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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφελώδης   

Θερμοκρασία: Από 13  έως 20 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νεφέλη Βιλη, Βίλια,Ευν ίκη, Ευν ίκα

Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάς Οργάν ων  Σώματος και
Μεταμοσχ εύσεων

Διεθν ής Ημέρα Κιν ουμέν ου Σχ εδίου
Εθν ική εορτή, Αγίας Σκέπης,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
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ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΟΛΩΝ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑσ ΚΩΝ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ

Λεωφόρος Γεννηματά Γεωργίου 3, 
Έναντι Θριάσιου  Μαγούλα 

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,

2105556375

Άνω Λιόσια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61,2102484258

ΑΧΑΡΝΕΣ
Σενούντα Αντουάν Γ., Κύπρου 76, Όπισθεν

Δημαρχείου, 2102469800

Σε δηλώσεις για την ανέγερση του 2ου Λυκείου
προχώρησε ο δήμαρχος Ασπροπύργου μετά και τις θετι-
κές εξελίξεις αναφορικά με την αγορά του οικοπέδου .
Ειδικότερα ο κ. Μελετίου ανέφερε: 

Βασική προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχής,
από την πρώτη στιγμή  ήταν από κοινού με την
εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς καταγράψα-
με τις ανάγκες και διεκδικήσαμε χρηματοδοτήσεις
για την σχολική στέγη στον Ασπρόπυργο. Πετύχα-
με πολλά, όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως ανταπο-
κριθήκαμε στις απαιτήσεις για ποιοτικές υποδομές
σ’ όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Σήμερα, 27 Οκτωβρίου καταφέραμε να ολοκ-
ληρώσουμε την αγορά του οικοπέδου για την ανέ-
γερση του 2ου ΓΕΛ Ασπροπύργου, ξεπερνώντας
τη γραφειοκρατία και όλα τα τυπικά εμπόδια, που
τόσα χρόνια ήταν η αιτία καθυστέρησης για την
ολοκλήρωση του έργου.

Το πετύχαμε γιατί επενδύσαμε, με δικούς μας
πόρους για το μέλλον των παιδιών μας. Προχωρ-
ούμε πλέον, στη σύνταξη των μελετών για την
ωρίμανση του έργου, με στόχο το 2022 να ξεκινή-
σει η ανέγερση του, έτσι ώστε να γίνει πράξη η
υπόσχεσή μας προς τους πολίτες, που μας τιμούν
με την εμπιστοσύνη τους. 

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: ΞΕΠΕΡΑΣΘΗΚΑΝ
ΠΟΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ. 

ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ 2022

Αγορά οικοπέδου, με ίδιους πόρους
για την ανέγερση 

του 2ου ΓΕΛ Ασπροπύργου

Λ. Κοσμόπουλος:
«Το έργο της 

αντιπλημμυρικής
θωράκισης της
Νέας Περάμου

είναι παραπάνω
από αναγκαίο. 
Σκοπός μου να

υπάρξει η 
μικρότερη δυνατή
όχληση για τους

κατοίκους»

Ευρεία σύσκεψη με τους
εμπλεκόμενους στα έργα
που είναι σε εξέλιξη στην
Νέα Πέραμο έγινε στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής
Αττικής, με συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής
Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου.

Μετά από συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Νέας Περά-
μου Σταύρο Φωτίου και τον δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη
Δήμα, τέθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα της περιοχής

και ακολούθησε σύσκεψη με εκπροσώπους της εταιρείας
κατασκευής του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης που
εκτελεί η Περιφέρεια Αττικής και εκπροσώπους της
ΕΥΔΑΠ, ώστε να συντονιστούν και να προγραμματιστούν
οι εργασίες. 

ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
για τα αντιπλημμυρικά στην Νέα Πέραμο

Συν εχ ίζετα στη σελ. 4
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Έ
ντονα περιστατικά με πυροβολισμούς και αδέσποτες
σφαίρες παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στη δυτι-
κή Αττική με ένα βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα να

δείχνει άσκοπη χρήση όπλων σε αυλή σπιτιού στο Ζεφύρι. 

Υπάρχει έντονος προβληματισμός καθώς ανάλογα περιστατι-
κά αυξάνονται το τελευταίο διάστημα ενώ στο παρελθόν έχουν
υπάρξει θύματα, ακόμη και σε σχολεία, καθώς έτσι είχε τραυμα-
τιστεί θανάσιμα ο μικρός Μάριος πριν από λίγα χρόνια.

Στο βίντεο που εξασφάλισε και δημοσίευσε το MEGA, από το
Ζεφύρι, φαίνεται νεαρός άνδρας πυροβολεί προς άγνωστη
κατεύθυνση, ανεβάζοντας μάλιστα στιγμιότυπα στον προσωπικό
του λογαριασμό στα σόσιαλ μίντια.

Ζεφύρι: Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σε αυλή σπιτιού
Ένα νέο βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα με νεαρό να πυροβολεί στον αέρα 

προς άγνωστη κατεύθυνση σε αυλή σπιτιού στο Ζεφύρι με τα περιστατικά με τις αδέσποτες σφαίρες
να αυξάνονται το τελευταίο διάστημα

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Φυλής συμμετέχει στην νέα καμπάνια
Ενημέρωσης του Ελληνικού Διαδ-
ημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων
(ΕΔΔΥΠΠΥ) με τίτλο: “covid-19 &
Εμβολιασμό - οι πολίτες ρωτούν, οι
Ειδικοί Ιατροί απαντούν”, η οποία
πραγματοποιείται με την συνεργασία
της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθερ-
απείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθη-
νών.

Σας καλούν να συμμετάσχετε στην
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά την Τετάρτη 3 Νοεμ-
βρίου 2021 και ώρα 18:00-19:00

Σύνδεσμος Πλατφόρμας Zoom
(link): 

https://us06web.zoom.us/j/
86757115060
(Webinar ID: 867 5711 5060)

28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει με μαγαζιά, 
τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Για πρώτη φορά φέτος θεωρείται υποχρεωτική και όχι κατ'
έθιμο αργία η 28η Οκτωβρίου

Ό
πως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΓΣΕΕ η 28η
Οκτωβρίου, την ημέρα Πέμπτη, περιλαμβάνεται
πλέον στις υποχρεωτικές αργίες (άρθρο 60 Ν.

4808/2021), κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση
των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων
εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και
κατά τις υποχρεωτικές αργίες.
Έτσι, επειδή στο κέντρο της Αθήνας,
στην Ερμού, το Μοναστηράκι και άλλες
τουριστικές περιοχές, τα καταστήματα
παραμένουν ανοιχτά κάθε Κυριακή, είναι πιθανό το ίδιο να συμβεί και την αργία της 28ης
Οκτωβρίου.

Ως προς την αμοιβή της Πέμπτης 28 Οκτωβρίου 2021 ισχύουν τα εξής:
Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν:
Για επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες
ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλ-
λεται ο μην ιαίος μισθός τους.

Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν:
Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:
1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση
75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν
2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μην ιαίο μισθό:
α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως
θα λειτουργήσουν την 28η Οκτωβρίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθ-
ού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχολ-
ηθούν
β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από
το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου
ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρ-
εωτικής αργίας.
Το ημερομίσθιο της 28ης Οκτωβρίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια,
χωρίς να προσμετρηθεί όμως η μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους.Σε περίπτωση
που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια
ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας
ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.
Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρ-
εωτικής αργίας.Το ημερομίσθιο της 28ης Οκτωβρίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκον-
ται σε άδεια, χωρίς να προσμετρηθεί όμως η μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους.

Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής
Covid-19 & Εμβολιασμό - οι πολίτες 
ρωτούν, οι Ειδικοί Ιατροί απαντούν 
- Διαδικτυακή ενημέρωση την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 



Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος, ανοίγοντας τον διάλογο ανάμεσα
στους εμπλεκόμενους των εργασιών στην περιοχή,
τόνισε ότι χρειάζεται να γίνουν με πρόγραμμα οι
εργασίες, και καθώς θα χρειαστεί να κλείσει η
ΠΕΟΑΚ, να γίνουν ενέργειες για να υπάρξει η μικρό-
τερη δυνατή όχληση στους κατοίκους και στους διε-
ρχόμενους οδηγούς. 

Συγκεκριμένα, παράλληλα με τις εργασίες για την
αντιπλημμυρική θωράκιση της Νέας Περάμου (έργο
που εκτελεί η Περιφέρεια Αττικής), θα γίνουν
εργασίες για τον αγωγό ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ αλλά
και για τις συνδέσεις του δικτύου αποχέτευσης(έργο
που εκτελεί ο Δήμος Μεγαρέων) και τέλος θα γίνουν
οι ασφαλτοστρώσεις. Αναπόφευκτα για να γίνουν τα
έργα αυτά, θα χρειαστεί να διακοπεί η κυκλοφορία
στο ύψος του σούπερ μάρκετ “My market” και στο
“Enter” στην Νέα Πέραμο. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους και ο ίδιος θα επιβλέπει
τις εργασίες για να γίνουν το συντομότερο δυνατόν  αλλά και σωστά, για να αποδοθούν
στους πολίτες λειτουργικά στο έπακρο έργα. Η Περιφέρεια Αττικής, μετά την ολοκλήρω-
ση των έργων, να αναλάβει την ασφαλτόστρωση της ΠΕΟΑΚ, ένα έργο που αναμένει
πολλά χρόνια η τοπική κοινωνία.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε:

«Είναι ανάγκη να γίνει σωστός συντονισμός για να υπάρξει η μικρότερη δυνατή όχληση
στην κυκλοφορία στην Νέα Πέραμο, που ήδη πλήττεται ως τοπική κοινωνία και αγορά
λόγω των εργασιών στην αερογέφυρα στην Εθνική Οδό. Το έργο της αντιπλημμυρικής
θωράκισης, που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, είναι παραπάνω από αναγκαίο σε μια
περιοχή, όπως η Νέα Πέραμος, όπου στο πρόσφατο παρελθόν, έχουμε πληγεί σοβαρά
από πλημμύρες. Για αυτό θα εντείνουμε τις ενέργειές μας για να γίνουν όλα τα έργα
σωστά συντονισμένα, προς όφελος των συμπολιτών μας».

4-θριάσιο Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

Συνεχίζεται από τη σελ. 2
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Ευοίωνο φαντάζει το μέλλον για τα
logistics στην χώρα μας, καθώς
ο κλάδος γνωρίζει σημαντική

άνθιση τα τελευταία χρόνια, κάτι που
αναμένεται να συνεχιστεί για την επόμενη
5ετία, όπως ανέφεραν διακεκριμένα στε-
λέχη της αγοράς στο πλαίσιο της 22ης
Prodexpo, που διεξάγεται στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών. Ταυτόχρονα, όμως,
ανέδειξαν και το πρόβλημα της μειωμέν-
ης προσφοράς κατάλληλων χώρων σε
σχέση με την  ζήτηση, γεγονός που
οδηγεί σε αύξηση των τιμών.

Στη συζήτηση που συντόνισε ο Νεκ-
τάριος Νώτης, δημοσιογράφος και
Founder-CEO Notice Content and
Services (FnB Daily - BnB Daily), ο Γιώρ-
γος Φιλόπουλος, Investment Manager
της Trastor ΑΕΕΑΠ, υπογράμμισε πως ο
τομέας των logistics έχει μεγάλη προο-
πτική στην Ελλάδα για τα επόμενα χρό-

νια, χαρακτηρίζοντας τον
κλάδο των 3PL ως έναν
από τους καλύτερους
στην ελληνική οικονομία.
Εντόπισε μεγάλη ζήτηση
για εγκαταστάσεις logis-
tics στην Δυτική Αττική,
λέγοντας πως είναι
δύσκολο να βρει κάποιος κατάλληλους
χώρους, γι’ αυτό κι ανεβαίνουν οι τιμές.

Το θέμα των τιμών έθιξε και ο Χρήστος
Κάκκαβας, Capital Market & Corporate
Solutions της Athens Economics – JLL,
εξηγώντας πως τους τελευταίους 8 μήνες
τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 15%. Ο
λόγος είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτ-
ηση απ’ ότι πρόσφορά, με αποτέλεσμα οι
ιδιοκτήτες να ζητούν υψηλότερα
μισθώματα. Προσέθεσε πως πρέπει να
ανοίξει συζήτηση για νέα περιοχή
logistics στην Αττική, όπως τα 

Μέγαρα ή ο Βοτανικός, χρειάζονται
όμως αλλαγές στις χρήσεις γης. 

Από την πλευρά της η Ελένη Βαφιά,
Managing Partner της VALUES a mem-
ber of EVA, μίλησε για αύξηση τόσο του
ενδιαφέροντος όσο και των τιμών,
εκτιμώντας ότι είναι η κατάλληλη στιγμή
για να επενδύσει κάποιος στον κλάδο
των logistics. Επισήμανε ακόμα ότι  πρέ-
πει να είμαστε πιο προσεκτικοί που επεν-
δύουμε και πώς επενδύουμε, χωρίς να 

μας παρασύρουν οι τάσεις της εποχής. 
Στη δική του τοποθέτηση ο Jiri

Suremka, Managing General Partner της
complexRE, έκανε λόγο για άνθιση τη
αγορά των logistics στην Τσεχία και στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη, χαρακτηρίζον-
τας το μέλλον του κλάδου λαμπρό. Όσον
αφορά στην Ελλάδα, είπε πως οι θεσμι-
κοί επενδυτές διαβλέπουν μεγάλες ευκαι-
ρίες στην χώρα μας.

ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Πως η έλλειψη χώρων
στη Δυτική Αττική οδηγεί

σε σημαντική 
αύξηση των τιμών

Τα ενοίκια τραβούν την ανηφόρα - Αυξηση ζήτησης και στη Δυτική Αττική 

Α
νοδικές τάσεις εμφανίζουν οι τιμές ενοικίασης
κατοικιών το 2021, σε Αττική και Θεσσαλονίκη,
με «πρωταθλήτριες» τα Βόρεια προάστια στην

Αττική και τις συνοικίες της Δυτικής Θεσσαλονίκης στη
συμπρωτεύουσα που πλησιάζουν ακόμα και το 10%.
Κυρίαρχη δε τάση, σε σύγκριση με το παρελθόν, είναι
οι ανακαινισμένες κατοικίες 25ετίας με άμεση πρόσβα-
ση σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

Lockdown και τηλεργασία ενίσχυσαν τη ζήτηση
Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της RE/MAX

Ελλάς, τόσο το lockdown, όσο και η τηλεργασία
ενίσχυσαν τη ζήτηση. Η τάση αυτή, σε συνδυασμό με
την περιορισμένη προσφορά ποιοτικών ακινήτων για
μακροχρόνια μίσθωση, έδωσε μια επιπλέον ώθηση στις
τιμές.

Παρά τις διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, ως προς τα
ζητούμενα τετραγωνικά αλλά και την ηλικία των ακινή-

των, συμπεραίνεται ότι η μερίδα του λέοντος αφορά
ακίνητα ηλικίας 20-25 ετών, εμβαδού μεταξύ 50-80 τ.μ.

Θετικό ήταν το πρόσημο στις τιμές των ενοικίων στο
σύνολο των περιοχών της Αττικής. Στο κέντρο της Αθή-
νας, τα βόρεια και τα νότια προάστια, καταγράφηκε
άνοδος σε ποσοστό 11,6%, 16,7% και 13,9%
αντίστοιχα, ενώ στον Πειραιά και στη δυτική Αττική παρ-
ουσιάστηκε αύξηση 12,7% και 4,2% αντίστοιχα.

