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ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αίθριος.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ηλίας, Λιάκος, Λιάκουρας, Λίας, Ηλιάνα, 

Λιάνα, Ηλιάννα, Ήλια
Προφήτη Ηλία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Καμπόλης Γεώργιος Δ.

Ειρήνης 30, 2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

MANΔΡΑ

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.
Πηνειού 81, 2102481114

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 328, 2102316792

Περί τα τρία εκατομμύρια νέα κρούσματα της Covid κατα-
γράφηκαν στην περιοχή τη Ευρώπης την περασμένη εβδο-
μάδα, που αντιστοιχούν στο ήμισυ του συνόλου των κρου-
σμάτων παγκοσμίως. Ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκο-
μεία διπλασιάσθηκε κατά την ίδια περίοδο και περί τους 3.000
άνθρωποι καταλήγουν από την νόσο κάθε εβδομάδα, σύμφ-
ωνα με τον Χανς Κλούγκε.

"Υπάρχει αύξηση κρουσμάτων ... την ώρα που η κοινωνία
λειτουργεί σχεδόν όπως πριν", είπε υπογραμμίζοντας την
ανάγκη για δράση των πανδημικών σταθεροποιητών, όπως
είναι η δεύτερη αναμνηστική δόση εμβολίου, πριν  από την
έλευση των επικαιροποιημένων εμβολίων το φθινόπωρο,
καθώς και την προώθηση της χρήσης μάσκας και του εξαερι-
σμού.

Αυτά τα μέτρα σταθεροποίησης της πανδημίας θα πρέπει
να εφαρμοσθούν τώρα για να αποφευχθούν αυστηρότερα
μέτρα, προειδοποίησε. "Δεν πιστεύω ότι η κοινωνία είναι

έτοιμη για την κήρυξη lockdown", είπε.

Αστραπιαία μεταδίδεται η μετάλλαξη "Κένταυρος"

Η προειδοποίηση του ΠΟΥ έρχεται σε μία περίοδο που η
μ ετάλλαξη Κένταυρος παρουσιάζει πολύ υψηλή μεταδοτικότ-
ητα, αν και ενδεχομένως δεν οδηγεί σε μεγάλο βαθμό σε βαριά
νόσηση.

Μετά την εμφάνιση της BA.2.75 στη Ινδία στις αρχές
Μαΐου, οι ειδικοί αναζητούν τα χαρακτηριστικά της νέας υπο-
παραλλαγής και τα κοινά και διαφορετικά σημεία με την Όμι-
κρον 5, που έχει επικρατήσει στην Ευρώπη. Σημειώνεται
πως η "Κένταυρος" έχει ήδη αν ιχνευτεί σε Ηνωμένο Βασίλειο,
Γερμανία, Ολλανδία, ΗΠΑ, Αυστραλία και Καναδά και η εξάπ-
λωσή της συνεχίζεται.

Σύμφωνα δε με τις εκτιμήσεις, είναι θέμα χρόνου να έρθει
και στην Ελλάδα.

Μ
ε τη θερμή φιλοξεν ία του
Δήμου Φυλής πραγματοποι-
ήθηκε την  Τρίτη 13 Ιουλίου

2022 στην  αίθουσα “Μελίν α Μερ-
κούρη του Δημαρχ είου Άν ω
Λιοσίων , η Γεν ική Συν έλευση του
Συλλόγου ΔΑΙΔΑΛΟΣ -  – ΒΙΟΠΑ
Άν ω Λιοσίων . 

Αν οίγον τας  την  διαδικασία ο
Πρόεδρος του δραστήριου Συλλόγου
του ΒΙΟΠΑ Άν ω Λιοσίων  κος Ελε-
υθέριος Παν τελάκης , εξέφρασε
την   ιδιαίτερη ικαν οποίηση του, για
το εν διαφέρον  και τη στήριξη του
Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου Παπ-
πού, για τις προσπάθειες ολοκλήρω-
σης του Φορέα Διαχ είρισης. 

Προχ ώρησε επίσης σε επιγραμ-
ματική εν ημέρωση για τις εξελίξεις
σχ ετικά με το δίκτυο Φυσικού
Αερίου στο ΒΙΟΠΑ Άν ω Λιοσίων .
Μίλησε για την  αν άγκη παρέμβασης
στο ΥΠΑΝ για τις τροποποιήσεις
του Ν 3982 σχ ετικά με τη σύσταση
Φορέα Διαχ είρισης  ταυτόχ ρον α  με
την  Εταιρία Αν άπτυξης Πάρκων
και με την  πρώτη εγκατάσταση
επιχ είρησης σε έν α Επιχ ειρησιακό
Πάρκο (όταν  οι συν θήκες το επι-
τρέπουν  -βασικές υποδομές). Τόν ι-
σε επίσης ότι, ελάχ ιστα Ε.Π.  στη
χ ώρα μας είν αι ολοκληρωμέν α ,
υπογραμμίζον τας ότι θα πρέπει ν α 

δοθεί στις επιχ ειρήσεις η
δυν ατότητα ν α λύσουν  τα προβλή-
ματά τους. 

Στην  Γεν ική Συν έλευση παρε-
υρέθηκε για λίγο, λόγω αν ειλημμέ-
ν ων  υποχ ρεώσεων , ο Δήμαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς,  ο
οποίος καλωσόρισε τα μέλη της
Γεν ικής Συν έλευσης  κι ευχ ήθηκε
καλή επιτυχ ία στο έργο τους.  

Τον  Δήμο Φυλής εκπροσώπησε ο
Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών  Υπηρε-
σιών  Θαν άσης Σχ ίζας, ο οποίος
εξέφρασε την  βούληση της Δημοτι-
κής Αρχ ής για την  στήριξη για την
ολοκλήρωσης του ΒΙΟΠΑ Άν ω
Λιοσίων  , υπογραμμίζον τας επίσης
τη  σημασία του ΒΙΟΠΑ για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στην
τοπικής κοιν ων ίας μέσω την
απασχ όλησης. Εν ημέρωσε επίσης
τους παρευρισκόμεν ους  για τις
γεν ικότερες προσπάθειες του
Δήμου Φυλής  για ν α ολοκλήρωση
των  υποδομών  αποχ έτευσης στο
ΒΙΟΠΑ, (έργο που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη).  

