην  περιοχ ή.

Το έργο αφορά στη διευθέτηση και
οριοθέτηση των  ρεμάτων  που αποχ ε-
τεύουν  τις εξωτερικές λεκάν ες απορρ-
οής (αν άν τη του αυτοκιν ητοδρόμου),
στο τμήμα του αν άν τη και κατάν τη

της Ολυμπίας οδού μέχ ρι την  εκβολή
τους στη θάλασσα.

Φορέας του έργου είν αι η Περιφέρεια
Αττικής / Περιφερειακή Εν ότητα Δυτι-
κής Αττικής.

Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτι-

κής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος
αν έφερε: «Η Μελέτη Περιβαλλον τικών
Επιπτώσεων  και η έγκρισή της από το
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής απο-
τελεί έν α σημαν τικό βήμα για την
αν τιπλημμυρική θωράκιση και τα έργα

της Περιφέρειας Αττικής, σε μια περ-
ιοχ ή όπως η Κιν έτα, που έχ ει πληγεί
σοβαρά. Εργαζόμαστε και προχ ωράμε
τις απαραίτητες διαδικασίες για ν α υλο-
ποιηθούν  έργα υποδομής που προ-
στατεύουν  τους πολίτες».

ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  ηη  ΜΜεελλέέττηη  ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκώώνν  ΕΕππιιππττώώσσεεωωνν  
γγιιαα  ττηηνν  οορριιοοθθέέττηησσηη  ρρεεμμάάττωωνν  σσττηηνν  ΚΚιιννέέτταα  ΜΜεεγγάάρρωωνν

Η ανάγκη για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής είναι ζωτικής
σημασίας μετά την πυρκαγιά του Ιουλίου του 2018

Θανατηφόρο τροχαίο στον Κηφισό: 
Πεζός παρασύρθηκε από φορτηγάκι
Τραγωδία στον Κηφισό μετά από τροχαίο δυστύχημα.
Σοβαρό τροχ αίο δυστύχ ημα σημειώθηκε την  Κυριακή (13/11) στον  Κηφισό, στο
ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Ιεράς Οδού.

Ειδικότερα, γύρω στις 11.30 το πρωί, έν α φορτηγάκι παρέσυρε έν αν  πεζό, ο
οποίος προσπάθησε ν α διασχ ίσει τον  δρόμο.

Ο άν δρας, ηλικίας περίπου 60 ετών  τραυματίστηκε σοβαρά και σύμφων α με τις
πληροφορίες, λίγο αργότερα άφησε την  τελευταία του πν οή.

Λόγω του δυστυχ ήματος, υπήρξε συμφόρηση στην  άν οδο του Κηφισού, από το
ύψους του Ρέν τη μέχ ρι το ύψος του Περιστερίου.
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Από την  πλευρά του ο Υπουργός Τουρισμού τόν ισε ότι η στήριξη του Υπουρ-
γείου σε όλες της προσπάθειες που αποσκοπούν  στη συν ολική βελτίωση του τουρ-
ιστικού προϊόν τος της Χώρας , είν αι δεδομέν η. 

Στο πλαίσιο αυτό αποδέχ θηκε, ευχ αρίστως, το αίτημα του Δήμου Φυλής ν α
συμβάλει το Υπουργείο, με την  τεχ ν ογν ωσία που διαθέτει, για τη χ άραξη της συν ο-
λικής στρατηγικής για την  τουριστική αν άπτυξη του Δήμου. 

Για το σκοπό αυτό θα στείλει, τις  αμέσως προσεχ είς ημέρες, στο Δήμο Φυλής
κλιμάκιο το οποίο θα συν εργαστεί με τις υπηρεσίες του Δήμου για τη χ άραξη της
τουριστικής στρατηγικής του.  

“Είμαστε στο πλευρό του Δήμου Φυλής και όλων  των  Δήμων  της Χώρας για την
τουριστική τους αν άπτυξη, μέσα από τη συν ολική βελτίωση του τουριστικού τους
προϊόν τος. Ο τουρισμός αποτελεί εθν ική υπόθεση και είν αι η βαριά μας βιομ-
ηχ αν ία, καθώς συμβάλει, σε μεγάλο ποσοστό, στο ακαθάριστο εγχ ώριο προϊόν  της
Χώρας μας”, τόν ισε χ αρακτηριστικά, ο Βασίλης Κικίλιας.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
Τεχν ική Υπηρεσία                                         
Κωστή Παλαμά &

Καρκαβίτσα                                                                
13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 11/11/2022
Αριθ. Πρωτ. :  39123

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΣΤΗ Δ.Ε ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι:
Προκειμένου να προβεί σε φανε-
ρή Μειοδοτική προφορική και
φανερή Δημοπρασία σύμφωνα
με την υπ΄αριθμ. 270/81 Π.Δ και
τον εν ισχύ Ν.3463/06 ΦΕΚ
114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων» και τον
Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76 για
την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΣΤΗ Δ.Ε ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», βάση της υπ’
αριθμ. Μελέτης 211/2022 της
Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους εν διαφ ερόμεν ους που
θέλουν  ν α συμμετάσχουν  στη
δημοπρασία, όπως εν τός αποκ-
λειστικής προθεσμίας είκοσι
ημερών  ( 20 ) από τη δημοσίευ-
ση της παρούσης ν α παραλά-
βουν  τους αν αλυτικούς όρους
διακήρυξης και ν α υποβάλλουν
ή ν α αποστείλουν  αίτηση εν δια-
φ έρον τος για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΣΤΗ Δ.Ε
ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» μαζί
με φ άκελο με όλα τα δικαιολογ-
ητικά που ζητούν ται από την
Διακήρυξη, στη Δ/ν ση Περιου-
σίας & Προμηθειών  του Δήμου,
υπ΄όψιν  της Εκτιμητικής Επιτρ-
οπής, στην  Δ/ν ση: Δημαρχιακό
Μέγαρο Δήμου Φυλής, Πλατεία
Ηρώων  1 Άν ω Λιόσια Τ.Κ
13341 .     
Οι προσφ ορές εν διαφ έρον τος
γίν ον ται δεκτές μέχρι και
5/12/2022 ημέρα Δευτέρα, εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ειδικότερα ενδιαφέρεται να
μισθώσει ένα έτοιμο προς χρήση
ισόγειο οίκημα στη Δ.Ε Φυλής,
με σκοπό τη χρήση του ως Δημο-
τική Βιβλιοθήκη, για την κάλυψη
των πνευματικών αναγκών των
κατοίκων της Δημοτικής Ενότ-
ητας.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές-
ανάγκες που πρέπει να καλύπτει
το προς μίσθωση κτίριο είναι:

Να βρίσκεται στην Δ.Ε Φυλής, σε
σημείο εύκολα προσιτό από τους
κατοίκους της Δημοτικής Ενότ-
ητας, επί ή πλησίον της Λεωφόρ-
ου Φυλής, για να εξυπηρετεί τον
σκοπό για τον οποίο θα μισθωθ-
εί.
Να είναι ισόγειο οίκημα , με
εμβαδό 70-80 m2.
Να διαθέτει οικοδομική άδεια.
Nα είναι πλήρως τακτοποιημένο
πολεοδομικά.
Να υπάρχουν τουαλέτες.
Να διαθέτει κλιματισμό, ψύξη &
θέρμανση, όπως επίσης και εξαε-
ρισμό.
Να διαθέτει δεύτερη έξοδο, η
οποία θα χρησιμοποιείται ως έξο-
δος κινδύνου.
Να διαθέτει πρόσβαση ΑΜΕΑ.
Το προς μίσθωση κτίριο θα πρέ-
πει επίσης να είναι κατασκευα-
σμένο σύμφωνα με το γενικό
οικοδομικό κανονισμό, να διαθέ-
τει ανεξάρτητη είσοδο, ηλεκτρι-
σμό και παροχή νερού με δικούς
του ανεξάρτητους μετρητές,
σύστημα πυρανίχνευσης και
σύστημα πυρασφάλειας, να εξα-
σφαλίζει επαρκή φυσικό φωτι-
σμό και αερισμό, καθώς και τους
απαραίτητους βοηθητικούς χώρ-
ους (κουζίνα, αποθήκες, λεβητο-
στάσιο, wc κ.λπ.).
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον
Δήμο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
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Αλλάζει η εικόνα της Ελευσίνας: Φωτισμός LED σε όλη την πόλη
Ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο υποδομής με αντικατάσταση 6.030 φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων

Υ
πεγράφη η σύμβαση
μεταξύ του Δημάρχου
Ελευσίνας Αργύρη

Οικονόμου και του αναδόχου
του έργου, που αφορά στην
αντικατάσταση του υπάρχον-
τος φωτισμού με LED, στον
Δήμο Ελευσίνας.

Το έργο αφορά στην τοποθ-
έτηση 6.030 φωτιστικών
σωμάτων και λαμπτήρων σε
όλους τους δρόμους και τους
κοινόχρηστους χώρους της
Ελευσίνας και της Μαγούλας.

Πρόκειται για ένα τεράστιο
αναπτυξιακό έργο υποδομής
και αναβάθμισης φωτισμού στο
δίκτυο του Δήμου, το οποίο
έχει ως στόχο την ολική αντι-
κατάσταση των παλαιών ενερ-
γοβόρων φωτιστικών σωμά-
των με νέα, υψηλής τεχνο-
λογίας «έξυπνα» φωτιστικά.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η
εν λόγω επένδυση περιλαμβά-
νει και δεκαετή εγγύηση και

συντήρηση καλής
λειτουργίας, ενώ
φέρει ήδη και προ-
εγκατάσταση ασύρ-
ματης διασύνδεσης
μεταξύ των φωτι-
στικών, για μελλον-
τική χρήση συστήμα-
τος διαχείρισης
φωτισμού.

Η μελέτη πραγμα-
τοποιήθηκε από τη
Διεύθυνση Καθαρι-
ότητας, Ανακύκλω-
σης, Περιβάλλοντος
& Πρασίνου του
Δήμου Ελευσίνας,
σε συνεργασία με
τον Γενικό Γραμμα-
τέα & Ενεργειακό
Υπεύθυνο του
Δήμου Ιωάννη
Παναγιωτούλια .

