
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΟ Δ.
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΝΕΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Οι παραπάνω αποχωρήσεις και ανεξάρτητο ποιήσεις
έρχονται σαν τσουνάμι στο συνδυασμό του κυρίου Οικονόμου

και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να έχουν
συνέχεια

Ναυπηγεία Ελευσίνας:

ΣΣυυμμφφωωννήήθθηηκκεε
ττοο  χχρροοννοοδδιιάάγγρρααμμμμαα

εεκκττααμμιιεεύύσσεεωωςς  ττωωνν  110022
εεκκααττ  δδοολλααρρίίωωνν

ΝΝύύχχτταα  εεππεειισσοοδδίίωωνν  ααππόό  ΡΡοομμάά
––  ««ΕΕκκρρηηκκττιικκήή»»  ηη  ααττμμόόσσφφααιιρραα

σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
ΕΛ.ΑΣ.: 16 συλλήψεις στα επεισόδια σε Εξάρχεια 

και Αυλίζα Αχαρνών 

Πρωτοβουλία Δ. Ελευσίνας 
για την έκδοση Κ.Υ.Α. που θα

προβλέπει την καταβολή 
αντισταθμιστικών οφελών 

από τον Ο.Λ.Ε.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239Αρ. Φύλλου 4525 Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 Έτος 27ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΔΡΑΣΗ ΑΓΑΠΗΣ AΠΟ
ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΕΠΣΔΑ: 
Το αγωνιστικό πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου στην

Δυτική Αττική

σσεελλ..  33

Συνάντηση Αθ. Μπούρα 
με τον Πρόεδρο Ατόμων

με αναπηρία Δυτικής 
Αττικής, Ε. Κακοσαίο  

Ξεκινά νέο πρόγραμμα απασχόλησης 3.000
ΑμεΑ με επιδότηση μισθού και των εισφορών

τους, ιδρύεται σχολή ψηφιακής
κατάρτισης ατόμων με αυτισμό και προωθείται

η πιλοτική εφαρμογή του «Προσωπικού
Βοηθού»  στο σπίτι.

Στην τελική ευθεία το νέο
logistics center της Wardi στην

περιοχή του Ασπροπύργου
σσεελλ..  55

ΣΣεελλ..  99

σσεελλ..  1122--1133

σσεελλ..  99

σσεελλ..  22

σσεελλ..  22
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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: Νεφώσεις  παροδικά αυξημένες . Τις απογευματινές ώρες πιθανώς 

να εκδηλωθούν στα παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Νότιοι 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πατάπιος

Οσίου Παταπίου εν  Λουτρακίω

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΟΕ

Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α.,2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Σ. ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ -

ΚΩΝ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ , Λ. Γεννηματά 3,
Μαγούλα, 2105558731

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι., Στρατηγού Ρόκκα 56,

2105555550

Άνω Λιόσια
Δεληστάθη Μαρία Σ.28ης Οκτωβρίου 21, 

Ζεφύρι, 2102322141

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ

Λεωφόρος Πάρνηθος 121, 2102465660

Χαϊδάρι
Μαζωνάκη Μαρία Χ.Βενιζέλου Ελευθερίου 19 & 

Αγωνιστών Στρατόπεδου Χαϊδαρίου, 2105818887

Σ
την τελική ευθεία
της κατασκευής του
βρίσκεται  το και-

νούργιο και πέμπτο logis-
tics center της εταιρείας
Wardi το οποίο πρόκειται
να λειτουργήσει στην περ-
ιοχή του Ασπροπύργου.

Η κατασκευή του και-
νούργιου αυτού logistics
center διήρκησε περίπου
14 μήνες και σύμφωνα με
πληροφορίες της εταιρ-
είας το κόστος της συγκεκριμένης επένδυσης
βρίσκεται στα 2,8 εκατ., ευρώ ενώ είναι έκτασης
6.400 τ.μ.

Ο αποθηκευτικός χώρος θα αποτελείται από δύο
θαλάμους με τον καθένα από αυτούς να είναι
4.200 τ.μ., ενώ ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί για
αποθήκευση ξηρού φορτίου, για πρώτες ύλες τρο-
φίμων και χημικά υλικά.

Η τοποθεσία του νέου logistics center θα
βρίσκεται στον Ασπρόπυργο, στην Αγίου Ιωάννη
Στεφανή ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του

ypodomes.com η λειτο-
υργία του νέου χώρου
εκτιμάται ότι θα γίνει μέσα
ή τέλη Ιανουαρίου του
2023.

Η εταιρεία έχει αφήσει
ανοιχτό το ενδεχόμενο
περαιτέρω ανάπτυξης και
δημιουργίας νέων logis-
tics centers στο μέλλον.

Η εταιρεία Wardi 

Πέρα από το υπό κατασ-
κευή logistics center στον Ασπρόπυργο, η εταιρ-
εία διαθέτει άλλα τέσσερα logistics centers στην
Αττική, συγκεκριμένα στον Ασπρόπυργο και την
Μαγούλα.

Πιο αναλυτικά η εταιρεία διαθέτει ένα logistics
center στην περιοχή της Μαγούλας, στη θέση
Μεγάλο Πάτημα και άλλα τρία στην περιοχή του
Ασπροπύργου, τα δύο στην οδό Χίου και το ένα
στη θέση Μούλκι ή Στεφάνι ΟΤ3, ΒΙΠΑ Διυλι-
στηρίων, με το πέμπτο logistics center να βρίσκε-
ται υπό κατασκευή επίσης στον Ασπρόπυργο.

Στην τελική ευθεία το νέο logistics center
της Wardi στην περιοχή του Ασπροπύργου

Ν
έος κύκλος επεισοδίων άνοιξε από τους
Ρομά οι οποίοι επιδόθηκαν για ακόμη ένα
24ωρο σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

«Εκρηκτική» ήταν επί ώρες η ατμόσφαιρα τόσο
στον Ασπρόπυργο, όσο και στο Μενίδι.

Στον Ασπρόπυργο, δεκάδες Ρομά έβαλαν φωτι-
ές κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, με συνέπεια
να παρατηρηθούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια
του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

Το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή του Ασπρ-
όπυργου στη λεωφόρο ΝΑΤΟ 120 σημειώθηκε
διάρρηξη και εμπρησμός σε κατάστημα με ελαστι-
κά. Η πυρκαγιά λόγω των υλικών έλαβε μεγάλες
διαστάσεις. Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέ-
στες με 10 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς,
ενώ το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της
περιοχής να κλείσουν πόρτες και παράθυρα,
καθώς εκλύονται επικίνδυνοι για την υγεία καπνοί.
Δύο οχήματα που βρέθηκαν για το σκοπό αυτό στη
περιφερειακή λεωφόρο Αιγάλεω, ωστόσο
αποχώρησαν από το σημείο καθώς δέχθηκαν
πυρά από άγνωστα άτομα.

Εκτεταμένα επεισόδια καταγράφηκαν και στα
Μέγαρα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία
και στα δύο ρεύματα από το 39ο έως το 42ο χλμ
στην Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου μεταξύ
Πάχης και Μεγάρων. Εκτροπή οχημάτων έγινε
από την παλιά Εθνική Οδό ενώ η κυκλοφορία
αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 21.30 το βράδυ της
Τετάρτης.

Νωρίτερα, όπως ενημέρωσε η Hellenic Train,

ακινητοποιήθηκαν δυο συρμοί σε Άνω Λιόσια και
Ασπρόπυργο.

Η ενημέρωση ανέφερε: «Eξαιτίας φωτιάς κοντά
στις γραμμές στην περιοχή του Ασπροπύργου, με
εντολή της πυροσβεστικής η αμαξοστοιχία 1327
σταμάτησε στον σταθμό των Α. Λιοσίων και η αμα-
ξοστοιχία 1326 στον σταθμό του Ασπροπύργου.
Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια του
προαστιακού».

Πυρπόλησαν λεωφορείο στο Μενίδι
Λίγο μετά τις 10 το βράδυ, ομάδα νεαρών Ρομά

επιτέθηκε και πυρπόλησε λεωφορείο του ΟΑΣΑ
στη συμβολή της λεωφόρου Φυλής με την οδό
Ιουστινιανού, στα Άνω Λιόσια, με αποτέλεσμα να
προκληθεί πανικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί προπηλά-
κισαν και τον οδηγό, ενώ στο σημείο έσπευσαν
δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πάντως
δυσκολεύονταν να προσεγγίσουν, καθώς Ρομά
έχουν ανάψει φωτιές σε κάδους και έχουν στήσει
οδοφράγματα.

Νύχτα επεισοδίων από Ρομά –
«Εκρηκτική» η ατμόσφαιρα στον

Ασπρόπυργο
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Συνάντηση με την αντιπρο-
σωπεία της Αμερικανικής Κρα-
τικής Επ ενδυτικής Τραπ έζης
DFC παρουσία του Σωματείου
των Εργαζομένων των Ναυ-
π ηγείων Ελευσίνας και του
Δημάρχου Ελευσίνας, Αργ.
Οικονόμου,

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή
του στα μέσα κοινωνικής δικ-
τύωσης ο υπ ουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων ‘Αδω-
νις Γεωργιάδης, π ροχθες
«παρουσία του Σωματείου των
Εργαζομένων των Ναυπηγείων
Ελευσίνας και του Δημάρχου
Ελευσίνος, Αργ. Οικονόμου, συναντήσαμε την
αντιπ ροσωπ εία της Αμερικανικής Κρατικής
Επενδυτικής Τραπέζης DFC, η οποία ήρθε να
εξετάσει πώς προχωρά το Σχέδιο Εξυγιάνσεως
των Ναυπηγείων.

Συμφωνήσαμε με τον επ ενδυτή Π.
Ξενοκώστα και την ομάδα του, στο χρονοδιάγρ-
αμμα της τελικής εγκρίσεως και εκταμιεύσεως
των 102.000.000$. Όλα προχωρούν κανονικά.
Οι εργάτες έφυγαν χαρούμενοι από τις διαβε-
βαιώσεις τους».

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Συμφωνήθηκε το χρονοδιάγραμμα
εκταμιεύσεως των 102 εκατ δολαρίων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μ
ε ικανο-
π οιητι -
κ ή

συμμετοχή ολοκ-
ληρώθηκε η
αιμοδοσία που
ο ρ γ ά ν ω σ ε ,
σήμερα Τετάρτη
7 Δεκεμβρίου, η
Κοινωνική Υπηρ-
εσία του Δήμου
Φυλής σε συνεργασία με το τμήμα αιμοληψίας του Θριάσιου
νοσοκομείου, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του Δημαρχείου
Άνω Λιοσίων.

Από τις 09.00 το πρωί έως τη 01.30 μ.μ. πέρασαν δεκάδες
άτομα, εργαζόμενοι, μαθητές και δημότες, για να προσφέρουν
αίμα. 

