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Νέα έκτακτη σύσκεψη στην Πολιτική
Προστασία για την Αττική

Συγκεκριμένες κατευθύνσεις και συγκεκριμένος πλέον
καταμερισμός εργασιών

Ε
υρεία, έκτακτη σύσκεψη
συγκλήθηκε το Σάββατο
στο Κέντρο Επιχειρή-

σεων της Πολιτικής Προ-
στασίας, με αντικείμενο τη
συγκεκριμενοποίηση των
εργασιών προληπτικού χαρ-
ακτήρα από πλευράς των
δήμων της Αττικής στις 18 περ-
ιοχές που έχουν κηρυχθεί σε
Κατάσταση Ειδικής Κινητο-
ποίησης Πολιτικής Προ-
στασίας.

Πήραν μέρος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλ-
ης Χρυσοχοΐδης, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Αυτοδιοίκησης,
Στέλιος Πέτσας, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος
Πατούλης κι ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής αρμόδιου για την
Πολιτική Προστασία, Βασίλης Κόκκαλης.

Μετά το πέρας της σύσκεψης ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σημείωσε : Δεν θέλουμε να
αφήσουμε τίποτα στην τύχη, έχουμε πολύ στενή συνεργασία
με τους δημάρχους και τον περιφερειάρχη, για να πάρουμε
όλα τα μέτρα πρόληψης, όπως να κάνουμε τους καθαρι-
σμούς, την αποκομιδή των κλαδιών που υπάρχουν ακόμα
και από τη "Μήδεια", καθώς και αυτών που θα κλαδευτούν κι
αυτές τις μέρες, έτσι ώστε, μπαίνοντας στην αντιπυρική
περίοδο, να εξασφαλίσουμε ότι οι οικισμοί αυτοί, η Αττική,
ολόκληρη η Ελλάδα, θα είναι ασφαλείς, δεν θα κινδυνεύσουν
ανθρώπινες ζωές και ταυτόχρονα θα προστατεύσουμε το
περιβάλλον.

Οι συνθήκες είναι δύσκολες, η δουλειά μας είναι καθημερ-
ινά εξαιρετικά κοπιαστική, αλλά να ξέρετε ότι είμαστε μαζί
με το Πυροσβεστικό Σώμα, μαζί με όλες τις Υπηρεσίες της
χώρας, άγρυπνοι, έτσι ώστε η χρονιά αυτή να τελειώσει με
τρόπο που θα καταστήσει τη χώρα ασφαλή και απρόσβλητη
από φυσικές καταστροφές.. Φέτος, έχουμε εξασφαλίσει
χρηματοδότηση, άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, με άμε-
σες διαδικασίες, ώστε να γίνουν αυτοί οι καθαρισμοί χωρίς
προσκόμματα. Έχουμε εξασφαλίσει μια συνεργασία που
πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα θα γίνεται στενότερη και απο-
τελεσματικότερη» είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερ-
ικών, Στέλιος Πέτσας, ανέφερε πως «σε συνέχεια της
σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό και σε συνέχεια, επίσης,
των προηγούμενων συσκέψεων που έγιναν εδώ, στην Πολι-
τική Προστασία, ερχόμαστε σήμερα μαζί με τους δημάρχο-
υς να προχωρήσουμε με ομαδικό πνεύμα και διάθεση
συνεργασίας, κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση, στην προσπάθ-
εια μας για μια ασφαλή αντιπυρική περίοδο. Αυτό που έχει
σημασία είναι ότι έχουμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και
συγκεκριμένο πλέον καταμερισμό εργασιών.

Έχουν οριοθετηθεί 18 περιοχές σε 11 δήμους 
Σε αυτές τις 18 περιοχές, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής

Προστασίας αναλαμβάνει να καθαρίσει την περίμετρό
τους και, επομένως, να τις προστατέψει εξωτερικά. Στο
εσωτερικό της περιμέτρου αναλαμβάνουν οι δήμοι τον
καταμερισμό των εργασιών που σχετίζονται με την προ-
στασία του δάσους. Εκεί θα έχουν την έκτακτη χρηματοδότ-
ηση από το υπουργείο Εσωτερικών, με βάση τα τεχνικά
δελτία, τα οποία θα υποβάλλουν μέχρι την Τετάρτη. Όποια
εργασία δεν μπορούν οι δήμοι να την φέρουν εις πέρας, θα
αναλάβει η Περιφέρεια ή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας, αν υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

Ζητούμενο η συνεργασία
Ζητούμενο, λοιπόν, είναι η συνεργασία, ώστε να φέρουμε

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διά-
στημα. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι για την έκτακτη χρημα-

τοδότηση, ενώ, σύμφωνα και με την
οδηγία του Πρωθυπουργού, θα δοθεί
οποιαδήποτε περαιτέρω έκτακτη
χρηματοδότηση χρειαστεί, ώστε να
διασφαλίσουμε το επιθυμητό απο-
τέλεσμα. Ελπίζω ότι αυτή η προ-
σπάθεια που γίνεται, μετά από
πολλές δεκαετίες, να είναι μια προ-
σπάθεια που θα φέρει αποτέλε-
σμα, ώστε να επεκτείνουμε αυτό το
πρόγραμμα σε όλη την επικράτεια
και να προστατεύσουμε ανθρώπι-

νες ζωές, καθώς και τα δάση μας» δήλωσε ο κ. Πέτσας.

Με τη σειρά του, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος
Πατούλης, τόνισε πως «η Περιφέρεια Αττικής κι ο μηχανι-
σμός της Πολιτικής Προστασίας μας, θα συμβάλλει με όλες
τις δυνάμεις του και πέραν του θεσμικού πλαισίου των
αρμοδιοτήτων μας, στις δράσεις για τη θωράκιση και την
πρόληψη στους δήμους της Αττικής. Συνεργαζόμαστε στενά
με την πολιτική ηγεσία όλων των υπουργείων, με τους δήμο-
υς και τα δασαρχεία προκειμένου να βοηθήσουμε ως Περ-
ιφέρεια Αττικής στην αντιπυρική θωράκιση. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό που πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη συνάν-
τηση με τη συμμετοχή και των 11 δημάρχων. Ήδη δόθηκαν οι
σχετικές οδηγίες. Πρώτος και δεύτερος βαθμός Αυτο-
διοίκησης, μαζί με την κεντρική κυβέρνηση και την Πολιτική
Προστασία θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε αυτό το
καλοκαίρι να είμαστε πιο έτοιμοι και προφανώς πιο ασφα-
λείς. Τις δύσκολες αυτές ώρες είναι ανάγκη να βρισκόμα-
στε όλοι σε εγρήγορση. Όλοι μαζί θα είμαστε στην πρώτη
γραμμή για να επιτευχθεί ο στόχος της υλοποίησης των
αναγκαίων μέτρων πρόληψης».

Τέλος, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρι-
σης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, υπογράμμισε πως «δεκα-
ετίες τώρα, όσοι θητεύσαμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και
στους μηχανισμούς του κράτους, μπορούμε να πούμε ότι το
ζήτημα της πρόληψης ήταν ένα ζήτημα το οποίο πολλές
φορές εξαντλούνταν σε επικοινωνιακά τσιτάτα με γραφειο-
κρατικά προσκόμματα που δεν μπορούσαν να ξεπερα-
στούν. Είναι η πρώτη φορά, με τον Νόμο 4662 που
ψηφίστηκε πέρυσι, που η κυβέρνηση δίνει ξεκάθαρο στίγμα
και θέτει την πρόληψη ως προτεραιότητα και στοίχημα. Ήδη
σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, σε συνερ-
γασία με την Περιφέρεια, έχοντας πάντα ως επιχειρησιακό
μας βραχίονα το Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά και με τα στε-
λέχη μας της Πολιτικής Προστασίας, εκπονούμε ένα πιλο-
τικό πρόγραμμα το οποίο από Οκτώβριο ευελπιστούμε ότι
θα αποτελεί την απόλυτη παρακαταθήκη στο ζήτημα των
προληπτικών εργασιών για όλη την χώρα. Βήμα-βήμα
κτίζουμε την επόμενη ημέρα στο ζήτημα της αντιμετώπισης
των κινδύνων από τις φυσικές καταστροφές και ιδίως από
τις πυρκαγιές. Συνεργασία, συνεννόηση, σκληρή δουλειά,
λίγα λόγια και αποτέλεσμα».

Στη σύσκεψη μετείχαν οι δήμαρχοι των 11 δήμων της Αττι-
κής στους οποίους υπάγονται οι εν λόγω 18 περιοχές, και
συγκεκριμένα οι δήμαρχοι Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς,
Μαρκόπουλου-Μεσογαίας Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης,
Σπάτων-Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρκου, Ραφήνας-Πικερμίου
Ευάγγελος Μπουρνούς, Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας,
Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης, Κηφισιάς Γιώργος Θωμά-
κος, Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης, Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός, Μάνδρας-Ειδυλλίας Χρήστος Στάθης και Σαλαμίνας
Γιώργος Παναγόπουλος.

Έλαβαν, επίσης, μέρος από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ ο διε-
υθύνων σύμβουλος Αναστάσιος Μάνος, ο διευθυντής επικο-
υρίας γενικού διευθυντή Ανάπτυξης & Διαχείρισης Δικτύου,
Σταύρος Στρουμπούλης, κι ο επικεφαλής της Διεύθυνσης
Δικτύου, Ανδρέας Πατερώνης, ενώ από τον ΑΔΜΗΕ ο
γενικός διευθυντής Διαχείρισης και Συντήρησης Παγίων,
Ιωάννης Μανιάτης.
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‘’Τρέχει’’ η υποβολή των αιτήσεων
για ένταξη νέων ωφελούμενων στο  

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Αχαρνών

Ο
Αντιδήμαρ-
χος της
Διεύθυνσης

Κοινωνικής Πολιτι-
κής Γεώργιος Πετά-
κος, και το τμήμα
Κοινωνικής Πολιτι-
κής στα πλαίσια
υλοποίησης της
πράξης «Δομή παρ-
οχής Βασικών
Αγαθών, Κοινωνικό
Π α ν τ ο π ω λ ε ί ο »
Δήμου Αχαρνών με

κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5001330 του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2014-
2020», σας γνωστοποιούν ό,τι  ξεκινά η διαδικασία υποβολής των  αιτήσεων για
ένταξη νέων ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών.
Το διάστημα υποβολής αιτήσεων, ορίστηκε από 26/5/2021 έως και 30/6/2021 και
κατά τις ώρες  9:00- 13:00.

Λόγω του COVID -19 και των μέτρων που εφαρμόζονται για την αποφυγή της
διασποράς του, οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται και θα κατατίθενται μαζί με
όλα  τα πλήρη δικαιολογητικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους κατόπιν
ραντεβού, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών επί των οδών Αχα-
ρνέων Ιππέων & Μεγάλου Βασιλείου, στον Προφήτη Ηλία. Η χρήση μάσκας
είναι υποχρεωτική σε όλες τις συναλλαγές με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Τα έντυπα των δικαιολογητικών και των αιτήσεων μπορείτε να τα προμηθ-
ευτείτε είτε ηλεκτρονικά από τη σελίδα του Δήμου Αχαρνών  στον παρακάτω
σύνδεσμο:

http://www.acharnes.gr, είτε από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είτε από
το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής κατά το διάστημα  26/5/2021  έως και
30/6/2021 και τις ώρες 9:00πμ- 13:00. Για πληροφορίες και ραντεβού  μπο-
ρείτε να καλέσετε στο 2102463543.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕρργγαασσίίααςς  ααππόό  σσήήµµεερραα  έέωωςς  44  ΙΙοουυννίίοουυ

ΟΑντιπρόεδρος της
Βουλής και Βουλευ-
τής ∆υτικής Αττι-

κής, Θανάσης Μπούρας είχε
συνάντηση στο γραφείο του
στη Βουλή µε αντιπροσωπεία
από τον Αγροτικό Συνεταιρι-
σµό Πτηνοτρόφων Μεγάρων.

Στη συνάντηση παραβρέθη-
κε ο Αντιπεριφερειάρχης
∆υτικής Αττικής, Λευτέρης
Κοσµόπουλος. Από την πλε-
υρά του Συνεταιρισµού
συµµετείχαν ο ∆ιευθυντής
του Συνεταιρισµού Θωµάς
Παπαγιάννης, η δικηγόρος
Κατερίνα Μητρογιώργη, ο
πολιτικός µηχανικός Σπύρος
Μουρτζούκος. 

Βασικό θέµα συζήτησης ήταν η µετεγκατάστα-
ση του εργοστασίου ζωοτροφών, που βρίσκεται 

στο Συνεταιρισµό σε νέο, πιο σύγχρονων εγκα-
ταστάσεων, εργοστάσιο στην περιοχή του Αγίου
Βλάση Μεγάρων. 

Ο κ. Μπούρας άκουσε µε προ-
σοχή τους εκπροσώπους του Συνε-
ταιρισµού, οι οποίοι του εξέθεσαν
τα ζητήµατα που έχουν προκύψει
από τη µετεγκατάσταση, µε
βασικότερο την προέγκριση αδει-
οδότησης για το νέο εργοστάσιο.

Ο Αντιπρόεδρος βρίσκεται
διαχρονικά στο πλευρό του Συνε-
ταιρισµού και, ήδη, έχει κάνει τις
απαραίτητες ενέργειες, ώστε άµεσα
να επιλυθούν όλα τα ζητήµατα και
γρήγορα να τεθεί σε λειτουργία το
νέο σύγχρονο εργοστάσιο στον
Άγιο Βλάση. 

Ο κ. Μπούρας θα είναι σε διαρκή
επαφή τόσο µε το Συνεταιρισµό όσο και µε τους
αρµόδιους φορείς για την ολοκλήρωση των διαδι-
κασιών.

ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ
ΣΣΥΥΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ  

ΒΒαασσιικκόό  θθέέµµαα  ηη  ααδδεειιοοδδόόττηησσηη  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  ννέέοουυ  σσύύγγχχρροοννοουυ
εερργγοοσστταασσίίοουυ  ζζωωοοττρροοφφώώνν  σσττοονν  ΆΆγγιιοο  ΒΒλλάάσσηη  

Την πληρωµή των
επιδοµάτων του
ΟΠΕΚΑ αύριο περι-
λαµβάνει -µεταξύ
άλλων- ο προγραµµατι-
σµός των καταβολών
από Υπουργείο
Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, e-
ΕΦΚΑ και ΟΑΕ∆ για την εβδοµάδα 31
Μαΐου-4 Ιουνίου.

Ειδικότερα:
1. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων θα καταβληθεί την
Τρίτη 1 Ιουνίου ποσό 1,7 εκατ. ευρώ για
καταβολή αποζηµίωσης ειδικού σκοπού σε
32 δικαιούχους από τον κλάδο του Πολιτι-
σµού,

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίο-
δο 31 Μαΐου- 4 Ιουνίου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωµές

11,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε
22.740 δικαιούχους για παροχές σε χρήµα
(επιδόµατα µητρότητας, κυοφορίας, ασθε-
νείας, ατυχήµατος, έξοδα κηδείας)

20,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 710
δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφά-
σεων για εφάπαξ.

