
ΕΕγγκκρρίίννεεττααιι  ααππόό  ττηηνν
ΚΚυυββέέρρννηησσηη
ηη  ααννέέγγεερρσσηη

ΦΦοοιιττηηττιικκήήςς  ΕΕσσττίίααςς
σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  

Φυτεία κάνναβης 
εντοπίσθηκε στη

Μάνδρα 
Εκριζώθηκαν 161 δενδρύλλια

FFoooodd  ppaassss::
ΕΕππιιδδόόττηησσηη  113322  --  660000  εευυρρώώ
γγιιαα  τταα  ττρρόόφφιιμμαα  εεννόόςς  66μμήήννοουυ

Οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν 
την αίτησή τους ανάλογα με το ΑΦΜ τους στην
ψηφιακή πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί 

- Στην ψηφιακή κάρτα θα πιστώνεται κάθε
μήνα το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης
- Όσοι επιλέξουν πίστωση στην τράπεζα θα

χάνουν το 20% του επιδόματος

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ΞΞήήλλωωσσαανν
χχρρηημμααττοοκκιιββώώττιιοο  

μμεε  ββααρριιοοπποούύλλεεςς  κκααιι  έέφφυυγγαανν
μμεε  2255..000000  εευυρρώώ

Οι κλέφτες χρηματοκιβωτίων «χτύπησαν» εταιρεία ενεργειακών
ποτών στη θέση Λαιμός Λουζιτάνια

Ειδικό εξοπλισμό περισυλλογήςΕιδικό εξοπλισμό περισυλλογής
ζώων αποκτά για πρώτη φορά ζώων αποκτά για πρώτη φορά 

ο Δήμος Ελευσίναςο Δήμος Ελευσίνας
Διαμόρφωση VAN πρώτων βοηθειών 

και ασφαλούς μεταφοράς

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Η Ένωση Πανασπροπυργιακού
1-0 εκτός τον Ηρακλή Ελευσίνας

‘’Τσίμπησε’’ βαθμό στην Λευκάδα 
ο Πανελευσινιακός

Νέα διοίκηση στον Μανδραϊκό ΑΟ

σσεελλ..  22

ΚΚαατταασσκκεευυήή  κκοορρββεεττώώνν
σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

προβλέπει η συμφωνία
ΟΝΕΧ – Fincantieri

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, λόγω

πτώσης βράχων
Πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία

στην Κακιά Σκάλα σσεελλ..  44

ΣΣεελλ..  88

σσεελλ..  77 σσεελλ..  1122--  1133

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33

Συνάντηση 
Σ. Κεδίκογλου – 

Ν. Μελετίου για την 
κατασκευή αλιευτικού

καταφυγίου στην 
περιοχη του 

Ασπροπύργου 

σσεελλ..  33

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: Κυρίως ηλιοφάνεια . 

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σεβαστιαν ός, Σεβαστίν ος, Σεβαστός, Σέβος, 

Φλώρα, Φλώρος, Φλώρης *
Ιακώβ, Γιακουμής ,Ιωσήφ, 

Σήφης, Ιωσηφίν α, Ζοζεφίν α

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Χατζή Μαρία Ι.Θεμιστοκλέους 49, 

2105575331

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Χατζηδάκη 40 & Παγκάλου, 2105546444

MANΔΡΑ

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.Στρατηγού Ρόκκα
Νικολάου 56, 2105555550

Άνω Λιόσια
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΟΕΤσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη,
2102473229

ΑΧΑΡΝΕΣ
Στεφανίδης Στέφανος Ν.Δημοκρατίας 274,

2102310318

FFoooodd  ppaassss::  ΕΕππιιδδόόττηησσηη  113322  --  660000
εευυρρώώ  γγιιαα  τταα  ττρρόόφφιιμμαα  εεννόόςς  66μμήήννοουυ  

ΟΟιι  δδιικκααιιοούύχχοοιι  θθαα  υυπποοββάάλλλλοουυνν  ττηηνν  ααίίττηησσήή  ττοουυςς  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττοο  ΑΑΦΦΜΜ  ττοουυςς  
σσττηηνν  ψψηηφφιιαακκήή  ππλλααττφφόόρρμμαα  πποουυ  θθαα  δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί  --  ΣΣττηηνν  ψψηηφφιιαακκήή  κκάάρρτταα  θθαα

ππιισσττώώννεεττααιι  κκάάθθεε  μμήήνναα  ττοο  πποοσσόό  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  εεννίίσσχχυυσσηηςς  --  ΌΌσσοοιι  εεππιιλλέέξξοουυνν  ππίίσσττωωσσηη
σσττηηνν  ττρράάππεεζζαα  θθαα  χχάάννοουυνν  ττοο  2200%%  ττοουυ  εεππιιδδόόμμααττοοςς

Συνάντηση Κεδίκογλου –
Μελετίου για την κατασκευή

αλιευτικού καταφυγίου
Στο πλαίσιο της έγκρισης Προγράμματος

Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας
(ΠΑΛΥΘ) 2021-2027

Τον  Δήμαρχ ο Ασπροπύργου Αττικής κ. Νικόλαο
Μελετίου υποδέχ τηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Αν ά-
πτυξης & Τροφίμων , κ. Σίμος Κεδίκογλου, παρουσία
υπηρεσιακών  παραγόν των .

Κατά τη συν άν τηση, συζητήθηκαν  η κατασκευή
αλιευτικού καταφυγίου στην  περιοχ ή του Ασπροπύρ-
γου στο πλαίσιο της έγκρισης Προγράμματος Αλιείας,
Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027,

καθώς και λοιπά ζητήματα του Δήμου που άπτον ται
των  καθηκόν των  του Υφυπουργού.

Παρόν τες στη συζήτηση ήταν  ο Γεν ικός Γραμματέας
του Δήμου Ασπροπύργου, κ. Ευστάθιος Ρεστέμης και ο
τεχ ν ικός σύμβουλος, κ. Θωμάς Πρασσάς.

T
o ράλι διαρκείας στις τιμές των  τροφίμων  που
πλήττει τα ν οικοκυριά συρρικν ών ον τας τα
εισοδήματά τους, οδήγησε την  κυβέρν ηση

στην  απόφαση ν α επιδοτήσει με μην ιαίο f ood pass
8,4 εκατ πολίτες για αγορές από επιχ ειρήσεις
τροφίμων  και σούπερ μάρκετ.

Εν όψει εκλογών , η κυβέρν ηση αποφάσισε ν α
παρέμβει εν εργοποιών τας έν α μέτρο εν ίσχ υσης των
ν οικοκυριών , καθώς τα ευρήματα από όλες τις
δημοσκοπήσεις χ τυπούσαν  καμπαν άκι, με την
πλειοψηφία των  πολιτών  ν α τον ίζει ότι λόγω της
ακρίβειας το εισόδημά τους δεν  φτάν ει για τις
υποχ ρεώσεις τους.

Ερχ εται τροπολογία στη Βουλή 
Την   εβδομάδα αυτή το οικον ομικό επιτελείο θα

καταθέσει τροπολογία στη Βουλή σχ ετικά με την
επιδότηση, που θα ξεκιν ήσει τον  Φεβρουάριο του
2023 και θα διαρκέσει για διάστημα έξι μην ών .

H δεξαμεν ή που θα χ ρηματοδοτήσει το μέτρο δεν
είν αι άλλη από την  φορολόγηση στα υπερκέρδη των
διυλιστηρίων  που αν έρχ εται στα 650 εκατομμύρια
ευρώ. 

Τα εισοδηματικά κριτήρια 
Δικαιούχ οι θα είν αι  ν οικοκυριά των  οποίων  το

ετήσιο συν ολικό οικογεν ειακό εισόδημα αν έρχ εται: 

έως 16.000 ευρώ για ν οικοκυριό με έν α μέλος και
έως 24.000 ευρώ για τους έγγαμους ή τα μέρη του

συμφών ου συμβίωσης,

το οποίο προσαυξάν εται κατά 5.000 ευρώ για κάθε
τέκν ο ή φιλοξεν ούμεν ο μέλος του ν οικοκυριού (π.χ .
παππούς, γιαγιά).

Το περιουσιακό πλαφόν
Το περιουσιακό όριο αν έρχ εται σε 250.000 ευρώ

για το μον ομελές ν οικοκυριό και
400.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφών ου

συμβίωσης και τις μον ογον εϊκές οικογέν ειες.
Το ποσό της επιδότησης
Το μην ιαίο όριο αγορών  αν ά ν οικοκυριό επί του

οποίου λαμβάν ει την  εν ίσχ υση 10% αν έρχ εται σε
220 ευρώ για το μον ομελές ν οικοκυριό, αυξαν όμεν ο
κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον  μέλος του
ν οικοκυριού και έως 1.000 ευρώ αγορών .

Έτσι το μην ιαίο  όριο αγορών  και το  ύψος της
εν ίσχ υσης διαμορφών εται ακολούθως:

Μον ομελές ν οικοκυριό: 220 ευρώ μην ιαίες αγορές,
22 ευρώ μην αία εν ίσχυση 

Ζευγάρι χ ωρίς τέκν α: 320 ευρώ μην ιαίες αγορές, 32
ευρώ μην αία εν ίσχ υση

Μον ογον εϊκή οικογέν εια με έν α εξαρτώμεν ο τέκν ο:
320 ευρώ μην ιαίες αγορές, 32 ευρώ μην αία εν ίσχ υση

Μον ογον εϊκή οικογέν εια με δύο εξαρτώμεν α τέκν α:
420 ευρώ μην ιαίες αγορές, 42 ευρώ μην αία εν ίσχ υση

Ζευγάρι με έν α εξαρτώμεν ο τέκν ο: 420 ευρώ
μην ιαίες αγορές, 42 ευρώ μην αία εν ίσχ υση

Ζευγάρι με δύο εξαρτώμεν α τέκν α: 520 ευρώ
μην ιαίες αγορές, 52 ευρώ μην αία εν ίσχ υση

Ζευγάρι με τρία εξαρτώμεν α τέκν α: 620 ευρώ
μην ιαίες αγορές, 62 ευρώ μην αία εν ίσχ υση

Ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμεν α τέκν α: 720 ευρώ
μην ιαίες αγορές, 72 ευρώ μην αία εν ίσχ υση.

Η εν ίσχ υση αν έρχ εται για τους έξι μήν ες σε 312
ευρώ για την  οικογέν εια με δύο παιδιά, 192 ευρώ για
έν α ζευγάρι, εν ώ μια πολύτεκν η οικογέν εια με
τέσσερα τέκν α λαμβάν ει 432 ευρώ. 