Ο  Α’ επιλαχ ών  βουλευτής ΝΔ
Δυτικής Αττικής Σταμάτης Πουλής,
αν αφέρθηκε στην  πρόοδο του

μεγάλου αν απτυξιακού έργου ΣΔΙΤ
για τη δημιουργία Επιχ ειρηματικού
Πάρκου στην  περιοχ ή “Σπηλιές
“του Δήμου Φυλής, έν α έργο με
σημαν τικά οικον ομικά οφέλη για
την  περιοχ ή που θα οδηγήσει στη
δημιουργία χ ιλιάδων  θέσεων
εργασίας. Το έργο έχ ει ήδη εγκριθεί
από την  Κυβερν ητική Επιτροπή και
το ΤΑΙΠΕΔ έχ ει αν αλάβει τον
συν τον ισμό και την  ωρίμαν ση των
απαιτούμεν ων  διαδικασιών . Έδειξε
επίσης ιδιαίτερο εν διαφέρον  για τα
ζητήματα της μετατροπής του
ΒΙΟΠΑ Άν ω Λιοσίων  σε Επιχ ειρ-
ηματικό Πάρκο καθώς και για τα
θέματα που αν τιμετωπίζουν  οι
επιχ ειρήσεις που είν αι εγκατε-
στημέν ες στο χ ώρο Άτυπης Βιομ-
ηχ αν ικής Συγκέν τρωσης στο όρος
Αιγάλεω.

Προσκεκλημέν οι ήταν  επίσης οι:

Προεδρος ΣΒΑΠ Δημ. Μαθιός ,
Εκτ. Πρόεδρος Σταύρος Θεοδωρό-
πουλος

ΠΑΣΕΒΙΠΕ : Αν τιπρόεδρος Γεώρ-
γιος Γιαν ν ίτσης,  Γεν ικός Γραμμα-
τέας Πάρης Γραβουν ιώτης, μέλος
του Δ.Σ κ. Ιωάν ν ης Πολυχ ρον ό-
πουλος 

Συναγερμός από ΠΟY: Επαναφέρετε τώρα τις μάσκες
για να μην έρθουν νέα lockdown το φθινόπωρο

Αστραπιαία μεταδίδεται η μετάλλαξη "Κένταυρος" - Θέμα χρόνου 
η εμφάνισή της και στην Ελλάδα

Δ. Φυλής : Θερμή φιλοξενία και ολόπλευρη 
στήριξη στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 

ΔΑΙΔΑΛΟΣ – ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων 

Συνεχιζεται στη σελ.8
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Ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος

Μελετίου και ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Θεμιστοκλής Τσόκας, συν αν -

τήθηκαν  την  Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022, με τον  Αρχ ηγό
της Ελλην ικής Αστυν ομίας, Αν τιστράτηγο κ. Κων σταν -
τίν ο Σκούμα, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.  

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου και
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θεμιστοκλής
Τσόκας, έθεσαν  ζητήματα παραβατικότητας, εγκλημα-
τικότητας και ασφάλειας στον  Αρχ ηγό της ΕΛ.ΑΣ.,
όπως και θέματα υποστελέχ ωσης του Αστυν ομικού
Τμήματος Ασπροπύργου καθώς και του Τμήματος Ασφ-
αλείας.    

Από την  πλευρά του, ο Αρχ ηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αν τι-
στράτηγος κ. Κων σταν τίν ος Σκούμας, αν τέτειν ε στην
αν τιπροσωπεία του Δήμου Ασπροπύργου, πως παρό-
τι εν δέχ εται τα Τμήματα του Ασπροπύργου ν α μην
διαθέτουν  την  οργαν ική δύν αμη που πρέπει, μολα-

ταύτα πλήθος αστυν ο-
μικών  δρουν  στην  περ-
ιοχ ή, από την   Άμεση
Δράση, την  Ομάδα
Δίκυκλης Αστυν όμευσης
«ΔΙ.ΑΣ», τις Ομάδες
Πρόληψης και Καταστο-
λής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ),
τη Διεύθυν ση Οικον ομι-
κής Αστυν ομίας (Δ.Ο.Α.),
τη Διεύθυν ση Αλλο-
δαπών  Αττικής και της
Ομάδας Δράσης. Η δε
παραβατικότητα και
εγκληματικότητα, εν
συγκρίσει με προηγούμε-
ν ες χ ρον ιές, παρουσιά-
ζουν  ύφεση κατά 30 %.
Τέλος, ο Αρχ ηγός της
ΕΛ.ΑΣ διαβεβαίωσε για
την  συν εχ όμεν η πολ-
υκλαδική δράση της

ΕΛ.ΑΣ. στον  Ασπρόπυργο και στην  Δυτική Αττική, και
επισήμαν ε την  αξία της συν εργασίας όλων  των
φορέων  των  πόλεων , και ειδικά των  ιδιωτών : η δική
τους επικοιν ων ία με το τηλεφων ικό κέν τρο Άμεσης
Δράσης (100), σε περίπτωση που αν τιλαμβάν ον ται
κάποια εγκληματική εν έργεια ή κάποιος βρίσκεται σε
κίν δυν ο, είν αι αυτή που θα βοηθήσει την  ΕΛ.ΑΣ. ν α
αν ταποκριθεί οργαν ωμέν α και αποτελεσματικά. 

Ο   Δήμαρχ ος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου,
ευχ αρίστησε τον  Αρχ ηγό της Ελλην ικής Αστυν ομίας,
Αν τιστράτηγο κ. Κων σταν τίν ο Σκούμα, για την  ακρόα-
ση και την  εν ημέρωση, επέμειν ε όμως ότι επιβάλλεται
ν α εξεταστεί, εκ ν έου, η επάν δρωση των  Τμημάτων
του Ασπροπύργου με περισσότερο οργαν ικό δυν αμικό,
αν εξαρτήτως της ομολογουμέν ως πολυάριθμης δράσης
των  προαν αφερθέν των  ομάδων  και τμημάτων  της
ΕΛ.ΑΣ. στην  πόλη. 

Δ. Μεγαρέων: «Επιταχύνονται οι διαδικασίες έλευσης 
του φυσικού αερίου στον Δήμο»

Συνάντηση του Δημάρχου Ασπροπύργου, 
με τον  Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,

Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σκούμα

Ο κ. Ν. Μελετίου τόνισε ότι επιβάλλεται να εξεταστεί, εκ νέου, η επάνδρωση των
Τμημάτων του Ασπροπύργου με περισσότερο οργανικό δυναμικό 

To Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας
ως Εκδοτήριο Εισιτηρίων 

της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Με αφορμή την Παγκόσμια Πρεμιέρα της
παράστασης Κλυταιμνήστρα των tg STAN, που
θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του

Μυστηρίου 35_ΑΙΣΧΥΛΟΥ Project στις 23 & 24 Ιουλίου
στο Ανοιχτό Θέατρο Παλαιού Ελαιουργείου, το Παλαιό
Δημαρχείο Ελευσίνας, το εμβληματικό κτήριο επί του
πεζόδρομου της οδού Νικολαΐδου και μέρος του
αρχαιολογικού χώρου, θα λειτουργεί από τη Δευτέρα 18
έως και την Παρασκευή 22 Ιουλίου ως ένα από τα
σημεία προπώλησης εισιτηρίων της σημαντικής αυτής
παραγωγής. 

