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Υπεγράφη η ΚΥΑ για την αύξηση των κύριων συντάξεων
κατά 7,75% από 1.1.2023

Υ
πεγράφη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και τον αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, η

απόφαση για την αύξηση των κύριων συντάξεων από 1ης
Ιανουαρίου 2023.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το συνολικό ποσό των κύριων συντά-
ξεων με έναρξη καταβολής έως και την 31η Δεκεμβρίου
2022 αυξάνεται από την 01.01.2023 κατά 7,75%.
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των στοιχείων
της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού έτους 2023 και
των αντίστοιχων στοιχείων που δημοσιεύει η Ελληνική Στατι-
στική Αρχή όσον αφορά α) το ετήσιο ποσοστό μεταβολής του
ΑΕΠ και β) το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, λαμβάνονται υπόψη κατά
τον καθορισμό του συντελεστή αύξησης των συντάξεων στην απόφαση που αφορά στο αμέσως επόμενο έτος.
Υπενθυμίζεται πως την αύξηση του 7,75% θα τη δουν 1.724.713 συνταξιούχοι. Από αυτούς, το 80%-85% θα
δουν ακέραια την αύξηση της τάξεως του 7,75%, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των υπολοίπων θα δει αυξήσεις
που θα ξεπερνούν το 7% αναλόγως του ύψους της προσωπικής διαφοράς που διαθέτουν.
Τονίζεται επίσης πως πέραν της αύξησης του 7,75%, τις προηγούμενες ημέρες δόθηκαν επιπλέον αυξήσεις και
οικονομικές ενισχύσεις σε:

– 912.644 συνταξιούχους λόγω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
– 1.206.624 συνταξιούχους μέσω του έκτακτου οικονομικού βοηθήματος των 250 ευρώ
– 231.655 συνταξιούχους μέσω της 4ης ετήσιας αύξησης του ν. Βρούτση.

«Μετωπική» κυβέρνησης και «Χαμόγελου του Παιδιού»: «Λένε πως
δεν έχουν χρήματα ενώ βρίσκουμε 20 εκατ. ευρώ»

Η υφυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου αφήνει
αιχμές για «μη χρηστή διαχείριση» 20 εκατομμυρίων πλεονάσματος

Σ
ε τροχ ιά μετωπικής σύγκρουσης με επίκεν τρο τα οικον ομικά
βρίσκον ται τις τελευταίες μέρες η κυβέρν ηση με την  οργάν ωση
του Χαμόγελου του παιδιού.

Η μεν  κυβέρν ηση με την  υφυπουργό Κοιν ων ικών  Υποθέσεων ,
Δόμν α Μιχ αηλίδου αφήν ει αιχ μές για «μη χ ρηστή διαχ είριση» 20
εκατομμυρίων  πλεον άσματος, και με τον  το πρόεδρο της Οργάν ω-
σης Κώστα Γιαν ν όπουλο ν α απαν τά πως πρόκειται για ψέματα και
ν α βλέπει «σκευωρία» και «αν θρωποφαγία».
Η Δόμν α Μιχ αηλίδου μιλών τας στον  ANT1 ισχ υρίστηκε σε έν τον ο
ύφος ότι έλαβε μια αν ών υμη καταγγελία σημειών ον τας χ αρακτηρι-
στικά «έλαβα την  καταγγελία για μη χ ρηστή διαχ είριση και συγκεκρ-

ιμέν α κακοδιαχ είριση και διαβίβασα την  καταγγελία στις αρμόδιες Αρχ ές, μεταξύ των  οποίων  και η Εθν ική Αρχ ή
Διαφάν ειας» είπε η κ. Μιχ αηλίδου.
Προσέθεσε ότι «πρέπει ν α διασφαλίσουμε το μέλλον  των  παιδιών . Όλοι δίν ουμε από το υστέρημα μας για ν α
βοηθήσουμε τα παιδιά. Βρίσκουμε λογαριασμούς με 20 εκατομμύρια ευρώ σε τράπεζες, εν ώ δηλών ουν  ότι δεν
έχ ουν  χ ρήματα για ν α βελτιώσουν  τα κτήρια στα οποία φιλοξεν ούν  παιδιά».
Η Δόμν α Μιχ αηλίδου υποστήριξε πως έχ ει στείλει καταγγελίες στις αρμόδιες Αρχ ές και για ιδιωτικές και για δημό-

σιες δομές, είπε ότι η «κακοποιητική συμπεριφορά είν αι οριζόν τια» σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα και συμπλήρ-
ωσε ότι «αυτήν  την  στιγμή, η Πολιτεία είν αι δίπλα στα ιδρύματα. Ο κ. Γιαν ν όπουλος ήταν  ο μόν ος που δεν  ήθελε
τον  έλεγχ ο».
Η υφυπουργός τοποθετήθηκε και πάλι κατά των  ιδιωτικών  ιδρυμάτων , αν αφορικά με την  αποιδρυματοποίηση,

αν αφέρον τας ότι «3 στις 4 δομές για παιδιά είν αι ιδιωτικές, όμως 3 στις 4 υιοθεσίες γίν ον ται από τις δημόσιες
δομές».

ΔΗΜΟΙ: Παρατείνεται έως 31/12/2024 το
πρόγραμμα για την ευζωία αδέσποτων

ζώων συντροφιάς

Π
αρατείνεται έως την  31η Δεκεμβρίου 2024 το πρόγραμμα
για την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ειδικό-
τερα το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε με ΑΔΑ:

6Ο5Φ46ΜΤΛ6-Υ0Ε σε τροποποίηση της Πρόσκλησης για την
υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» και στον Αξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές
και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με
τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκα-
ταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλι-
σμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων
του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α ́ 169) «Νέο πλαίσιο για την
ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές δια-
τάξεις»

Την με αριθμ. 78944/27.10.2021 Πρόσκληση ΧΙΙ (ΑΔΑ:
9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ.
17241/16.03.2022 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΧΙΙ (ΑΔΑ:
ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ) και με την με αριθμ. 27175/27.04.2022 2η
Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΧΙΙ (ΑΔΑ: ΨΘΨ446ΜΤΛ6-Α2Ο),
ως προς τα κάτωθι:

• Η Ενότητα 3. «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ», αντικαθίσταται ως
εξής:
«Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, με

δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτ-
ημάτων των δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών».

• Στην Ενότητα 5 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ –
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ», η τελευταία παράγραφος τροπο-
ποιείται ως προς το χρόνο λήξης υποβολής των αιτημάτων ως
ακολούθως:
«Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα

ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης και
ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων
ορίζεται η 31η Μαΐου 2022, με την επιφύλαξη του επόμενου εδα-
φίου. Ειδικώς για τις επιλέξιμες δαπάνες της παραγράφου 4.6
του άρθρου 4 της παρούσας που αφορούν τη στείρωση αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων
που απορρέουν από τον ν. 4830/2021, ως ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής αιτημάτων ορίζεται η 31/1/2023».
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην με αριθμ.
78944/27.10.2021 Πρόσκληση ΧΙΙ, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Η παρούσα Τροποποίηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).



Σ
ε συν έχ εια της μεγάλης προσπάθειας που έχ ει καταβληθεί μέχ ρι σήμερα,
από τον  Αν απλ. Δήμαρχ ο Γιώργο Ραφτέλη, με εκατον τάδες παρεμβάσεις,
στην  κάθετη και οριζόν τια σήμαν ση, ο Δήμος πέτυχ ε την  έγκριση εν ός ν έου

σημαν τικού έργου, με προϋπολογισμό 2,8 εκατ. Ευρώ, με το οποίο φιλοδοξεί ν α
βελτιώσει, ακόμα περισσότερο τις υποδομές του, ώστε ν α περιορίσει, στο ελάχ ιστο,
τα τροχ αία δυστυχ ήματα. Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αν άκαμψης και η σχ ετική
πρόταση που είχ ε υποβάλει, από τον  περασμέν ο Ιούλιο (29-07-2022), ο Δήμος
Φυλής, εγκρίθηκε, στις 23 Δεκεμβρίου 2022, με κοιν ή Υπουργική Απόφαση των
Αν απλ. Υπουργών  Θεόδωρου Σκυλακάκη και Στέλιου Πέτσα. Ο Δήμος θα συμβάλει
με ίδιους πόρους 700.000 €.

