
Απομακρύνθηκε το 17ο
επικίνδυνο – επιβλαβές

πλοίο από την
θαλάσσια ζώνη

του Οργανισμού Λιμένος
Ελευσίνας AE

Σταμάτης Πουλής: Το στοίχημα της
επόμενης ημέρας για την Δυτική Αττική

««ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  ννέέωωνν  θθέέσσεεωωνν  εερργγαασσίίααςς  σσττααθθεερρώώνν  κκααιι  κκααλλάά
ααμμεειιββόόμμεεννωωνν  ώώσσττεε  οοιι  ννέέοοιι  άάννθθρρωωπποοιι  νναα  ππρροοοοδδεεύύοουυνν  κκααιι

νναα  ππααρρααμμεείίννοουυνν  σσττοονν  ττόόπποο  μμααςς»»

Καταγγελία βιασμού 15χρονης 
από 19χρονο στην Ελευσίνα

Πρωτοβουλία καθαρισμού
στο λιμάνι της Ελευσίνας

Με την συμμετοχή της Deep Blue Project,
τους εθελοντές δύτες, και τον Σύλλογο εθε-

λοντών Θριασίου Πεδίου
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Κ 2239Αρ. Φύλλου 4597 Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 Έτος 29ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΟΟ  ΜΜααννδδρρααϊϊκκόόςς  ΑΑΟΟ  ξξεεππέέρραασσεε
κκααιι  ττοο  εεμμππόόδδιιοο  ττηηςς  ΔΔύύννααμμηηςς

Αλώβητος ο Απόλλωνας Ποντίων
Ασπροπύργου

‘’Λευκή’’ ισοπαλία στην Μαγούλα.
Αστέρας-Ν.Πέραμος

ΥΠΕΣ: 45 εκατ. ευρώ σεΥΠΕΣ: 45 εκατ. ευρώ σε
δήμους για το «Βοήθεια στοδήμους για το «Βοήθεια στο

Σπίτι» Σπίτι» 
Στη λίστα της 1ης δόσης για το 2023 οι δήμοι

Ελευσίνας, Μεγαρέων και Φυλής ΣΣεελλ..  55

σσεελλ..  88

σσεελλ..  33

Στη Δ.ΥΠ.Α  ο Δήμαρχος 
Αχαρνών για την 

αξιοποίηση εκτάσεων του
Ολυμπιακού Χωριού

σσεελλ..  66

Οργιάζει η ‘’μαύρη’’
αγορά χαλκού στον

Ασπρόπυργο
Το βρώμικο χρήμα ρέει ανεξέλεγκτα, 

τα τρένα μένουν «τυφλά» και οι 
επιτήδιοι θησαυρίζουν αδιαφορώντας για

τις ζωές των επιβατών.

σσεελλ..  55

σσεελλ..  22

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ::  
ΘΘύύμμαατταα  ξξυυλλοοδδααρρμμοούύ  

δδύύοο  γγυυννααίίκκεεςς  υυππάάλλλληηλλοοιι  
ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΑΑσσττυυννοομμίίααςς

σσεελλ..    1122--  1133

σσεελλ..  33

Σύμφωνα με την καταγγελία,
τον Ιούλιο του 2022 

εκμεταλλευόμενος την 
απουσία των γονιών του, την

κάλεσε σπίτι του 
στην Ελευσίνα. Εκεί φέρεται
να την πίεσε λεκτικά και στη

συνέχεια να ήρθαν 
σε σεξουαλική επαφή.

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: ,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
επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις

της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος

Μέχρι και 21 βαθμούς η θερμοκρασία

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Φιλητός, Φιλήτα, Φιλήτη

Λυδία, Λήδα, Λύδα , Μακεδόν ιος, Μακεδόν ας,
Μακεδόν ης, Μακεδών , Μακεδον ία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.

Λιάκου Δημητρίου 12,2105576086

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παππά Ιωάννα Κ.

Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7, Μάνδρα -

Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Αεράκης Νικόλαος 

Λ.Αιγαίου Πελάγους 32, 2102470189

ΑΧΑΡΝΕΣ
Τσανικλίδου Μαργαρίτα Δ.

Μόλας 12 & Φαναρίου 24, 2102463103

Σύμφωνα με την
καταγγελία, τον
Ιούλιο του 2022
εκμεταλλευόμενος
την απουσία των
γονιών του, την
κάλεσε σπίτι του
στην Ελευσίνα.
Εκεί φέρεται να
την πίεσε λεκτικά
και στη συνέχεια
να ήρθαν σε σεξο-
υαλική επαφή.

Στον  σχ ηματι-
σμό δικογραφίας για
βιασμό προχ ώρησε
η Αστυν ομία σε
βάρος εν ός 19χ ρον ου από την  Ελευσίν α, έπειτα από
την  καταγγελία αν ήλικης το βράδυ του Σαββάτου, στο
Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου.

Συγκεκριμέν α, πρόκειται για 15χ ρον η η οποία εμφ-
αν ίστηκε στο Τμήμα συν οδευόμεν η από τον  πατέρα
της .

Σύμφων α με την  καταγγελία, τον  Ιούλιο του 2022 (και
εν ώ ο 19χ ρον ος ήταν  ακόμα αν ήλικος και διατηρούσε
σχ έση μαζί του), εκμεταλλευόμεν ος την  απουσία των
γον ιών  του, την  κάλεσε σπίτι του στην  Ελευσίν α.

Εκεί φέρεται
- σ ύ μ φ ω ν α
πάν τα με την
καταγγελία –
ν α την  πίεσε
λεκτικά και στη
συν έχ εια ν α
ήρθαν  σε
σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή
επαφή.

Ο 19χ ρον ος
συν έχ ιζε ν α
εν οχ λεί την
14χ ρον η

Η αν ήλικη
αποφάσισε ν α
π ροχ ωρήσ ε ι
στην  καταγ-

γελία μετά από τόσους μήν ες καθώς όπως φέρεται ν α
υποστήριξε οι οχ λήσεις του 19χ ρον ου προς εκείν η
ήταν  συν εχ είς .

Πιο συγκεκριμέν α, χ θες το απόγευμα την  προσέγγι-
σε εν ώ βρισκόταν  με 14χ ρον ο φίλο της και άρχ ισε ν α
τους βρίζει με χ υδαίες εκφράσεις.

Η 15χ ρον η ζήτησε την  ποιν ική δίωξη του 19χ ρον ου
για το αδίκημα του βιασμού.

Η σχ ηματισθείσα δικογραφία διαβιβάστηκε στον
Εισαγγελέα.

Καταγγελία βιασμού 15χρονης
από 19χρονο στην Ελευσίνα

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ::  ΘΘύύμμαατταα  ξξυυλλοοδδααρρμμοούύ  
22  γγυυννααίίκκεεςς  υυππάάλλλληηλλοοιι  

ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΑΑσσττυυννοομμίίααςς
ΗΗ  εεππίίθθεεσσηη  έέγγιιννεε  σσττοονν  κκεεννττρριικκόό  δδρρόόμμοο  ττηηςς  ΗΗρρώώωωνν  

ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  ττοο  ααππόόγγεευυμμαα  ττηηςς  ΠΠέέμμππττηηςς  2233//33

ΘΘύύμμαατταα  ξξυυλλοοδδααρρμμοούύ
έέππεεσσαανν  δδύύοο  γγυυννααίίκκεεςς
υυππάάλλλληηλλοοιι  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς
ΑΑσσττυυννοομμίίααςς,,  ττοο
ααππόόγγεευυμμαα  ττηηςς  ΠΠέέμμππττηηςς
2233  ΜΜααρρττίίοουυ,,  ααππόό  οομμάάδδαα
ααγγννώώσσττωωνν..
ΗΗ  εεππίίθθεεσσηη  έέγγιιννεε  σσττηηνν
ΕΕλλεευυσσίίνναα,,  σσττοονν  κκεεννττρριικκόό
δδρρόόμμοο  ττηηςς  ΗΗρρώώωωνν
ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  κκααιι  ήήδδηη
κκααττααττέέθθηηκκεε  μμήήννυυσσηη  σσττοο
ΑΑσσττυυννοομμιικκόό  ΤΤμμήήμμαα
ΕΕλλεευυσσίίννααςς..
ΗΗ  ΔΔηημμοοττιικκήή  ααρρχχήή  μμεε
εεππίίσσηημμηη  αανναακκοοίίννωωσσηη
κκααττααδδίίκκαασσεε  ττοο  γγεεγγοοννόόςς..
««ΗΗ  ββίίαα,,  ααππόό  όόπποουυ  κκααιι  αανν  ππρροοέέρρχχεεττααιι  δδεενν  έέχχεειι  κκααμμίίαα  ααπποολλύύττωωςς  θθέέσσηη  σσεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε
σσύύγγχχρροοννηη  κκοοιιννωωννίίαα..»»  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσεε  ααννάάρρττηησσηη  σστταα  κκοοιιννωωννιικκάά  δδίίκκττυυαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ..
ΟΟιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΑΑσσττυυννοομμίίααςς,,  όόππωωςς  κκααιι  όόλλοοιι  οοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι,,  εείίννααιι  άάννθθρρωωπποοιι
πποουυ  εεκκττεελλοούύνν  ττοο  κκααθθήήκκοονν  ττοουυςς,,  μμεε  ααξξιιοοππρρέέππεειιαα  κκααιι  ααίίσσθθηημμαα  εευυθθύύννηηςς  κκααιι  εείίννααιι
ααππααρράάδδεεκκττοο,,  νναα  δδέέχχοοννττααιι  ααππρρόόκκλληηττεεςς  εεππιιθθέέσσεειιςς,,  εενν  ώώρραα,,  μμάάλλιισστταα,,  υυππηηρρεεσσίίααςς..
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Απομακρύνθηκε το 17ο επικίνδυνο – επιβλαβές πλοίο από την
θαλάσσια ζώνη του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας AE
Ένα ακόμη σκάφος, το 17ο κατά σειρά, προστίθεται στον μακρύ
κατάλογο των επικίνδυνων-επιβλαβών πλοίων που
απομακρύνθηκαν οριστικά από την περιοχή δικαιοδοσίας του
Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ. 
Πρόκειται  για το Φ/Γ AMARANTHUS (Σημαίας Palau IMO
7947037), το οποίο ήταν ελλιμενισμένο στον Όρμο της Βλύχας
από τις 26-5-2016 και χαρακτηρίστηκε επικίνδυνο-επιβλαβές στις
29-7-2020.

Το πλοίο απομακρύνθηκε από την πλοιοκτήτρια εταιρεία
ρυμουλκούμενο και  άνευ πληρώματος, με προορισμό την
Τουρκία για σκραπ. 
Ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις διαδικασίες για

την απομάκρυνση και των υπόλοιπων επικίνδυνων πλοίων και
ναυαγίων από την θαλάσσια ζώνη αρμοδιότητας του στον
κόλπο της Ελευσίνας, στοχεύοντας στην διασφάλιση της
ακώλυτης ναυσιπλοΐας και στην προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Οργιάζει η μαύρη αγορά χαλκού στον Ασπρόπυργο
Το βρώμικο χρήμα ρέει ανεξέλεγκτα, τα τρένα μένουν «τυφλά» και οι
επιτήδιοι θησαυρίζουν αδιαφορώντας για τις ζωές των επιβατών.

Κ
αθημερινό φαινόμενο
αποτελεί  η μαύρη
αγορά χαλκού στη

Δυτική Αττική και ειδικά
στην περιοχή του Ασπρ-
οπύργου.
ΒΗ κλοπή καλωδίων από
τις γραμμές του ΟΣΕ με
σκοπό πώλησης του χαλ-
κού σε μάντρες ανακύκλω-
σης μετάλλων αποτελεί
μάλιστα τροχοπέδη για την
ολοκλήρωση του συστήμα-
τος τηλεδιοίκησης.
Οι δράστες χωρίς ηθικούς

φραγμούς προβαίνουν σε
αφαίρεση των υλικών από

το σιδηροδρομικό δίκτυο αδιαφορώντας αν προκαλέσουν κάποιο ατύχημα.
Ακολουθώντας τα αυτοσχέδια τρίκυκλα φτάνουμε σε μια από τις μάντρες ανακύκλωσης στον Ασπρ-

όπυργο.

Κλείνουν τα σκραπατζίδικα  για να αποφύγουν
τον έλεγχο

«Ανάλογα τον χαλκό πιάνει από 5-6 ευρώ το
κιλό. Ανάλογα βέβαια τον χαλκό, αν είναι καμέ-
νος δεν τον παίρνουν» αναφέρει μάρτυρας.
«Αν βλέπουν κάτι (σσ αν έχουν κάτι παρανόμο)
κλείνουν τα σκραπατζίδικα  για να αποφύγουν
τον έλεγχο».
Όσον αφορά στη νομιμότητα των συναλλαγών

στα ίδια τα σκραπατζίδικα μάρτυρας αναφέρει
χαρακτηριστικά. «Διακινείται και παράνομα χαλ-
κός. Ποιες αποδείξεις; για κλεμμένο χαλκό;
Αξίζει να αναφερθεί πως σχεδόν 1 στα 2 ανακ-

υκλωτήρια μετάλλων στον Ασπρόπυργο δεν
έχουν άδεια.

Το φαινόμενο παρατηρείται εντονότερα στην
περιοχή της Νέας Ζωής Ασπροπύργου.
Το βρώμικο χρήμα ρέει ανεξέλεγκτα, τα τρένα

μένουν «τυφλά» και οι επιτήδιοι θησαυρίζουν
αδιαφορώντας για τις ζωές των επιβατών.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2
ΑΠΡΙΛΙΟΥΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Ε
ν ημερωτική συζήτηση – σύσκεψη για τα  σχ έ-
δια δημιουργίας εγκαταστάσεων  φυσικού
αερίου και μον άδας παραγωγής ηλεκτρικής

εν έργειας από φυσικό αέριο στο χ ώρο των  Ναυ-
πηγείων  Σκαραμαγκά, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
20 Μαρτίου στο Δημαρχ είο Χαϊδαρίου. Τη σύσκεψη
διοργάν ωσαν  ο Δήμος Χαϊδαρίου, η Διαπαραταξιακή
επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου και οι τοπικοί
σύλλογοι Εξωραϊστικός - Περιβαλλον τικός Σύλλογος
Κάτω Αφαίας Σκαραμαγκά Χαϊδαρίου, Εξωραϊστικός -
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Άν ω Αφαίας Χαϊδαρίου,
Εξωραϊστικός –Πολιτιστικός - Περιβαλλον τικός Σύλλο-
γος Δαφν ίου Χαϊδαρίου «Ο Δαφν αίος Απόλλων »,
Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός  και Περιβαλλον τικός
Σύλλογος Δάσους Χαϊδαρίου, Σύλλογος «Οι φίλοι του
Δάσους».