Για το μον οπρόσωπο ν οικοκυριό το ποσό του
6μήν ου αν έρχ εται σε 132 ευρώ, εν ώ σε ακραίες
περιπτώσεις (ζευγάρι με 7 παιδιά ή ν οικοκυριό με 9
μέλη) το ποσό μπορεί ν α φτάσει έως τα 600 ευρώ. 
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Οι κλέφτες χρηματοκιβωτίων «χτύπησαν» εται-
ρεία ενεργειακών ποτών στον Ασπρόπυργο και
έφυγαν με λεία 25.000!

Οι τέσσερις δράστες προχθες τα ξημερώματα,
παραβίασαν την εξωτερική πόρτα των εγκαταστά-
σεων και μπήκαν με το αυτοκίνητο τους στο
προαύλιο χώρο.

Με διαρρηκτικά εργαλεία, άνοιξαν την κεντρική
είσοδο και στοχευμένα πέρασαν στα γραφεία της
εταιρείας, στη θέση Λαιμός Λουζιτάνια.

Εντόπισαν το πακτωμένο χρηματοκιβώτιο, το 

ξήλωσαν με βαριοπούλες και λοστούς, και
αφού το έσυραν, το φόρτωσαν στο πορτ-μπαγκαζ
του οχήματός τους.

Τα μέλη της σπείρας χάθηκαν στο σκοτάδι,
πριν εμφανιστεί η αστυνομία. Το πρωί της Πέμ-
πτης, από υπάλληλους διαπιστώθηκε η κλοπή
και ενημερώθηκε η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.
Οι κάμερες ασφαλείας της εταιρείας έχουν κατα-
γράψει τις κινήσεις των δραστών και το οπτικό
υλικό αναλύεται από αστυνομικούς της υπηρ-
εσίας.

Μετά την επίσημη εξαγγελία, από τον Πρωθυπο-
υργό, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο, το έργο μπαίνει και διαδικαστι-
κά, σε τροχιά υλοποίησης. Την Τρίτη, 20 Δεκεμ-
βρίου 2022 (16:00), αναμένεται να εγκριθεί από την
Κυβερνητική Επιτροπή, αρμόδια για τα έργα που
εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ). 

Πρόκειται για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διά-
ταξης με τίτλο «Έγκριση της αίτησης υπαγωγής στις
διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄ 232) του έργου
«Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση
και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού
Εστιατορίου και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτι-
σμού με ΣΔΙΤ» της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης
Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Φυλής».

Στην Κυβερνητική Επιτροπή που συγκαλεί ο
αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθ-
ανάσης Ανάπτυξης μετέχουν Υπουργοί, όπως ο
Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταν-
τίνος Σκρέκας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών, Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Υπουργός Επι-
κρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερν-
ητικού Έργου, Χρήστος – Γεώργιος Σκέρτσος, ο
Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιε-
ρρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών,
Στέλιος Πέτσας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπο-

υργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κερα-
μέως, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Θεόδωρος Σκυλακάκης, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμ-
ματείς, Περιφερειάρχες κά. Η συνεδρίαση θα πραγ-
ματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στην οποία έχει κληθ-
εί και ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας αποτελεί οραμα-
τικό έργο που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία του
Δήμου Φυλής, θέτοντάς τον στο χάρτη των Δήμων
που διαθέτουν πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.
Στον ίδιο χώρο, στην περιοχή του Πάρκου Πόλης, ο
Δήμος σχεδιάζει την ανέγερση νέου διοικητικού κέν-
τρου. 

Ασπρόπυργος: Ξήλωσαν χρηματοκιβώτιο 
με βαριοπούλες και έφυγαν με 25.000 ευρώ

Οι κλέφτες χρηματοκιβωτίων «χτύπησαν» εταιρεία ενεργειακών ποτών στον
Ασπρόπυργο και έφυγαν με λεία 25.000!

Συνεχιζεται στη σελ. 4

ΕΕγγκκρρίίννεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΚΚυυββέέρρννηησσηη  ττοο  έέρργγοο  
ττηηςς  ααννέέγγεερρσσηηςς  ΦΦοοιιττηηττιικκήήςς  ΕΕσσττίίααςς  σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  

Φυτεία κάνναβης 
στη Μάνδρα Αττικής 

– Εκριζώθηκαν 161 δενδρύλλια

Φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης εντοπίστηκε, από
την υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφα-
λείας Αττικής, στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής.

Κατά τη διάρκεια ειδικής αστυνομικής επιχείρη-
σης, που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή 16
Δεκεμβρίου, εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν 161
δενδρύλλια κάνναβης, που ήταν φυτεμένα σε γλά-
στρες.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Υποδιεύθυ-
νσης Δίωξης Ναρκωτικών για τον εντοπισμό και τη
σύλληψη των καλλιεργητών.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς και ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής
με καθηγητές και στελέχη των δύο Οργανισμών, στις 7 Μαΐου 2021, λίγο πριν την αυτοψία στο χώρο

όπου θα κατασκευαστεί η Φοιτητική Εστία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.:  2132042718FAX:
2132042714e-mail :dperious-
promhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  16-12-2022 
Αριθ. Πρωτ.:  44774

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αν οικτού Ηλεκτρον ικού Διαγω-
ν ισμού κάτω των  ορίων  για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ»  
Α.Μ.:  182/2022, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού
140.070,40€ συμπεριλαμβαν ο-
μέν ου ΦΠΑ 24% .

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
Αν οικτό Ηλεκτρον ικό Διαγων ι-
σμό κάτω των  ορίων , σύμφ ω-
ν α µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθη-
καν  και ισχύουν , και με κριτήρ-
ιο κατακύρωσης την  πλέον
συμφ έρουσα από οικον ομική
άποψη προσφ ορά βάσει τιμής,
για την  αν άδειξη αν αδόχου για
την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ
ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ».
Το Φυσικό Αντικείμενο της
σύμβασης  είναι η  προμήθεια
των απαραίτητων υλικών και
μικροϋλικών για την αντικατά-
σταση των Panel της στέγης του
κλειστού γυμναστηρίου Δρο-
σούπολης Άνω Λιοσίων, που
βρίσκεται στην διασταύρωση των
οδών Τεμπών και Σμοκόβου με
νέα. Επειδή οι υφιστάμενες
τεγίδες της στέγης  βρίσκονται σε
μεταξύ τους αποστάσεις 2,75 m,
τα νέα Panel θα πρέπει να είναι
ιδίου τύπου και χρώματος με τα
υφιστάμενα, αλλά πάχους 8 εκ
και χαλύβδινα ελάσματα ελάχι-
στου πάχους 0,4 χιλ. ώστε να
βελτιωθεί το ωφέλιμο φορτίο της
νέας στέγης. 
Το CPV των ειδών της προμήθει-
ας είναι : CPV: 44112500-3

(Υλικά οροφών).
Αναλυτική περιγραφή του φυσι-
κού και οικονομικού αντικειμέ-
νου της σύμβασης δίδεται στην με
αριθμ. 182/2022 Μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Φυλής.
Η  συνολική  εκτιμώμενη  αξία
της  σύμβασης  ανέρχεται  στο
ποσό  των εκατόν δώδεκα χιλιά-
δων εννιακοσίων εξήντα ευρώ
#112.960,00# χωρίς ΦΠΑ 24%
ήτοι, εκατόν σαράντα χιλιάδες
εβδομήντα ευρώ και σαράντα
λεπτά #140.070,40# συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Προσφ ορές υποβάλλον ται για το
σύν ολο των  προμηθειών  της
μελέτης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται  σε έξι (6) μήν ες από την  ημε-
ρομην ία του χρόν ου έν αρξης.
Η σύμβαση θα αν ατεθεί με το
κριτήριο της πλέον  συμφ έρου-
σας από οικον ομική άποψη
προσφ οράς, βάσει τιμής.
Η καταληκτική ημερομην ία παρ-
αλαβής των  προσφ ορών  είν αι
η 16/01/2023 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 16:00.
Η διαδικασία (αποσφράγιση) θα
διενεργηθεί με χρήση του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Προμήθειες και Υπηρεσίες του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή
Πύλη www.promitheus.gov .gr)
την  20/01/2023, ημέρα Παρασκε-
υή και ώρα 11:00.
Η προκήρυξη και το πλήρες
κείμενο της Διακήρυξης
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγρ-
αφα της σύμβασης της Διακήρ-
υξης καταχωρήθηκαν στη σχετι-
κή ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
179709 και αναρτήθηκαν στη
Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομι-
κά 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 7 και 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.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονο-
μικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
ποσού δύο χιλιάδων  διακοσίων
πεν ήν τα εν ν έα ευρώ και είκοσι
λεπτά (2.259,20 €). 
Στην περίπτωση ένωσης οικονο-
μικών φορέων, η εγγύηση συμμε-
τοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονο-
μικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση. Η εγγύηση συμμε-
τοχής πρέπει να ισχύει τουλάχι-
στον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της
παρούσας, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τους προσφέροντες να παρ-
ατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συμμετοχής.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική δια-
κήρυξη. 
Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ.
213 2042716, Fax. 213 2042714. 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς μπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγω-
νισμού επισκεπτόμενοι την ιστο-
σελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr καθώς και  την
επίσημη  πλατφόρμα του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Η
περίληψη της Διακήρυξης, ανα-
ρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ι σ τ ό τ ο π ο
http://et.diavgeia.gov.gr/  και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016. Η δαπάνη των δημο-
σιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο
βαρύνει τον ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

«Η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής αποτελεί το επιστέγασμα μιας
σειράς συντονισμένων ενεργειών του Δήμου Φυλής και του ΠΑΔΑ, που, όπως
όλα δείχνουν, θα επιβραβευτεί, από την Κυβέρνηση, με την έγκριση ενός έργου
που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία του Δήμου Φυλής. 

Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στην ωρίμανση του και τους διαβεβαιώνω
ότι θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε σκληρά μέχρι την ολοκλήρωσή του»,
δήλωσε ο Δήμαρχος Φυλής.  