Το Παλαιό Δημαρχείο, αυτό το κτήριο - ορόσημο για
την πόλη της Ελευσίνας και ένα από τα πλέον σημαντικά
έργα παρακαταθήκης που αφήνει στην πόλη ο θεσμός
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης,
ανακαινίστηκε με την ευγενική χορηγία της Μέτρον Α.Ε.

Παλαιό Δημαρχείο
Διεύθυνση: Πεζόδρομος οδού Νικολαΐδου & Βασ.

Λάσκου, Ελευσίνα
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως  Παρασκευή 17:30

– 21:30

Λίγα λόγια για το Παλαιό Δημαρχείο
Το κτήριο του Παλαιού Δημαρχείου Ελευσίνας

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της
πόλης. Πρόκειται για ένα διώροφο επιβλητικό κτήριο
που «ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΕΝ ΕΤΕΙ
1928 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ Ι. ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ» όπως
μαρτυρά η μαρμάρινη επιγραφή στην κύρια όψη του.
Βρίσκεται σε στρατηγική θέση, πολύ κοντά στην
κεντρική πλατεία της Ελευσίνας, την Πλατεία Ηρώων,
εντός του αρχαιολογικού χώρου με πρόσοψη στον
βασικό πεζόδρομο της πόλης, την οδό Νικολαΐδου. Είναι
ένα κτήριο περίοπτο, με εξόδους προς όλες τις
κατευθύνσεις.

Το κτήριο αρχικά λειτούργησε ως το Δημαρχείο της
Ελευσίνας, ενώ το 2002 διαμορφώθηκε σε Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα τελευταία χρόνια
χρησιμοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Δυτικής Αττικής ως χώρος μελέτης, συλλογής και
αποθήκευσης αρχαιοτήτων. 

Η στρατηγική θέση και η ιστορία του εν λόγω κτηρίου
το κατέστησε απαλύτως απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί
ως κέντρο αναφοράς για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης, καθώς εντάσσεται στους χώρους που
αναπτύσσονται ή επανενεργοποιούνται χάρη στην
ανάληψη του θεσμού από την Ελευσίνα ως
προγράμματα παρακαταθήκης για την πόλη και την
ευρύτερη περιοχή.

Λίγα λόγια για την Μέτρον Α.Ε.
Η ΜΕΤΡΟΝ Ενεργειακές Εφαρμογές ιδρύθηκε στην

Ελλάδα το 1997 για να προσφέρει ολοκληρωμένες
λύσεις κατασκευής και υπηρεσιών στη βιομηχανία
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έκτοτε, η Εταιρεία
αναπτύχθηκε ραγδαία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της σε άλλους τομείς,
όπως η ενέργεια, το αεροπορικό καύσιμο, τα συστήματα
νερού, τη ναυτιλία  και τη βιομηχανία τροφίμων,
συμμετέχοντας σε έργα σε περισσότερες από 45 χώρες
παγκοσμίως.

«Σε συνέχεια των
πολύμηνων προσπαθ-
ειών ο Δήμος Μεγαρέων
είναι πλέον ένα βήμα
πριν την οριστική έντα-
ξή του στο Πρόγραμμα
Εκτελεστέων Έργων της
Εταιρείας Διανομής
Αερίου Αττικής» αναφ-
έρει χαρακτηριστικά
δελτίο τύπου του Δήμου
Μεγαρέων.

Στη συνέχεια διευκρ-
ινίζει ότι το δίκτυο του
φυσικού αερίου θα
καλύψει Μέγαρα και Νέα Πέραμο ξεκινώντας, σύμφωνα
με το σχεδιασμό, από τις αγροτικές και πτηνοτροφικές
επιχειρήσεις και σταδιακά θα επεκταθεί σε όλες τις περ-
ιοχές. 
Οι πιέσεις του Δημάρχου και οι συνεχείς επισκέψεις του

στην ΕΔΑ αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς και σύντομα

θα μπορέσουν οι
Δημότες να ωφεληθ-
ούν από την ευκολία
και την οικονομία του
φυσικού αερίου.
Ο δήμαρχος Μεγα-
ρέων, Γρηγόρης Στα-
μούλης, δήλωσε χαρ-
ακτηριστικά:

«Συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Εταιρείας
Διανομής Αερίου
(Ε.Δ.Α) ΑΤΤΙΚΗΣ κ.
Χατζηγιάννη Πιέρρο,
για να ρυθμίσουμε τις
τελευταίες λεπτομέρ-

ειες, προκειμένου πολύ σύντομα να ενταχθεί η τροφ-
οδότηση του Δήμου μας με φυσικό αέριο στο επίσημο
πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. 
Με την ολοκλήρωση του παραπάνω θα καταστεί οριστι-

κή και αμετάκλητη η τροφοδότηση επιχειρήσεων και νοι-
κοκυριών, που επιθυμούν, με φυσικό αέριο».



4-θριάσιο Tετάρτη 20 Ιουλίου 2022   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

αριθμ.17ης/2022 συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .:138

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφ ασης  επί
της 12/2022 απόφ ασης Επιτρ-
οπής Ποιότητας Ζωής με θέμα
«έγκριση  της τροποποίησης
του Β2 Σταδίου της οριστικής
μελέτης του Γεν ικού Πολεοδομι-
κού Σχεδίου Ασπροπύργου και
της αν τίστοιχης ΣΜΠΕ σύμφ ω-
ν α με την  υπ’ αριθ. πρτ.
29768/06-07-2022 εισήγηση της
Δ/ν σηςΠολ/μίας & Τ.Υ» 

Στον Ασπρόπυργο στην αίθου-
σα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ)   την 14η Ιουλίου
έτους 2022, ημέρα Πέμπτη  και
ώρα 19:00 μ.μ.,  δια ζώσης & με
τηλεδιάσκεψη, συνήλθε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ασπρ-
οπύργου, ύστερα από την υπ’α-
ριθ. 30579/08-07-2022, έγγρα-
φη πρόσκληση του Προέδρου
Δημοτικού Συμβουλίου, κου
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ. ΤΣΟΚΑ,
σύμφωνα με την διαδικασία των
διατάξεων της παρ. β του άρθρ-
ου 78 του Ν.4954/2022 και των
άρθρων 67,  του Ν. 3852/2010,
η οποία αντικαταστάθηκε  με τις
διατάξεις του άρθρου 74,  του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-
2018.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
στην έναρξη της συνεδρίασης,
συμμετείχαν 
31 μέλη του Συμβουλίου. Στο

συγκεκριμένο θέμα, συνολικά
συμμετείχαν 31 από τα 33 μέλη.