Τέλος, 10.500 ευρώ θα καταβληθούν σε
26 δικαιούχους για κληρονοµικές παροχές
επικουρικής σύνταξης

3. Από τον ΟΑΕ∆ θα γίνουν οι εξής κατα-
βολές:

32 εκατ. ευρώ σε 82.000 δικαιούχους για
καταβολή επιδοµάτων ανεργίας και λοιπών

επιδοµάτων
20 εκατ. ευρώ σε

8.500 δικαιούχους στο
πλαίσιο επιδοτούµε-
νων προγραµµάτων
απασχόλησης

500.000 ευρώ σε
1.000 µητέρες για επι-
δοτούµενη άδεια µητρ-

ότητας.
4. Τέλος, από τον ΟΠΕΚΑ -όπως έχει

ήδη ανακοινωθεί- αύριο ∆ευτέρα 31 Μαΐου
θα πραγµατοποιηθούν οι εξής καταβολές:

165,9 εκατ. ευρώ σε 729.385 δικαιούχους
για οικογενειακά επιδόµατα παιδιών

72,1 εκατ. ευρώ σε 171.282 δικαιούχους
για αναπηρικά επιδόµατα (αναπηρικά και
διατροφής)

59,7 εκατ. ευρώ σε 275.754 δικαιούχους
για Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα

34,2 εκατ. ευρώ σε 281.494 δικαιούχους
για επίδοµα στέγασης

11,5 εκατ. ευρώ σε 35.108 δικαιούχους
για επιδόµατα ανασφάλιστων υπερηλίκων

11 εκατ. ευρώ σε 11.429 δικαιούχους για
επίδοµα γέννησης

22,3 εκατ. ευρώ σε 117.545 δικαιούχους
ως συνεισφορά του ∆ηµοσίου σε δάνεια του
Προγράµµατος «ΓΕΦΥΡΑ» (λόγω COVID-
19)

234.991 ευρώ σε 6.682 δικαιούχους για
επίδοµα οµογενών-προσφύγων

76.981 ευρώ σε 97 δικαιούχους για έξοδα
κηδείας ανασφαλίστων

209.614 ευρώ σε 3.081 δικαιούχους ως
συνεισφορά του ∆ηµοσίου σε δάνεια (προ-
στασία κύριας κατοικίας).



4-θριάσιο Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ   ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ασπρόπυργος: 17-05-2021 
Αρ. Πρωτ.: 8555

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ.

3ης/ 2021
συν εδρίασης της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Ασπροπύργου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 12

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για την
αν αγκαιότητα της μελέτης «Επα-
ν έγκριση πολεοδομικής μελέτης

Παραλίας – Λαιμού Λουζιτά-
ν ιας» σύμφ ων α με την  υπ’ αρ.
πρτ. 7173/20-04-2021 Εισήγηση

της Δ/ν σης Πολ/μίας και Τ.Υ

Στον Ασπρόπυργο και  στο Δημο-
τικό Κατάστημα σήμερα την 14η
Μαΐου  2021 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε, η δια
περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 426/77233/13-
11-2020 εγκύκλιο του  Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, η  Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ασπρ-
οπύργου, ύστερα  από την υπ’
αριθ.8120/10-05-2021 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου &
Αντιδημάρχου κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία νόμι-
μα δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε
ηλεκτρονικά με e-mail  σε όλα τα
μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.3463/2006,
των άρθρων 72, 75 και 225 του Ν.
3852/2010 όπως αντικαταστάθη-
καν με τα άρθρα 77 & 116 του Ν.
4555/2018 και τα άρθρα 2 & 3 του
Ν.4623/2019. καθώς επίσης και
τις διατάξεις του Ν.3463/2006
«Κ.Δ.Κ.».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι δήλωσαν
την συμμετοχή τους, μέσω ηλεκ-
τρονικού ταχυδρομείου στη δια
περιφοράς 3η συνεδρίαση σε
σύνολο εννέα (9)  μελών παρα-
βρέθηκαν τα εννέα (9) μέλη παρ-
όντα  και απόντα ουδείς και ονο-
μαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ.
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
6. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΗΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΤΣΙΓΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9.ΚΑΜΠΟΛΗ  ΟΛΥΜΠΙΑ

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ
ΟΥΔΕΙΣ 

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της δια περιφοράς  συνε-
δρίασης και εισηγούμενος το 6ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης  με
τίτλο την Λήψη απόφασης για
την αναγκαιότητα της μελέτης
Επανέγκριση πολεοδομικής
μελέτης Παραλίας – Λαιμού Λου-
ζιτάνιας, έθεσε υπόψιν των μελών
την υπ’ αρ. πρτ. 7173/20-04-2021
Εισήγηση της Δ/νσης Πολεο-
δομίας και Τ.Υ, ως κάτωθι:
Για την αναγκαιότητα εκπόνησης

της μελέτης: «Επανέγκριση Πολε-
οδομικής Μελέτης Παραλίας - Λαι-
μού Λουζιτάνια»

Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η έκταση του Δήμου Ασπροπύρ-
γου είναι 101,9 τ. χµ. και η γεω-
γραφική θέση του είναι δυτικά
της Αθήνας. Ο ∆ήµος συνορεύει
∆υτικά µε το ∆ήµο Ελευσίνας,
Βόρεια µε το ∆ήµο Τανάγρας (Π.Ε
Βοιωτίας), Ανατολικά µε το ∆ήµο
Φυλής, Νοτιοανατολικά µε το
∆ήµο Πετρούπολης και Νότια µε
το ∆ήµο Χαϊδαρίου. Έδρα του
∆ήµου είναι ο Ασπρόπυργος και
απέχει από την Αθήνα 19 χλµ. Με
βάση την απογραφή πληθυσµού
του 2011 ο ∆ήµος Ασπροπύργου
έχει µόνιµο πληθυσµό 30.251
κατοίκους και µέση πυκνότητα
πληθυσµού 296,63 κατοίκους
ανά τ.χµ.. Στον   παρακάτω πίν α-
κα παρουσιάζον ται οι διαχρον ι-
κές μεταβολές του πληθυσμού.

Οι διαχρονικές µεταβολές όπως
διαπιστώνεται από τον παραπά-
νω πίνακα είναι σταθερά
αυξανόµενες µέχρι και σήµερα.
Στο Δήμο, ως συνέπεια της
βιοµηχανικής ανάπτυξης συναν-
τάται  ραγδαία αύξηση του συνο-
λικού πληθυσµού που άγγιξε
µέχρι και το 44% περίπου το
2001.
Ο ∆ήµος Ασπροπύργου διαθέτει
Γ.Π.Σ. το οποίο εγκρίθηκε µε το
ΦΕΚ 555∆/89, το οποίο έχει τρο-
ποποιηθεί  δύο φορές. Η πρώτη
τροποποίηση έγινε µε το ΦΕΚ
322∆/95 και η δεύτερη µε το ΦΕΚ
125∆/97.  Ωστόσο, ένα κρίσιμο
πρόβλημα για το Δήμο Ασπρ-
οπύργου αποτελεί η Πολεοδομι-
κή Μελέτη της περιοχής «Παρ-
αλία -Λαιμός - Λουζιτάνια»
(Π.Ε.4.του ισχύοντος ΓΠΣ,  έκτα-
σης 1300 στρ. εκ των οποίων τα
1165 στρ. είναι περιοχή προς
ένταξη σε σχέδιο) του Δήμου
Ασπροπύργου, η οποία εγκρίθη-
κε με την αριθμ. ΠΕΧΩ 386/Φ5-
4/99 (ΦΕΚ260Δ/99) Απόφαση
του Γ.Γ Περιφέρειας Αττικής και η
οποία, μετά την ακύρωσή της με
την 3857/2004 απόφαση του ΣτΕ
,  χρήζει επανέγκρισης. 
Οι  χρήσεις γης που καθο-
ρίστηκαν στην υπόψη περιοχή
(«Λαιμού - Λουζιτανίας» ) με την
παραπάνω Απόφαση, ήταν αυτές
της  γενικής κατοικίας, τουρισμού
αναψυχής, πολεοδομικού κέντρ-
ου και χονδρεμπορίου, σύμφωνα
με τις ισχύουσες τότε διατάξεις
του Π.Δ «Περιεχόμενο και Κατ-
ηγορίες Χρήσεων Γης» – ΦΕΚ
166/Δ/1987. Η ως άνω με αρ.
ΠΕΧΩ 386/Φ5-4/99  Απόφαση
στη συνέχεια τροποποιήθηκε
σημειακά με την
υπ.αρ.1653/156/18.2.03 (ΦΕΚ
176/Δ/03) απόφαση Νομάρχη Δ.
Αττικής, ενώ η μελέτη της Πράξης
Εφαρμογής του παραπάνω
σχεδίου κυρώθηκε με την 2/2000
πράξη Νομάρχη της τότε Νομα-
ρχίας Δ. Αττικής. 
Με την 3857/2004 απόφαση του
ΣτΕ (4018/99/3.11.05 έγγραφο
του ΣτΕ) ακυρώθηκε  η παραπά-
νω υπ.αρ. ΠΕΧΩ 386/Φ5-4/99
(ΦΕΚ260Δ/99) απόφαση του Γ.Γ

Περιφέρειας Αττικής, με αποτέλε-
σμα να ακυρωθούν και οι μεταγε-
νέστερες διοικητικές πράξεις που
βασίζονταν σε αυτήν και συγκε-
κριμένα η Π.Ε του σχεδίου της
επέκτασης  της περιοχής αυτής.
Σήμερα η περιοχή θεωρείται ως
«εκτός σχεδίου» και  ισχύουν
πλέον οι αντίστοιχες διατάξεις
αυτής (ΠΔ εκτός σχεδίου), δημιο-
υργώντας τεράστια προβλήματα
τόσο για το  δομημένο περιβάλ-
λον όσο και για  τις χρήσεις γης
και τη γενικότερη πολεοδομική
οργάνωση και λειτουργία της.
Ο Δήμος Ασπροπύργου για την
ολοκλήρωση των διαδικασιών
που απαιτεί η κείμενη πολεοδομι-
κή – χωροταξική νομοθεσία, προ-
κειμένου να προωθηθεί προς
επανέγκριση  η ΠΜΕ «Λαιμός –
Λουζιτάνια  – Παραλία» και να
επανέλθει σε ισχύ το πολεοδο-
μικό καθεστώς που ακυρώθηκε με
την 3857/2004  Απόφαση του
ΣτΕ, οφείλει  να προβεί  σε όλες
τις αναγκαίες  ενέργειες για :

Α. Την «επανέγκριση» του Ρυμο-
τομικού Σχεδίου, στην Π.Ε 4
«ΠΑΡΑΛΙΑ» (Λαιμός-Λουζιτάνια),
του εγκεκριμένου ΓΠΣ (ΦΕΚ
555/Δ/1989, 1056/Δ/1992 (αναδ-
ημοσίευση) και τροποποιήσεις
αυτού ΦΕΚ
322/Δ/1992,325/Δ/1997). Το νέο
Ρ.Σ θα λάβει τη  «θέση» του ακυρ-
ωθέντος σχεδίου του 1999, επει-
δή αυτό εγκρίθηκε από αναρμό-
διο όργανο (όπως αναφέρεται
στην παρ.15 β του άρθρου 22 του
ν.4258/2014). Η νέα έγκριση θα
γίνει με την έκδοση Π.Δ , με πρό-
ταση του Υπουργού ΥΠΕΝ  και
μετά από γνωμοδότηση του
ΣΥΠΟΘΑ της Περιφέρειας Αττι-
κής.  Η ισχύς του Π.Δ που θα
εκδοθεί, ωστόσο,  θα «ανατρέχει»
στην ημερομηνία έκδοσης της
υπ.αρ. ΠΕΧΩ 386/Φ5-
4/99/17.3.1999 (ΦΕΚ260Δ/99)
απόφαση του Γ.Γ Περιφέρειας
Αττικής (αναδρομική ισχύς).  
Β. Την κύρωση  της Πράξης Εφα-
ρμογής του νέου Ρ.Σ , το οποίο
θα έχει όπως προαναφέρεται επα-
νεγκριθεί με Π.Δ. Η ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης της Πράξ-
ης Εφαρμογής  του Ρ.Σ  θα ακο-
λουθήσει σε επόμενο χρόνο, ώστε
η Π.Ε  να κυρωθεί  μετά τη
δημοσίευση σε ΦΕΚ του παραπά-
νω εγκριτικού Π.Δ .
Γ. Ο παραπάνω στόχος θα επι-
τευχθεί με τις εξής ενέργειες/στά-
δια  στους εκτιμώμενους  παρακά-
τω χρόνους:

1. Συγκέντρωση όλων  των
στοιχείων και μελετών (όπως
αυτά έχουν προσδιοριστεί σε
παλιά και νέα έγγραφα της
Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού
της Περιφέρειας) για τη συμπλήρ-
ωση του φακέλου και την τήρηση
των απαραίτητων προβλεπόμε-
νων νόμιμων διαδικασιών και
άμεση ανάθεση επικαιροποίησης
των διαγραμμάτων της ΠΜΕ.
Διευκρινίζουμε ότι, γ ια την
πλήρη «επαναφορά» του πολεο-
δομικού καθεστώτος που ίσχυε
στην περιοχή,  όταν εκδόθηκε η
3857/2004  Απόφαση του ΣτΕ,
απαιτείται η έγκριση και των δυο

παραπάνω διοικητικών πράξεων
(Π.Δ και Απόφαση Περιφερει-
άρχη).

2. Επικαιροποίηση των τοπογρα-
φικών υποβάθρων και σύνταξη
των διαγραμμάτων της ΠΜΕ,
βάσει των προσαρμογών που
τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με
τα πρόσφατα στοιχεία μελετών,
όπως:
Κυκλοφοριακά – οδικού δικτύου
(Τμήμα Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου)
Οριογραμμές Ρέματος (Γουρ-
ούνας)
Οριογραμμές αιγιαλού - παραλίας
(επικαιροποίηση με τυχόν αλλα-
γές/τροποποιήσεις)
Κτίρια που ανεγέρθηκαν με το
καθεστώς εκτός σχεδίου μετά το
2004
Τυχόν ακατάλληλες για δόμηση
περιοχές
Συσχέτιση και εναρμόνιση με τις
προβλέψεις της προωθούμενης
τροποποίησης ΓΠΣ και τυχόν
γενικές κατευθύνσεις του ΡΣΑ
(ν.4277/2014)
Εναρμόνιση με τις χρήσεις γης
του νέου Π.Δ 59/2018
Αξιολόγηση των προτάσεων και
της διαδικασίας έγκρισης της
ΠΜΕ που έγινε το 2006 
Αξιολόγηση των αιτημάτων/προ-
σφυγών που έχουν υποβληθεί
στο Δήμο από ενδιαφερόμενους
πολίτες για τη συγκεκριμένη περ-
ιοχή και Πολεοδομική Μελέτη
(μετά την ακύρωση του 2004 και
κατά τις διαδικασίες που ακολο-
υθήθηκαν στο διάστημα 2004-
σήμερα)

3.Τήρηση της διαδικασίας ανάρτ-
ησης στο Δήμο και ταυτόχρονα
αποστολή του φακέλου της πρό-
τασης στην αρμόδια Διεύθυνση
Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφ-
έρειας Αττικής, προκειμένου να
ζητήσει τις απόψεις των εμπλεκό-
μενων υπηρεσιών και φορέων
(ΔΜΕΟ, ΕΛΠΕ, Φ.Α , ΥΠΠΟΑ
κλπ). Λήψη 1ης Απόφασης Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής και Δ.Σ
του Δήμου για την ανάρτηση του
Ρ.Σ. 

4.Διορθώσεις της αρχικής πρότα-
σης της ΠΜΕ βάσει των ενστά-
σεων που τυχόν υποβληθούν
καθώς και των απόψεων των
παραπάνω εμπλεκόμενων υπηρ-
εσιών και φορέων (ΔΜΕΟ, ΕΛΠΕ,
Φ.Α, ΥΠΠΟΑ κλπ). Λήψη 2ης
Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και Δ.Σ του Δήμου για την
εκδίκαση των ενστάσεων και την
ενσωμάτωση των τυχόν αναγ-
καίων  του Ρ.Σ. 

5.Προώθηση της οριστικοποι-
ημένης πρότασης ΠΜΕ για έγκρι-
ση και γνωμοδότηση του
ΣΥΠΟΘΑ Περιφέρειας Αττικής
(Δυτικός Τομέας). Προετοιμασία
εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυ-
νσης Χωρικού Σχεδιασμού για
την έγκριση της υπόψη ΠΜΕ ,
άποψη επί τυχόν ενστάσεων ,
αξιολόγηση απόψεων άλλων
υπηρεσιών και εμπλεκόμενων
φορέων κλπ.

6.Διαβίβαση φακέλου στο
ΥΠΕΝ/Διεύθυνση Πολεοδομικού
Σχεδιασμού. Έλεγχος πληρότ-
ητας του φακέλου και προώθηση
του φακέλου στη Δ/νση Νομοθετι-
κού Έργου του ΥΠΕΝ για τη
σύνταξη εγκριτικού σχεδίου Προ-
εδρικού Διατάγματος.