Προφίλ Δημοφιλέστερου Ακινήτου | Αττική

Κυρίαρχο χαρακτηριστικό που καθορίζει μάλιστα την
τελική επιλογή των ενδιαφερόμενων ενοικιαστών, είναι
η καλή κατάσταση ενός ακινήτου. Εάν δηλαδή είναι
ανακαινισμένο και διαθέτει καινούργια κουφώματα
(79% & 62% αντίστοιχα). 

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για ενοικίαση
παίζουν επίσης αν το ακίνητο διαθέτει θέση parking

(65%) και αν βρίσκεται κοντά σε στάσεις Μέσων Μαζι-
κής Μεταφοράς (50%).

Ειδικότερα, στο κέντρο της Αθήνας σε πρώτη ζήτηση
βρίσκονται διαμερίσματα ηλικίας 20 - 25 ετών, εμβαδού
51-80 τ.μ. με το μέσο μίσθωμα να ανέρχεται σε 450
ευρώ.

Στη Δυτική Αττική η ζήτηση στρέφεται σε διαμε-
ρίσματα ίδιου μεγέθους και παλαιότητας με το κέν-
τρο της Αθήνας, με το ύψος του μέσου ενοικίου να
κυμαίνεται αρκετά χαμηλότερα στα 340 ευρώ.

Στον Πειραιά και τις όμορες περιοχές του, το μέσο
ενοίκιο ανέρχεται σε 410 ευρώ με τη ζήτηση να επι-
κεντρώνεται σε ακίνητα ηλικίας έως 20 ετών και εμβα-
δού από 51 έως 80 τετραγωνικά μέτρα.

Έρευνα: Το 19% των
Ελλήνων διστακτικοί ή αρν-

ητικοί στο εμβόλιο Covid-19
Αυξήθηκαν στο 81% τον Οκτώβριο οι υπέρ

των εμβολίων

Σ
το 81% έφτασε η αν αλογία των  Ελλήν ων  που
έχ ουν  κάν ει ή οπωσδήποτε θα κάν ουν  το
εμβόλιο κατά του κορων οϊού, σύμφων α με την

τελευταία παν ελλαδική έρευν α της Focus Bari |
YouGov , που έγιν ε τον  Οκτώβριο, σε δείγμα 635
Ελλήν ων  18-74 ετών .

Από τους υπόλοιπους Έλλην ες, έν ας στους δέκα
(11%) δηλών ουν  σήμερα διστακτικότητα / δεν  το
έχ ουν  αποφασίσει ακόμα, εν ώ 8% δηλών ουν  «αρν -
ητές» και δεν  σκοπεύουν  ν α κάν ουν  το εμβόλιο. Οι
διστακτικοί είν αι περισσότεροι στις ν εαρότερες ηλικίες

(18-44 ετών ), εν ώ οι αρν ητές εμφαν ίζον ται με σχ ετικά
σταθερό ποσοστό σε όλες τις δημογραφικές υποομά-
δες.

Το ποσοστό των  «αρν ητών » εμφαν ίζει διαχ ρον ική
υποχ ώρηση από 20% κατά το δίμην ο Ιαν ουαρίου-

Φεβρουαρίου 2021, σε 15% τον  Απρίλιο, 13% τον
Ιούν ιο και 8% τον  Οκτώβριο. Αν τίστοιχ α, έχ ει συρρ-
ικν ωθεί το ποσοστό των  διστακτικών  από 43% τον
Φεβρουάριο, σε 31% τον  Απρίλιο, 20% τον  Ιούν ιο και
8% τον  Οκτώβριο.

Οι γυν αίκες εμφαν ίζον ται πιο διστακτικές (13%)
από ό,τι οι άν δρες (9%) και ελαφρώς πιο αρν ητικές
(8% έν αν τι 7%). Το ποσοστό αρν ητών  και διστακ-
τικών  είν αι μεγαλύτερο στη Θεσσαλον ίκη (20%) σε
σχ έση με την  Αττική (15%).

Σύμφων α με τη δειγματοληπτική έρευν α, το 77%
δηλών ουν  ότι έχ ουν  κάν ει ήδη το εμβόλιο ή έχ ουν
ήδη κλείσει ραν τεβού και το 4% ότι θα το κάν ουν
οπωσδήποτε. Η αν αλογία αυτή είν αι πολύ υψηλότερη
από την  αν τίστοιχ η που παρατηρήθηκε τον  Ιούν ιο
2021 (62%). Ωστόσο, η Ελλάδα παραμέν ει μεταξύ των
χ ωρών  με τη χ αμηλότερη αν αλογία εμβολιασμέν ων ,
σύμφων α με τη Focus Bari | YouGov .
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Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός
σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία
σας τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική 

Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Δήμο
Αχαρνών.Μαζί θα τιμήσουμε την Εθνική Επέ-
τειο του 1940.

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ 2021: 
Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μας - Γιατί δεν καταργήθηκε το μέτρο

Εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της
28ης Οκτωβρίου 1940 στο Δήμο Αχαρνών

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, όπως
κάθε χρόνο, θα αλλάξει και φέτος η ώρα, με το
μέτρο της θερινής ώρας να λήγει στις 31 Οκτω-
βρίου.

Υπενθυμίζεται ότι , παρά τα διάφορα δημο-
σιεύματα των προηγούμενων ετών, ουδέποτε
υπήρξε απόφαση για κατάργηση της αλλαγής ώρας
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επρόκειτο για μία
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία
δεν συζητήθηκε ποτέ στο Συμβούλιο ούτε
εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο.

Μπορεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών να είχε αποχαιρετήσει το μέτρο με ανακοίνω-
σή του την περασμένη άνοιξη, ωστόσο αφού η
κατάργηση του μέτρου πάγωσε για φέτος, εξέδωσε
επίσημη ανακοίνωση για την αλλαγή της ώρας την
ερχόμενη Κυριακή.

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 31 Οκτω-
βρίου 2021, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της
θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις
για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέ-
πει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από
04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.», αναφέρει η ανακοίνω-
ση.

Γιατί πάγωσε η κατάργηση του μέτρου
Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή υπέβαλε πρόταση για τον τερματισμό των
εποχικών αλλαγών της ώρας το 2019 σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας παράλληλα τα
κράτη μέλη ελεύθερα να αποφασίσουν την 

επίσημη ώρα τους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα
της Κομισιόν.

Η τελική απόφαση, ωστόσο, βρίσκεται  στο
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρ-
ωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το δεύτερο να έχει
εγκρίνει την πρόταση της Κομισιόν και το πρώτο
να μην έχει ακόμα οριστικοποιήσει τη θέση του. 

Η απόφαση προέβλεπε ότι η αλλαγή ώρας πρέ-
πει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του
Μαρτίου 2021 για τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα τη
θερινή ώρα, και την τελευταία Κυριακή του Οκτω-
βρίου 2021 για τα κράτη-μέλη που επιθυμούν τη
χειμερινή ώρα.

Φαίνεται πως για το πάγωμα της απόφασης
παίζει  ρόλο ένας συνδυασμός παραγόντων.
Βασικό ρόλο έπαιξε η πανδημία του κορονοϊού,
αφήνοντας στο περιθώριο τη συζήτηση για το
μέτρο, καθώς τα κράτη μέλη εστίασαν στα μέτρα για
την εξάπλωση του ιού. Ρόλο επίσης, αλλά σε μικρ-
ότερο βαθμό έπαιξε και το Brexit.