Το έργο περιλαμβάν ει παρεμβάσεις σε 37 οδούς της πόλης για αν ακατασκευή και
27 οδούς έξω από σχ ολικά κτίρια για τοποθέτηση εγχ ρώμου λεπτοτάπητα, της
κατάλληλης σήμαν σης και αστικού εξοπλισμού και συγκεκριμέν α: 

α. Οδοί της πόλης: Με την παρέμβαση προτείνεται η ολοκληρωμένη αντι-
μετώπιση των πολλαπλών σοβαρών προβλημάτων που παρατηρούνται στις
υφιστάμενες υποδομές και της ασφάλειας των πεζών. Προβλέπεται ανακα-
τασκευή ασφαλτοστρωμένων οδών σε επικίνδυνα σημεία. 

β. Οδοί γύρω από σχολεία: Εφαρμογή έγχρωμων λεπτοτάπητων στις
οδούς, όπου απαιτείται μείωση της ταχύτητας και αυξημένη προσοχή,
κατάλληλη σήμανση και αστικός εξοπλισμός για πεζούς, ποδηλάτες, μαθητές. 

γ. Γενικές Εργασίες: Ανακατασκευή διαβάσεων, όπου απαιτείται, με έγχρω-
μα υλικά σε συνδυασμό με τον κατεβιβασμό πεζοδρομίων για ΑΜΕΑ, διαγρ-
αμμίσεις και ανακλαστήρες. Επαναδημιουργία υπάρχουσας οριζόντιας
σήμανσης/ διαγραμμίσεις για την οριοθέτηση του απαραίτητου χώρου ελιγ-
μών και κίνησης οχημάτων, θέσεων στάθμευσης οχημάτων, μοτοσυκλετών,
ποδηλάτων, οχημάτων ΑμεΑ, σε σημεία όπου η υπάρχουσα δεν πληροί τις
προδιαγραφές, είναι καταστραμμένη ή απουσιάζει. 

Επαν αδημιουργία κατακόρυφης σήμαν σης (πληροφοριακές, καθοδηγητικές ή
συν δυαστικές πιν ακίδες), σε σημεία όπου η υπάρχ ουσα δεν  πληροί τις προδιαγρ-
αφές, είν αι κατεστραμμέν η ή απουσιάζει. Αν ακατασκευή/δημιουργία πεζοδρομίων
για ασφαλή διάβαση πεζών  και προσαρμογή στάθμης υφιστάμεν ων  φρεατίων
επίσκεψης δικτύων  για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 

Μετά την  έγκριση του έργου, θα συν εχ ιστεί, από τον  Αν τιδήμαρχ ο Τεχ ν ικών
Υπηρεσιών  Θαν άση Σχ ίζα και τον  επιστημον ικό συν εργάτη του Δημάρχ ου Γιάν ν η
Λιάκο ο αγών ας δρόμου για την  ωρίμαν σή του, καθώς:

Μέχρι την  31/01/2023 θα πρέπει ν α έχει αν αρτηθεί 
Περίληψη Διακήρυξης του έργου

Μέχρι την 30/6/2023, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση των
συμβάσεων από πλευράς των Δικαιούχων με την ανάδειξη οριστικού
αναδόχου. Μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών όσες προτάσεις δεν
έχουν επιτύχει τους ανωτέρω στόχους, απεντάσσονται από το Πρόγραμμα και
τα υποβαλλόμενα στοιχεία επιστρέφονται στους Δικαιούχους. Το Πρόγραμ-
μα ολοκληρώνεται την 31.12.2025. Οι εργασίες από τους Αναδόχους των
έργων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30.09.2025.

Έμπρακτη η υποστήριξη του Αν τιπροέδρου της Βουλής Αθαν άσιου
Μπούρα στην  υλοποίηση του έργου

«Μετά την πρόσφατη
ένταξη στο Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα (ΠΕΠ) Αττικής του
έργου της ενεργειακής
αναβάθμισης 9 σχολείων
του Δήμου σε Άνω Λιό-
σια-Ζεφύρι  και  Φυλή,
θωρακίζουμε, τώρα, τα
σχολεία μας, αλλά και 37
ακόμα δρόμους, από πλε-
υράς οδικής ασφάλειας.
Στόχος μας η μείωση των
τροχαίων ατυχημάτων και
για το λόγο αυτό εφι-
στούμε την προσοχή των
συνδημοτών μας. 

Ο Δήμος θα κάνει το
χρέος του, αλλά σπουδαίο
ρόλο θα παίξει και η προ-

σωπική μας ευθύνη. Σε όλα τα θέματα ο ανθρώπινος παράγοντας έχει
μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Θανάση Μπούρα
για τη βοήθειά του, όπως και τους συνεργάτες μου που δούλεψαν για την
υποβολή της τεκμηριωμένης πρότασής μας, η οποία εγκρίθηκε πανηγυρι-
κά», δήλωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς. 
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ΝΝέέοο  μμεεγγάάλλοο  έέρργγοο  γγιιαα  ττηηνν  οοδδιικκήή  αασσφφάάλλεειιαα  
εεξξαασσφφάάλλιισσεε  οο  ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ιιδδίίωωςς  γγιιαα  ττηηνν  οοδδιικκήή  αασσφφάάλλεειιαα  ττηηςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκήήςς  κκοοιιννόόττηηττααςς..  

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ   ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
Τμήμα Προμηθειών  
τηλ : 213 2047330

e mail :  mageiria@haidari.gr

Χαϊδάριq 29-12-2022  

Αρ. Πρωτ.: 83711

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Διακηρύσσει
Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρ-
ονικό Διαγωνισμό για τη προ-
μήθεια με τίτλο «Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση των αθλητικών
χώρων του Δήμου Χαϊδαρίου»
προϋπολογισμού 1.356.127,24€
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24%. Ο Διαγωνισμός θα
γίνει με σφραγισμένες προσφο-
ρές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά,
βάσει τιμής, για τα προς προμήθ-
εια είδη κάθε ομάδας σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της υπ  ́ αριθμ πρωτ.
83710/29-12-2022 Διακήρυξης,
όπως καθορίζονται από τον Ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-
σιών (ΦΕΚ 147/τ.Α /́08-08-2016).
Αναλυτικά:
ΟΜΑΔΑ Α: «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΑΡΤΑΝ», εκτιμώμεν-
ης αξίας τριακόσιες ενενήντα έξι
χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα
ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι
συνολική αξία τετρακόσιες ενε-
νήντα δύο χιλιάδες εκατόν τριάν-
τα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά
(492.131,20 €)
ΟΜΑΔΑ Β : «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», εκτιμώμενης
αξίας πεντακόσιες ογδόντα οκτώ
χιλιάδες εκατόν πενήντα εννέα
ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι
επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες
τριακόσια δέκα επτά ευρώ και
δέκα έξι λεπτά (729.317,16 €).

ΟΜΑΔΑ Γ: «ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ»,
εκτιμώμενης αξίας εκατόν οκτώ
χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ,
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν
τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακό-
σια εβδομήντα οκτώ ευρώ και
ογδόντα οκτώ λεπτά (134.678,88
€).
Ως ημερομην ία έν αρξης ηλεκτρ-
ον ικής υποβολής προσφ ορών
στο Εθν ικό Σύστημα Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 30-12-2022
και ως καταληκτική ημερομην ία
υποβολής των  προσφ ορών
στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov .gr του
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
31-01-2023 και ώρα 15:00μ.μ. Η
ηλεκτρον ική αποσφ ράγιση των
προσφ ορών  γίν εται τέσσερις
(4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής των  προσφ ορών , ήτοι 06-
02-2023  (ώρα 14:00μ.μ.)
Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί
αναγνωρισμένοι υποψήφιοι, ικα-
νοί να προσφέρουν τα προς προ-
μήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι
εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελ-
ητήριο ή επαγγελματική οργάνω-
ση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί,
Ενώσεις Προμηθευτών που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά και
Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι
υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλ-
λουν προσφορά στην Ελληνική
γλώσσα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομι-
κοί φορείς απαιτείται να διαθέ-
τουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογρ-
αφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
ακλουθώντας την σχετική διαδι-
κασία εγγραφής.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την
δυνατότητα να υποβάλλουν
προσφορά για μία ή περισσότερ-
ες ή για το σύνολο των ομάδων
των υπό προμήθεια ειδών. Οι
προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους προμηθευτές
τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες

από την επόμενη διενέργειας του
διαγωνισμού. Αντιπροσφορές
δεν γίνονται δεκτές.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται
από εγγύηση συμμετοχής υπέρ
του συμμετέχοντος για ποσό που
καλύπτει το 2% της προϋπολογι-
σθείσας αξίας της σύμβασης εκτός
ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο
συμμετέχοντας επιθυμεί τη
συμμετοχή του σε μία ή περισσό-
τερες από τις τρείς ομάδες, τότε η
εγγύηση συμμετοχής αφορά το
2%, της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης της/ων συγκεκριμέν-
ης/ων ομάδας/ων εκτός ΦΠΑ. Ο
οικονομικός φορέας στον οποίο
θα γίνει η κατακύρωση, υποχρε-
ούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με
το 4% της προϋπολογισθείσας
αξίας εκτός Φ.Π.Α.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε δώδεκα (12) μήνες από την
υπογραφή της και την ανάρτησή
της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Όλα τα σχετικά των τευχών του
διαγωνισμού βρίσκονται στα
γραφεία του Δήμου Χαϊδαρίου
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορ-
ούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα
Προμηθειών, Στρ. Καραϊσκάκη
138 & Επαύλεως, Τ.Κ. 12461,
2ος όροφος, 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 (συστηματικός αριθμός
180590) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ   ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Τμήμα Προμηθειών  

τηλ : 213 2047330

e mail :  mageiria@haidari.gr

Χαϊδάρι: 29-12-2022  

Αρ. Πρωτ.: 83709

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Διακηρύσσει

Αν οικτό κάτω των  ορίων  Ηλεκ-
τρον ικό Διαγων ισμό για τη
υπηρεσία με τίτλο «Προμήθεια e-
πλατφ όρμας για την  οικον ομική
αν άπτυξη και την  προβολή της
επιχειρηματικής – τουριστικής
δραστηριότητας και  πολιτιστι-
κής κληρον ομιάς του Δήμου
Χαϊδαρίου» (Υποέργο _2 πράξης
''Ψηφ ιακές υπηρεσίες Δ. Χαϊδα-
ρίου»), προϋπολογισμού
297.600,00€ Ευρώ συμπεριλαμ-
βαν ομέν ου του ΦΠΑ 24% . Ο
Διαγων ισμός θα γίν ει με σφ ρα-
γισμέν ες προσφ ορές και θα
αν ατεθεί με το κριτήριο την
πλέον  συμφ έρουσας από οικο-
ν ομική άποψη προσφ οράς
βάσει, της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, για την  υπηρ-
εσία, σύμφ ων α με τις τεχν ικές
προδιαγραφ ές και τους όρους
της υπ  ́ αριθμ πρωτ. 83708/29-
12-2022 Διακήρυξης, όπως καθ-
ορίζον ται από τον  Ν. 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,
Προμηθειών  και Υπηρεσιών
(ΦΕΚ 147/τ.Α /́08-08-2016). 

Ως ημερομην ία έν αρξης ηλεκτρ-
ον ικής υποβολής προσφ ορών
στο Εθν ικό Σύστημα Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 30-12-2022
και ως καταληκτική ημερομην ία
υποβολής των  προσφ ορών
στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov .gr του
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
01-02-2023 και ώρα 15:00μ.μ. Η
ηλεκτρον ική αποσφ ράγιση των
προσφ ορών  γίν εται τέσσερις
(4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής των  προσφ ορών , ήτοι 08-
02-2023  (ώρα 14:00μ.μ.)
Στη διαδικασία γίν ον ται δεκτοί
αν αγν ωρισμέν οι υποψήφ ιοι,
ικαν οί ν α προσφ έρουν  τις
υπηρεσίες, οι οποίοι θα είν αι
εγγεγραμμέν οι στο οικείο επιμελ-
ητήριο ή επαγγελματική οργάν ω-
ση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπα, Συν εταιρισμοί,
Εν ώσεις Προμηθευτών  που
υποβάλλουν  κοιν ή προσφ ορά
και Κοιν οπραξίες Προμηθευ-
τών . Οι υποψήφ ιοι αν άδοχοι θα
υποβάλλουν  προσφ ορά στην
Ελλην ική γλώσσα.
Για την  συμμετοχή στο διαγων ι-
σμό οι εν διαφ ερόμεν οι οικον ο-
μικοί φ ορείς απαιτείται ν α διαθ-
έτουν  ψηφ ιακή υπογραφ ή,
χορηγούμεν η από πιστοποι-
ημέν η αρχή παροχής ψηφ ιακής
υπογραφ ής και ν α εγγραφ ούν
στο ηλεκτρον ικό σύστημα
ΕΣΗΔΗΣ ακλουθών τας την  σχε-
τική διαδικασία εγγραφ ής.
Οι εν διαφ ερόμεν οι έχουν  την
δυν ατότητα ν α υποβάλλουν
προσφ ορά (για την  συν ολική
προκηρυχθείσα ποσότητα. Οι
προσφ ορές ισχύουν  και
δεσμεύουν  τους προμηθευτές
για εκατόν  ογδόν τα (180) ημέρες
από την  επόμεν η διεν έργειας
του διαγων ισμού. Αν τιπροσφ ο-
ρές δεν  γίν ον ται δεκτές.

Κάθε προσφ ορά συν οδεύεται
από εγγύηση συμμετοχής υπέρ
του συμμετέχον τος για ποσό
που καλύπτει το 2%  της προϋ-
πολογισθείσας αξίας της σύμβα-
σης εκτός ΦΠΑ. 

Ο οικον ομικός φ ορέας στον
οποίο θα γίν ει η κατακύρωση,
υποχρεούται ν α καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης για
ποσό ίσο με το 4%  της προϋπο-
λογισθείσας αξίας εκτός Φ.Π.Α.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται σε δέκα οκτώ (18) μήν ες από
την  υπογραφ ή της και την
αν άρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Όλα τα σχετικά των  τευχών  του
διαγων ισμού βρίσκον ται στα
γραφ εία του Δήμου Χαϊδαρίου
όπου οι εν διαφ ερόμεν οι μπορ-
ούν  τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες ν α λαμβάν ουν  γν ώση
(Τμήμα Προμηθειών , Στρ. Καραϊ-
σκάκη 138 & Επαύλεως, Τ.Κ.
12461, 2ος όροφ ος, τηλ.
2132047330-317) 

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης
του διαγων ισμού θα αν αρτηθεί
σε ηλεκτρον ική μορφ ή (.pdf)
στην  διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov .gr του
ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός αριθμός
180596) και του ΚΗΜΔΗΣ.
Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση
στη Συγγραφ ή Υποχρεώσεων
και τα λοιπά τεύχη του παρόν τος
διαγων ισμού στην  ιστοσελίδα
του Δήμου Χαϊδαρίου
www.haidari.gr. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ   ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
Τμήμα Προμηθειών  
τηλ : 213 2047330
e mail :  mageiria@haidari.gr

Χαϊδάρι: 29-12-2022  

Αρ. Πρωτ.: 83707

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Διακηρύσσει

Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρ-
ονικό Διαγωνισμό για τη υπηρ-
εσία με τίτλο «Συστήματος ενο-
ποίησης υποδομών και πληροφ-
οριών για την αναβάθμιση της
διοικητικής ικανότητας του
Δήμου Χαϊδαρίου» (Υποέργο_1
στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφια-
κές υπηρεσίες Δήμου Χαϊδαρίου»
προϋπολογισμού 1.954.835,82€
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24%. Ο Διαγωνισμός θα
γίνει με σφραγισμένες προσφο-
ρές και θα ανατεθεί με το κριτήρ-
ιο την πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς
βάσει, της βέλτιστης σχέσης ποι-
ότητας – τιμής, για την παροχή
της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της υπ΄ αριθμ πρωτ.
83706/29-12-2022 Διακήρυξης
Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 18595),
όπως καθορίζονται από τον Ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-
σιών (ΦΕΚ 147/τ.Α /́08-08-2016).
Αναλυτικά:
ΤΜΗΜΑ 1: «Υπηρεσίες και εφαρ-
μογές διοικητικής οργάνωσης
γεωχωρικών δεδομένων»,
εκτιμώμενης αξίας διακοσίων
σαράντα τεσσάρων χιλιάδων
οκτακοσίων εβδομήντα πέντε
ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά
(244.875,82€) συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α. 24%
ΤΜΗΜΑ 2: «Υπηρεσίες αναβάθμι-
σης της ικανότητας δικτύωσης και
ανταλλαγής πληροφοριών με
ασφάλεια», εκτιμώμενης αξίας
διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων
διακοσίων ευρώ (223.200,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%
ΤΜΗΜΑ 3: «Υπηρεσίες Ψηφια-