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου σε θέματα σχεδιασμού και υλο-
ποίησης Κοινωνικών Πολιτικών Γιώργος Αντωνόπουλος ευχα-
ρίστησε γιατρούς, νοσηλευτές, εργαζόμενους της Κοινωνικής
Υπηρεσίας και αιμοδότες για την ομαλή διεξαγωγή της αιμο-
δοσίας και επανέλαβε την έκκληση για συμμετοχή όλων στις
αιμοδοσίες.

Είναι η δεύτερη αιμοδοσία της Κοινωνικής Υπηρεσίας για το
έτος 2022  πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικά ραντεβού λόγω
των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού. 

Οι εθελοντές που δεν κατάφεραν να δώσουν αίμα , μπορούν
να επικοινωνήσουν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Φυλής, στο τηλέφωνο 2114115223 προκειμένου να κανονιστεί
νέο ραντεβού, με το Τμήμα Αιμοληψίας του Θριάσιου Νοσοκο-
μείου και να μεταφερθούν με όχημα της Κοινωνικής Υπηρεσίας
στο νοσοκομείο για την αιμοληψία.

Τ
ο «πράσινο» φως για την κατασκευή τριών νέων
σύγχρονων σχολικών κτιρίων στις Αχαρνές, την Ελευ-
σίνα και το Χαλάνδρι, δόθηκε σήμερα μετά τη σχετική

υπογραφή των συμβάσεων για την ανάθεση των μελετών
ωρίμανσης, οι οποίες θα εκπονηθούν με χρηματοδότηση της
Περιφέρειας, μέσω ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, με συνολικό
προϋπολογισμό που αγγίζει το 1.5 εκ. ευρώ.

Οι σχετικές συμβάσεις υπεγράφησαν σήμερα από τον Διε-
υθύνοντα Σύμβουλο της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.»  Θ. Γιάν-
ναρη και τους εκπροσώπους των αναδόχων στα γραφεία της
ΚΤΥΠ ΑΕ, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη,
των Δημάρχων Ελευσίνας Α. Οικονόμου και Χαλανδρίου Σ.
Ρούσσου και των Αντιπεριφερειαρχών Βορείου Τομέα Λ. Κεφ-
αλογιάννη και Αν. Αττικής Θ. Αυγερινού. Παρόντες ήταν επίσης
ο Πρόεδρος των Κτιριακών Υποδομών (ΚτΥπ Α.Ε) Τ.
Κατσίπος, ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περ-
ιφέρειας Δ. Δρόσης, ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδια-
σμού και ΕΣΔΙΤ Θ. Κυριαζόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι Ελευσίνας
Σ. Κάβουρα και Αθ. Μαυρογιάννης. 

Οι εν λόγω μελέτες αφορούν στην κατασκευή των εξής
σχολείων:

Ανατολική Αττική: Το 18ο Ολοήμερο δημοτικό σχολείο
Αχαρνών, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης
515.000 ευρώ περίπου

Δυτική Αττική: 1ο και 2ο Δημοτικό σχολείο Ελευσίνας,
συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 505.000
ευρώ περίπου

Βόρειος Τομέας Αττικής: 17ο ολοήμερο Δημοτικό σχο-
λείο Χαλανδρίου, συνολικού προϋπολογισμού δημο-
πράτησης 407.000 ευρώ περίπου

Επισημαίνεται πως συνολικά η Περιφέρεια Αττικής χρημα-
τοδοτεί από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και με φορέα υλο-
ποίησης τις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ., 27 έργα σχολικών
κτιρίων συνολικού προϋπολογισμού 62 εκ. ευρώ και 21 μελέ-
τες σχολικών κτιρίων συνολικού προϋπολογισμού 6,3 εκ. ευρώ. 

Κατά την τελετή των υπογραφών τα στελέχη της ΚΤΥΠ ΑΕ
εξήραν την «εποικοδομητική και γόνιμη» συνεργασία με την
Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά με τον Περιφερειάρχη
ενώ από την πλευρά τους οι Δήμαρχοι εξέφρασαν τις θερμές
τους ευχαριστίες προς τον κ. Πατούλη αλλά και στα στελέχη
της Περιφέρειας για την άμεση ένταξη και χρηματοδότηση
κτηριακών υποδομών οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην

αντιμετώπιση των ελλείψεων που κατα-
γράφονται στην Αττική, σε επίπεδο σχο-
λικών υποδομών.

Γ. Πατούλης: «Χρέος μας να μεριμ-
νούμε ώστε τα παιδιά μας να εκπαι-

δεύονται σε σύγχρονα σχολεία

Τη βούληση της διοίκησης να συνεχίζει
να δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία
σύγχρονων και ασφαλών σχολικών υπο-
δομών σε όλη την Αττική, υπογράμμισε ο
κ. Πατούλης και εξήρε τη συνεργασία με
τα στελέχη της ΚΤΥΠ ΑΕ κάνοντας λόγο
για μία αρμονική συμπόρευση, με απτά αποτελέσματα. «Οι
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, με την αρωγή και επίβλεψη της
διαχειριστικής μας αρχής την οποία θέλω να ευχαριστήσω
θερμά στο πρόσωπο του Προϊστάμενου κ. Δ. Δρόση, κινήθη-
καν τάχιστα, έτσι ώστε να γίνουν οι ενέργειες δημοπράτησης
και να είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να υπογράφον-
ται οι συμβάσεις ακόμα τριών μελετών. Είμαστε πολύ χαρ-
ούμενοι που το μεγαλύτερο πρόγραμμα ωρίμανσης σχολικών
κτιρίων υλοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής, με χρηματοδότ-
ηση από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Η Περιφέρεια Αττικής
είναι εδώ και στηρίζει τους μαθητές, τους γονείς και τις τοπικές
κοινωνίες. Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ, κάνουμε την
Αττική κάθε μέρα και καλύτερη. Στόχος μας είναι να συνεχίσο-
υμε με τους ίδιους και με γρηγορότερους ρυθμούς στη νέα
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, έτσι ώστε η Αττική μας να
διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές και εξοπλισμό σε όλα τα
στάδια εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την προσχολική και
συνεχίζοντας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση».

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κτιριακές
Υποδομές Α.Ε.  Θ. Γιάνναρης αφού ευχαρίστησε προσωπικά
τον Περιφερειάρχη και τα στελέχη της Περιφέρειας για την
εξαιρετική συνεργασία, επισήμανε: «Σήμερα υπογράψαμε
τις συμβάσεις εκπόνησης μελετών σε ακόμα τρεις νέες,
σύγχρονες σχολικές μονάδες, με χρηματοδότηση από την
Περιφέρεια Αττικής. Συνεχίζουμε το μεγάλο έργο της κατασ-
κευής δεκάδων σχολικών μονάδων σε όλη την Αττική, με τη
συνεχή στήριξη του Υπουργού μας κ. Κώστα Καραμανλή και

την άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον
Περιφερειάρχη κ. Πατούλη.

Για εμάς, την “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, διαρκής έγνοια
μας είναι τα παιδιά, το μέλλον της χώρας. Υποχρέωση και
καθήκον μας λοιπόν είναι, να συμβάλλουμε με όλες τις δυνά-
μεις μας για καλύτερες υποδομές παιδείας, οι οποίες
εγγυώνται καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης. Και σε αυτό είμα-
στε ταγμένοι». 

Αντίστοιχα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚτΥπ Α.Ε. Τ.
Κατσίπος αναφέρθηκε στη σημαντική συνεργασία που
υπάρχει τόσο με τον Περιφερειάρχη, όσο και με τα στελέχη
της Διαχειριστικής Αρχής, ενώ υπογράμμισε ότι τώρα αξιο-
ποιούνται στο έπακρο τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφ-
έρειας, στη βάση ενός αποτελεσματικού κοινού βηματισμού
με την ΚΤΥΠ.

Με τη σειρά τους οι Δήμαρχοι Ελευσίνας Α. Οικονόμου και
Χαλανδρίου Σ. Ρούσσος ευχαρίστησαν τον κ. Πατούλη αλλά
και τα στελέχη της ΚΤΥΠ για την άμεση ανταπόκριση στα αιτή-
ματα που σχετίζονται με τις ελλείψεις σχολικών υποδομών.
Όπως υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου οι μελέτες αφορούν στην
αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό δημοτικών σχολείων στην
Ελευσίνα που έχουν χτιστεί το 1900, υπογραμμίζοντας την
ανάγκη της πόλης για ασφαλείς υποδομές. Στο ίδιο κλίμα και ο
κ. Ρούσσος χαρακτήρισε ελπιδοφόρο και αισιόδοξο το γεγονός
ότι υπογράφονται μελέτες για τη δημιουργία νέων σύγχρονων
σχολείων και πως λύνεται το πρόβλημα σχολικής υποδομής
στο Πάτημα Χαλανδρίου, το οποίο εκκρεμεί για δεκαετίες. 

Τρεις νέες μελέτες για την κατασκευή σύγχρονων σχολείων στους Δήμους 
Αχαρνών, Ελευσίνας και Χαλανδρίου χρηματοδότησε η Περιφέρεια Αττικής 

Ο συνολικός προϋπολογισμός  αγγίζει το 1.5 εκ. ευρώ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Αποθηκών
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e mail :  mageiria@haidari.gr

Χαϊδάρι:05/12/2022  

Αρ. Πρωτ.: 76541

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Διακηρύσσει
Αν οικτό Διεθν ή Ηλεκτρον ικό
Διαγων ισμό άν ω των  ορίων  για
τη προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED, ΣΕ
ΔΡΟΜΟΥΣ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ,
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
(CPV: 34928520-9, 31527200-8)
Ο προϋπολογισμός της Προμήθ-

ειας, ανέρχεται στο ποσόν των
307.632,84 € (συμπ. του ΦΠΑ)
και αναλύεται ως ακολούθως:
Ποσόν προ ΦΠΑ 248.091,00 €,
ΦΠΑ 59.541,84 €.
Η εν λόγω προμήθεια αποτελεί
το Υποέργο_1 της Πράξης με
κωδικό ΟΠΣ 5050594 και τίτλο:
«Προμήθεια και τοποθέτηση
νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού και
φωτιστικών LED σε δρόμους,
πλατείες, πεζοδρόμια της περ-
ιοχής Αγίας Γρηγορούσας για την
εξοικονόμηση ενέργειας». Χρημα-
τοδοτείται εξ' ολοκλήρου από το
Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη 2014-2020» (κωδ. ΣΑ
Ε2751 / 2022ΣΕ27510141).  Σχε-
τική η (2η) Απόφαση Τροπο-
ποίησης Ένταξης της Πράξης
(αριθμ. πρωτ.: 4701 / 06-09-202,
AΔΑ: ΨΦΚΑΟΡΕΓ-Ο1Μ)).
Ο προϋπολογισμός της μελέτης,
ανέρχεται στο ποσό των
307.632,84 € συμπεριλαμβανομέ-