Η συμμετοχ ή των  συλλόγων  και φορέων  της πόλης
στη σύσκεψη ήταν  μεγάλη και εκφράστηκε ομόφων α
η αν τίθεση σε κάθε χ ωροθέτηση στα Ναυπηγεία
ν έων  οχ λουσών  χ ρήσεων  που θα προκαλέσουν
μεγάλους κιν δύν ους για την  ασφάλεια των  κατοίκων
και για το περιβάλλον .

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχ ος Βαγγέλης Ντην ιακός
έχ ει στείλει αν οιχ τή επιστολή προς τον  Πρωθυπο-
υργό Κυριάκο Μητσοτάκη ζητών τας του  ν α εγγυηθεί
προσωπικά την  αποτροπή μιας τέτοιας καταστροφι-
κής εξέλιξης για το Χαϊδάρι.

Συνεχίζεται στη σελ. 4



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ.

6ης/2023 συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .:50
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης επί     

της υπ’ αριθμ. 3/2023 
απόφ αση της Επιτροπής Ποιότ-

ητας Ζωής με θέμα: Άδεια
Μετατόπισης Περιπτέρου, 
σύμφ ων α με την  υπ’ αριθ. 
πρτ. 4719/01- 02-2023 εισήγηση
του Γραφ είου Αδειοδοτήσεων  

& Ρυθμίσεων  Εμπορικών
Δραστηριοτήτων  

Στον Ασπρόπυργο  σήμερα την
14η Μαρτίου  έτους 2023, ημέρα
Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ., δια
Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου,συνήλθε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύρ-
γου, ύστερα από την υπ’αριθ.
12464/10-03-2023, έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου Δημο-
τικού Συμβουλίου, κου
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ. ΤΣΟΚΑ,  σύμφ-
ωνα με την διαδικασία των διατά-
ξεων της παρ. α του άρθρου 78
του Ν.4954/2022 και των διατά-
ξεων  του άρθρου  67,  του Ν.
3852/2010, η οποία αντικαταστά-
θηκε  με τις διατάξεις του άρθρου
74,  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’
133/19-7-2018). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
στην έναρξη της συνεδρίασης,
συμμετείχαν 

33 μέλη του Συμβουλίου. Στο
συγκεκριμένο θέμα, συνολικά
συμμετείχαν 33 από τα 33 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 5 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2 1 ) Μ Α Υ Ρ Α Κ Η - Τ Σ Ι Γ Κ ΟΥ

ΕΛΕΝΗ 
22)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
27)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
28)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
31)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
32)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμ-
ης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την
έναρξη  

της συνεδρίασης σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. α του άρθρ-
ου 78 του Ν.4954/2022 και  τις
διατάξεις του άρθρου  67, του Ν.
3852/2010, η οποία αντικαταστά-
θηκε  με τις διατάξεις του άρθρου
74,  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’
133/19-7-2018), και εισηγούμενος
του 10ου θέματος  της   ημερήσιας
διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφα-
σης επί της υπ’ αριθμ. 3/2023
απόφαση της Επιτροπής Ποιότ-
ητας Ζωής με θέμα: Άδεια Μετατό-
πισης Περιπτέρου, σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. πρτ. 4719/01- 02-
2023 εισήγηση του Γραφείου
Αδειοδοτήσεων & Ρυθμίσεων
Εμπορικών Δραστηριοτήτων»,
έθεσε υπόψη των μελών τηνυπ
αριθμ 3/2023  απόφαση της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής, με
ΑΔΑ:ΩΖ8ΨΩΨΝ-ΡΚΟ, η οποία
έχει ως κάτωθι:      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ   ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ.

2ης/2023 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

του Δήμου Ασπροπύργου

Αριθ.Αποφ.:3
ΘΕΜΑ:Λήψη απόφασης για
τηνΆδεια Μετατόπισης Περιπτέρ-
ου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
πρτ. 4719/01-02-2023 εισήγηση
του Γραφείου Αδειοδοτήσεων&
Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηρ-
ιοτήτων.

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό κατάστημα - αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίουτην 14η
Φεβρουαρίου  2023 ημέρα Τρίτη
και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωήςτου
Δήμου Ασπροπύργου κατόπιν
της υπ’ αριθ. πρτ.6723/09-02-
2023έγγραφης πρόσκλησης του
Αντιπροέδρου αυτής& Αντιδ-
ημάρχουκ. Παπαδόπουλου
Δημητρίου, η οποία νόμιμα δημο-
σιεύθηκε και επιδόθηκε ηλεκτρο-
νικά με e-mail  σε όλα τα μέλη της
Επιτροπής.

Ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε
την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Π ρ ο σ ή λ θ α ν
καιπαρέστησαν,οιπαρακάτω:

1 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)

2 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Τακτικό μέλος)

3 . Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ(Αναπλ/κό μέλος)

4.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(Τακτικό μέλος)

5.ΚΑΜΠΟΛΗ  ΟΛΥΜΠΙΑ (Τακ-
τικό Μέλος)

Δεν προσήλθαν,μολονότι
προσκλήθηκαν νόμιμα, οι παρα-
κάτω:

1 . Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ(Τακτικό μέλος)

2.ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Τακτικό
μέλος)

3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
(Τακτικό μέλος

4.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Τακτικό
μέλος))

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμ-

ης απαρτίας, ο αντιπρόεδρος
κ.Παπαδόπουλος Δημήτριος κήρ-
υξε την έναρξη της 2ης συνεδρία-
σης και εισηγούμενος το 2ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών την υπ’αριθ.
πρτ. 4719/01-02-2023 εισήγηση
του Γραφείου Αδειοδοτήσεων&
Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηρ-
ιοτήτων,ηοποία έχει ως εξής:

Κύριε πρόεδρε, 

Κατόπιν της υπ’αριθ.πρτ.
48604/31-10-22εγγράφου  της κ.
Αγγελή Ευδοξίας, αιτούμενη για
τη μεταφορά του περιπτέρου της
από την Ν.Ε.Ο. Αθηνών
–Κορίνθου, πλησίον γέφυρας
Ασπροπύργου,λόγω Εθνικής
οδού, στην οδό Θρασυβούλου &
Αιόλου, στη θέση Κάτω Φούσα. 

Παρακαλώ, όπως εισηγηθείτε
στα μέλη της Επιτροπής Ποιότ-
ητας Ζωής, για να αποφασίσουν
επί τούτου και να διαβιβάσετε τη
σχετική απόφαση στο Δημοτικό
Συμβούλιο.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακο-
λούθησε διαλογική συζήτηση,
όπως αυτήαποτυπώνεται στο
πρακτικό με αριθ. 2 μετά την
οποία

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής 

λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την τοποθέτηση του αντιπρ-

οέδρου, κ.Παπαδόπουλου
Δημήτριου

2. Την υπ’αριθ.πρτ. 48604/31-
10-22 αίτηση τηςκ. ΑΓΓΕΛΗ
ΕΥΔΟΞΙΑΣ

3. Το
υπ’αριθ.πρτ.3104/22/2609318/1
5-12-2022 έγγραφο Β τμήμα
τροχαίας Δυτικής Αττικής.

4. Την υπ’ αριθ. πρτ. 4719/01-
02-2023 εισήγηση του Γραφείου
Αδειοδοτήσεων& Ρυθμίσεων
Εμπορικών Δραστηριοτήτων

5. Τις σχετικές διατάξεις των
Νόμων 3463/2006, 3852/2010,
4555/2018, 4623/2019,όπως
ισχύουν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:Τη μετατόπιση του

περιπτέρου της κ. ΑΓΓΕΛΗ
ΕΥΔΟΞΙΑΣ που βρίσκεται στην
Ν.Ε.Ο. Αθηνών –Κορίνθου,
πλησίον γέφυρας Ασπροπύργου,
λόγω Εθνικής οδού, στην οδό
Θρασυβούλου & Αιόλου, στη
θέση Κάτω Φούσα του Δήμου
Ασπροπύργου.

Υπέρ της πρότασης ψήφ ισαν

πέν τε (5) μέλη, και ειδικότερα οι
κ.κ:

1 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αν τιπρόεδρος)

2 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Τακτικό μέλος)

3 . Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ(Αν απλ/κό μέλος)

4.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Τακ-
τικό μέλος)

5.ΚΑΜΠΟΛΗ  ΟΛΥΜΠΙΑ (Τακ-
τικό Μέλος)

Η αν ωτέρω απόφ αση θα διαβι-
βαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο
για περαιτέρω εν έργειες.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφ εται ως κατωτέρω, πήρε
δεαύξον τα αριθμό 3.

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ&ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧ
ΟΣ

Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Κατόπιν , ο Πρόεδρος κάλεσε
το Δημοτικό Συμβούλιο, ν α απο-
φ ασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά
την  προαν αφ ερόμεν η διαδι-
κασία και αφ ού έλαβε υπόψη:

Την  εισήγηση του Προέδρου, κ.
Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, 

Την  υπ αριθμ. 3/2023  απόφ α-
ση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής 

Τις διατάξεις της παρ. α του
άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και
τις διατάξεις του άρθρου  67, του
Ν. 3852/2010, η οποία αν τικατα-
στάθηκε  με τις διατάξεις του
άρθρου 74,  του Ν.4555/2018
(ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018),

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της  «υπ’ αριθμ.
3/2023 απόφ αση της Επιτροπής
Ποιότητας 

Ζωής με θέμα:  Άδεια Μετατόπι-
σης Περιπτέρου», τάχθηκαν
τριάν τα τρία (33) μέλη του
συμβουλίου, και ον ομαστικά οι
κ.κ.:

1) ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 5 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2 1 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ Ο Υ

ΕΛΕΝΗ 
22)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
27)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
28)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
31)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
32)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

και 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την  υπ’ αριθμ. 3/2023
απόφ αση της Επιτροπής  Ποιότ-
ητας Ζωής ήτοι: 

Την  μετατόπιση του περιπτέρ-
ου της κ. ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑΣ
που βρίσκεται στην   Ν.Ε.Ο. Αθη-
ν ών  –Κορίν θου, πλησίον  γέφ -
υρας Ασπροπύργου, λόγω Εθν ι-
κής οδού, στην  οδό Θρα-
συβούλου & Αιόλου, στη θέση
Κάτω Φούσα του Δήμου Ασπρ-
οπύργουΆδεια Μετατόπισης Περ-
ιπτέρου

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθμό 50.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

4-θριάσιο Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023   

Η συν έχ εια απο σελ. 3

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η διοργάνωση  μεγάλης συγκέντρωσης
διαμαρτυρίας του Χαϊδαριώτικου λαού, την Κυριακή 2 Απριλίου, στις
11:30, στην Πλατεία Δημαρχείου.

Την  εν αρκτήρια εισήγηση έκαν ε ο Πρόεδρος της Διαπαραταξιακής Επιτροπής
του ΔΣ Γιάν ν ης Θεοτοκάς, ο οποίος έκαν ε εκτεν ή αν αφορά στους δημόσιες
δηλώσεις του ν έου ιδιοκτήτη των  Ναυπηγείων , Γ. Προκοπίου, που επιβε-
βαιών ουν  δημοσιεύματα ότι στον  χ ώρο των  Ναυπηγείων  πιθαν όν  ν α δημιο-
υργηθεί σταθμός εκφόρτωσης και αποθήκευσης LNG, με πλατφόρμα προσέγ-
γισης τάν κερ μεταφοράς υγροποιημέν ου αερίου, ή και εργοστάσιο παραγωγής
εν έργειας με καύση φυσικού αερίου. 

Επίσης έγιν ε αν αφορά  στον  Νόμο 4949 του 2022 όπου προβλέπον ται για τα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά πρόσθετες χ ρήσεις υψηλής όχ λησης, μεταξύ των
οποίων , εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής
εν έργειας και φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου, η Διαπαραταξιακή Επιτροπή του ΔΣ και σύσσωμοι οι φορ-
είς της πόλης  συμφών ησαν  ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν  καταστροφική για
το Χαϊδάρι αλλά και για όλη τη Δυτική Αθήν α, τους Δήμους του Πειραιά και
συν ολικά το Λεκαν οπέδιο. 
Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά από φορέας οικον ομικής αν άπτυξης θα μετατρα-
πούν  σε ωρολογιακή βόμβα, λόγω του κιν δύν ου για την  υγεία και την  ασφά-
λεια των  κατοίκων  και την  περιβαλλον τική υποβάθμιση. Παράλληλα, σημαν -
τικός είν αι και ο κίν δυν ος  οικον ομικής απαξίωσης και υποβάθμισης του Χαϊ-
δαρίου.



Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023      θριάσιο-5 

∆ιπλό όφελος από τη
µελέτη για διαχείριση
οµβρίων υδάτων στον 
∆ήµο Αγίων Αναργύρων-
Καµατερού
Στην εκπόνηση µελέτης για τη διαχείριση
οµβρίων υδάτων στην περιοχή Γεροβουνό του
Καµατερού µε την ανάπτυξη πρότυπου υδρο-
συστήµατος, προχωρά ο δήµος Αγίων Αναργύρ-
ων-Καµατερού, µε προοπτική µάλιστα το έργο
αυτό να λειτουργήσει πιλοτικά για την κατασκε-
υή όµοιων έργων και σε άλλες περιοχές της
πόλης.
Η µελέτη αφορά στην υδατική διαχείριση µέσω
της δηµιουργίας ενός πλήρους υδροσυστήµατος
µε πρότυπες προδιαγραφές. 
Η συγκέντρωση, διαχείριση, εκµετάλλευση και 

παροχέτευση των όµβριων υδάτων της συγκεκρι-
µένης περιοχής θα γίνει σε υπόγεια δεξαµενή
εντός του αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήµα-
τος και ο τελικός αποδέκτης των περισσευµάτων
αποθήκευσης, θα είναι το Πάρκο Τρίτση. 

Θα υπάρχει ακόµη η δυνατότητα παροχέτευσης
σε γειτονικό κοινωφελές ίδρυµα, ώστε αυτή να
χρησιµοποιηθεί για τις όποιες ανάγκες του.
Ο στόχος της δηµοτικής Αρχής είναι διπλός.

Κατ’ αρχήν, ν’ ανακουφιστεί αυτή η περιοχή του
Καµατερού από τα πληµµυρικά φαινόµενα που
αντιµετωπίζει και από εκεί και πέρα, να υπάρχει
δηµιουργική διαχείριση των υδάτων για τις
ανάγκες του πάρκου.
Παράλληλα, η αποθήκευση του νερού θα είναι

σηµαντική για την εκπόνηση έργων περιβαλλον-
τικής σκοπιµότητας, αλλά και πυρόσβεσης, ενώ η
γενική διαχείριση και εκµετάλλευση των όµβρ-
ιων υδάτων θα βοηθήσει στην εξοικονόµηση υδα-
τικών πόρων, σε περίοδο κλιµατικής αλλαγής.