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

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
1 9 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ Ο Υ

ΕΛΕΝΗ 
20)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
21)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Στην  συν εδρίαση συμμετείχε
ο Δήμαρχος κος Νικόλαος
Μελετίου.

Στη συν εδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καμπόλη, υπάλ-
ληλος του Δήμου, για την  τήρη-
ση των  πρακτικών .

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμ-
ης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε
την  έναρξη  της συνεδρίασης
σύμφωνα με τις διατάξεις τις δια-
τάξεις της παρ. β του άρθρου 78
του Ν.4954 και με τις διατάξεις
της παρ. 7, του άρθρου  67, του
Ν. 3852/2010, η οποία  αντικα-
ταστάθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 74,  του Ν.4555/2018
(ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018), και
εισηγούμενος το 1ο   ΕΚΤΟΣ
θέμα της   ημερήσιας διάταξης με
τίτλο: «Λήψη απόφασης επί της
12/2022 απόφασης Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής με θέμα «έγκρι-
ση  της τροποποίησης του Β2
Σταδίου της οριστικής μελέτης
του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου Ασπροπύργου και της
αντίστοιχης ΣΜΠΕ σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. πρτ. 29768/06-07-
2022 εισήγηση της
Δ/νσηςΠολ/μίας & Τ.Υ», έθεσε
υπόψη των μελών  την υπ αριθμ
12/2022 απόφαση της Επτρο-
πής Ποιότητας Ζωής, με ΑΔΑ:
6ΗΥΞΩΨΝ-ΦΗ7,     η οποία επι-
συνάπτεται στην παρούσα
απόφαση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτ-
ηση μεταξύ των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου, των
οποίων οι   απόψεις και τοποθε-
τήσεις τους αναλυτικά, είναι
καταγεγραμμένες στα απομαγ-
νητοφωνημένα πρακτικά της
συνεδρίασης. 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά
την προαναφερόμενη διαδι-
κασία και αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση – πρόταση του

Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ.
Τσόκα, 
Την υπ αριθμ. 12/2022 απόφα-

ση της Επτροπής Ποιότητας
Ζωής, με ΑΔΑ: 6ΗΥΞΩΨΝ-ΦΗ7,
Τις διατάξεις  της παρ. β του

άρθρου 78 του Ν.4954 και με τις
διατάξεις της παρ. 67  του άρθρ-
ου 67,  του Ν. 3852/2010, η
οποία αντικαταστάθηκε  με τις
διατάξεις του άρθρου 74,  του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-
2018,
Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επι-

κεφαλής των δημοτικών παρα-

τάξεων, και την διαλογική
συζήτηση μεταξύ των μελών του
Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί
στα πλήρη απομαγνητοφωνημέ-
να Πρακτικά της Συνεδριάσεως

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «12/2022
απόφ ασης Επιτροπής Ποιότ-
ητας Ζωής με θέμα «έγκριση
της τροποποίησης του Β2
Σταδίου της οριστικής μελέτης
του Γεν ικού Πολεοδομικού
Σχεδίου Ασπροπύργου και της
αν τίστοιχης ΣΜΠΕ σύμφ ων α
με την  υπ’ αριθ. πρτ. 29768/06-
07-2022 εισήγηση της
Δ/ν σηςΠολ/μίας & Τ.Υ», τάχθη-
καν  είκοσι οκτώ (28) μέλη του
συμβουλίου, και ον ομαστικά οι
κ.κ.

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

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
1 9 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ Ο Υ

ΕΛΕΝΗ 
20)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
21)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
22)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
23)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
24)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
25)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
26)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
28)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΚΑΤΑ τάχθηκαν  τρία (3) μέλη
του συμβουλίου, και ον ομαστι-
κά οι κ.κ.

1)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
2)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

και 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει την  υπ αριθμ
12/2022 απόφ αση Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής με θέμα «έγκρι-
ση  της τροποποίησης του Β2
Σταδίου της οριστικής μελέτης
του Γεν ικού Πολεοδομικού
Σχεδίου Ασπροπύργου και της
αν τίστοιχης ΣΜΠΕ σύμφ ων α
με την  υπ’ αριθ. πρτ. 29768/06-
07-2022 εισήγηση της
Δ/ν σηςΠολ/μίας & Τ.Υ».

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθμό 138.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο Αθανάσιος Μαλισιόβας του Αναστασίου και

της Ιωάννας το γένος Παπαδημητρίου που γεν-
νήθηκε στην Λαμία Φθιώτιδας και κατοικεί στην
Ελευσίνα Αττικής και η Μαρία Συμπάρδη του
Αθανασίου και της Ελένης το γένος Μπαζίνη

που γεννήθηκε στην Ελευσίνα Αττικής και κατοι-
κεί στην Ελευσίνα Αττικής θα έλθουν σε γάμο

που θα γίνει στην Ελευσίνα Αττικής.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

αριθμ. 17ης / 2022
συν εδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .:117

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης
της υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφ α-
ση της Επιτροπής Ποιότητας

ζωής με θέμα: «Εκδίκαση
Εν στάσεων  2ης Αν άρτησης
Πολεοδομικής Μελέτης τμήμα-
τος της Ζών ης Χον δρεμπο-
ρίου Δήμου Ασπροπύργου,
σύμφ ων α με την  υπ’ αριθ.

πρτ. 19543/12-05-2022 εισήγ-
ηση της Δ/ν σης Πολεοδομίας

&  Τεχν ικών  Υπηρεσιών ».

Στον Ασπρόπυργο στην αίθ-
ουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ)   την 14η   Ιουλίου
έτους 2022, ημέρα Πέμπτη  και
ώρα 19:00 μ.μ.,  δια ζώσης & με
τηλεδιάσκεψη, συνήλθε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ασπρ-
οπύργου, ύστερα από την υπ’α-
ριθ. 30579/08-07-2022, έγγρα-
φη πρόσκληση του Προέδρου
Δημοτικού Συμβουλίου, κου
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ. ΤΣΟΚΑ,
σύμφωνα με την διαδικασία των
διατάξεων της παρ. β του άρθρ-
ου 78 του Ν.4954/2022 και των
άρθρων 67,  του Ν. 3852/2010,
η οποία αντικαταστάθηκε  με τις
διατάξεις του άρθρου 74,  του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-
2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
στην έναρξη της συνεδρίασης,
συμμετείχαν 30  μέλη του
Συμβουλίου. Στο συγκεκριμένο
θέμα, συνολικά  συμμετείχαν 30
από τα 33 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

1 9 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ ΟΥ
ΕΛΕΝΗ 

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

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
3)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Στην  συν εδρίαση συμμετείχε
ο Δήμαρχος κος Νικόλαος
Μελετίου.