νου του Φ.Π.Α. 24% και θα
βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 62.7135.0001
του υπό κατάρτιση προϋπολογι-
σμού του Δήμου Χαϊδαρίου του
οικονομικού έτους 2023. 
Η διενέργεια της παρούσας προ-
μήθειας, θα διενεργηθεί σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο
Ν.4412/2016 όπως ισχύει, καθώς
και στο πλαίσιο της με αριθ.
πρωτ. 76538/05-12-2022 Διακήρ-
υξης και της Προκήρυξης στην
υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης με Αριθμό Αναφ-
οράς Αποστολής για Δημοσίευση
22-705825-001 και προσωρινό
αριθμό αναφοράς τον 2022-
190785. Επίσης της υπ. αριθ.
31/2022 Μελέτης (Επικαιρο-
ποίηση της αριθ. 26/2022 Μελέτ-
ης), τεύχη στα οποία καθορίζον-
ται οι τεχνικές προδιαγραφές και
οι όροι της προμήθειας.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κρι-
τήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφο-
ράς, βάσει  τιμής.
Η διαδικασία δημοπράτησης θα
διενεργηθεί με χρήση του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Προμήθειες και Υπηρεσίες του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr), με Αρ.
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 170383 και
η καταληκτική ημερομην ία ηλεκ-
τρον ικής υποβολής των  προ-
σφ ορών  είν αι η 09/01/2023 και
ώρα 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρον ική αποσφ ράγιση
των  προσφ ορών  θα γίν ει την
13/01/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε: α) κράτος-μέλος της
Ένωσης, β) κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα
1, 2, 4,5, 6 και 7και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως

άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ  ́της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικα-
σιών ανάθεσης δημοσίων συμβά-
σεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από
τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6
και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και
τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες
από τις οποίες δεσμεύεται η
Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα
αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών
που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείρισης
εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα
αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης
Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων
και των προσωρινών συμπρά-
ξεων, δεν απαιτείται να περιβ-
ληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφο-
ράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να απαιτήσει από τις ενώσεις
οικονομικών φορέων να περιβ-
ληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προ-
σφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτου-
σας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον..
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υπο-
βάλλουν προσφορά στην
Ελληνική γλώσσα. Οι ενδιαφερό-
μενοι έχουν την δυνατότητα να
υποβάλλουν προσφορά για το
σύνολο των υπό προμήθεια
ειδών. Οι προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υπο-
βολής προσφορών. Αντιπροσφο-
ρές δεν γίνονται δεκτές.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη

διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες), εγγυητι-
κή επιστολή συμμετοχής υπολο-
γιζόμενη σε ποσοστό 2% επί της
εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ,
του συνόλου της προμήθειας και
συγκεκριμένα ποσού τεσσάρων
χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα
ενός ευρώ και ογδόντα δύο
λεπτών (4.961,82).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε πέντε  (5) μήνες από την υπο-
γραφή της και την ανάρτησή της
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη,
άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Κάθε είδους επι-
κοινωνία και ανταλλαγή πληρο-
φοριών πραγματοποιείται μέσω
του ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω πληρο-
φορίες είναι διαθέσιμες στην ιστο-
σελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
www.haidari.gr, ενώ η Διακήρυξη
έχει αναρτηθεί και στη σελίδα του
ΕΦΔ ΑΣΔΑ http://efd.asda.gr
Όλα τα σχετικά των τευχών του
διαγωνισμού βρίσκονται στα γρα-
φεία του Δήμου Χαϊδαρίου όπου
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες να
λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμ-
ηθειών, Στρ. Καραϊσκάκη 138 &
Επαύλεως, Τ.Κ. 12461, 2ος όρο-
φος, τηλ. 2132047330 -317) 
Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης
του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε
ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ.
Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση στη
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα
λοιπά τεύχη του παρόντος δια-
γωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου Χαϊδαρίου www.haidari.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Κιβωτός του Κόσμου:
Βρέθηκε μαύρος σάκος με 15
κιλά χρυσαφικά

Μέσα σε έν α μαύρο σάκο βρέθηκαν  στην  Κιβωτό
του Κόσμου 15 κιλά χ ρυσαφικά. Σύμφων α με το
ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωιν ό» στον  σάκο
υπήρχ αν  βέρες, σταυροί, δαχ τυλίδια, βραχ ιόλια,
περιδέραια, με την  αξία του χ ρυσού ν α αν έρχ εται σε
500 ευρώ το κιλό και το σύν ολο ν α σκαρφαλών ει στις
7.500 ευρώ.

Υπεν θυμίζουμε ότι στη δομή στον  Κολων ό έχ ουν
βρεθεί 350.000 ευρώ σε μετρητά, 279 βέρες αξίας
120.000 και 500.000 ευρώ σε μία θυρίδα. Σήμερα
μάλιστα θα αν οίξει η θυρίδα που υπάρχ ει στη Χίο και
παραμέν ει κλειστή από τον  Αύγουστο.

Πριν  λίγες μέρες η Πρεσβυτέρα πήγε στη δομή για
ν α πάρει τα πράγματά της. Η παρουσία της εκεί
ήταν  ν όμιμη καθώς σε βάρος τους δεν  υπάρχ ει
κάποια εισαγγελική απαγόρευση.

Δωρεάν rapid test σήμερα σε
Μαγούλα, Χαιδάρι και Ίλιον

Σήμερα Πέμπτη (8/12) Κιν ητές Ομάδες Υγείας
(ΚΟΜΥ) του Εθν ικού Οργαν ισμού Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ) θα βρίσκον ται σε κεν τρικά σημεία σε ολόκ-
ληρη την  επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούν ται
δωρεάν  rapid test για τον  κορον οϊό για όλους τους
πολίτες.

Τα ακριβή σημεία όπου θα γίν ον ται δωρεάν  rapid
test :

Δ. Μαγούλας, Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας, 11:00-
17:00

Δ. Αιγάλεω, Πν ευματικό κέν τρο Ι. Ρίτσος, δίπλα
στο Κολυμβητήριο του Αιγάλεω, Δημαρχ είου & Κου-
ν τουριώτου, 09:30-15:00

Δ. Ιλίου, Αίαν τος και Χρυσηίδος (Δημαρχ είο), 09:00-
15:00

Δ. Χαϊδαρίου, Δημαρχ είο – Στρ. Καραϊσκάκη 138 και
Ευπαύλεως, 09:00-15:00
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Συμμετοχή του Δήμου  Αχαρνών σε εκπαιδευτική
άσκηση δασοπυρόσβεσης και διάσωσης

Με τη συμμετοχή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών σε οχήματα και προσωπικό, πραγ-
ματοποιήθηκε η πρώτη εκπαιδευτική άσκηση της Εθελοντικής Δύναμης Δασοπυροπροστασίας
(Ε.ΔΥ.ΔΑ). Η άσκηση περιελάμβανε δασοπυρόσβεση, διάσωση και μεταφορά τραυματία από το
σημείο κατάσβεσης. 

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΑΑθθ..  ΜΜπποούύρραα  
μμεε  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ΑΑττόόμμωωνν

μμεε  ααννααππηηρρίίαα
ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  

ΕΕ..  ΚΚαακκοοσσααίίοο    

Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας υπο-
δέχτηκε στο γραφείο του τον Πρόεδρο

Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Αττικής, Ευάγγελο
Κακοσαίο. Ο κ. Κακοσαίος επισκέφθηκε τη Βουλή
στο πλαίσιο της Υποεπιτροπής για τα θέματα των
ατόμων με Αναπηρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτρ-
οπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του ανθ-
ρώπου με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ. 

Ο κ. Μπούρας είχε μια γόνιμη συζήτηση με τον
κ. Κακοσαίο σχετικά με ζητήματα προσβασιμότητας
των ΑμεΑ και τα προβλήματα που εξακολουθούν
να αντιμετωπίζουν.

Ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης,
έχει θέσει ως προτεραιότητά του τη δημιουργία
μια κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες για όλους της
τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις και ξεπερασμένες
αντιλήψεις.

Γι’ αυτό η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μία
σειρά οριζόντιων πολιτικών σύμφωνα με το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατό-
μων με Αναπηρία. Συγκεκριμένα, γενικεύεται για
όλες τις κατηγορίες η εφαρμογή της ψηφιακής
κάρτας, ξεκινά ένα νέο πρόγραμμα απασχόλησης
3.000 ΑμεΑ με επιδότηση μισθού και των εισφο-
ρών τους, ιδρύεται σχολή ψηφιακής κατάρτισης
ατόμων με αυτισμό και προωθείται η πιλοτική εφα-
ρμογή του «Προσωπικού Βοηθού»  στο σπίτι.

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή
των Ελλήνων που βελτιώνει την προσβασιμότητα
των Ατόμων με Αναπηρία σε προϊόντα και υπηρ-
εσίες, ο στόχος μας είναι μια κοινωνία ενότητας,
κατανόησης και αλληλεγγύης, που ο καθένας μπο-
ρεί να αξιοποιεί τις δεξιότητές του.

∆∆ωωρρεεάάνν  ππρροολληηππττιικκοοίί  έέλλεεγγχχοοιι
οοσσττεεοοππόόρρωωσσηηςς  σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι

ΟΣύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα σε
συνεργασία µε τον ∆ήµο Χαϊδαρίου και το
Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων

διοργανώνουν σηµαντική δράση προληπτικού ελέγχου
και ενηµέρωσης για την οστεοπόρωση την Πέµπτη 8
∆εκεµβρίου 2022. 
Κύριος στόχος της δράσης είναι η ενηµέρωση γύρω από
την οστεοπόρωση, την πρόληψη και την αντιµετώπιση
της. Η δράση απευθύνεται σε άτοµα κάθε ηλικίας που
ενδιαφέρονται να ενηµερωθούν για ένα σοβαρό θέµα
υγείας.  Οι εξετάσεις µέτρησης της οστεοπόρωσης θα
γίνουν: 
Την Πέµπτη 8 ∆εκεµβρίου 2022 στο Κ.Ε.Φ.Η. ( πρώην
Κ.Α.Π.Η.) Καρδίτσης 5, Χαϊδάρι, ώρες 10:00-13:00, υπό
την ιατρική επίβλεψη του κου Γεώργιου Τροβά, Ενδο-
κρινολόγου. Πληροφορίες και κλείσιµο ραντεβού στο
ΚΕΠ Υγείας ∆ήµου Χαϊδαρίου, στο τηλέφωνο
2105812080.



Ν
α αν ακηρύξει ο Δήμος Φυλής τον  Κρίστοφερ
(Κρις) Κιν γκ επίτιμο δημότη, πρότειν ε, ο
Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Η πρόταση έγιν ε μετά το τέλος της παρουσίασης
του βιβλίου του βραβευμέν ου με Γκράμμυ συγγραφέα
«Ηπειρώτικο μοιρολόι», στη Στέγη Ηπειρωτών  Άν ω
Λιοσίων , το βράδυ του Σαββάτου 3 Δεκεμβρίου 2022.