κού μετασχηματισμού και επιτελι-
κής οργάνωσης», εκτιμώμενης
αξίας εξακοσίων δέκα οκτώ χιλιά-
δων επτακοσίων εξήντα  ευρώ
(618.760,00€) συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α. 24%
ΤΜΗΜΑ 4: «Υπηρεσίες αναβάθμι-
σης παροχής διοικητικών υπηρε-
σιών προς τους πολίτες»,
εκτιμώμενης αξίας εκατόν είκοσι
τέσσερεις χιλιάδες ευρώ
(124.000,00€) συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α. 24%
ΤΜΗΜΑ 5: «Σύστημα Κλειστού
Κυκλώματος Τηλεόρασης»,
εκτιμώμενης αξίας επτακόσιες
σαράντα τέσσερεις χιλιάδες ευρώ
(744.000,00€) συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α. 24%.
Ως ημερομην ία έν αρξης ηλεκτρ-
ον ικής υποβολής προσφ ορών
στο Εθν ικό Σύστημα Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 30-12-2022
και ως καταληκτική ημερομην ία
υποβολής των  προσφ ορών  στη
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov .gr του
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
01-02-2023 και ώρα 15:00μ.μ. Η
ηλεκτρον ική αποσφ ράγιση των
προσφ ορών  γίν εται τέσσερις
(4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής των  προσφ ορών , ήτοι 08-
02-2023  (ώρα 14:00μ.μ.)
Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί
αναγνωρισμένοι υποψήφιοι, ικα-
νοί να προσφέρουν τις υπηρ-
εσίες, οι οποίοι θα είναι εγγεγρ-
αμμένοι στο οικείο επιμελητήριο
ή επαγγελματική οργάνωση,
δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσω-
πα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις
Προμηθευτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά και Κοινοπρ-
αξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφι-
οι ανάδοχοι θα υποβάλλουν
προσφορά στην Ελληνική
γλώσσα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομι-
κοί φορείς απαιτείται να διαθέ-
τουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογρ-
αφής και να εγγραφούν στο ηλεκ-
τρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ακλο-
υθώντας την σχετική διαδικασία
εγγραφής.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την
δυνατότητα να υποβάλλουν προ-

σφορές υποβάλλονται (για την
συνολική προκηρυχθείσα ποσότ-
ητα κάθε τμήματος) για ένα ή περ-
ισσότερα από τα ανωτέρω τμήμα-
τα (Πακέτα Εργασίας). Οι προσφ-
ορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
προμηθευτές για διακόσιες
ογδόντα (280) ημέρες από την
επόμενη διενέργειας του διαγωνι-
σμού. Αντιπροσφορές δεν γίνον-
ται δεκτές.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται
από εγγύηση συμμετοχής υπέρ
του συμμετέχοντος για ποσό που
καλύπτει το 2% της προϋπολογι-
σθείσας αξίας της σύμβασης εκτός
ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο συμμε-
τέχοντας επιθυμεί τη συμμετοχή
του σε ένα ή περισσότερα από τα
πέντε τμήματα, τότε η εγγύηση
συμμετοχής αφορά το 2%, της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
του/ων συγκεκριμένου/ων τμήμα-
τος/ων εκτός ΦΠΑ. Ο οικονο-
μικός φορέας στον οποίο θα γίνει
η κατακύρωση, υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλε-
σης για ποσό ίσο με το 4% της
προϋπολογισθείσας αξίας εκτός
Φ.Π.Α.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε δώδεκα (12) μήνες από την
υπογραφή της και την ανάρτησή
της στο ΚΗΜΔΗΣ.
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 (συστηματικός αριθμός
180595) 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
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ΠΠρροολληηππττιικκοοίί  έέλλεεγγχχοοιι  γγιιαα  ττοονν  ΚΚοορρωωννοοίίοο
σσττοο  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΠΠααρρααλλίίααςς

Λ
ίγο πριν  τα Χριστούγεν ν α
πραγματοποιήθηκε προλ-
ηπτικός έλεγχ ος για τον

Κορων αίο στο Β' Κ.Α.Π.Η (Παρ-
αλίας) Ασπροπύργου από το εξει-
δικευμέν ο ν οσηλευτικό προσω-
πικό του Οργαν ισμού Άθλησης και
Φρον τίδας Νεολαίας και 3ης

Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύρ-
γου... 

Παρόν τες ο Πρόεδρος του
Οργαν ισμού κ. Ι. Κατσαρός και ο
Αν τιπρόεδρος κ. Αν τ. Κον αξής, οι
οποίοι μετέφεραν  τις ευχ ές του
Δημάρχ ου Ασπροπύργου κ. Νικ.
Μελετίου... εν ώ  προσέφεραν

δωρεάν  τεστ στα μέλη προκειμέ-
ν ου ν α ελεγθουν  εκ ν έου λίγο
πριν  την  αλλαγή του χ ρόν ου...

Θερμές ευχ αριστίες στην  Τμημα-
ταρχ η  Υγείας του Οργαν ισμού κα
Ε. Φωτόπουλου και την
Νοσηλεύτρια κα Σ. Φιν ετη για την
συμβολή τους...

Δωρεάν Rapid Test για
όλους σήμερα 

στο Δημαρχείο Αχαρνών

Γν ωστοποιείται  ότι το ΚΕΠ της Δημοτική Εν ότητας Φυλής θα παραμείν ει κλειστό
κατά την  απογευματιν ή βάρδια, την  Πέμπτη 29 και την  Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου
2022 καθώς και την  Δευτέρα 2 και την  Τρίτη 3 Ιαν ουαρίου 2023 λόγω κρουσμάτων
cov id.  

Κλειστά τα ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Φυλής
κατά την απογευματινή βάρδια λόγω κρουσμά-

των covid

Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Σεισμικού 
Κινδύνου για τα 4,9 Ρίχτερ: «Δεν μπορεί να 
αποκλειστεί νέος ισχυρός μετασεισμός»

Σ
ε συν έχ εια της ισχ υρής σεισμικής δόν ησης μεγέθους 4,9 Ρίχ τερ που εκδηλώθη-
κε προχ θες στα Ψαχ ν ά της Εύβοιας, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Χρή-
στος Στυλιαν ίδης ζήτησε εκ ν έουχ θες Πέμπτη τη σύγκληση της Επιτροπής

Εκτίμησης Σεισμικού Κιν δύν ου του ΟΑΣΠ, προκειμέν ου ν α εξετάσει τα ν εότερα
στοιχ εία που αφορούν  στην  εξέλιξη του φαιν ομέν ου.
Περισσότεροι από 100 σεισμοί έως 3,5 Ρίχ τερ έχ ουν  σημειωθεί μετά τα 4,9 Ρίχ τερ

με επίκεν τρο τα Ψαχ ν ά Ευβοίας εν ώ, σύμφων α με του ειδικούς «δεν  μπορεί ν α
αποκλειστεί η πιθαν ότητα εκδήλωσης ισχ υρού μετασεισμού».
Σύμφων α με τα ομόφων α πορίσματα της Επιτροπής, που συν εδρίασε ήταν :
Η μέχ ρι τώρα σεισμική δραστηριότητα στην  ευρύτερη περιοχ ή των  Ψαχ ν ών  περι-

λαμβάν ει, εκτός από τον  χ τεσιν ό σεισμό μεγέθους 4,9 της κλίμακας Ρίχ τερ, περισ-
σότερους από 100 σεισμούς με μέγιστο μέγεθος το 3,5. Η διάσταση της σεισμικής
ακολουθίας είν αι συμβατή με το μέγεθος του μεγαλύτερου σεισμού και τα μεγέθη των

μετασεισμών  είν αι σχ ετικά μικρά,
επομέν ως δεν  μπορεί ν α αποκλει-
στεί η πιθαν ότητα εκδήλωσης ισχ υρ-
ού μετασεισμού.
Όλες οι δυν άμεις της Πολιτικής Προ-
στασίας, της Πυροσβεστικής, συμπε-
ριλαμβαν ομέν ων  και των  ΕΜΑΚ,
παραμέν ουν  σε αυξημέν η ετοιμότ-
ητα.«Δίν ουμε συγκεκριμέν ες οδηγίες
στις αρχ ές και στην  Περιφέρεια προ-
κειμέν ου ν α θέσουν  σε ετοιμότητα

και ν α επαν εξετάσουν  το σχ έδιο εγκέλαδος 2» τόν ισε ο Δρ. Ευθύμιος Λέκκας, πρόε-
δρος ΟΑΣΠ.
Στους πολίτες συστήν εται:
(α) ν α αποφεύγουν  την  είσοδο και την  παραμον ή τους σε κτίρια που τυχ όν  έχ ουν
υποστεί βλάβες ή έχ ουν  χ αρακτηριστεί προσωριν ά «Μη Κατοικήσιμα» από τα αρμό-
δια κλιμάκια μηχ αν ικών  και
(β) ν α επιλέγουν  ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίν ησή τους μέσα στον  αστικό
ιστό.
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Τηρώντας το
έθιμο των
τελευταίων
χρόνων...
που μας

στέρησε για 2
χρονιά ο 

κορωνοίος...
πραγματοποι-

ουμε ξανά
φετος μια γιο-
ρτή για τους
μικρούς και
μεγάλους

φίλους μας
στο φιλόξενο
ΚΑΠΗ Παρ-

αλίας Ασπρ-
οπύργου....
Σας περιμέ-

νουμε όλους
να υπο-

δεχτούμε με
χαρά, δώρα
και μουσική
το νέο έτος...