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών 
– Κορίνθου, λόγω πτώσης βράχων

Πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία στην
Κακιά Σκάλα

Προσωριν ές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ν.Ε.Ο. Αθην ών  – Κορίν θου, περιοχ ής
Δήμου Μεγαρέων .
Λόγω πτώσης βράχ ων  στο ύψος των  χ ιλιομετρικών  θέσεων  46,500 και 48,500 της

Εθν ικής Οδού, κατά το χ ρον ικό διάστημα από 15/12/2022 έως 21/12/2022 και καθ’
όλο το 24ωρο, θα πραγματοποιείται προσωριν ή και τμηματική διακοπή της
κυκλοφορίας των  οχ ημάτων  στην  αριστερή λωρίδα του ρεύματος κυκλοφορίας προς
Αθήν α της Ν.Ε.Ο. Αθην ών  – Κορίν θου, περιοχ ής Δήμου Μεγαρέων , στο τμήμα της
μεταξύ των  χ ιλιομετρικών  θέσεων  48,900 και 46,400.
Η κυκλοφορία των  οχ ημάτων  θα διεξάγεται από το εν απομέν ον  πλάτος του

οδοστρώματος.
Παρακαλούν ται οι οδηγοί των  οχημάτων  ν α είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την

διέλευσή τους από τα σημεία των  εργασιών  και ν α ακολουθούν  την  υπάρχ ουσα
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Ένα σπουδαίο μπασκετικό
event έλαβε χώρα 

στις 17-18 Δεκεμβρίου 2022
στα Άνω Λιόσια

Η
επόμεν η γεν ιά του ελλην ικού μπάσκετ  πάτ-
ησε  το παρκέ του «σπιτιού» μας στο
Ολυμπιακό Γυμν αστήριο Άν ω Λιοσίων   το

διήμερο 17-18 Δεκεμβρίου 2022 και το Στάδιο Εύν ι-
κος (Κλειστό Γυμν αστήριο Ζωφριάς) έγιν ε  πόλος
έλξης για πάσης φύσεως μπασκετόφιλους!

Το Rising Stars αποτελεί την  κορων ίδα του αν α-
πτυξιακού προγράμματος της Ελλην ικής Ομοσπον -
δίας Καλαθοσφαίρισης και όπως φαν ερών ει η ον ο-
μασία του, αν αφέρεται στους ν έους αστέρες του
αθλήματος που θα προκύψουν  από τα πολλά και
δυν ατά παιχ ν ίδια και στο μέλλον  θα είν αι αυτοί που
θα στελεχ ώσουν  τις εθν ικές μας ομάδες!

Στο Στάδιο Εύν ικος φιλοξεν ήθηκαν  , το τρίτο Σαβ-
βατοκύριακο του Δεκεμβρίου τέσσερις κορυφαίες ομά-
δες του ελλην ικού μπάσκετ με περγαμην ές και δόξα
που ξεπερν ά, κατά πολύ, τα ελλην ικά σύν ορα. Ο
λόγος για τις: Ολυμπιακό, Παν αθην αϊκό, ΠΑΟΚ και
Άρη που απαρτίζουν  τον  2ο όμιλο του τουρν ουά.

Όλοι μιλούν για το reunion των Στέρεο Νόβα τον
Φεβρουάριο στην Ελευσίνα

Το θρυλικό ντουέτο επανασυνδέεται για ένα live 
στην Τελετή Έναρξης των εκδηλώσεων στο 
πλαίσιο ανάδειξης της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2023.

Ο
θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
έρχεται στην Ελευσίνα το 2023 με εκατοντάδες
εκδηλώσεις και δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτε-

ρα από ένα reunion του θρυλικού ντουέτου ηλεκτρονικής μου-
σικής Στέρεο Νόβα, στη φαντασμαγορική Τελετή Έναρξης
που διοργανώνεται στο παράκτιο μέτωπο, το Σάββατο 4
Φεβρουαρίου 2023 στις 19.90, σε ιδέα/σύλληψη του Γενικού
Καλλιτεχνικού Διευθυντή της διοργάνωσης Μιχαήλ Μαρμαρι-
νού και σκηνοθεσία του διακεκριμένου Βρετανού σκηνοθέτη
Chris Baldwin.
Τα ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, 130 στο σύνολό τους, αντλούν έμπνευση από την Ελευσίνα, την ιστορία της,
καθώς και από τις σύγχρονες προκλήσεις που τη διέπουν. Καθ’  όλη τη διάρκεια του 2023 θα παρουσιαστούν
συνολικά 465 παραγωγές σε 30 διαφορετικούς χώρους της πόλης, φιλοξενώντας περισσότερους από 300 δια-
κεκριμένους καλλιτέχνες από την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία.
© John Stathis
Μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα της 2023 Ελευσίς συμμετέχουν οι: Romeo Castellucci, Sasha Waltz, Jochen
Sandig, Heiner Goebbels, Κατερίνα Γρέγου & Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεόδωρος Κουρεντζής,
TimeCircus, Ευριπίδης Λασκαρίδης, Ελένη Καραΐνδρου, Haruka Hirayama, Γιάννης Χουβαρδάς, Juan
Sandoval, Πατρίσια Απέργη, Νίκος Ναυρίδης, Βάνα Ξένου, Roxane Revon, Lina Bertucci, Μενέλαος Καρα-
μαγγιώλης, Μαρία Παπαδημητρίου, Εύα Στεφανή, Nikita Milivojević, Θοδωρής Οικονόμου, Ελευθερία Ντεκώ,
Thierry De Mey & Percussions de Strasbourg, Σύλλας Τζουμέρκας, Λένα Κιτσοπούλου, Μαρίνα Σάττι, Φίλιπ-
πος Κουτσαφτής, Εύη Καλογηροπούλου, Navine G. Dossos, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Μαρίνα Φωκίδη,
Συμφωνική Ορχήστρας Δρέσδης, Γιολάντα Μαρκοπούλου, Χριστόδουλος Παναγιώτου, Novoflot, Humanhood,
Αργυρώ Χιώτη, Dome Wood & Sam Steverlynck, Άντζελα Μπρούσκου, Steven Berkoff, Διαπολιτισμική Ορχή-
στρα Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Στέρεο Νόβα.

Ο δήμος Αχαρνών απέκτησε  
ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο 

Η
απόκτηση ασθεν οφόρου για την
κάλυψη των  αν αγκών  των
δημοτών  στις Αχ αρν ές  αποτέλε-

σε μια από τις προτεραιότητες της
διοίκησής Βρεττού και τελικά υλοποι-
ήθηκε. 
Πριν  λίγες ημέρες ο Δήμος παρέλαβε

έν α υπερσύγχ ρον ο ασθεν οφόρο
δωρεά της ΔΕΔΔΗΕ και πλήρως εξοπ-
λισμέν ο από τη ΔΗΚΕΑ. Μαζί με τα
Δημοτικά Ιατρεία τα οποία θα λειτο-
υργήσουν  εν τός του 2023 αποδεικν ύο-
υμε εμπράκτως ότι η προάσπιση της υγείας των  συμπολιτών  μας αποτελεί για εμάς
υπέρτατη αξία, δήλωσε ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττος .
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Ενθουσιασμός και χαμόγελα στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή που οργάνωσε 
η Κοινωνική Υπηρεσία για τα παιδιά των άπορων οικογενειών

Μια όμορφή και ζεστή Χρι-
στουγεν ν ιάτικη γιορτή, για τα
παιδιά των  άπορων  οικογε-
ν ειών , οργάν ωσε σήμερα Κυρ-
ιακή 18 Δεκεμβρίου, στις  εγκα-
ταστάσεις της, η Κοιν ων ική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής.  

Ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος

Παππούς, με τον  φιλόξεν ο
οικοδεσπότη της γιορτής,
Αν απληρωτή Δημάρχ ου Κοιν ω-
ν ικής Πολιτικής Γιώργο
Αν των όπουλο μοίρασαν  Χρι-
στουγεν ν ιάτικα δώρα στα παι-
διά, τους προσέφεραν
γλυκίσματα και αν τάλλαξαν
ευχ ές με τους γον είς τους, για
καλές γιορτές. 

Το σκην ικό στις εγκαταστά-
σεις της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας
διαμορφώθηκε κατάλληλα για τη
γιορτή. Άγιοι Βασιλίδες που
φωτογραφίζον ταν  με τα παιδιά
και τους έδιν αν  καραμέλες και

σοκολάτες, δύο τάραν δοι με το
άρμα τους περίμεν αν  επίσης
ν α υποδεχ θούν  τους επισκέ-
πτες τους, το κιν ούμεν ο Χρι-
στουγεν ν ιάτικο δέν τρο μοίραζε
αφιδώς αγκαλιές και γλυκά εν ώ
η γν ώριμη γων ιά του ποπ κορν
είχ ε πάν τα ουρά. 

Στα ηχ εία οι μελωδίες των  Χρι-
στουγεν ν ιάτικων  τραγουδιών
μαζί με την  συμβολή των
ξωτικών  που χ όρευαν  διαρκώς
δεν  επέτρεπαν  σε καν έν αν
ν α μην  λικν ιστεί έστω και λίγο
στους χ αρούμεν ους ρυθμούς.

“Στηρίζουμε σταθερά τις αν άγ-
κες των  συν αν θρώπων  μας και
αγκαλιάζουμε με σεβασμό και
αγάπη τις οικογέν ειες τους.
Στόχ ος μας είν αι ν α κρατάμε
πάν τα ζων ταν ό το χ αμόγελο
στα πρόσωπα των  μικρών  παι-
διών . 

Αυτές οι γιορτιν ές μέρες είν αι

αφιερωμέν ες κυρίως στα
παιδιά και τα θέλουμε όλα
χ αρούμεν α” υπογράμμισε ο
Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος
Παππούς. 

“Είν αι η πρώτη αν οιχ τή
γιορτή που κάν ουμε για τα
παιδιά των  άπορων  οικογε-
ν ειών  μετά την  περιπέτεια
του cov id 19. Είν αι διαφορ-
ετικό ν α προσφέρεις στις
οικογέν ειες δώρα και παιγ-
ν ίδια παράλληλα με την  τακ-
τική διαν ομή τροφίμων  και
άλλο ν α βλέπεις μέσα σε μια
γιορτή τη χ αρά και τη
λαχ τάρα των  παιδιών  ν α
παίξουν  με τα καιν ούργια
τους παιγν ίδια, ν α βγάλουν
φωτογραφίες με τον  Άγιο

Βασίλη και τα ξωτικά, ν α
χ ορέψουν  και ν α γευτούν
γλυκές και αλμυρές λιχ ου-
διές” υπογράμμισε ο
Αν απληρωτής Δημάρχ ου
Σχ εδιασμού και Υλο-
ποίησης Κοιν ων ικών
Πολιτικών  Γιώργος
Αν των όπουλος. 

Στη γιορτή προσκλήθη-
καν  και συμμετείχ αν ,
αν ά μικρές ομάδες λόγω
των  μέτρων  πρόληψης
από τις ιώσεις και τον
cov id 19, περίπου 350
παιδιά από 0-12 ετών .