Προσφέρον τας αν αμν ηστικά δώρα στον  Κρις ο
Δήμαρχ ος Φυλής χ αιρέτισε την  τιμητική πολιτογράφη-
σή του στις 11 Ιουλίου 2022 και εκθείασε το έργο του
για την  αν άδειξη του Ηπειρώτικου τραγουδιού. «Το
ν αν ούρισμα υμν εί τη γέν ν ηση και το μοιρολόι την
απώλεια. 

Το Ηπειρώτικο τραγούδι υμν εί την  ίδια τη ζωή»,
τόν ισε ο Δήμαρχ ος Φυλής, ο οποίος δεν  παρέλειψε
ν α συγχ αρεί το Σύλλογο Ηπειρωτών  Άν ω Λιοσίων  για
τη διοργάν ωση της εκδήλωσης.

Συγχ αρητήρια εξέφρασε και ο Πρόεδρος του Πολιτι-
στικού και Αθλητικού Οργαν ισμού (ΝΠΔΔ
ΠΑΡΝΗΘΑ) Γιώργος Μαυροειδής, ο οποίος πρόσφερε
αν αμν ηστικά δώρα στον  δεξιοτέχ ν η του κλαρίν ου
Πετρολούκα Χαλκιά, που κατέθεσε, με ν ότες, τη δική
του εκδοχ ή για το μοιρολόι και το σκάρο. Λίγο πριν  ο
Κρις Κιν γκ τον  είχ ε χ αρακτηρίσει ως τον  καλύτερο,
εν  ζωή, εκτελεστή του κλαρίν ου.

«Το βιβλίο του Κιν γκ δεν  προσφέρεται για ταξιν όμ-

ηση. Γλιστράει, κάθε φορά που
επιχ ειρείται η τοποθέτησή του σε
κάποια ομάδα. Προσωπικά θα
αποδεχ θώ την  προσωπική του
επιλογή ότι είν αι έν α ερωτικό
γράμμα στη μουσική και τους
Ηπειρώτες… 

Συν επώς το βιβλίο του είν αι μια
αν αμέτρηση με τον  εαυτό του και
το έργο του. Με τα προσωπικά
κεν ά και τα αν απάν τητα ερωτή-
ματα. Είν αι μια κατάθεση ψυχ ής
και μια καθομολογία της επίδρα-
σης που άσκησε πάν ω του η
γν ωριμία με τον  τόπο και τη μου-
σική του. 

Το βιβλίο είν αι μια προγραμματι-
κή δήλωση για μια ν έα πν ευματική
αρχ ή που διατρέχ ει όλη την  ύπα-
ρξή του, αλλά και όλο το επιστημον ικό και κοσμολο-
γικό του σύμπαν », σημείωσε, μεταξύ άλλων , ο εκ
Συρράκου ορμώμεν ος, καθηγητής Λαογραφίας στο
Τμήμα Ιστορίας, Αρχ αιολογίας και Κοιν ων ικής Αν θρω-
πολογίας του Παν επιστημίου Θεσσαλίας Ευάγγελος
Αυδίκος.

Σημαν τική συμβολή στην  παρουσίαση του βιβλίου

και στη γεν ικότερη αν άλυση του τρόπου σκέψης του
Κρις Κιν γκ είχ ε η δημοσιογράφος και ραδιοφων ική
παραγωγός Κατερίν α Καφεν τζή.

Την  εκδήλωση κόσμησαν  με την  παρουσία και τις
μουσικές τους, οι Πετρολούκας Χαλκιάς – Βασίλης
Αθαν ασιάς και το ν εοσύστατο Πολυφων ικό μουσικό
σχ ήμα του Συλλόγου Ηπειρωτών  Άν ω Λιοσίων , υπό
τη διεύθυν ση του Κώστα Μήτση.
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Μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας
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Αθήνα 02.12.22
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ένας 16χρονος παλεύει για τη ζωή του επειδή δεν
πλήρωσε 20€ βενζίνη. Οι αστυνομικές δυνάμεις τον
καταδίκασαν σε θάνατο για μισό μπιτόνι καύσιμα. 

Οι δυνάμεις καταστολής έχουν αποθρασυνθεί
τελείως για να εκπληρώσουν τις εντολές τους: ο εχθρός
είναι ο λαός.

Το εξοργιστικό περιστατικό δεν είναι μεμονωμέ-
νο. Έρχεται να προστεθεί στην αντίστοιχη δολοφονία του
18χρονου Ρομά στο Πέραμα και στη σπασμένη πόρτα
μιας συνταξιούχου που πήγαν να της πάρουν το σπίτι
για χρέη στην κάρτα της.

Οι δυνάμεις καταστολής προετοιμάζονται και
ακονίζουν τα νύχια τους, όσο στη χώρα μας απλώνεται
η ανέχεια από την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια,
τον πληθωρισμό στα ύψη.

Μπορεί κανείς να προβλέψει τί θα γίνει αν αύριο στη
θέση του 16χρονου βρεθεί μια μάνα που δεν θα
πληρώσει ένα από τα βρεφικά γάλατα που φυλάσσονται
με αντικλεπτικά στα σούπερ μάρκετ.

Δεν θα το ανεχτούμε!
Δεν ανεχόμαστε οι δυνάμεις καταστολής να βαράνε στο

ψαχνό
Απαιτούμε να αποδοθούν ευθύνες σε αυτόν που

σημάδεψε το κεφάλι του 16χρονου, και σε όποιους του
έδωσαν τη δυνατότητα να το κάνει.

Ο φόβος που θέλουν να σπείρουν να γίνει ποτάμι
οργής και να παρασύρει αυτούς και τη σαπίλα τους.

Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο

16χρονος παλεύει για τη ζωή του επειδή δεν πλήρωσε 20€ βενζίνη. 
Δεν θα το ανεχτούμε . Απαιτούμε να αποδοθούν ευθύνες 

Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων
«Ο Θέογνις»

Ανοιχτό κάλεσμα:
«Βραβεία Χαλόφτη» 

σε επιτυχόντες φοιτητές-τριες
Μεγάρων και Νέας Περάμου

Ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων «Ο
Θέογνις» διοργανώνει εκδήλωση απονο-
μής επαίνων σε επιτυχόντες φοιτητές και

επιτυχούσες φοιτήτριες Μεγάρων και Νέας Περά-
μου, της Πανελληνίων 2020, 2021, 2022.

Τα «Βραβεία Χαλόφτη» διεξάγονται εις μνήμην
του δωρητή του κτηρίου του Συλλόγου, αειμνή-
στου Νικολάου Χαλόφτη. Φέτος η εκδήλωση των
Βραβείων Χαλόφτη απευθύνεται και βραβεύει και
τους επιτυχόντες των δύο προηγούμενων ετών,
καθώς δεν είχαν πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις
λόγω περιοριστικών μέτρων.

Η ανοιχτή εκδήλωση πραγματοποιείται  την
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 8.00 μ.μ.

Προσκαλούμε τους νέους της περιοχής μας που
πέτυχαν την εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακά
ιδρύματα να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρο-
νική φόρμα στον σύνδεσμο ή με ηλεκτρονικό μήν-
υμα στο e-mail: otheognis@gmail.com

Για την απονομή επαίνων στους επιτυχόντες δεν
υπάρχουν στοιχεία, λόγω νομοθεσίας προστασίας
προσωπικών δεδομένων και για αυτό είναι απαρ-
αίτητη η παραπάνω δήλωση συμμετοχής τους. 

Επίτ ιμο δημότη θέλει το συγγραφέα Κρις Κινγκ ο Δήμος ΦυλήςΕπίτ ιμο δημότη θέλει το συγγραφέα Κρις Κινγκ ο Δήμος Φυλής
Να ανακηρύξει ο Δήμος Φυλής τον Κρίστοφερ (Κρις) Κινγκ επίτιμο δημότη, πρότεινε, ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς.

Συνάντηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μεγάρων 
με εργαζόμενους του τοπικού 
υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Μεγάρων

Πραγματοποιήθηκε την  Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου
συν άν τηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μεγάρων   με τους εργαζό-
μεν ους του τοπικού υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Μεγάρ-
ων . Παρόν τες το μέλος της Κ.Ε. Νεφελούδης Αν δρέας,
συν τον ιστής του Τμήματος Εργατικής Πολιτικής του
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ο εκπρόσωπος των  εργαζομέν ων ,
Τσίτουρας Βασίλης, εκλεγμέν ος στο υπηρεσιακό
συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α..

Τα προβλήματα που ακούστηκαν  πολλά:
Ελάχ ιστοι υπάλληλοι χ ωρίς ουσιαστικά το δικαίωμα

της άδειας, μιας και αν  λείψουν  το τμήμα βάζει λουκέ-
το. 

Οι υπάλληλοι προσπαθούν  ν α αν ταποκριθούν  σε
δύο και περισσότερα αν τικείμεν α χ ωρίς καν είς από
την  πολιτική ηγεσία του ΕΦΚΑ ν α εν διαφέρεται για την
σωστή  λειτουργία του.
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΔΔήήμμοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ
ΦΦΩΩΤΤΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ

ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΓΓΕΕΝΝΝΝΙΙΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΔΔΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΥΥ  22002222

Ο Δήμος Χαϊδαρίου σας προσκαλεί  στη
ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ
ΔΕΝΤΡΟΥ 2022 και στην έναρξη των εορταστικών
εκδηλώσεων του Δήμου. 

Πλατεία Δημαρχείου, Σάββατο 10 Δεκεμβρίου,
ώρα 18.00.

Σε ένα εντυπωσιακό Χριστουγεννιάτικο χωριό,
με καρουζέλ και θεματικά σπιτάκια, ο Άι Βασίλης
με τα ξωτικά του, οι μάγοι, ο Μίκυ, η Έλσα & η
Άννα από το Frozen, και ξυλοπόδαροι, θα περιμέ-
νουν τους μικρούς αλλά και μεγάλους φίλους μας.

Την εκδήλωση θα πλαισιώνουν ο DJ Michalis
Gemistos και οι Christnas Jazz Sextet, που θα
μας κρατήσουν συντροφιά με χριστουγεννιάτικες
μελωδίες.

Ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο θα βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στη
διάθεση των τοπικών ομάδων και των αθλητών σε Ελευσίνα και Μαγούλα

Ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο θα βρίσκεται πλέον κάθε Σαββατοκύριακο στη διάθεση των τοπικών ομάδων
και των αθλητών, αποκλειστικά για την κάλυψη και τις ανάγκες των αθλητικών δραστηριοτήτων σε Ελευσίνα και
Μαγούλα.
Όπως διευκρινίζεται, το ασθενοφόρο που θα βρίσκεται σε «επιφυλακή» στο Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας, από τις 10

π.μ. έως τις 10 μ.μ., θα μπορεί να εξυπηρετήσει οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό αθλητών όλων των τμημάτων,
μικρών και μεγάλων, που αθλούνται σε γήπεδα και στάδια του Δήμου Ελευσίνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105558544.Το ασθενοφόρο θα μπορεί να εξυπηρετήσει, κάθε Σαββατοκύριακο (10:00-

22:00), οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό ομάδων και αθλητών στον Δήμο Ελευσίνας

Εορταστηκε με μεγαλοπρέπεια
ο Ι. Ναός Αγίου Νικολάου Παραλίας

Ασπρόπυργου

Εορτάστηκε με κάθε εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια ο
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου Παραλίας Ασπρόπυργου με τις
ευλογίες του Εφημεριου π. Ιωάν ν ου και παρουσία
πλήθους πιστών , μεταξύ των  οποίων  ο εορταζων
Δήμαρχ ος Ασπρόπυργου κ. Νικ. Μελετίου, ο Αν τιπρ-
όεδρος της Βουλής- Βουλευτής Ν.Δ. Αττικής κ. Αθ.
Μπούρας,  ο Πρόεδρος ΔΕΠ & Β/βάθμιας Εκπ/σης κ.
Γ. Φίλης & ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων  της
περιοχ ής- Αν τιπρόεδρος Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Αν τ. Κον αξ-
ης...