Μήνυμα του Υφυπουργού
Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρα
για την επέτειο της 28ης

Οκτωβρίου 1940

Ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευ-
τής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος
Κώτσηρας με αφορμή την εθνική επέτειο

της 28ης Οκτωβρίου, έστειλε το εξής μήνυμα:
«Ο ελληνικός λαός τιμά στις 28 Οκτωβρίου τους
ήρωες που θυσιάστηκαν, προσφέροντας ακόμη
και τη ζωή τους, για την υπεράσπιση της εδαφ-
ικής ακεραιότητας της χώρας μας, για την Ελε-
υθερία και τη Δημοκρατία.
Τότε όλοι οι Έλληνες ενωμένοι αγωνίστηκαν
κατά του φασισμού και του ναζισμού, αφήνον-
τας σε όλους εμάς μια σημαντική παρακαταθήκη.
Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης, ημέρα
απόδοσης τιμών για τους ήρωες μας, είναι η
ημέρα που οι υπερασπιστές της Πατρίδας μας
διασφάλισαν για όλους εμάς μεταγενέστερα τα
ιδανικά της Ελευθερίας και της Ανεξαρτησίας,
προκειμένου σήμερα η Ελλάδα να αποτελεί ένα
σύγχρονο, ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου, υπερα-
σπιζόμενο την Ειρήνη και την Ανθρώπινη Αξιο-
πρέπεια.

Το θρυλικό Έπος του ’40 θα συνεχίσει να
εμπνέει και να μας συγκινεί.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους
τους Έλληνες!».

Εξαφάνιση ενηλίκου από τη Νέα Πέραμο
Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός «Missing Alert»

Ο Σωτήρης Κορνελάκης έχει ύψος 1,72 μ., κανονικό βάρος,
μαύρα μαλλιά και καστανά
μάτια. Την ημέρα που εξαφ-
ανίστηκε φορούσε αμάνικο
μπουφάν, καρό πουκάμισο,
τζιν παντελόνι και μαύρα
παπούτσια.
Να σημειωθεί ότι τα ίχνη του
άνδρα έχουν χαθεί από τα
τέλη του περασμένου
Αυγούστου.
Ωστόσο, μόλις τη Δευτέρα
(25.10.2021) ενημερώθηκε το
«Χαμόγελο του Παιδιού» για
την εξαφάνιση του 53χρονου
Σωτήρη Κορνελάκη από την
περιοχή της Νέας Περάμου
στα Μέγαρα, στις 29.08.2021.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού»
προχώρησε στη δημοσιο-
ποίηση των στοιχείων του 53χρονου, κατόπιν αιτήματος των
συγγενών του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι
θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επι-
κοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το
24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα
τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμο-
γής MissingAlertapp.



Συνάντηση είχαν ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος με τον Αντιπρόε-

δρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εται-
ρείας «Πλαίσιο Computers» Κωνσταν-
τίνο Γεράρδο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
ευχαρίστησε τον εκπρόσωπο μίας από
τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες, που
δραστηριοποιείται στην περιοχή, για την
πολύ σημαντική προσφορά δύο χιλιάδων
(2.000) γευμάτων προς τους πυροσβέ-
στες, τους κατοίκους και εθελοντές της
Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές τον περασμένο Αύγουστο.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφε-
ρε: «Σε κρίσιμες στιγμές, υπάρχουν άνθ-
ρωποι που δραστηριοποιούνται επιχειρ

ηματικά στην περιοχή μας που βοηθούν
σημαντικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω
τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της «Πλαίσιο Computers»
Κωνσταντίνο Γεράρδο για την προσφορά
της εταιρείας του, με παροχή γευμάτων
σε εθελοντές και πυροσβέστες κατά την
διάρκεια της πυρκαγιάς στην περιοχή
μας. Σε μία δύσκολη οικονομικά εποχή,
εν μέσω μιας πρωτόγνωρης πανδημίας
οι πολίτες καλούνται να έρθουν αντιμέτω-
ποι και με τα απρόβλεπτα και επικίνδυνα
καιρικά φαινόμενα, ικανά να τους στερή-
σουν ακόμα και τα βασικά αγαθά για την
επιβίωσή τους.

Η δωρεά αυτή έδωσε σε αυτή τη θλιβε-
ρή συγκυρία, πνοή ανακούφισης και
αποτέλεσε πηγή δύναμης και αισιο-
δοξίας».
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Aστραπιαία αντίδραση του Δήμου Φυλής 
σε φωτιά στην συνοικία Ζωφριά

Άμεση και αποτελεσματική ήταν η
αντίδραση του Δήμου Φυλής για την
κατάσβεση φωτιάς  που ξέσπασε στην
οδό Αθηναγόρα της Ζωφριάς, .

Πυροσβεστικό του Δήμου κατέφθασε
αμέσως, ενώ επί τόπου βρέθηκαν ο
Αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικονομάκης και
ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών 

Ανω Λιοσίων Παναγιώτης Καμαρινό-
πουλος.

Εν συνέχεια έφτασε και η Πυροσβεστι-
κή, με αποτέλεσμα να ελεγχθεί η εστία
πριν απειλήσει παρακείμενα σπίτια και το
δάσος του Ποικίλου Όρους.

Η Πυροσβεστικη θα διενεργήσει προα-
νάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Συμβολή της εταιρείας «Πλαίσιο
Computers» στην διαχείριση 

της πυρκαγιάς με προσφορά 2.000
γευμάτων σε πυρόπληκτους

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816



Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021, τίθεται σε λειτο-
υργία για τις δημόσιες σχολικές μονάδες η πλατφόρμα
edupass.gov.gr.

Η πλατφόρμα αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για την
υγειονομική θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των
δημόσιων εκπαιδευτικών δομών. Χάρη στο edu-
pass.gov.gr o Διευθυντής της σχολικής μονάδας θα
μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώνει ότι εντός της
σχολικής μονάδας βρίσκονται μόνο πρόσωπα 

(μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί/μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.,
επισκέπτες), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις φυσι-
κής παρουσίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

H πλατφόρμα αφορά επί του παρόντος μόνο τις σχο-
λικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας, δευτεροβά-
θμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Στην πλατφόρ-
μα ενσωματώνονται όλες οι λειτουργίες του self-test-
ing.gov.gr και η διαδικασία έκδοσης της Σχολικής Κάρ-
τας για COVID-19. 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοι-
τούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες θα εξακολουθή-
σουν να δηλώνουν το αποτέλεσμα των self-test στην
πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να εκδίδουν την
Σχολική Κάρτα για COVID-19, ακολουθώντας την ιδία
ακριβώς διαδικασία που ακολουθούν μέχρι και σήμερα.

Επισημαίνεται ότι το self-test που πρέπει να
δηλωθεί στις 28-29/10/2021 από τους
γονείς/κηδεμόνες μαθη

τών που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες
θα δηλωθεί -για τελευταία φορά- στην πλατφόρμα
self-testing.gov.gr.

Υπόχρεοι υποβολής στην πλατφόρμα edu-
pass.gov.gr δήλωσης συμμετοχής με φυσική παρουσία
στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες
σχολικές μονάδες είναι: (α) οι μαθητές/τριες, (β) το
εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.), (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσω-
πο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδο-
υς εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των
χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής («επισκέ-
πτες»), όπως για παράδειγμα φοιτητές/τριες που πραγ-
ματοποιούν πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα.

Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες τους εισέρχονται

στην πλατφόρμα και δηλώνουν την πρόθεση φυσικής
παρουσίας τους στους χώρους της σχολικής μονάδας,
ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής
μονάδας τους η κατάστασή τους.