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος
Ελευσίνας Αργύρης Οικονό-
μου: «Η Δημοτική μας Αρχή,
προχωρά στην υλοποίηση
ενός τεράστιου αναπτυξιακού

έργου υποδομής, το οποίο θα
απολαμβάνουν για τις επόμε-
νες δεκαετίες οι συμπολίτες
μας. Αναβαθμίζουμε ποιοτικά
και αισθητικά το φωτιστικό
δίκτυο του Δήμου, σε όλη τη
γεωγραφική του έκταση,

βελτιώνοντας την ποιότητα
ζωής, καθώς και το αίσθημα
ασφαλείας των δημοτών. Η
συγκεκριμένη επένδυση θα
εξασφαλίσει την αναβάθμιση
του δικτύου φωτισμού, με
ομοιογένεια και εναρμόνιση με

τα ευρωπαϊκά πρότυπα και
τους κανονισμούς, παρέχον-
τας στον Δήμο βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώμα-
τος και εγγυημένη εξοικονόμ-
ηση ενέργειας, ύψους άνω
του 60%».

ΘΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   
Εγκαταστάθηκαν οι κάδοι ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων σε Ελευσίνα & Μαγούλα

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Στην  τοποθέτηση μωβ κάδων
αν ακύκλωσης ρούχ ων  και υποδημάτων
προχ ώρησε το προηγούμεν ο διάστημα ο
Δήμος Ελευσίν ας, εγκαθιστών τας τις ειδι-
κές κατασκευές τόσο στην  Ελευσίν α
όσο και στη Μαγούλα.

Τα μεταχ ειρισμέν α ρούχ α και παπούτσια
τα οποία θα απορρίπτον ται στους ειδι-
κούς κάδους, θα μπορούν  ν α επα-
ν αχ ρησιμοποιηθούν  όχ ι μόν ο για σκο-
πούς αν ακύκλωσης αλλά και από ευπαθ-
είς ομάδες πολιτών  που τα έχ ουν  αν άγ-
κη.
Όπως τον ίζεται, τα αν ακυκλώσιμα είδη
θα πρέπει ν α είν αι καθαρά και ν α
τοποθετούν ται σε σακούλες προτού
απορριφθούν  στους κάδους, προκειμέ-
ν ου ν α διευκολυν θεί η αποκομιδή τους.
Αν αλυτικά οι μωβ κάδοι αν ακύκλωσης
ρούχ ων  και υποδημάτων  βρίσκον ται
στα παρακάτω σημεία:

• Ελευσίν α:
1. Δημαρχ είο Ελευσίν ας

2. Ιερά Οδός & Αθ. & Αν . Μουρίκη (Ελαι-
ουργική)
3. Επισμην αγού Νικ. Νέζη (super mar-
ket)
4. Σουλίου & Δημοκρίτου
5. Αθ. & Αν . Μουρίκη & Καν ελλοπούλου
(Jumbo)
6. Καν ελλοπούλου & Νικολαΐδου
7. Κίμων ος & Παγκάλου (Αγ. Γεώργιος)
8. Καραϊσκάκη & Ιάκχ ου (Β’ ΚΑΠΗ)
9. Ευκλείδου & Φιλικής Εταιρείας
10. Δημοκρατίας, Πετράκη & Ερμού (Α’
ΚΑΠΗ)
11. Πίν δου & Βύρων ος
12. Αρκαδίου & Ικον ίου (Νεκροταφείο)
13. Λεωφ. Εθν ικής Αν τιστάσεως & Τρι-
πτολέμου
14. Πλατεία Εθν . Αν τιστάσεως & Λαμψά-

κου (Αγ. Κων /ν ου & Ελέν ης)
15. Ηρώων  Πολυτεχ ν είου & Μαρίας Κιο-
υρί
16. Συν εργεία Δήμου Ελευσίν ας
17. Δημοσθέν ους & Αριστείδου
18. Οδυσσέως Ελύτη (όπισθεν  9ου
Δημοτικού Σχ ολείου)

• Μαγούλα:
19. Ηρώων  Πολυτεχ ν είου & Νικηταρά
20. Αθην άς & Θριασίου Πεδίου
21. Λεων ίδα Στάμου & Νίκης (Δημοτικό
Κατάστημα)
22. Γκλιάτη 7 & Δημ. Ρήγου (Πλατεία
Αλων ιών )
23. 25ης Μαρτίου & Αριστοτέλους
24. Ηρώων  Πολυτεχ ν είου & Μακρυγιάν -
ν η.
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Μ
ε ν έο καιν οτόμο εξοπ-
λισμό εν ισχ ύεται ο
τομέας καθαριότητας

της Δημοτικής Κοιν ότητας Άν ω
Λιοσίων  όπου ο Δήμος Φυλής
προχώρησε στην  εγκατάσταση
και λειτουργία ακόμη 17 οικολο-
γικών  βυθιζόμεν ων  συστημά-
των  κάθετης διαβαθμισμέν ης
συμπίεσης απορριμμάτων  στο
πλαίσιο του προγράμματος του
Χρήστου Παππού, για την  αν α-
βάθμιση του αστικού ιστού της
πόλης.

Τα νέα πρότυπα συστήμα-
τα υπόγειων κάδων για
σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα
απορρίμματα τοποθετήθη-
καν στις συνοικίες της Δροσούπολης, του Πανο-
ράματος και του Αγίου Νικολάου ενώ έπεται και
συνέχεια.

«Φτάσαμε αισίως τα 40 συστήματα βυθιζόμεν ων
κάδων  στο Δήμο μας και συν εχ ίζουμε ν α υλοποιούμε
το φιλόδοξο πρόγραμμά μας ώστε σταδιακά ν α καλύψο-
υμε κάθε γειτον ιά της πόλης μας.  Δημιουργήσαμε ν έες
γων ιές αν ακύκλωσης και στις τρεις Δημοτικές Κοιν ότ-
ητες. Εκσυγχρον ίσαμε και αλλάξαμε ριζικά τον  τρόπο
διαχείρισης των  αστικών  απορριμμάτων  με μετρήσιμο
αποτέλεσμα.  Υλοποιούμε με συν έπεια το πρόγραμμά
μας για μια πόλη καθαρή που σέβεται και προστατεύει 

το περιβάλλον  , διασφαλίζει τη
δημόσια υγεία και ταυτόχ ρον α
αν αβαθμίζει την  καθημεριν ότητα
των  δημοτών  της» υπογραμμίζει ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς τον ίζον τας πως ρυθμιστές
αυτής της μεγάλης και καθημεριν ής
προσπάθειας του Δήμου είν αι
πάν τα οι δημότες, οι οποίοι με την
περιβαλλον τική τους συμπεριφο-
ρά, συμβάλουν  καθοριστικά στην
διατήρηση της καθαριότητας στην
πόλη μας.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με
ίδιους πόρους του Δήμου Φυλής,
τη μελέτη και την  επίβλεψη έχει η
Τεχν ική Υπηρεσία που σε συν ερ-
γασία με την  Διεύθυν ση Καθαριότ-

ητας Άν ω Λιοσίων  χωροθέτησε τα σημεία εγκατάστα-
σης των  ν έων  κάδων . 

«Με την  τοποθέτηση των  ν έων  υπόγειων  κάδων
κάν ουμε έν α αποφασιστικό βήμα που ομορφαίν ει το
αστικό περιβάλλον  και τις γειτον ιές, αν αβαθμίζει τις
δυν ατότητες αποκομιδής απορριμμάτων   και αυξάν ει
την  αν ακύκλωση και διαλογή των  απορριμμάτων  στην
πηγή. Παράλληλα ελευθερών ουμε για τους δημότες
δεκάδες τετραγων ικά μέτρα σε πεζοδρόμια,πλατείες και
δρόμους αφού για κάθε έν αν  υπόγειο κάδο που τοποθ-
ετείτε απομακρύν ον ται 8 συμβατικοί» υπογραμμίζει ο
Αν τιδήμαρχος Τεχν ικών  Έργων  Θαν άσης Σχ ίζας.

«Στο Δήμο μας κρατάμε σταθερά ψηλά τον  πήχη
στην  καθαριότητα.  Οι κάδοι αυτοί διαθέτουν  ιδιαίτερες
τεχν ικές δυν ατότητες που μας βοηθούν  ν α είμαστε
ακόμα πιο αποτελεσματικοί στον  τομέα της αποκομι-
δής των  απορριμμάτων . Πετυχαίν ουμε σημαν τική
μείωση του κόστους αποκομιδής και προστατεύουμε
τον  περιβάλλον  την  ίδια ώρα που αν αβαθμίζουμε
ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο
δημότη» επισημαίν ει ο Αν τιδήμαρχος Καθαριότητας
Μιχάλης Οικον ομάκης.

Τα 17 ν έα συστήματα κάθετης διαβαθμισμέν ης
συμπίεσης απορριμμάτων ,ρομποτικής λειτουργίας
τοποθετήθηκαν  και λειτουργούν  στη συμβολή των
οδών  Γεωργίας Βασιλειάδου και Κάρολου Κουν , Γιάν ν η
Τσαρούχη και Κων σταν τίν ου Παρθέν η, Ξεν οπούλου
και Άγγελου Βλάχου, Σολωμού και Θεοφίλου, Ρίτσου και
Καβάφη, Καρκαβίτσα και Ρίτσου,25ης Μαρτίου και
Ιον ίου Πελάγους, Ιον ίου Πελάγους και Κεφαλλον ιάς,
Αχελώου και Ιθάκης, Αμφίκλειας και Δελφών , Βέροιας
και Πλαταμών α, Βέροιας και Έδεσσας, Αμάραν του και
Αμυγδαλιάς, Αν θέων  και Ίριδας, Ίριδας και Μίσχου,
Λεβάν τας και Ρόδων  και τέλος στη συμβολή των  οδών
Νεραν τζούλας και Τουλίπας. 

Κάθε σύστημα έχει έν α κάδο για οργαν ικά και
σύμμεικτα απορρίμματα και έν α κάδο αν ακύκλωσης. Η
χωρητικότητα των  ν έων  υπόγειων  κάδων  σύμφων α με
τη μελέτη της Τεχν ικής Υπηρεσίας αν έρχεται στα
1.100 λίτρα αλλά με τη διαδικασία της συμπίεσης έχει
τη δυν ατότητα ν α πολλαπλασιάζεται η χωρητικότητα
στον  μεν  κάδο με τα οργαν ικά-σύμμεικτα μέχρι και
10.000lt, στον  δε κάδο με τα αν ακυκλώσιμα μέχρι και
30.000lt. 