Στη συν εδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καμπόλη, υπάλ-
ληλος του Δήμου, για την  τήρη-
ση των  πρακτικών .

Μετά τη διαπίστωση της
ν όμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος,
κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρ-
υξε την  έν αρξη της συν εδρία-
σης σύμφ ων α με την  διαδι-
κασία των  διατάξεων  των  άρθ-
ρων  67,  του Ν. 3852/2010, η
οποία αν τικαταστάθηκε  με τις
διατάξεις του άρθρου 74,  του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-
2018)και εισηγούμεν ος το 7ο
θέμα της   ημερήσιας διάταξης
με τίτλο:  «Λήψη απόφ ασης
της υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφ αση
της Επιτροπής Ποιότητας ζωής
με θέμα:  «Εκδίκαση Εν στά-
σεων  2ης Αν άρτησης Πολεο-
δομικής Μελέτης τμήματος της
Ζών ης Χον δρεμπορίου Δήμου
Ασπροπύργου, σύμφ ων α με
την  υπ’ αριθ. πρτ. 19543/12-05-
2022 εισήγηση της Δ/ν σης
Πολεοδομίας &  Τεχν ικών
Υπηρεσιών »» έθεσε υπόψη
των  μελών   την  υπ’ αριθ.
9/2022 απόφ αση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής  με ΑΔΑ:
6ΞΠ7ΩΨΝ-Ο6Ε, η οποία επι-
συν άπτεται

Ακολούθησε διαλογική συζήτ-
ηση μεταξύ των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου, των
οποίων οι   απόψεις και τοποθε-
τήσεις τους αναλυτικά, είναι
καταγεγραμμένες στα απομαγ-
νητοφωνημένα πρακτικά της
συνεδρίασης. 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε
το Δημοτικό Συμβούλιο να  απο-
φασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά
την προαναφερόμενη διαδι-
κασία και αφού έλαβε υπόψη

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

Την υπ’ αριθ.9 /2022 απόφα-
ση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής  με ΑΔΑ: 6ΞΠ7ΩΨΝ-Ο6Ε 

Τις διατάξεις των άρθρων 67,
του Ν. 3852/2010, η οποία αντι-
καταστάθηκε  με τις διατάξεις
του άρθρου 74,  του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-
2018,

Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επι-
κεφαλής των δημοτικών παρα-
τάξεων, και την διαλογική
συζήτηση μεταξύ των μελών του
Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί
στα πλήρη απομαγνητοφωνημέ-

να Πρακτικά της Συνεδριάσεως

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ   «της υπ’ αριθμ.
9/2022 απόφ ασης της Επιτρο-
πής Ποιότητας ζωής με θέμα:
«Εκδίκαση Εν στάσεων  2ης
Αν άρτησης Πολεοδομικής
Μελέτης τμήματος της Ζών ης
Χον δρεμπορίου Δήμου Ασπρ-
οπύργου, σύμφ ων α με την  υπ’
αριθ. πρτ. 19543/12-05-2022
εισήγηση της Δ/ν σης Πολεο-
δομίας &  Τεχν ικών  Υπηρε-
σιών », τάχθηκαν   είκοσι επτά
(27) μέλη του συμβουλίου, και
συγκεκριμέν α οι κ.κ.

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

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
1 9 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ ΟΥ

ΕΛΕΝΗ 
20)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
21)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
22)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
23)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
24)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
25)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
26)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΕΥΚΟ ψήφ ισαν  τρία (3)
μέλη του συμβουλίου, και συγκε-
κριμέν α οι κ.κ.

1)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
2)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Και 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίν ει την  υπ αριθμ 9/2022
απόφ αση της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής  με ΑΔΑ:
6ΞΠ7ΩΨΝ-Ο6Ε με θέμα:
«Εκδίκαση Εν στάσεων  2ης
Αν άρτησης Πολεοδομικής
Μελέτης τμήματος της Ζών ης
Χον δρεμπορίου Δήμου Ασπρ-
οπύργου, σύμφ ων α με την  υπ’
αριθ. πρτ. 19543/12-05-2022
εισήγηση της Δ/ν σης Πολεο-
δομίας &  Τεχν ικών  Υπηρε-
σιών » , η οποία επισυν άπτεται

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό 117.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ



Tετάρτη 20 Ιουλίου 2022                                     θριάσιο-5 

Ξεκίνησαν οι
εργασίες αντικατάστα-
σης χλοοτάπητα στο
Δημοτικό Στάδιο
«Κοσμάς Παπανικολά-
ου».

Μετά και τη σύμβαση
που υπεγράφη μεταξύ
του Δημάρχου Αργύρη
Οικονόμου και  του
αναδόχου, στις 24 Ιου-
νίου, οι  εργασίες
ξεκίνησαν εντός του
προβλεπόμενου χρο-
νοδιαγράμματος.

Οι εργασίες αντικατά-
στασης του χλοοτάπητα
θα συμβάλλουν στην
αναβάθμιση του αθλητι-
κού χώρου και φυσικά,
στην ασφαλέστερη και λειτουργικότερη διεξαγωγή
των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το προσεχές διάστημα
θα υπογραφεί και σύμβαση για την αντικατάσταση
του ταρτάν, η οποία έπεται χρονικά του χλοοτάπ-
ητα.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει όλες τις απαραίτητες
παρεμβάσεις στους αθλητικούς χώρους της πόλης
μας, με σκοπό το σύνολο των Δημοτών να μπορ-
εί να αθλείται σε σύγχρονους, ασφαλείς, δημόσιο-
υς αθλητικούς χώρους, ανοιχτούς για όλους.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου: «Με την αντικατάσταση του υπάρχον-
τος χλοοτάπητα και την επερχόμενη αντικατάσταση
του ταρτάν, θα παραδώσουμε στους αθλητές και
αθλούμενους συμπολίτες μας ένα γήπεδο-
στολίδι. 

Οι αθλητές του Δήμου μας είναι πολλοί και
οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για
εκείνους για να εξυπηρετούνται επαρκώς οι ανάγ-
κες τους. Θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο γήπεδο
ποδοσφαίρου, προσφέροντας ασφαλείς συνθήκες
άθλησης στους χρήστες».

Υπο πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά
που ξέσπασε εχθές λίγο μετά τις 14.30 στα
σύνορα Άνω Λιοσίων -Αχαρνών στη Λίμνη
στο ύψος του κτιρίου του¨συλλόγου Πον-
τίων “Η Τραπεζούντα” καίγοντας έκταση με
ξερόχορτα .