Α) Σε περίπτωση που έχουν εμβολιασθεί ή που
έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλω-
ση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά και

Β) σε περίπτωση υποβολής σε διαγνωστικό
(rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), όσες
φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ.
για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιασθεί/νοσήσει
εντός του τελευταίου εξαμήνου η αντίστοιχη δήλωση στο
edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την
εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το edupass.gov.gr σε πρώτη φάση
ενεργοποιήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες για τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και στόχος του
είναι να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας,
αλλά και στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου
για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Η νέα πλατφόρμα συνιστά αποτέλεσμα της συνερ-
γασίας των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι προσβάσιμη από
το gov.gr. Υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υπο-
δομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ –
GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφ-
ιακής Διακυβέρνησης, ενώ η άντληση των στοιχείων
πραγματοποιείται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης και την ΗΔΙΚΑ.
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Ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις – Πόσο θα διαρκέσουν
Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου τα καταστήματα μπορούν να είναι ανοιχτά

Τ
ο δεκαπεν θήμερο των  φθιν οπωριν ών  εν διάμε-
σων  εκπτώσεων  θα διεξαχ θεί από την  1η έως
και την  15η Νοεμβρίου 2021 και τα καταστήμα-

τα την  Κυριακή 7 Νοεμβρίου μπορούν  ν α λειτουργή-
σουν  με προτειν όμεν ο ωράριο, από τις 11:00′ έως τις
18:00′.

Αυτό αν αφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθην ών  σε
αν ακοίν ωσή του και υπεν θυμίζει πως κατά τη διάρ-
κεια των  εν διάμεσων  εκπτώσεων  εκτός από την
αν αγραφή της παλαιάς και της ν έας μειωμέν ης τιμής
των  αγαθών  και των  υπηρεσιών  που πωλούν ται με
έκπτωση, επιτρέπεται η αν αγραφή και η εμπορική

επικοιν ων ία του ποσοστού έκπτωσης. Στο διάστημα
αυτό παρέχ εται από το ν όμο η δυν ατότητα της προ-
αιρετικής λειτουργίας των  καταστημάτων  την  πρώτη
Κυριακή της περιόδου, που φέτος συμπίπτει με την
7η Νοεμβρίου,  με προτειν όμεν ο από τον  Ε.Σ.Α
ωράριο λειτουργίας, από τις 11:00′ έως τις 18:00′.

Με την  ευκαιρία της έν αρξης των  εν διάμεσων
εκπτώσεων , ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Αθην ών  Σταύρος Καφούν ης, απευθυν όμεν ος στους
καταν αλωτές δηλών ει ότι όλες οι εμπορικές αγορές της
Αθήν ας παραμέν ουν  ασφαλείς, τα καταστήματα με
πραγματικό αίσθημα ευθύν ης συν εχ ίζουν  ν α τηρούν

ευλαβικά όλα τα υγειον ομικά πρωτόκολλα προστασίας
και καλεί τους καταν αλωτές ν α εν ισχ ύσουν  όσο μπο-
ρούν  την  αγορά, εκμεταλλευόμεν οι τις μειωμέν ες τιμές
των  προς διάθεση προϊόν των .

Τέλος, απευθυν όμεν ος ο πρόεδρος στους εμπόρο-
υς, τους διαβεβαιών ει πως ο σύλλογος, με γν ώμον α
την  απαίτηση του συν όλου των  επιχ ειρηματιών  αλλά
και των  φορέων  εκπροσώπησης των  καταν αλωτών
της χ ώρας, εμμέν ει στο αίτημα του για άμεση κατάργ-
ηση του παρωχ ημέν ου θεσμού των  εν διάμεσων
εκπτώσεων , οι οποίες παρά τις  διαβεβαιώσεις των
αρμοδίων  δεν  έχ ουν  ακόμα καταργηθεί.

Από τη Δευτέρα 1
Νοεμβρίου 2021, τίθεται

σε λειτουργία για τις
δημόσιες σχολικές

μονάδες η πλατφόρμα
edupass.gov.gr.

Τι αλλαζει με τη Σχολική κάρτα για τα δημόσια σχολεία 
– Ποια η διαδικασία έκδοσης
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Συμπλοκή στο Πέραμα – Παρουσιάστηκε στα 
δικαστήρια Πειραιά ο 14χρονος που είχε διαφύγει

Σ
τα δικαστήρια Πειραιά
παρουσιάστηκε χθες ο
14χρονος Ρομά που

επέβαινε στο αυτοκίνητο το οποίο
καταδίωξαν οι 7 αστυνομικοί της
ομάδας ΔΙΑΣ μέχρι το Πέραμα.

Ο 14χρονος ήταν ο συνοδ-
ηγός του 18χρονου που
έπεσε νεκρός από αστυνομι-
κά πυρά τα ξημερώματα του
Σαββάτου και ο οποίος
διέφυγε μετά την καταδίωξη.

Ο νεαρός έδωσε τη δική
του εκδοχή για όσα συνέ-
βησαν το μοιραίο βράδυ του
Σαββάτου στο Πέραμα.

Τι υποστήριξε ο 14χρονος

Μάλιστα, ο 14χρονος
ανέφερε πως αυτός ήταν ο
οδηγός του μοιραίου αυτοκι-
νήτου.Είπε επίσης πως
«μόλις σταματήσαμε βάλαμε
τα χέρια ψηλά και αυτοί μας
πυροβόλησαν. Πυροβόλ-
ησαν τον φίλο μου και μου
λέει μετά ο φίλος μου. Στο
Αιγάλεω δε σταματήσαμε
γιατί φοβηθήκαμε, μη μας
σκοτώσουν. Μόνο το αμάξι
κλέψαμε».

Συνέχισε λέγοντας πως
«σταματήσαμε με το λεωφο-
ρείο μούρη με μούρη και
αυτοί άφησαν μετά κάτω τα
μηχανάκια τους και μας
πυροβολήσανε. 

Πρώτα πυροβόλησαν και
μετά κάναμε πίσω. Εγώ

οδηγούσα. Ο φίλος μου που
σκοτώθηκε ήταν 18 χρονών
και ήταν συνοδηγός».

Δεν εμβόλισα τις μηχανές
των αστυνομικών

Είπε πως δεν είχαν όπλα
πάνω τους, ενώ διέψευσε
πως εμβόλισε τους αστυνο-
μικούς, λέγοντας πως όταν
έκανε όπισθεν ήταν πεσμέ-
νες οι μηχανές και οι άνδρ-
ες της ομάδας ΔΙΑΣ είχαν
ήδη πυροβολήσει.

«Σταματήσαμε, αυτοί πυρο-
βολήσανε», είπε. Είπε πως
όταν βγήκε από το
αυτοκίνητο κρύφτηκε στη
ρόδα και όταν τελείωσαν οι
γεμιστήρες, άρχισε να τρέχει.

Σημειώνεται πως γύρω
στις 8:40 το πρωί της

Τετάρτης έφτασαν στα δικα-
στήρια Πειραιά οι επτά
αστυνομικοί που ενεπλάκ-
ησαν στο αιματηρό περιστα-
τικό.

Τα μέτρα ασφαλείας έξω
από τα δικαστήρια Πειραιά
είναι δρακόντεια τόσο μπρο-
στά στην είσοδο του δικαστι-
κού Μεγάρου όσο και στα
πέριξ του κτιρίου στην οδό
Σκουζέ.

Οι αστυνομικοί, οι οποίοι
έχουν κάνει χρήση όπλου
κατά τη διάρκεια της
καταδίωξης παρουσιά-
στηκαν ενώπιον της ανα-
κρίτριας και η βασική κατ-
ηγορία σε βάρος τους είναι η
ανθρωποκτονία με ενδεχό-
μενο δόλο.

Μαχαίρωσαν μαθητή σε ΕΠΑΛ της Αθήνας
- Στο νοσοκομείο το θύμα της συμπλοκής

Την ενοχή της 36χρονης Έφης, για το
αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας
σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου,
αποφάσισε πριν από λίγο το Μικτό
Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, με
ομόφωνη απόφαση του έπειτα από οχτώ
συνεδριάσεις για την πολύκροτη υπόθεση
με το βιτριόλι.
Δικαστές και ένορκοι ομόφωνα κήρυξαν
ένοχη την 36χρονη για το συγκεκριμένο

αδίκημα και όχι για αυτό τα βαριάς σκο-
πούμενης σωματικής βλάβης, όπως η ίδια
είχε ζητήσει.