Χρόνια
πολλά... 
Καλή και

ευλογημένη
χρονιά...

ΝΝυυχχττεερριιννήή  ααννάάδδεειιξξηη  
εεμμββλληημμααττιικκώώνν  σσηημμεείίωωνν  ττηηςς  ΦΦυυλλήήςς
μμεε  εεννεερργγεειιαακκόό  φφωωττιισσμμόό

Ε
ικόν ες που αν αδεικν ύουν  με τον  καλύτερο
τρόπο χ αρακτηριστικά σημεία της Δημοτικής
Εν ότητας Φυλής αν τικρίζουν  πλέον  οι διερχ ό-

μεν οι οδηγοί αλλά και οι χ ιλιάδες επισκέπτες της μον α-
δικής “γων ίας” της Αττικής σε απόσταση μόλις 25 χ λμ.
από την  Αθήν α.

Η εγκατάσταση εν εργειακά αποδοτικών  φωτιστικών
σωμάτων  και προβολέων  τεχ ν ολογίας LED, με σκοπό
την  αν άδειξη χ αρακτηριστικών  σημείων  της Δημοτικής
Εν ότητας Φυλής είν αι πλέον  γεγον ός. Η παρέμβαση
πραγματοποιήθηκε σε τρία σημεία στην  περιοχ ή της
εισόδου στην  Δ.Ε. Φυλής καθώς και του Σταυρού που
βρίσκεται κον τά στο ξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία.

Με το εν  λόγω έργο, ο Δήμος Φυλής στοχ εύει στην
αν άδειξή και αν αβάθμιση της αισθητικής του εικόν ας 

κατά τις βραδιν ές ώρες, τη διευκόλυν ση της προ-
σβασιμότητας των  επισκεπτών  αλλά και την  εξοι-
κον όμηση εν έργειας με γεν ικότερη βελτίωση του εξω-
τερικού φωτισμού.

Έτσι μέσα από έν α άρτιο αποτέλεσμα θερμής και
απαλής έν τασης, ώστε ν α μη διαταράσσεται το
οικοσύστημα, αν αδεικν ύον ται τα 3 σημεία εισόδου της
Φυλής με υπαίθριο φωτισμό χ αρακτηριστικών  βράχ ων
και μικρών  σπηλαίων  στην  είσοδο του Οικισμού.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι για την  επίτευξη του επι-
διωκόμεν ου αποτελέσματος έχ ουν  επιλεγεί ειδικά φωτι-
στικά διαφορετικής δέσμης αν άλογα με το σημείο αν α-
φοράς. 

Επίσης υπάρχ ει ειδική μέριμν α ώστε ν α μη δημιουρ-
γούν ται προβλήματα ορατότητας, στους διερχ όμεν ους
οδηγούς και στους κατοίκους.

Την  ικαν οποίηση του για το άρτιο αποτέλεσμα, εξέφ-
ρασε ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο οποίος
με στοχ ευμέν α έργα και σταθερά βήματα, υλοποιεί το
όραμα της μετατροπής της Φυλής σε σημαν τικό τουρι-
στικό προορισμό.

“Ευχ αριστώ την  Αν τιδήμαρχ ο Φυλής Ελέν η Λιάκου
που προχ ώρησε με ταχ ύτατους ρυθμούς έν α ακόμη
έργο που αν αδεικν ύει το φυσικό κάλος που μον αδικού
αυτού προορισμού που κοσμεί τον  τόπο μας και
χ αρίζει ν έες προοπτικές για διάφορες μορφές τουρι-
σμού. 

Θα συν εχ ίσουμε με αμείωτο ζήλο μέχ ρι ν α εκπληρ-
ωθεί συν ολικά το όραμά μας” δήλωσε σχ ετικά ο Δήμα-
ρχ ος.

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ανακοίνωση του Α’ Επιλαχόντα
Βουλευτή ΝΔ Δυτικής Αττικής 

Σταμάτη Πουλή για την έγκριση από τη
Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ  του έργου

δημιουργίας Φοιτητικών Εστιών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ύψους

64,5 εκατ.€

Η χ ρον ιά αυτή κλείν ει με μία εμβληματική επιτυχ ία για
το Δήμο Φυλής και για το μέλλον  της Δυτικής Αττικής
καθώς εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ
το έργο δημιουργίας Φοιτητικών  Εστιών  του Παν επι-
στημίου Δυτικής Αττικής ύψους 64,5 εκατ.€!
Αποτελεί για εμέν α τη μεγαλύτερη χ αρά και ικαν ο-

ποίηση της μέχ ρι τώρα εν ασχ όλησής μου με τα
κοιν ά, καθώς συμμετείχ α εν εργά από την  αρχ ή στην
ωρίμαν ση και προώθηση του έργου ως Σύμβουλος
Αν άπτυξης του Δήμου Φυλής. 2 χ ρόν ια σκληρής δου-
λειάς έπιασαν  τόπο!

Έν α έργο με έν τον ο αν απτυξιακό, οικον ομικό αλλά
και κοιν ων ικό αποτύπωμα, που βάζει δυν αμικά τον
Δήμο Φυλής αλλά και την  Δυτική Αττική ευρύτερα
στον  Χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την
καθιστά προορισμό και πόλο έλξης για τους ν έους της
Πατρίδας μας!

Η Δυτική Αττική αποκτά στο Δήμο Φυλής την
πρώτη της Παν επιστημιούπολη! Έν α έργο με πολ-
λαπλά οφέλη που αν αβαθμίζει μια ολόκληρη περιοχή,
που θα φέρει επιπλέον  κύκλο εργασιών  περίπου 7
εκατ. ευρώ ετησίως στην  τοπική οικον ομία, φέρν ον -
τας πν οής ζωής, αν αν έωσης και αν άπτυξης.

Έν α έργο για το οποίο δουλέψαμε σκληρά με τον
Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού και τον  Πρύταν η
του ΠΑΔΑ Παν αγιώτη Καλδή, έχ ον τας από την
πρώτη στιγμή την  στήριξη του Υπουργού Αν άπτυξης
Άδων ι Γεωργιάδη, του Αν απληρωτή Υπουργού Νίκου
Παπαθαν άση, της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κερα-
μέως και του Υφυπουργού  Άγγελου Συρίγου.
Αποδεικν ύον τας έτσι ότι όταν  υπάρχ ουν  άν θρωποι

με γν ώσεις και όρεξη για δουλειά, τότε τα αποτελέσμα-
τα για το μέλλον  του τόπου μας και των  συμπολιτών
μας είν αι λαμπρά!

Συν εχ ίζουμε για την  Δυτική Αττ ική που μαςΣυν εχ ίζουμε για την  Δυτική Αττ ική που μας
αξίζει!αξίζει!
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Η
κατάμεστη αίθουσα του
Δημοτικού Κινηματοθέατρου
«ΓΑΛΑΞΙΑΣ», πλημμύρισε

από παιδικές φωνές με αφορμή την
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή και των
πέντε Παιδικών Σταθμών του
Δήμου Ασπροπύργου. 

Την εκδήλωση άνοιξε η Αντιδήμα-
ρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παι-
δείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κα.
Σοφία Μαυρίδη, η οποία καλωσόρι-
σε τους παρευρισκόμενους, ευχαρ-
ιστώντας τους για την εμπιστοσύνη
που δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια
στους Σταθμούς του Δήμου αλλά και
το άρτια εξειδικευμένο παιδαγωγικό
προσωπικό. Έκανε ιδιαίτερη μνεία
στο εμπλουτισμένο παιδαγωγικό
πρόγραμμα, που φέτος περιλαμβά-
νει κλασσική μουσική σε συνερ-
γασία με καθηγήτρια μουσι-
κής-σοπράνο και καθηγητή
του Παιδαγωγικού Τμήματος
του Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου, καθώς και θεατρικό
παιχνίδι σε συνεργασία με
καταξιωμένους καλλιτέχνες
θεατρικής σχολής και τους
ευχήθηκε καλές γιορτές.