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμε-
τείχαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 9
άνδρες,μικρά πυροσβεστικά οχήματα και
υδροφόρες του Δήμου Φυλής ενώ ηπερ-

ιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας
από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ και της Δημοτικής
στυνομιάς του Δήμου Φυλής.

Επί τόπου από την πρώτη στιγμή βρέθη-
κε και συντόνισε τα κλιμάκια του Δήμου ο
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Φυλής Μιχάλης Οικονομάκης ενώ
την προσπάθεια συνέδραμε και ο Αντιδή-
μαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Αχαρνών Γιώργος Σιδηρόπουλος ο
οποίος έσπευσε στο σημείο. 

ΞΞεεκκίίννηησσαανν  οοιι  εερργγαασσίίεεςς  ααννττιικκααττάάσστταασσηηςς
χχλλοοοοττάάππηητταα  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣττάάδδιιοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Κλειστά τα Τμήματα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου
Φυλής από 30 Ιουλίου έως 4 Σεπτεμβρίου 

Εγγραφές για τη νέα σαιζόν από 17 Αυγούστου 

Φωτιά ξέσπασε στην Ελευσίνα
παραπλεύρως της Εθνικής Οδού 

– Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο 

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα
της Δευτέρας (18/7) στην  Ελευσίν α.

Συγκεκριμέν α εκδηλώθηκε επί της εθν ικής
οδού Αθην ών  Κορίν θου στο ρεύμα προς
Ασπρόπυργο πλησίον  του κέν τρου διασκέδα-
σης «Μεζεδοπεν ιές». 

H άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής
απέτρεψε τα χειρότερα. 

Οι αρχές έκλεισαν  εγκαίρως  την  έξοδο πριν
τη Χαλυβουργική που οδηγεί στον  κυκλικό
κόμβο της οδού Γέλας, ωστε ν α μην  δημιουργ-
ηθεί κομφούζιο και ν α διευκολυν θει το έργο
της πυρόσβεσης .

Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Λίμνη Α. Λιοσίων
– Έγκαιρη παρέμβαση πυροσβεστικής και Δήμου

απέτρεψαν την επέκτασή της 



Σ
την αντιπλημμυρική θωράκιση της οδού Κορινθ-
ιακού Κόλπου στην Δημοτική Κοινότητα Άνω
Λιοσίων προχώρησε ο Δήμος Φυλής, με την

κατασκευή νέου αγωγού συλλογής ομβρίων υδάτων και την
τοποθέτηση 60 νέων φρεατίων υδροσυλλογής.

Το έργο έγινε με ίδιους πόρους του Δήμου
Φυλής και εντάσσεται στο πλαίσιο των πολ-
υεπίπεδων ενεργειών που δρομολογήθη-
καν ή είναι σε εξέλιξη από τη Διοίκηση του
Χρήστου Παππού για την προστασία των
πολιτών και των περιουσιών τους από τον
κίνδυνο πλημμυρικών  φαινομένων.

Συγκεκριμένα στην οδό Κορινθιακού Κόλ-
που αναβαθμίστηκαν τα δυσλειτουργικά
φρεάτια και προστέθηκαν δεκάδες νέα ενώ
κατασκευάστηκε εξ αρχής νέος αγωγός υδρ-
οσυλλογής ο οποίος συνδέθηκε με τον κεν-
τρικό αγωγό της Αιγαίου Πελάγους. Το έργο
ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο με
την ασφαλτόστρωση όλης της οδού Κορινθ-
ιακού Κόλπου. 

Με το έργο αυτό περιορίζον ται τα
πλημμυρικά φαινόμενα που παρουσιάζει η
οδός Γεωργίου Παπανδρέου στο κέντρο
των Άνω Λιοσίων και προστατεύονται οι
κάθετοι παρακείμενοι οδοί ενώ αποφορτίζε-
ται και η ποσότητα νερού που έφτανε χαμ-
ηλά στην Αιγαίου Πελάγους λίγο πιο κάτω
από το το ύψος του Δημοτικού Κολ-
υμβητηρίου.

Παράλληλα στην επάνω πλευρά της Κορ-
ινθιακού Κόλπου μετά και τη διασταύρωσή
της με την Αιγαίου Πελάγους η τοποθέτηση
αγωγού υδροσυλλογής και νέων φρεατίων
προστατεύει το κτίριο του συλλόγου Πον-
τίων “Η Τραπεζούντα” και τις παρακείμενες
ιδιοκτησίες στη Λίμνη Άνω Λιοσίων και
κυρίως το Ειδικό Γυμνάσιο από τα στάσιμα
νερά που συγκεντρώνονταν στην περιοχή
και παρέμεναν επί ημέρες.

“Μόλις ολοκληρώθηκε άλλο ένα σημαντικό
έργο, στην κατεύθυνση της αντιπλημμυρι-

κής προστασίας της περιοχής μας. Με όπλο
την μεγάλη πλέον εμπειρία μας και την
τεχνογνωσία μας στην Τεχν ική Υπηρεσία
συνεχίζουμε τον σχεδιασμό σύγχρονων
και ασφαλών έργων υλοποιώντας το πρόγρ-
αμμα και τις κατευθύνσεις του Δημάρχου
μας Χρήστου Παππού” υπογράμμισε ο Αντι-
δήμαρχος Τεχν ικών  Έργων  Θανάσης
Σχίζας.  

“Το έργο αυτό, είναι ένας ακόμη σημαν-
τικός κρίκος, της μεγάλης αλυσίδας των
έργων που έχουμε ήδη κατασκευάσει ή δρο-
μολογήσει, στο πλαίσιο των προσπαθειών
μας για την πλήρη αντιπλημμυρική θωράκι-
ση της περιοχής μας. Το έργο στην Αιγαίου
Πελάγους και τα συμπληρωματικά έργα
έχ ουν  βελτιώσει αισθητά την  ασφάλεια
και την  καθημεριν ότητα των  κατοίκων
στη Δροσούπολη και τη Λίμν η.
Συν εχ ίζουμε τις παρεμβάσεις μας στην
Πην ειού και τις κάθετες οδούς με υπε-
υθυν ότητα,προγραμματισμό και

ταχ ύτητα όπως και σε άλλες
περιοχ ές  του Δήμου μας μέχ ρι
ν α αν τιμετωπίσουμε όλα τα
προβλήματα σε κάθε γειτον ιά”
υπογραμμίζει ο Δήμαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Η μελέτη του έργου και η
επίβλεψή του έγιν ε από την
Τεχ ν ική Υπηρεσία του Δήμου
Φυλής. 
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Μ
ια   πολύ ευχ άριστη  βραδιά
πρόσφερε στο κοιν ό, η  θεατρι-
κή παράσταση ΤΟ ΚΑΡΕ ΤΟΥ

ΕΡΩΤΑ. 
Μια όμορφη και καλοστημέν η κωμωδία

του αξέχ αστου  Κώστα Πρετεν τέρη,  του
θεατρικού συγγραφέα, σεν αριογράφου
και δημοσιογράφου  που  σατίρισε με
χ αρακτηριστικό τρόπο, αλλά κυρίως με
ήθος και σεβασμό, τους Έλλην ες.