Επιπλέον, η 36χρονη καταδικάστηκε και
για το πλημμέλημα της απείθειας.
Πλέον, με βάση την απόφαση του δικα-
στηρίου επί της ενοχής της κατηγορ-
ούμενης η μέγιστη ποινή που μπορεί να
της επιβληθεί είναι τα 15 έτη κάθειρξης.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΒΙΤΡΙΟΛΙ: Ομόφωνα ένοχη για 
απόπειρα ανθρωποκτονίας η Έφη Κακαράντζουλα

ΣΧΙΣΤΟ: Σε τεταμένο κλίμα  
η κηδεία του 20χρονου που έπεσε 

νεκρός από πυρά ανδρών της ΕΛΑΣ

Σ
υγγεν είς και φίλοι παραβρέθηκαν  στο ν εκροταφείο στο Σχ ιστό για ν α
πουν  το τελευταίο αν τίο στον  20χ ρον ο, η σορός του οποίου βρισκόταν
στο πατρικό του σπίτι για ν α κλάψουν  τον  ν εκρό κατά το έθιμο. Ο ν εαρ-

ός ήταν  πατέρας τριών  παιδιών  και ζούσε με την  οικογέν εια του στον  Ασπρ-
όπυργο. 
Η  ατμόσφαιρα στην  κηδεία του ν εαρού θύματος ήταν  τεταμέν η, εν ώ δεν

έλειψαν  και μικρο διαπληκτισμοί από την  πλευρά συγγεν ών  και φίλων  προς
αστυν ομικούς. 
Νωρίτερα, υπό διακριτική αστυν ομική συν οδεία πραγματοποιήθηκε πομπή
προς το κοιμητήριο, όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του ν εαρού που έπεσε
ν εκρός από αστυν ομικά πυρά στο Πέραμα τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Α
κόμα έν α αιματηρό περιστατικό σε
σχ ολείο σημειώθηκε πριν  από λίγη
ώρα, αυτή τη φορά στο 1ο ΕΠΑΛ

Αθην ών  με θύμα έν αν  μαθητή λυκείου.

Σύμφων α με τις μέχ ρι στιγμής διαθέσιμες
πληροφορίες, το θύμα και ο θύτης είχ αν
διαφορές με αποτέλεσμα ν α τσακωθούν
και ο τελευταίος ν α φων άξει φίλους του
στο σημείο προκειμέν ου ν α τον ...
συν δράμουν  στον  καυγά.

Ο μαθητής μαχ αιρώθηκε τρεις φορές με
αιχ μηρό αν τικείμεν ο, μία εκ των  οποίων
στην  πλάτη του, εν δεχ ομέν ως κατά την
προσπάθειά του ν α ξεφύγει από τον
κλοιό των  επιτιθέμεν ων .

Ο μαθητής που δέχ θηκε την  επίθεση
διακομίστηκε στον  «Ευαγγελισμό» και η
ζωή του ευτυχ ώς δεν  κιν δυν εύει.Η Ασφ-
άλεια Αθην ών  έχ ει αν αλάβει την  δια-
λεύκαν ση της υπόθεσης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: Αν θρώπιν ου Δυν αμι-
κού
& Διοικητικών  υπηρεσιών                                                 
ΤΜΗΜΑ: Αν θρώπιν ου Δυν αμι-
κού                                                         

Χαϊδάρι, 25-10-2021
Αρ. Πρωτ.: οικ. 18374

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αν τιδ-
ημάρχου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  
Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι Ο Υ

Έχον τας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 &
59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ
Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό
των Αντιδημάρχων, όπως τροπο-
ποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 92
του Ν. 3852/2010, όπως επίσης
τροποποιήθηκαν και ισχύουν
αναφορικά με την αντιμισθία αιρ-
ετών.
3. Τις Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
82/59633/20.8.2019 και

48/22119/7-4-2020 με θέμα:
«Ορισμός  Αντιδημάρχων».
4. Την υπ΄αριθμ. πρωτ.
15104/31-8-2021  απόφασή μας
περί ορισμού Αντιδημάρχων σε
συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ.
1997/27-10-2020 όμοια απόφαση
περί ορισμού του ανεξάρτητου
Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη
Κέντρη ως Αντιδημάρχου με
θητεία ενός (1) έτους, όπως
συμπληρώθηκε με την υπ  ́αριθμ.
6738/14-6-2021 και ισχύει.
5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χαϊδα-
ρίου εμπίπτει στις διατάξεις του
άρθρου 59, παρ. 2 του Ν.
3852/2010 και επομένως μπορ-
ούν να ορισθούν συνολικά έως
επτά (7) Αντιδήμαρχοι και ειδικό-
τερα έως δύο (2) άμισθοι και έως
πέντε (5) έμμισθοι. 
6. Την Εγκύκλιο αριθμ. 91/
59851/21-8-2019  του Υπ. Εσωτε-
ρικών με θέμα : «Λειτουργία
δημοτικών παρατάξεων».
7. Την με αρ. πρωτ. 17827/30-09-
2020 αίτηση ανεξαρτητοποίησης
από την παράταξη «Χαϊδάρι Ανα-
γέννηση» του Δημοτικού
Συμβούλου Ιωάννη Κέντρη, η
οποία διαβιβάστηκε στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με
το υπ΄αρ. πρωτ. 19882/26-10-
2020 έγγραφό μας.  
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου
(ΦΕΚ 608/Β’/2013), όπως τροπο-
ποιήθηκε (ΦΕΚ 603/Β /́2019) και
ισχύει. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τον  αν εξάρτητο Δημο-

τικό Σύμβουλο Ιωάν ν η Κέν τρη,
ως άμισθο Αν τιδήμαρχο
Πρασίν ου και Κοιν όχρηστων
Χώρων  με θητεία εν ός (1) έτους
και του μεταβιβάζουμε την
άσκηση των  αρμοδιοτήτων  του
Τμήματος Αν άπτυξης και
Συν τήρησης Πρασίν ου και Παι-
δικών  Χαρών  της Διεύθυν σης
Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλ-
λον τος καθώς και του ελέγχου
των  Κοιν όχρηστων  Χώρων
του Δήμου.

Στον  αν ωτέρω Αν τιδήμαρχο
αν ατίθεται η αρμοδιότητα τέλε-
σης πολιτικών  γάμων  εν αλλακ-
τικά με τους υπόλοιπους Αν τιδ-
ημάρχους και το Δήμαρχο. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας
του, δεν  μπορεί ν α εκλεγεί  ή ν α
είν αι μέλος του προεδρείου του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Αν άκληση του Αν τιδημάρχου
είν αι δυν ατή μετά την  πάροδο
έξι (6) μην ών  από τον  ορισμό
του, με ειδικά αιτιολογημέν η
απόφ αση Δημάρχου.

Η παρούσα ν α δημοσιευτεί μία
φ ορά σε μία ημερήσια εφ ημε-
ρίδα του ν ομού και εάν  δεν
υπάρχει ημερήσια  σε μία εβδο-
μαδιαία της πρωτεύουσας του
Νομού και ν α αν αρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδα-
ρίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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Kαι άλλες παραιτήσεις
στον Ηρακλή Ελευσίνας

Κεραυνός εν αιθρία στο στρατόπεδο του Ηρακλή
Ελευσίνας. Μετά την φυγή των ποδοσφαιριστών
Τάσου Μικρού, Δημήτρη Απαζίδη, Γιώργου
Αξιώτη και Παντελή Κατσάφαρου καθώς και του
γενικού αρχηγού κ.Δημήτρη Αξιώτη παραιτήθηκε
και ο προπονητής Μιχάλης Κατσάφαρος. Ο ίδιος
τόνισε.
<<Δυστυχώς λόγοι προσωπικοί αλλά και  ευθιξίας με
αναγκάζουν να υποβάλλω σήμερα την παραίτηση μου
από την θέση του προπονητή της α’  ομάδας του 

Συλλόγου Π.Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
Θέλω να ευχαριστήσω από πλευράς μου όλες τις
Διοικήσεις,  όλους τους ανθρώπους που
συνεργάστηκα μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια, τους
προπονητές,  γυμναστές,  φυσιοθεραπευτές,
φροντιστές για την μέχρι σήμερα συνεργασία μας.
Πάνω από όλους και όλα όμως θέλω να ευχαριστήσω
όλους τους ποδοσφαιριστές που συνεργάστηκα μαζί
τους όλα αυτά τα χρόνια και που τους είχα σαν
«παιδιά» μου.
Εύχομαι στους ανθρώπους του ΗΡΑΚΛΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και στην Διοίκηση του, ο Σύλλογος να
βρεί πραγματικά τον «δρόμο» που του αξίζει.!!!!!!