Χρόν ια πολλά με υγεία... 
Ο Άγιος Νικόλαος ν α πρεσβεύει υπέρ ημών  και ν α

προστατεύει τους ν αυτικούς και την  περιοχ ή μας...

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  
ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκωωνν  ΔΔώώρρωωνν  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  1100

ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν  

ΟΟιι  γγιιοορρττέέςς  ππλληησσιιάάζζοουυνν  κκααιι  πποολλλλοοίί  γγοοννεείίςς,,  ααδδυυννααττοούύνν  νναα  ππρροοσσφφέέρροουυνν  τταα  χχρριισσττοουυ--
γγεεννννιιάάττιικκαα  δδώώρραα  πποουυ  κκάάθθεε  ππααιιδδίί  ππεερριιμμέέννεειι..
ΓΓιιαα  ααυυττόό,,  ΚΚΑΑΙΙ  ΦΦΕΕΤΤΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΝΝΟΟΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ  ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΑΑΪΪ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΗΗΔΔΕΕΣΣ!!!!!!
ΤΤοο  ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΜΜΑΑΖΖΙΙ  ΜΜΠΠΟΟΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ,,  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ΔΔήήμμοουυςς  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  δδιιοορρ--

γγααννώώννεειι  δδρράάσσεειιςς  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς  χχρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκωωνν  δδώώρρωωνν,,  ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  ααφφήήσσεειι
κκααννέένναα  ππααιιδδίί  χχωωρρίίςς  ττοο  δδώώρροο  ττοουυ..
ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς  κκααιι  ηη  ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ττοουυ  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν    κκααιι  φφέέττοοςς  οολλόόψψυυχχαα

σσττηη      δδρράάσσηη  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  ττοο  ΣΣάάββββααττοο,,  1100  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22002222,,  ααππόό
ττιιςς  1100::0000  έέωωςς  ττιιςς  1144::0000  σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν..  
ΤΤοο  ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΜΜΑΑΖΖΙΙ  ΜΜΠΠΟΟΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  κκααιι  οο  ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς  κκααλλοούύνν  ττοουυςς  σσυυννδδηημμόόττεεςς,,  νναα  ππρροοσσφφέέρροουυνν    δδώώρραα,,  ππααιιχχννίίδδιιαα,,  ππααιιδδιικκάά  ββιιββλλίίαα  κκααιι  όό,,

ττιι  άάλλλλοο  μμπποορρεείί  νναα  οοννεειιρρεευυττεείί  κκάάθθεε  ππααιιδδίί..

Ο
Δ ή μ α ρ -
χ ο ς
Α σ π ρ -

οπύργου, κ.
Ν ι κ ό λ α ο ς
Μελετίου και η
Πρόεδρος του
Π ν ευματ ικ ού
Κέν τρου,  κ.

Γεωργία Πηλιχ ού,  σας προσκαλούν  στη
διάλεξη του Αν οιχ τού Παν επιστημίου
Ασπροπύργου, που θα δώσει ο Δρ.
Νικόλαος Α. Δεν αξάς, Επίκουρος Καθη-
γητής της Κοιν ων ιολογίας της Θρη-
σκείας, του Τμήματος Κοιν ων ικής Θεο-
λογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ.,

με τίτλο: «Από την  αβεβαιότητα της
κρίσης, στην  απελπισία του φόβου: οι
σύγχ ρον ες κοιν ων ίες της διακιν δύν ευ-
σης και ο ρόλος της Θρησκείας».
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευ-
τέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022, στις 19:00,
στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων  «Δημήτριος
Καλλιέρης» του Πν ευματικού Κέν τρου,
Αλέκου Παν αγούλη 13 στην  Πλατεία του
Αγίου Δημητρίου. 

Η  είσοδος είν αι ελεύθερη. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
ν α  επικοιν ων είτε στα τηλ: 2132006530
και 2105577191 εσωτ.:4  –
anoixto.pan.asp@gmail.com 

Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ασπροπύργου 
ο Δρ. Νικόλαος Δεναξάς, Επίκουρος Καθηγητής

της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας του ΕΚΠΑ
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Τις νέες αλλαγές  σχετικά με το
«χριστουγεννιάτικο καλάθι» και το
«καλάθι του ¨Αϊ Βασίλη», προα-
νήγγειλε, χθες, o γενικός γραμμα-
τέας Εμπορίου και Προστασίας
του Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγ-
νωστόπουλος.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο
Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8,
δήλωσε: «Ομοίως, μια άλλη
συζήτηση που γίνεται, και έχει
φτάσει πολύ κοντά στην
ευδοκίμηση είναι να ξεκινήσουμε
και ένα ξεχωριστό καλάθι που
αφορά τα παιδικά παιχνίδια. Τα
Χριστούγεννα είναι μια γιορτή
που πρωτίστως απευθύνεται στα
μικρά παιδιά, συνεπώς και εκεί
θα πρέπει να κάνουμε μια προ-
σπάθεια και με τα εξειδικευμένα
καταστήματα παιχνιδιών, αλλά
και με όλη την υπόλοιπη αγορά
όπου πωλούνται παιχνίδια που
είναι κατάλληλα για τα παιδιά,
προκειμένου να δώσουν κάπως
χαμηλότερες τιμές και να προ-
σπαθήσουμε να μετριάσουμε το
καθεστώς των ανατιμήσεων και
σε αυτή την κατηγορία προϊόν-
των». 

Το «χριστουγεννιάτικο καλάθι»
θα διαρκέσει μόνο για τις γιορτές
και συγκεκριμένα για τρεις εβδο-
μάδες, από τις 14 Δεκεμβρίου του
2022 μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου
2023, ενώ το «καλάθι του ¨Αί
Βασίλη» από τις 14 Δεκεμβρίου
έως τις 11 Ιανουαρίου 2023. 

Το «καλάθι του νοικοκυριού»,
θα είναι επαυξημένο, σύμφωνα
με τον σχεδιασμό

Όπως δήλωσε ο κ. Αναγνωστό-
πουλος, ένα από τα τέσσερα
προϊόντα που θα προστεθούν στο
«καλάθι» είναι η γαλοπούλα, ενώ
θα υπάρχει ένας επιπλέον
κωδικός κρέατος, ενδεχομένως το
μοσχάρι. Ήδη υπάρχουν, σύμφω-
να με τα λεγόμενα του γενικού
γραμματέα, άλλες δύο κατηγο-

ρίες κρέατος, το κοτόπουλο και το
χοιρινό. Μάλιστα, θα υπάρξουν
για πρώτη φορά γλυκά.

«Τις περιόδους των εορτών,
καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι
σημαντικό γιατί όλοι αγοράζουν
γλυκά και ειδικά είναι πολύ
σημαντικά για τα μικρά παιδιά»,
είπε χαρακτηριστικά, προσθέτον-
τας «το γλυκό το οποίο σκεφτόμα-
στε προφανώς είναι η βασιλόπι-
τα, η οποία είναι πολύ βασική και
θα την πάρουν όλοι».

Τέλος, όσον αφορά το αλκοόλ, ο
κ. Αναγνωστόπουλος, ξεκαθάρισε
ότι δεν μπορεί να συ6μπεριληφθ-
εί στο «καλάθι του νοικοκυριού»,
εξηγώντας ότι «Το καταλαβαίνο-
υμε όλοι γιατί δυστυχώς υπάρχουν
συνάνθρωποί μας οι οποίοι αντι-
μετωπίζουν πρόβλημα αλκοολι-
σμού. Θα ήταν απαράδεκτο και
για την κυβέρνηση, αλλά και για
οποιονδήποτε σχεδιάζει τέτοια
μέτρα, να δώσει φθηνό αλκοόλ σε
ανθρώπους που έχουν προβλή-
ματα». 

Στο καλάθι παιχνιδιών θα
συμμετέχουν μεγάλα και μικρά
παιχνιδάδικα, σούπερ μάρκετ
και αλυσίδες τεχνολογίας –

Γιατί μπαίνει πλαφόν

Λούτρινα, επιτραπέζια,
κούκλες, παιχνίδια ρόλων –
μίμησης (κουζινικά – είδη σπιτιού,
σετ ομορφιάς – μόδας, εργαλεία,
ιατρικά σετ κ.λπ.), βρεφικά
παιχνίδια (κουδουνίστρες, χαλά-
κια δραστηριοτήτων, παιχνίδια
κούνιας κ.ά.), αθλητικά παιχνίδια
(μπάλες ποδοσφαίρου, μπάσκετ
κ.λπ.), ηλεκτρονικά παιχνίδια,
οχήματα – τρένα (αυτοκινητάκια,
μηχανές, αεροπλάνα, αυτοκινητό-
δρομοι), τηλεκατευθυνόμενα και
μουσικά παιχνίδια (αρμόνια –
πιάνο, κιθάρες, ντραμς κ.ά.) είναι
οι δέκα κατηγορίες που έχουν
«κλειδώσει» για να «γεμίσουν» το
«καλάθι των παιχνιδιών» ή όπως
το ονόμασε ο υπουργός Ανά-
πτυξης, το «καλάθι του Αη-
Βασίλη».

Όπως είχε αναφέρει ο ΟΤ, το
«καλάθι των παιχνιδιών» θα έχει
ορισμένη διάρκεια και συγκεκρι-
μένα από την Τετάρτη 14 Δεκεμ-
βρίου 2022 μέχρι και την Τετάρτη
11 Ιανουαρίου 2023, ενώ θα
υπάρχουν παιχνίδια ανάλογα με
το φύλο και την ηλικία των παι-
διών.

Ποιοι θα συμμετέχουν

Αν και οι συζητήσεις με τις
επιχειρήσεις που θα συμμε-
τέχουν συνεχίζονται, φαίνεται
πως οι… βοηθοί του Αη-Βασίλη θα
προέρχονται από διάφορους κλά-
δους του λιανικού εμπορίου.