17 νέους διπλούς βυθιζόμενους κάδους σε τρεις συνοικίες των
Άνω Λιοσίων τοποθέτησε ο Δήμος Φυλής 

Η Γραμματεία της Ελληνι-
κής Επιτροπής για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)
σας προσκαλεί στην παρου-
σίαση της επικαιροποιημένης
ειδικής έκδοσης ΝΑΤΟ και
Ευρωπαϊκή Ένωση: εργαλεία
του κεφαλαίου κατά των

λαών, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Νοεμ-
βρίου 2022, στις 7 μ.μ., στην αίθουσα “Γεώργιος Καρ-
αντζάς” του Μεγάρου της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος
όροφος).

Η  εκδήλωση της παρουσίασης θα περιλαμβάνει
ομιλία εκ μέρους της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ και παρ-
εμβάσεις από φορείς  του λαϊκού κινήματος.

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί μια προσπάθεια
από τη Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ στην κατεύθυνση της
ενημέρωσης του λαού για τις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις
όλου του τελευταίου διαστήματος, της αποκάλυψης
τόσο του χαρακτήρα των ιμπεριαλιστικών ενώσεων του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ ως εργαλεία του κεφαλαίου κατά των
λαών, όσο και των βαριών ευθυνών που φέρουν η
κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα κόμματα του ευρωατ-
λαντισμού για το ολοένα και μεγαλύτερο βάθεμα της
εμπλοκής της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδια-
σμούς και πολέμους, για τη μετατροπή της χώρας όχι
μόνο σε αμερικανονατοϊκό πολεμικό ορμητήριο, αλλά
ταυτόχρονα και σε στόχο αντιποίνων. Αποτελεί
συνέχεια της αντίστοιχης έκδοσης που είχε κυκλοφο-

ρήσει το 2018, εμπλουτίζοντάς την με τις πυκνές
εξελίξεις που μεσολάβησαν από τότε μέχρι σήμερα,
αλλά και με την πείρα που συγκεντρώθηκε από την
πολύμορφη δράση του αντιπολεμικού, αντιιμπεριαλι-
στικού κινήματος, συνολικά του λαϊκού κινήματος.

Στην έκδοση εκτός από τα ιστορικά στοιχεία και τις
εξελίξεις όλων των τελευταίων χρόνων περιλαμβάνον-
ται αναλυτικά οι υπάρχουσες ευρωατλαντικές βάσεις, ο
ρόλος κάθε μιας ξεχωριστά, αλλά και ορισμένα στοιχεία
για κάθε περιοχή.

Η ΕΕΔΥΕ και με τη συγκεκριμένη έκδοση επιδιώκει να
συμβάλλει σε ένα ακόμη  πλατύτερο άνοιγμα της δρά-
σης των Επιτροπών Ειρήνης σε ευρύτερες λαϊκές δυνά-
μεις που ανησυχούν για τα όσα διαδραματίζονται στο
φόντο του ιμπεριαλιστικού πολέμου που μαίνεται στο
ουκρανικό έδαφος ανάμεσα στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ
με τη Ρωσία. 

Αποτελεί μια ευκαιρία να συζητήσουμε ουσιαστικά
και να συμβάλλουμε στην παραπέρα οργάνωση και κλι-
μάκωση του αγώνα ενάντια στην με κάθε τρόπο εμπλο-
κή της Ελλάδας στους αμερικανονατοϊκούς πολεμικούς
σχεδιασμούς. Να αποκαλύψουμε – κόντρα στην ευρ-
ωατλαντική προπαγάνδα – το βρώμικο ρόλο που
παίζουν οι αμερικανονατοϊκές βάσεις στο ελληνικό έδα-
φος. Πάνω απ’ όλα, όμως, επιδιώκουμε η συγκεκριμένη
έκδοση να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο, ένα εφό-
διο στην καθημερινή δράση στις γειτονιές, στους χώρ-
ους δουλειάς, σε σχολεία και σε πανεπιστήμια, παντού
όπου ζει, εργάζεται, μορφώνεται ο λαός μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

Παρουσίαση της ειδικής έκδοσης της ΕΕΔΥΕ 
ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση: εργαλεία του κεφαλαίου

κατά των λαών

«Καλάθι αλληλεγγύης» για
τις ευπαθείς ομάδες

Από την Περιφέρεια Αττικής, το «Όλοι
Μαζί Μπορούμε», τους παραγωγούς

και πωλητές Λαϊκών Αγορών

Θερμή είν αι η αν ταπόκριση από καταν αλωτές,
πωλητές και παραγωγούς της Λαϊκής αγοράς Καλλιθέας
στην  πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής σε συν ε-
ργασία με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», για τη δράση
που αφορά την  προσφορά προϊόν των  από τους πάγ-
κους της Λαϊκής Αγοράς προς κοιν ωφελή ιδρύματα
που τα έχ ουν  αν άγκη.

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης, επισκέφθη-
κε σήμερα τη Λαϊκή αγορά της Καλλιθέας και
συν ομίλησε με πωλητές, παραγωγούς και καταν αλω-
τές για ν α εν ημερωθεί σχ ετικά με την  πορεία της
πρωτοβουλίας. Τον  κ. Πατούλη υποδέχ θηκε ο Δήμα-
ρχ ος Καλλιθέας και Αν τιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Κάρ-
ν αβος.



Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 θριάσιο-7

Σ
το πλαίσιο της δράσης EIT
Community New European
Bauhaus του Ευρωπαϊκού

Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνο-
λογίας (ΕΙΤ), η οποία αποσκοπεί
στην διασύνδεση τέχνης, πολιτι-
σμού, τεχνολογίας και επιστήμης
με στόχο την  έμπρακτη εφαρμογή
των αρχών που διέπουν την  Ευρ-
ωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για την
προστασία του περιβάλλοντος στο
δομημένο περιβάλλον, η εταιρεία
πολιτιστικής παραγωγής και
διαχείρισης MENTOR, δίνοντας
τον λόγο στους πολίτες της Ελευ-
σίνας και επενδύοντας στην δύναμη
της συμμετοχικότητας, προχώρησε
στην σύλληψη, τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση του έργου Adáma.

Επιλέγοντας ως τίτλο μια λέξη
που λειτουργεί  ουσιαστικά ως
προτροπή, το Adáma βασίστηκε
στην αρχή της δυναμικής ενεργο-
ποίησης των τοπικών κοινοτήτων
προκειμένου να αποτελέσουν οι
ίδιες τον πρωταρχικό φορέα δρά-
σης που διαχειρίστηκε την ταύτιση,
ιεράρχηση και επίλυση των σημαν-
τικότερων περιβαλλοντικών προβ-
λημάτων της περιοχής τους. 

Με αφετηρία την πολύπαθη Ελευ-
σίνα, η οποία εξακολουθεί να αναζ-

ητά βιώσιμες λύσεις σε μια σειρά
πολλαπλών οικολογικών και κοι-
νωνικοοικονομικών προκλήσεων,
το πρόγραμμα δομήθηκε έχοντας
ως κύριο προαπαιτούμενο την
συμπερίληψη του συνόλου των
διαφόρων ομάδων που απαρτίζουν
το πολυσυλλεκτικό πληθυσμιακό
μωσαϊκό της πόλης.

Στην πράξη, το Adáma ξεκίνησε
τον Ιούλιο του 2022 και διαρθ-
ρώθηκε σε τρεις φάσεις. 

Αρχικά, απευθύνθηκε στους
πολίτες της Ελευσίνας προκειμέ-
νου να προσδιορίσουν οι ίδιοι τις
κορυφαίες περιβαλλοντικές προκ-
λήσεις που θεωρούν πως βιώνουν
καθημερινά, συμπληρώνοντας εκτε-
νή ειδικά ερωτηματολόγια.

Το επόμενο στάδιο προέβλεπε
την αλληλεπίδραση- μέσω κοινω-
νιοδράματος και  bodystorming* -
με τα μέλη  άλλων ομάδων που
αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα,
προκειμένου να διασφαλιστεί η όσο
το δυνατόν πιο σφαιρική κατανόησή
τους.

Τέλος, ακολουθώντας  την μεθο-
δολογία των συζητήσεων στρογ-
γυλής τραπέζης, το σχέδιο
προχώρησε στην ενθάρρυνση των
εμπλεκόμενων ομάδων προκειμέ-

νου να προβούν στην από κοινού
διαμόρφωση συγκεκριμένων στρατ-
ηγικών, στην διατύπωση στοχευμέ-
νων προτάσεων και, ιδανικά, στην
ανάληψη συγκεκριμένων πρωτο-
βουλιών και δράσεων. 

Σήμερα, ενώ το Adàma έχει
σχεδόν ολοκληρωθεί, πέραν των
επιμέρους ωφελημάτων που επέφ-
ερε στην τοπική κοινωνία, ως μέγι-
στο επίτευγμά του θα πρέπει ίσως

να θεωρηθεί η υποδειγματική εφα-
ρμογή των αρχών της συμμε-
τοχικότητας, γεγονός που το καθι-
στά  μικρογραφία   μοντέλου
σωστής λειτουργίας κάθε πλουρα-
λιστικού κέντρου λήψης αποφά-
σεων. Αναμένεται  η συν-δημιο-
υργία της στρατηγικής, η οποία θα
παραδοθεί και στις τοπικές αρχές
και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, που
θα σημάνει και τη λήξη του έργου.

“Αντάμα” Μια μικρή λέξη, μια μεγάλη ιδέα“Αντάμα” Μια μικρή λέξη, μια μεγάλη ιδέα
Το Ευρωπαϊκό έργο -η βιωσιμότητα στα χέρια της κοινότητας- στην Ελευσίνα

Ο Δήμος Αχαρν ών  ξεκιν ά από τη Δευτέρα
14 Νοεμβρίου 2022 το πρόγραμμα μεταφο-
ράς φοιτητών  που διαμέν ουν  στις Αχα-
ρν ές, με δημοτικά δρομολόγια για το Παν ε-
πιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.).