Οι λιλιπούτειοι  μαθητές
μαζί με τις οικογένειές τους
είχαν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν την θεατρική παρά-
σταση «Γλυκά Χριστούγεν-
να» του Ευθύμη Ζησάκη,
που έστειλε ένα πολύ
σημαντικό μήνυμα για την
αξία της προσφοράς, η
οποία φέρνει την αληθινή
ευτυχία. Στο τέλος της παρά-
στασης τα μικρά αστεράκια έψαλαν τα
κάλαντα σκορπώντας συγκίνηση.

Στη συνέχεια, η Αντιδήμαρχος
μοίρασε στα παιδιά δώρα καθώς και
χειροποίητες κατασκευές που
δημιούργησαν τα ίδια  με τις παιδα-
γωγούς. Μεγάλη έκπληξη της βρα-
διάς ήταν οι 200 δωροκάρτες που
δόθηκαν σε όλες τις μητέρες, μια

ευγενική χορηγία της κ. Βίλης
Πέτρουλα-Καμπόλη, General
Manager της Beauty Clinic του
Δερματολογικού Κέντρου του Πολ-
υιατρικού Διαγνωστικού Κέντρου
Ασπροπύργου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Σαββίδης
Παντελής, ο Πρόεδρος του Οργανι-
σμού Άθλησης, Φροντίδας και
Τρίτης Ηλικίας, κ. Κατσαρός Ιωάν-
νης, ο Αντιπρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ
και Πρόεδρος του Συλλόγου
Κατοίκων Παραλίας Ασπροπύργου,
κ. Κοναξής Αντώνιος, ο πολιτευτής
Δυτικής Αττικής, κ. Τσώκος
Ανδρέας, ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου «Εθελοντές σε Φωλιά Αετού»,
κ. Παπαχίου Χρήστος, η Εικα-

στικός-Καλλιτέχνιδα, κα. Αιμιλία
Μπουρίτη και ο Διευθυντής του
Κέντρου Λογιστικών Εφαρμογών, κ.
Γκούντας Νικόλαος.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και
η Αντιδήμαρχος, με αφορή τη δια-
κοπή  των μαθημάτων της Εκμάθη-
σης της Ρωσικής Γλώσσας για τις

εορταστικές ημέρες,
επισκέφθηκαν τους
μαθητές και  τις Καθη-
γήτριες των τμημάτων,
προσφέροντάς τους
συμβολικά αναμνηστικά,
τα οποία προμηθεύτηκαν από το
Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παι-
διού». Μέσα σε γιορτινό κλίμα
αντάλλαξαν ευχές για Καλές Γιορτές

με Υγεία, Υπομονή, Πίστη, Θάρρος
και για μια Καλή και Δημιουργική
Χρονιά με περισσότερη όρεξη για
μάθηση. 

ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΗΗ  δδιιααχχρροοννιικκήή  αξία της προσφοράς στα παιδιά και η αληθινή ευτυχία 
ήταν το μήνυμα των άρτια οργανωμένων εορταστικών δράσεων  
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Συνεχής η συνεργασία της Περιφέρειας με
το Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού για τα
εμβληματικά έργα πολιτισμού στην Αττική,
με πόρους του ΠΕΠ Αττικής

Γ. Πατούλης: «Όραμά μας να γίνει η Αττική παγκό-
σμιο πολιτιστικό brand name»

Η
πορεία των εμβληματικών έργων πολιτισμού που
υλοποιούνται στην Αττική με πόρους από το ΠΕΠ
Αττική «2014-2020» αλλά και ο σχεδιασμός για τη

νέα προγραμματική περίοδο, ήταν αντικείμενο της συνάν-
τησης εργασίας της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λίνας Μενδώνη με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο
Πατούλη, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περ-
ιφέρειας.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης ο Γ. Γραμματέας
Πολιτισμού Γ. Διδασκάλου και ο Προϊστάμενος της Διαχειρι-
στικής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης και ο προϊστάμε-
νος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟΑ Γιάννης Μυλωνάς.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
υποδομών και δράσεων πολιτισμού το οποίο θα αποτελέσει
τον οδηγό για τις χρηματοδοτήσεις του νέου Περιφερειακού
προγράμματος Αττικής 21-27. Συγκεκριμένα:

Στο πρόγραμμα Αττική 2021-2027 προβλέπεται η υλο-
ποίηση μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)
για τον πολιτισμό, για έργα πολιτιστικής κληρονομιάς, η
οποία θα χρηματοδοτηθεί από το στόχο πολιτικής 5 του προ-
γράμματος. 

Στο νέο πρόγραμμα Αττική 2021-2027 θα συνεχιστεί η
χρηματοδότηση των πολιτιστικών θεσμών του σύγχρονου 

πολιτισμού (Art Athina, Athens Biennale, Ελληνικό Φεστι-

βάλ,  κλπ).Ενδεικτικά έργα που θα υλοποιηθούν είναι μεταξύ
άλλων:  το κτήριο επί της Σταδίου 47 που θα φιλοξενήσει το
Θεατρικό Μουσείο, έργα στο Τατόι, έργα στον Ναό του
Ηφαίστου, τον Ναό του Ολυμπίου Διός, στο Εθνικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο, στον Αρχαιολογικό χώρο του Ραμνούντα.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση, ολοκληρώθηκαν
σημαντικά έργα που εκκρεμούσαν για δεκαετίες, αναδεικ-
νύοντας εμβληματικά πολιτιστικά τοπόσημα της Αττικής.
Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η ολοκλήρωση των νέων
κτιρίων του Ωδείου Αθηνών που εγκαινιάστηκαν πρόσφατα,
η ανακαίνιση της Εθνικής Πινακοθήκης, το Μουσείο Νεότερ-
ου Ελληνικού Πολιτισμού, το κτίριο του Παλαιού Μουσείου
της Ακρόπολης, οι εργασίες συντήρησης του ναού του
Ολυμπίου Διός και ο Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας. 

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια διέθεσε μέσα από το ΠΕΠ
Αττικής 2014-2020, 61 εκ. ευρώ για 24 έργα ενίσχυσης και
ανάδειξης υποδομών πολιτισμού μητροπολιτικής εμβέλειας,
καθώς και 13,7 εκ. ευρώ για 13 δράσεις σύγχρονου πολιτι-
σμού. 

Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στην αγαστή και ιδιαίτερα
εποικοδομητική συνεργασία του Υπουργείου τόσο με τον
Περιφερειάρχη όσο και με τα στελέχη της Διαχειριστικής
Αρχής της Περιφέρειας και υπογράμμισε πως η κοινή συντο-
νισμένη προσπάθεια για την ανάδειξη του πολιτιστικού
προϊόντος της Αττικής θα συνεχιστεί με τους ίδιους εντατι-
κούς ρυθμούς. 

Ο Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε πως με το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού και προσωπικά με την κ. Μεν-
δώνη διατηρεί μία άψογη συνεργασία, επαναδιατύπωσε την
ισχυρή βούληση της διοίκησης της Περιφέρειας να
συνεχίσει να επενδύει στον πολιτισμό, αξιοποιώντας τους
πόρους του ΠΕΠ Αττικής για εμβληματικά έργα που θα
ισχυροποιήσουν, την πολιτιστική ταυτότητα της Αττικής και θα
συμβάλουν στην καθιέρωσή της ως ένα ισχυρό brand name
στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη.

Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός για την αξιοποίηση των
πόρων του ΠΕΠ Αττική 2014-2020 αποδίδει καρπούς, όπως
διαπιστώνει κανείς από τα έργα που ήδη υλοποιούνται.
Στόχος μας είναι και στη νέα προγραμματική περίοδο να
συνεχίσουμε να στηρίζουμε χρηματοδοτικά σημαντικά έργα
πολιτισμού, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους
χτίζοντας το μεγάλο όραμα μας για την περαιτέρω ανάδειξη
της Αττικής σε ένα ισχυρό παγκόσμιο πολιτιστικό
brand name για τον πολιτισμό, ένα όραμα που συμμερίζεται
και η ηγεσία του Υπουργείου. 

Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά την κ. Μενδώνη για

την άριστη συνεργασία, τις υπηρεσίες που εργάζονται για
την υλοποίηση των έργων, τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφ-
έρειάς μας και ιδιαίτερα τον Προϊστάμενο κ. Δρόση, καθώς
όλοι με τις ενέργειές τους συμβάλλουν στο να συγκαταλέγε-
ται η Περιφέρεια Αττικής μεταξύ των πρώτων στην απορρ-
όφηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς αυτή τη
στιγμή το ποσοστό απορρόφησης είναι στο 98%. Είμαστε
έτοιμοι, να συνεχίσουμε αυτή την ανοδική πορεία και στη νέα
προγραμματική περίοδο, συνεχίζοντας την στενή συνερ-
γασία με το υπουργείο Πολιτισμού και γενικότερα με την
κεντρική κυβέρνηση. 
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Τ
έσσερις κατηγορίες καταναλωτών ρεύματος
θα πάρουν κρατική επιδότηση από 330
ευρώ έως 378 ευρώ ανά μεγαβατώρα

στους λογαριασμούς τους μετά την Πρωτοχρονιά.

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμο-
λογίου

Επιδότηση ύψους 378 ευρώ ανά μεγαβατώρα θα
λάβουν τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Υπενθυμίζεται ότι
στο ΚΟΤ εντάσσονται ευάλωτα νοικοκυριά τα
οποία θα πρέπει πληρούν τις παρακάτω προϋ-
ποθέσεις

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να αφορά σε
κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του.

Η παροχή ρεύματος να είναι στο όνομά του ή στο
όνομα του/της συζύγου του.

Η κατανάλωση της κύριας κατοικίας του να είναι
τουλάχιστον 200 kWh ανά 4μηνο και η 4μηνιαία
κατανάλωση να μην υπερβαίνει τα ανώτατα όρια

κατανάλωσης που ορίζονται για την κατηγορία
δικαιούχου ΚΟΤ στην οποία ανήκει.

Τα οικιακά τιμολόγια ρεύματος για κατανάλωση
από 501 έως 1000 κιλοβατώρες

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ
Η επιδότηση είναι 280 ευρώ ανά μεγαβατώρα

για κατανάλωση από 501 έως 1000 κιλοβατώρες.
Εάν ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% τη μέση
ημερήσια κατανάλωση τότε η επιδότηση αυξάνεται
κατά 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή μπορεί να
λάβει επιδότηση 330 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Οι καταναλωτές οικιακών τιμολογίων και οι αγρ-
ότες

Επιδότηση ύψους 300 ευρώ λαμβάνουν όσοι
καταναλώνουν έως 500 κιλοβατώρες ανά μεγα-
βατώρα. Το ίδιο ποσό επιδότησης λαμβάνουν και
οι αγρότες. Σημειώνεται η επιδότηση αυτή είναι
οριζόντια.

Ηλεκτρικό ρεύμα (οικιακά τιμολόγια)

Η επιδότηση είναι 330 ευρώ ανά μεγαβατώρα
για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες.

Ρεύμα: Ποιοι θα λάβουν κρατική 
επιδότηση πάνω από 330 ευρώ 
μετά την Πρωτοχρονιά
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Επιστροφή του Γιάννη Πορανίδη
στον Αστέρα Μαγούλας

Στο πρόσωπο του 33χρονου τερματοφύλακα η
ομάδα του Αστέρα Μαγούλας βρίσκει έναν
ποδοσφαιριστή που με την εμπειρία του θα
αποτελέσει ακόμα μια αξιόπιστη επιλογή κάτω
από τα γκολπόστ για τον προπονητή Δήμο
Ρόκκα.
Ο Γιάννης Πορανίδης, είναι γνώστης του πρω-
ταθλήματος της ΕΠΣΔΑ καθώς πέρυσι αγωνίζον-
ταν στον Βύζα Μεγάρων, ενώ έχει ακόμη αγωνι-
στεί στην Λαμπερή Ελευσίνας, στον Αστέρα
Μαγούλας, στον Άτταλο Νέας Περάμου, στον
Ασπρόπυργο, στον Μανδραϊκό, ΠΑΟΚ Μάνδρ-
ας, Μεγαρικό.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ:
Ευχαριστήριο...
Συγχαρητήριο μήνυμα έστειλε η
ακαδημία του Μανδραικού ΑΟ
στην αντίστοιχη του Κεραυνού
Κερατέας. Αναλυτικά.

<<Ευχαριστούμε τον Κεραυνό
Κερατέας που φιλοξένησε την
Ακαδημία μας στις εγκαταστάσεις
τους. Τα παιδιά  χάρηκαν όμορ-
φο ποδόσφαιρο κοντά σε έμπει-
ρους προπονητές.
Ο τεχνικός διευθυντής μας
Mιχάλης Βλάχος θα συνεχίσει
τέτοιες εκπαιδευτικες πρωτο-
βουλίες δίνοντας πλούσιες
ποδοσφαιρικές παραστάσεις στα
παιδιά μας.
Στην πρώτη φωτο ο Μιχάλης
Βλάχος με το τεχνικό επιτελείο
του Κεραυνου και στη 2η φωτό
με την ομαδάρα του το εφηβικό
του Μανδραικού.

Kύπελλο ΕΠΣΔΑ: Στην επόμενη
φάση ο Πανελευσινιακός 5-2 τον
Μεγαρικό
Για την  3η αγων ιστική
του 2ου ομίλου της 3ης
φάσης του κυπέλλου
στην  Δυτική Αττική ο
Παν ελευσιν ιακός
επικράτησε στο δημοτικό
στάδιο <<Κοσμάς
Παπαν ικολάου>> του
Μεγαρικού με 5-2 και με
δύο ν ίκες(Βύζα 3-1)
πέρασε στην  επόμεν η
φάση του θεσμού. Τα τέρματα της ομάδας του Γιάν ν η

Μάγγου σημείωσαν  οι: Μίσκου 10′ Κρητικός 42′
Κακοσίμος (57’75’) Γεμιστός 82′. Για λογαριασμό της
ομάδος του Μεγαρικού σκόραρε ο Μαρούδης (62′ 68′).
Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Αλιάγας. Βοηθοί:
Καραγιάν ν ης-Οικον όμου.
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ(προπον ητής Ζήσης Ζήκος):Χόν τος,
Φρυγαν άς(85′ λ.τρ) Δρυμούσης , Πέππας, Χάν της
Χριστόφορος, Μαρούδης, Ρομάριο, Κόρμαλης,
Κών στας, Γκίν ης( Χάν της Παν τελής),
Καστάν ης(Δουμέν ης

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 6
ΒΥΖΑΣ 3
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 0

ΑΝ.ΤΣ.
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Αγωνιστικό έτος 2022-2023

Κλείνουμε σε λίγες μέρες το πρώτο
μισό της αγωνιστικής χρονιάς και
ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο μισό
που ξεκινάει με την έλευση του νέου
έτους.

Πέρασαν σχεδόν 4,5 μήνες με πολύ
αγάπη , υπομονή, επιμονή και μερά-
κι για τα παιδιά!
Είδαμε να έρχεται δίπλα μας η τοπι-
κή κοινωνία και  να μας υπο-
στηρίζουν άνθρωποι με κοινό όραμα
για τα παιδιά.

Ευχαριστούμε το Νέο Φροντιστήριο
Άνω Λιόσια & Εκπαιδευτικό Κέντρο
Γλωσσών Μαρία Γιαχαλή που ήρθαν
μαζί μας δείχνοντας εμπιστοσύνη στο
όραμα μας και δείξανε έμπρακτα ότι
βρίσκονται δίπλα στα παιδιά με πολύ
αγάπη και ενδιαφέρον!
4,5 μήνες που ο καθένας σεβόμενος
τον ρόλο του και αγαπώντας την
ευθύνη του ,έδωσε τον καλύτερο
δυνατό εαυτό του για να είμαστε σε
θέση να αποχαιρετούμε το 2022 και
να υποδεχόμαστε το 2023 σε λίγες

ημέρες γεμάτοι ελπίδες και χαρά!
4,5 μήνες γεμάτοι ουσία, αλληλοκα-
τανόηση , προσφορά και αγάπη!
Τι να πει κανείς για την συνεισφορά
των γονέων και την αγορά του απινι-
δωτή!
Τι να πει κανείς για την συνεισφορά
όλων για το δέντρο αγάπης και την
συλλογή δώρων για παιδιά που
δίνουν την δική τους μάχη!
Τι να πει κανείς για το φιλανθρωπικό
παιχνίδι που θα διοργανωθεί την
Παρασκευή 30/12 και θα δώσει φαγ-
ητό την παραμονή Πρωτοχρονιάς σε
ανθρώπους που και αυτοί έχουν
δικαίωμα να ζήσουν αυτές τις ημέρες
Ανθρώπινα!
Εάν πρέπει να πει κανείς κάτι , είναι
ότι ο Ερμής είναι οι άνθρωποι του
Διοίκηση – Προπονητικό Team –
Γονείς – Παιδιά και με την συμπερ-

ιφορά τους κάνουν τα πάντα γύρω
τους να μοιάζουν όμορφα!
Ανυπομονούμε το υπόλοιπο μισό
να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε
σκληρά και ποιοτικά για το όραμα
μας, αλλά προπάντων ταπεινά και
προσφέροντας αγάπη.
Η αγάπη σας και η εμπιστοσύνη σας
το απαίτησε με την παρουσία σας
έχοντας φέτος η ακαδημία μας την
μεγαλύτερη προσέλευση παιδιών!