Η αγορά των  δώρων  και
η διοργάν ωση της γιορτής
έγιν ε με πόρους του
Δήμου Φυλής.  

Ο Θανάσης Μπούρας τίμησε την
Εκδήλωση του Συλλόγου Γονέων,

Κηδεμόνων & Φίλων ΑΜΕΑ «Το Εργαστήρι»
Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανά-
σης Μπούρας, παρευρέθηκε στην εκδήλωση του Συλλόγου Γονέων,
Κηδεμόνων και Φίλων ΑΜΕΑ «Το Εργαστήρι» ‘’Πανηγύρι της
Αγάπης’ ’  που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΜΕΤΡΟ στο
Σύνταγμα. 
Ο κ. Μπούρας είχε την ευκαιρία να θαυμάσει την έκθεση των χειρο-
ποίητων δημιουργημάτων των νέων του Κέντρου και να συνομιλή-
σει με τα μέλη του συλλόγου για το σημαντικό έργο που διεξάγεται
για τους ωφελούμενους. 

Ο κ. Μπούρας συνεχάρη τη διοίκηση του συλλόγου για την άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης, ενώ τόνισε ότι θα συνεχίζει να στέ-
κεται αρωγός σε δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις δημιουργικές
και εργασιακές δυνατότητες των AMEA.   



Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη-
καν την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου τα
Εγκαίνια της Έκθεσης Μυστήριο 29

Ελευσίνα - Ωμό Μουσείο, στο Παλαιό Δημα-
ρχείο Ελευσίνας, αμέσως μετά την επίσημη
παρουσίαση του Προγράμματος της 2023
Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης. Το εμβληματικό αυτό έργο της διο-
ργάνωσης για τη σύγχρονη αλλά και άγνωστη
ιστορία της πόλης, μετά την επιτυχημένη
πρώτη του παρουσίαση στο Μουσείο Μπενάκη
/ Πειραιώς 138, βρίσκεται πλέον στην πόλη
αναφοράς του. Μια  ξεχωριστή ευκαιρία για
τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης
να εξερευνήσουν έως τις 19 Φεβρουαρίου
2023, με ελεύθερη είσοδο, τα Μυστήρια και τη
μοναδικότητά της ιστορικής αυτής πόλης. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης

Οικονόμου, ο Πρόεδρος της ΜΕΤΡΟΝ Ενεργει-

ακές Εφαρμογές Α.Ε. Νίκος Παπουτσής, Αντι-
δήμαρχοι του Δήμου Ελευσίνας, δημοτικοί και
τοπικοί σύμβουλοι, η Προϊσταμένη του Τμήμα-
τος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
της Εφορίας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής,
Καλλιόπη Παπαγγελή, θεσμικοί φορείς, εκπρό-
σωποι της τοπικής κοινότητας, καλλιτέχνες και
πλήθος επισκεπτών. 

Την εκδήλωση προλόγισε η Πρόεδρος της
2023 Ελευσίς Δέσποινα Γερουλάνου, η οποία
αφού  καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους,
αναφέρθηκε στη μεγάλη επιτυχία της Έκθε-
σης, στο πλαίσιο της δίμηνης φιλοξενίας του
στο Μουσείο Μπενάκη, με περισσότερους από
5000 επισκέπτες. Στη συνέχεια, τόνισε χαρακ-
τηριστικά ότι «Η Έκθεση Ελευσίνα – Ωμό Μου-
σείο, που φιλοξενείται στο αποκατεστημένο
Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας χάρη στην ευγε-
νική χορηγία της εταιρείας ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε., είναι
ένα έργο εμβληματικό τόσο για τη διοργάνωση
όσο και για την ίδια την πόλη. Μια  ξεχωριστή
συνάντηση προσωπικής αφήγησης και συλλο-
γικής μνήμης, ένα έργο-προάγγελος του προ-
γράμματος για τη θεατή και αθέατη ιστορία
της Ελευσίνας. Μια σπάνια διαδρομή στα
Μυστήρια και τη μοναδικότητά μιας πόλης-

διαχρονικού σημείου αναφοράς όλης της
ελληνικής ιστορίας.»

Τον λόγο πήρε, αμέσως μετά, ο Πρόεδρος
της ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε., Νίκος Παπουτσής, ο οποίος
-μεταξύ άλλων- ανέφερε «Όπως τότε, που
συμβάλαμε έμπρακτα, στη σύνταξη του φακέ-
λου για την υποψηφιότητα της Ελευσίνας για
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, έτσι
και τώρα, αναλογιζόμενοι το βέλτιστο κοινω-
νικό αποτύπωμά της περιοχής μας, στο κάλε-
σμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεχτήκαμε και
αναλάβαμε την αποκατάσταση του κτιρίου,
δίνοντάς του τη μορφή που βλέπετε σήμερα
και που δικαιούται να έχει η πόλη της Ελευ-
σίνας.». 

Ενώ στη συνέχεια υπογράμμισε πως «Μια
πόλη με λιγότερους από 30.000 κατοίκους,
αλλά με τόσο πλούσια πολιτιστική και ιστορική
κληρονομιά, λαμβάνει επάξια τον τίτλο της
πολιτισμικής πρωτεύουσας. 

Είναι βαθιά μας πεποίθηση, πως η ομάδα της
Ελευσίς 2023, μέσα από πλήθος εκδηλώσεων
και κοινωνικών δράσεων στον τομέα του πολι-
τισμού, θα καταφέρει να αναδείξει την ιστορία,
τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα αυτού του
τόπου.».
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Υ
πεγράφη η σύμβαση μεταξύ του
Δημάρχου Ελευσίνας και του αναδόχου,
που αφορά στην προμήθεια ειδικού εξοπ-

λισμού για την ασφαλή περισυλλογή αδέσποτων
ζώων και την παροχή Α’ Βοηθειών.
Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της παρούσας
σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού περι-
συλλογής ζώων που θα τοποθετηθεί σε υπάρχον
κλειστό φορτηγό (VAN) για την εξυπηρέτηση των
σχετικών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας,

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του
Δήμου Ελευσίνας. 
Το van θα διαθέτει iq boxes σε όλα τα μεγέθη,
ντουλάπια πρώτων βοηθειών για την άμεση αντι-
μετώπιση οποιουδήποτε έκτακτου περιστατικού,
φορεία ασφαλούς μεταφοράς ζώων, ράμπα πρό-
σβασης, μονάδες απολύμανσης.
Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία για

την αντιμετώπιση εκτάκτων και καθημερινών
αναγκών, που θα συμβάλλει στην έγκαιρη και
ασφαλή μεταφορά τραυματισμένων ζώων σε χώρ-
ους φροντίδας.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου: «Με το νεοσύστατο και πλέον αυτό-
νομο τμήμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του
Δήμου μας, κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια για
να εξασφαλίσουμε την ευζωία τους.

Τα αδέσποτα ζώα, είναι ένα σημαντικό πρόβ-
λημα για κάθε Δήμο, το οποίο δεν δημιουργείται
από μόνο του αλλά από ανθρώπινες παρεμβά-
σεις και η μόνη και απόλυτη λύση είναι ξεκάθαρα
στο δικό μας χέρι. 

Δυστυχώς, καθημερινά, ερχόμαστε αντιμέτωποι
με δυσμενή περιστατικά απέναντι στα αδέσποτα
ζώα του Δήμου μας, είτε με δηλητηριάσεις είτε με
τροχαία ατυχήματα και  οφείλουμε απέναντι
στους απροστάτευτους αυτούς, φίλους μας, να
είμαστε σε ετοιμότητα για τη διαχείριση οποιου-
δήποτε τέτοιου περιστατικού, οποιαδήποτε ώρα
κι αν συμβεί. 
Με αυτήν την προμήθεια, θα κάνουμε ένα ακόμη

βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, εξασφαλίζον-
τας τις πρώτες βοήθειες και την ασφαλέστερη
περισυλλογή τους».

Ειδικό εξοπλισμό περισυλλογής ζώων αποκτά Ειδικό εξοπλισμό περισυλλογής ζώων αποκτά 
για πρώτη φορά ο Δήμος Ελευσίναςγια πρώτη φορά ο Δήμος Ελευσίνας

Διαμόρφωση VAN πρώτων βοηθειών και ασφαλούς μεταφοράς

Μυστήριο 29  Ελευσίνα - Ωμό Μουσείο
Με μεγάλη επιτυχία τα Εγκαίνια της εμβληματικής Έκθεσης, που φιλοξενείται πλέον στην πόλη αναφοράς της.
Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας εως τις 19 Φεβρουαρίου 2023 με ελεύθερη είσοδο
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Τον κώδωνα του κινδύνου, στο
θέμα της διαχείρισης των απορριμ-
μάτων της Αττικής έκρουσε, για
ακόμα μια φορά, ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς.

Μιλώντας στο Συνέδριο για την ενε-
ργειακή αξιοποίηση των απορριμμά-
των (Waste to Energy), που διορ-

γανώθηκε, την Πέμ-
πτη 15 Δεκεμβρίου
2022, σε κεντρικό
αθηναϊκό ξενο-
δοχείο, τόνισε ότι η
Χωματερή κλείνει
λόγω κορεσμού και
ότι τώρα πρέπει να
α ν α ζ η τ η θ ο ύ ν
λύσεις, εκτός του
Δήμου Φυλής, ο
οποίος πρόσφερε

επί εξήντα χρόνια.
Ο Δήμαρχος Φυλής αναφέρθηκε

στο, εν εξελίξει, έργο αποκατάστασης
της Χωματερής με τη φύτευση και
την τοποθέτηση πάρκου φωτοβο-
λταϊκών σε έκταση1500 στρεμμάτων.
Επίσης, στη συνεργασία του Δήμου
με το Υπουργείο Ενέργειας και το

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας (ΚΑΠΕ) για τη δημιουργία
μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης
της βιομάζας που παράγεται από τον
Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, με
στόχο την παραγωγή ηλεκτρικού
ρεύματος και ζεστού νερού για τα
νοικοκυριά της Φυλής και του Πανο-
ράματος. 

Πρόσθεσε ότι ο Δήμος Φυλής, σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττι-
κής, θα αξιοποιήσει το βιοαέριο
που εκλύεται από το αποκαταστημέ-
νο τμήμα της Χωματερής για την
παραγωγή ενέργειας που θα διατεθ-
εί, δωρεάν, στους δημότες.  