Με την  Deep Blue Project, τους
εθελον τές δύτες, τον  παν ταχού
παρόν τα Σύλλογο εθελον τών
Θριασίου Πεδίου και με σύμμαχο

τον  καιρό, ολοκληρώθηκε μία
ακόμα δράση καθαρισμού του
βυθού στο λιμάν ι της Ελευσίν ας,
το μεσημέρι της Κυριακής 26/3.

«Μία όμορφη, συμμετοχική
πρωτοβουλία ευαισθητο-
ποίησης για την  προστασία
του περιβάλλον τος, που μας
θυμίζει όχι μόν ο τις ευθύν ες

αλλά και τις υποχρεώσεις μας
απέν αν τι στο περιβάλλον »
αν έφερε ο δήμαρχος Ελευσίν ας
κος Αργύρης Οικον όμου.

Πρωτοβουλία καθαρισμού στο
λιμάνι της Ελευσίνας
Με την συμμετοχή της Deep Blue Project, τους εθελοντές
δύτες, και τον Σύλλογο εθελοντών Θριασίου Πεδίου

ΥΠΕΣ: 45 εκατ. ευρώΥΠΕΣ: 45 εκατ. ευρώ
σε δήμους για τοσε δήμους για το
«Βοήθεια στο Σπίτι» «Βοήθεια στο Σπίτι» 
Στη λίστα της 1ης δόσης για το 2023 οι
δήμοι Ελευσίνας, Μεγαρέων και Φυλής 

Από τον λογαριασμό
του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών που τηρείται στο
Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων με τον τίτλο
«Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι των Δήμων», κατα-
βάλλεται συνολικό ποσό
ύψους σαράντα πέντε
εκατομμυρίων ευρώ
(45.000.000,00 €) σε Δήμους της Χώρας, ως πρώτη (1η) δόση
του έτους 2023, για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

α) για τη χρηματοδότηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από την 1η Ιανουαρίου
2023 έως τη δημοσίευση του

διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διορι-
στέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ στις αντίστοιχες
θέσεις,

β) για την κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού
που στελεχώνει τις δύο χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (2.908)
θέσεις τακτικού προσωπικού, κατόπιν έκδοσης των οριστικών
πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 και γ) τη

μισθολογική δαπάνη του προσωπικού της παρ.1 του άρθρου
77 του ν.5027/2023.

2. Στα κατανεμηθέντα ποσά συνυπολογίζονται δαπάνες για
την κάλυψη διοικητικού και λειτουργικού κόστους του προγράμ-
ματος (όπως καύσιμα και συντήρηση οχημάτων, εξοπλισμός,
αναλώσιμα κλπ.).

3. Για την κάλυψη των παρεχόμενων υπηρεσιών του προ-
γράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από την 1η Ιανουαρίου έως τη
δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων της Προκήρυξης
4Κ/2020 του ΑΣΕΠ στις αντίστοιχες θέσεις, οι Δήμοι μεταφέρουν
τις απαιτούμενες πιστώσεις στα νομικά τους πρόσωπα ή σε
λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που βρίσκονται εντός
των γεωγραφικών τους ορίων, στην περίπτωση που το πρόγρ-
αμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» υλοποιείται από αυτά.

4. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στους δικαιούχους Δήμους
με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
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Μήνυμα Υφυπουργού
Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρα
για την 25η Μαρτίου

Ο
Υφυπουργός Δικαιοσύν ης και Βουλευτής Δυτι-
κής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, με
αφορμή την  εθν ική επέτειο της 25ης Μαρτίου,

προέβη στο εξής μήν υμα:
«Εορτάζουμε την  εθν ική επέτειο της 25ης Μαρτίου
1821, τιμών τας τους ήρωες και τις ηρωίδες μας, που με
σθέν ος και αγων ιζόμεν οι με αυταπάρν ηση και αν ιδιο-
τέλεια επέτυχ αν  ν α υψώσουν  το λάβαρο της αν εξαρτ-
ησίας εν άν τια στον  οθωμαν ικό ζυγό.
Η ιστορική Επαν άσταση του 1821 συν εχ ίζει ν α απο-
τελεί πηγή έμπν ευσης και δύν αμης για ολόκληρο τον
Ελλην ισμό.
Οι πρόγον οί μας υπερασπίστηκαν  το πολύτιμο
ιδεώδες της ελευθερίας και εμείς οφείλουμε στο δρόμο
που χ άραξαν  οι ήρωές μας, ν α διαφυλάξουμε αυτή την
κληρον ομιά με περηφάν ια, εθν ική ομοψυχ ία και υπε-
υθυν ότητα.
Σήμερα οι προκλήσεις που έχ ουμε μπροστά μας απαι-
τούν  εν ότητα, αποφασιστικότητα και μία Ελλάδα
ισχ υρή, η οποία θα συν εχ ίσει ν α υπερασπίζεται την
εθν ική της κυριαρχ ία και αν εξαρτησία.
Παράλληλα, την  25η Μαρτίου εορτάζουμε και το
χ αρμόσυν ο άγγελμα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
Εύχ ομαι σε όλες τις Ελλην ίδες και όλους τους Έλλην ες,
Χρόν ια Πολλά, με υγεία και αισιοδοξία!
Χρόν ια Πολλά, Ελλάδα μας!».

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΣΤΙΣ 5:30 Μ.Μ. – 8 Μ.Μ.

Φιλοζωική Ημερίδα  "ΑΛΥΣΙΔΑ ΖΩΗΣ" 
Συνδιοργάνωση Αδέσποτος Παλμός - Stray Pulse - Animal Rescue

Team & Αδέσποτα Μυστήρια Φιλοζωική Ομάδα Ελευσίνας
Σας περιμέν ουμε σε μία

μον αδική ημερίδα στο ξεν ο-
δοχ είο #ELEFSINAHOTEL.
Οι υπέροχ οι ομιλητές μας

θα βάλουν  την  γν ώση, την
εμπειρία και την  αγάπη
τους, ώστε ν α φτιαχ τεί μία
αλυσίδα ζωής για τους
τετράποδους φίλους μας.
Οι ομιλητές μας θα είν αι

από τον  χ ώρο της εγκλημα-
τολογίας, αξιωματικοί της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
και της Ελλην ικής
Αστυν ομίας, κτην ίατροι, ο
αγαπημέν ος σε όλους μας
ιδρυτής της #Plus2f eet
Βασίλης Τζιγκούρας, ο
οποίος θα μας μιλήσει για
την  2η ευκαιρία ζωης στα
ΑΜΕΑ ζωάκια μας, η εκπαι-
δεύτρια της καρδιάς μας Erietta Karampetsou, η ιδρύτρια της #DOGSVOICE Έλεν α Δέδε, η ιδρύτρια του
#Ippothesis Ρόζα Ρούσσου.
Δύο μον αδικοί καλεσμέν οι είν αι ο Γιώργος Μαρσέλος με την  υπέροχ η Τζαζ που θα μιλήσει για την  σχ έση ζωής
που έχ ουν  και θα μας δείξει πως η Τζαζ είν αι η όρασή του.
Ο Γιάν ν ης Κωστάκης Παραολυμπιον ίκης της Κολύμβησης θα μας δώσει δύν αμη ψυχ ής μέσα από την  δική του

ψυχ ή.  Αξιωματικός της ΕΜΑΚ θα έρθει με τον  τετράποδο φίλο του και θα μας μιλήσει για την  σχ έση ζωής αλλά
και συν εργασίας.Την  παρουσίαση της Ημερίδας θα την  πραγματοποιήσει ο Λεων ίδας Κακούρης.
Στην  Εκδήλωση θα υπάρχ ει μπουφές.  Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Θα είν αι χ αρά μας ν α γν ωριστούμε από κον τά και ν α αν ταλλάξουμε απόψεις για τους τετράποδους ήρωες μας
!!!

#ΑδέσποτοςΠαλμός
#ΑδέσποταΜυστήρια

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με :
☎☎� Μαρία Αρκομάνη 6946491993

Δήμος Χαϊδαρίου: Διανομή
προϊόντων σήμερα ειδών
στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ 

Η Κοινωνική Σύμπραξη του Δυτικού Τομέα
Αθηνών με επικεφαλής τον ΑΣΔΑ θα διανείμει τη
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 τρόφιμα και είδη βασι-
κής υλικής συνδρομής στους ωφελούμενους του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ΤΕΒΑ.

Η διανομή στον Δήμο Χαϊδαρίου θα γίνει στο
γκαράζ του Δημαρχείου κατά τις ώρες 9.00-
11.00. 

Κατά τη διάρκεια των διανομών θα τηρηθούν
όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και δημόσιας
ασφάλειας δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών
της πανδημίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλέφωνα: 2132047248 –
370

Ε
ισήγηση για
την  αξιο-
π ο ί η σ η

έκτασης πολλών
στρεμμάτων  του
Ολυμπιακού Χωρ-
ιού κατέθεσε ο
Δήμαρχ ος Αχ α-
ρν ών , Σπύρος
Βρεττός στη
Δημόσια Υπηρ-
εσία Απασχ όλ-
ησης (ΔΥΠΑ) την
Τετάρτη 22
Μαρτίου, κατά τη
διάρκεια του διοικ-
ητικού της
συμβουλίου. Η
πρόταση της
δημοτικής αρχ ής περιλαμβάν ει
μεταξύ άλλων  τη δημιουργία χ ώρων
ψυχ αγωγίας, πολιτισμού και μαζικής
εστίασης και στοχ εύει στην  αν αβά-
θμιση της ποιότητας ζωής των
δημοτών .

«Η ορθή αξιοποίηση θα φέρει
αν άπτυξη και θα βοηθήσει γεν ικότε-
ρα τη βορειοαν ατολική Αττική. Η
περιοχ ή μας θα αποκτήσει
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και
μεγαλύτερο εν διαφέρον  εν ώ θα
δημιουργηθούν  ν έες θέσεις

εργασίας», τόν ισε χ αρακτηριστικά ο
Δήμαρχ ος Αχ αρν ών , Σπύρος Βρετ-
τός.  

Από την  πλευρά του, ο υποδιοικ-
ητής της Δ.ΥΠ.Α, Γιώργος Καραχ ά-
λιος κατά τη διάρκεια του Διοικητι-
κού Συμβουλίου τόν ισε τη πρόθεση
του οργαν ισμού ν α αξιοποιηθεί η
συγκεκριμέν η περιοχ ή με τον
καλύτερο δυν ατό τρόπο και άκουσε
με εν διαφέρον  τις προτάσεις της
δημοτικής αρχ ής αλλά και της τοπι-
κής κοιν ων ίας.«Θεωρώ ότι έχ ει γίν ει

μια καλή προ-
σπάθεια από
την  πλευρά μας
ώστε ν α δώσο-
υμε λύσεις για
μεικτές χ ρήσεις
στο Ολυμπιακό
Χωριό. Σωστό
είν αι ν α
υπάρχ ουν  χ ρή-
σεις και για τον
Δήμο αλλά πρω-
τεύει ν α δούμε
ποια θα είν αι η
π ο σ ό σ τ ω σ η
αυτών  των  χ ρή-
σεων  σε κάθε
περίπτωση».

Στη συν εδρία-
ση συμμετείχ αν , επίσης, η Υποδι-
οικήτρια της Δ.Υ .ΠΑ. Γιάν ν α
Χορμόβα εν ώ τις προτάσεις τους
κατέθεσαν  οι εκπρόσωποι του
Συλλόγου Κατοίκων  Ολυμπιακού
χ ωριού, του συλλόγου Γυν αικών
Ολυμπιακού Χωριού «Η Καλλιπάτει-
ρα», της «Νέας Γεν ιάς Ολυμπιακού
χ ωριού», του Ιερού Ναού Αγίων
Κυρίλλου και Μεθοδίου του
Ολυμπιακού Χωριού και του Ορθό-
δοξου Χριστιαν ικού Συν δέσμου
Αγίων  Κύριλλου και Μεθόδιου.

Στη Δ.ΥΠ.Α ο Δήμαρχος Αχαρνών για την 
αξιοποίηση εκτάσεων του Ολυμπιακού Χωριού
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Σ
το κατάμεστο Δημοτικό Στάδιο
Ελευσίν ας συμμετείχ αν  για
ακόμα μια φορά, οι μικροί αθλ-

ητές του ΟΑΦΝΤΗ, το Σάββατο, 18
Μαρτίου στη διοργάν ωση των  Φιλικών
Αγών ων  Στίβου 2023, οι οποίοι ήταν
αφιερωμέν οι στον  «Σωκράτη Γκιόλια».  

Την  αποστολή των  παιδιών  συν ό-
δευσε ο Πρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ, κ.
Ιωάν ν ης Κατσαρός μαζί με τους  καθη-
γητές  Φυσικής Αγωγής του Οργαν ι-
σμού, μέλη του Δ.Σ. καθώς και τους
γον είς, εν ώ 80 και πλέον  παιδιά,
ηλικίας 2,5 έως και 16 ετών , έλαβαν
μέρος σε δρόμους ταχ ύτητας, v ortex
και άλμα εις μήκος, αποσπών τας το πιο
θερμό χ ειροκρότημα από τους παρευρ-
ισκόμεν ους. Διοργαν ωτής της εκδήλω-

σης ήταν  ο ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
εν ώ συμμετείχ αν  και οι αθλητικοί
σύλλογοι ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ, ΑΟ
ΕΡΜΗΣ, ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, Γ.Σ. ΑΙΑΝΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ,ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑ
ΣΑΪΝΙΑ ΤΗΣ ΛΙΝΑΣ. Σε όλα τα παιδιά
απον εμήθηκαν  μετάλλια, βεβαιώσεις
συμμετοχ ής, εν ώ είχ αν  την  ευκαιρία
ν α διασκεδάσουν  με τη μασκότ του
Μπομπ Σφουγγαράκι και της Ντόρας
της Εξερευν ήτριας. 

Στην  διοργάν ωση παρευρέθηκαν  ο
κ. Κώστας  Κεν τέρης (Ολυμπιον ίκης
στα 200 μ.) και η κ.  Σοφία Σακοράφα
(Πρωταθλήτρια στον  Ακον τισμό και
Πρόεδρος ΣΕΓΑΣ), οι οποίοι φωτογρα-
φήθηκαν  με τους αθλητές και τους απέ-
ν ειμαν  τα μετάλλια τους.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΦΝΤΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΙΚΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Την  απότιση φόρου τιμής, στη μν ήμη των  πεσόν των , περιελάμβαν ε το
πρόγραμμα εορτασμού της εθν ικής επετείου στη Δημοτική Κοιν ότητα Άν ω
Λιοσίων .Μετά το πέρας της δοξολογίας στον  Ι.Ν. Αγίων  Κων σταν τίν ου και Ελέν ης,
οι σημαιοφόροι, ο κλήρος, οι επίσημοι και ο κόσμος, πορεύθηκαν , συν οδεία της
Φιλαρμον ικής του Δήμου, στην  Πλατεία Ηρώων , όπου εψάλη επιμν ημόσυν η δέηση,
στη μν ήμη των  πεσόν των .