Δρομολόγιο: Αν αχώρηση από Πλατεία
Καράβου: 07:30 το πρωί – Δημαρχείο(έν αν -
τι): 07:45 το πρωί.

Δημοτικά δρομολόγια φοιτητών  για το
Παν επιστήμιο Δυτικής Αττικής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα δρομολόγια και την  πλατφόρμα εγγραφής
της ΔΗ.Κ.Ε.Α καλέστε στο: 2102400850/860

Ωράριο επικοιν ων ίας Δευτέρα – Παρασκε-
υή: 08:00-15:00.

Έναρξη σήμερα 14 Νοεμβρίου 
της δημοτικής συγκοινωνίας φοιτητών Δήμου

Αχαρνών για ΠΑ.Δ.Α. 2022-2023
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Το πάρτι μετατράπηκε σε θρίλερ

Ιτέα: 18χρονος μαχαίρωσε δύο παιδιά σε μαθητικό πάρτι. Τι αναφέρουν οι Αρχές
Στο νοσοκομείο εξακολουθούν να

παραμένουν οι δύο μαθητές της Α’
Λυκείου που μαχαιρώθηκαν χθες τα
ξημερώματα σε πάρτι που είχε διορ-
γανώσει το σχολείο τους, στην Ιτέα.

Οι δύο μαθητές ηλικίας 16 και 18 ετών
μαχαιρώθηκαν από έναν 18χρονο και
μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Πιο αναλυτικά το μαθητικό πάρτι πήρε
δραματική τροπή, όταν ξέσπασε άγριος
καυγάς για άγνωστο λόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών
μέσων στο πάρτι, το οποίο διεξαγόταν
για την εξασφάλιση χρημάτων για την
5ημερη εκδρομή της Γ’  Λυκείου Ιτέας,

κάποιοι παρευρισκόμενοι διαπ-
ληκτίστηκαν άσχημα για άγνωστο λόγο
λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα
Σαββάτου.

Στη συνέχεια, ένα νεαρό άτομο, που
δεν είναι μαθητής του Λυκείου, φέρεται
να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε δύο
παιδιά στο πόδι, το ένα μάλιστα πιο
σοβαρά. Και οι δύο μαθητές κατέληξαν
στο Νοσοκομείο Άμφισσας για νοσηλεία.

Η επίσημη ανακοίνωση των Αρχών

Η Λιμενική Αρχή Ιτέας ενημερώθηκε
από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα για

περιστατικό τραυματι-
σμού 16χρονου και
18χρονου ημεδαπού με
δράστη έτερο 18χρονο
ημεδαπό, μετά από
συμπλοκή που έλαβε
χώρα έξω από κατά-
στημα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέας –
Κίρρας.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το
μέχρι στιγμής συλλεχθέν προανακριτικό
υλικό, πρώτες πρωινές ώρες της
12/11/2022, έξω από το ως άνω κατά-
στημα, προκλήθηκε συμπλοκή μεταξύ

θαμώνων, με αποτέλεσμα
τον τραυματισμό του
16χρονου και του 18χρο-
νου, από τον έτερο
18χρονο, ο οποίος φέρε-
ται να χρησιμοποίησε
αιχμηρό αντικείμενο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο
Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, όπου
παραμένουν νοσηλευόμενοι.

Το Λιμεναρχείο Ιτέας διενεργεί προα-
νάκριση κατ’  άρθρο 308 (σωματική
βλάβη) και άρθρο 309 (επικίνδυνη
σωματική βλάβη), ενώ ο δράστης αναζ-
ητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σε νέα επιχορήγηση
συνολικά 17 Δήμων της
χώρας, με το ποσό των 3
εκατομμυρίων ευρώ για
την ευζωία των ζώων
συντροφιάς, προχώρησε
το Υπουργείο Εσωτερ-
ικών μετά από σχετική
απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Εσωτερ-
ικών, κ. Στέλιου Πέτσα.

Μεταξύ των Δήμων που
χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ ν τ α ι ,
συμπεριλαμβάνεται και ο
Δήμος Φυλής ο οποίος
θα λάβει το ποσό των
994.600 ευρώ για την
κατασκευή καταφυγίου
φιλοξενίας αδέσποτων
ζώων συντροφιάς (χωρη-
τικότητας 100 ζώων) και
την προμήθεια εξοπλι-
σμού.

Υπενθυμίζεται ότι στα
τέλη Οκτωβρίου είχαν
επιχορηγηθεί αντι-
στοίχως, ο Δήμος Μάνδρ-
ας-Ειδυλλίας με το ποσό
των 461.032 ευρώ για
την υλοποίηση των
έργων «Προμήθεια προ-
κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ο υ
οικίσκου κτιρίου
Διοίκησης και προκατασ-
κευασμένων οικίσκων
για την φιλοξενία αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς
χωρητικότητας 40 ζώων»,
«Προμήθεια εξοπλισμού

και υλικών περισυλλογής
και φροντίδας αδέσπο-
των ζώων» και «Παροχή
κτηνιατρικών πράξεων
για τη στείρωση και τον
εμβολιασμό αδέσποτων
ζώων συντροφιάς» και ο
Δήμος Μεγαρέων με το
ποσό των 30.558,20
ευρώ για την υλοποίηση
των έργων «Προμήθεια
οχήματος περισυλλογής
και μεταφοράς αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς»
και «Στειρώσεις αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς».

Με αφορμή τη νέα
χρηματοδότηση του Υπο-
υργείου Εσωτερικών
προς τους Δήμους της
χώρας, ο Υφυπουργός
Δικαιοσύνης και Βουλευ-
τής Δυτικής Αττικής της
Ν.Δ., κ. Γιώργος
Κώτσηρας, ανέφερε:

«Η προστασία των αδέ-
σποτων ζώων συντροφ-
ιάς συνεχίζει να αποτελεί
από τις βασικές προτεραι-
ότητες της Κυβέρνησης.

Το Υπουργείο Εσωτερ-
ικών ενισχύει με πόρους
την Αυτοδιοίκηση και
βρίσκεται διαρκώς στο
πλευρό των Δήμων της
Δυτικής Αττικής, με στόχο
κανένα ζώο να μη μείνει
αδέσποτο και παραμελ-
ημένο».

Γ. Κώτσηρας: «Το Υπουργείο 
Εσωτερικών ενισχύει διαρκώς 
την προσπάθεια των Δήμων της 
Δυτικής Αττικής,με στόχο 
την προστασία και φροντίδα
των αδέσποτων ζώων»

Μέχρι πότε έχει κλειδώσει το υποχρεωτικό rapid test για
τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους

Υποχρεωμένοι  να
κάνουν rapid test μέχρι
τις 31/12 είναι οι ανεμ-
βολίαστοι  εργαζόμενοι
μία φορά την εβδομάδα.
Ήδη από τον Σεπτέμβριο
πήρε παράταση η προη-
γούμενη απόφαση για
τους ανεμβολίαστους
εργαζόμενους. Σύμφωνα
με την απόφαση που
πηρε παράταση μέχρι 31
Δεκεμβρίου η υποχρέω-
ση των ανεμβολίαστων
εργαζόμενων για πραγ-
ματοποίηση διαγνωστι-
κού ελέγχου (rapid test)
μία φορά τη βδομάδα. Ο
έλεγχος ισχύει μια εβδο-
μάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για τους ανεμβολίαστους προκειμένου να παρέχουν την
εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας.

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται έναντι αντιτίμου με επι-
βάρυνση του ίδιου του εργαζομένου, υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιω-
τικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς. Στους διαγνωστικούς ελέγχους δεν προσμετρώνται
οι διαγνωστικοί έλεγχοι που διενεργούνται, ως οικειοθελής παροχή του εργοδότη, χωρίς επιβάρυνση
του εργαζόμενου.

Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:
α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και

επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β)
όσοι έχουν εμβολιαστεί για κορονοϊό COVID-19 με την πρώτη δόση του εμβολίου των δύο δόσεων,
κατόπιν νοσούν από κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό πλήρους κάλυψης-ανάρρω-
σης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Στις περιπτώσεις που οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα κληθούν να παραστούν
εκτάκτως στο χώρο εργασίας, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης, rapid test, δύναται να διενεργείται και
αυθημερόν.

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 είναι υποχρεωτικός για τους ανεμ-
βολίαστους εργαζόμενους προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον
συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας.

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα ή δύο (2) ημέρες την εβδομάδα με χρο-
νική απόσταση μεταξύ αυτών κατά μέγιστο μία (1) ημέρα, υποχρεούνται, στη διενέργεια διαγνωστικού
ελέγχου νόσησης, υπό τους ίδιους όρους, μία (1) φορά την εβδομάδα έως και είκοσι τέσσερις (24)
ώρες πριν από την προσέλευση στον χώρο εργασίας.

Στους διαγνωστικούς ελέγχους δεν προσμετρώνται οι διαγνωστικοί έλεγχοι που διενεργούνται, ως
οικειοθελής παροχή του εργοδότη, χωρίς επιβάρυνση του εργαζόμενου.
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Σταμάτης Πουλής για τη Συμφωνία Εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας 
Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να χτίζουμε ένα καλύτερο αύριο για

την Ελευσίνα, τη Δυτική Αττική και την Ελλάδα

Ο Α’ Επιλαχών Βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής κ. Σταμάτης Πουλής, παρα-
βρέθηκε στην διαδικασία υπογραφής για την Εξυγίανση των Ναυπηγείων
Ελευσίνας και σημείωσε τα εξής:

Άλλη μια μέρα - ορόσημο η σημερινή για τη Δυτική Αττική και ολόκληρη
την Ελλάδα, καθώς έπεσαν οι υπογραφές για τη συμφωνία εξυγίανσης των
Ναυπηγείων Ελευσίνας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Προσωπικά, έχοντας εργαστεί για να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, είμαι
ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορούμε σήμερα να κοιτάζουμε στα μάτια τους
600 εργαζόμενους των ναυπηγείων και τις οικογένειές τους, προχωρώντας
μια συμφωνία με τεράστιο αναπτυξιακό πρόσημο για την Ελευσίνα, τη Δυτι-
κή Αττική και την Ελλάδα.