7.Διαβίβαση του εγκριτικού
σχεδίου Π.Δ στο ΣτΕ για έλεγχο
νομιμότητας και μετά από τη γνω-
μοδότηση του ΣτΕ για υπογραφή
από την Πρόεδρο της Δημοκρ-
ατίας και τη δημοσίευσή του σε
ΦΕΚ.

Ως εκ τούτου, με στόχο την άμεση
έναρξη όλων των ως άνω εργα-
σιών , ο Δήμος Ασπροπύργου
αποφάσισε να προχωρήσει στην
εκπόνηση της μελέτης με τίτλο 
“ Επανέγκριση Πολεοδομικής
Μελέτης Παραλίας - Λαιμού Λου-
ζιτάνια ”

Β. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει
την Π.Ε.4.του ισχύοντος ΓΠΣ,
έκτασης 1300 στρ. (εκ των
οποίων τα 1165 στρ. είναι περ-
ιοχή προς ένταξη σε σχέδιο).
ΣΤΑΔΙΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ
Η μεθοδολογία που ακολουθεί η
εκπόνηση της Πολεοδομικής
μελέτης θα είναι σύμφωνη με τις
ισχύουσες προδιαγραφές εκπόν-
ησης πολεοδομικών μελετών
σύμφωνα με την Αποφ-
5731/1146/00 (ΦΕΚ-329/Β/15-3-
00), ενώ σε ό,τι αφορά τα τοπογρ-
αφικά υπόβαθρα, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές της υπ'
αρ. 9703/633/95 Απόφασης
ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ167/Δ/1995), σε
συνδυασμό με τα οριζόμενα στο
Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθη-
κε με το Π.Δ. 515/89.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ
Η μελέτη ενημέρωσης τοπογραφ-
ικών υποβάθρων θα εκπονηθεί
σε ένα Στάδιο. 
Στο στάδιο αυτό θα γίνει η συλλο-
γή των υφιστάμενων στοιχείων –
τοπογραφικών διαγραμμάτων
(υπόβαθρα) του συνόλου των εξε-
ταζόμενων προς καθορισμό
κοινόχρηστων – κοινωφελών
χώρων του Πίνακα 1 και θα υλο-
ποιηθούν οι απαιτούμενες
εργασίες ενημέρωσης όλων αυτών
των υποβάθρων σύμφωνα με την
υφιστάμενη κατάστασή τους.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡ. Ρ.Σ

Η πολεοδομική μελέτη αναθεώρη-
σης εγκεκριμένου Ρ.Σ. θα εκπον-
ηθεί σε δύο (2) Στάδια:
Στάδιο Α: Ανάλυση υπάρχουσας
κατάστασης - Αξιολόγηση των
πολεοδομικών δεδομένων βάσει
των χρήσεων, δεσμεύσεων και
κατευθύνσεων του εγκεκριμένου
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
και των ειδικότερων  στόχων της
προς εκπόνηση Πολεοδομικής
μελέτης και εξέταση της αναγκαι-
ότητας για τον καθορισμό νέων
κοινόχρηστων και κοινωφελών
χώρων. 

Στο στάδιο αυτό, παράλληλα με
την  ενημέρωση των τοπογραφ-
ικών υποβάθρων θα υλοποιηθεί
συλλογή δεδομένων στοιχείων
και ανάλυση της πραγματικής
κατάστασης -  αξιολόγηση των
τυχόν αναγκαίων αλλαγών της
αρχικής Πολεοδομικής Μελέτης
για λόγους εφικτότητας – εφαρ-
μογής, προσαρμογής σε τυχόν
νέα κυκλοφοριακά δεδομένα
(Π.Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου), σε
οριογραμμές ρέματος κλπ. Επι-
πρόσθετα θα συγκεντρωθούν τα
αναγκαία στοιχεία που απαι-
τούνται σύμφωνα με τις ισχύου-
σες αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις
της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περ-
ιφέρειας και του ΥΠΕΝ και θα
συνταχθούν τα απαραίτητα τεχνι-
κά κείμενα (τεχνική έκθεση Πρό-
τασης επανέγκρισης του Ρ.Σ. της
Πολεοδομικής Μελέτης) και δια-
γράμματα  (Χάρτες πρότασης),
προκειμένου να τηρηθεί η διαδι-
κασία ανάρτησης της Πρότασης
του Ρυμοτομικού Σχεδίου στο
Δήμο.

Στάδιο Β: Οριστικοποίηση της
Πρότασης επαν έγκρισης  του
ρυμοτομικού σχεδίου της ΠΜΕ
«Παραλίας - Λαιμού Λουζιτάν ια
”, μετά την  εξέταση των  εν στά-
σεων  που θα υποβληθούν  κατά
τη διαδικασία αν άρτησης – γν ω-
μοδότησης – απόφ ασης του Δ.Σ
του Δήμου.
Στο Στάδιο αυτό θα γίνουν οι
απαραίτητες εργασίες εξέτασης
των υποβληθεισών ενστάσεων
(κατά τη διαδικασία ανάρτησης –
γνωμοδότησης), καθώς και οι
αναγκαίες εργασίες προσαρμογής
/διόρθωσης των διαγραμμάτων
της πρότασης, με σκοπό η οριστι-

κή πρόταση που θα εγκριθεί με τη
λήψη Απόφασης του Δ.Σ του
Δήμου να προωθηθεί προς περαι-
τέρω έγκριση αρχικά  στην Περιφ-
έρεια για γνωμοδότηση του αρμό-
διου ΣΥΠΟΘΑ και στη συνέχεια
στο ΥΠΕΝ προς έγκριση, με την
έκδοση Π.Δ. Συντάσσονται επίσης
τεχνικές εκθέσεις για τις συμμε-
τοχικές διαδικασίες και την ορι-
στικοποίηση της πρότασης επα-
νέγκρισης του  ρυμοτομικού
σχεδίου της ΠΜΕ «Παραλίας -
Λαιμού Λουζιτάνια». 

Δ.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι εργασίες που πρέπει ν α
γίν ουν  είν αι:

1. Τοπογραφική ενημέρωση υφι-
στάμενων υποβάθρων  της περ-
ιοχής της ΠΜΕ «Παραλίας - Λαι-
μού Λουζιτάνια», συνολικής έκτα-
σης 1300 στρμ. , σύμφωνα με τις
ισχύουσες προδιαγραφές και
οδηγίες του ΥΠΕΝ και της αρμό-
διας Περιφέρειας.  

2. Ανάλυση πραγματικής κατά-
στασης και αξιολόγηση των σημε-
ρινών συνθηκών της περιοχής
μελέτης – Τεχνική έκθεση και
Χάρτης με την Πρόταση επανέγ-
κρισης του Ρ.Σ. της ΠΜΕ «Παρ-
αλίας - Λαιμού Λουζιτάνια», προ-
κειμένου να τηρηθεί η διαδικασία
ανάρτησης στο Δήμο.

3. Εξέταση των ενστάσεων που
θα υποβληθούν κατά τη διαδι-
κασία ανάρτησης – γνωμοδότ-
ησης – απόφασης του Δ.Σ του
Δήμου. Τεχνική έκθεση για τις
συμμετοχικές διαδικασίες και τις
ενστάσεις που υποβλήθηκαν και
ανάλογα προσαρμοσμένα /διορθ-
ωμένα διαγράμματα της πρότασης
για να προωθηθούν, μετά τη
λήψη Απόφασης του Δ.Σ του
Δήμου, στην Περιφέρεια για γνω-
μοδότηση του αρμόδιου ΣΥΠΟΘΑ
και στη συνέχεια στο ΥΠΕΝ προς
έγκριση με την ΠΔ.
. 
Ε.  ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

A. Τοπογραφ ική Μελέτη
Η προεκτίμηση αμοιβής υπηρε-
σιών βασίζεται στην με αριθμ.
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 Απόφασης
«Έγκριση Κανονισμού Προεκ-
τιμώμενων αμοιβών μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρε-
σιών κατά τη διαδικασία της παρ.
8δ του άρθρου 53 του
ν.4412/2016 (Α' 147)» (ΦΕΚ 2519
Β’/20-07-2017).
Στις 19/3/2020 εκδόθηκε η
Εγκύκλιος 2/2020 του Υπουρ-
γείου Υποδομών & Μεταφορών
(Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/οικ.
20641/ΦΝ439.6), με την οποία
αναπροσαρμόστηκε ο συντελε-
στής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του
«Κανονισμού Προεκτιμώμενων
Αμοιβών μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών κατά
τη διαδικασία της παρ. 8δ του
άρθρου 53 του Ν. 4412/2016»,
και έχει τιμή (τκ) = 1,227 (έναντι
1,218 που ίσχυε το 2019).

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ,
Φ Ω ΤΟ Γ Ρ Α Μ Μ Ε ΤΡ Ι Κ Ε Σ ,
Χ Α Ρ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ ,
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 16)

Άρθρο ΤΟΠ.2 Τριγων ισμοί
Για την αναγνώριση, επισήμανση,
γωνιομέτρηση, υπολογισμό,
σύνταξη διαγράμματος και την
εξασφάλιση, οι τιμές για κάθε τρι-
γωνομετρικό σημείο, ως και οι
αντίστοιχες για την κατασκευή
κάθε βάθρου, ορίζονται σε Ευρώ,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνα-
κα:
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1. Για κάθε επιπλέον παραδεκτή
μέτρηση και υπολογισμό του
ίδιου σημείου, σε περίπτωση που
απαιτούνται πολλαπλές τομές
(οπισθοτομία ή εμπροσθοτομία),
η αντίστοιχη βασική τιμή του
ανωτέρω πίνακα προσαυξάνεται
κατά 40% ανά τομή και μέχρι δύο
το πολύ τομές (μέγιστη
προσαύξηση 80%). 
2. Η χρήση υπάρχοντος
τριγωνομετρικού σημείου, για
εξάρτηση δικτύου, αμείβεται με
την τιμή της τάξης του δικτύου,
για την οποία θα χρησιμοποιηθεί,
εξαιρουμένων των τομών και μη
συμπεριλαμβανομένης της
σήμανσης. 
3. Η αναγνώριση και χρήση
τριγωνομετρικού σημείου για
εξάρτηση πολυγωνομετρικού
δικτύου ή εμπροσθοτομίας
ορίζεται σε 65 Ευρώ.

Άρθρο ΤΟΠ.3 Πολυγωνομετρίες 
1. Για την αναγνώριση, την
εγκατάσταση πολυγωνομετρικού
δικτύου με απλή (πρόχειρη)
σήμανση, γωνιομέτρηση,
πλευρομέτρηση, υπολογισμό
οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς
και τη σύνταξη διαγράμματος και
την εξασφάλιση η τιμή ανά
πολυγωνικό σημείο ορίζεται ως
παρακάτω:
α) Εκτός κατοικημένων
περιοχών: 50 Ευρώ.
β) Εντός κατοικημένων περιοχών
ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας:
65 Ευρώ.
2. Η τιμή για τη μόνιμη σήμανση
των πολυγωνικών ορίζεται επί
πλέον σε 25 Ευρώ.

Άρθρο ΤΟΠ.6 Επίγειες
τοπογραφικές αποτυπώσεις
δομημένων εκτάσεων
1. Δομημένες θεωρούνται
εκτάσεις που ο αριθμός των
σημείων που περιγράφουν τα
σχήματα των κατασκευών κάθε
είδους (κτίσματα, αποθήκες,
περιφράξεις, τοιχία, τεχνικά έργα,
πυλώνες ΔΕΗ, κλπ.) υπερβαίνει
τα 60 ανά 10 στρέμματα.
2. Για την τοπογραφική
αποτύπωση σε δομημένες

εκτάσεις / περιοχές, τη
δημιουργία 

ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την
παράδοση των τοπογραφικών
διαγραμμάτων και όλων των
στοιχείων μετρήσεων και
υπολογισμών σε αναλογική και
ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε
στρέμμα ανάλογα με την κλίμακα
και την πυκνότητα των σημείων
που περιγράφουν κατασκευές
κάθε είδους ορίζονται σε Ευρώ
σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα (υπάρχοντος

τ ρ ι γ ω ν ο μ ε τ ρ ι κ ο ύ ,
πολυγωνομετρικού και
χωροσταθμικού δικτύου) :
3. Για τις περιπτώσεις εγκάρσιων
κλίσεων του εδάφους άνω του
10% θα εφαρμόζονται οι
παρακάτω προσαυξήσεις στις
τιμές του παραπάνω πίνακα: 3.1.
Για εγκάρσια κλίση εδάφους από
10% έως 40%, προσαύξηση 20%.
3.2. Για εγκάρσια κλίση εδάφους
από 40% και πάνω, προσαύξηση
40%.
Άρθρο ΓΕΝ.8 Αμοιβή για
συμπλήρωση ή επικαιροποίηση ή
τροποποίηση υφιστάμενης
μελέτης
1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε
ευρώ των προς ανάθεση μελετών
στις περιπτώσεις εκείνες που
απαιτείται συμπλήρωσ , ή
επικαιροποίηση , ή μερική
τροποποίηση παλαιότερων
μελετών, υπολογίζεται ως
ποσοστό της προεκτιμώμενης
αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου
νέας μελέτης.
Το ποσοστό αυτό ανάλογα με το
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να
ανέρχεται μέχρι το 50% της
προεκτιμώμενης αμοιβής του
αντίστοιχου σταδίου.
Β. Πολεοδομική Μελέτη
Για την εκπόνηση της

πολεοδομικής μελέτης
εφαρμόζονται οι τεχνικές
προδιαγραφές της υπ' αριθμ.
5731/1146/23-2-2000 (ΦΕΚ
329/Β/2000) Απόφασης
ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ' αρ.
16806/3656/2000 (ΦΕΚ
803/Β/2000) Απόφαση
ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ οι αμοιβές των
εργασιών που απαιτούνται
γίνεται σύμφωνα με την Αριθμ.
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ
2519 Β/20-07-2017) Υ.Α
«Έγκριση Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών
μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών κατά
τη διαδικασία της παρ. 8 δ του
άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (A'
147) διορθωμένες με το
συντελεστή (τκ). Στις 19/3/2020
εκδόθηκε η Εγκύκλιος 2/2020
του Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/οικ.
20641/ΦΝ439.6), με την οποία

αναπροσαρμόστηκε ο
συντελεστής (τκ) του άρθρου
ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών
μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών κατά
τη διαδικασία της παρ. 8δ του
άρθρου 53 του Ν. 4412/2016»,
και έχει τιμή (τκ) = 1,227 (έναντι
1,218 που ίσχυε το 2019).
Επίσης εφαρμόζονται οι
ισχύοντες Κανονισμοί (Πρότυπα
του ΥΠΕΧΩΔΕ, ο εκάστοτε
Οικοδομικός και Κτιριοδομικός
Κανονισμός, Κανονισμοί
Υγιεινής και Ασφάλειας,
Πυροπροστασίας και
Αντισεισμικής Προστασίας,
Κανονισμοί κοινωφελών δικτύων
ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ, ΕΡΤ), χρήσεις
γης κλπ. 
Η πολεοδομική μελέτη αποτελεί
την εξειδίκευση και εφαρμογή
υπερκείμενων βαθμίδων
σχεδιασμού του χώρου σύμφωνα
με την ισχύουσα πολεοδομική
νομοθεσία. Αναλυτικότερα
συντάσσεται σε δύο Στάδια (Α' και
Β').