Ευχόμαστε σε όλους Χρόνια Πολλά
και να είστε σίγουροι ότι εμείς το
2023 όπως μας ξέρετε θα συνεχίσο-
υμε είτε βγαίνουμε πρώτοι, είτε
τελευταίοι ,θα ενώνουμε τις ευαισθη-
σίες μας και με αγάπη θα δημιουρ-
γούμε ένα περιβάλλον που κάθε
παιδί θα θέλει να εκπαιδεύεται μέσα
σε αυτό.

Φιλικό στον Ασπρόπυργο σήμερα ο Βύζας Μεγάρων

Ο Βύζας Μεγάρων «έκλεισε» φιλικό στο δημοτικό στάδιο Ασπρ-
οπύργου 17:30 μ.μ με την Ενωση Πανασπροπυργιακού σήμερα
Παρασκευή  στα πλαίσια της προετοιμασίας των ομάδων για το
δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.
Οι δύο προπονητές Δημήτρης Καλύκας και Κυριάκος Μίχας θα
δοκιμάσουν διάφορα σχήματα και θα χρησιμοποιήσουν όλους
τους παίκτες που θα έχουν στην διάθεσή τους.

ΑΝ.ΤΣ.

Φιλανθρωπικό αγώνα σήμερα η Ακαδημία
Ποδοσφαίρου Ερμής Ανω Λιοσίων
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ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

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

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

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

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

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

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

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

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

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

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

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η εταιρεία Tileorganosi αν αζ-
ητά άμεσα ν α καλύψει 2
θέσεις γραμματέων .
Προσόν τα:
- Καλή γν ώση αγγλικών  σε
προφορικό και γραπτό επίπε-
δο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ -
ταχύτητα στην  πληκτρολόγ-
ηση

- Γν ώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου - Ευγέν εια
- 6ωρη εργασία με προοπτική
για ταχεία αν αβάθμιση σε
8ωρη

Περιοχή Εργασίας: Ελευσίν α
Παρακαλώ αποστείλατε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee
FFaacciilliittyy

MMaannaaggeemmeenntt
ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφα-
λείας-Φύλακες, για την  στελέχ ωση της
φύλαξης Bιομηχ αν ικών
Eγκαταστάσεων , στη περιοχ ή του
Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόν τα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχ ύ.
• Δυν ατότητα για πλήρη ή μερική
απασχ όληση σε κυλιόμεν ες βάρδιες.
Η εταιρεία παρέχ ει:
• Άμεση Πρόσληψη.

• Μόν ιμη Απασχ όληση.
• Συν εχ ή Εκπαίδευση.
• Σύγχ ρον ο Εργασιακό Περιβάλλον .
• Δυν ατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.
Αν  επιθυμείτε, ν α γίν ετε μέλος της ομά-
δας μας, μπορείτε ν α υποβάλλετε το
βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλν ον τας email: inf o@ey ef m.gr
• Στέλν ον τας f ax: 2108060055
• Τηλεφων ικά στο τηλέφων ο:
2106121719
Ωράριο επικοιν ων ίας από Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:30π.μ.-16:30μ.μ.,
στο τηλέφων ο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετικά
με την  εταιρεία μας, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας : www.ey ef m.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Π  Ρ  Υ  Τ  Α  Ν  Ε  Ι  Α

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ  ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΘΕΣΕΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Στο αριθ. 3184/22.12.2022 ΦΕΚ
τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκαν  οι προκ-
ηρύξεις για την  πλήρωση δύο (2)
θέσεων  μελών  ΔΕΠ για τις
αν άγκες Τμήματος του Δημο-
κρίτειου Παν επιστημίου Θράκης
και συγκεκριμέν α:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ Αν απ-
ληρωτή Καθηγητή με γν ωστικό
αν τικείμεν ο «Παιδιατρική – Παι-
διατρική Αλλεργιολογία».

ΑΔΑ: 6Ξ7Κ46ΨΖΥ1-349
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:
ΑΡΡ 31531

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ Αν απ-
ληρωτή Καθηγητή με γν ωστικό
αν τικείμεν ο «Ρευματολογία».
ΑΔΑ: 66ΘΠ46ΨΖΥ1-ΤΚΟ 

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:
ΑΡΡ 31532

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

Οι εν διαφ ερόμεν οι καλούν ται
ν α υποβάλουν  την  αίτηση

υποψηφ ιότητας μαζί με όλα τα
απαραίτητα για την  κρίση δικαιο-
λογητικά, τα οποία αν αφ έρον ται
στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο
πληροφ οριακό σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.mine-
du.gov .gr). Περισσότερες πληρ-
οφ ορίες παρέχον ται από τη
Γραμματεία του Τμήματος Ιατρι-
κής:  Παν επιστημιούπολη, 6ο
χλμ Αλεξαν δρούπολης – Μάκρης
(Δραγάν α), T.K. 68100, Αλεξαν -
δρούπολη, τηλ. 25510 30928.

Κομοτην ή  29/12/2022
Ο Πρύταν ης

Αλέξαν δρος Χ. Πολυχρον ίδης
Καθηγητής Χειρουργικής



Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022       θριάσιο-13  

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166



14-θριάσιο Παρασκευή 30 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

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

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

4488



Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022     θριάσιο-15  

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

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της 14χρονης που
είχε εξαφανιστεί από το Ζεφύρι

Από τις 26 Νοεμβρίου είχε σημάνει συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνι-
ση της 14χρονης Μιράντας Σ., από την περιοχή του Ζεφυρίου.
Όπως γνωστοποιήθηκε  η περιπέτεια του κοριτσιού είχε αίσιο τέλος. Η
14χρονη Μιράντα Σ. βρέθηκε στην Καλαμάτα, το μεσημέρι, βάζοντας έτσι
τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούασν.
«"To Χαμόγελο του Παιδιού" θα βρίσκεται κοντά στην Μιράντα Σ. και την
οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, όπως και για οτι-
δήποτε άλλο χρειαστεί», αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΤΟΥ

ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Με βάση το γενικό πρόγραμμα εορτασμού των Θεοφανείων και του
Αγιασμού των υδάτων με την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, για τον
Δήμο Μεγαρέων καθορίζονται τα παρακάτω:

Α. Την εόρτιο ημέρα Παρασκευή  6 Ιανουαρίου 2023: 
Σημαιοστολισμό των Δημοσίων, των Δημοτικών και  των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καταστημάτων στη Νέα Πέραμο και στα Μέγα-
ρα.
Β. Φωταγώγηση των πιο πάνω καταστημάτων,  του λιμένος της Νέας Περάμου
και του λιμένος  της Πάχης την νύχτα της 5ης και 6ης Ιανουαρίου 2023.
Στη Νέα Πέραμο: (Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023)
Γ. Ωρα 10:00  Αγιασμός στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
και στη συνέχεια θα ακολουθήσει λιτανευτική πομπή προς το λιμάνι για τον
καθαγιασμό των υδάτων.

Στα Μέγαρα: (Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023)
Δ. Τέλεση ΑΓΙΑΣΜΟΥ των Υδάτων στην Πάχη, με την κατάδυση του ΤΙΜΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ, περί ώρα 12:15, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Μεγάρων και Σαλαμίνος κ.κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ συμπαρισταμένου
του Ιερού Κλήρου της πόλης των Μεγάρων.
Ε.  Στίς τελετές του Αγιασμού των υδάτων στη Νέα Πέραμο και στην Πάχη
προσκαλούνται να παραστούν ο λαός, οι Πολιτικές, Στρατιωτικές, Αστυνομι-
κές, Λιμενικές Αρχές μετά των υπαλλήλων τους, οι Διοικήσεις Νομικών
Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου μετά του προσωπικού τους  και
οι τοπικοί φορείς.. 

ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ 