Πρόκειται για άλλη μια απόδειξη της συνέπειας λόγων και πράξεων της
Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, καθώς το project εξυγίανσης και επανα-
λειτουργίας των ναυπηγείων προχωρά βάσει σχεδίου, ακριβώς όπως είχαν

προαναγγείλει τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο πρωτεργάτης αυτής της συμφ-
ωνίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να χτίζο-
υμε ένα καλύτερο αύριο.»

Καθώς ολοκληρώνεται η
διαδικασία εξυγίανσης των
Ναυπηγείων Ελευσίνας αλλά
και του Σκαραμαγκά, το
δεύτερο μέρος του ναυπηγι-
κού προγράμματος του
Πολεμικού Ναυτικού αναμέ-
νεται να προικοδοτήσει τα
δύο βιομηχανικά συγκροτή-
ματα με έργο.

Το Πολεμικό Ναυτικό
προχ ωρεί άμεσα στην  εν εργο-
ποίηση του προγράμματος
απόκτησης τριών  κορβετών  με
την  προαίρεση προμήθειας
ακόμη μίας.  Το Πολεμικό Ναυ-
τικό έχ ει καταλήξει σε μια λίστα
τριών  προτάσεων  και συγκε-
κριμέν α των  κορβετών  FCx30
(Doha) της ιταλικής Fincantieri,
των  Gowind 2500 της γαλλικής
Nav al Group, αλλά και των
Sigma 10514 της ολλαν δικής
Damen.

Η επικείμεν η αν άταξη των
δύο ν αυπηγικών  μον άδων ,
σύμφων α με τον  υπουργό
Εθν ικής Αμυν ας Νίκο Παν α-
γιωτόπουλο, «έχ ει μεγάλο
θετικό αν τίκτυπο και στην
εγχ ώρια αμυν τική βιομηχ αν ία,
δεδομέν ου ότι είμαστε στην
τελική ευθεία ν α αποφασίσο-
υμε για κρίσιμης εθν ικής
σημασίας προγράμματα ν αυ-
πήγησης πολεμικών  πλοίων ».
Μιλών τας την  Πέμπτη κατά τη
διάρκεια της υπογραφής της
συμφων ίας εξυγίαν σης των
Ναυπηγείων  Ελευσίν ας, ο
υπουργός τόν ισε πως «είν αι
απαραίτητη προϋπόθεση
–εμείς, η κυβέρν ηση, τη βάζο-
υμε ως απαραίτητη προϋπόθε-
ση– ν α ν αυπηγηθούν  κάποια
από αυτά (σ.σ. κορβέτες) και
σε ελλην ικό ή ελλην ικά ν αυ-
πηγεία, καθώς και ν α υπο-
στηριχ θούν  και τα υπόλοιπα
καράβια του στόλου (σ.σ. αν α-
βάθμιση των  φρεγατών
ΜΕΚΟ)».

Το πρόγραμμα
Οπως αποκάλυψε στην

αρχ ή της εβδομάδας το Πολε-
μικό Ναυτικό προχ ωρεί άμεσα
στην  εν εργοποίηση του προ-
γράμματος πρόσκτησης τριών
κορβετών  με την  προαίρεση
προμήθειας ακόμη μίας (3+1).
Το Πολεμικό Ναυτικό έχ ει
καταλήξει σε μια λίστα τριών
προτάσεων  και συγκεκριμέν α
των  κορβετών  FCx30 (Doha)
της ιταλικής Fincantieri, των
Gowind 2500 της γαλλικής
Nav al Group, αλλά και των
Sigma 10514 της ολλαν δικής
Damen, με τις προτάσεις της
Ιταλίας και της Γαλλίας ν α εκτι-
μάται ότι συγκεν τρών ουν  τις
περισσότερες πιθαν ότητες.

Είν αι χ αρακτηριστικό
λοιπόν  πως εδώ και αρκετούς
μήν ες η Fincantieri έχ ει πραγ-
ματοποιήσει εκτεταμέν ες επα-
φές με τη ν έα διοίκηση των
Ναυπηγείων  Ελευσίν ας,
καθώς επιδιώκει ν α αν αλάβει
το πρόγραμμα και έτσι επιζητά 

ν α εξυπηρετήσει κατά το
δυν ατόν  την  αξίωση της
κυβέρν ησης ν α δοθεί έργο και
σε ελλην ικά ν αυπηγεία.

Την  ίδια ώρα η αν ταγων ίστρ-
ια της Nav al Group, που έχ ει
αν αλάβει ήδη το ν αυπηγικό
πρόγραμμα των  τριών  φρε-
γατών  και έχ ει δώσει υπεργο-
λαβικό μικρότερο και μεγαλύτε-
ρο έργο σε περίπου 20 ελλην ι-
κές επιχ ειρήσεις, απαν τών τας
σε σχ ετική ερώτηση της «Κ»
δηλών ει πως «αν υπομον εί ν α
επεκτείν ει τη δομή της στην
Ελλάδα για ν α υποστηρίξει την
ταχ εία αν άπτυξη αυτών  των
δραστηριοτήτων , και η αρχ ή
αυτή θα επεκταθεί και θα αν α-
πτυχ θεί περαιτέρω ως μέρος
της πρότασης της Nav al
Group προς το Ελλην ικό Ναυ-
τικό για τις κορβέτες Gowind,
για τις οποίες η Nav al Group
συν εργάζεται ιδιαίτερα με το
Ναυπηγείο Σκαραμαγκά καθώς
και με το υπόλοιπο ελλην ικό 

DITB (σ.σ. ελλην ική αμυν τι-
κή βιομηχ αν ική και τεχ ν ολογι-
κή βάση). Αυτό θα εξασφαλίσει
την  πλήρη ικαν οποίηση των
ελλην ικών  προσδοκιών  όσον
αφορά το ελλην ικό περιεχ όμε-
ν ο γι’ αυτό το πρόγραμμα».

Η συμφωνία
Η συμφων ία εξυγίαν σης των

Ναυπηγείων  Ελευσίν ας υπε-
γράφη την  Πέμπτη από τον
επεν δυτή ONEX Shipy ards,
τον  υπουργό Αν άπτυξης
Αδων ι Γεωργιάδη ως εκπρόσω-
πο των  πιστωτών  του
Δημοσίου, αλλά και τους υπό-
λοιπους πιστωτές, μεταξύ των
οποίων  και τους εργαζομέν ο-
υς. Η συμφων ία θα κατατεθεί
άμεσα προς επικύρωση από
το αρμόδιο δικαστήριο και η
απόφαση εκτιμάται πως θα
εκδοθεί στις αρχ ές του έτους.
Σύμφων α με τον  υπουργό
Αν άπτυξης, αν τιπροσωπεία
από την  αμερικαν ική κρατική
αν απτυξιακή τράπεζα DFC, η

οποία θα χ ρηματοδοτήσει με
κεφάλαιο κίν ησης έως και 105
εκατ. τα Ναυπηγεία Ελευ-
σίν ας, έρχ εται στην  Ελλάδα
την  επομέν η εβδομάδα. Σύμφ-
ων α με τον  επικεφαλής της
ONEX Πάν ο Ξεν οκώστα, η
μον άδα αν αμέν εται ν α λειτο-
υργήσει υπό το ν έο καθεστώς
έως τις αρχ ές της άν οιξης, εν ώ
από το καλοκαίρι θα είν αι
έτοιμη ν α αν αλάβει, αν
προκύψει, και αμυν τικό έργο.

Καταβολή 123 εκατ. ευρώ
Εν  τω μεταξύ, αν αμέν εται

άμεσα και τροπολογία που θα
επιτρέψει στο ελλην ικό Δημό-
σιο ν α καταβάλει προς την
ειδική διαχ είριση των  Ναυ-
πηγείων  Σκαραμαγκά ποσό
της τάξης των  123 εκατομ-
μυρίων  (που οφείλει το Δημό-
σιο ως αποτέλεσμα διαιτητικής
απόφασης και ν α μη συμψηφ-
ιστεί αυτό το ποσό με τις κρα-
τικές επιδοτήσεις που πρέπει
ν α αν ακτήσει), ώστε ν α
καταβληθούν  οφειλές και
αποζημιώσεις προς τους εργα-
ζομέν ους. Η είσπραξη αυτού
του ποσού από την  ειδική
διαχ είριση θα της επιτρέψει ν α
κλείσει το θέμα με τους εργαζο-
μέν ους πριν  μεταβιβάσει τις
εγκαταστάσεις του ν αυπηγείου
(πρόκειται για το μισό της
συν ολικής έκτασης των  ν αυ-
πηγείων  που ελέγχ ει η ειδική
διαχ είριση) ελεύθερες υποχ ρ-
εώσεων  στον  πλειοδότη επεν -
δυτή, τον  όμιλο του Γιώργου
Προκοπίου. Αυτός είν αι ο
πλειοδότης-επεν δυτής που
επικράτησε στους διαγων ι-
σμούς της Εταιρείας Ακιν ήτων
του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και της
ειδικής διαχ είρισης των  Ναυ-
πηγείων  Σκαραμαγκά τον
Ιούλιο του 2021 με τίμημα 37,3
εκατ. ευρώ στον  πρώτο και
άλλων  25,2 εκατ. στον  δεύτε-
ρο για το άλλο μισό του ν αυ-
πηγείου.