Κι αυτό γιατί θα συμμετέχουν
τόσο οι μεγάλοι παίκτες του κλά-
δου των παιχνιδιών, όπως οι
αλυσίδες Jumbo, Μουστάκας,
Ζαχαριάς, Max Stores, Perfect
Toys κ.ά., όσο και οι αλυσίδες
σούπερ μάρκετ που διαθέτουν
ήδη παιχνίδια (π.χ. Σκλαβενίτης),
αλλά και αλυσίδες ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών ειδών, όπως είναι η
Κωτσόβολος, η Πλαίσιο και η
Public.

Επιπλέον θα μπορούν να
συμμετέχουν και μικρότερα κατα-
στήματα, ακόμη κι αν δεν διαθέ-
τουν όλη τη γκάμα των προτεινό-
μενων κατηγοριών.

Καλάθι με πλαφόν

Σύμφωνα με ασφαλείς πληρο-
φορίες από το υπουργείο Ανά-
πτυξης, στο «καλάθι παιχνιδιών»
θα μπει πλαφόν στο περιθώριο
κέρδους,  όπως συμβαίνει και με
τα προϊόντα για την αξιοπρεπή
διαβίωση.

Συγκεκριμένα, τα προϊόντα
που θα συνθέτουν το «καλάθι του
Αη-Βασίλη» θα πωλούνται με το
περιθώριο κέρδους που είχαν την
1η Δεκεμβρίου 2021, προκειμένου
να αποφευχθούν φαινόμενα
αισχροκέρδειας, όπως αναφέρει
υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέ-
λεχος.

Η τελική έγκριση από την Επι-
τροπή Ανταγωνισμού αναμένεται
εντός των επομένων ημερών, έτσι
ώστε το μέτρο να εφαρμοστεί
από την επόμενη Τετάρτη 14
Δεκεμβρίου.

Το «καλάθι του Άί Βασίλη» : Επιπλέον κωδικοί για τα νοικοκυριά    
- Μπαίνουν γλυκά, παιχνίδια και βασιλόπιτα 

Ά
λλες 12 γραμμές του ΟΑΣΑ αλλάζουν  χ έρια και
θα εκτελούν ται στο εξής από τα ΚΤΕΛ. Σύμφ-
ων α με τη ν έα πολύπαθη σύμβαση μεταξύ

του Οργαν ισμού και του ΚΤΕΛ Αττικής, ακόμα δώδε-
κα γραμμές επιπροσθέτως των  60, τις οποίες ήδη
εκτελούν , παραχ ωρούν ται σε ιδιώτες με τα δρομολό-
για πλέον  ν α «πατάν ε» και το κέν τρο της Αθήν ας
εξυπηρετών τας όχ ι μόν ο περιφερειακές γραμμές,
αλλά και μία που τερματίζει στην  Ομόν οια.

Ετσι, στο εξής στα ΚΤΕΛ περν ούν  συν ολικά 72
λεωφορειακές γραμμές από το σύν ολο των  256 γραμ-
μών  της ΟΣΥ, γεγον ός το οποίο σημαίν ει ότι
περίπου το 1/3 του συν ολικού έργου της οδικής
συγκοιν ων ίας με λεωφορεία θα εκτελείται πλέον  από
τα ΚΤΕΛ.

Η ν έα σύμβαση, η οποία υπεγράφη την  Τρίτη
αφού πρώτα το σχέδιό της επεστράφη δύο διαδοχ ι-
κές φορές από το Ελεγκτικό Συν έδριο, θα είν αι ετή-

σια με αν αδρομική ισχ ύ από τις 7 Οκτωβρίου 2022
καλύπτον τας προφαν ώς και το δίμην ο της διπλής
«δωρεάς», την  οποία είχ αν  υπογράψει ΚΤΕΛ και
ΟΑΣΑ προκειμέν ου ν α καλύψουν  το κεν ό διάστημα
κατά το οποίο τα οχ ήματα των  ΚΤΕΛ κυκλοφορ-
ούσαν  εκτός σύμβασης.

Οι ν έες γραμμές, τις οποίες θα αν αλάβουν  τα ΚΤΕΛ
είν αι:

051 ΣΤ. ΥΠΕΡ. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ – ΟΜΟΝΟΙΑ
(ΜΕΣΩ ΑΚΑΔ. ΠΛΑΤ.)(ΚΥΚΛΙΚΗ)

052 ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑ – ΣΤ. ΥΠΕΡ. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ
(ΚΥΚΛΙΚΗ)

124 ΓΛΥΦΑΔΑ – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ – ΣΤ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

128 ΓΛΥΦΑΔΑ – ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
162 ΒΟΥΛΑ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
205 ΓΛΥΦΑΔΑ – ΣΟΥΡΜΕΝΑ – ΤΕΡΨΙΘΕΑ
302 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΓΕΡΑΚΑΣ

(ΚΥΚΛΙΚΗ)
801 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΛΑΣΚΑ
845 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΜΕΣΩ ΘΗΒΩΝ)
868 ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ
871 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΘΝ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ)
871Τ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΣΧΙΣΤΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

Σήμερα  η συζήτηση στη
Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας
Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης

και Δικαιοσύνης

Για το το ν ομοσχέδιο με τίτλο:
«Εν ίσχυση δημοσιότητας 

και διαφάν ειας στον  έν τυπο
και ηλεκτρον ικό Τύπο 

Κ
ατατέθηκε  στη Βουλή το
ν ομοσχ έδιο του υφυπουρ-
γού παρά τω πρωθυπουργώ,

για τον  Τύπο με τίτλο: «Εν ίσχ υση
δημοσιότητας και διαφάν ειας στον
έν τυπο και ηλεκτρον ικό Τύπο –
Σύσταση ηλεκτρον ικών  μητρώων
έν τυπου και ηλεκτρον ικού Τύπου
και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας
της Γεν ικής Γραμματείας Επικοι-
ν ων ίας και Εν ημέρωσης».

Όπως αν αφέρεται στο σχ έδιο
ν όμου, «σκοπός του παρόν τος
είν αι η εν ίσχ υση της διαφάν ειας και
της δημοσιότητας στον  χ ώρο του
έν τυπου και ηλεκτρον ικού τύπου
μέσω εν ός σύγχ ρον ου και λειτουρ-
γικού Μητρώου, της διασύν δεσής
του με τις αν απτυξιακές αν άγκες
των  επιχ ειρήσεων  των  Μέσων
Μαζικής Επικοιν ων ίας, της
καταχ ώρισης και προβολής στις
επιχ ειρήσεις αυτές διαφήμισης από
τον  δημόσιο τομέα και τους φορείς
της Γεν ικής Κυβέρν ησης όπως
ορίζον ται στις περ. α’ και β’ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν .
4270/2014 (Α’ 143) και της έν ταξής
τους σε προγράμματα κρατικής
εν ίσχ υσης».

Το ν ομοσχ έδιο για τον  Τύπο
εισάγεται προς συζήτηση στην
αρμόδια Επιτροπή της Βουλής (Δια-
ρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης,
Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύν ης)
σήμερα Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου.

Ακόμα 12 γραμμές του ΟΑΣΑ αλλάζουν χέρια και θα εκτελούνται από τα ΚΤΕΛ

ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  845 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΜΕΣΩ ΘΗΒΩΝ) & 868 ΘΡΙΑΣΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ , 871 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ)
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Τ
ην  έκδοση Κ.Υ .Α. που θα
κατοχ υρών ει τα αν τισταθμιστικά
οφέλη από τη λειτουργία του λιμα-

ν ιού στον  κόλπο της Ελευσίν ας, ζήτησε με
επιστολή του προς τους Υπουργούς Εσω-
τερικών , Οικον ομικών  & Ναυτιλίας, ο
Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου.

Αφορμή για την  εν  λόγω εν έργεια στάθη-
κε η αν τίστοιχ η έκδοση Κ.Υ.Α. για Δήμους
της χ ώρας στους οποίους υπάρχ ει λιμεν ική
και εμπορευματική δραστηριότητα και
προβλέπει συγκεκριμέν α αν τισταθμιστικά
οφέλη ως εξισορρόπηση των  αρν ητικών
συν επειών  από τις αν ωτέρω δραστηριότ-
ητες.

Στην επιστολή του προς τους Υπουρ-
γούς, ο Δήμαρχος Ελευσίνας ανέδειξε
το δικαίωμα στην ένταξη και του Δήμου
Ελευσίνας στην απόφαση που
κατοχυρώνει αντισταθμιστικά τέλη από
τον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας.

Σε πρόσφατη απάν τηση του Υπουργού
Ναυτιλίας υπήρξε θετική αν ταπόκριση στο
αίτημα του Δήμαρχ ου και στην  επικείμεν η
έκδοση Κοιν ής Υπουργικής Απόφασης
από τα συν αρμόδια Υπουργεία Ναυτιλίας,
Οικον ομικών  και Εσωτερικών .

Όπως αν έφερε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας
Αργύρης Οικον όμου: «Η θετική αν ταπόκριση του Υπουργού στο αίτημά μας και η
πρωτοβουλία για την  έκδοση Κ.Υ.Α. που θα προβλέπει την  καταβολή αν τισταθμι-
στικών  οφελών  από τον  Ο.Λ.Ε. είν αι μία σημαν τική εν έργεια στο πλαίσιο των  ορίων
που πρέπει ν α χ αραχ τούν  μεταξύ Δήμου Ελευσίν ας και της εταιρείας. 

Η πόλη μας μέχ ρι σήμερα δεχ όταν  μόν ο την  επιβάρυν ση από τη λειτουργία του
λιμαν ιού, χ ωρίς καν έν α απολύτως όφελος. Αυτό πλέον , αλλάζει και τα ποσά που
οφείλουν  –ν ομίμως- ν α αποδίδον ται στον  Δήμο μας, θα αξιοποιηθούν  σε παρεμβά-
σεις προς όφελος της πόλης και των  Δημοτών ».

Πρωτοβουλία Δ. Ελευσίνας για την έκδοση Κ.Υ.Α. που θα προβλέπει 
την καταβολή αντισταθμιστικών οφελών από τον Ο.Λ.Ε.

ΣΥΝΕΧΊΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΡΡΟΈΣ ΣΤΟ
Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΝΕΕΣ ΑΠΟΧΩΡΉΣΕΙΣ 

Λ
ίγες μέρες μετά την   αποχ ώρη-
ση και αν εξάρτητοποίηση του
αν τιδήμαρχ ου κου Παπαγιάν -

ν αρου, στη χ θεσιν ή συν εδρίαση το
δημοτικού συμβουλίου του Δ.
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, έγιν αν  επιπλέον  μία
αποχ ώρηση και μία αν εξάρτητο-
ποίηση. Πιο συγκεκριμέν α
αποχ ώρησε  από τη θέση του αν τι-
δήμαρχ ου πολιτιστικής πρωτεύου-
σας  ο κος Φώτης Τατακης, ο οποίος
παρέμειν ε στο  συν δυασμό του κου
Οικον όμου. 

Στη συν έχ εια  παραιτήθηκε και
αν εξαρτητοποιήθηκε ο τοπικός
σύμβουλος κος Χρήστος Δελαπόρ-
τας. Και οι δύο άσκησαν  έν τον η

κριτική για τα τεκταιν όμεν α από την
αν άληψη της δημαρχ ίας  του κου
Οικον όμου, ο κάθε έν ας από τη θέση
που κατείχ ε.