Ακολούθησε η εκφών ηση του παν ηγυρικού της ημέρας από το Δήμαρχο Χρήστο
Π α π π ο ύ .  

Τη σημασία της Εθν ικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, επεσήμαν ε,
εκφων ών τας τον  παν ηγυρικό της ημέρας, ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

«Συμπληρώθηκαν  202 χ ρόν ια, από τότε που οι πρόγον οί μας τόλμησαν  το
ακατόρθωτο. Κόν τρα στους ευρωπαϊκούς συσχ ετισμούς δυν άμεων  που επέβαλαν
η Αυστρία, ο Καγκελάριος Μέτερν ιχ  και η Ιερά Συμμαχ ία σήκωσαν  ψηλά το λάβαρο
της ελευθερίας. 

Ύψωσαν  το αν άστημά τους στην  υπερδύν αμη Τουρκία και πήραν  τα όπλα
διεκδικών τας ελευθερία και εθν ική αν εξαρτησία», τόν ισε και πρόσθεσε ότι είν αι

επι

τακτική αν άγκη η εθν ική ομοψυχ ία μπροστά στον  κίν δυν ο του
αν αθεωρητισμού.  

«Καλούμαστε ν α προστατεύσουμε την  αν εξαρτησία και την  εθν ική κυριαρχ ία,
που μας κληροδότησαν , χ ύν ον τας ποταμούς αίματος, οι πρόγον οί μας. Να
υπερασπιστούμε την  Πατρίδα κόν τρα στα σχ έδια του αν αθεωρητισμού.
Καλούμαστε ν α υποβληθούμε σε ν έες θυσίες για ν α προστατεύσουμε τις
δημοκρατικές κατακτήσεις του Λαού μας. Είμαι βέβαιος ότι και αυτή τη φορά θα
κάν ουμε το χ ρέος μας, απέν αν τι στην  Ιστορία», τόν ισε χ αρακτηριστικά.

Οι εκδηλώσεις συν εχ ίστηκαν  με κατάθεση στεφάν ων  στο Ηρώον , από το
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αθην αγόρα, το Δήμαρχ ο Χρήστο Παππού, τον
Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Τσίπρα, τον  Πρόεδρο της Κοιν ότητας Άν ω Λιοσίων
Νικόλαο Λιόση, τον  Πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργαν ισμού (ΝΠΔΔ
ΠΑΡΝΗΘΑ) Γιώργο Μαυροειδή και τους εκπροσώπους των  κομμάτων , των
στρατιωτικών , αστυν ομικών  και λοιπών  πολιτικών  αρχ ών .

Οι εκδηλώσεις μν ήμης ολοκληρώθηκαν  με τήρηση σιωπής εν ός λεπτού και με

ΜΜεε  εεππιιμμννηημμόόσσυυννηη  δδέέηησσηη  κκααιι  κκααττάάθθεεσσηη  σσττεεφφάάννωωνν  ττίίμμηησσαανν  ττηη  μμννήήμμηη
ττωωνν  ππεεσσόόννττωωνν  ττοουυ  11882211  τταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα

Με ενότητα θα αντιμετωπίσουμε τον αναθεωρητισμό, τόνισε στην ομιλία του για την Eθνική Επέτειο της  ο Δήμαρχος Φυλής.
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Σ
την  Κυριακάτικη Εφημερίδα “ΜΠΑΜ” και τον
δημοσιογράφο Πέτρο Κουσούλο μίλησε ο Στα-
μάτης Πουλής για τα μεγάλα αν απτυξιακά έργα

που υλοποιούν ται στην  Δυτική Αττική, τις ερχ όμεν ες
Εθν ικές Εκλογές , τη μάχ η που θα δώσει η Νέα Δημο-
κρατία καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στον  ΣΥΡΙΖΑ
με την  “επιστροφή” του Παύλου Πολάκη στα ψηφοδέ-
λτια του κόμματός του.

Η δημιουργία εμβληματικών έργων παράλληλα
με την επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Ελευ-
σίνας εξελίσσουν την περιοχή και την επανατο-
ποθετούν στον χάρτη των μεγάλων ευκαιριών και
της ανάπτυξης.

Η μεγάλη επιτυχ ία της Κυβέρν ησης του Κυριάκου
Μητσοτάκη και ο προσωπικός αγών ας του Άδων ι Γεω-
ργιάδη αν αφορικά με τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας και την
εξεύρεση εν ός δυν αμικού επεν δυτικού σχ ήματος
όπως είν αι η ΟΝΕΧ Shipy ards δίν ουν  ζωή και
δυν αμών ουν  την  οικον ομία της περιοχ ής. Πρόκειται
για μία τεράστια επέν δυση ύψους 170 εκατ. Ευρώ που
διασφαλίζει τόσο το σύν ολο των  υπαρχ ουσών  θέσεων
εργασίας όσο και την  δημιουργία 1400 ν έων  θέσεων
καλά και σταθερά αμειβόμεν ων . Μία επέν δυση που θα
δημιουργήσει έν αν  μεγάλο κύκλο εργασιών  για της
βιομηχ αν ίες της περιοχ ής και τζίρο για τις μικρομεσ-
σαίες επιχ ειρήσεις.

Για το εμβληματικό έργο της Δημιουργίας των  Φοιτ-
ητικών  Εστιών  του Παν επιστημίου της Δυτικής Αττι-
κής στον  Δήμο Φυλής αν έφερε ότι αυτό θα είν αι έν α
κύτταρο εκπαίδευσης, γν ώσης, πολιτισμού και αν ά-
πτυξης που θα αλλάξει όχ ι μόν ο το οικον ομικό αλλά
και το κοιν ων ικό πρόσωπο της Δυτικής Αττικής. Περι-
γράφεται αυτό το έργο σαν  έν α “Μικρό Ελλην ικό” μία
πόλη μέσα στην  πόλη.

Έν α έργο που σύμφων α με μελέτες θα αποφέρει
στην  τοπική κοιν ων ία ετήσιο τζίρο ύψους 7 εκατ.
Ευρώ και παράλληλα θα δημιουργήσει εκατον τάδες
θέσεις εργασίας τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής
του όσο και κατά την  λειτουργία του.

Το στοίχ ημα της επόμεν ης ημέρας για την  Δυτική
Αττική είν αι η δημιουργία ν έων  θέσεων  εργασίας σταθ-
ερών  και καλά αμειβόμεν ων  ώστε οι ν έοι άν θρωποι ν α
προοδεύουν  και ν α παραμείν ουν  στον  τόπο μας.

Σχ ετικά με το διακύβευμα των  ερχ όμεν ων  Εθν ικών ,
αν άμεσα στον  ΣΥΡΙΖΑ και τον  Τσίπρα και στην  ΝΔ
και τον  Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό είν αι ότι οι πολίτες
αν τιλαμβάν ον ται ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός είν αι η πιο δυν ατή
επιλογή για ν α καταφέρει η χ ώρα μας ν α αλλάξει και ν α
αλλάξει δραστικά. Έχ ουμε πετύχ ει πολλά και θα πρέ-
πει ν α συν εχ ίσουμε με την  ίδια δύν αμη και ζήλο και
στην  επόμεν η τετραετία τα έργα που βρίσκον ται σε

τροχ ιά υλοποίησης. Αυτό είν αι το δικό μας στοίχ ημα:
ν α μην  αφήσουμε ν α μηδεν ιστεί το έργο που έχ ουμε
κάν ει και όσα έχ ουμε συλλογικά πετύχ ει ως κοιν ων ία.

Σχ ετικά με τον  Παύλο Πολάκη και την  επιστροφή
του στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμαν ε ότι Πολα-
κισμός σημαίν ει τοξικότητα, εκχ υδαϊσμός της πολιτικής
ζωής, ψέμματα και κατασκευές εν όχ ων  μέσω καθεστω-
τικών  πρακτικών  και εν εργειών . 

Από κατήγορος έχ ει μετατραπεί σε κατηγορούμεν ος
για όσα ψέμματα και κατηγορίες είχ ε κατασκευάσει
εν αν τίον  του Σταμάτη Πουλή . Και αυτό αποτελεί την
μεγαλύτερη δικαίωση. 

Ο Σταμάτης Πουλής και με την  βούλα της ελλην ικής
δικαιοσύν ης ξεσκέπασε το πραγματικό πρόσωπο του
Παύλου Πολάκη Και αυτό είν αι η μεγαλύτερα δικαίωση
αλλά ταυτόχ ρον α και ν ίκη στον  άν ισο και βρώμικο
αγών α που έζησε ό ίδιος επί ημερών  παν τοδυν αμίας
του. 

Ηθικά, πολιτικά και αν θρώπιν α ο Παύλος Πολάκης
θα πρέπει ν α ζητήσει συγγν ώμη από όλους όσους
άδικα κατηγόρησε και αθωώθηκαν . Θα πρέπει ν α ζητή-
σει συγγν ώμη από τον  Άδων ι Γεωργιάδη, τον  Αν τών η
Σαμαρά, τον  Παν αγιώτη Πικραμέν ο, τον  Ευάγγελο
Βεν ιζέλο, τον  Αν δρέα Λοβέρδο, από τον  Σταμάτη
Πουλή προσωπικά και τέλος από την  σύζυγο του Γιάν -
ν η Στουρν άρα την  Λίν α Νικολοπούλου. Αυτό σημαίν ει
πραγματική συγγν ώμη.

ΣΣττααμμάάττηηςς  ΠΠοουυλλήήςς::  
ΤΤοο  σσττοοίίχχηημμαα  ττηηςς  εεππόόμμεεννηηςς  ηημμέέρρααςς

γγιιαα  ττηηνν  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή
««ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  ννέέωωνν  θθέέσσεεωωνν  εερργγαασσίίααςς  σσττααθθεερρώώνν  κκααιι

κκααλλάά  ααμμεειιββόόμμεεννωωνν  ώώσσττεε  οοιι  ννέέοοιι  άάννθθρρωωπποοιι  
νναα  ππρροοοοδδεεύύοουυνν  κκααιι  νναα  ππααρρααμμεείίννοουυνν  σσττοονν  ττόόπποο  μμααςς»»

ΜΜΜΜυυυυσσσσττττήήήήρρρριιιιοοοο    11119999
VVVViiiissssuuuuaaaallll     AAAArrrrttttssss
IIIInnnniiiitttt iiiiaaaattttoooorrrr    ----     ΑΑΑΑλλλλλλλλάάάά
μμμμηηηηνννν    ττττοοοο    ππππεεεειιιιςςςς    σσσσεεεε
κκκκααααννννέέέένννναααανννν

--  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  κκααλλλλιιττεεχχννιικκήήςς
φφιιλλοοξξεεννίίααςς

--  ΑΑννοοιιχχττήή  ππρρόόσσκκλληησσηη  
σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ||  ΑΑιιττήήσσεειιςς  έέωωςς
ττιιςς  22  ΑΑππρριιλλίίοουυ  

Η
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης προσκαλεί
καλλιτέχ ν ες που δραστηριοποι-

ούν ται στο πεδίο των  εικαστικών
τεχ ν ών , με έμφαση στον  δημόσιο
χ ώρο (installation, v ideo art, sound art,
perf ormance, γλυπτική κ.ο.κ.), ν α
συμμετάσχ ουν  στην  3η έκδοση του
προγράμματος καλλιτεχ ν ικής φιλοξεν ίας
Μυστήριο 19 Visual Arts Initiator III -
Αλλά μην  το πεις σε καν έν αν . 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί
στην  Ελευσίν α σε δύο περιόδους, τον
Μάιο και τον  Οκτώβριο του 2023, εν ώ οι
καλλιτέχ ν ες που θα επιλεγούν  θα δια-
μείν ουν  στην  πόλη, θα εμπν ευστούν
από τα Ελευσίν ια Μυστήρια, θα πειρα-

ματιστούν  και θα δημιουργήσουν
πρωτότυπα έργα σε διάλογο με τον
Αρχ αιολογικό Χώρο της Ελευσίν ας, υπό
την  καθοδήγηση της διεθν ούς αν αγ-
ν ώρισης επιμελήτριας Joanna Warsza
και πέν τε ακόμη καταξιωμέν ων  καλλι-
τεχ ν ών .

Το Μυστήριο 19 Visual Arts Initiator III
– Αλλά μην  το πεις σε καν έν αν  είν αι
έν α πρόγραμμα καλλιτεχ ν ικής φιλο-

ξεν ίας που ξεκιν άει τον  Μάιο και ολοκ-
ληρών εται τον  Οκτώβριο του 2023 με
μία έκθεση στο δημόσιο χ ώρο της
πόλης της Ελευσίν ας, σε διάλογο με τον
Αρχ αιολογικό Χώρο. Πέν τε (5) καλλι-
τέχ ν ες καλούν ται ν α μείν ουν  στην
πόλη για ν α μυηθούν  από πέν τε διεθ-
ν είς δημιουργούς. 
Με αφετηρία τις εικασίες γύρω από τις

ιδιαίτερες παγαν ιστικές τελετουργίες
των  Ελευσιν ίων  Μυστηρίων , το πρόγρ-

αμμα φιλοξεν ίας και η έκθεση που
προκύπτει απ’ αυτό, με πέν τε ν έα έργα
από τους φιλοξεν ούμεν ους καλλιτέχ ν ες
και πέν τε προϋπάρχ ον τα έργα από
τους “μύστες” τους - όλα σε διάλογο με
τον  αρχ αιολογικό χ ώρο - επιζητούν  μια
επαν ερμην εία της σημεριν ής σημασίας
εν ν οιών , όπως η μύηση και η μυστικότ-
ητα, επεκτείν ον τάς τις προς διάφορες
κατευθύν σεις σε κοιν ων ικό, πολιτικό,

ποιητικό επίπεδο. 
Έργο της Εύης Καλογηροπούλου |
Φωτογραφία: Stathis Mamalakis
Το πρόγραμμα παρακαταθήκης
Μυστήριο 19 Visual Arts Initiator

Κεν τρικός στόχ ος του προγράμματος
παρακαταθήκης Μυστήριο 19 Visual
Arts Initiator, που έχ ει πραγματοποιηθ-
εί με επιτυχ ία ήδη δύο φορές, το 2018
και το 2021, είν αι ν α μυήσει Έλλην ες
και ξέν ους ν έους εικαστικούς στην

τέχ ν η της in situ εγκατάστασης με την
υποστήριξη μιας επιμελητικής ομάδας,
και ν α τους δώσει την  ευκαιρία ν α πει-
ραματιστούν  με έργα μικρής και μεσαίας
κλίμακας στον  δημόσιο χ ώρο. Τα έργα
που δημιουργούν ται κατά τη διάρκεια
της παραμον ής τους είν αι αποτέλεσμα
των  σχ έσεων  που αν απτύσσουν  με
τους κατοίκους και την  πόλη αλλά και
της μεταξύ τους συν διαλλαγής.
Η 2023 Ελευσίς, στο πλαίσιο του προ-