Έξυπν οι διάλογοι,  καλογραμμέν οι
χ αρακτήρες ,  παρεξηγήσεις , κωμικές
καταστάσεις  και αβίαστο γέλιο, σε μια
διαχ ρον ική ελλην ική κωμωδία, πραγμα-
τικό αν τίδοτο στη σκληρή καθημεριν ότ-
ητα.

Έν ας  θίασος  καταξιωμέν ων  και
ταλαν τούχ ων  καλλιτεχ ν ών  , όπως
Ελέν η Φιλίν η, ο Μάκης  Πατέλης, ο
Θοδωρής Ρωμαν ίδης, ο Οδυσσέας

Σταμούλης  κ.ά., μας  χ άρισε έν α αν έ-
μελο και διασκεδαστικό δίωρο, που είχ α-
με όλοι αν άγκη. 

Η παράσταση  διοργαν ώθηκε από το
Πν ευματικό Κέν τρο του Δήμου μας και
φιλοξεν ήθηκε   στο Αν οιχ τό Θέατρο
Αγροκηπίου, την  Κυριακή 17 Ιουλίου.

Σύμφων α με δήλωση της Προέδρου
του Πν ευματικού Κέν τρου, κ. Γεωργίας
Πηλιχ ού, «Ήταν  έν α σύν τομο ταξίδι
πίσω στην  ξέν οιαστη και πολύχ ρωμη
δεκαετία του ’70, εκεί που όλα ήταν  πιο
αν έμελα και αθώα. 

Ευχ αριστούμε θερμά τους δημότες
που τίμησαν  με την  παρουσία τους την
παράσταση μας, και ας ευχ ηθούμε έν α
καλό καλοκαίρι σε όλους, ορίζον τας το
επόμεν ο ‘ραν τεβού’ μας, πολύ σύν τομα
!»

Το «Καρέ του έρωτα» δρόσισε 
το Ανοιχτό Θέατρο Αγροκηπίου

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ
ΤΑ 30.000 ΕΥΡΩ 17 ΙΟΥΛ 2022 | 20:15
Fuel Pass 2: Tέλος Ιουλίου οι αιτήσεις 

Τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα στον ιστότοπο gov.gr για το Fuel Pass 2. Σύμφ-
ωνα με όσα γίνονται γνωστά, οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό από

τις αρχές Αυγούστου με τα 180 λίτρα το τρίμηνο να αντιστοιχούν, κατά μέσο όρο, σε περίπου 600 χιλιόμετρα
μηνιαίως.

Το ατομικό εισόδημα με βάση τη φετινή φορολογική δήλωση δεν μπορεί να ξεπερνά τα
30.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας.
Έτσι για ζευγάρι φθάνει τα 33.000 ευρώ για ένα παιδί τα 36.000 ευρώ για δύο παιδία τα 39.000
ευρώ, για τρία παιδιά τα 43.000 ευρώ και ούτω καθεξής με ανώτατο όριο τα 45.000 ευρώ ανε-
ξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών. Με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια οι δυνητικοί δικαι-
ούχοι είναι 3,1 εκατομμύρια από τα 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

Νέος αγωγός με 60 επιπλέον φρεάτια 
για την αποσυμφόρηση ομβρίων
σε κέντρο, Δροσούπολη και Λίμνη 
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Αποχαιρετιστήριο μήνυμα του
απερχόμενου Διευθυντή Δ. Ε.

Δυτικής Αττικής

Μ
ε την ανα-
κ ο ί ν ω σ η
από το

Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκε-
υμάτων των νέων
Διευθυντών Δευτε-
ρ ο β ά θ μ ι α ς
Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ,
ολοκληρώνεται  η
διετής θητεία μου
ως Διευθυντής
Δ ε υ τε ρ ο βάθ μ ι ας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής. 

Υπήρξε για μένα μια πολύ δύσκολη διετία
λόγω της πανδημίας, γεμάτη αγωνίες, συγκινή-
σεις, εντάσεις και πολλή δουλειά. Μου δόθηκε
όμως η ευκαιρία να συνεργαστώ με όλους τους
εμπλεκόμενους στο χώρο της εκπαίδευσης και
να κατανοήσω τα προβλήματα, τις δυσκολίες και
τη μεγάλη ευθύνη που απορρέει από μια τόσο
σημαντική θέση στην ιεραρχία της εκπαίδευ-
σης.

Σήμερα, τους αποχαιρετώ όλους με μεγάλη
συγκίνηση -ανθρώπινο άλλωστε-, με την
πεποίθηση και την ικανοποίηση ότι επιτέλεσα
το καθήκον μου στο ακέραιο, με υπευθυνότητα,
ξεπερνώντας πολλές φορές τις αντοχές μου. 

Προσπάθησα κάθε φορά να αμβλύνω καταστά-
σεις και να κρατήσω ένα ήρεμο κλίμα συνερ-
γασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων
φορέων έχοντας ως γνώμονα πάντα το συμφέρ-
ον της εκπαίδευσης και το καλό των συναδέλφ-
ων και των μαθητών μας στις σχολικές μονάδες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς
όλους όσοι βοήθησαν να φέρουμε εις πέρας το
έργο αυτό. 

Καταρχάς τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής
Αττικής κ. Ελευθέριο Κοσμόπουλο, τον Διε-
υθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννη
Κάππο, καθώς και τα στελέχη της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης για την άψογη συνεργασία. 

Τους συναδέλφους στη Διεύθυνση Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής που
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, αλλά και τους
συναδέλφους στις σχολικές μονάδες, Διευθυ-
ντές, καθηγητές και τα Διοικητικά Συμβούλια
των ΕΛΜΕ Δ. Αττικής. 

Θερμές ευχαριστίες στους εκπροσώπους της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, για
την έμπρακτη συμπαράσταση στα θέματα που
ανέκυψαν και τις λύσεις που προώθησαν για
την εκπαίδευση στη Δ. Αττική. 

Να ευχαριστήσω θερμά τον Ιατρικό σύλλογο
και το Θριάσιο Νοσοκομείο για την αμέριστη
συμπαράστασή τους. 

Ακόμη, ευχαριστώ εγκάρδια και τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης για την συνεισφορά τους
στον τομέα της άμεσης και σωστής πληροφόρη-
σης μαθητών και γονέων.