Β. 1. Το Α' Στάδιο 
Το Α’ Στάδιο περιλαμβάνει τα
εξής:

Β.1.1. Ανάλυση της υπάρχουσας
κατάστασης, αξιολόγηση των
πολεοδομικών δεδομένων βάσει
των αρχών και σκοπών του
πολεοδομικού σχεδιασμού και
των ειδικών σκοπών της προς
εκτέλεση μελέτης. 
Β.1.2. Προμελέτη Πολεοδομικού
Σχεδίου και Ρυμοτομικού Σχεδίου
και μακροσκοπικός έλεγχος
εφαρμοσιμότητάς τους 
Β. 2. Το Β' Στάδιο 
Το Β’ Στάδιο αποτελεί πρόταση
πολεοδομικού και ρυμοτομικού
σχεδίου και πολεοδομικού
κανονισμού και την πρόταση
γενικής οργάνωσης έργων
υποδομής κοινής ωφέλειας (σε
επίπεδο προκαταρκτικής
προσέγγισης), την πρόταση
προστασίας και ανάδειξης
στοιχείων του φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος και
ειδικό σχέδιο διαχείρισης
κοινόχρηστων χώρων. Η
πρόταση συνοδεύεται από
διατιθέμενο ισοζύγιο κοινωνικής
γης (αναλυτικός υπολογισμός
ρυμοτομίας, υποχρεώσεων
ιδιοκτησίας σε εισφορές γης
κοινοχρήστων και κοινωφελών
σύμφωνα με τη νομοθεσία) και
σύγκριση του ισοζυγίου με τις
ανάγκες σε γη για κοινόχρηστους
χώρους και κοινωφελείς χρήσεις
και διαιρείται σε δύο υποστάδια:
Β.2.1. το Β1 υποστάδιο με την
παράδοση της πρότασης, και
Β.2.2. το Β2 υποστάδιο με την
οριστική πρόταση της
Πολεοδομικής μελέτης, όπως
αυτή διαμορφώνεται μετά τις
συμμετοχικές διαδικασίες. 
Β. 3. Διορθώσεις Ρυμοτομικού
Σχεδίου μετά την 1η ανάρτηση
Β. 4. Αναρτήσεις για μετά τις
διορθώσεις της 1ης ανάρτησης της
μελέτης.
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
(κατ. 2)
Άρθρο  ΓΕΝ.4   Αμοιβή
μηχανικών  ή  άλλων
επιστημόνων ανάλογα με τον
χρόνο απασχόλησης

1.      Η προεκτιμώμενη  αμοιβή
σε Ευρώ  για την παροχή
ανεξάρτητων  υπηρεσιών
μηχανικού  ή  άλλου  επιστήμονα
που  δεν  αφορούν  στην
εκπόνηση  μελέτης αμειβόμενης
βάσει ειδικών προβλέψεων  του
παρόντος  υπολογίζεται
ανάλογα με το χρόνο
απασχόλησης ανά ημέρα ή
κλάσμα ημέρας ως εξής:
α-     Για επιστήμονα εμπειρίας
μέχρι 10 έτη: 300*τκ
β-     Για επιστήμονα εμπειρίας
από 10 έως 20 έτη: 450*τκ

γ-     Για επιστήμονα εμπειρίας
μεγαλύτερης των 20 ετών:
600*τκ,
όπου τκ είναι ο συντελεστής του
άρθρου ΓΕΝ 3.
2.      Οι αποζημιώσεις  της
παραγράφου  1 νοούνται για
απασχόληση  εντός ή εκτός έδρας
(στο εσωτερικό) περισσότερων
της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση
μίας μόνο ημέρας για
απασχόληση  πέντε (5)
τουλάχιστον  ωρών.  Για
απασχόληση μικρότερη των 5
ωρών, η ωριαία απασχόληση
ορίζεται ίση προς το 0,20 των
παραπάνω  ημερήσιων
αποζημιώσεων  με ελάχιστη
αμοιβή  όχι μικρότερη  των
150*τκ. Στην ανωτέρω αμοιβή
νοείται ότι περιλαμβάνεται το
σύνολο των άμεσων και έμμεσων,
γενικών και ειδικών
υποστηρικτικών  και
λειτουργικών  δαπανών του.
3.      Η αποζημίωση
ανθρωπομήνα νοείται ως
αποζημίωση 22 ανθρωποημερών.

Άρθρο ΓΕΝ.8 Αμοιβή για
συμπλήρωση ή επικαιροποίηση ή
τροποποίηση υφιστάμενης
μελέτης
1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε
ευρώ των προς ανάθεση μελετών
στις περιπτώσεις εκείνες που
απαιτείται συμπλήρωση , ή
επικαιροποίηση , ή μερική
τροποποίηση παλαιότερων
μελετών, υπολογίζεται ως
ποσοστό της προεκτιμώμενης
αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου
νέας μελέτης.
Το ποσοστό αυτό ανάλογα με το
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να
ανέρχεται μέχρι το 50% της
προεκτιμώμενης αμοιβής του
αντίστοιχου σταδίου.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή της
μελέτης ανέρχεται σε 59.976,69
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ο
υπολογισμός της οποίας φαίνεται
στο συνημμένο τεύχος και
περιλαμβάνει όλες οι απαραίτητες
εργασίες για την ολοκλήρωση της
μελέτης.

Κατόπιν των ανωτέρω
εισηγούμαστε
Την ανάθεση της μελέτης
««Επανέγκριση Πολεοδομικής
Μελέτης Παραλίας - Λαιμού
Λουζιτάνια»
σε κατάλληλο Γραφείο Μελετών,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 και της σχετικής
νομοθεσίας που διέπει την ανάθ-
εση μελετών.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλε-
σε τα μέλη να  αποφασίσουν.

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημο-
τικής παράταξης «Ασπρόπυργος
Μπροστά» κ. Αλέξανδρος
Τσίγκος ψηφίζει Υπέρ της αναγ-
καιότητας εκπόνησης μελέτης. Ο
τρόπος εκπόνησης της  μελέτης
καθώς και το κόστος αφορά τις
υπηρεσίες του Δήμου την Εκτελε-
στική Επιτροπή την Οικονομική
Επιτροπή. 

Η δημοτική σύμβουλος της δημο-
τικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρ-
ωση Ασπροπύργου», κ. Ολυμπία
Καμπόλη ψηφίζει το θέμα να
γίνει με διαγωνιστικές διαδι-
κασίες.

Τα μέλη άκουσαν τον κ. Πρόεδρο
και αφού έλαβαν υπόψη:
1. Την τοποθέτηση του Προέδρου
κ. Παπαδόπουλου Αναστάσιου.
2. Την υπ’ αρ. πρτ. 7173/20-04-
2021 Εισήγηση.
3. Την επιστολική ψήφο των
συμμετεχόντων.
4. Τις σχετικές διατάξεις των
Νόμων 3463/2006, 3852/2010,
4555/2018, 4623/2019,όπως
ισχύουν,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία στην
οποία ΥΠΕΡ της Λήψης
απόφ ασης για την  αν αγκαιότητα
της μελέτης Επαν έγκριση
πολεοδομικής μελέτης Παραλίας
– Λαιμού Λουζιτάν ιας, τάχθηκαν
εν ν έα  (9)  μέλη της Επιτροπής
και ον ομαστικά οι κ.κ.:
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ.
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
6. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΗΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΤΣΙΓΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9.ΚΑΜΠΟΛΗ  ΟΛΥΜΠΙΑ
Και
ΚΑΤΑ  ΟΥΔΕΙΣ  
Αποφασίζουν
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνουν  Την  ανάθεση της μελέτ-
ης ««Επαν έγκριση Πολεοδομικής
Μελέτης Παραλίας - Λαιμού Λουζιτά-
ν ια» σε κατάλληλο Γραφ είο Με-
λετών , σύμφων α με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 και της σχετικής
νομοθεσίας που διέπει την  ανάθε-
ση μελετών.
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθμό 12.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ  ΜΕΛΗ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Ελευσίνας 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
MYSTERY 19_INITIATION AS METHODOLOGY

OPEN CALL ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Στο πλαίσιο του πολυετούς

προγράμματος Visual Arts
(V.A.) Initiator της Ελευσίνας
2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης, η Delta Pi ανα-
κοινώνει πρόσκληση συμμε-
τοχής προς ενδιαφερόμενους
καλλιτέχνες που δραστηριο-
ποιούνται στο πεδίο των εικα-
στικών τεχνών με έμφαση στον
δημόσιο χώρο (installation,

video art, performance,
γλυπτική, κ.ο.κ.).
Το κάλεσμα αφορά στην

δεύτερη έκδοση του προγράμ-
ματος φιλοξενίας, με κεντρική
θεματική για τη φετινή διοργά-
νωση “Initiation as
Methodology” και σχεδιάζεται
να πραγματοποιηθεί στην
πόλη της Ελευσίνας, σε δύο
περιόδους: από τον Ιούνιο

έως και τον Ιούλιο, και
τον Οκτώβριο του
2021. Οι καλλιτέχνες
που θα επιλεγούν καλούνται
να διαμείνουν, να εμπνευ-
στούν και να δημιουργήσουν
πρωτότυπα έργα στην Ελευ-
σίνα, υπό την καθοδήγηση και
την επιμέλεια των φορέων
συνεργασίας της Delta Pi οι
οποίοι είναι οι: Yellow Brick,

Το Οχτώ και Snehta
Residency.
Αιτήσεις έως τις 06/06/2021

(ώρα 23:59) μέσω της ηλεκτρ-
ονικής πλατφόρμας στον
σύνδεσμο delta-pi.org/initia-
tor2021-application-gr.



Self test: Δωρεάν από
σήμερα για όλους στις
ηλικίες 18-30

Τ
ην  περαιτέρω διεύρυν ση στη
δυν ατότητα χ ρήσης των  self  tests,
ειδικότερα για τις ηλικίες 18-30 ετών ,

από τη Δευτέρα, αν ακοίν ωσε ο
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
'Ακης Σκερτσος.
Συγκεκριμέν α, «από Δευτέρα, 31 Μαΐου,
ο κύκλος δικαιούχ ων  των  δωρεάν  self
tests διευρύν εται περαιτέρω,
περιλαμβάν ον τας πλέον  και όλους τους
πολίτες 18 έως 30 ετών . Με αυτή την
προσθήκη στις ομάδες του πληθυσμού
που ήδη λαμβάν ουν  δωρεάν
αυτοδιαγν ωστικά τεστ -δηλαδή τους
μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όλους
αν εξαιρέτως τους εργαζόμεν ους του
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα- οι
δικαιούχ οι ξεπερν ούν , πλέον , τους 6,5
εκατομμύρια πολίτες».
Αν αλυτικά, «έτσι, αυτή την  εβδομάδα,
από τις 31 Μαΐου έως τις 5 Ιουν ίου, θα
μπορούν  ν α παραλαμβάν ουν , με
επίδειξη του ΑΜΚΑ τους, 2 self  tests
από τα φαρμακεία:
* οι μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
* οι εκπαιδευτικοί και το διοικητικό
προσωπικό δημοσίων  και ιδιωτικών
σχ ολείων

* καθώς και
ό σ ο ι
σ υ μ π ο λί τ ε ς
μας είν αι από
18 έως 30
ετών  (χ ωρίς
υ π οχ ρέωσ η
δήλωσης του αποτελέσματος στην
πλατφόρμα εφόσον  δεν  εργάζον ται ή
δεν  είν αι φοιτητές/σπουδαστές)".

Στον  απολογισμό που κάν ει ο Α.
Σκέρτσος, «συν ολικά, από τις 12
Απριλίου έως σήμερα έχ ουν  διατεθεί από
τα φαρμακεία 18.513.671 self  tests σε
4.050.888 πολίτες και έχ ουν  γίν ει
12.515.855 ψηφιακές δηλώσεις στην
πλατφόρμα self -testing.gov .gr, δηλαδή
έν α ποσοστό 68% επι του συν όλου".

Όπως επισημαίν ει μάλιστα, «η μεγάλη
συμμετοχ ή σε αυτή την  μαζική πολιτική
δημόσιας υγείας, που λειτουργεί
συμπληρωματικά στους στοχ ευμέν ους
και δειγματοληπτικούς διαγν ωστικούς
ελέγχ ους του ΕΟΔΥ, έχ ει φέρει τη χ ώρα
μας μεταξύ των  5 ευρωπαϊκών  χ ωρών
που πραγματοποιούν  τα περισσότερα
τεστ σε όλη την  ΕΕ. Ακόμη πιο
σημαν τικό όμως είν αι ότι χ άρη σε αυτή
την  πολιτική έχ ουμε πολύ καλύτερη
εικόν α της παν δημίας στην  Ελλάδα και
γν ωρίζουμε ότι ο πραγματικός δείκτης
θετικότητας κιν είται μεταξύ του 0,2-
0,3%».

6-θριάσιο Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Καλλωπισμοί πλατειών στην Παραλία Ασπροπύργου

Εργαζόμεν οι της Αποκεν τρωμέν ης
Υπηρεσίας Παραλίας Ασπροπύργου σε
συν εργασία με τον  Πρόεδρο του Συλλό-
γου της περιοχ ής κ. Αν τ. Κον αξή
προχ ώρησαν  για μια ακόμη φορά σε
κούρεμα και καλλωπισμό της Μεγάλης
Πλατείας καθώς και των  πλατειών  Βαλ-
ν τή (φούρν ος Βασίλη) και εκείν ων  επί
των  οδών  Θουκυδίδη και Αισχ ύλου.

Παρόμοιες εν έργειες έχ ουν  προγραμ-
ματιστεί από την  επόμεν η εβδομάδα και
στις υπόλοιπες πλατείες της περιοχ ής.

Θερμές ευχ αριστίες στους εργαζόμεν ο-
υς για την  συν δρομή τους.
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Στο πλαίσιο της εξω-
στρέφειας του Λυκείου
μας και της επικοινωνίας

του με την τοπική, εθνική  αλλά
και ευρύτερη παγκοσμιοποι-
ημένη κοινότητα, καθώς και της
διάχυσης καλών παιδαγωγικών
πρακτικών, οι μαθητές/τριες του
ΓΕ. Λ. Nέας Περάμου  «μίλησαν
για την Ευρώπη» την Κυριακή
23/5/2021 και παρουσίασαν τις
δράσεις των Ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων που για πρώτη φορά
πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο
μας φέτος.

Σε μια σημαντική συνδιοργά-
νωση διαδικτυακής εκδήλωσης
για τα ευρωπαϊκά προγράμματα,
το ΓΕ. Λ. Νέας Περάμου και τα
συνεργαζόμενα σχολεία  ΓΕ. Λ.
Μούδρου και το 2ο ΓΕ. Λ. Φλώρ-
ινας συνένωσαν τις δυνάμεις
τους παρουσιάζοντας διαδικτυα-
κά μέσω webex τις δράσεις τους
στα Ευρωπαϊκά  Προγράμματα.

Πρωταγωνιστές οι junior
ambassadors (μαθητές πρέσβεις
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)
των τριών σχολείων. Την εκδή-
λωση τίμησαν με την παρουσία
τους η Αναπληρώτρια Καθηγήτρ-
ια του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς και
ακαδημαϊκή υπεύθυνη του Προ-
γράμματος, Δρ. Φωτεινή Ασδε-
ράκη, ο επικεφαλής του Europe
Direct Δυτικής Μακεδονίας, κ.
Κων. Στεργίου, η Υπεύθυνη πολι-
τιστικών θεμάτων Δ.Ε.Δ.Α. κα
Ξανθίππη Φουλίδη, η

Συντονίστρια Εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για την
Εκπαίδευση και την Αειφορία Β.
Αιγαίου, κα Λάουρα  Λοϊζίδου, η
Συντονίστρια Τ4Ε ambassador
Δυτ. Τομέα Αττικής, κα Γλυκή

Γκουβάτσου, η Προϊσταμένη
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρα-
σης, κα Σοφία Παπαδημητρίου, η
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Απασχόλησης
και Πολιτισμού Δ. Μεγαρέων, κα

Ελένη Ρήγα, ενώ παρευρέθηκε
το Προεδρείο του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων του ΓΕ.
Λ. Μούδρου, καθηγητές και
γονεις του ΓΕ. Λ. Νέας Περάμου,
καθώς και ο Διευθυντής του
Γυμνασίου Νέας Περάμου, κ.
Τσατήρης Βασίλης.