γράμματος, συν εργάζεται με αν αγν ωρι-
σμέν ους φορείς, καλλιτέχ ν ες και επιμελ-
ητές από την  Ελλάδα και το εξωτερικό,
τα 40m cube, Mosquito Coast Factory ,
Yellow Brick, Eight/Το Οχ τώ, Snehta
Residency , εν ώ στις δύο προηγούμε-
ν ες εκδοχ ές του έχ ουν  συμμετάσχ ει
συν ολικά 12 καλλιτέχ ν ες, οι Sophie
Innmann (DE), Εύη Καλογηροπούλου
(GR), Doruntina Kastrati (XK), Hortense
Le Calv ez (FR), Πάν ος Προφήτης και
Δέσποιν α Χαριτων ίδη (GR), Παγών α
Ζάλη (GR), Τίμοθυ Λασκαράτος (GR),
Αιμιλία Λιόν του (ΑΤ), Μαρία Νικηφοράκη
(GR), Eleni My lona (CH) και Kamila
Szejnoch (PL).
Αρχ αιολογικός χ ώρος Ελευσίν ας |
Φωτογραφία: Pinelopi Gerasimou
Αν αλυτικές πληροφορίες σχ ετικά με το

Visual Arts Initiator III - Αλλά μην  το
πεις σε καν έν αν , τη δομή και τις παρ-
οχ ές του προγράμματος, τις προϋποθέ-
σεις συμμετοχ ής και τη διαδικασία
αξιολόγησης, μπορείτε ν α βρείτε εδώ.
https://f orm.jotf orm.com/23081268130
6350
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Κ. Μητσοτάκης: Οι πολίτες περιμένουν
προτάσεις και λύσεις όχι τοξικότητα
Η καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού

Σ
την καθιερωμένη
εβδομαδιαία ανασ-
κόπηση μέσω ανάρτ-

ησης στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης προχώρησε ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης υποστηρίζει
ότι αυτό ακριβώς που ζητά-
νε οι πολίτες από τις πολιτι-
κές δυνάμεις, δηλαδή "προ-
τάσεις, λύσεις, έργα, όχι
τοξικότητα και ανούσιους
καυγάδες".

Καλημέρα σε όλες και όλους.
Να ξεκινήσω τη σημερινή
ανασκόπηση με ευχές σε όλες
τις Ελληνίδες και τους Έλληνες
σε κάθε γωνιά του κόσμου για
τη χθεσινή Εθνική Επέτειο της
25ης Μαρτίου. Την αρχή του
αγώνα για ελευθερία του έθνο-
υς μας, αλλά και την αρχή μίας
πορείας διακοσίων δύο χρό-
νων για την πρόοδο της
πατρίδας μας.

Η πορεία αυτή βέβαια δεν
ήταν πάντα γραμμική. Είχε
δυστυχώς και πολλά πισωγ-
υρίσματα που καθυστέρησαν
την εθνική μας εξέλιξη. Έχουμε
δει με επώδυνο -πρόσφατα και
με τραγικό- τρόπο ότι δεν κατο-
ρθώσαμε να φτιάξουμε ένα
κράτος που εκπέμπει σοβαρότ-
ητα, υπευθυνότητα και επαγγε-
λματισμό σε όλα τα επίπεδα.
Βελτιωθήκαμε σε καίριους
τομείς, όμως έχουμε ακόμη
πολλή δουλειά μπροστά μας.
Αυτό περιμένουν οι πολίτες
από τις πολιτικές δυνάμεις.
Περιμένουν προτάσεις, λύσεις,
έργα, όχι τοξικότητα και
ανούσιους καυγάδες.

Αυτό ακριβώς προσπαθώ να
τονίσω με τον εβδομαδιαίο
απολογισμό: να σας μιλήσω
για έργα, για τα βήματα που
γίνονται κάθε εβδομάδα, μικρά
και μεγάλα.

Θα ξεκινήσω λοιπόν με τη
δέσμευσή μας να ξεκινήσουν
και πάλι σταδιακά τα δρομολό-
για των σιδηροδρόμων με
αυξημένα μέτρα ασφάλειας.
Ανά πενθήμερο θα προστίθεν-
ται επιπλέον γραμμές, έτσι
ώστε να υπάρξει πλήρης ανά-
πτυξη πριν από το Πάσχα.
Ταυτόχρονα συγκροτήθηκε
και λειτουργεί νέο Συντονιστικό
Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων
του ΟΣΕ, με τη συμμετοχή της
Ελληνικής Αστυνομίας, της
Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ,
καθώς επίσης και της Hellenic
Train για να επιτηρεί καλύτερα
τα συστήματα ασφαλείας και να
προχωρήσει με πολύ γοργά
βήματα η αναβάθμιση όλων
των προδιαγραφών ασφαλείας

του σιδηροδρομικού μας δικ-
τύου. Θα κάνουμε ό,τι είναι
ανθρωπίνως δυνατό για να
ξανακερδίσει ο ελληνικός σιδ-
ηρόδρομος την εμπιστοσύνη
του επιβατικού κοινού.

Σε αυτό πιστεύω ότι θα
συμβάλει και η εφαρμογή της
Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
στις επιχειρήσεις κοινής ωφέ-
λειας, μεταξύ των οποίων ο
ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ. Είναι κάτι
που έκρινα πως είναι αναγ-
καίο να γίνει άμεσα, μετά από
όσα είδαμε πως έγιναν στο
Σταθμαρχείο της Λάρισας την
μοιραία νύχτα του δυστυχήμα-
τος, με σταθμάρχες που έλει-
παν από τη θέση τους και τα
περιβόητα "μπλάνκο".

Έτσι, μέχρι το τέλος Απρ-
ιλίου, η Ψηφιακή Κάρτα
Εργασίας θα εφαρμοστεί σε
ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ αλλά και στις
Σταθερές Συγκοινωνίες, ΟΣΥ,
ΟΑΣΑ, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, Αττικό
Μετρό, Κτιριακές Υποδομές,
Εγνατία Οδός, ΕΥΔΑΠ και
ΕΛΤΑ, και θα αφορά περίπου
18.000 εργαζόμενους.

Θυμίζω πως η Ψηφιακή
Κάρτα Εργασίας έχει ξεκινήσει
να εφαρμόζεται σταδιακά σε
τράπεζες, σούπερ μάρκετ,
στους κλάδους των ασφαλι-
στικών εταιρειών και των εται-
ρειών security. Με την εφαρ-
μογή της, θωρακίζεται η κατα-
γραφή του ωραρίου και πιστο-
ποιείται η παρουσία των εργα-
ζομένων στο χώρο εργασίας με
τρόπο αδιάβλητο που διευ-
κολύνει τον άμεσο εντοπισμό
ψευδών δηλώσεων, είτε από
την πλευρά των εργοδοτών,
είτε από την πλευρά των
εργαζόμενων.

Την προηγούμενη εβδομάδα
ψηφίστηκε στη Βουλή μία πολύ
σημαντική διάταξη που διασφ-
αλίζει – για πρώτη φορά, ρητά
με νόμο, ότι το νερό παραμένει
δημόσιο αγαθό. Είναι λυπηρό
που η Αντιπολίτευση επιχειρεί
να διαστρεβλώσει την πραγμα-
τικότητα, υποστηρίζοντας
δήθεν ότι η Κυβέρνηση προω-
θεί την ιδιωτικοποίηση του
νερού. Ουδέν ψευδέστερο. Το
νερό είναι φυσικό μονοπώλιο.
Ανήκει στο κράτος, σε εταιρείες
του κράτους.

Και για να μην υπάρχουν
αμφιβολίες, στο άρθρο 3 του
νέου νόμου, ορίζεται σαφέστα-
τα ότι οι πάροχοι του νερού
είναι δημόσιες και δημοτικές
επιχειρήσεις (οι γνωστές
ΔΕΥΑ). Αυτό όμως που ίσως
δεν είναι πολύ γνωστό είναι
πως στην Ελλάδα σήμερα

υπάρχουν 295 δημοτικοί οργα-
νισμοί που διαχειρίζονται το
νερό. Σε αυτές λοιπόν παρατ-
ηρείται σήμερα 62% σπατάλη
νερού, μόνο 42% των ΔΕΥΑ
αναρτούν δημόσια τα στοιχεία
που εκ του νόμου οφείλουν,
ενώ και σε κάποιες περι-
πτώσεις υπάρχει διπλάσια
κοστολόγηση του νερού! Επί
ΣΥΡΙΖΑ επιβλήθηκαν 9 πρό-
στιμα και με αυτή την κυβέρν-
ηση 62 πρόστιμα για όλα αυτά
τα προβλήματα. Πρέπει και
μπορούμε να πάμε καλύτερα.
Αυτά θέλουμε να διορθώσουμε
με μια ανεξάρτητη αρχή που
αποτελεί δημόσιο έλεγχο με
θεσμική συνέχεια, γι’  αυτό και
χρειάζεται μία Ανεξάρτητη
Αρχή που θα ελέγχει τους
οργανισμούς αυτούς, και αυτό
ακριβώς γίνεται πράξη με το
νομοσχέδιο.

Αλλάζω εντελώς θέμα, και
θέλω να τονίσω πως στην
ελληνική επικράτεια δεν μπορεί
-δεν θα επιτρέψουμε- να
υπάρχουν "γαλατικά χωριά
ανομίας”. Στη Μύκονο θα
εφαρμοστεί ο νόμος. Γι’  αυτό
ψηφίσαμε τροπολογία που
αναστέλλει την έκδοση
οικοδομικών αδειών στις εκτός
σχεδίου περιοχές της
Μυκόνου, πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων που πληρούν τις
νόμιμες προϋποθέσεις. Το
αρμόδιο όργανο για τη
χορήγηση των αδειών θα είναι
η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής
Οικοδομικών Κανονισμών και
Αδειοδοτήσεων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, δηλαδή κεντρική
υπηρεσία του Υπουργείου στην
Αθήνα. Βάζουμε φραγμό σε
κάθε παράνομη πράξη, σε κάθε
παράνομο σχέδιο που
επιχειρείται να υλοποιηθεί με
εκβιασμούς και έκνομες
συμπεριφορές.

Κάτι ακόμα που θεωρώ πολύ
σημαντικό, είναι η ανάπτυξη
του Εθνικού Προγράμματος
Πρόληψης και Καταπολέμησης
της Παχυσαρκίας, τόσο για
ενήλικες, όσο και για παιδιά.
Το Υπουργείο Υγείας
συνεργάστηκε με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
και με την UNICEF, αντίστοιχα,
ώστε για να εκπονηθεί ένα
σχέδιο αντιμετώπισης της
παχυσαρκίας, ενός
προβλήματος που και στη
χώρα μας έχει πάρει
διαστάσεις.

Για να σας δώσω μία εικόνα:
με βάση τα πρόσφατα στοιχεία,
μόνο το 30,3% του γενικού
πληθυσμού βρίσκεται εντός

ορίων κανονικού βάρους, ενώ
το 37,6 % είναι υπέρβαροι και
το 32,1% παχύσαρκοι. 3 από
τις 4 οικογένειες έχουν
τουλάχιστον έναν υπέρβαρο ή
παχύσαρκο γονέα. Φυσικά η
παχυσαρκία δεν είναι αισθητικό
θέμα. Είναι θέμα υγείας,
καθώς αποτελεί παράγοντας
κινδύνου για πολλές παθήσεις.
Ακριβώς γι’  αυτό τον λόγο και
η προσπάθεια καταπολέμησής
του είναι μέρος του Εθνικού
Προγράμματος Πρόληψης για
τη Δημόσια Υγεία "Σπύρος
Δοξιάδης".

Το πρόγραμμα λοιπόν που
αφορά τους ενήλικες δίνει τη
δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να
λάβουν δωρεάν υπηρεσίες από
ειδικούς διατροφολόγους, αλλά
και δωρεάν εξειδικευμένη
συνδυασμένη θεραπεία σε
περιπτώσεις σοβαρής
παχυσαρκίας που συνυπάρχει
με σοβαρά χρόνια νοσήματα.

Από την άλλη, η Εθνική
Δράση για την Παιδική
Παχυσαρκία απευθύνεται σε
παιδιά έως και 17 ετών σε όλη
την ελληνική επικράτεια.
Φυσικά σε αυτήν την
προσπάθεια, χρειάζεται η
συμμετοχή τόσο των γονέων,
όσο και των εκπαιδευτικών. Το
πρόγραμμα προβλέπει δωρεάν
κλινική εκτίμηση και
συμβουλευτική για την υγεία,
την ανάπτυξη, τη διατροφική
κατάσταση των παιδιών και
δωρεάν συμβουλευτικές
υπηρεσίες από κατάλληλα
εκπαιδευμένους επαγγελματίες
υγείας.

Και τα δυο αυτά
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α
χρηματοδοτούνται από το
Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Στο μέτωπο της ακρίβειας
τώρα. Συμπληρώθηκαν 21
εβδομάδες από τότε που
καθιερώσαμε το "Καλάθι του
Νοικοκυριού", που έχει
κρατήσει τις τιμές εκατοντάδων
προϊόντων σταθερές. Και αυτό
δεν είναι κάτι που το λέμε μόνο
εμείς, αλλά επιβεβαιώνεται από
επιστημονική μελέτη του ΕΚΠΑ

και του Πανεπιστημίου Philips
της Κύπρου. Με την ευκαιρία
αυτή όμως, θέλω να
επισημάνω ότι η Ελλάδα είχε
τον 6ο χαμηλότερο πληθωρισμό
τροφίμων στην Ε.Ε. τον
Φεβρουάριο. Μεγαλύτερο
πληθωρισμό από εμάς
παρουσιάζουν χώρες όπως η
Γαλλία, η Πορτογαλία, η
Γερμανία, το Βέλγιο και η
Ισπανία.

Προφανώς δεν εξαφανίστηκε
η εισαγόμενη ακρίβεια.
Προσπαθούμε, όμως, να
μετριάσουμε τις συνέπειες και
θα το κάνουμε για όσο
χρειαστεί. Έτσι, ενόψει του
Πάσχα, θα δημιουργηθεί το
"Πασχαλινό καλάθι" για τα
σούπερ μάρκετ, με προϊόντα
όπως αρνί, κατσίκι, τσουρέκι
και σοκολάτες, και το "Καλάθι
του νονού και της νονάς" που
θα αφορά αποκλειστικά τα
καταστήματα παιχνιδιών. Αυτά
θα ξεκινήσουν από τα τέλη του
Μαρτίου και θα διαρκέσουν
έως τις 15 Απριλίου.