«Προίκα» για τα Ναυπηγεία 3+1 κορβέτες του Πολεμικού Ναυτικού

Η ΚΕΔΕ προτίθεται να συνδράμει στην
εξάπλωση της ποδηλατικής κουλτούρας 

Ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρ-
ης Παπαστεργίου, υποδέχθηκε στα γραφεία της Ένω-
σης, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αστικής

Ποδηλασίας Παναγιώτη Πιτσιλό και τον γραμματέα Αντώνιο
Σηφάκη.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, οι εκπρόσωποι της
Ομοσπονδίας, ζήτησαν την συνδρομή της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας, για την περαιτέρω διάδοση της ποδηλατικής
κουλτούρας στην Ελλάδα, με μια σειρά δράσεων τις οποίες και
περιέγραψαν.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης
Παπαστεργίου, εξέφρασε την πεποίθησή του πως η περαιτέρω
διάδοση φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον μέσων
μεταφοράς, είναι ένα ζητούμενο που πρέπει να υλοποιηθεί
προς όφελος όλων. Άλλωστε και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, επιλέ-
γει την χρήση ποδηλάτου όπου είναι εφικτή, μεταφέροντας το
αναγκαίο μήνυμα για την βιωσιμότητα του πλανήτη.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ δεσμεύτηκε, πως οι προτάσεις της Ομο-
σπονδίας θα εξεταστούν σε θεσμικό επίπεδο όταν αυτές κατα-
τεθούν επίσημα στο ανώτατο όργανο εκπροσώπησης των
Δήμων της Ελλάδας, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα
βήματα.
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Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμμα-
τέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε προφ-
ορικό και γραπτό επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - ταχύτητα
στην πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 6

Παρόν τες ήταν  επίσης ο Αν τιπερ-
ιφερειάρχ ης Οικον ομικών  Ν. Πέπ-
πας, η Αν τιπεριφερειάρχ ης Ν.
Τομέα Δ. Νάν ου, ο Αν τιδήμαρχ ος
Καλλιθέας Ε. Μπαρμπάκος, ο Διε-
υθυν τής Λαϊκών  Αγορών  της Περιφ-
έρειας Χ. Πασβαν τίδης και ο Πρόε-
δρος της Παν αττικής Ομοσπον δίας
Σωματείων  Πωλητών  Λαϊκών  Αγο

ρών  (ΠΟΣΠΛΑ) Δ. Μουλιάτος.
Η δράση, που ξεκίν ησε στις 18
Οκτωβρίου και θα έχ ει διάρκεια 6
μήν ες, εν τάσσεται στο πλαίσιο του
Συμφών ου Συν εργασίας που υπο-
γράφηκε  μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής, του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ, της Παν αττικής Ομο-
σπον δίας Σωματείων  Πωλητών  Λαϊ-

κών  Αγορών , της Παν ελλαδικής
Ομοσπον δίας Συλλόγων  Παρα-
γωγών  Αγροτικών  Προϊόν των   Λαϊ-
κών  Αγορών  και της Ομοσπον δίας
Επαγγελματιών  και Παραγωγών  Λαϊ-
κών  Αγορών  Περιφέρειας Αττικής. 
Σε κάθε λαϊκή αγορά που συμμε-

τέχ ει στην  πρωτοβουλία, καθιε-
ρών εται σημείο προσφοράς και
αγάπης για τον  συν άν θρωπο,,
όπου καταν αλωτές, παραγωγοί και
έμποροι θα προσφέρουν  στο
«καλάθι της αλληλεγγύης» προϊόν τα,
τα οποία στη συν έχ εια θα διατίθεν -
ται σε κοιν ωφελή ιδρύματα που
φιλοξεν ούν  ευάλωτες ομάδες.
Οι δράσεις υλοποιούν ται υπό τον

συν τον ισμό του Περιφερειάρχ η Γ.
Πατούλη και με τη στεν ή συν ερ-
γασία του Ι. Σπαν ολιού , Διαχ ειρι-
στή του Όλοι Μαζί Μπορούμε, του
Δ. Μουλιάτου, Προέδρου της
Παν αττικής Ομοσπον δίας Σωμα-
τείων  Πωλητών  Λαϊκών
Αγορών , του  Εν τεταλμέν ου Περιφ-
ερειακού Συμβούλου σε θέματα Λαϊ-
κών  και Υπαίθριων  Αγορών , Σ.
Μελά, του Προϊσταμέν ου της
Δ/ν σης Λαϊκών  αγορών   Χ.
Πασβαν τίδη, των  σωματείων  και
ομοσπον διών  παραγωγών  και πωλ-
ητών  λαϊκών  αγορών . 
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Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση στον
τομέα παραγωγής/εμπορίας βιομηχ α-
ν ικών  πρώτων  υλών , επιθυμεί ν α προ-
σλάβει Εργάτη Αποθήκης και Εργάτη με
γν ώση Κλαρκ, στο υποκατάστημα της
εταιρείας στον  Ασπρόπυργο Αττικής.
Καθήκοντα:

Picking & Packaging (συλλογή
σακιών /κιβωτίων , προετοιμασία παραγ-
γελιών )
Έλεγχ ος παραγγελιών
Ταξιν όμηση εμπορευμάτων  με ασφάλεια
στις θέσεις της αποθήκης με βάση τις
οδηγίες των  υπευθύν ων
Χρήση και χ ειρισμός εξοπλισμού αποθη-
κών
Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χ ρήση

αν υψωτικών  μηχ αν ημάτων
Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυν ότητα, συν εργατικότητα, ομα-
δικό πν εύμα
Απαραίτητα προσόντα

Προϋπηρεσία σε αν τίστοιχ η θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγελιών
και διαχ είριση σακιών /κιβωτίων  και
παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη τροφίμων  θα
αξιολογηθεί θετικά

Αποστολή βιογραφικών στο sofi-
aplati@alinda.gr

Εν οικιάζεται αυτόν ομη μον οκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Ενοικιάζεται αυτόνομη
μονοκατοικία στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου πίσω
από το 6ο Δημοτικό σχο-
λείο απέναντι από την
ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική.
70m2. Υπνοδωμάτιο ,
Καθιστικό – κουζίνα και
μπάνιο.
Από οικοσκευές διαθέτει
φουρνάκι και κλιματι-

στικό. Ηλιακό θερμοσίφωνα καινούργιο.

Αυλή 30m2 ,κήπος 60m2. Θέα εισόδου στο δημοτικό σχολείο , θέα από την
ταράτσα στον κόλπο του Σκαραμαγκά.

Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο : 6944636483

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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

Απαραίτητα Προσόντα:

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

Η εταιρεία παρέχει:
•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.

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

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων  για το κατάστημα
pet-shop ζωοτροφών  της Ελευσίν ας 20ο
χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.ΔΕΥ-ΠΑΡ
09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, με έν α ρεπό την
εβδομάδα.. Γν ώστης  υπολογιστών , επιθυμητή εμπειρία σε
αν τίστοιχα καταστήματα.
Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
Τεχν ική Υπηρεσία                                         
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα                                                                
13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 11/11/2022
Αριθ. Πρωτ. :  39126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4)
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ,
ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
ΛΗΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
2022

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι:
Προκειμένου να προβεί σε φανε-
ρή Μειοδοτική προφορική και
φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με
την υπ΄αριθμ. 270/81 Π.Δ και τον
εν ισχύ Ν.3463/06 ΦΕΚ
114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων» και τον
Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76 για
την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ,
ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
ΛΗΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
2022», βάση της υπ’ αριθμ.
Μελέτης 210/2022 της Τεχνικής
Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους που
θέλουν να συμμετάσχουν στη
δημοπρασία, όπως εντός αποκ-
λειστικής προθεσμίας είκοσι ημε-
ρών ( 20 ) από τη δημοσίευση της
παρούσης να παραλάβουν τους
αναλυτικούς όρους διακήρυξης
και να υποβάλλουν ή να απο-
στείλουν αίτηση ενδιαφέροντος
για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ,
ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
ΛΗΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
2022» μαζί με φάκελο με όλα τα
δικαιολογητικά που ζητούνται
από την Διακήρυξη, στη Δ/νση
Περιουσίας & Προμηθειών του
Δήμου, υπ΄όψιν της Εκτιμητικής
Επιτροπής, στην Δ/νση: Δημα-
ρχιακό Μέγαρο Δήμου Φυλής,
Πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια

Τ.Κ 13341 .     
Οι προσφορές ενδιαφέροντος
γίνονται δεκτές μέχρι και
5/12/2022 ημέρα Δευτέρα, εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ειδικότερα ενδιαφέρεται να
μισθώσει :
Α) Έναν ισόγειο χώρο, συνολικής
επιφάνειας 130-150 m2, για παρ-
αχώρηση χρήσης του από το
Ν.Π.Δ.Δ ‘ ’Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ’’ για τη φιλο-
ξενία νηπίων, λόγω έλλειψης
χώρου στον υπάρχοντα παιδικό
σταθμό.
Β) Έναν ισόγειο χώρο, συνολικής
επιφάνειας 70-80 m2, για χρήση
του ως Αποθήκη του Τμήματος
Διοίκησης.
Γ) Έναν ισόγειο χώρο, συνολικής
επιφάνειας περίπου 200 m2, για
την στέγαση του Λαογραφικού
Μουσείου.
Δ) Έναν ισόγειο χώρο, συνολικής
επιφάνειας 60-70 m2, για την
στέγαση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές-
ανάγκες που πρέπει να
καλύπτουν τα προς μίσθωση
κτίρια είναι:
Για την εύκολη πρόσβαση του
κοινού να βρίσκονται σε κεντρι-
κά σημεία  της Δημοτικής Ενότ-

ητας Φυλής .
Να διαθέτουν οικοδομική άδεια.
Να υπάρχουν τουαλέτες .
Να διαθέτουν κλιματισμό, ψύξη &
θέρμανση, όπως επίσης και εξαε-
ρισμό.
Να διαθέτουν δεύτερη έξοδο, η
οποία θα χρησιμοποιείται ως έξο-
δος κινδύνου.
Να διαθέτουν πρόσβαση ΑΜΕΑ.
Τα προς μίσθωση κτίρια θα πρέ-
πει επίσης να είναι κατασκευα-
σμένα σύμφωνα με το γενικό
οικοδομικό κανονισμό, να διαθέ-
τουν ανεξάρτητη είσοδο, ηλεκτρι-
σμό και παροχή νερού με δικούς
τους ανεξάρτητους μετρητές,
σύστημα πυρανίχνευσης και
σύστημα πυρασφάλειας, να εξα-
σφαλίζουν επαρκή φυσικό φωτι-
σμό και αερισμό, καθώς και τους
απαραίτητους βοηθητικούς χώρ-
ους (κουζίνα, αποθήκες, λεβητο-
στάσιο, wc κ.λπ.).
Επιπρόσθετα και όσον αφορά
την περίπτωση Α) για τη μίσθωση
χώρου για τη φιλοξενία νηπίων ,
το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέ-
πει:
Να διαθέτει διαμορφωμένο
υπαίθριο χώρο 100-150 τ.μ.,
προστατευμένο από τους δυνα-
τούς ανέμους ή δημιουργία
ρευμάτων αέρα, με δυνατότητα
τμήματος σκίασης κατά τους
ζεστούς μήνες, ενώ θα πρέπει να
αποφεύγονται τα σκαλιά και να