Την εκδήλωση συντόνισε η
senior ambassador (καθηγήτρια
Πρέσβης του Ε.Κ.),  κα Σκληρού
Θεοφανή,  Διευθύντρια του ΓΕ. Λ.
Ν. Περάμου, και παρουσίασαν οι
senior ambassadors, κα Ζαφ.
Μελισίδου, υποδιευθύντρια του
2ου ΓΕ. Λ. Φλώρινας και κα
Θεοδώρα Λυμπέρη από το ΓΕ.
Λ. Μούδρου, ενώ παρευρέθηκαν
οι senior ambassadors κα Αγγελι-
κή Πεχλιβάνη  και κ. Νίκος Τσα-
βαλάς του ΓΕ. Λ Ν. Περάμου, ο κ.
Στέλιος Καραγιάννης, Διευθυντής
του ΓΕ. Λ. Μούδρου, η κα Δώρα
Τόλη και κα Αρχοντούλα Νικολά-

ου του ΓΕ. Λ. Φλώρινας καθώς
και η κα Ελένη Ζαρογιάννη του
ΓΕ. Λ. Μούδρου

Ειδικότερα, από το ΓΕ. Λ.
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ παρουσιά-
στηκαν όλες οι δράσεις του σχο-
λείου από την μαθήτρια  Εύα
Μεντζελιώτη ενώ τοποθετήθηκαν
οι μαθητές Κωνσταντίνα Χατζόγ-
λου, Λαζαρος Κηπουρίδης και
Ξένια Κομματά για την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση.

Παραθέτουμε τις φετινές δρά-
σεις και να σημειωθεί ότι όλα τα
βιντεο-αφιερώματα είναι και με
αγγλικούς υπότιτλους:

.
• 41η Συνδιάσκεψη Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου Νέων
Ελλάδος

6/11/2020 – 9/11/2020
Συμμετείχαν: Χατζόγλου Κων-

σταντίνα, Μεντζελιώτη Ευαγγελία

Οι  μαθητές/τριες του ΓΕ. Λ. Nέας Περάμου «Μιλούν για την Ευρώπη»

• ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Το ΓΕ. Λ. Νέας Περάμου για 1η φορά συμμετέχει στο πρό-
γραμμα 'Σχολικοί πρέσβεις του Ε.Κ'. Υποψήφιοι καθηγητές
πρέσβεις : Σκληρού Θεοφανή, Πεχλιβάνη Αγγελική, Τσαβα-
λάς Νικόλαος. Υποψήφιοι μαθητές πρέσβεις: Ζαχαριου-
δάκη Μαρία, Μεντζελιώτη Ευαγγελία, Χατζόγλου Κωνσταν-
τίνα, Μπαμπάνη Κυριακή, Μπορμπόκη Σταυρούλα,
Κηπουρίδης Λάζαρος. Εθελοντές μαθητές πρέσβεις: Κομ-
ματά Πολυξένη, Αικατερίνη Κορδαλή, Εμμανουήλ Παπα-
γρηγοριάδης, Μπρουσόκας Αντόμας

Με μεγάλη  χ αρά ο δήμος Αχ αρν ών φιλοξέν ησε χ θες
Κυριακή στην  πόλη την  1η Ολυμπιακή Περιήγηση
Ιστορικών  Οχ ημάτων . 

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχ ος κ. Σπ/ Βρεττός τόν ισε :
Θέλω ν α πω έν α μεγάλο μπράβο στην  Ολυμπιον ίκη και
πρωτεργάτρια του συλλόγου ΙΔΟΡΟ κ. Όλγα Βασδέκη
για την  προσπάθεια που ξεκίν ησε, αλλά και όλους
όσους συμμετείχ αν  σε αυτή την  πρώτη ιστορική βόλτα,
που μπορεί και πρέπει ν α έχ ει συν έχ εια. 

Ευχ αριστούμε και συγχ αίρουμε όλους όσους συν έβα-
λαν  στη διοργάν ωση, τον  υφυπουργό κ. Λευτέρης
Αυγεν άκης που και με αυτή την  ευκαιρία έδειξε το
εν διαφέρον  του για την  πόλη μας, τους συλλόγους και
φυσικά τους συμμετέχ ον τες. 
Με τέτοιες διοργαν ώσεις οι Αχ αρν ές κάν ουν  έν α βήμα
για την  εξωστρέφεια, που τόσο πολύ χ ρειαζόμαστε.
Μπράβο σε όλους…#dimosacharnon #carlov ers #v in-
tagecar #classiccars #carshow #αυτοκίν ητο
#spirosv rettos

ΠΑΡΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λ. ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
Η 1η Ολυμπιακή Περιήγηση Ιστορικών Οχημάτων στον Δήμο Αχαρνών 
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Ανήλικοι έσπειραν τον πανικό! Πήραν
κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα τους

Το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη  στην Πετρούπολη, έξω από το 8ο δημοτικό σχολείο.

Δυο ανήλικοι «δανείστηκαν» από τον πατέρα
τους το αυτοκίνητο του όμως δεν αρκέστηκαν σε
μια χαλαρή βόλτα. Φτάνοντας έξω από το σχολείο
και πιθανόν για να προκαλέσουν εντύπωση άρχι-
σαν τα τετ-α-κε με αποτέλεσμα να χάσουν τον
έλεγχο του οχήματος προκαλώντας σημαντικές
φθορές σε άλλα σταθμευμένα οχήματα καθώς και
τον τραυματισμό γονέα που περίμενε να σχολά-
σει το παιδί του.

Οι περίοικοι ειδοποίησαν την Άμεση Δράση για

να ακολουθήσει καταδίωξη των δυο νεαρών.
«Τους καταδίωξε η αστυνομία και από τον

πανικό τους παράτησαν το αυτοκίνητο τους εν
κίνηση έξω από το δημοτικό σχολείο. Το
αυτοκίνητο ακυβέρνητο έπεσε πάνω σε ένα άλλο
αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας
γονιός ενώ περίμενε να σχολάσει το παιδί του. 

Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα αφού
σε λίγη ώρα θα σχόλαγαν και οι υπόλοιποι μαθη-
τές» αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Γ. Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει
έμπρακτα στην κάλυψη ελλείψεων σχολικών υπο-

δομών. Η αποτελεσματική θωράκιση των σχο-
λικών κτιρίων και η ασφάλεια των παιδιά μας, είναι

για εμάς ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας»

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η επίλυση του
σημαντικού προβλήματος έλλειψης κτιριακών
υποδομών για τη φιλοξενία του 8ου Γυμνασίου

Ιλίου, μετά την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότ-
ησης ύψους 2 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής. Να
σημειωθεί ότι συνολικά η Περιφέρεια Αττικής μέσω του
ΠΕΠ Αττικής, χρηματοδοτεί  30 σχολικές υποδομές συνο-
λικού προϋπολογισμού 62,5 εκ. ευρώ. 

Μετά από μια σειρά πρωτοβουλιών και ενεργειών του
Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη σήμερα υπεγράφη η απόφα-
ση ένταξης του έργου το οποίο εντάσσεται στον Άξονα
Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων
Υποδομών Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Αττική». Η επιλέξιμη
δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.965.000,00 €.

Η Απόφαση Ένταξης υπεγράφη στο Δημαρχείο Ιλίου
από τον  Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, τον Δήμα-
ρχο Ιλίου Ν. Ζενέτο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΚτΥπ Θ. Γιάνναρη. Τόσο ο Δήμαρχος, όσο και ο Διε-
υθύνοντας Σύμβουλος της ΚτΥπ, αναφέρθηκαν στο καλό
κλίμα συνεργασίας με τον Περιφερειάρχη Αττικής και επι-
σήμαναν ότι ο κ. Πατούλης και τα στελέχη της Περιφέρει-
ας συνέβαλλαν καθοριστικά προκειμένου να επιλυθεί ένα
πρόβλημα που ταλαιπωρεί χρόνια μαθητές, εκπαιδευτι-
κούς και γονείς.    

Να σημειωθεί ότι στην υπογραφή παρόντες ήταν
επίσης ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Δ. Δρόσης, ο Πρόεδρος των Κτιριακών Υπο-
δομών (ΚτΥπ Α.Ε) Τ. Κατσίπος, ο διευθυντής της  ΚτΥπ 

Α.Ε. Θ Κυριαζόπουλος, ο Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, ο Γεώργιος
Φερεντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο
Δημήτρης Βασιλόπουλος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Υπηρεσίας, η Παναγιώτα Μηλιώνη Αντιδήμαρχος Περι-
βάλλοντος, ο Γεώργιος Φραγκάκης Αντιδήμαρχος Πολιτι-
σμού και ο Αριστείδης Τσιμόγιαννης Αντιδήμαρχος Αθλ-
ητισμού. 

Δήλωση Δημάρχου Ιλίου Ν. Ζενέτου
Σήμερα είναι μία ιδιαίτερη μέρα για το δήμο Ιλίου. Ένα

αίτημα δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα. Η συνέπεια του
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΥπ συνάντησε την πολι-
τική βούληση του Γιώργου του Πατούλη, του Περιφερει-
άρχη μας, ο οποίος σήμερα υπέγραψε την ένταξη του
8ου Γυμνασίου για κατασκευή νέου κτιρίου. Θέλω να
τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτό.

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Κτιριακών Υπο-
δομών Α.Ε. Θ. Γιάνναρη

Συνεχίζεται η εξαιρετική συνεργασία μας με την Περιφ-
έρεια Αττικής. Με τη συνεχή στήριξη του Υπουργού μας,
κ. Καραμανλή, με τον έμπειρο και δημιουργικό Δήμαρχο,
τον κ. Ζενέτο, εδώ στο Ίλιον, τον Ιούνιο, ξεκινά η δημο-
πράτηση ακόμα μιας νέας σύγχρονης σχολικής μονάδας.
Το 8ο Γυμνάσιο Ιλίου, σύντομα, θα γεμίσει με παιδικές
φωνές και πρόσωπα που είναι το μέλλον μας. Η συνερ-
γασία αυτή αποδεικνύει πως κράτος και αυτοδιοίκηση
μπορούν να δουλέψουν ευσυνείδητα και με ταχύτητα σε
όφελος των πολιτών. 

Το έργο 
Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης το 8ο Γυμνάσιο

Ιλίου θα αποτελείται από ένα τριώροφο κτίριο συνολικής
δόμησης 1.127,10τ.μ. και επιφάνειας κάτοψης
375,70τ.μ..Το κτίριο θα περιλαμβάνει: χώρους διοίκησης
(αναμονή, γραμματεία, αρχείο, γραφείο καθηγητών, γρα-
φείο Διευθυντή/Υποδιευθυντή) Ιατρείο-Αναρρωτήριο
Εργαστήριο Φυσικής-Χημείας Χώροι υγιεινής μαθητών
(αρρένων, θηλέων),  Χώροι υγιεινής προσωπικού Μηχα-
νοστάσιο Ανελκυστήρα. Επίσης ο  Α’ Όροφος, εμβαδού
375,70τ.μ., θα περιλαμβάνει: Τρεις (3) αίθουσες διδασ-
καλίας Εργαστήριο Πληροφορικής Μικρό γραφείο Αποθ-
ήκη υλικού W.C. και ο  Β’ Όροφος, εμβαδού 375,70τ.μ.,
θα περιλαμβάνει: Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας Αίθου-
σα ξένων γλωσσών Μικρό γραφείο Αποθήκη υλικού
W.C. ορόφου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το έργο
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2023. 

Με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, 
ύψους 2 εκ. ευρώ η ανέγερση του 8ου Γυμνασίου Ιλίου 

Υπεγράφη η απόφαση ένταξης από τον  Γ. Πατούλη,
τον Δήμαρχο Ιλίου Ν. Ζενέτο και τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο της ΚτΥπ Θ. Γιάνναρη

Τι αλλάζει με την πρεμιέρα του  
νέου πτωχευτικού την 1η Ιουνίου

Ρ
ιζικές αλλαγές στην προστασία δανειοληπτών και
υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων
έρχονται από την Τρίτη, 1η Ιουνίου 2021, με την πρε-

μιέρα του νέου πτωχευτικού νόμου. Για πρώτη φορά δίνεται η
δυνατότητα πτώχευσης και σε φυσικά πρόσωπα, με ρευστο-
ποίηση περιουσίας και δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή απαλλαγή
από κάθε βάρος του παρελθόντος για μια νέα αρχή. Από την
άλλη, σταματά κάθε είδους προστασία από πλειστηρια-
σμούς και κατασχέσεις, περιλαμβανομένων των ευάλωτων
ομάδων. Διευκρινίζεται ότι για επιχειρήσεις και φυσικά πρό-
σωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα και με περιουσία
άνω των 350.000 ευρώ και τζίρο άνω των 700.000 είχε ξεκινή-
σει από τον Μάρτιο, αλλά με αίτηση μόνο μέσω δικαστηρίου.

Τα lockdown προκάλεσαν καθυστερήσεις και παρατά-
σεις, με προστασία από πλειστηριασμούς μόνο για τους
πληγέντες από τον κορονοϊό.Τώρα, από την 1η Ιουνίου ισχύει
όλες τις κατηγορίες, χωρίς καμία εξαίρεση. Ισχύουν, όμως, οι
νέες ειδικές ευεργετικές διατάξεις για την πρώτη κατοικία
και τις ευάλωτες ομάδες που περιλαμβάνονται στον νέο
νόμου (παύει η ισχύς των προηγούμενων).

Δύο βασικές αλλαγές
Μία από τις βασικές αλλαγές είναι ότι με τον νέο νόμο

τίποτα δεν μπορεί να ξεκινήσει, πχ κάποια νομική ενέργεια
ενός πιστωτή προς τον οφειλέτη, εάν πρώτα η πλευρά του
πιστωτή δεν έχει ακολουθήσει συγκεκριμένη διαδικασία
ενημέρωσης, έγκαιρης προειδοποίησης και δεν έχει προ-
τείνει λύσεις. Μία ακόμα καινοτομία αποτελεί το γεγονός ότι
η όλη διαδικασία, από την πρώτη αίτηση μέχρι την τελευταία
απόφαση για ρύθμιση ή πτώχευση, γίνεται ηλεκτρονικά
μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού
Χρέους. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι εξωδικαστικές διαδι-
κασίες και η διαμεσολάβηση.

Επίσης, ο νέος νόμος προβλέπει είτε συνολική διευθέτηση
όλων των οφειλών προς Δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες
διαχείρισης είτε πτώχευση. Δεν ρυθμίζεται μόνο μία κατηγο-
ρία. Στη συνολική διευθέτηση, οι ρυθμίσεις μπορεί να φτά-
σουν μέχρι τις 420 δόσεις, όταν αυτές αφορούν οφειλές προς
το Δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, κλπ) και μέχρι 250
δόσεις για οφειλές προς τις τράπεζες. Ειδικά για την πρώτη
κατοικία, οι δόσεις για οφειλές προς τις τράπεζες επιδο-
τούνται με 50% από το Δημόσιο. Διευκρινίζεται ότι ο ενδιαφε-
ρόμενος δεν μπορεί να ρυθμίσει μόνο τις οφειλές προς το
Δημόσιο ή μόνο προς τις τράπεζες. Για να ισχύουν τα παρα-
πάνω, θα πρέπει το υπερχρεωμένο φυσικό πρόσωπο ή η
υπερχρεωμένη επιχείρηση να ζητήσει συνολική διευθέτηση
του χρέους. 

Ακόμα κι αν είναι υπερήμερος μόνο προς το Δημόσιο, ενώ,
για παράδειγμα, ένα δάνειο προς τράπεζα εξυπηρετείται.
Για να ενταχθεί στις διατάξεις του νέου πτωχευτικού, απαι-
τείται συμφωνία συνολικής διευθέτησης, δηλαδή θα πρέπει
να συμφωνήσουν με τη ρύθμιση όλες οι πλευρές. Βέβαια, το
πώς και το πόσοι πιστωτές θα πρέπει να συμφωνήσουν
εξαρτάται από το εάν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσω-
πο.

Διαδικασίες
Ο νέος πτωχευτικός αποτελείται από πέντε βιβλία, δηλα-

δή πέντε μεγάλα κεφάλαια, με 308 άρθρα και δεκάδες κοι-
νές υπουργικές αποφάσεις, αλλά και αρκετές ακόμα που θα
πρέπει να δημοσιευθούν για να λειτουργήσει, πχ ο Φορέας
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, κά.



Η
έναρξη της τουριστικής
περιόδου θέτει σε επιφυλακή
τις φορολογικές Αρχές, που
ετοιμάζονται για εξορμήσεις

στις τουριστικές περιοχές της χώρας.