Ο Χρήστος Παππούς δεν παρέλει-
ψε να αναφερθεί στο πρόγραμμα
γεωτρήσεων που εφαρμόζει  ο
Δήμος Φυλής, σε συνεργασία με την

Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ),
με στόχο την εκμετάλλευση των υπό-
γειων υδάτων της Πάρνηθας για την
ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης και
την άρδευση των χώρων πρασίνου. 

«Πιστεύουμε ότι , ως Δήμος
Φυλής, έχουμε κερδίσει το στοίχημα
για το περιβάλλον, αλλά πρέπει να
επιταχυνθούν οι ρυθμοί στο θέμα
της διαχείρισης των απορριμμάτων,
ώστε να μη φτάσουμε στο σημείο
μηδέν», κατέληξε.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την
διάρκεια της τοποθέτησης του
Δημάρχου Φυλής, προβλήθηκε
βίντεο για την αποκατάσταση της
χωματερής  και την παραγωγή ενέρ-
γειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ: 

ΗΗ  ΧΧωωμμααττεερρήή  γγιιαα  ττοονν  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς  
έέχχεειι  ττεελλεειιώώσσεειι    

ΔΔοουυλλεεύύοουυμμεε  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  κκααιι
ττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  εεννέέρργγεειιααςς

ΚΚαατταασσκκεευυήή  κκοορρββεεττώώνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
προβλέπει η συμφωνία ΟΝΕΧ – Fincantieri
Γραμμή κατασκευής κορβετών προβλέπει η συμφωνία

μεταξύ ΟΝΕΧ και Fincantieri για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας,
με σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία και άμυνα

προβλέπει η συμφωνία που υπέγραψαν σήμερα, στο υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο διευθύνων σύμβουλος της
Fincantieri, Πιερομπέρτο Φολγκιέρο και ο πρόεδρος και διε-
υθύνων σύμβουλος της ONEX Shipyards & Technologies Group,
Πάνος Ξενοκώστας.

Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει:

– Την κατασκευή 2+1 τελευταίας τεχνολογίας και υψηλών προ-
διαγραφών κορβετών στα Ναυπηγεία Onex Elefsis και τις απαρ-
αίτητες αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, τεχνογνωσία & μεταφορά τεχνο-
λογίας, εξοπλισμού, που υπολογίζεται περίπου στα 80 εκατομ-
μύρια ευρώ

– την δημιουργία 2.500 νέων θέσεων εργασίας στη ναυπηγική
βιομηχανία

– την συνεργασία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Ελληνι-
κή οικονομία και άμυνα, ενώ ενισχύει την προοπτική περαιτέρω
συνεργασίας των δύο ομίλων σε μελλοντικά προγράμματα κατασκευής
πολεμικών και εμπορικών πλοίων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΟΝΕΧ και της
Fincantieri είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την ελληνική οικο-
νομία καθόσον, εφόσον υλοποιηθεί αυτή η συνεργασία, με τη μεταφο-
ρά τεχνογνωσίας στα ελληνικά ναυπηγεία στην Ελευσίνα, θα αποκτή-
σουν δυνατότητες που ποτέ δεν είχαν στο παρελθόν.

»Ασφαλώς και η σημερινή υπογραφή δεν προδικάζει το αποτέλεσμα
της διαδικασίας για το πρόγραμμα των κορβετών που θα είναι μια
απόφαση που θα λάβει η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνι-
κής ‘Αμυνας εξετάζοντας συνολικά, με ισότιμο τρόπο, όλες τις κατατεθ-
ειμένες προτάσεις.

»Όμως, το σημερινό μνημόνιο εξασφαλίζει ότι τα ναυπηγεία Ελευ-
σίνας μπορούν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες και να παραδώσουν
το σχετικό πρόγραμμα, εάν και εφόσον επιλεγούν από το Πολεμικό
Ναυτικό. Σε κάθε περίπτωση η σημερινή υπογραφή δείχνει το ισχυρό
ενδιαφέρον ενός τεραστίου παγκοσμίως ναυπηγικού ομίλου για την
Ελλάδα. Πολύ τιμητικό για την ελληνική οικονομία, ψήφος εμπι-
στοσύνης στην Ελλάδα και ψήφος εμπιστοσύνης στην ΟΝΕΧ. Θερμά
συγχαρητήρια».

Ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Θα ήθελα
να συγχαρώ τον κύριο Ξενοκώστα της ONEX Shipyards και τον κύριο

Fogiero από την εταιρεία Fincantieri για την υπογραφή της σημερινής
συμφωνίας. Από την πρώτη στιγμή αυτή η Κυβέρνηση είπε ότι θα αλλά-
ξει το περιβάλλον, το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα και θα
δημιουργήσει μια φιλική χώρα στην επιχειρηματικότητα.

»Για αυτό λοιπόν η αναβίωση της λειτουργίας καταρχάς των Ναυ-
πηγείων της Ελευσίνας δίνει μια νέα δυναμική σε έναν πολύ ισχυρό
κλάδο που ήκμαζε στο παρελθόν αλλά ταυτόχρονα η ενδυνάμωση αυτή
στηρίζει και θα στηρίζει έναν πολύ ισχυρό εμπορικό στόλο μιας και η
Ελλάδα έχει τον ισχυρότερο εμπορικό στόλο στον κόσμο.

»Συνεχίζουμε, λοιπόν. Η στήριξη της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομ-
ηχανίας δεν είναι μόνο ότι δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας για νέες και
νέους στην περιοχή αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και ένα οικοσύστημα
από άλλες δραστηριότητες που ενισχύουν γενικότερα την βιομηχανία
στην πατρίδα μας που αποτελεί έναν βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Ευχα-
ριστώ».

Πρέσβης της Ιταλίας: Ένδειξη της αποφασιστικότητας των Ιταλικών
επιχειρήσεων να εργαστούν από κοινού με Ελληνικές

Η πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα Πατρίτσια Φαλτσινέλι δήλωσε:
«Είμαι πολύ χαρούμενη που παρίσταμαι σήμερα εδώ στην εναρκτήρια
εκδήλωση μιας μακροχρόνιας και εποικοδομητικής συνεργασίας ανάμε-
σα στη Fincantieri και την Onex. Αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της απο

φασιστικότητας των Ιταλικών επιχειρήσεων να εργαστούν από
κοινού με Ελληνικές επιχειρήσεις διαμέσου κοινών δυνατοτή-
των και εμπειριών.

»Αυτός ήταν πάντοτε, όπως γνωρίζετε, ο τρόπος προσέγγισης
των Ιταλικών επιχειρήσεων που εμπιστεύονταν και επιμένουν
να εμπιστεύονται την Ελληνική αγορά για τις επενδύσεις τους.
Όλες οι επενδύσεις, άλλωστε, που έχουν γίνει από Ιταλικές
επιχειρήσεις είχαν στόχο να συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό
στην ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων της Ελλάδας στους
τομείς της βιομηχανίας και των υποδομών.

»Συνεπώς, θέλω να στείλω το εξής ισχυρό μήνυμα στην
Ελληνική κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις: ο στόχος των Ιτα-
λικών εταιρειών είναι να συνεργαστούν μαζί σας, να αναπτυχθ-
ούν μαζί με τις Ελληνικές εταιρείες και να δημιουργήσουν κόμ-
βους εδώ στην Ελλάδα, οι οποίοι θα μπορούσαν να εξυπηρετή-
σουν τις ανάγκες άλλων γειτονικών χωρών και περιφερειών.
Σας ευχαριστώ».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Fincantieri, Πιερομπέρτο Φολ-
γκιέρο δήλωσε: «Η κατασκευαστική στρατηγική μας βασίζεται σε
ένα αποδεδειγμένο μοντέλο για την αύξηση της αποτελεσμα-

τικότητας του τοπικού εταίρου με μεταφορά τεχνολογίας, αξιοποιώντας
συνέργειες και διασυνδέσεις μεταξύ της παραγωγής στην Ιταλία και την
Ελλάδα, με μακροπρόθεσμη στρατηγική. Αξιοποιούμε επίσης ένα μονα-
δικό χαρακτηριστικό της ιταλικής αμυντικής βιομηχανίας, όπου ένα
δίκτυο μικρομεσαίων εταιρειών συνεργάζεται με παγκόσμιες: αυτό ακρ-
ιβώς θέλουμε να εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα για να κάνουμε τα Ναυ-
πηγεία Ελευσίνας σημείο αναφοράς».

Ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας
δήλωσε: «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την παγκόσμια ηγέτιδα του
κλάδου Fincantieri, σχηματίζοντας μια ισχυρή Αμερικανό-Ιταλό-Ελληνι-
κή συμμαχία με βάση την Ελλάδα και τα ναυπηγεία της χώρας. Η σημε-
ρινή συμφωνία ανάπτυξης βάσης κατασκευής και υποστήριξης της
γραμμής παραγωγής των υπερσύγχρονων κορβέτων τύπου Doha, είναι
μόνο η αρχή. 

Η μεταφορά τεχνογνωσίας και η εκπαίδευση εργαζομένων, τεχνιτών,
στελεχών των Ναυπηγείων Ελευσίνας από τη Fincantieri είναι μια εθνι-
κής σημασίας παρακαταθήκη. Αφορά πολλά περισσότερα από την
αναβίωση της ναυπηγικής βιομηχανίας. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν
περιφερειακό κόμβο κατασκευής και υποστήριξης αμυντικών πλατφόρ-
μων.

Η δέσμευση και των δύο εταιριών έχει στο επίκεντρο το ελληνικό
πολεμικό ναυτικό και τους συμμαχικούς στόλους της περιοχής, συμπε-
ριλαμβανομένου φυσικά του Αμερικανικού».
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Σφυροκόπημα από τα
μέλη της μειοψηφίας του
πρώην Προέδρου της Ενω-
σης Δικαστών και Εισαγγε-
λέων Χριστόφορου Σεβα-
στίδη, δέχτηκαν τα μέλη του
Προεδρείου της ΕνΔΕ, με
επικεφαλής την Πρόεδρο
Μαργαρίτα Στενιώτη, προ-
κειμένου να δεχτούν το
αίτημα τους, για διεκδίκηση
των αναδρομικών, δηλαδή της
επαναφοράς του 13ου και
14ου μισθού!

Στην ετήσια Γενική Συνέ-
λευση της Ενωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων,  άνοιξε ο
δρόμος, για να επιστρέψει
στα πορτοφόλια ο 13ος και
14ος μισθός, καθώς υπερψ-
ηφίστηκε, με ψήφους 63 έναν-
τι 34, η πρόταση της ομάδας
Σεβαστίδη και μάλιστα
μπήκε χρονοδιάγραμμα διεκ-
δίκησης, μέχρι τέλος Ιανουα-
ρίου.