υπάρχει ράμπα ή η δυνατότητα
κατασκευής ράμπας.
Να έχει οικοδομική άδεια ή να
είναι νομίμως υφιστάμενο.
Να εκπληρώνει τους όρους χρή-
σης γης της ισχύουσας πολεοδο-
μικής νομοθεσίας.
Να εξυπηρετείται από τα δίκτυα
παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρ-
ικού ρεύματος και τηλεφώνου.
Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής να
είναι επενδεδυμένοι από το
δάπεδο μέχρι ύψος 1,60 μ. του-
λάχιστον με πλακίδια.
Να διαθέτει κεντρική θέρμανση.
Να έχει κατάλληλο φωτισμό,
απαγορευμένου του φωτισμού
και του αερισμού διαμέσου φωτα-
γωγών.
Να είναι ασφαλής η ηλεκτρική
εγκατάσταση (θέση και είδος
ρευματοδοτών, πίνακας ασφα-
λείας κλπ).
Η κατάσταση του κτιρίου να
πληροί όλες τις προϋποθέσεις
καταλληλότητας και υγιεινής. Αν
δεν υπάρχουν τα ορισμένα από
την παρούσα ο εκμισθωτής
υποχρεούται να τα τακτοποιήσει.
Το ακίνητο να έχει δυνατότητες
να διαμορφωθεί σε Βρεφον-
ηπιακό Σταθμό με την δυνατότ-
ητα διαμόρφωσης των χώρων
βάσει του π.δ.99/2017 και επίσης
των ηλεκτρολογικών, υδραυ-
λικών, αποχετευτικών εγκατα-
στάσεων κλπ,  ώστε να είναι έτοι-

μο προς χρήση.
Θα πρέπει επίσης:
Να καλύπτονται οι προβλεπόμε-
νες από τη κείμενη νομοθεσία
απαιτήσεις παθητικής και ενεργ-
ητικής πυροπροστασίας για τις
ζητούμενες χρήσεις.
Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενερ-
γειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α), σύμφ-
ωνα με τον Κανονισμό Ενεργεια-
κής Απόδοσης κτιρίων (ΦΕΚ
107/Β/9-4-2010)
Όλοι οι χώροι πρέπει να είναι
εύκολα προσβάσιμοι σε άτομα με
ειδικές ανάγκες, διαφορετικά
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα
διαμόρφωσής τους.
Τα δάπεδα των λουτρών να είναι
επενδεδυμένα με πλακάκι.
Το ακίνητο πρέπει είτε να έχει τη
χρήση για την οποία προορίζε-
ται, δηλαδή για φιλοξενία
νηπίων από σχετική οικοδομική
άδεια , είτε να επιτρέπεται και να
είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης,
σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεο-
δομικές διατάξεις. Η διαδικασία
για την αλλαγή χρήσης του ακι-
νήτου είναι υποχρέωση του εκμι-
σθωτή (ιδιοκτήτη).
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον
Δήμο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Γ ΄ΑΝΔΡΩΝ 5Η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Ήττα η  Eστία
Μεγαρίδας και ο
ΟΚ Ελευσίνας

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
(U23)- ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ (U23) 72 87

Διαιτητές: Ανδρεόπουλος – Πέπ-
πας

Δεκάλεπτα: 14-32 , 41-47, 48-64,
72-87

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (Σκλαβούνος):
Κόντης 2, Χατζόγλου 11 (1), Στα-
μέλος 2, Υφαντής, Φρυγανάς 2,
Μπουρατέρης 2, Μπεθάνης 13,
Ευσταθίου 7, Μητσος11, Μουρ-
ζούκες 17 (1), Τζωρτζάτος 3 (1),
Σκλαβούνος 2.

ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(Δεγαϊτας) :Κοντογιώργος 3,
Μποσγανάς 15 (4), Ιακώβου 7
(1), Κορωνιός 17, Μαρτζούκος
15 (1), Δεληδημήτρης 5 (1),
Κώτσαλος 21 (1), Καϊμακάμης 4

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (U23) -
ΡΕΠΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ 9
2 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
(U23) 9
3 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (U23)
8
4 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ 8
5 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO 8
6 ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  8
7 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ     7
8 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 6
9 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 5
10 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
(U23) 5
12 ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ  5
10 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ   5
13 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4
Γ2ΟΜΙΛΟΣ

ΡΕΠΟ ΓΑΟΠ
ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΦΑΡΟΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 61-55
ΑΟ ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ ΡΕΠΟ

Γ/2 ΑΝΔΡΩΝ

ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ ΟΚ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 79 71

Διαιτητές : Λαμπίρης,. Κατσιμ-
πίρης

Δεκάλεπτα : 22-21, 47-37, 69-45,
79-71

ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Σταυρακό-
πουλος) :Κασβίκης 2, Γαλανά-
κος 3, Τάγκας , Φούσης 11,
Γκούμας 18(3), Μπελίτσης 11(3),
Κρανιάς 7, Καραϊσκάκης 2,
Καρανικόλας 2, Κριθαρούλας
16(2), Σταυρακόπουλος 7(1)

ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Διολέτης) :
Φωτιάδης  12(2), Φωκάς 20(5),
Κόντος 10, Δούκας 6(1) , Πέπ-
πας Στεφάνου 13(3), Μάζαρης ,
Δούκας 2, Μαρούγκας 4, Μαξι-
λάρης 4, Φέϊζο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ (U23)  10
2 ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ    10
3 ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ    9
4 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝ ΑΟ   6
5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   6
6 ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ  6
7 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ       6
8 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ        6
9 ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ           4
10 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 3
11 ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ        3
12 ΓΑΟΠ               3

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Α΄ ΑΝΔΡΩΝ 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 
Η ακαδημία Ελευσίνας απέδρασε

από το Μπραχάμι

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. –ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ  66-75

Διαιτητές: Αν αστασίου , Γεράν ιος, Καψαρίδης

Δεκάλεπτα: 22-18, 39-39, 48-51, 66-75

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. (Κάσσης-Κεραμειδάς): Μπάλας
13(2), Φωστέρης 5(1), Γιαν ν ακόπουλος , Ακρίβος 2,
Δούβος 22, Κουκουβάκης, Ναυπλιώτης , Ραζής2, Καρ-
αγιάν ν ης 3(1), Γεωργίου 7, Μαρόπουλος 12

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάν ν ης , Ρόκας): Ηλιάδ-
ης 6(2), Γκουαλτιέρι 15(1), Κον τούλης 6, Πολιτόπου-
λος 10, Καπών ης 7(1), Χαρούν ι 14, Δούκας 11,
Αχ είμαστος  4, Βαμβακίδης 2

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7Η)

14/11/2022 20.30 1ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ 
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3Χ3 Ο Απόλλωνας Ποντίων πέρασε και από την Ελευσίνα
Μετά από έν α πολύ όμορφο παιχ ν ίδι που έγιν ε

για την  3η αγων ιστική της Α΄κατηγορίας στο γήπε-
δο Γιώργος Ρουμελιώτης ο Απόλλων ας Πον τίων
Ασπροπύργου επικράτησε του Ηρακλή Ελευ-
σίν ας με 2-0 κάν τας το 3Χ3.

Τα τέρματα της ομάδας του Γιώργου Αδάκτυλου
σημείωσαν  οι Γκαβζίδης 71′ και Πουρουζιδης 86′.

Κορυφαίοι από τον  Ηρακλή οι Πεχ λιβαν ίδης,
Ζίου, Ρούσσος. Και από τον  Απόλλων  οι Γκαβ-
ζίδης Κομιώτης.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος. Βοηθοί: Πλά-
κας Χ-Καραγιάν ν ης.

Οι συν θέσεις των  ομάδων :

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Τσαπάρας, Ρούσσος, Μαριν όπουλος, Πεχ λιβαν ίδης, Πουρής, Μαγγαν άς, Ράλλης,
Ζίου, Αυγέρης, Γκόρος, Τσακουρίδης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Χότζα, Παροτσίδης, ALLKJA, Παπαθαν ασίου, Μελέγκος, Κον τοχ ρήστος.
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ: Κολλιάκης, Ν. Παπαδόπουλος, Φρακόπουλος, Πετσίτης, Κομιώτης, Κουρούμα,

Τσουτσάν ης, Στυλίδης, Γκαβζίδης, Κουσίδης, Αθαν ασιάδης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Π. Παπαδόπουλος, Βασιλειάδης, Παιραχ ταρίδης, Μαβίδης, Πουρουζίδης Δ, Κωσταράς,

Πουλικίδης, Ν. Πουρουζίδης, Κίτσιος.
Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Φωτό: Θοδωρής Γεωρνταμιλής

Λαμπερή με ανατροπή 4-2
εκτός τον Πανλιοσιακό
Η Λαμπερή Ελευσίνας αν και βρέθηκε πίσω στο
σκόρ στο πρώτο 10′ στην επανάληψη έκανε
ολική ανατροπή και επικράτησε στο Πανόραμα
του Πανλιοσιακού με 4-2. Τα τέρματα σημείωσαν
οι θεοδωρή Νικόλα 3( 75′ 83′ 90+2), Καλο-
μενίδης 63′ .
Διαιτήτευσε ο Καργάκος.Βοηθοί: Τριανταφυ-
λλίδης-Κορέστη.

ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ( Νίκος Τζαφέρης-Ακης
Χριστοφής): Νάσης,Σταματάγγελος Ρούσης,
Μέμεζας, Καλητσουνάκης (80′ Κωστακόπου-
λος),Γεωργίου (65 χαλάς ),Θεοδωρή, Τζάνος
(75 Κώτσης), Ευαγγελάτος,Πατίστης,Καλο-
μενίδης.

Β ΈΣΚΑΝΑ: 
Ηττα για την Ενωση
Νέας Περάμου
Συν αρπαστικό παιχ ν ίδι έγιν ε για
την  6η αγων ιστική της Β΄ΕΣΚΑΝΑ
στην  Βάρη όπου η Εν ωση Νέας
Περάμου ηττήθηκε στην  παράτα-
ση.Καν ον ικός αγών ας 76-76.

ΒΑΡΗ -ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ 85-82 παρατ. (καν .
αγ.76-76)

Διαιτητές : Τζιμιν ίδης, Γεωργόπου-
λος
Δεκάλεπτα : 18-10, 42-35, 62-56,
76-76(καν . αγ.) 85-82 παρατ.