Ο φόβος για αύξηση της φοροδιαφυγής
αν αγκάζει την  ΑΑΔΕ ν α εν ισχ ύσει το
προσωπικό στα ν ησιά και γεν ικότερα
στις περιοχ ές που υποδέχον ται σημαν -
τικό αριθμό τουριστών . Το lockdown
μπορεί ν α δημιούργησε πολλά προβλή-
ματα στις επιχ ειρήσεις, αν αφέρουν
πηγές της ΑΑΔΕ, αλλά «δεν  πρόκειται ν α
κάν ουμε τα στραβά μάτια αφήν ον τας ν α
επικρατήσει η φοροδιαφυγή και η μη
έκδοση αποδείξεων ».

Εν δεικτικό της διάθεσης της ΑΑΔΕ
είν αι ότι οι έλεγχ οι θα διεν εργούν ται σε
ημερήσια βάση, συμπεριλαμβαν ομέν ων

των  αργιών , κατά τις πρωιν ές, απογε-
υματιν ές και βραδιν ές ώρες. Δηλαδή, 7
ημέρες την  εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο.
Για την  υλοποίηση των  ελέγχ ων  αυτών
θα εν ισχ υθούν  με προσωπικό του κλά-
δου εφοριακών  οι υπηρεσίες ερευν ών
και διασφάλισης δημοσίων  εσόδων
(ΥΕΔΔΕ) και οι δημόσιες οικον ομικές
υπηρεσίες σε 13 μέτωπα: Αττική, Θεσ-
σαλον ίκη, Κέρκυρα, Σύρο, Σαν τορίν η,
Πάρο, Νάξο, Μύκον ο, Κω, Ρόδο,
Πολύγυρο, Νέα Μουδαν ιά, Πρέβεζα.

Το πλάν ο των  ελέγχ ων  καλύπτει το
τρίμην ο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου και,
όπως προβλέπει ο σχ εδιασμός, ειδικά
για τις υπηρεσίες ερευν ών  και διασφάλι-
σης δημοσίων  εσόδων  Αττικής και Θεσ-
σαλον ίκης, οι έλεγχ οι θα διεν εργούν ται
και εν τός της χ ωρικής αρμοδιότητάς τους
αλλά και εκτός έδρας έως δύο τριήμερα
μην ιαίως. Για φέτος έχ ουν  προγραμματι-
στεί πάν ω από 45.000 έλεγχ οι κατά την
τουριστική περίοδο.

Τουλάχ ιστον  το 70% των  ελέγχ ων  θα
πραγματοποιηθεί με μεταφορά ελεγκτών
από άλλες περιοχ ές, δηλαδή εκτός της
χ ωρικής αρμοδιότητάς τους. Η τακτική
αυτή, που εφαρμόζεται τα τελευταία χ ρό-
ν ια, έχ ει επιφέρει σημαν τικά αποτελέ-
σματα και μάλιστα διαπιστώθηκαν  υψηλά
ποσοστά παραβατικότητας. 

Επί της ουσίας, εφοριακοί, για παρά-
δειγμα από την  Αθήν α, θα μεταβαίν ουν
για ελέγχ ους στα ν ησιά ή στη Χαλκιδική
(και το αν τίστροφο εν δεχ ομέν ως σε
κάποιες περιπτώσεις) ώστε ν α μην
αν αγν ωρίζον ται πριν  κάν ουν  έφοδο σε
επιχ ειρήσεις εστίασης ή σε ξεν οδοχ εία
αλλά και για ν α μην  έχ ουν  σχ έσεις ή
δεσμούς με ελεγχ ομέν ους. Τα τελευταία
χ ρόν ια, το θεριν ό πρόγραμμα ελέγχ ων
έχ ει αποκαλύψει χ ιλιάδες κρούσματα
φοροδιαφυγής, με αποτέλεσμα οι ελεγ-
κτές ν α επιβάλλουν  «λουκέτα» στις
επιχ ειρήσεις.

Αν αφορικά με τους μερικούς επιτόπιο-
υς ελέγχ ους (πρόληψης), το επιχ ειρη-
σιακό σχ έδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει:

•30.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχ οι (εμφ-
αν είς και μη).

•10.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχ οι
(πρόληψης) σε στοχ ευμέν ες γεωγραφικές
περιοχ ές ή κλάδους επιτηδευματιών  ή σε
στοχ ευμέν ους ΑΦΜ επιχ ειρήσεων  ή
επιτηδευματιών  από τις ΥΕΔΔΕ.

•6.000 εμφαν είς έλεγχ οι από τις
ΥΕΔΔΕ.

•720 ειδικοί στοχ ευμέν οι μερικοί επιτό-
πιοι έλεγχ οι σε τομείς επιχ ειρηματικής

δραστηριότητας που παρουσιάζουν
αυξημέν ους κιν δύν ους φοροδιαφυγής
και απάτης.

Το 2020 διεν εργήθηκαν  11.477 έλεγχ οι
σε στοχ ευμέν ες γεωγραφικές περιοχ ές ή
κλάδους επιτηδευματιών  ή σε στοχ ευμέ-
ν ους ΑΦΜ επιχ ειρήσεων  ή επιτηδευμα-
τιών , υπερκαλύπτον τας τον  ετήσιο
στόχ ο των  11.300 ελέγχ ων . 

Κατά τους ελέγχ ους αυτούς
εν τοπίστηκαν  παραβάσεις σε 6.256
επιχ ειρήσεις, με την  εν τοπισθείσα παρ-
αβατικότητα ν α αν έρχ εται σε 54,5%
έν αν τι στόχ ου 49%. 

Επιπλέον , το 2020 διεν εργήθηκαν
5.640 εμφαν είς έλεγχ οι έν αν τι στόχ ου
3.000, στους οποίους καθίσταται γν ωστή
η παρουσία των  συν εργείων , με στόχ ο
την  εν ίσχ υση της εθελουσίας συμμόρφ-
ωσης.

Οι ειδικοί στοχ ευμέν οι μερικοί επιτόπι-
οι έλεγχ οι βασίζον ται σε αξιοποίηση
πληροφοριών  και αφορούν  συγκεκριμέ-
ν ες ον τότητες. Πιο αν αλυτικά, διεν ε-
ργήθηκαν  806 έλεγχ οι έν αν τι στόχ ου
720, κατά τους οποίους προέκυψαν
παραβάσεις σε 365 επιχ ειρήσεις (5.282
παραβάσεις), με την  παραβατικότητα
που εν τοπίστηκε στους αν ωτέρω
ελέγχ ους ν α αν έρχ εται σε 45,3%.
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Μεγάλες ποσότητες
ν αρκωτικών  διακιν ούσε
συστηματικά, στο κέν -
τρο της Αθήν ας, σπείρα
αλλοδαπών  που εξαρθ-
ρώθηκε από την  Υπο-
διεύθυν ση Δίωξης Ναρ-
κωτικών  της Ασφάλειας
Αττικής. Σύμφων α με
την  ΕΛΑΣ, συν ελήφθη-
σαν  μετά από οργαν ω-
μέν η επιχ είρηση σε
Κυψέλη, Αγιο Παν τελεή-
μον α, Αιγάλεω και Περι-
στέρι, τρεις Αφγαν οί,
ηλικίας 21, 29 και 32
ετών , καθώς και μια
36χ ρον η γυν αίκα, από
τη Ρουμαν ία.

Παράλληλα, συν ελήφ-
θησαν  και δύο ακόμη
άτομα για κατοχ ή ν αρ-
κωτικών  ουσιών . Χαρακ-
τηριστικά στοιχ εία της
δράσης της εγκληματικής
οργάν ωσης ήταν  η
διακίν ηση διαφόρων
ειδών  ν αρκωτικών
ουσιών  και η χ ρήση
πολλών  χ ώρων  για την
απόκρυψη των  ν αρκω-

τικών , σε διάφορες περ-
ιοχ ές της Αττικής.
Σημειών εται ότι, σύμφω-
ν α με την  εκτίμηση της
ΕΛΑΣ, τα κέρδη της
σπείρας ξεπερν ούν  το
ποσό των  250.000
ευρώ.

Από τις αστυν ομικές
έρευν ες που πραγματο-
ποιήθηκαν , βρέθηκαν
και κατασχ έθηκαν ,
μεταξύ άλλων : Κρυσταλ-
λική μεθαμφεταμίν η βάρ-
ους 11.443 γραμμαρίων ,
ηρωϊν η βάρους 12.380
γρ., κοκαΐν η βάρους 194
γρ., ποσότητα οπίου 18

γρ., κάν ν αβη 4 γρ., 850
γραμμάρια σκόν ης άγν ω-
στης χ ημικής σύστασης,
4.300 ευρώ και συσκευή
ηλεκτρικής εκκέν ωσης
(taser).

Οι συλληφθέν τες, με
τη δικογραφία που
σχ ηματίστηκε σε βάρος
τους για τα κατά
περίπτωση αδικήματα
της εγκληματικής οργά-
ν ωσης, της ν ομοθεσίας
περί ν αρκωτικών , καθώς
και περί όπλων ,
οδηγήθηκαν  στον  αρμό-
διο εισαγγελέα.

ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκεε  σσππεείίρραα
δδιιαακκίίννηησσηηςς  ννααρρκκωωττιικκώώνν  σστταα
ΔΔυυττιικκάά  ΠΠρροοάάσσττιιαα  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς

ΔΔιικκοογγρρααφφίίαα  σσεε  ββάάρροοςς  33  ΑΑφφγγααννώώνν  κκααιι  μμίίααςς  ΡΡοουυμμάάννααςς

Πολίτης βρήκε
περίστροφο σε
θαλάσσια περιοχή
της Σαλαμίνας

Ε
νημερώθηκε, χθες, το Γ'
Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας
του Κεντρικού Λιμεναρχείου

Πειραιά για ανεύρεση περίστροφ-
ου πυροβόλου όπλου από ιδιώτη,
στη θαλάσσια περιοχή “ΜΠΑΤΣΙ”
βόρεια ν. Σαλαμίνας.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη
της οικείας Λιμενικής Αρχής,
όπου περισυνέλεξαν το περίστρο-
φο πυροβόλο όπλο, το οποίο
βρισκόταν σε απόσταση περίπου
ενάμιση (1,5) μέτρου από την ακτή
και σε βάθος περίπου είκοσι (20)
εκατοστών.

Το Γ' Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας
του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πει-
ραιά πρόκειται να παραδώσει στην
ασφάλεια του Κεντρικού Λιμενα-
ρχείου Πειραιά το ανωτέρω όπλο
για την περαιτέρω προανάκριση.

Παρατηρητήριο 
Διαμαρτυριών 

Πολιτών για Δήμους 
– Αδέσποτα Ελλάδος.

Η
Παν ελλαδική Φιλοζωική Περι-
βαλλον τική Ομοσπον δία
(Π.Φ.Π.Ο.) σε συν εργασία με

τον  Μαέστρο και Καλλιτεχ ν ικό Διε-
υθυν τή της Συμφων ικής Ορχ ήστρας
Νέων  Ελλάδας -ΣΟΝΕ- Ευάγγελο
Αραμπατζή δημιούργησαν  το Παρατ-
ηρητήριο Διαμαρτυριών  Πολιτών  για
Δήμους – Αδέσποτα Ελλάδος.

Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση:

Αγαπητοί φίλοι, εθελον τές, αγαπητά
μέλη της Π.Φ.Π.Ο., συν εργάτες και
υποστηρικτές. Με μεγάλη μας χ αρά
βλέπουμε ν α  παίρν ει μορφή έν α
όραμα της Π.Φ.Π.Ο., που σκεφτόμα-
σταν  εδώ και αρκετό καιρό.

Έχ ουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα
χ ρόν ια διάφορες ομάδες της
Π.Φ.Π.Ο. που στηρίζουν  το έργο
μας, τις δράσεις μας και τις ιδέες μας.
Ήρθε λοιπόν  και η ώρα, που το Παρ-
ατηρητήριο Διαμαρτυριών  Πολιτών  για
Δήμους – Αδέσποτα Ελλάδος είν αι
γεγον ός.

Πλέον , ο κάθε πολίτης θα μπορεί
ν α γν ωστοποιεί στο e-mail του Παρ-
ατηρητηρίου – paratiritirio@pf po.gr –
οποιαδήποτε διαμαρτυρία ή παράπο-
ν ο για πράξεις ή παραλείψεις των
Δήμων  μας που αφορά την  κακή
διαχ είριση του ζητήματος των  αδέ-
σποτων , που θα εμπίπτει στην
αν τίληψή του, αρκεί ν α είν αι τεκμηρ-
ιωμέν η επαρκώς.
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Πωλείται οικία ισόγειο και 
πρώτος όροφος στο Παλαιοχώρι
Μάνδρας  σε 800 μέτρα οικόπεδο.

Ανταλλαγή με  διαμέρισμα. Tηλέφωνο
6974 311 396. Τιμή συζητήσιμη

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται μονοκατοικία για οικία, 

γραφεία  ή ιατρεία, στην οδό Σαλαμίνος
42,στο κέντρο του Ασπροπύργου,

110 τετραγωνικων μέτρων. 
(ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ )

τηλ:6973900512

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
1.ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ
Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Oιν ολόγο ή Χημικό  για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Καλή γν ώση Η/Υ
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών

2.ΠΩΛΗΤΡΙΑ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Πωλήτρια με προϋπηρεσία στις πωλήσεις οίν ων , 
για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Αν εση στην  επικοιν ων ία
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών
Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ

3.ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Εργάτη αποθήκης-εμφιάλωσης, για πλήρη απασχόληση, 
έως 45 ετών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ EMAIL:tripodakis.log@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΝΤΑΛΙΚΑΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ 
ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 5ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
PROHELLAS ΑΒΕΤΕ, ΤΗΛ 2296081051
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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Τέσσερα χρόνια χωρίς
τον Κώστα Αριδάκη

Πέρασαν  τέσσερα χ ρόν ια από
την  απώλεια του  αθλητικού
συν τάκτη Κώστα Αριδάκη, ο
οποίος πέθαν ε σε ηλικία 64
ετών  από αν ακοπή καρδιάς στο
Θριάσιο Νοσοκομείο όπου μία
ημέρα ν ωρίτερα είχ ε πάει για εξε-
τάσεις.

Ο Κώστας Αριδάκης γεν ν ήθηκε το 1953 στην  Αθήν α.
Αμέσως μόλις  ολοκλήρωσε τις γυμν ασιακές του σπου-
δές άρχ ισε ν α απασχ ολείται ως αθλητικός συν τάκτης
και το 1980 εν τάχ θηκε στο μισθολόγιο της εφημερίδας
«ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ». Στην  εφημερίδα «ΦΩΣ» έγιν ε
γν ωστός με τη στήλη του «Αγκάθι», εν ώ στη συν έχ εια
εργάστηκε στις εφημερίδες «Ελευθεροτυπία», «Εν ήμερ-
ος», «Ομάδα και Σπορ», «Αθλητική Ηχ ώ», «Φίλαθλος»,
«Sportime», «Αθην αϊκή» και από το 1988 στην
Ελλην ική Ραδιοφων ία.
Από την  πρώτη μέρα λειτουργίας της «ΕΡΑ ΣΠΟΡ», το
1993, εργάστηκε με πάθος για ν α καθιερωθεί το ν έο
αθλητικό ραδιόφων ο, εν ώ αθόρυβη και αν ιδιοτελής
ήταν  η προσφορά του τα χ ρόν ια του αγών α εν άν τια
στο «μαύρο» της ΕΡΤ, μέσα από τη λειτουργία της
«ERT Open».   
Ο Κώστας Αριδάκης υπήρξε έν ας ευσυν είδητος και
εργατικός συν άδελφος, ο οποίος με ευγέν εια και χ αμ-
ηλούς τόν ους, πρόσφερε πολλά στην  αθλητική δημο-
σιογραφία από όποιο μετερίζι κι αν  βρέθηκε, πάν τοτε
με σεβασμό στη δημοσιογραφική δεον τολογία.  
Συν εργαστήκαμε μαζί στην  ΕΡΑ ΣΠΟΡ και στην  ΕΡΤ
ΟΠΕΝ Κώστα είσαι στις καρδιές μας δεν  θα σε ξεχ ά-
σουμε ποτέ…

ΑΝ.ΤΣ.