Σε ανακοίνωση της μειοψ-
ηφίας του Προεδρείου της
Ενωσης, αναφέρεται:

«Στο δεύτερο μέρος της
χθεσινής Γενικής Συνέλευσης
η ομάδα μας με επιχειρήμα-
τα και συγκεκριμένες αναφο-
ρές κατέδειξε την αναποτε-
λεσματικότητα των ομάδων
του προεδρείου και την

αδυναμία τους να διαχειρι-
στούν τα σημαντικά ζητήματα
που απασχολούν το Δικα-
στικό Σώμα, την ασυνέπεια
τους σε όσα πριν τις εκλογές
υποσχέθηκαν, την συνειδητή
αφωνία τους σε κομβικά
νομοθετήματα που αφορ-
ούσαν την Δικαιοσύνη και
τους δικαστικούς λειτουργούς,
την διγλωσσία τους μεταξύ
των τοποθετήσεών τους και
των επιστολών τους προς την
διοίκηση. Τις τοποθετήσεις
μας αναλυτικά θα τις δημο-
σιοποιήσουμε τις επόμενες
μέρες.

Καταθέσαμε συγκεκριμένο
γραπτό αίτημα επαναφοράς
13ου και 14ου μισθού συνε-
πείς στην μέχρι σήμερα
στάση μας. Η κ Στενιώτη και
όλα τα μέλη του προεδρείου
έδωσαν σκληρό αγώνα να

πείσουν 
τους συναδέλφους πως

ένα τέτοιο αίτημα θα επιφέρ-
ει μεγάλη επιβάρυνση στον
προϋπολογισμό, ότι δεν είναι
σήμερα οι κατάλληλες συνθή-
κες, ότι δεν μπορεί να το διεκ-
δικήσει από τον υπουργό
οικονομικών γιατί θα της το
απορρίψει. 

Η καλλιέργεια κλίματος
ηττοπάθειας και παραίτησης
συνάντησε τεράστια αντίστα-
ση από τα μέλη μας. Με ψήφ-
ους 63 έναντι 34, έγινε δεκτό
το αίτημα της ομάδας μας και
μπήκε χρονοδιάγραμμα διεκ-
δίκησης. Το προεδρείο είναι
πλέον υποχρεωμένο να
τηρήσει την απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης. Θα τους
ελέγχουμε ώστε να είναι
συνεπείς με την εντολή του
Ανώτατου οργάνου.

Αναδρομικά: Οι δικαστές ανοίγουν το 
δρόμο για επιστροφή των δώρων

Θρίλερ με 16χρονο στην Αττική – Κάλεσε στο 
112 και αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι
Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά δεν άντεξε και άφησε
την τελευταία του πνοή.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι της Κυριακής όταν η τηλεφωνική
γραμμή 112 δέχθηκε τηλεφώνημα από έναν 16χρονο ο οποίος είπε ότι ήθελε
να αυτοκτονήσει .

Μετά το τηλεφώνημα ενημέρωθηκαν πυροσβεστική και αστυνομία άνδρες των
οποίων έφτασαν στο σπίτι από το οποίο είχε γίνει το τηλεφώνημα, στο Φάληρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες αφού έσπασαν την πόρτα του σπιτιού που ήταν κλειδω-
μένη, βρήκαν τον 16χρονο βαρύτατα τραυματισμένο στο κεφάλι από όπλο. Δυστυχώς,
παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Ευαγγελισμό, ο ανήλικος που έφερε τραύμα-
τα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι κατέληξε λίγη ώρα μετά τη μεταφορά του στο νοσο-
κομείο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 16χρονος είχε χρησιμοποιήσει  το 9αρι όπλο που
κατείχε νόμιμα ο πατέρας του.

Τρόμος για ζευγάρι στο Αιγάλεω: 
Τους έδεσαν και «ξάφρισαν» το σπίτι τους

Στιγμές τρόμου στα χ έρια αδίστακ-
των  ληστών  έζησε έν α ζευγάρι στο
Αιγάλεω. Όλα εκτυλίχ θηκαν  στις 07:30
το πρωί , όταν  οι τρεις δράστες που
είχ αν  καλυμμέν α τα πρόσωπα τους,
εισέβαλαν  στο σπίτι του αν δρόγυν ου
παραβιάζον τας πόρτα.

Με γρήγορες κιν ήσεις, οι ληστές αν έ-
βηκαν  στο δεύτερο όροφο όπου
βρίσκον ταν  ο 61 ετών  άν δρας και η
55χ ρον η σύζυγός του. Πριν  προλά-
βουν  ν α αν τιδράσουν , τους φίμωσαν
και τους έδεσαν  τα χ έρια, εν ώ άρχ ι-
σαν  ν α ερευν ούν  τους χ ώρους της
κατοικίας, αν αζητών τας χ ρήματα και

αν τικείμεν α αξίας. Οι τρεις δράστες
εν τόπισαν  τελικά μεγάλο χ ρηματικό
ποσό, κοσμήματα και χ ρυσές λίρες τα
οποία άρπαξαν  πριν  εξαφαν ιστούν
από το σπίτι, εγκαταλείπον τας δεμέν α
τα θύματα τους.

Το ζευγάρι κατάφερε μετά από ώρα
ν α λυθεί και ν α ειδοποιήσει τις αρχ ές.
Στελέχ η της Ασφάλειας έσπευσαν  στο
σπίτι και προχ ώρησαν  σε έρευν ες για
αποτυπώματα, εν ώ παράλληλα έλαβαν
κατάθεση από τα θύματά σε μια προ-
σπάθεια ν α ταυτοποιηθούν  τα πρόσω-
πα των  ληστών .

Βορίδης : Θα συμμορφωθούμε απολύτως με την
απόφαση του ΣτΕ για τους ΟΤΑ

Η
κυβέρνηση θα συμμορφωθεί απολύτως στην απόφαση
του ΣτΕ. Tαυτόχρονα όμως, θα διασφαλίσει την κυβερν-
ησιμότητα των δήμων, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών

Μάκης Βορίδης, αναφερόμενος στην απόφαση του ανώτατου
ακυρωτικού δικαστηρίου για τις διατάξεις του 2019, με τις οποίες
μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες από τα δημοτικά συμβούλια προς
τις Οικονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής
των δήμων.

Απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Πάνο Σκουρλέτη, ο Μ. Βορίδης
ανέφερε στη Βουλή οτι «Μου λέτε για την απόφαση του ΣτΕ. Η αλήθεια είναι ότι η απόφαση
του ΣτΕ έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη ανησυχία στους ΟΤΑ. Ξέρετε γιατί έχει δημιουργήσει
ανησυχία; Έχετε σκεφτεί;»
« Γιατί ανησυχούν μήπως εφαρμοστεί το εκλογικό σας σύστημα. Γιατί ανησυχούν μήπως εφα-
ρμοστούν αυτά που ορίζει ο δικός σας εκλογικός νόμος. Είναι ενδιαφέρον να ακούσουν οι
δήμαρχοι τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ διότι οι θέσεις του έχουν διακυμάνσεις...», είπε ο Μάκης
Βορίδης και πρόσθεσε: «Πάντα εμείς συμμορφωνόμαστε με τις αποφάσεις του ΣτΕ. Θα συμμο-
ρφωθούμε απολύτως. Ταυτόχρονα όμως, να είμαστε συνεννοημένοι, θα διασφαλίσουμε την
κυβερνησιμότητα των δήμων. Και τα δύο θα γίνουν. Το μείζον είναι ότι το σύνολο των ΟΤΑ
ανησυχεί και μας απευθύνει εκκλήσεις να βρούμε λύση για να μην εφαρμοστεί αυτό που ψήφ-
ισε ο ΣΥΡΙΖΑ».
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Για την  6η αγων ιστική του 3ου ομίλου
ο Βύζας Μεγάρων  και ο Παν αγριν ιακός
αν αδείχ θηκαν  ισόπαλοι χ ωρίς τέρματα.

Ο Βύζαν τας του Δημήτρη Καλύκα
είχ ε την  πρωτοβουλία των  κιν ήσεων ,
έχ ον τας μερικές καλές στιγμές, δίχ ως
ν α απειλήσει ουσιαστικά. Αν τίθετα ο
Παν αγριν ιακός του Βασίλη Ξαν θόπου-
λου λίγο έλειψε στο τέλος ν α πάρει τη
ν ίκη.

ΦΑΣΕΙΣ:

17′ Ο Ντούν ης τετ-α-τετ με τον  Μπα-
λάφα πλάσαρε άουτ.

24′ Ο Βασιλόγιαν ν ης ύστερα από
λάθος στην  άμυν α του Βύζα έχ ασε
μον αδική ευκαρία.

38′ Φάουλ του Ντούν η ο Φυσαράκης
έπιασε το σούτ δεν  μπορεσε χ άν ον -
τας σίγουρο γκόλ.

51′ Ο Τσακν ής δεν  μπόρεσε από
καλή θέση.

60′ Σούτ του Καν τάν η κτύπησε στο
δοκάρι

61′ Ο Ντούν ης σε ξαφν ική αν τεπίθε-
ση βγήκε και μάζεψε την  μπάλλα ο
Μπαλάφας.

66΄Ξαφν ικό σούτ του Καραγιάν ν η

έξω από την  περιοχ ή απέκρουσε ο
τερματοφύλακας Μπαλάφας.

75’Σούτ του Βασιλόγιαν η κτύπησε
στο δοκάρι του Χαλκίδη.

83′ Ο Ζέρβας βρέθηκε σε καλή θέση
δεν  μπόρεσε χ άν ον τας σίγουρο τέρμα

86’Σούτ του Ζέρβα κτύπησε στο
δοκάρι

90+1 Εν α πέσιμο του Κεν δριστάκη
από τον  τερματοφύλακα Μαν ιάτη μέσα
στην  περιοχ ή ο διαιτητής έδειξε παίζε-
τε.

90+5 Ο Τσακν ής έχ ασε μεγάλη ευκα-
ρία όταν  από λάθος στην  άμυν α του
Βύζα δεν  μπόρεσε ν α πλασάρει τον
Χαλκίδη που έσωσε την  ομάδα του απο
βέβαιη παραβίαση.

Διαιτητής Ζησιός/Ντούρος.Βοηθοί:
Κωστάκης-Τσέλιος(Αν ατολικής Αττικής).