Οι παραπάν ω αποχ ωρήσεις και
αν εξάρτητο ποιήσεις έρχ ον ται σαν
τσουν άμι στο συν δυασμό του κυρίου
Οικον όμου και  σύμφων α με πληροφο-
ρίες αν αμέν εται  ν α  έχ ουν  συν έχ εια
δημιουργών τας έτσι σοβαρά θέματα λει-
τουργίας, εν όψει  της  επόμεν ης χ ρο-
ν ιάς, που θα ολοκληρωθούν  οι υποχ ρ-
εώσεις για την  πολιτιστική πρωτεύουσα.
Περισσότερες πληροφορίες  στο αυρ-
ιαν ό φύλο.
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4488 Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση
στον τομέα παραγωγής/εμπορίας
βιομηχανικών πρώτων υλών, επιθ-
υμεί να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ, στο
υποκατάστημα της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο Αττικής.
Καθήκον τα:

Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κιβωτίων, προετοιμασία
παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με ασφ-
άλεια στις θέσεις της αποθήκης με
βάση τις οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλισμού
αποθηκών

Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χρήση
ανυψωτικών μηχανημάτων
Απογραφές
Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότητα,
ομαδικό πνεύμα
Απαραίτητα προσόν τα

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγε-
λιών και  διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη τρο-
φίμων θα αξιολογηθεί θετικά

Αποστολή βιογραφικών  στο sofi-
aplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

ααλλοουυμμιιννίίοουυ  ααννααζζηηττάά  εερργγααττοοττεεχχννίίττεεςς..
ΑΑπποοσσττοολλήή  ββιιοογγρρααφφιικκοούύ  ::  eexx..mmeettaall@@yyaahhoooo..ggrr

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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

Απαραίτητα Προσόντα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφ-
αλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
• Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.

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 email: info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax: 2108060055
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
2106121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,
στο τηλέφωνο 210-6121719.

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

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 
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ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ
Πωλείται μονοκατοικία διώροφη

στα Νεόκτιστα 
Ασπροπύργου 180 τμ σε άριστη

κατάσταση σε περιφραγμένο
χώρο  1 στρεμμάτων 

Τηλ: 6949897678

ΑΔΑ: ΩΥΚΑ469ΗΡ8-92Γ

Α Δ Α Μ :
22PROC011731589

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ KAI
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. οδού Χαριλάου –
Θέρμης

57001 Θέρμη, Θεσσαλον ίκη

Πληροφ ορίες: κα Ζωή Τεν -
τοκάλη
Τηλ : 211 1069524 
Fax : 211069501
E-mail:  tentokali@certh.gr 
Θέρμη Θεσσαλον ίκης,
05.12.2022
Αρ. Πρωτ.: 594

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΚΑΤΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο
Χημικών Διεργασιών και
Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. οδού Χαριλάου-
Θέρμης
57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 498100, Fax:
2310 498180, διαδικτυακός
τόπος www.certh.gr 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Αν οικτός (κάτω των  ορίων)
μέσω ΕΣΗΔΗΣ  (Ηλεκτρο-
νικός)

Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SERVER»

CPV: 48820000-2

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL301

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Σ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Έξι χιλιάδες εν ν ιακόσια
εν εν ήν τα εν ν έα ευρώ και
ογδόν τα λεπτά (6.999,80€)
σ υμπεριλαμβαν ομέν ου
ΦΠΑ 24 %  (προϋπολογι-
σμός χωρίς ΦΠΑ: 5.645,00
€, ΦΠΑ 24% : 1.354,80€).

Τ Ρ Ο Π Ο Σ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η δαπάνη της εν λόγω προ-
μήθειας θα καλυφθεί από το
ερευνητικό έργο
«IntegRatEd Solutions for
POsitive eNergy and
reSilient CitiEs- Response»
με αρ. συμβολαίου GA
957751 (με κωδικό έργου
KOH.051022), το οποίο
χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω
του Προγράμματος Πλαισίου
«HORIZON 2020». 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφο-
ρά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής σύμφωνα
με τα κριτήρια που αναφέρ-
ονται στη διακήρυξη.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Σ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
Εντός τριών (3) μηνών από
την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης στις εγκατα-
στάσεις της Αναθέτουσας
Αρχής (Παράρτημα
ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) στην Αθήνα
(Αιγιαλείας 52, ΤΚ 15125,
Μαρούσι, Αττική) και στο
χώρο που θα υποδειχθεί
από αυτή. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
ημεδαπά ή αλλοδαπά και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονο-
μικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε: α) κράτος-μέλος
της Ένωσης, β) κράτος-μέλος
του Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ)

τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθ-
εση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και
τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και δ)
τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση
γ  ́της παρούσας παραγράφ-
ου και έχουν συνάψει διμερ-
είς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα δια-
δικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων. 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 
Το πλήρες κείμενο της δια-
κήρυξης θα είναι διαθέσιμο
σε ηλεκτρονική μορφή στο
διαδίκτυο μέσω της διαδικ-
τυακής πύλης του συστήμα-
τος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
www.promitheus.gov.gr.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Οι υποψήφιοι πρέπει να
υποβάλουν τις προσφορές
τους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 27-12-
2022 ημέρα Τρίτη και ώρα
13:00. Μετά την παρέλευση
της καταληκτικής ημερομ-
ηνίας και ώρας, δεν υπάρχει
η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.

ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
Α Π Ο Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Η Σ
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν
( Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ):
Η αποσφράγιση των προσφ-
ορών θα γίνει ηλεκτρονικά,
μέσω της ηλεκτρονικής πλα-
τφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, την  29η-
12-2022, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:00 π.μ., μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων
στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Οι προσφορές πρέπει να

συνταχθούν στην ελληνική
γλώσσα.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Πέντε (5) μήνες από την επο-
μένη της καταληκτικής ημερ-
ομηνίας υποβολής προσφο-
ρών.

Ε Ν Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:
Εναλλακτικές προσφορές
και αντιπροσφορές δεν
γίνονται δεκτές.

Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Ε Σ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Η προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά, από εγγυητι-
κή επιστολή συμμετοχής στο
διαγωνισμό για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%
επί του συνολικού προϋπο-
λογισμού του διαγωνισμού
χωρίς ΦΠΑ και θα ισχύει για
τουλάχιστον τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς,
σύμφωνα με τη Διακήρυξη.

Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας
Διευθυν τής Κ.Δ. 
& Πρόεδρος Δ.Σ.

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

Εν οικιάζεται αυτόν ομη μον οκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Εν οικιάζεται αυτόν ομη
μον οκατοικία στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου πίσω
από το 6ο Δημοτικό σχο-
λείο απέν αν τι από την
ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική.
70m2. Υπν οδωμάτιο , Καθι-
στικό – κουζίν α και μπά-
ν ιο.
Από οικοσκευές διαθέτει
φουρν άκι και κλιματιστικό. 
Ηλιακό θερμοσίφων α καιν ούργιο.
Αυλή 30m2 ,κήπος 60m2. Θέα εισόδου στο δημοτικό σχολείο , 
θέα από την  ταράτσα στον  κόλπο του Σκαραμαγκά.
Μόν ον  σοβαρές προτάσεις από Έλλην ες. Τηλέφων ο : 6944636483
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Open League West
Attica -Μελέτης Λάσκος:

Πρόγραμμα αγώνων
10-11/12

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ (10&11
ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ)

1) Ν ΠΕΡΑΜΟΣ –
SOCCERLAND…K16

2)ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ -ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ…..Κ16
3)ΠΕΡΣΕΑΣ -ΑΣΤΕΡΑΣ

ΜΑΓ………Κ16
4)ΑΠΟΛΛΩΝ Π – ΕΝΩΣΗ Δ

/ΑΣΠΡ..Κ16
5)ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ -

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ…Κ16

1)ΑΠΟΛΛΩΝ Π – ΕΝΩΣΗ
Δ/ΑΣΠΡ….Κ14

2)ΑΠΟΛΛΩΝ Π – ΕΝΩΣΗ
Δ/ΑΣΠΡ….Κ12

3)ΑΠΟΛΛΩΝ Π – ΕΝΩΣΗ
Δ/ΑΣΠΡ….Κ10

4)ΑΠΟΛΛΩΝ Π – ΕΝΩΣΗ
Δ/ΑΣΠΡ….Κ8

1)ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΔΟΞΑ
ΠΟΝΤ…Κ14

2)ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ- ΔΟΞΑ ΠΟΝΤ….Κ12
3)ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ…Κ8

1)Ν ΠΕΡΑΜΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΌΣ
ΕΥΣ…Κ12

2)Ν ΠΕΡΑΜΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΌΣ
ΕΥΣ…Κ10

3)Ν ΠΕΡΑΜΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΌΣ
ΕΥΣ…Κ8

1)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΙΚΑΡΟΣ
ΝΕΟΚΤ…Κ14

2)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ…Κ12

3)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΕΛ RED..Κ10

1) ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΌΣ -SOCCER-
LAND…K14

2)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΌΣ -SOCCER-
LAND…K12

3)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΌΣ -SOCCER-
LAND…K10

4)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΌΣ -SOCCER-
LAND…K8

1)ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ….Κ10
2)ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ….Κ8

1)ΟΛΥΜΠΙΑΚΌΣ ΜΕΓ-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ BLUE..K10

2) ΟΛΥΜΠΙΑΚΌΣ ΜΕΓ-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ BLUE..K8

1) ΑΙΑΣ ΠΑΡ-ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ…Κ12
2)ΑΙΑΣ ΠΑΡ-ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ….Κ10

1) ΠΥΡΡΊΧΙΟΣ WHITE -
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ…Κ12

2)ΠΥΡΡΊΧΙΟΣ WHITE -
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ…Κ10

3)ΠΥΡΡΊΧΙΟΣ WHITE -
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ…Κ8

1) ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΣ…Κ14..Φ

2) ΟΛΥΜΠΙΑΚΌΣ ΜΕΓ-
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ………Κ12..Φ

ΡΕΠΟ….ΔΟΞΑ ΠΟΝΤ…Κ10…Α
ΟΜΙΛΟΣ

ΡΕΠΟ….ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜ..Κ8…Β
ΟΜΙΛΟΣ

ΡΕΠΟ….ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ..Κ8.Γ
ΟΜΙΛΟΣ

Σε αυτές τις γιορτές η Ακαδημία
του ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ θέλει ν α
προσφέρει λίγο παραπάν ω
αγάπη , όπου γν ωρίζουμε πως
όλοι έχετε στις καρδιές σας!

Για αυτό τον  λόγο η Ακαδημία
μας με πρωτοβουλία της διοίκησης
ζητά την  βοήθεια σας για ν α
συλλεχθούν  είδη πρώτης αν άγκης
και ν α τα προσφέρει στον  φιλαν θ-
ρωπικό οργαν ισμό «Η ΑΓΚΑΛΙΑ» .