Τελευταίο: αυτή την
εβδομάδα υπογράφηκε η
σύμβαση μεταβίβασης των
περιουσιακών στοιχείων του
Ναυπηγείου της ΕΝΑΕ στον
Σκαραμαγκά στον νέο
επενδυτή, τον κ. Προκοπίου. 

Είναι αποτέλεσμα μιας
μεγάλης προσπάθειας που
έχουμε κάνει για να δώσουμε
νέα προοπτική στα ναυπηγεία
μας, και είναι πραγματικά
μεγάλη η χαρά μας που, μετά
από τόσα χρόνια απαξίωσης
ενός σημαντικότατου κλάδου,
και τα 3 ναυπηγεία μας θα
έχουν πιάσει και πάλι δουλειά.

Σας αφήνω με μια μικρή αλλά
σημαντική εικόνα που είδαμε
όλοι μας αυτή την εβδομάδα,
αυτή των τριών θραυσμάτων
από τη ζωφόρο, τις μετόπες,
και τα αετώματα του
Παρθενώνα να αποδίδονται
στο Μουσείο της Ακρόπολης
από τα Μουσεία του Βατικανού.
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Στην λαϊκή αγορά του Αγ. Αντωνίου στο Περι-
στέρι, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση
του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον
αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Εσωτερικής
Αρχιτεκτονικής Σχολής εφαρμοσμένων
Τεχνών και Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Αττικής κο Π. Πάγκαλο, καθηγητές και φοιτ-
ητές, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφ-
έρειας Αττικής και του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής για τον σχεδιασμό των νέων πρότυπων
λαϊκών αγορών.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
του Συμφώνου Συνεργασίας που υπογράφηκε
μεταξύ Περιφέρειας Αττικής, Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και της Παναττικής Ομοσπον-
δίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών
Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), για τον εκσυγχρο-
νισμό του θεσμού των Λαϊκών Αγορών, τόσο
στον τρόπο λειτουργίας όσο και στην γενικότε-
ρη εικόνα τους, με την δημιουργία νέων πρότ-
υπων λαϊκών αγορών.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, ο Αντιπεριφ-
ερειάρχης Δυτικού Τομέα Α. Λεωτσάκος, ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Φορέα:

Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών και Εντεταλμέ-
νος Σύμβουλος σε θέματα Λαϊκών και Υπαίθρ-
ιων Αγορών Στ. Μελάς, ο Προϊστάμενος της

Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Αττικής Χ.
Πασβαντίδης, ο  Πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δ.
Μουλίατος, μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊ-
κών Αγορών και πρόεδροι των σωματείων
μελών της ΠΟΣΠΛΑ.

Κατά την επίσκεψη δόθηκε η ευκαιρία στους
φοιτητές και τους καθηγητές του τμήματος Βιομ-
ηχανικού Σχεδίου του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής  να αποκτήσουν μία βασική αντίληψη
γύρω από όσα πρέπει να γνωρίζουν σχετικά
με τους πάγκους και τα παρελκόμενα εργα-
λεία που απαιτούνται στην εργασιακή καθημε-
ρινότητα των πωλητών των λαϊκών αγορών,
προκειμένου να προχωρήσουν σε μια αρχική
μελέτη αναφορικά με τη δημιουργία των νέων
πρότυπων πάγκων για τις λαϊκές αγορές.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, ανα-
φερόμενος στη συνεργασία με το Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Αττικής για την υλοποίηση του ορά-
ματος για τις πρότυπες λαϊκές αγορές επισή-
μανε προς πρόκειται για μια καινοτόμα πρω-
τοβουλία με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο,
καθώς ο θεσμός της λαϊκής αγοράς είναι
άρρηκτα συνυφασμένος με την καθημερινότ-
ητα της κοινωνίας.

«Η Περιφέρεια Αττικής προβαίνει με αποφ-
ασιστικότητα σε συγκεκριμένες πράξεις ώστε
να δημιουργήσει πρότυπες Λαϊκές Αγορές
στην Αττική.  Χαίρομαι που σήμερα βρισκόμα-

στε εδώ, η Περιφέρεια Αττικής, η Ομοσπονδία
των Λαϊκών Αγορών με τον Κ. Μουλιάτο, καθώς
επίσης και ακαδημαϊκή κοινότητα δια του
Πανεπιστημιακού Δασκάλου κ. Πάγκαλου που
εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
συνεργάτες του αλλά και φοιτητές. Στόχος μας
είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας δημιο-
υργώντας την πρότυπη λαϊκή αγορά, όπου ο
καταναλωτής, όχι μόνο θα βρίσκει το καλό
προϊόν στο καλύτερο κόστος, αλλά επίσης θα
έχει πρόσβαση σε μια υπηρεσία με θετικό κοι-
νωνικό πρόσημο, μία ποιοτική διαδικασία με
πρότυπη εικόνα που θα είναι και εξαγώγιμη
πέρα από τα διοικητικά όρια της Αττικής και
της Ελλάδος. Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος
στο σχεδιασμό με τις γνώσεις τους αλλά και
την ευρηματικότητά τους, θα έχουν πρόσβαση
και σε κάποιες υποτροφίες για σπουδές. Εύχο-
μαι να έχουμε καλή επιτυχία», τόνισε, μεταξύ
άλλων, ο Γ. Πατούλης.

Ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα εσω-
τερικής αρχιτεκτονικής Σχολής εφαρμοσμένων
Τεχνών και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Αττικής, Π. Πάγκαλος, με τη σειρά του επι-
σήμανε:«Με την Περιφέρεια Αττικής, τη γενική
Ομοσπονδία, την ΠΟΣΠΛΑ και τον Συνεταιρι-
σμό των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών
θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά της
ακαδημαϊκής κοινότητας για να ανανεώσουμε
την εικόνα της Ελληνικής λαϊκής αγοράς,
ξεκινώντας από τα απλά στοιχεία, σχεδιάζον-
τας δηλαδή τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν
οι επαγγελματίες για το βιοπορισμό τους, φτά-
νοντας στην γενικότερη ανανέωση της Ελληνι-

κής λαϊκής αγοράς, η οποία θα ξεκινήσει προ-
φανώς από την Περιφέρεια Αττικής για να
δώσει το παράδειγμα μετά σε όλη την επικρά-
τεια».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της
ΠΟΣΠΛΑ κ. Δ. Μουλιάτος, ανέφερε:

« Σήμερα είναι ιστορική μέρα για τον κλάδο
των λαϊκών αγορών. Είναι η αφετηρία του
εκσυγχρονισμού και του ονείρου όλων των
πωλητών λαϊκών αγορών, να αναβαθμιστούμε
και να εκσυγχρονιστούμε. Ο Γιώργος Πατούλης
αποδεικνύει για άλλη μία φορά την τεράστια
αγάπη για το κλάδο, πρέπει να το λέμε αυτό,
μας παρότρυνε, είναι δίπλα μας. Εμείς μετά
τα αιτήματα που είχαμε και τις προτάσεις μας.
έγιναν αποδεκτές. Θέλω να ευχαριστήσω ιδι-
αιτέρως τον καθηγητή κ. Πάγκαλο και το Πανε-
πιστήμιο της Δυτικής Αττικής για το ενδιαφέρον,
όλους τους καθηγητές και όλους τους μαθητές.
Εκ μέρους όλων των πωλητών λαϊκών αγορών.
Ελπίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα
είναι παράδειγμα προς μίμηση όχι μόνο για
την Ελλάδα, αλλά για όλη την Ευρώπη, οι λαϊ-
κές αγορές πού λειτουργούν στην Ελλάδα. Θα
έρχονται εδώ όπως είπε ο περιφερειάρχης να
παίρνουνε μπούσουλα πώς πρέπει να λειτο-
υργούν».

Από την πλευρά τους οι φοιτητές εξέφρασαν
τις ευχαριστίες τους προς όλους τους αρμοδίο-
υς για τη δυνατότητα που τους δίνεται  να συνει-
σφέρουν στην υλοποίηση των πρότυπων λαϊ-
κών μέσα από μια διαδικασία που θα έχει και
εκπαιδευτικό χαρακτήρα σχετικό με  το αντι-
κείμενο που σπουδάζουν.

Π. Αττικής: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για
τη δημιουργία πρότυπων λαϊκών αγορών 

Ο
Σύλλογος Εθελον τών  Θριασίου Πεδίου μετά από πρόσκληση του Α΄ Κ.Α.Π.Η.
του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ελευσίν ας για τον   εορτασμό   της Παγκόσμιας
Ημέρας  της Γυν αίκας, παρουσίασε   την  Τέταρτη 22 Μαρτίου 2023 στο

χ ώρο του Α ΚΑΠΗ Ελευσίν ας επί της οδού Τσοκάν η 29   ,
το  μον όπρακτο με τον  τίτλο- Ήμουν  μόν η –  με θέμα την  έμφυλη  βία. Τα κείμε-
ν α είν αι  της κ. Μαρίας Καρέλου και η σκην οθεσία έγιν ε από την  κ. Μαρία
Χασιώτη. Τους ρόλους ερμήν ευσαν  τα μέλη της θεατρικής μας ομάδας κ Βασιλείου
Μαρία,κ.   Δρυμούση  Γεωργία και κ.  Καρέλου Μαρία . Τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. και
του Συλλόγου μας που παρευρέθηκαν ,   καταχ ειροκρότησαν  την  παράσταση και
είχ αν  την  ευκαιρία ν α παρακολουθήσουν  αν αφορά στο θέμα,  με εξαιρετική επι-
στημον ική προσέγγιση 
από τον  ψυχ ολόγο του Κ.Α.Π.Η. κ. Μιχ αήλ  Πεταλά.  Ευχ αριστούμε θερμά την
Διοίκηση ,την  Κοιν ων ική Λειτουργό κ. Αικατερίν η Μαρούγκα , τον  ψυχ ολόγο. Μ.
Πεταλά ,το προσωπικό  και τα μέλη του Α Κ.Α.Π.Η. για την  φιλοξεν ία.  Δώσαμε
την  υπόσχ εση ότι θα είμαστε πάν τα κον τά τους και με άλλες εκδηλώσεις .

Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος Μαρία Βασιλείου

Η Γ. Γραμματέας Μαρία Καρέλου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Εξαιρετική επιστημονική προσέγγιση για την την έμφυλη βία.

στο χώρο του Α ΚΑΠΗ Ελευσίνας 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με

αριθμ. 7ης/2023 συνεδρία-
σης

του Δημοτικού Συμβου-
λίου.

Αρ. Απόφ.:62

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης
επί της υπ’ αριθμ. 17/2023
απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής με θέμα:
«Λήψη απόφασης για την
επικαιροποίηση της
423/2005 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ασπροπύργου».

Στον Ασπρόπυργο στην
αίθουσα του
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
(ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ)
την 16 Μαρτίου 2023,
ημέρα Πέμπτη και ώρα
19:00 μ.μ.,δια ζώσης & με

τηλεδιάσκεψη, συνήλθε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ασπρ-
οπύργου, ύστερα από την
υπ’αριθ. 12477/10-03-2023,
έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου, κου
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ. ΤΣΟΚΑ,
σύμφωνα με την διαδικασία
των διατάξεωντης παρ. δ
του άρθρου 78 του
Ν.4954/2022και των άρθρ-
ων 67,  του Ν. 3852/2010,η
οποία αντικαταστάθηκε  με
τις διατάξεις του άρθρου 74,
του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’
133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου
ότι στην έναρξη της συνε-
δρίασης, συμμετείχαν 32
μέλη του Συμβουλίου. Στο
συγκεκριμένο θέμα, συνολι-
κά  συμμετείχαν 32 από τα
33 μέλη.

1 ) Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5 ) Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Η Σ

ΑΒΡΑΑΜ         
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8 ) Κ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 2 ) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 4 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 7 ) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

18)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
20)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ 
2 1 ) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
22)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
2 4 ) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
26)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27) ΜΟΥΖΑΚΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 8 ) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 9 ) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
30)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3 1 ) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)
ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Μετά τη διαπίστωση της
νόμιμης απαρτίας, ο Πρόε-
δρος, κ. Θεμιστοκλής Γ.
Τσόκας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. α
του άρθρου 78 του
Ν.4954/2022 και  τις διατά-
ξεις του άρθρου  67, του Ν.
3852/2010, η οποία αντικα-
ταστάθηκε  με τις διατάξεις
του άρθρου 74,  του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’
133/19-7-2018). Εισηγούμε-
νος το 12Ο θέμα της   ημε-
ρήσιας διάταξης με τίτλο:
«Λήψη απόφασης επί της

υπ’ αριθμ. 17/2023 απόφα-
ση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής με θέμα: «Λήψη
απόφασης για την επικαιρο-
ποίηση της 423/2005 απόφ-
ασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου
Ασπροπύργου»,  έθεσε
υπόψη των μελών, την υπ’
αριθμ. 17/2023 Απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, με ΑΔΑ :Ψ6ΦΩΩΨΝ-
ΜΥΦ ,  η οποία επισυνάπτε-
ται στην παρούσα απόφα-
ση.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δημοτικό
Συμβούλιο, να αποφασίσει
σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
μετά την προαναφερόμενη
διαδικασία και αφού έλαβε
υπόψη:

Την εισήγηση του
Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ.
Τσόκα, 

την υπ’ αριθμ.17/2023
Απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, με ΑΔΑ :
Ψ6ΦΩΩΨΝ-ΜΥΦ,

Τις διατάξεις της παρ. α
του άρθρου 78 του
Ν.4954/2022 και  τις διατά-
ξεις της παρ. 5 του άρθρου
67, του Ν. 3852/2010, η
οποία αντικαταστάθηκε  με
τις διατάξεις του άρθρου 74,
του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’
133/19-7-2018),

πέρασε σε ψηφοφορία,
στην οποία, ΥΠΕΡ της
Λήψης απόφασης επί της
υπ’ αριθμ. 17/2023 απόφα-
ση της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής με θέμα: «Λήψη
απόφασης για την επικαιρο-
ποίηση της 423/2005 απόφ-
ασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου
Ασπροπύργου, τάχθηκαν
δέκα πέντε  (15) μέλη του
συμβουλίου, και ονομαστι-
κά οι κ.κ.:

1) ΤΣΟΚΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5 ) Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Η Σ

ΑΒΡΑΑΜ         
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8 ) Κ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 2 ) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 4 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Κατά τάχθηκαν πέντε (5)
μέλη του συμβουλίου, και
ονομαστικά οι κ.κ. :

1 Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
4ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Λευκό ψηφίζουν δώδεκα
(12) μέλη του συμβουλίου,
και ονομαστικά οι κ.κ.:

1) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
3)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

5 ) Μ Α Υ Ρ Α Κ Η - Τ Σ Ι Γ Κ Ο Υ
ΕΛΕΝΗ 
6 ) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
7)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
8)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
9 ) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
10)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
1 1 ) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την επικαιροποίηση
της υπ’ αριθμ. 423/2005
Απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου του Δ.Α., σύμφ-
ωνα με την υπ’ αριθμ.
17/2023 Απόφαση της Επιτρ-
οπής Ποιότητας Ζωής, με
ΑΔΑ : Ψ6ΦΩΩΨΝ-ΜΥΦ, η
οποία επισυνάπτεται στην
παρούσα απόφαση.