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής
Δημήτρης Καλύκας): Χαλκίδης, Κων -
σταν τιν ίδης, Μύρκος, Μουσκάι(82′
Κεν δριστάκης), Σαχ όλι, Κων σταν -
τ ί ν ο υ ,
Ζέρβας,Μπ ουν τόπ ουλος,Ντούν ης,
Φλέγγας, Φυσαράκης.

Καραγιάν ν ης, Μαν ωλιάς.

Π ΑΝ ΑΓΡΙ Ν Ι ΑΚΟΣ (π ροπ ον ητ ής
Βασίλης Ξαν θόπουλος): Μπαλάφ-
ας(71’λόγω τραυματισμού Μαν ιάτης),
Τσοπαν άς, Γκόλιας, Σωτηρόπου-
λος(71’Πατήλας), Φραγκούλης,Καν τάν -
ης, Τσιούν ης, Μαν ιώτης, Τσακν ής,
Μηλιός(81’Κον τογιάν ν ης),Βασιλόγιαν -
ν ης(85’Αλ Ομπισάτ).

ΠΑΓΚΟΣ: Πατήλας,Κον τογιάν ν ης, Αλ
Ομπισάτ,Μαν ιάτης, Παν αγιωτόπουλος,
Παλιάτσας,Γιαν όπουλος, Τουρλίδας,
Αν των όπουλος.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟ Υπάτου 13
2 Τηλυκράτης Λευκάδας 13

3 ΑΟ Τρίκαλα 13
4 ΑΕ Λευκίμμης 11
5 Παν ελευσιν ιακός 11
6 Βύζας Μεγάρων  10
7 ΠΟ Φήκης 10
8 Αστέρας Πετριτή 5
9 ΑΟ Χαλκίδας 5
10 ΑΠΣ Ζάκυν θος 5
11 Παν αγριν ιακός 5
12 Απόλλων  Πάργας 4
13 Διγεν ής Νεοχ ωρίου 4
14 Ναυπακτιακός Αστέρας 3

Η επόμεν η αγων ιστική:
Παν ελευσιν ιακός – Βύζας Μεγάρων

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

O Eυκλείδης 2-0
εκτός έδρας

Την  2η ν ίκη του σημείωσε
στο πρωτάθλημα για την
8η αγων ιστική του
πρωταθλήματος της
Β΄κατηγορίας στην  Δυτική
Αττική η ομάδα του
Ευκλείδη Μεγάρων  που
επικράτησε στο γήπεδο
Παν οράματος του
Παν λιοσιακού με 2-0.
Τα τέρματα σημείωσαν  οι
Γιόσεφ Ρόκου στο 37’και
ο Γολίτσας με πέν αλτι στο
72′.

Και οι δύο ομάδες
τελείωσαν  το παιχ ν ίδι με
10 αφού αποβλήθηκαν  ο
Αξής(Π) 45′ και Νταβίν τ
83′.

Η ομάδα του Ευκλείδη
είχ ε και έν α δοκάρι σε
κεφαλιά του Γολίτσα 75′.
Διαιτήτευσε ο Καργάκος.
Β ο η θ ο ί : Δ ε μ ε ρ τ ζ ή ς -
Σταμούλης.

Π Α Ν Λ Ι Ο Σ Ι Α Κ Ο Σ :
Χ α τ ο υ τ σ ί δ η ς ,
Χατζηγιάν ν ης, Ράζος,
Γ κ ο υ β ό π ο υ λ ο ς ,
Ρουσσάκης,
Αρβαν ίτης (78 Λίλας),
Καμίλης Π. (46
Ν ι κ ο λ α κ ό π ο υ λ ο ς ) ,
Καπτζίου, Καμίλης Σ. (64
Σκύβαλος), Σαχ σαν ίδης,
Αξής

Ε Υ Κ Λ Ε Ι Δ Η Σ :
Μπεν αρδής, Κόλας,
Χιώτης, Σταυράκης,
Λιόσης ( 60 Νταβίν τ),
Ρόκου (70 Αργυρίου),

ΛΛεευυκκήή  ιισσοοππααλλίίαα  σστταα  ΜΜέέγγααρραα

Νέα διοίκηση στον Μανδραικό ΑΟ

Ο
Μαν δραϊκός Αθλητικός Όμιλος μετά την
επίσημη αν αγν ώριση του ν έου καταστατι-
κού, εξέλεξε τη ν έα διοίκησή του.Πλέον  έχ ει

έν α σύγχ ρον ο καταστατικό, όχ ι απλά εν αρμον ι-
σμέν ο με το ν έο αθλητικό ν όμο αλλά και εφάμιλλο
μεγάλων  αθλητικών  συλλόγων  της χ ώρας. Είν αι έν α
σημαν τικό εργαλείο για την  περαιτέρω αν άπτυξη
του Ομίλου, διοικητικά, αθλητικά και οικον ομικο-
τεχ ν ικά.

Το εργαλείο αυτό μαζί με την  μεγάλη εθελον τική
διάθεση των  μελών , είν αι στα χ έρια μιας ν έας
διοίκησης για τα επόμεν α 3 χ ρόν ια. Πρόεδρος επα-
ν εξελέγη ο κ. Χρήστος Παπακων σταν τίν ου και μαζί
του θα είν αι σε μια ισχ υρή ομάδα 14 τακτικά και 5
αν απληρωματικά μέλη. (πίν ακας με αλαφαβητική
σειρά).

Ο διοικητικός, αθλητικός και οικον ομικός απολογι-
σμός εγκρίθηκε ομόφων α και αποφασίστηκαν  οι
στόχ οι για τα επόμεν α 3 χ ρόν ια. Μετά τη συγκρότ-
ηση σε σώμα του ν έου ΔΣ θα διαμορφωθεί ο αν αλ-
υτικός σχ εδιασμός και τα βήματα του Ομίλου στα 7
αθλητικά τμήματα που λειτουργούν  ήδη και για τα
ν έα που θα ιδρυθούν .

Ευχ αριστούμε όλα τα μέλη μας που συμμετείχ αν ,
συγχ αίρουμε τους εκλεγέν τες και ευχ όμαστε ν α
συν εχ ιστεί η αν οδική πορεία του Μαν δραϊκού μας
για το καλό του αθλητισμού, των  παιδιών  μας και
όλης της ν εολαίας της πόλης μας.

Ευχ αριστούμε τέλος το ν ομικό σύμβουλο του
Ομίλου κ. Μην ά Αν αστασάκη για τις πολύτιμες
υπηρεσίες του.

Το νέο Δ.Σ είναι: Αποκορωνιωτάκης,Γαρυφα-
λιάς,Ασπιώτης,Δέδες,Δεμέστιχας,Ζαφείρης,Καί
σαρη,Καλούδας,Καριώτης,Καρλιαμπάς,Κουρ-
κούτας,Μακρίδης,Μπουγά,Μπούκα,Νέζη,Ρεν-
τούμης,Τσάμος,Τσάμου,Τσαντήλα

Ο Γ.Σ Μεγάρων την ΧΑΝ
Νίκαιας 94-53

Ασταμάτητη πορεύεται προς την άνοδο η ανδρι-
κή ομάδα μπάσκετ του Γυμναστικού Συλλόγου
Μεγάρων, η οποία νίκησε στον εντός έδρας
αγώνα της Γ'ΕΣΚΑΝΑ την ΧΑΝ Νίκαιας με σκορ
94-53.

Η ομάδα του ΓΣ επικράτησε άνετα, παίζοντας
πολύ καλή άμυνα σε όλο το παιχνίδι και κάνοντας
πολύ καλές επιθετικές επιλογές.

Όλοι οι παίχτες έβγαλαν ενέργεια και ομαδικότ-
ητα στο παρκέ. Εξαιρετική η εμφάνιση του  Πάνου
Καραβανά (12 π.), του Στράτου Κόμπουλη (11 π.)
του Γιώργου Λυτόπουλου(19 π) και του Τάσου
Κόμπουλη (14 π). Ο Κωστής Δέδες για άλλη μια
φορά ήταν ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού, με 8
εύστοχα τρίποντα και 25 πόντους !

Την επόμενη Παρασκευή, 23-12-2022, η ομάδα
μας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στις 21.15 τον
ΓΑΟΠ.
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Για την  11η αγων ιστική της
Β'ΕΣΚΑΝΑ Αν δρών  η Εν ωση Νέας
Περάμου γν ώρισε την  ήττα εκτός
έδρας από την  Εν ωση Αρμεν ίων
αθλητών  με 72-82.

ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ -
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ-
ΜΕΓΑΡΩΝ 82-72

Διαιτητές: Αν δριόπουλος , Μαυρο-
ειδής

Δεκάλεπτα : 20-20, 44-39, 65-61,
82-72

ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
(Ευαγγελίδης, Παππάς): Δημητρα-
κούλης 22 (2) , Ρουμελιώτης , Παζα-
ράς 5, Γεωργιάδης 8 , Εμμαν ουήλ
3(1) , Βούλγαρης  21, Γιαμπουράν -
ης Ποδαράς , Κόγκας  20 (6) Παπά-
ζογλου  3

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
Π Ε Ρ Α Μ Ο Υ -
ΜΕΓΑΡΩΝ (Αράπ-
ης, Μπόρας):
Κον τόπουλος ,
Παπαδόπουλος 5
, Μπαγδάτογλου
14 (2), Καραίσκος
17 (1), Αν τιπάτης 16 (2), Στεφά-
ν ου , Σταυράκης Μπούρας 14 (1) ,
Γαβαλάς , Κομματάς , Θεοχ αρίδης ,
Καπέτσης  6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ      21  
2 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

ΑΘΛΗΤΩΝ20  
3 ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ         19
4 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ     19
5 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ   18  
6 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο

ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»18
7 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ    17

8 ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ            16
9 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ        16
10 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ         16
11 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ          15
12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟ 13
13 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡ.  12
14 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚ.11

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
22/12/2022

21.15 1ο ΚΛ Ν ΠΕΡΑΜΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Γ΄1/2  ΑΝΔΡΩΝ 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:Γ΄1/2  ΑΝΔΡΩΝ 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
Νίκη ο Πανελευσινιακός Νίκη ο Πανελευσινιακός U23. U23. 