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο 23 χρον ος ποδοσφαιριστής του
Πυρρίχιου Ασπροπύργου Νίκος
Στύλα έμειν ε ελεύθερος και αν αζ-
ητά τη ν έα του ποδοσφαιρική
στέγη.

Εχει αγων ιστεί  σε ΠΑΟΚ Μάν δρ-
ας, Τρίκαλα, Αχαρν αϊκό, Μαν δραϊ-
κό και Ηρακλή Ελευσίν ας.

Ακαδημία Α.Ο. Μίμας Μικρασιατική: 
Επίσκεψη του σκαούτινγκ της ΑΕΚ Δημήτρη Ρούσσου

Ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτιν -
γκ της ΑΕΚ Δημήτρης Ρούσσος επισ-
κέφτηκε τις ακαδημίες του ΑΟ Μίμα
Μικρασιατικής Μεγάρων .

Με μεγάλη χ αρά οι υπεύθυν οι των
Ακαδημιών  του Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ υποδέχ θηκαν  τον
επικεφαλής του τμήματος σκάουτιν γκ
των  Ακαδημιών  της ΑΕΚ, Δημήτρη
Ρούσσο, ο οποίος επισκέφθηκε τα
Μέγαρα στο πλαίσιο παρακολούθησης
των  αγών ων  των  Ακαδημιών  που διο-
ργάν ωσε η ΕΠΣΔΑ για την  προεπιλο-
γή και στελέχ ωση των  προεθν ικών
κλιμακίων  της.
Ο κ. Ρούσσος είχ ε μια εκτεν ή συζήτ-
ηση και συν εργασία με τον  κόουτς
της Ακαδημίας του Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ, Γιώργο Καραμπλάκα, με τον  οποίο μάλιστα είχ ε υπάρξει και
συμπαίκτης, καθώς και με τους υπευθύν ους των  Ακαδημιών  του Συλλόγου μας.
Μαζί τους παρακολούθησε και τα παιχ ν ίδια που διεξήχ θησαν  και στο τέλος έκλει-
σε ραν τεβού ώστε ν α μας επισκεφθεί ξαν ά στο μέλλον  για μια πιο στεν ή συν ερ-
γασία.
Θυμίζουμε ότι η Ακαδημία του Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ συμμετέχ ει ως εν εργό
μέλος στο δίκτυο συν εργατών  των  Ακαδημιών  της ΑΕΚ.

Οι σημερινοί αγώνες κυπέλλου
στην Δυτική Αττική (2η φάση)
Συν εχ ίζον ται σήμερα στις (16:00) οι αγών ες κυπέλ-
λου για την  2η φάση στην  Δυτική Αττι-
κή.Συγκεκριμέν α.

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΦΟΥΡΚΑΣ Γ., ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Γ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
Κ.    

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
HABILAJ A., ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Π., ΚΑΡΓΑΚΟΣ Δ.
(Παρατηρητής Διαιτησίας: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ)

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ        
ΝΤΑΟΥΛΑΣ Φ., ΜΑΝΟΥΡΑΣ Ν., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

Ελεύθερος ο Νίκος Στύλα από τον
Πυρρίχιο Ασπροπύργου

Το λεωφορείο της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
επισκέφθηκαν ποδοσφαιριστές της ακαδημίας του

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ.

Οι νεαροί ποδοσφαιριστές που συνοδεύονταν από τον προπονητές τους
Απόστολο Φυσαράκη και Γιώργο Πουλάκο, αλλά και από τον στενό συνε-
ργάτη της διοίκησης Μάριο Ντοντάι συμμετείχαν στην εκπαιδευτική δράση
για την ανακύκλωση.  

Εκεί είχαν την ευκαιρία να μάθουν από στελέχη της εταιρείας
«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»  πως τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι
περισσότερα από τα προφανή, που είναι η προστασία του περιβάλλοντος
και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας.

Η διοίκηση του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ευχαριστεί  την διοίκηση της εταιρείας ΑΒ
Βασιλόπουλος, την εταιρεία ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του
Δ.Σ. κ. Απόστολο Μούργο, αλλά και τον πιστό φίλο της ομάδας κ. Ηλία Μου-
σταΐρα  για την ευκαιρία που έδωσαν στα παιδιά ώστε αυτά να συμμε-
τέχουν στην εκπαιδευτική δράση, αλλά και για τα δώρα που παρ-
είχαν τα οποία κληρώθηκαν και δόθηκαν στους τυχερούς.

Εκ του Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΡΗΓΑ                     ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου στην 
Δυτική Αττική. 
Τα βλέμματα στα Μέγαρα.

Συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο η (4η Αγωνιστική) στην Α΄και
Β΄κατηγορία στην Δυτική Αττική. Τα βλέμμματα στρέφονται την
Κυριακή στα Μέγαρα όπου αγωνίζονται στις 16:00 ο Βύζας με τον
Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου στο ντέρμπι.  Αναλυτικά τα
παιχνίδια.

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(4η αγωνιστική)
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
ΒΥΖΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ρεπό: ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(4η Αγωνιστική)
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Ρεπό: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ , ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ

Δ ι εύ θ υ ν σ η
Περιουσίας και Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 27/10/2021
Αρ. πρωτ.: 34635

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» 

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Ανοικτό

Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρω-
σης την  πλέον  συμφέρουσα
από  οικονομική  άποψη
προσφορά  βάσει  βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής,
για  την  προμήθεια  με  τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

Η συνολική εκτιμώμενη
αξία ανέρχεται στο ποσό των
83.700,00€ συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ (προϋπολογι-
σμός χωρίς ΦΠΑ: €
67.500,00, ΦΠΑ :  €
16.200,00).

H  παρούσα  σύμβαση
αφορά  την  αναβάθμιση των
υφιστάμενων στεγάστρων
στάσεων αστικής συγκοι-
νωνίας και η τοποθέτηση
νέων στεγάστρων σε σημεία
εγκεκριμένων στάσεων, στα
οποία δεν υφίστανται στην
παρούσα φάση στέγαστρα
στάσεων αλλά αποτελούν
εγκεκριμένα σημεία επιβίβα-
σης και αποβίβασης επι-
βατών.

Η προμήθεια περιλαμβάνει
3 τεμάχια στεγάστρων
ΤΥΠΟΥ Α, 19 τεμάχια στεγά-
στρων ΤΥΠΟΥ Β και 3
τεμάχια στεγάστρων ΤΥΠΟΥ
Γ.

Οι διαστάσεις των στεγά-
στρων ανά τύπο, θα είναι οι
ακόλουθες: 

ΤΥΠΟΣ Α: Μήκος 4,00m,
Πλάτος 1,20m, Ύψος 2,20m.

ΤΥΠΟΣ Β: Μήκος 4,00m,
Πλάτος 1,19m, Ύψος 2,20m.

ΤΥΠΟΣ Γ: Μήκος 4,00m,
Πλάτος 1,19m, Ύψος 2,20m.

Αναλυτική περιγραφή του
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης
δίδεται στη με αριθμό
243/2019 μελέτη της Τ.Υ.

Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.:
1 5 . 7 1 3 1 . 1 0 0 0 8 ,
64.7132.10002 σχετική
πίστωση του τακτικού προϋ-
πολογισμού του οικονομι-
κού έτους 2021  του Φορέα.

Η δαπάνη ποσού
50.000,00€ θα χρηματοδοτ-
ηθεί από το Υπουργείο Εσω-
τερικών μέσω του προγράμ-
ματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,
ενώ το υπόλοιπο ποσό
ύψους 33.700,00€ θα καλ-
υφθεί από ίδιους πόρους του
Δήμου Φυλής.

Τα προς προμήθεια είδη
κατατάσσονται στους ακόλο-
υθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβά-
σεων (CPV) : 44212321- 5
Στέγαστρα λεωφορείων.

Η διαδικασία  θα  διενεργ-
ηθεί με  χρήση  της  πλατφ-
όρμας  του  Εθνικού  Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της δια-
δικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, την   17-11-21
ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:00 π.μ. (Ημερομην ία και
ώρα αποσφ ράγισης).  

Καταληκτική ημερομην ία
υποβολής προσφ ορών
ορίζεται η 11-11-21 και ώρα
16:00.μ.μ. 

Το πλήρες κείμενο της Δια-
κήρυξης θα καταχωρηθεί στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Περίληψη της παρούσας
διακήρυξης και στον
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016.

Περίληψη της παρούσας
Διακήρυξης όπως προβλέπε-
ται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2
του Ν. 3861/2010, θα αναρτ-
ηθεί στο διαδίκτυο, στον
ι σ τ ό τ ο π ο

http : / /e t .d i av gei a.gov .gr
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρ-
ηθεί στο διαδίκτυο, στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση:
https://www.fyli.gr/ .

Το πλήρες κείμενο της παρ-
ούσας Διακήρυξης θα
καταχωρηθεί ακόμη και στη
διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.g
r. όπου η σχετική ηλεκτρονι-
κή διαδικασία σύναψης
σύμβασης στην πλατφόρμα
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό
Αύξοντα Αριθμό : 141760

Η  διενέργεια  του  διαγω-
νισμού  διέπεται  από  τις
σχετικές  διατάξεις  του
Ν.4412/2016  [δημόσιες
συμβάσεις  έργων,  προμηθ-
ειών  και  υπηρεσιών-  προ-
σαρμογή  στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής
στον  διαγωνισμό  έχουν
όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα και ενώσεις οικο-
νομικών φορέων, που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των
προσφορών  είναι  για διά-
στημα έξι (6) μηνών από την
επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προ-
σφορών (άρθρο 97 ν.
4412/2016). 

Οι  ενδιαφερόμενοι  προ-
κειμένου  να  λάβουν  μέρος
στο  διαγωνισμό  πρέπει  να
καταθέσουν  με  την προσφ-
ορά  τους  εγγύηση  συμμε-
τοχής  ποσοστού  (1%) επί
της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ του
διαγωνισμού, ήτοι 675,00 €,
εξακόσια εβδομήντα πέντε
ευρώ.

Για περισσότερες πληροφ-
ορίες ως προς τα δικαιολογ-
ητικά συμμετοχής και τη
γνωστοποίηση της διακήρ-
υξης,  οι  ενδιαφερόμενοι
μπορούν  να  απευθύνονται
όπως  αναφέρεται  παραπά-
νω  στην ηλεκτρονική  πλα-
τ φ ό ρ μ α
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο δέκα
(10) ημέρες  πριν  από  την
καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Συγγρού 15-
17

Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες:Γ. Γεωργιάδ-

ης
Τηλ. :  213 2063534
Φαξ: 213 2063533   
E - m a i l :

ssona@patt.gov .gr
Ι σ τ ο σ ε λ ί δ α :

www.patt.gov .gr 

Αθήν α, 27/10/21
Αρ. πρωτ.: 907455

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατά-
ξεις της με αρ.
οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανα-
κοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής διαβιβά-
στηκε από τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος & Χωρικού Σχεδια-
σμού της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής με το με
αρ. πρωτ. 133079/25-10-21
έγγραφο η Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.:
2107571222 και με:

Α) τίτλο έργου: «Μονάδα
εκτροφής ωοτόκων ορνίθων-
πτηνοτροφείο» υποκατηγο-
ρία Α2, ομάδα: 7η, α/α: 2
(Εγκαταστάσεις εκτροφής
ωοτόκων ορνίθων).

Β) θέση έργου: θέση
‘’ΓΙΩΡΓΗ ΒΑΣΙΛΗ’’, στο
Δήμο Μεγαρέων, της Π.Ε.
Δυτ. Αττικής, της Περιφέρει-
ας Αττικής.

Γ) φορέα έργου:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΡΕΛΑ

Δ) αρμόδια για το έργο
περιβαλλοντική αρχή τη
Δ/νση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής

Ε) Για την παροχή σχε-
τικών περιβαλλοντικών
πληροφοριών: 1) την αρμό-
δια υπηρεσία της Περιφέρει-
ας Αττικής ήτοι τη Δ/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας
Αττικής (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα, υποδοχή κοινού:
Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00, τηλ.: 210-6984302) 

και 
2) το Ηλεκτρονικό Περι-

βαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ)
μόνο για εγγεγραμμένους
χρήστες στη διεύθυνση http:
eprm.ypen.gr.  

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης
και λήξης δημόσιας δια-
βούλευσης: 27/10/21-
8/12/21

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και
λήξης προθεσμίας για κατάθ-
εση απόψεων ενδιαφερομέ-
νου κοινού: 29/20/21-
8/12/21 στη Γραμματεία Περ-
ιφερειακού Συμβουλίου Αττι-
κής (E-mail:
ssona@patt.gov.gr/ Φαξ:
213 2063533) ή στη Δ/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασμού της Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Αττικής
(Μεσογείων 239 και
Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δημοσίευ-
σης: www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου
1573τ.μ.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-

ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια
γραφείων εταιρείας για
μερική απασχόληση 
(παρέχεται ασφάλιση)  
Συστάσεις απαραίτητες.
Τηλ. επικοινωνίας  
2144029500

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifoniton-
amea@gmail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΒΑΡΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,

CROSS TRAINING, FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

‘‘’’GGYYMM  WWAAYY’’’’    --  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ,,  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ssttaammaattiiaa..vvaassiillooppoouulloouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2130993031, MAIL:
ktl.diametaforiki@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΥΡΟΝΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ  ΟΥΛΙΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΟΜΑΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΕΟ ΝΑΟ Αγίου Ελευθερίου στον Ασπρόπυργο



Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021 θριάσιο-15  

ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ) Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και ERP

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

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



16-θριάσιο Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Ευάγγελος Ντηνιακός
και το Δημοτικό Συμβούλιο σας προσκαλούν να τιμήσετε
με την παρουσία σας τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου
της 28ης Οκτωβρίου 1940.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

07:00 | Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες όλων των Εκκλησιών
09:25 | Ολοκλήρωση της προσέλευσης των επισήμων προσκεκλημένων στον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαϊδαρίου
09:30 | Τέλεση Δοξολογίας στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαϊδαρίου
10:30 | Επιμνημόσυνη δέση στο Ηρώο της πόλης (Πλατεία Ηρώων)
10:40 | Καταθέσεις στεφάνων
10:50 | Πανηγυρικός της ημέρας. Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου
11:15 | Παρέλαση στην οδό Στρ. Καραϊσκάκη

Σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, είναι υποχρεωτική η χρήση
μάσκας από τους θεατές της παρέλασης. Οι παρελαύνοντες, μαθητές και άλλοι,
έχουν υποχρέωση να φορούν μάσκες πριν και μετά την παρέλασή τους αλλά όχι
κατά τη διάρκειά της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ευάγγελος Ντηνιακός