ΒΑΡΗ(Μεϊμάρογλου, Ριζούλης)
:Βαρδάλος 8(12ρ,9ασ,2κλ, 2μπλοκ),
Παπαματθαιου 2, Σταν έλλος, Κοτ-
ζαγεωργίου 4, Τζελαλης 15(4),
Μακρυγιαν ν ης 3(1), Παπαδ-
ημητρίου 3(1), Χασάπης 28(7),

Γκίν ης, Δριτσας 7(1) (τρίπον το στο
80-82), Βαρβαρίγος 11, Παπαθεος 4

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ (Αράπης) Παπαδόπου-
λος, Μπαγδάτογλου 7, Καραισκος
10, Αν τιπάτης 17(1), Στεφάν ου
5(1), Σταυράκης 24(2), Μπούρας
11(1), Ταβάλας 6(1), Κομματάς,
Θεοχ αρίδης, Σαμλής, Καπέτσης 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
12
2 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ       12
3 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ   11
4 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» 11
5 ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ          11
6 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ     10
7 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ     9  
8 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ      9  
9 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α Ε           8  
10 ΔΑΦΝΗ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     7
11 ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ             7
12 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ         7
13 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣ. 6

14 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚ   6
Η ΕΠΠΟΜΕΝΗ (7Η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
17/11

21.15 ΚΛ ΣΕΦ Β ΕΝΩΣΗ
ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΔΑΦΝΗ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ
22.00 ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣ ΕΡΜΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ
21.45 ΚΛ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΟ ΒΑΡΗΣ
«Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»

21.15 1ο ΚΛ Ν ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ
ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ
21.30 ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ

21.30 ΚΛ ΝΕΟ ΒΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ
ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ
20.00 ΚΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΝΕΟΛΑΙΑ

Απέδρασε από τα Ανω Λιόσια
ο Αστέρας Μαγούλας

Για την  3η αγων ιστική της Α΄κατηγορίας ΕΠΣΔΑ ο
Αστέρας Μαγούλας απέδρασε με το τρίπον το από τα
Αν ω Λιόσια και επικράτησε στο γήπεδο Γιάν ν ης
Παθιακάκης του Ακράτητου με 3-0.(ημίχ ρον ο 0-0).

Τα τέρματα σημείωσαν  οι 55′ Οικον ομόπουλος, 64′
Τσιαν άκας, 87′ Μυρσιν ιάς.

Διαιτήτευσε ο Γιώργος Χρόν ης.Βοηθοί: θωμόπουλος-
Φούρκας.

Παρατηρητής αγών α ήταν  ο Αργύρης Φλεβαράκης.
Παρατηρητής διαιτησίας Σπύρος Σταθόπουλος.

Από το 65‘ οι γηπεδούχ οι αγων ιζόν τουσαν  με 10
παίκτες λόγω αποβλής με δεύτερη κίτριν η του Α.
Νομικού για διαμαρτυρία.

Τη ν ίκη κόν τρα στον  Ακράτητο με 0-3, ο Αστέρας
Μαγούλας την  αφιερών ει στον  ποδοσφαιριστή της
ομάδας Άγγελο Λογοθέτη, ο οποίος στα τελευταία
λεπτά του αγών α μετά από σκληρή σύγκρουση, τρα-
υματίστηκε & αν αγκάστηκε ν α αποχ ωρήσει από το
γήπεδο για ν α του παρασχεθούν  οι πρώτες βοήθει-
ες!

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Τσεπέρης, Σουρτζής, Λάγιας,
Νομικός, Μυλούλης, Νάκας, Γελαγωτής, Ζγούρη, Ντα-
γιάν τας, Τουλοβασίλης, Λαζαρίδης,

ΠΑΓΚΟΣ:Μπαρν τόκ, Λιόσης, Γερον ικολός, Τσαλε-
ρίδης, Ζαχ αρός, Φραν τζεσκάκης, Μπαστάν ης,
Πουρσαν ίδης,

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Κατσαν εβάκης, Τσουμάν -
ης, Χιον ίδης, Φυσαράκης, Λογοθέτης, Γουβαλάρης,
Μπέχ λης, Μπάλα, Παπακων σταν τίν ου, Οικον ομό-
πουλος, Τσιαν άκας.

ΠΑΓΚΟΣ: Μυρσίν ιας,Αγγελακόπουλος, Παπαβασι-
λείου, Παν αγόπουλος, Οικον ομόπουλος Μ, Παπα-
κων σταν τίν ου .

Ο Αίας Παραλίας 4-0 τον Ευκλείδη

Ο Αίας Παραλίας Ασπροπύργου συν εχ ίζον τας τις
καλές του εμφαν ίσεις επκράτησε του Ευκλείδη
Μεγάρων  με 4-0(ημίχ ρον ο 1-0).
Τα τέρματα της ομάδας του Ηλία Αμπαζάι σημείω-
σαν  οι Λέκα 2, Δρούγγος, Αμπαζάι(πέν αλτι).

Διαιτήτευσε ο Κώστας Οικον όμου. Βοηθοί:
Παπαδόπουλος-Σταμούλης.

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Εσμε, Κακλα-
μάν ης, Ντερβισάι, Δρούγγος Μ, Ντούρος, Ρετζέπι,
Λέκα, Μαν τζιούρας, Δρούγγος Δ, Αμπαζάι, Μπο-
φίλιος. Αγων ίστηκαν  σαν  αλαγή οι: Λαν άι Διον υσό-
πουλος.

Elite League 6η Αγωνιστική: Απόδραση της
ΝΕΜ από το Αγρίνιο

Για την  6η αγων ιστική της Elite League η ΝΕ Μεγαρίδας
απέδρασε από το Αγρίν ιο και επικράτησε στην  παράταση
με 77-81. Καν ον ικός αγών ας 72-72.
Αγρίν ιο-Μεγαρίδα 78-81 (κ.α. 72-72)
Διαιτητές: Μπακάλης-Αγραφιώτης Ι.-Παπαθαν ασίου Κ.
Δεκάλεπτα: 22-18, 41-40, 57-55, 72-72, 78-81 (πρτ.)
Αγρίν ιο (Καλαμπάκος): Άβελον  22 (1), Ντουζίδης, Καφέζας
9 (3), Τσουργιάν ν ης 9 (1), Κυριλής 6 (2), Φίσερ 23 (3), Θ.
Μπαζίν ας 5 (1), Μπαρδάκας 4.
ΝΕ Μεγαρίδας (Μάν ταλος): Παλαιοχ ωρίτης 3 (1), Γκατζιάς
12 (2), Παπαγιάν ν ης 9 (1), Αγγελόπουλος 14 (2),
Γερομιχ αλός 16 (2), Ντουμπίν σκι 11 (1), Σωτηράκης,
Καλλιν ικίδης 6, Μότλεϊ 4, Ζαρκαδούλας 6 (2).
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα 
αναζητά εργάτη παραγωγής 

και υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δραστηριότ-
ητα 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 εξοπ-
λισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει απολυτήριο
Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση Αγγλικών και να μπορ-
εί 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.kourka-
zoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική σας επικοινωνία,
στο τηλέφωνο 2105573193.

" Απο την εταιρεία
Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και
νέα, εως 40 ετών, 

για τα καταστήματά
της στον Ασπρόπυρ-
γο και στην Ελευσίνα.

Βιογραφικά στο
info@ecocarpet.gr.

Τηλέφωνο
210 5570159 " 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Πωλείται 
μονοκατοικία
διώροφη στα

Νεόκτιστα 
Ασπροπύρ-

γου 180 τμ σε 
άριστη 

κατάσταση σε
περιφραγμένο

χώρο 1 
στρεμμάτων 

Τηλ:
6949897678

Κυρία, στην περιοχή της  Ελευσίνας, άνεργη, αναζητά 
απογευματινή εργασία σε γραφείο, ιατρείο, διαγνωστικό

κέντρο, υποδοχή- γραμματειακή
υποστήριξη, σε κατάστημα λιανικής, φροντιστήριο.

Απόφοιτη Αμερικανικού Κολλεγίου, Proficiency, 
ECDL.ΤΗΛ:  693 724 3938
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμ-
μάτων στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτι-
κή Αττική ή με οικία εντός
σχεδίου. Έχει πολύ κοντά
το ρεύμα και το νερό και
έχει 6 μέτρα δρόμο.
6988342861

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κα-
τάσταση γκαρσονιέρα 35
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '08, μπάνιο, επιπλωμένη,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, μέσο θέρμανσης:
πετρέλαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθε-
ρη, ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενε-
ργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τι-
μή 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-
ση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου, χωρίς
ασανσέρ, ζώνη οικιστική,
δάπεδα: μάρμαρο, πολύ κα-
λή κατοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι ,κου-
ζίνα με καθιστικό και τζάκι και
μεγάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON, 2105541126,
09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος
χώρος με κουζίνα και μπά-
νιο, τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, προσόψεως,
3 υ/δ, κατασκευή '80, μπά-

νιο, 2 wc, θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδιαμέρι-
σμα 170 τ.μ., 1ου ορόφου
κατασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθέ-
τει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc, πόρ-
τα ασφαλείας, αυτ. θέρμαν-
ση πετρελαίου και λέβητας,
ηλιακό. Κοντά στο κέντρο
της πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

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

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυ-
ψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενε-
ργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τιμή
300€
6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκα-
τοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
μπάνιο, ανακαίνιση '10, τιμή
250€, 07:00-22:00

6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζά-
κι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, κα-
λοριφέρ, χωρίς σκάλες, κα-
τάλληλη και για ηλικιωμένο-
υς και άτομα με κινητικά πρ-
οβλήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 500€ 6944461852

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '90, μπάνιο, κλιματι-
σμός, ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνι-
ση '00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, κουζίνα (αυτόνομη),
studio 6/5/2022 11:43 πμ, τι-
μή 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 θέρμαν-
ση, 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:
1Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρ-
μανση Μέσο θέρμανσης:
Πετρέλαιο δίπλα στην εκ-
κλησία του Αγίου Δημητρίου
6908461120
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική

Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου για πλήρη απασχόλ-
ηση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφά-
λιση.
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

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

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

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

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

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

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

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

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

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

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

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

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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