Αφού  συντάχθηκε  και
αναγνώσθηκε  το  πρακτικό
αυτό, υπογράφεται  ως
κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα
αριθμό 62.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023                                                                                                                                               θριάσιο-11 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Περιου-

σίας και Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 23/03/2023
Αρ. πρωτ.: 10386

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ
ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΑ
ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ» 

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Αν οικτό Ηλεκτρο-
ν ικό διαγων ισμό με σφ ραγισμέ-
ν ες προσφ ορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την   πλέον
συμφ έρουσα  από  οικον ομική
άποψη  προσφ ορά αποκλειστι-
κά βάση  τιμής, για  την   προ-
μήθεια  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία
ανέρχεται στο ποσό των
159.159,90 € συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α. 24% (Καθαρή αξία:
128.354,76 € και Φ.Π.Α. 24 %
ποσού 30.805,14 € ).
H  παρούσα  σύμβαση  αφορά
την  προμήθεια  τριών (3) και-
νούργιων αυτοκινήτων ημιφορτ-
ηγών με κίνηση στους τέσσερις
τροχούς (4X4) και εφοδιασμένα
με αλατοδιανομέα και  λεπίδα
αποχιονισμού, για την κάλυψη
των αναγκών αποχιονισμού και
ρίψης άλατος στους δρόμους του

Δήμου κατά την διάρκεια των χει-
μερινών μηνών.

Αναλυτική περιγραφή του φυσι-
κού και οικονομικού αντικειμέ-
νου της σύμβασης δίδεται στη με
αριθμό 18/2023 μελέτη της υπηρ-
εσίας.

Τα  CPV  των  προς  προμήθεια
ειδών  είναι :
34113000-2   Αυτοκίνητα με
κίνηση στους 4 τροχούς
34144420-8   Μηχανήματα διασ-
κόρπισης αλατιού
43313100-1   Εκχιονιστήρες
Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί με
χρήση  της  πλατφόρμας  του
Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήματος.
Καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής προσφ ορών  ορίζεται η
07/04/2023 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 16:00.
Η αποσφ ράγιση  των   προσφ ο-
ρών   θα  γίν ει στις 13/04/2023
ημέρα Πέμπτη και  ώρα 11:00
π.μ.. 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 
Περίληψη της παρούσας διακήρ-
υξης θα δημοσιευτεί στις εφημε-
ρίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
Περίληψη της παρούσας Διακήρ-
υξης όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου
3 του άρθρου 76 του Ν.
4727/2020, θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί
στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί

ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική δια-
δικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :
188598
Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού
διέπεται  από  τις  σχετικές  δια-
τάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημό-
σιες συμβάσεις  έργων,  προμηθ-
ειών  και  υπηρεσιών-  προσαρ-
μογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  δια-
γωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά
ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφο-
ρών  είναι  για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου
να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνι-
σμό  πρέπει  να  καταθέσουν  με
την προσφορά  τους  εγγύηση
συμμετοχής  ποσοστού  (2%) επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβα-
σης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι δύο
χιλιάδες πεντακόσια εξήντα επτά
ευρώ και εννέα λεπτά (2.567,09
€).

Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστο-
ποίηση της διακήρυξης,  οι
ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να
απευθύνονται  όπως  αναφέρεται
παραπάνω  στην ηλεκτρονική
π λ α τ φ ό ρ μ α
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο  οκτώ (8)
ημέρες  πριν  από  την καταλ-
ηκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Δ.ΥΠ.Α.
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλ-
ησης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Πρωτ. 326616
Ημ/ν ια 17/03/2023

1. Η Δημόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)
προκηρύσσει, σύμφωνα με την
αριθ. 946/23/15-03-2023
απόφαση του Διοικητικού της
Συμβουλίου, την επιλογή
αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Αποπεράτωση εργασιών στο
Βρεφονηπιακό Σταθμό
Χαϊδαρίου, ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α.», «με ανοιχτή
διαδικασία» που θα διεξαχθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 27 του Ν.4412/2016,
όπως ισχύει  κατά την
ημερομηνία αποστολής της
παρούσας για δημοσίευση, με το
σύστημα προσφοράς «με επί
μέρους ποσοστά έκπτωσης» του
άρθρου 95 παρ. 2α του
Ν4412/2016 και  με κριτήριο
ανάθεσης την «πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής», συνολικής κατά τον
προϋπολογισμό της Υπηρεσίας
εκτιμώμενης αξίας 750.000,00
Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 
Το έργο χρηματοδοτείται από
πιστώσεις της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ
9725)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να παραλάβουν τα συμβατικά
τεύχη του Διαγωνισμού, στο
χώρο «ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί» της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς
και από την ιστοσελίδα της
Δ.ΥΠ.Α.: www.dypa.gov.gr
(Προμήθειες - Διαγωνισμοί).
3. Πληροφορίες παρέχονται
μέχρι την 07/04/2023, στα
γραφεία της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών της
Δ.ΥΠ.Α (οδός Δημ. Γούναρη 2,
Τ.Κ. 17456, Άλιμος, 5ος όροφος,

τηλ: 210 9989019, 210
9989906) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης
της προθεσμίας υποβολής
προσφορών ορίζεται  η
10/04/2023 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00 π.μ. 
5. Ως ημερομηνία και  ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών ορίζεται  η
13/04/2023 ημέρα  Πέμπτη και
ώρα 10:00 π.μ. 
6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται
να συμμετάσχουν:
Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται  στις
κατηγορίες οικοδομικών και
ηλεκτρομηχανολογικών έργων
και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
προσκομίζοντας τις δηλώσεις
και  τα πιστοποιητικά που
περιγράφονται στο Παράρτημα
XI του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016
β) σε κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 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 διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οικονομικός φορέας
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ένωσης.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων συμμετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και
3 (β)του άρθρου 76 του ν.
4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για

την υποβολή προσφοράς. Σε
περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική
της μορφή πρέπει  να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και  μοναδικού
φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
Όσον αφορά την καταλληλότητα
άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι  στην Ελλάδα
υποβάλλουν βεβαίωση
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. Α1 τάξη
και άνω, για έργα κατηγορίας
οικοδομικών και  στην Α1 τάξη
και άνω, για έργα κατηγορίας
ηλεκτρομηχανολογικών.
7.Για την συμμετοχή στον
διαγωνισμό απαιτείται  η
κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται  στο ποσό των
15.000,00 ευρώ, ισχύος
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και
τριάντα (30) ημερών  από την
ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι έξι (6)
μήνες.

8. Η συνολική προθεσμία
εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε
εκατόν ογδόντα (180)
ημερολογιακές  ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.

9. Κωδικός CPV: 45262700-8
(εργασίες μετατροπής κτιρίου).
10. Το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού θα εγκριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο της
Δ.ΥΠ.Α..
11. Τα έξοδα δημοσίευσης της
Προκήρυξης του έργου στον
τύπο, βαρύνουν τον
οικονομικό φορέα που θα
ανακηρυχθεί Ανάδοχος και
εισπράττονται με τον πρώτο
λογαριασμό πληρωμής του
έργου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
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Για την  24η αγων ιστική της  Elite
League η ΝΕ Μεγαρίδας γν ώρισε
την  ήττα εκτός έδρας από Παν ερ-
υθραικό με 70-81.

Ο Παν ερυθραϊκός είχ ε τον  έλεγχ ο
του αγών α στο μεγαλύτερο μέρος
του, με αποτέλεσμα ν α επικρατή-
σει και ν α επιστρέψει στις επιτ-
υχ ίες έπειτα από τέσσερις διαδοχ ι-
κές ήττες και έν αν  μήν α μακριά
από τις επιτυχ ίες. Έτσι ο οργαν ι-
σμός των  Βορείων  Προαστίων  αν έ-
βηκε στο 15-9 και παραμέν ει ζων -
ταν ός στην  διεκδίκηση μίας θέσης
στην  τετράδα της βαθμολογίας, εν ώ
η ΝΕΜ υποχ ώρησε στο 12-12 και
εξακολουθεί ν α μάχ εται για την
αποφυγή των  πλέι άουτ.

Παν ερυθραϊκός-Μεγαρίδα 81-70

Διαιτητές: Μηλαπίδης-Κων σταν -
τιν όπουλος-Λεβεν τάκος

Δεκάλεπτα: 19-19, 40-33, 57-50,
81-70

Παν ερυθραϊκός (Χουχ ουλής):
Παππάς 3, Καλλιαν ιώτης 6 (1),
Παπαδημητρίου 17 (2), Κωστόπου-
λος 2, Μωραΐτης 8 (2), Καμπο-
υρίδης 15 (2), Αρν όκουρος 3, Οικο-
ν ομόπουλος 4, Σταματογιάν ν ης 4,
Ματαλιωτάκης 9 (1), Ευστρατίου 10
(2).

Μεγαρίδα (Μάν ταλος): Παλαι-
οχ ωρίτης 7 (2), Γκάτζιας 7 (1),
Παπαγιάν ν ης, Γερομιχ αλός 1, Πολ-
υτάρχ ου 2, Ντουμπίν σκι 8 (2),
Γουάιλι 21, Καλλιν ικίδης 6, Γεωργα-
λάς 4, Ζαρκαδούλας 14 (2).

Η Βαθμολογία (σε 24 αγών ες) :

1. Ελευθερούπολη 40 (16-8)
2 Μαρούσι 40 (16-8)
3. Τρίτων ας 40 (16-8)
4. Παν ερυθραϊκός 39 (15-9)
5 Ηρακλής ΚΑΕ 2022 39 (15-9)
6. Κόροιβος Αμαλιάδας 38 (14-10)
7. Παπάγου 38 (14-10)
8. Ψυχ ικό 38 (15-8)
----------------------------------------------

------
9. Ερμής Σχ ηματαρίου 36 (13-10)
10. Μεγαρίδα 36 (12-12)
----------------------------------------------

-------
11. Χαρίλαος Τρικούπης 34 (10-

14)

12. Αγρίν ιο 33 (9-15)
13. Αμύν τας 33 (9-15)
14. Αίας Ευόσμου 32 (8-16)  
----------------------------------------------

------
15. ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 31 (7-17)
16. Καβάλα 26 (2-22)

*Οι πρώτες οκτώ ομάδες θα
συμμετάσχ ουν  στα πλέι οφς, και οι
τέσσερις ν ικήτριες ομάδες σε Final
Four. Οι δυο ομάδες που θα
κερδίσουν  στους ημιτελικούς θα
αν έρθουν  στην  Basket League

** Οι ομάδες 11-14 θα αγων ι-
στούν  στα πλέι άουτ, με τις δυο
ηττημέν ες ομάδες ν α υποβιβάζον -
ται στην  Β' Εθν ική

***Οι ομάδες που θα καταλάβουν
τις θέσεις (15, 16) υποβιβάζον ται
αυτόματά στην  Β' Εθν ική

Επόμεν η αγων ιστική (25η)

ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-Αγρίν ιο
Χαρίλαος Τρικούπης-Μεγαρίδα
Παπάγου-Καβάλα
Αίας Ευόσμου-Παν ερυθραϊκός
Ερμής Σχ ηματαρίου-Τρίτων ας
Ηρακλής-Αμύν τας
Ελευθερούπολη-Ψυχ ικό
Μαρούσι-Κόροιβος Αμαλιάδας

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Elite League: Ηττα της ΝΕ Μεγαρίδας από τον Πανερυθραικό

Γ΄ ΑΝΔΡΩΝ :
Ο Πανελευσινιακός U23
καθάρισε το ντέρμπι

Για την  22η αγων ιστική της Γ/1 αν δρών  ο Παν ελευσι-
ν ιακός U23 επικράτησε στο ν τέρμπι εκτός έδρας του
Προφήτη Ηλία με 54-82.

Γ1 ΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23 54-82
Διαιτητές : Κιουλάφας, Γερουλάν ος
Δεκάλεπτα :14-23, 26-46, 35-58, 54-82

ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ (Γαζής): Χαραλαμπίδης 2, Μπόθος
28(1), Παπαστάμος 8, Γαζής 5, Ρουμάν ι 3(1), Τόμπρ-
ος, Πατέρας 4, Αν των ίου, Ρούν της, Γκέρμπι 1,
Κωστάκης 2, Κουτσουδάκης 1.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23 ( Βούλγαρης): Πουρής,
Μπουρίτης 8, Δεν δριν ός 13(1), Κεφαλάς 5(1), Μαν ω-
λάτος 12(1), Κρασάκης 12, Πατρίκης 3(1), Μπουρν -
τέν ης, Λεκάκης 10, Ρόκας 5(1), Έξαρχ ος 9(1), Κατσα-
ν εβάκης 5.

Τα αποτελέσματα

ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦ. 66-57
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.U23 -ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ  99-52
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ  64-39

ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ -ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  78-57
ΡΕΠΟ ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (U23) 38
2 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ         38
3 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ     35
4 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ             35
5 ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ          33
6 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜ (U23)    33
7 ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ        32
8 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ            31
9 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ       31
10 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ    24
11 ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ          23  
12 ΝΕΑΝΙΚΗ Ε. ΜΕΓΑΡ (U23)22 20
13 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ           21

Eπιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Αλώβητος ο Απόλλωνας
Ποντίων Ασπροπύργου

Ο Απόλλων ας Πον τίων  Ασπροπύργου συν εχ ίζον -
τας τον  φρεν ήρη καλπασμό του επικράτησε για την
22η αγων ιστική της Α΄κατηγορίας του σκληρο-
τράχ ηλου Σκορπιού Φυλής με 3-0.

Tα τέρματα της ομάδας του Γιώργου Αδάκτυλου
σημείωσαν  οι Γκαβζίδης στο 34′ με πέν αλτι. Και οι
Αθαν ασιάδης(54′) και Πουλικίδης(69′).

Διαιτητής ήταν  ο Λάμπρου.Βοηθοί: Καραγιάν ν ης-
Πλάκας Σ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Κολιάκης,
Καψής(85′ Πετσίτης), Φραγκόπουλος(85′ Στυλίδης),
Πουλικίδης, Κομιώτης, Κουρούμα(72′ Παπαδόπουλος
Π., Τσουτσάν ης(76′ Παπαδόπουλος Ν.), Παπαδό-
πουλος Ν.(72′ Βασιλειάδης), Γκαβζίδης, Κουσίδης,
Αθαν ασιάδης.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ: Σταυρόπουλος, Μπραχ ίμ(73′
Καψάλας), Αν αστόπουλος(55′ Πασσαδάκης), Μπαλής,
Αν των όπουλος, Αν αγν ώστης(64′ Κίτσας), Σκαμαν -
τζούρας, Κάσσος, Τσικρικάς, Γρίμας, Δημητρόπουλος.