Πανελευσινιακός Αθλητικός
Όμιλος Καλαθοσφαίρισης:

ΕΕππιισσττρροοφφήή  όόλλωωνν  
ττωωνν  ηηλλιικκιιώώνν

Μετά και τις τελευταία ΚΥΑ της ΓΓΑ
είμαστε στην  ευχ άριστη θέση ν α
αν ακοιν ωσουμε ότι από ΣΉΜΕΡΑ
31/05 επαν έρχ ον ται στο γήπεδο οι
ηλικιακές κατηγορίες 2006&2007.
Τα τμήματα των  Παμπαιδων  και
Παγκορασιδων  θα εν ημερωθούν
από τους προπον ητές τους για την
επιστροφή τους στα παρκέ.
Επίσης από σήμερα  θα ισχύσει
καιν ούργιο πρόγραμμα προπον ή-
σεων . Οι αθλητές - αθλήτριες και
γον είς θα εν ημερωθούν  από τους
προπον ητές των  τμημάτων .
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ επιθ-
υμεί την  επιστροφή στο γήπεδο
όλων  των  ηλικιών . Ελπίζουμε ότι
σύν τομα αυτό θα γίν ει πραγμα-
τικότητα με ασφάλεια, τηρών τας όλα
τα πρωτόκολλα της ΓΓΑ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ...
Με μεγάλη μας χ αρά αν ακοιν ών ο-
υμε τη συν εργασία μας με την  Αφρ-
οδίτη Κοσμά, ως προπον ήτρια της

Γυν αικείας Ομάδας και της ομάδας
των  Νεαν ίδων  του Παν ελευσιν ια-
κού ΑΟΚ.
Η Αφροδίτη Κοσμά, έν ας θρύλος
του γυν αικείου μπάσκετ, ως
αθλήτρια αγων ίστηκε στη θέση της
power f orward. Έχ ει κατακτήσει 1
Eurocup, 9 πρωταθλήματα Ελλάδας,
7 Κύπελλα Ελλάδας, εν ώ έχ ει τιμή-
σει τη φαν έλα της Εθν ικής Ομάδας
172 φορές. Είν αι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ
και Υπαξιωματικός του Λιμεν ικού
Σώματος.
Στα 26 χ ρόν ια που αγων ίστηκε δια-
κρίθηκε για το πάθος, το πείσμα,
την  εργατικότητα και την  επιμον ή
της. Είμαστε σίγουροι ότι τα ίδια
στοιχ εία θα την  κάν ουν  ν α
ξεχ ωρίσει και ως προπον ήτρια και
για το λόγο αυτό ν ιώθουμε περήφα-
ν οι που τα πρώτα βήματα της στην
προπον ητική θα τα κάν ει μαζί μας.
Αφροδίτη Κοσμά, καλώς όρισες
στην  οικογέν εια του Παν ελευσιν ια-
κού!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ...
"Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παν ε-
λευσιν ιακού Αθλητικού Ομίλου
Καλαθοσφαίρισης συμφών ησε την  
αν αν έωση της συν εργασίας του με

τον  προπον ητή Ματθαίο
Καραχ άλιο.
Ο Coach θα συν εχ ίσει ν α κάθεται
στον  πάγκο της ομάδας αφού κατά
γεν ική ομολογία στις προηγούμεν ες
αγων ιστικές σεζόν  τα κατάφερε
περίφημα.
Ευχ όμαστε καλή δύν αμη και επιτ-
υχ ίες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ...
Η Διοίκηση του συλλόγου αν α-
κοιν ών ει την  αν αν έωση της συν ερ-
γασίας μας με τον  αθλητή Θαν άση
Καράμπελα για 4η συν εχ όμεν η
σεζόν  !
Ευχ όμαστε υγεία και επιτυχ ίες με
την  ομάδα μας! Σύν τομα επιστρο-
φή στα παρκέ !!!

Τι είπε ο Λευτέρης Αυγεν άκης για την  αν αδιάρθρωση

Τα όσα είπε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης αναφερ-
όμενος στην αθλητική μεταρρύθμιση και το σχέδιο νόμου που αναμένε-
ται να πάει στη Βουλή, που περιλαμβάνει τη συγχώνευση της Football
League στη Super League 2.
-Πόσο επαναστατικοί ή πρωτοποριακοί αν προτιμάτε είναι οι αθλητικοί
νόμοι που έχετε ψηφίσει κι αυτός που ετοιμάζετε;
«Η αθλητική μας μεταρρύθμιση με τους ν.4639/2019 και 4726/2020
ήταν μια “επανάσταση του αυτονόητου”. Ρυθμίσαμε ζητήματα διαφά-
νειας και τάξης στο αθλητικό οικοδόμημα που ζητούνταν -και απαι-
τούνταν- επί πολλά χρόνια, αλλά ουδείς είχε τολμήσει να τα εφαρμόσει,
όπως για παράδειγμα την παγκόσμια πρακτική “καλής διακυβέρνησης”
με τα όρια θητειών και ηλικιών για την αναγκαία ανανέωση στις Ομο-
σπονδίες και τη συμμετοχή των αθλητών στη λήψη 

των αποφάσεων με ψήφο στα ΔΣ. Στο σχέδιο νόμου, που φέρνουμε την
προσεχή εβδομάδα στη Βουλή, συνεχίζουμε την αθλητική μεταρρύθμι-
ση. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι:
• Εφαρμόζουμε όσα μας αναλογούν ως Πολιτεία στην Ολιστική Μελέτη
για το ποδόσφαιρό μας, που εκπόνησαν UEFA/FIFA έπειτα από τη
συμφωνία με τον Πρωθυπουργό μας πέρυσι.
• Εκσυγχρονίζουμε το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Επαγγελμα-
τικού Αθλητισμού.
• Ρυθμίζουμε για πρώτη φορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των
Προπονητών και του επαγγέλματός τους.
• Περιορίζουμε με αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας τις επαγγελματικές
κατηγορίες στο ποδόσφαιρο από τρεις σε δύο με τη συγχώνευση της
Football League στη Super League 2, για να ενισχύσουμε την αξιοπι-
στία και την ποιότητα».
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Γ  ́Εθνική: Τι ισχύει για
τον υποβιβασμό

Τι αναφέρει η προκήρυξη της Γ’
Εθνικής αναφορικά με τους υποβι-

βασμούς στις τοπικές Ενώσεις.

Παραμονή στη Γ΄ Εθνική/Υποβιβα-
σμός στις Ε.Π.Σ.
Μετά την τελική βαθμολογική κατά-
ταξη των Ομάδων, οι Ομάδες που
θα παραμείνουν στην Γ΄ Εθνική
Κατηγορία για την περίοδο 2021 –
2022, είναι αυτές που θα καταλαμ-
βάνουν ανά Όμιλο τις κάτωθι
θέσεις:

Στους Ομίλους 1ο και 10ο (16
ομάδες), θα παραμείνουν από την
2η θέση έως και την 10η θέση του
βαθμολογικού πίνακα. Οι Ομάδες
που θα καταλαμβάνουν από την
11η θέση και κάτω, θα υποβιβα-
στούν στην Α΄ Κατηγορία του Τοπι-
κού Πρωταθλήματος της οικείας
Ε.Π.Σ. [συνολικά έξι (6) ομάδες].

Στους Ομίλους 2ο και 3ο (15
ομάδες), θα παραμείνουν από την
2η θέση έως και την 9η θέση του
βαθμολογικού πίνακα. 
Οι Ομάδες που θα καταλαμβάνουν
από την 10η θέση και κάτω, θα 

υποβιβαστούν στην Α΄ Κατηγορία
του Τοπικού Πρωταθλήματος της
οικείας Ε.Π.Σ. [συνολικά έξι (6) ομά-
δες].

Στους Ομίλους 4ο και 6ο (11
ομάδες), θα παραμείνουν από την
2η θέση έως και την 8η θέση του
βαθμολογικού πίνακα. Οι Ομάδες
που θα καταλαμβάνουν από την 9η
θέση και κάτω, θα υποβιβαστούν
στην Α΄ Κατηγορία του Τοπικού
Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ.
[συνολικά τρείς (3) ομάδες].

Στον 5ο Όμιλο (14 ομάδες), θα
παραμείνουν από την 2η θέση έως
και την 8η θέση του βαθμολογικού
πίνακα. Οι Ομάδες που θα κατα-
λαμβάνουν από την 9η θέση και
κάτω, θα υποβιβαστούν στην Α΄
Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλή-
ματος της οικείας Ε.Π.Σ. [συνολικά
έξι (6) ομάδες].

Στους Ομίλους 7ο και 9ο (13
ομάδες), θα παραμείνουν από την
2η θέση έως και την 8 η θέση του
βαθμολογικού πίνακα. Οι Ομάδες
που θα καταλαμβάνουν από την 9η
θέση και κάτω, θα υποβιβαστούν
στην Α΄ Κατηγορία του Τοπικού
Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ.
[συνολικά πέντε (5) ομάδες].

Στον 8ο Όμιλο (12 ομάδες), θα
παραμείνουν από την 2η θέση έως
και την 8η θέση του βαθμολογικού
πίνακα. Οι Ομάδες που θα κατα-
λαμβάνουν από την 9η θέση και
κάτω, θα υποβιβαστούν στην Α΄
Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλή-
ματος της οικείας Ε.Π.Σ. [συνολικά
τέσσερις (4) ομάδες].

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ήττα του Ασπροπύργου
στην Ρόδο

Δεν τα κατάφερε η Ενωση Ασπροπύργου αφού
γνώρισε την ήττα με 0-2 στην Ρόδο από τον Ιάλυσο
στα πλαίσια της 14ης αγωνιστικής.
Τα τέρμα τα για τους Ροδίτες σημείωσαν οι: 62′
Παπαδόπουλος σουτ, 65′ Παπουτσογιαννόπουλος
σουτ.
Διαιτητής: Κακουλίδης (Θράκης). Βοηθοί: Μπαλιά-
κας (Κοζάνης), Δέτση (Αθηνών).
Ιάλυσος (Χαντές): Ανδρούτσος, Γκέζος (80′ Γιώρ-
γου), Σκεντεράι, Τερζίου, Καρπαθάκης, Ρούσσος
(36′ λ.τ Μανιώτης), Παπουτσογιαννόπουλος,
Μαστραντωνάκης, Παπαδόπουλος, Χατζησάββας,
Χριστόπουλος (52′ Σταθόπουλος).

ΕΝΩΣΗ  (προπονητής Ηλίας Φυντάνης): Ντιμίτρο-
βιτς, Θεοδώρου, Τριποτσέρης (77′ λ.τ Ντούμπερ-
ετ), Αργυρόπουλος, Παπαθανασίου, Να, Ζαχαρός 

(67′ Β. Μουκίδης), Βασιλείου (67′ Γεωργόπου-
λος), Μαρούδας, Τζανουλίνος, Λάμπογλου.

Football League:Τα αποτελέσματα
Νότιος Όμιλος

Επισκοπή – Αιγάλεω 0-0
Αστέρας Βλαχιώτη – Καλαμάτα 0-1 (5'
Μαρκόφσκι)
Ιάλυσος – Ασπρόπυργος 2-0 (62' Παπαδόπου-
λος, 65' Παπουτσογιαν ν όπουλος)
Ρόδος – Καλλιθέα 3-2 (48' Αρν αρέλλης, 82'
Δελαπόρτας, 84' Λίχτι - 76' 80' Τσιν τών ης)
Σαν τορίν η-Νίκη Βόλου 0-1 (Αν τόν ιο Ροχάν ο
58΄)

Βόρειος Όμιλος
Πιερικός – Απόλλων  Πόν του 3-0 (62',90'

Μπουόλι, 75' Γκατσολάρι)
Ολυμπιακός Βόλου – Αλμωπός Αριδαίας 2-0
(13' Φιλίποβιτς, 53' Νικλητσιώτης)
Καβάλα – ΠΟ Τρίγλιας 3-1 (39', 57' Βαλαβαν ό-

πουλος, 50' Παν τεκίδης - 42' Ποζατζίδης)
ΑΕΠ Κοζάν ης – Θεσπρωτός 1-1 (90' Ντιν όπου-
λος - 90+ Σαραν τίδης)
Καβάλα-Παν σερραικός 1-0 (Λουκίν ας 64΄).

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Μεταγραφές για επαγγελματικά
και ερασιτεχνικά σωματεία

Περίοδος εγγραφών-μεταγραφών που
αφορά τα επαγγελματικά σωματεία.

Θερινή μεταγραφική περίοδος επαγγελμα-
τικών σωματείων για διεθνείς και εσωτερικές
κινήσεις: 1/7/2021-31/8/2021

Θερινή μεταγραφική περίοδος επαγγελμα-
τικών σωματείων για ανέργους επαγγε-
λματίες, για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις:
1/9/2021-17/9/2021

Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος επαγγε-
λματικών σωματείων για διεθνείς και εσωτερ-
ικές κινήσεις: 1/1/2022-31/1/2022

Χειμερινή μεταγραφική περίοδος επαγγε-
λματικών σωματείων για άνεργους επαγγε-
λματίες για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις:
1/2/2022-15/2/2022

Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της ποδο-
σφαιρικής περιόδου από 1/7/2021-30/6/2022 οι
τροποποιήσεις συμβολαίων επαγγελματιών
που ανήκουν ήδη στη δύναμη μιας ΠΑΕ

Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της ποδο-
σφαιρικής περιόδου από 1/7/2021-30/6/2022 οι
αλλαγές ιδιότητας (από ερασιτέχνες σε
επαγγελματίες) σε όσους ποδοσφαιριστές
ανήκουν ήδη στη δύναμη μιας ΠΑΕ.

Για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που 

ανήκουν στη δύναμη του ιδρυτικού σωμα-
τείου μιας ΠΑΕ απαιτείται η διενέργεια μετα-
γραφής ώστε να ενταχθεί στη δύναμη της ΠΑΕ
και αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός
των ανωτέρω περιόδων.

Περίοδοι εγγραφών-μεταγραφών για ερα-
σιτεχνικά σωματεία

Θερινή μεταγραφική περίοδος ερασι-
τεχνών, για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις:
2/8/2021-1/11/2021

Χειμερινή περίοδος ερασιτεχνών για διεθ-
νείς και εσωτερικές κινήσεις: 1/1/2022-
31/1/2022

Θερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών:
2/8/2021-1/11/2021

Χειμερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών:
1/1/2022-28/2/2022

Θερινές μεταγραφές ορισμένου χρόνου
ερασιτεχνών: 2/8/2021-1/11/2021

Χειμερινές μεταγραφές ορισμένου χρόνου
ερασιτεχνών: 1/1/2022-31/1/2022

Πρώτες εγγραφές ανήλικων ερασιτεχνών
ανοιχτές όλη τη ποδοσφαιρική σεζόν: 1/7/2021-
30/6/2022

Θερινές μεταγραφές ενηλίκων ερασι-
τεχνών: 2/8/2021-1/11/2021

Χειμερινές πρώτες μεταγραφές ενηλίκων:
1/1/2022-28/2/2022

Ατομικές και ομαδικές αποδεσμεύσεις ερα-
σιτεχνών ποδοσφαιριστών. Ανοιχτές όλη την
ποδοσφαιρική περίοδο: 1/7/2021-30/6/2022.

Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρ-
ου Δυτικής Αττικής: 
Γενική συνέλευση στις 13/6

Την Κυριακή 13 Ιουνίου και
ώρα 18:00 στο ιδιωτικό γήπε-
δο ΚALIBAKI AREΝΑ  στην
οδό Κανάρη 34 στην Ελευσίνα
δίπλα στην πυροσβεστική θα
διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση
στο Σύνδεσμο Διαιτητών
Ποδοσφαίρου Δυτικής Αττι-
κής.
Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά της
διασποράς του covid 19
YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ
Παρακαλώ πολύ τα μέλη μας που επιθυμούν να υπο-
βάλλουν υποψηφιότητα για εκλογή τους ως Προέδρ-
ου ΓΣ η στις αρχαιρεσίες ως Μελών της εφορευτικής
επιτροπής, του ΔΣ και της ΕΕ, υποχρεούνται όπως
, τρεις (3) πλήρες ημέρες τουλάχιστον πριν από την
ημερομηνία σύγκλησης της ΓΣ να καταθέσουν έγγρ-

αφη αίτηση συμμετοχής ,δηλαδή έως και την τρίτη
8/6/21.
Όλοι οι υποψήφιοι για το ΔΣ μαζί με την αίτηση τους
θα καταβάλουν και παράβολο τριάντα
(30) ευρώ. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ταμει-
ακά εντάξει.
Ταμειακώς εντάξει θα πρέπει να είναι και τα μέλη
που θα ψηφίσουν.
Η συμμετοχή και η βοήθεια όλων μας κρίνετε ιδιαίτε-
ρα απαραίτητη .
Επειδή θα σας δοθεί και μια ταυτότητα μέλους θα
παρακαλούσα να έχετε μαζί σας και μια
φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
Για την διενέργεια των αρχαιρεσιών θα πρέπει
υποχρεωτικά να έχουμε και δικαστικό αντιπρόσωπο

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΓΣ θα γίνει στις 13-6-21 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα
18.00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ       

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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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.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.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
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

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 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός χώρ-
ος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες 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 Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

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

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«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: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΚΛΑΡΚ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ.  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6981775804  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ MAIL:  irokalli8@gmail.com
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ   ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ασπρόπυργος: 17-05-2021 
Αρ. Πρωτ.: 8554

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ.

3ης/ 2021
συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Ασπροπύργου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για

την  αν αγκαιότητα εκπόν ησης
της μελέτης «Κτηματογραφική α-
ποτύπωση – αναθεώρηση εγκε-
κριμέν ου ρυμοτομικού σχεδίου
πόλης Ασπροπύργου στην  πο-
λεοδομική εν ότητα 2Π.Ε2 του
ΓΠΣ Ασπροπύργου» σύμφωνα
με την  υπ’ αρ. πρτ. 7162/20-04-
2021 Εισήγηση της Δ/ν σης
Πολ/μίας & Τ.Υ .

Στον Ασπρόπυργο και  στο
Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την
14η Μαΐου  2021 ημέρα Παρασκε-
υή  και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε,
η δια περιφοράς συνεδρίαση,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο
του  Υπουργείου Εσωτερικών, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Ασπροπύργου, ύστερα
από την υπ’ αριθ.8120/10-05-
2021 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου & Αντιδημάρχου κ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία νό-
μιμα δημοσιεύθηκε και επιδόθη-
κε ηλεκτρονικά με e-mail  σε όλα
τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.3463/2006,
των άρθρων 72, 75 και 225 του
Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστά-
θηκαν με τα άρθρα 77 & 116 του
Ν. 4555/2018 και τα άρθρα 2 & 3
του Ν.4623/2019. καθώς επίσης
και τις διατάξεις του Ν.3463/2006
«Κ.Δ.Κ.».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό-

μιμη απαρτία δεδομένου ότι δή-
λωσαν την συμμετοχή τους, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
δια περιφοράς 3η συνεδρίαση σε
σύνολο εννέα (9)  μελών, παρα-
βρέθηκαν τα εννέα (9) μέλη παρ-
όντα  και απόντα ουδείς και ονο-
μαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ.

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ
5.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
6. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΗΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΤΣΙΓΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9.ΚΑΜΠΟΛΗ  ΟΛΥΜΠΙΑ

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ
ΟΥΔΕΙΣ 

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμ-
ης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της δια περιφοράς
συνεδρίασης και εισηγούμενος το
5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
με  τίτλο την Λήψη απόφασης για
την αναγκαιότητα εκπόνησης της
μελέτης Κτηματογραφική α-
ποτύπωση – αναθεώρηση εγκε-
κριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
πόλης Ασπροπύργου στην πο-
λεοδομική ενότητα 2Π.Ε2 του
Γ.Π.Σ. Ασπρόπυργου, έθεσε υπό-
ψιν των μελών  την υπ’ αρ. πρτ.
7162/20-04-2021 Εισήγηση της
Δ/νσης Πολ/μίας & Τ.Υ, ως κά-
τωθι:

Για την αναγκαιότητα εκπόν-
ησης της μελέτης: «Κτηματογρα-
φική αποτύπωση – Αναθεώρηση
εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου πόλης Ασπροπύργου
στην πολεοδομική ενότητα 2
(Π.Ε. 2) του Γ.Π.Σ. Ασπροπύρ-
γου». 

Α.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Α. 1 ΓΕΝΙΚΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Με την υπ’ αριθμ.
51032/3108/13.07.1989 (ΦΕΚ
555Δ /́1989) απόφαση του Υπο-
υργού ΠΕΧΩΔΕ, που αναδημο-
σιεύθηκε με την υπ’ αριθμ.
79717/5159/08.08.1992 (ΦΕΚ
1056Δ /́1992) απόφαση, εγκρίθη-
κε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
(ΓΠΣ) του Δήμου Ασπροπύργου
με το οποίο καθορίστηκαν τρείς
Πολεοδομικές Ενότητες στα δι-
οικητικά όρια του Δήμου Ασπρ-
οπύργου. Μεταξύ αυτών καθο-

ρίστηκε και η Πολεοδομική Ενότ-
ητα 2 (Π.Ε. 2), η οποία έχει μέση
πυκνότητα κατοίκων 30-40 κα-
τοίκους και μέσο συντελεστή δόμ-
ησης 1,5 ανά εκτάριο (10 στρέμ-
ματα).

Η Αναθεώρηση του εγκεκριμέ-
νου σχεδίου στη Πολεοδομική
Ενότητα 2 (Π.Ε. 2)   είναι το αντι-
κείμενο της παρούσας μελέτης.

Τα όρια της Π.Ε. 2 προς Βοράν
είναι η περιφερειακή οδός του εγ-
κεκριμένου σχεδίου, νότια η οδός
Φυλής, η Λεωφόρος Δημοκρ-
ατίας, η οδός Αγίας Μαρίνης, η
οδός Καποδιστρίου, η οδός Γκο-
ριτσάς και δυτικά η περιφερειακή
οδός του εγκεκριμένου σχεδίου.
Επίσης με το Γ.Π.Σ. Ασπροπύρ-
γου καθορίστηκαν οι Λεωφ.
Δημοκρατίας, Φυλής, Θρα-
συβούλου, Περιφερειακοί οδοί
Γκοριτσάς – Αγ. Μαρίνας και τμή-
μα της οδού Καποδιστρίου ως
ΒΑΣΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.

Με την υπ’ αριθμ.
2153/473/29.01.1997 (ΦΕΚ
125Δ /́1997) απόφαση του Υπο-
υργού ΠΕΧΩΔΕ  τροποποιήθη-
κε το ΓΠΣ του Δήμου Ασπροπύρ-
γου με την επέκταση των ορίων
του Γ.Π.Σ., σε περιοχές αυθαιρέ-
των, αλλά και με την αλλαγή της
μέσης πυκνότητας κατοίκων
στην Πολεοδομική Ενότητα 2
από 30-40 κατοίκους σε 36 κα-
τοίκους ανά εκτάριο (10 στρέμμα-
τα).

Β . ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ   

Το αρχικό εγκεκριμένο σχέδιο
Δήμου Ασπροπύργου εγκρίθηκε
το έτος 1940   και η επέκταση του
το έτος 1970 .

Η Αναθεώρηση του εγκεκριμέ-
νου σχεδίου Δήμου Ασπροπύρ-
γου θεσμοθετήθηκε ως εξης.

Β.1 ΦΕΚ 576Δ /́1996
‘Η αναθεώρηση αφορούσε το

βασικό οδικό  της πόλης και εγ-
κρίθηκε (λόγω αρμοδιότητας) με
Προεδρικό Διάταγμα.

Β.2 ΦΕΚ 680Δ /́1992‘’
Η αναθεώρηση του εγκεκριμέ-

νου σχεδίου αφορούσε τον καθο-
ρισμό κοινοχρήστων-κοινωφ-
ελών χώρων- πεζοδρόμων- παι-
δικές χαρές – αθλητισμός κ.λ.π.
σε όλες τις περιοχές του Δήμου
εκτός από εκείνες που γειτνίαζαν
στο βασικό οδικό δίκτυο (Λεωφ.
Δημοκρατίας, Φυλής, Θρα-
συβούλου, Αγ. Μαρίνης, Τμήμα
Καποδιστρίου, Γκοριτσάς). Για το
λόγο αυτό εγκρίθηκε από τον
Νομάρχη Δυτ. Αττικής.

Β.3 ΦΕΚ 895Δ /́1997
Η αναθεώρηση αφορούσε την

‘συναρμογή’ των καθέτων οδών

του βασικού οδικού δικτύου το ο-
ποίο είχε αναθεωρηθεί με το
ΦΕΚ 576Δ /́1996 με το υπόλοι-
πο εγκεκριμένο σχέδιο του Δή-
μου Ασπροπύργου που είχε α-
ναθεωρηθεί με το ΦΕΚ 680Δ /́15-
7-1992. Επειδή η αναθεώρηση
δεν αφορούσε το βασικό οδικό
δίκτυο της πόλης εγκρίθηκε από
τον Νομάρχη Δυτ. Αττικής.

Β.4 ΦΕΚ 632Δ /́2003   Με το ως
άνω ΦΕΚ επανεγκρίθηκε το
ΦΕΚ 895Δ /́1997 δεδομένου ότι
είχε ακυρωθεί με την απόφαση
3044/2001 του ΣτΕ.

Η επανέγκριση του αναθεωρ-
ηθέντος εγκεκριμένου σχεδίου
(της ΠΕ2  που καταργήθηκε κατ
εφαρμογή της  Απόφασης ΣτΕ
3044/2001) έγινε σύμφωνα με
την παρ. του άρθρου 29 του
Ν.2831/2000 (ΦΕΚ 140Α /́2000) .

Γ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ
Γ.1 Απόφαση ΣτΕ 3044/2001,

ακύρωσε την αναθεώρηση του
εγκεκριμένου σχεδίου που έγινε
με την 1198/30-7-1997 απόφαση
Νομάρχη Δυτ. Αττικής (ΦΕΚ
895Δ /́1997) λόγω αναρμοδιότ-
ητας του οργάνου που το εξέδω-
σε (Νομάρχης Δυτ. Αττικής).

Γ.2 Απόφαση ΣτΕ 4459/2011
δια της οποίας ακυρώθηκε εκ
νέου η επανεγκριθείσα με το
ΦΕΚ 632Δ΄/2003 αναθεώρηση
του εγκεκριμένου σχεδίου που α-
φορά την Π.Ε.2.

Το επανεγκριθέν σχέδιο (ΦΕΚ
632Δ /́2003) ακύρωσε η απόφα-
ση ΣτΕ 4459/2011.

Γ.3 Μέχρι σήμερα δεν εκδίδον-
ται οικοδομικές άδειες στην
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2
του ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
και συγκεκριμένα στα Οικοδομι-
κά .Τετράγωνα όπου υπάρχουν
διαφορές μεταξύ των παλαιών εγ-
κεκριμένων σχεδίων (ετών 1940-
1970 ) καταργηθείσης αναθεώρη-
σης του εγκεκριμένου σχεδίου. 

Δ.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι εργασίες που πρέπει να

γίνουν για την αναθεώρηση και
επανένταξη της Πολεοδομικής
Ενότητας 2 του Γ.Π.Σ. Ασπρ-
οπύργου στο εγκεκριμένο σχέδιο
είναι:

Δ.1  Κτηματογραφική α-
ποτύπωση της περιοχής με
πλήρη αποτύπωση  οικοδομών,
μανδρότοιχων, κρασπεδόρειθρ-
ων στους κατασκευασθέντες δρό-
μους και λοιπές μόνιμες κατασκε-
υές, προκειμένου να ληφθούν
υπόψη στην αναθεώρηση/επα-
νένταξη της περιοχής στο εγκεκρ-
ιμένο σχέδιο.

Δ.2 Τα Κτηματογραφικά Δια-
γράμματα θα χρησιμεύσουν και
για να αποφευχθεί η ενδεχόμενη
ρυμοτόμηση και η δημιουργία μη
άρτιων οικοπέδων από την με-
λέτη αναθεώρησης του σχεδίου.

Δ.3  Πρόταση αναθεώρησης
του ρυμοτομικού σχεδίου η ο-
ποία θα λαμβάνει υπόψη της το-
υς υπάρχοντες κοινόχρηστους-
κοινωφελείς χώρους (ισοζύγιο
κοινοχρήστων/κοινωφελών), την
υφιστάμενη κατάσταση, την απο-
φυγή ασκόπων  ρυμοτομήσεων
οικοπέδων και επικειμένων. 

Ε.  ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της
μελέτης ανέρχεται σε 909.464,11
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ο υπολο-
γισμός της οποίας φαίνεται στο
συνημμένο τεύχος και περιλαμ-
βάνει όλες οι απαραίτητες ερ-
γασίες για την ολοκλήρωση της
μελέτης.

Κατόπιν των ανωτέρω ει-
σηγούμαστε

Την ανάθεση της μελέτης
«Κτηματογραφική Αποτύπωση –
Αναθεώρηση/επανέγκριση εγκε-
κριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
πόλης Ασπροπύργου στην πο-
λεοδομική ενότητα 2 (Π.Ε. 2) του
Γ.Π.Σ. Ασπροπύργου» σε κατάλ-
ληλο Γραφείο Μελετών, σύμφω-
να με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 και της σχετικής νο-
μοθεσίας που διέπει την ανάθεση
μελετών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κά-
λεσε τα μέλη να  αποφασίσουν.

Ο δημοτικός σύμβουλος της
δημοτικής παράταξης «Ασπρόπ-
υργος Μπροστά» κ. Αλέξανδρος
Τσίγκος ψηφίζει Υπέρ της αναγ-
καιότητας εκπόνησης μελέτης.  Ο
τρόπος εκπόνησης της  μελέτης
καθώς και το κόστος αφορά τις
υπηρεσίες του Δήμου την Εκτελε-
στική Επιτροπή την Οικονομική
Επιτροπή. 

Τα μέλη άκουσαν τον κ. Πρόε-
δρο και αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την τοποθέτηση του Πρ-
οέδρου κ. Παπαδόπουλου Ανα-
στάσιου.

2. Την υπ’ αρ. πρτ. 7162/20-04-
2021 Εισήγηση.

3. Την επιστολική ψήφο των
συμμετεχόντων.

4. Τις σχετικές διατάξεις των Νό-
μων 3463/2006, 3852/2010,
4555/2018, 4623/2019,όπως
ισχύουν,

πέρασε σε ψηφοφορία στην
οποία ΥΠΕΡ της Λήψης απόφα-
σης για την  αν αγκαιότητα εκ-
πόν ησης της μελέτης Κτηματο-
γραφ ική αποτύπωση-αν αθ-
εώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομι-
κού σχεδίου πόλης Ασπροπύρ-
γου στην  πολεοδομική εν ότητα
2Π.Ε2 του Γ.Π.Σ. Ασπρόπυργου,
τάχθηκαν  οκτώ  (8)  μέλη της
Επιτροπής και ον ομαστικά οι
κ.κ.:

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ.
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ
5.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
6. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΗΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΤΣΙΓΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Και
ΚΑΤΑ  ουδείς

Η δημοτική σύμβουλος της
δημοτικής παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Ασπροπύργου», κ.
Ολυμπία Καμπόλη ψηφίζει Λευ-
κό.

Αποφασίζουν

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ουν  την  αν άθεση της
μελέτης «Κτηματογραφ ική
Αποτύπωση – Αναθεώρηση/ ε-
πανέγκριση εγκεκριμένου ρυμο-
τομικού σχεδίου πόλης Ασπρ-
οπύργου στην  πολεοδομική
εν ότητα 2 (Π.Ε. 2) του Γ.Π.Σ.
Ασπροπύργου» σε κατάλληλο
Γραφείο Μελετών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
και της σχετικής ν ομοθεσίας
που διέπει την  αν άθεση με-
λετών.

Αφού συν τάχθηκε και αν αγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθμό 11.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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