Ήττα της ΝΕΜΉττα της ΝΕΜ

Για την  10η αγων ιστική της Γ΄ΕΣΚΑΝΑ 1ος όμιλος και
2ος όμιλος ο Παν ελευσιν ιακός U23 επικράτησε στην
Βάρη του Αστέρα 80-57. Ο Θρια-Ασπροπύργου ν ίκησε
τον  Γ.Σ Αγίου Δημητρίου 81-76. η Νεαν ική Εστία γν ώρ-
ισε την  ήττα στην  Σαλαμίν α από τον  Τελαμών α. Εν ώ
ο ΟΚ Ελευσίν ας έχ ασε στην  έδρα του από τον  Αρη
Γλυφάδας ακαδημία μπάσκετ 52-60. Τέλος ο Γ.Σ Μεγάρ-
ων  επικράτησε του ΧΑΝ Νικαίας 94-53.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ –ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23 57-
80

Διαιτητές : Μέλης Γρίσπος

Δεκάλεπτα : 13-25, 29-39, 44-53, 57-80

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ (Θεοφαν ίδης):Καρκούλιας 10,
Κοταρίν ος 7(1) , Δημητρόπουλος 4, Θεοφαν ίδης 17,
Κοιλάκος 6 Ζαν τιώτης 13(1)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23(Βούλγαρης) : Πουρής 7(1)
, Μπουρίτης 7 , Δεν δρίν ος 13(2), Κεφάλας 3, Μαν ωλά-
τος   16(2), Μυρίδης 8(2), Πατρίκης 17(3), Πιτικμές 3(1)
, Κων σταν τόπουλος 1, Μπουρν τέν ης 5(1)

...ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ (U23) 81 76

...ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
(U23) 73 61

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ         19
2 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (U23) 17
3 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜ. (U23)   16
4 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ             16
5 ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ        15
6 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO         15
7 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ     14
8 ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ          14
9 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ       12
10 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ 1
11 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤ. ΜΕΓΑΡ. (U23)10
12 ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ           9  
13 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ            9

...ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ 52 60

...ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 94 53

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ (U23) 17  
2 ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ   16  
3 ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ  14  
4 ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ         14
5 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 14
6 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ     13
7 ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ   12
8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 12  
9 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ      11  
10 ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ      10  
11 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ9
12 ΓΑΟΠ              8

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Η Ενωση Πανασπροπυργιακού
με τον Νταφόπουλο 1-0 εκτός τον

Ηρακλή Ελευσίνας
Με έν α τέρμα που σημείωσε στο 60′ ο Νταφόπουλος

η Εν ωση Παν ασπροπυργιακού επικράτησε για την  8η
αγων ιστική της Α΄κατηγορίας στο γήπεδο Γιώργος
Ρουμελιώτης του Ηρακλή Ελευσίν ας με 1-0.

Διαιτητής Λάμπρου. Βοηθοί:θωμόπουλος- Καραγιάν -
ν ης.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(προπον ητής Χάρης Κοπι-
τσής): Τσαπάρας, Μαριν όπουλος, Κον τοχ ρήστος,
Χότζα, Πεχ λιβαν ίδης, Γκόρος, Ράλλης(64′ Πουρής),
Ζίου(83′ Πετειν ός), Αυγέρης, Ρούσσος(77′ Αλικία),
Τσακουρίδης.

ΠΑΓΚΟΣ: Μελέγκος, Παροστσίδης, Παπαθαν ασίου,
Μαγγαν άς, Πούτσιος.

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ(προπον ητής
Κυριάκος Μίχ ας): Μίχ ος, Δημακάκος, Πίν ης, Βουρν ά-
ζος, Τύρπος, Τσάτσος(46′ Τσεβάς), Τσαγιάν ν ης, Σερέ-
πας(89′ Τσιρικλός), Αλμέιδα Νέρες, Μακρίδης, Νταφό-
πουλος(64′ Παρασχ άκης).

ΠΑΓΚΟΣ: Αν δριόλας, SHENO, Τσούτι, Καγιάς, Σαμ-
πάν ης, Κον τούλης.

Β΄ ΑΝΔΡΩΝ 11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 

Ήττα για την Ένωση 
Νέας Περάμου-Μεγάρων

Τσίμπησε βαθμό στην Λευκάδα
ο Πανελευσινιακός

Δεν  αν έδειξε ν ικητή το παιχ ν ίδι του 3ου ομίλου της
Γ΄Εθν ικής κατηγορίας όπου για την  6η αγων ιστική ο
Τηλυκράτης και ο Παν ελευσιν ιακός αν αδείχ θηκαν
ισόπαλοι 1-1.
Προηγήθηκαν  οι σταχ υοφόροι στο 40′ με τον  Μακρυ-
γιάν ν η για ν α ισοφαρίσουν  οι γηπεδούχ οι στο 76′ με
πέν αλτι του Κλάιν τι Τόσκα που κέρδισε ο Κατσής.
Διαιτήτευσε ο Σαφαρίκας (Αιτωλοακαρν αν ίας).Βοηθοί:
Μπάκας – Τάκος από τον  ίδιο σύν δεσμο.
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ (προπον ητής Αν δρέας Παν τζιαράς):
Παρδαλός, Παπαν ίκου, Μπεκατώρος, Τακίδης, Γιαν -
ν ιώτης, Κλάιν τι Τόσκα, Νιφορόπουλος (89΄ Περιστέρ-
ης), Σκιαδάς (53΄ Κόκα), Γκουν τρουμπής, Οκάν  (65΄
Κατσής), Ζδράβος.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ (προπον ητής Αν δρέας
Σκέν τζος): Γκλώτσος, Αρν αούτογλου, Κοτσών ης,
Κρητικός (90΄ Μαρής), Λάμπρου, Μακρυγιάν ν ης (67΄
Κακοσίμος), Μουστάκης, Μπούσης, Συριόπουλος,
Τεγούσης, Miscu (77΄ Γεμιστός).
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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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δήμος Ελευσίν ας, 15/12/2022

Αρ. Πρωτ. 21131

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ηλεκτρον ικού Αν οικτού Διαγω-
ν ισμού κάτω των  ορίων  με
αν τικείμεν ο την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Ο Δήμος Ελευσίν ας προκ-
ηρύσσει, ηλεκτρον ικό δημόσιο
αν οικτό διαγων ισμό κάτω των
ορίων  με αν τικείμεν ο την  προ-
μήθεια μικροεργαλείων  και
αν αλώσιμων  υλικών . 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με
χρήση του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και
Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (
Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr)  ύστερα
από προθεσμία τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης της σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
205.250,35 € (χωρίς Φ.Π.Α.
24%), ήτοι 254.510,43€ συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Αναλ-
υτικά:

Έτος 2023 : Δαπάνη ποσού

127.255,21 €  συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α. 24% που θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό εξό-
δων του Δήμου Ελευσίνας στον
αντίστοιχο Κ.Α.Ε.
Έτος 2024 : Δαπάνη ποσού
127.255,22 συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α. 24% που θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό εξόδων του
Δήμου Ελευσίνας στον
αντίστοιχο Κ.Α.Ε.

Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι ο
Δήμος Ελευσίνας (ίδιοι πόροι)
και ειδικότερα η δαπάνη για την
εν λόγω σύμβαση  θα βαρύνει
τον Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού για
τα έτη  2023 και 2024.

Το αντικείμενο της σύμβασης
κατατάσσεται στον ακόλουθο
κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων  (CPV)  :
44512000-2 

Ως καταληκτική ημερομην ία
υποβολής των  προσφ ορών
στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov .gr του
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζε-
ται η 10/01/2023  ημέρα Τρίτη και
ώρα 15:00:00.
Η ημερομην ία ηλεκτρον ικής
αποσφ ράγισης του (υπό) φ ακέ-
λου «Δικαιολογητικά Συμμε-
τοχής-Τεχν ική Προσφ ορά» και
του (υπό)φ ακέλου «Οικον ομική
Προσφ ορά» ορίζεται η 16η
/01/2023 , ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00 π.μ.      

Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ημερομηνίας και ώρας,
δεν υπάρχει η δυνατότητα υπο-
βολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ.
Σε περιπτώσεις τεχνικής
αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
ρυθμίζει τα της συνέχειας του δια-

γωνισμού με αιτιολογημένη
απόφασή της.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διά-
στημα 365 ημερών  από την επό-
μενη της καταληκτικής ημερομ-
ηνίας υποβολής προσφορών.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονο-
μικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
σε ποσοστό 2% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
ήτοι ποσού  4.105,01 € ( τεσσάρ-
ων χιλιάδων εκατόν πέντε ευρώ
και ενός λεπτού )  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές
προσφορές .

α) Τα έγγραφα της
σύμβασης είναι διαθέσιμα για
ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρε-
άν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω
της Διαδικτυακής Πύλης
(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε είδους επικοι-
νωνία και ανταλλαγή πληροφορ-
ιών πραγματοποιείται μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρ-
εσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο
είναι προσβάσιμο από τη Διαδικ-
τυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
γ) Περαιτέρω πληροφο-
ρίες είναι διαθέσιμες από τη
διεύθυνση : http:// www.elefsi-
na.gr/el/diakirixeis-diagonismoi.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ

Π  Ρ  Υ  Τ  Α  Ν  Ε  Ι
Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΘΕΣΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο αριθ.
3067/12.12.2022 ΦΕΚ τ.
ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η
προκήρυξη για την πλήρ-
ωση μίας (1) θέσης μέλο-
υς ΔΕΠ για τις ανάγκες
Τμήματος του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης και συγκεκριμέ-
να:

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ
Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Μία (1) θέση μέλους
ΔΕΠ στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο
«Βυζαντινή Ιστορία».
ΑΔΑ: ΨΩ8346ΨΖΥ1-Θ3Χ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ
31273

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ
Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν :
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου
2023

Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν
την αίτηση υποψηφιότ-
ητας μαζί με όλα τα απα-

ραίτητα για την κρίση
δικαιολογητικά, τα
οποία αναφέρονται στο
ΦΕΚ της προκήρυξης,
στο πληροφοριακό
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.g
ov.gr). Περισσότερες
πληροφορίες παρέχον-
ται από τη Γραμματεία
του Τμήματος Ιστορίας
και Εθνολογίας: Π.
Τσαλδάρη 1, 69100
Κομοτηνή, τηλ. 25310
39462.

Κομοτηνή   16/12/2022
Ο Πρύτανης

Αλέξανδρος Χ. Πολυχρ-
ονίδης
Καθηγητής Χειρουργι-
κής

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166



14-θριάσιο Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022   

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.

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ
Πωλείται μονοκατοικία διώροφη στα Νεόκτιστα 
Ασπροπύργου 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

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
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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

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

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

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 καταστή-
ματα.Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

Η εταιρεία Tileorganosi
αναζητά άμεσα να
καλύψει 2 θέσεις γραμ-
ματέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση
αγγλικών σε προφορ-
ικό και γραπτό επίπεδο

- Πολύ καλή χρήση Η/Υ
- ταχύτητα στην
πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου -
Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προ-
οπτική για ταχεία ανα-

βάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας:
Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλα-
τε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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