Έπειτα από επικοιν ων ία που
είχαμε με τον  οργαν ισμό τα είδη
που χρειάζον ται άμεσα είν αι τα
εξής :

Πάν ες ν ούμερο 1 (32τμχ)

Πάν ες ν ούμερο 2 (32 τμχ)
Πάν ες ν ούμερο 3 (32τμχ)
Πάν ες ν ούμερο 4 (66 τμχ)
Πάν ες ν ούμερο 4+ (14τμχ)
Πάν ες ν ούμερο 5 (52 τμχ)

Πάν ες ν ούμερο 5+ (12τμχ)
Πάν ες ν ούμερο 6 (42τμχ)
Πάν ες ν ούμερο 7 (10τμχ)
Μωρομάν τηλα
Βρεφικά αφρόλουτρα και σαμ-

πουάν
Γάλατα εβαπορέ Noulac
Όσπρια ,ρύζι, κον σέρβες φαγ-

ητού, ελαιόλαδο
Περιμέν ουμε ν α μας στηρίξει ο

καθέν ας όπως μπορεί σε αυτή την
προσπάθεια!!

Έστω και κάτι μικρό για κάποι-
ους σημαίν ει πολλά!!!

Όλα τα προϊόν τα θα συλλεχθ-
ούν  στα γραφεία της Ακαδημίας
μας στης Βαλαριας το γήπεδο σε
ώρες προπον ήσεων .

Με εκτίμηση
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΔΡΑΣΗ ΑΓΑΠΗΣ AΠΟ ΤΟΝ
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΕΠΣΔΑ: 
Το αγωνιστικό 
πρόγραμμα του

Σαββατοκύριακου
στην Δυτική Αττική

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(7η αγων ιστική)

Σάββατο    10/12/22    15:00

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ -
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ)     

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΝΕΑΣ

ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ (Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)        

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ (ΜΑΓΟΥΛΑΣ)        

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ)

Κυριακή    11/12/22(15:00)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)    

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
(ΦΡΑΓΚΕΙΟ)             

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)    

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(7η αγων ιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ (Σάββατο 10/12/22)

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.(ΦΡΑΓΚΕΙΟ)

Κυριακή    11/12/22(12:00)        

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΒΥΖΑΣ Β(Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)

Κυριακή    11/12/22(15:00)    

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ -
Π Α Ν Λ Ι Ο Σ Ι Α Κ Ο Σ
Α.Ο.(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)            

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΒΥΖΑ)   
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Οι Παλαίμαχοι του Βύζαντα Μεγάρων στην Κύθνο
Η ομάδα Παλαιμάχ ων  του Βύζαν τα Μεγάρων
αγων ίστηκε σε αγών α για Φιλαν θρωπικό σκοπό
με τους ομολόγους της Κύθν ου.
Οι Παλαίμαχ οι ποδοσφαιριστές της Κύθν ου υπο-
δέχ τηκαν  την  ομάδα ΑΓΣ Βύζας Μεγάρων  και
αγων ίστηκαν  σε έν α υπέροχ ο αγών α με μόν η
έν ν οια ν α βοηθήσουν  το παλικάρι και ν α
δείξουν  σε όλο τον  κόσμο ότι το ποδόσφαιρο
εν ών ει και προάγει και πρεσβεύει ιδαν ικά !στον
καιρό που ζούμε και κατακλυζόμαστε από πολλά
δειν ά οι παλαίμαχ οι ποδοσφαιριστές Κύθν ου
είν αι εδώ με δυν ατή φων ή και ομάδα σαν  γροθιά
ν α παίζουν  αγών ες για το κοιν ό ώφελος! Oι δύο
ομάδες αν τάλλαξαν  πλακέτες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…

Οι Παλαίμαχ οι της Κύθν ου  ευχ αριστούν  την  αν τίστοιχ η του Βύζαν τα που ήρθε στο ν ησί μας και συν εχ ίζο-
υμε δυν αμικά μπροστά και με άλλους αγών ες !
Κλείν ον τας η χ αρούμεν η έκπληξη της βραδιάς ο παλαίμαχ ος ποδοσφαιριστής Γιάν ν ης Φίλιππας ο οποίος επι-
στρέφει σιγά-σιγά μετα την  περιπέτεια της υγείας του κον τά στην  ομάδα και βρίσκεται στην  θέση που του
αξίζει. Γιάν ν η Φίλιππα καλως ήρθες!

Ένα ξεχωριστό 
Χριστουγεννιάτικο Δέντρο
στο Κλειστό
Γυμναστήριο Ιλίου

Μια όμορφη και αισιόδοξη Χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και πρωτα-
γωνιστές τα παιδιά, διοργάνωσε ο Δήμος
Ιλίου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα
Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», το Νομα-
ρχιακό Αθλητικό Σωματείο Α.ΜΕ.Α
«ΤΥΡΤΑΙΟΣ» και τον Πανελλήνιο Αθλ-
ητικό Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων
Π.Α.Σ.Κ.Α., στο Κλειστό Γυμναστήριο
Ιλίου «Γ. Κακούρης».

Παιδιά του Ιδρύματος, αθλητές των
Συλλόγων και μαθητές από το Ειδικό
Γυμνάσιο-Λύκειο, το Ενιαίο Ειδικό Επαγ-
γελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο και το 26ο
Δημοτικό Σχολείου Ιλίου στόλισαν μαζί
ένα ξεχωριστό Χριστουγεννιάτικο Δέν-
δρο με χειροποίητα στολίδια και ευχές
καρδιάς, που έφτιαξαν και έγραψαν τα
ίδια. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η
αυθόρμητη παρουσία μαθητών από το 1ο
και 2ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ, που σκόρπισε
απέραντη χαρά στα παιδιά. Παράλληλα,
όλοι μαζί συμμετείχαν σε αγώνες επίδειξ-

ης boccia, ενώ υποδέχθηκαν με ικανο-
ποίηση τον Δήμαρχο Ιλίου Νίκο Ζενέτο
που αγωνίστηκε μαζί τους.

Ιδιαίτερα συγκινημένος ο κ. Ζενέτος,
ευχαρίστησε τα παιδιά για την πρόσ-
κληση, τονίζοντας ότι έχει ένα επιπρόσθ-
ετο νόημα, καθώς συμπίπτει με την Παγ-
κόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.
«Αυτό το Χριστουγεννιάτικο δέντρο έχει
στα κλαδιά του τα πιο ωραία στολίδια του
κόσμου. Έχει δίπλα του εσάς που, με
την παρουσία και το χαμόγελό σας, δίνε-
τε φως, ελπίδα, αγάπη και ζεστασιά σε
όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτε-
ρα τον αντιδήμαρχο Αθλητισμού Άρη
Τσιμόγιαννη και το Τμήμα Αθλητισμού
Νέας Γενιάς Παιδείας & Δια Βίου Μάθη-
σης που φρόντισαν για την άψογη διο-
ργάνωση. Χρόνια πολλά και καλά Χρι-
στούγεννα σε όλους».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης,
οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Φερεντίνος,
Γιώργος Φραγκάκης, Ευλαλία Γκιώνη, η
πρόεδρος του Κέντρου ΦΑΕΘΩΝ Στέλλα
Γκιόκα – Λιόση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΚΑ
Κωνσταντίνος Σιάχος, η πρόεδρος του
Σωματείου «ΤΥΡΤΑΙΟΣ» Γεωργία Πανα-
γιωτοπούλου κ.ά.

*Δείτε σχετικό βίντεο:
https://youtu.be/fhwW64AvJOo
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα 
αναζητά εργάτη παραγωγής 

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

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

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

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης
Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

Μια υπηρεσία που ακόμα και ο πιο άσχ ετος καταν οεί ότι θα έπρεπε ν α λειτο-
υργεί ως Τοπική Διεύθυν ση και όχ ι  με τον  μαν δύα του αποκεν τρωμέν ου – διαλ-
υμέν ου  Τμήματος.Και δεν  είδαμε μόν ον  αυτά:

Είδαμε τμήμα μητρώου χ ωρίς εκτυπωτή για ν α εκτυπών ει τις βεβαιώσεις.
Τμήμα Ελέγχ ου Ασφάλισης  Επιχ ειρήσεων  και Οικοδομών   με έν α υπάλληλο,

την  ώρα που η χ ωρική αρμοδιότητα αφορά μια αχ αν ή περιοχ ή.
Η πολύ κακή υφιστάμεν η κατάσταση του ΕΦΚΑ Μεγάρων  έχ ει αρν ητικές συν έ-

πειες, τόσο στην  καθημεριν ή εξυπηρέτηση της  τοπικής κοιν ων ίας, όσο και στο
ρυθμό συσσώρευσης εκκρεμοτήτων , με δεδομέν ο τον  ελάχ ιστο αριθμό εργαζο-
μέν ων .

Τα λόγια είν αι περιττά και η επαν αφορά Τοπικής Διεύθυν σης ΕΦΚΑ στην  περ-
ιοχ ή μας είν αι μον όδρομος. Ιδιαίτερα όταν  προηγούμεν α, επί ΙΚΑ, υπήρχ ε
Τοπικό Υποκατάστημα, στο οποίο αφού εν σωματώθηκαν  αρμοδιότητες, ΟΑΕΕ,
ΟΓΑ κλπ, αν τί ν α εν ισχ υθεί επιπλέον , ουσιαστικά οδηγήθηκε στη διάλυση.
Αν  όλα τα παραπάν ω δεν  συγκιν ούν  κάποιον  από την  σημεριν ή Κυβέρν ηση,
προσβάλουν  βάν αυσα την  αξιοπρέπεια όλων  των  πολιτών  της περιοχ ής μας που
με τον  έν αν  ή τον  άλλο τρόπο έρχ ον ται σε επαφή  με τον  ΕΦΚΑ Μεγάρων .
Β. Δεύτερη επίσκεψη στο ΚΑΠΗ Μεγάρων  και συζήτηση με συν ταξιούχους
Στη συν έχ εια το ίδιο κλιμάκιο του  ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μεγάρων  συν αν τήθηκε με τους
συν ταξιούχ ους στο ΚΑΠΗ Μεγάρων  για ν α πραγματώσει την  υπόσχ εση για εκτε-
ν ή συζήτηση πάν ω στα θέματα των  συν τάξεων . Είχ ε προηγηθεί συν άν τηση
(7/11) μαζί τους για την  παρουσίαση των  προτάσεων  του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (« Έξι
Εθν ικές Προταιραιότητες»).
Πολλά τα ερωτήματα τους και μεγάλη η πίκρα τους για την  αν ιμετώπισή τους από
την  σημεριν ή κυβέρν ηση. Η απαίτηση τους είν αι ν α επαν έλθουν  οι συν τάξεις
στο καθεστώς  πριν  από τα μν ημόν ια, δηλαδή με επαν αφορά δώρων  και όχ ι με
επιδόματα που δεν  δίν ον ται σε όλους.

Οργάνωση Μελών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Προοδευτική Συμμαχία Μεγάρων
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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

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

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
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