Λευκή ισοπαλία στην Μαγούλα.
Αστέρας-Ν.Πέραμος

Δεν  αν έδειξε ν ικητή το παιχ ν ίδι του Αστέρα
Μαγούλας και της Νέας Πέραμου,αφού το σφύριγμα
του διαιτητή Γιώργη Χρόν η(βοηθοί Παύλος Χ-Στα-
μούλης Γ) βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλε χ ωρίς γκόλ.

Ατυχ η στιγμή για τους γηπεδούχ ους πέν αλτι στο
34΄που κτύπησε ο Μπέχ λης απέκρουσε ο τερματο-
φύλακας Βαν δώρος.

Η ομάδα της Νέας Περάμου τελείωσε το παιχ ν ίδι με
παίκτη λιγότερο αφού αγων ιζόταν  από το 40′ λόγω
αποβολής του Ζουμπλιού.Εν ώ ζήτησε και πέν αλτι
στο 73΄σε αν ατροπή του Καραγιάν ν η.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Ποραν ίδης, Μυσριν ιάς, Τσο-
υμάν ης, Φυσαράκης, Λογοθέτης Φ., Μπάλα, Λογοθέτ-
ης Αγγ., Μπέχ λης, Τζελάι, Τεπέτοβ, Λάσκος(65′
Χιον ίδης).

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Βαν δώρος, Κοκόσι(54′ Μπάρδης),
Δράγασης, Ζουμπλιός Β., Πατσιον ίδης, Γεωργιάσης,
Τσακάι(46′ Νάκος), Αν αστασίου(46′ Πν ευματικάκης),
Σεβαστής, Καμπόλης, Καραγιάν ν ης(74′ λ.τρ. Ζουμπλι-
ός Ι.).
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Β΄ ΑΝΔΡΩΝ: Ηττα η
Ενωση Νέας Περάμου

Για την 24η αγωνιστική της Β΄κατ-
ηγορίας η Ενωση Νέας Περάμου
γνώρισε την ήττα στην παράταση 85-
92 από την Ενωση Αρμενίων. Κανο-
νικός αγώνας 76-76.

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ 85-
92(ΠΑΡΑΤ.) 76-76 ΚΑΝ.ΑΓ.

Διαιτητές : Καψαρίδης, Μακρής

Δεκάλεπτα : 18-15, 42-31, 57-53,
76-76(καν. αγ.), 85-92 παρατ.

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (Αράπ-
ης, Μπόρας) :Καραϊσκος 5(1), Στα-
υράκης, Μπούρας 17(2), Στεφάνου
14, Κοντόπουλος 24(4), Σταμάτης 8,
Αντιπάτης 15(2), Σταυράκης 2

ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ (Ευαγγελίδης,
Παππάς ): Ρουμελιώτης, Παζαράς
3(1), Δημητρακούλης 25(3), Χνάρης
13, Βούλγαρης 12(2) , Γεωργιάδης 2,
Παπάζογλου 7, Ζέρβας 5(1) , Κόγκας
16(3), Παπακωνσταντίνου 6 , Εμμα-
νουήλ 3(1)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

44

2 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ    44
3 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ       42  
4 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» 40
5 ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ          37
6 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ      37
7 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ            36
8 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ     36
9 ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ             35
10 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ          34
11 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ        32
12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ -

ΜΟΣΧΑΤΟΥ 31
13 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 28
14 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

28

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25Η )
30/03/2023

21.30 ΚΛ ΝΕΟ ΒΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ 

Γιώργος 
Μάνταλος:

«Είμαστε 100%
μέσα στους

στόχους μας »

Ο προπονητής της ΝΕΜ
Γιώργος Μάνταλος, δήλω-
σε μετά το παιχνίδι με τον
Πανερυθραϊκό:
«Θα ήθελα να κάνω μια
παρατήρηση που δεν
αφορά το παιχνίδι. Σήμε-
ρα είναι 25η Μαρτίου,
είναι ο Ευαγγελισμός της
Θεοτόκου κι είναι κι η επέ-
τειος της εθνικής μας
εορτής. Είναι πολύ δυσάρ-
εστο που βρέθηκα στο
γήπεδο να παίξω αγώνα
μπάσκετ κι ακόμα πιο
δυσάρεστο που έχασα,
αλλά και να κέρδιζα, θα
"χαλάλιζα" τη νίκη και τους
2 βαθμούς για να φάω με
την οικογένειά μου και να
δώσω και τη δυνατότητα
στο επιτελείο και τους
παίκτες να φάνε με τις
οικογένειές τους. Δεν είναι
μομφή για κάποιον. Κατα-
νοώ ότι υπάρχουν πολύ
μεγάλες δυσκολίες στο να
βγει το πρόγραμμα και να
"τρέξει" ένα τόσο μεγάλο
πρωτάθλημα. Το αντιλαμ-
βάνομαι, το υποστηρίζω,
ωστόσο πρέπει κάποιος
να το πει, διότι είναι 25η
Μαρτίου και κανονικά δεν
έπρεπε να παίξουμε σήμε-
ρα, χωρίς να είναι μομφή
για κανέναν.
Δεν θεωρώ ότι το παιχνίδι
ήταν σκληρό, εκτός από
2-3 φάσεις από έναν
παίκτη που ήθελε να το
κάνει, είναι στο παιχνίδι
του αυτό. Ήταν αθλητικό,
έπαιξαν εξαιρετικά οι
παίκτες και των δύο ομά-
δων κι εμένα αυτά τα
παιχνίδια μου αρέσουν.
Ίσως "ζήλεψα" λίγο τη
σκληράδα των παιδιών 

του Πανερυθραϊκού.
Ήθελα και τα παιδιά μου
να ήταν λίγο πιο σκληρά.
Ήταν ένα εξαιρετικό
παιχνίδι, που κρίθηκε σε
δύο πολύ σημαντικά
πράγματα, που είχαμε
εντοπίσει από την πρώτη
ημέρα του σκάουτινγκ: στο
επιθετικό τρανζίσιον του
Πανερυθραϊκού και στα
επιθετικά ριμπάουντ.
Όταν, λοιπόν, η Ερυθραία
έχει 43 ριμπάουντ κι εμείς
31, εκ των οποίων έχουν
πάρει 15 επιθετικά κι
έχουν τρέξει 13-14 αιφνι-
διασμούς, ενώ όλη την
εβδομάδα δουλεύουμε σε
αυτό,  είναι δικό μας
λάθος και νίκησε δίκαια ο
Πανερυθραϊκός. Πρέπει να
δουλέψουμε περισσότερο,
για να βρούμε λύσεις.
Αυτή τη στιγμή είμαστε
100% μέσα στους στόχο-
υς μας. Είμαστε μία νεο-
φώτιστη ομάδα στο επίπε-
δο της Elite League
Ερρίκος Ντυνάν. Παρου-
σιαζόμαστε ανταγωνιστικοί
σε όλα τα παιχνίδια, το
έχω ξαναπεί, παίζουμε σε
όλες τις έδρες, παντού, με
τον ίδιο τρόπο. Ήρθαν
πάλι 200 άτομα στη Νέα
Ερυθραία, με κόσμια
συμπεριφορά κι εξαιρετική
παρουσία. Αυτός είναι ο
στόχος, μαζί με την παρα-
μονή στην κατηγορία. Αν
νικούσαμε, θα μας έδινε
μεγάλη ώθηση, ωστόσο
δεν ήταν από τις "σημαδε-
μένες". Είμαστε στο στόχο
μας, είμαστε στα παιχνίδια
που έχουμε "σημαδέψει"
κοντά. Αν, τώρα, το επό-
μενο παιχνίδι, το οποίο
είναι κεφαλαιώδες, όσον
αφορά την βαθμολογική
θέση και την είσοδο στα
playout, αν κάνουμε με το
καλό ένα μεγάλο "διπλό"
στο Μεσολόγγι, θεωρώ
πως θα είμαστε ασφα-
λείς».

Επέστρεψε στις επιτυχίες
ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική

3-2 τον Εθνικό Πανοραματος

Ματσάρα έγινε στο γήπεδο του Βύζαντα στα Μέγα-
ρα όπου μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι για
την 23η αγωνιστική ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική
επέστρεψε στις επιτυχίες και έκαμψε την αντίσταση
του Εθνικού Πανοράματος με 3-2.

Τα τέρματα της ομάδας του Μίμα σημείωσε ο Στρ-
ατάκης 2(12′, 74′) και Μπαγδάτογλου(32′).

Για τον Εθνικό του Χρήστου Ράλλη σκόραραν οι
Τζανέτος(23′) και Γεωργιάδης(38′).

Διαιτήτευσε ο Αντι Χαμπιλάι.Βοηθοί: Ζειμπέκης-
Τσαμπουράς.

ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(προπονητής Νίκος
Πατσίρης): Κουφής, Χριστόπουλος(31′ λ.τρ. Γκι-
λάπης), Κουτσουμπής, Μήτσος Α., Φουρνάρης,

Χαμπιλάι, Μήτσος Δ., Ζουμπουρλής, Πουλά-
κος(65′ Τσολιάκος), Στρατάκης, Μπαγδάτογλου(90′
Λεοντής).

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(προπονητής Χρή-
στος Ράλλης): Σύρμας, Ζεϊτινίδης, Αμπαζάι(22′
λ.τρ. Λαμπρινόπουλος), Μιχαηλίδης, Κορ-
κοβίλης(63′ λ.τρ. Ζαρκαδάκης), Ανδριώτης, Τζανέ-
τος, Μανασίδης Αν., Κουτσόπουλος(68′
Μανασίδης Αλ.), Κατσίκης, Γεωργιάδης.

Ο Μανδραικός ΑΟ ξεπέρασε και τον εμπόδιο της Δύναμης

Για την  19η αγων ιστική της Β΄κατηγορίας ο Μαν -
δραικός ΑΟ ξεπέρασε στο φράγκειο και το εμπό-
διο της Δύν αμης Ασπροπύργου με 3-1.

Τα τέρματα της ομάδας του Γιώργου Σωτήρχ ου
σημείωσαν  οι Σπύρος Εβερετ και Κώστας Τζαφε-
ράκος 2.

Διαιτήτευσε ο Μαυρομάτης.Βοηθοί: Τερζόπουλος-
Τριαν ταφυλλίδης.

Το βράδυ του Σαββάτου η ομάδα τα έτσουξε και
γλέν τησε για το πρωτάθλημα στην  κέν τρο
"ΦΑΝΤΑΣΙΑ" με τα τραγούδια του Νίκου Οικο-
ν ομόπουλου.
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Πωλείται κτήμα 5 στρ-
εμμάτων στην Πύλη Δε-
ρβενοχωρίων, πολύ
κοντά σε σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσ-
σεται με οικόπεδο στη
Δυτική 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
Ηρακλείου – Άνω Ελευ-
σίνα. Τιμή 150.000
ευρώ Τηλ. 6973221912
& 6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1

υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ
150 ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)
ΟΔΟΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  4
ΓΡΑΦΕΙΑ 50ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΔΟΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-

νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάστα-
ση οροφοδιαμέρισμα 170
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ, κατασκε-
υή '80, μπάνιο, 2 wc, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμαν-
ση με κεντρική εγκατάστα-
ση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-

σμένη, ανακαίνιση '20, τι-
μή 450€, 09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή
300€6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-
κατοικία 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 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,
με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρι-
σμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενε-
ργ. 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 Κατάστα-
ση: Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θ-
έρμανση Μέσο θέρμαν-
σης: Πετρέλαιο δίπλα
στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου 6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1 WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμέ-
νο 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
απασχόληση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότ-
ητες  -Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφ-
άλιση.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περ-
ιοχή του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

Εταιρεία με πολυετή ηγετική
θέση στον τομέα παραγω-
γής/εμπορίας βιομηχανικών
πρώτων υλών, επιθυμεί να
προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση
Κλαρκ, στο υποκατάστημα
της εταιρείας στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής.

Καθήκοντα:
Picking & Packaging (συλλο-
γή σακιών/κιβωτίων, προετοι-
μασία παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων
με ασφάλεια στις θέσεις της
αποθήκης με βάση τις
οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλι-
σμού αποθηκών

Φορτώσεις-εκφορτώσεις με
χρήση ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευ-
σηςΥπευθυνότητα, συνεργα-
τικότητα, ομαδικό πνεύμα

Απαραίτητα προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία
παραγγελιών και διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη
τροφίμων θα αξιολογηθεί
θετικά

Αποστολή βιογραφικών
στο sofiaplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
> Η «Ελλην ική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας», αν απτύσσει Μον άδα

Ψυχικής Υγείας στην  περιοχή των  Μεγάρων  και αν αζητά Νοσηλευτές
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ με απολαβές Εν ιαίου Μισθολογίου του Δημοσίου. 

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει ν α στείλουν  το βιογραφικό τους με
e-mail στο hr@medicalpsychology.eu και σε κάθε περίπτωση με σαφή

αν αφορά του κωδικού θέσης ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ.

Στοιχεία επικοιν ων ίας: 2106441945

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 6,5
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΖΟΥΝΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6972605353 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ



Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023    θριάσιο-15  

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Π ρ ο σ ω π ι κ ό
Α σ φ α λ ε ί α ς -
Φύλακες, για
την στελέχωση
της φύλαξης
Bιομηχανικ ών
Eγκαταστάσεων, στη περιοχή
του Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας 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 Περιβάλ-
λον.
• Δυνατότητες Επαγγελματικής
Εξέλιξης.
Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υπο-
βάλλετε το βιογραφικό σας
σημείωμα:
• Στέλνοντας email:
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax: 2108060055
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
2106121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευ-
τέρα έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,
στο τηλέφωνο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
: www.eyefm.gr

Πωλείται οικόπεδο
στον  

Ασπρόπυργο
στην  οδό 

Απόλλων ος, 
167 τ.μ. 
(εθν ικό 

κτηματολόγιο)
Πληροφορίες:

Μυρτόν ια Σαμ-
μούτη 6947357908

/ Σεβαστή 
Σαμμούτη

6934022520

ΜΜεεγγάάλληη
κκαατταασσκκεευυαασσττιικκήή  

εεττααιιρρεείίαα  ζζηηττάά  οοδδηηγγόό  
μμεε  δδίίππλλωωμμαα  55ηηςς  
κκααττηηγγοορρίίααςς  γγιιαα  

εεππιικκααθθήήμμεεννηη  ννττααλλίίκκαα..
ΣΣττοοιιχχεείίαα  

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  
2222996600--8811005511  ήή

66997799991122330022

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ 35 ΜΕ

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

2105562000 &
2105560222



16-θριάσιο Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023   