Τέλος, εύχομαι καλή θητεία και κάθε επιτυχία
στα νέα τους καθήκοντα, στη νέα Διευθύντρια
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  και στη νέα
Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σας ευχαριστώ όλους. 

Με εκτίμηση
Δρ. Αθαν άσιος Νικολόπουλος

Φορτηγό πλοίο κατέπλευσε στο Λιμάνι ΕλευσίναςΦορτηγό πλοίο κατέπλευσε στο Λιμάνι Ελευσίνας
μετά από επιχείρηση αποκόλλησης στη Κέαμετά από επιχείρηση αποκόλλησης στη Κέα

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής εν ημερώθηκε στις

00:36 της Τρίτης (19/7/22) για προσάραξη
του φορτηγού-οχ ηματαγωγού πλοίου
«Καπετάν  Χρήστος» με 11μελές πλήρωμα,
22 φορτηγά και 20 επιβαίν ον τες στη
θαλάσσια περοχ ή ν ότια της Κέας.

Άμεση ήταν  η κιν ητοποίηση του Λιμεν ι-
κού όπου έσπευσε έν α ρυμουλκό και
στελέχ η του Λιμεν ικού Σώματος εν ώ στο
σημείο βρέθηκε και έν α παραπλέον
πλοίο. Στην  περιοχ ή έπν εαν  βοριάδες
εν τάσεως 6 μπορφόρ.

Μετά από τρεις ώρες, το «Καπετάν
Χρήστος» αποκολλήθηκε και λίγο μετά τις
6 το πρωί κατέπλευσε και προσέδεσε
στον  Λιμέν α Ελευσίν ας όπου αποβιβά-
στηκαν  οι επιβάτες και αυτοκίν ητα.

Τ
ο Μέγαρο Μουσι-
κής Αθηνών σε
συνεργασία με

τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δημιούργ-
ησε ένα από τα
μεγαλύτερα κέντρα
φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων στην Ελλά-
δα, με συνολικά 10
σταθμούς φόρτισης,
στον υπόγειο χώρο
στάθμευσης του
Μεγάρου Μουσικής.
Αυτή η φιλική προς το
περιβάλλον νέα υπηρ-
εσία παρέχεται δωρε-
άν τους τρεις πρώτο-
υς μήνες, σε όλους
όσους σταθμεύουν στο
πάρκινγκ του Μεγάρ-
ου, εξυπηρετώντας
ταυτόχρονα την
ευρύτερη περιοχή του
κ έ ν τ ρ ο υ .  

Οι συγκεκριμέν οι
σταθμοί φόρτισης ηλεκ-
τρικών  οχ ημάτων  εν αλ-
λασσόμεν ου ρεύματος
(AC), ον ομαστικής
ισχ ύος 22 kW ο καθέ-
ν ας, έχ ουν  τοποθετηθεί
στο δεύτερο επίπεδο
(P2) του υπόγειου
χ ώρου στάθμευσης του 

Μεγάρου Μουσικής
Α θ η ν ώ ν .  

Πρόκειται για έν α έργο
που θα βελτιώσει τις υφι-
στάμεν ες υποδομές του
εμβληματικού κτιρίου της
π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ς ,
στηρίζον τας την  βιώσιμη
κιν ητικότητα των  επισ-
κεπτών  και των  εργαζο-
μέν ων  του Οργαν ισμού
Μεγάρου Μουσικής Αθη-
ν ώ ν .

Το έργο περιλαμβάν ει
όλες τις απαιτούμεν ες
εργασίες για την  εγκατά-
σταση και τη σύν δεση
των  σταθμών  με την
υφιστάμεν η υποδομή
του Μεγάρου και την
εφαρμογή ElpeFuture
ChargenGo για την
εύκολη εξυπηρέτηση
των  χ ρηστών  και, φυσι-
κά, πληροί όλες τις
προβλεπόμεν ες διεθν είς
και ελλην ικές προδιαγρα-
φές και απαιτήσεις ασφ-
αλείας. Με την  έν ταξή
τους στο δίκτυο
σταθμών  φόρτισης
ElpeFuture ChargenGo,
οι διαθέσιμες θέσεις στο
Μέγαρο θα εμφαν ίζον ται
online στην  εφαρμογή 

κιν ητού. Οι τιμές
ορίζον ται σύμφων α με
το τιμολόγιο της
ElpeFuture ChargenGo,
με τη χ ρέωση ν α ξεκιν ά
από 01/11/2022. 

Ο κύριος Σπύρος Κια-
ρτζής, Διευθύν ων
Σύμβουλος της
ElpeFuture και Διευθυ-
ν τής Νέων  Τεχ ν ολογιών
και Εν αλλακτικών
Πηγών  Εν έργειας του
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αν έφερε
σχ ετικά με τη ν έα συν ε-
ργασία: «Ο εν εργειακός
μ ε τ α σ χ η μ α τ ι σ μ ό ς
βρίσκεται στο επίκεν τρο
της στρατηγικής του
Ομίλου ΕΛΠΕ για την
επίτευξη βιώσιμης αν ά-
πτυξης. Διευκολύν ουμε,
εμπράκτως, την  εθν ική
προσπάθεια για μια
δίκαιη μετάβαση και
υποστηρίζουμε τις εν αλ-
λακτικές μορφές κιν -
ητικότητας, μέσα και έξω
από τον  αστικό ιστό. Η
συν εργασία με το Μέγα-
ρο Μουσικής, που απο-
τελεί τοπόσημο Πολιτι-
σμού για τη χ ώρα μας,
συμβαδίζει με την  ξεκάθ-

αρη βούληση της
ElpeFuture ν α ηγηθεί
στον  τομέα των  υπηρε-
σιών  ηλεκτροκίν ησης,
αξιοποιών τας τεχ ν ο-
λογία αιχ μής και προσφ-
έρον τας στον  Έλλην α
καταν αλωτή πρωτοπορ-
ιακά προϊόν τα και και-
ν οτόμες “πράσιν ες”
υπηρεσίες που θα
καλύπτουν  τις σύγχ ρο-
ν ες αν άγκες του. Η
εποχ ή της ηλεκτρ-
οκίν ησης είν αι ήδη εδώ
και μας εμπν έει όλους». 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Μεγάρου Μουσικής
Αθην ών  κύριος Νίκος
Πιμπλής, δήλωσε: «Το
Μέγαρο προσφέρει τους
χ ώρους του για τη δημιο-
υργία του μεγαλύτερου
κέν τρου φόρτισης ηλεκ-
τροκίν ητων  οχ ημάτων
στο κέν τρο της Αθήν ας,
υπογραμμίζον τας με
αυτό τον  τρόπο την
πρόθεσή του ν α συν ει-
σφέρει έμπρακτα τόσο
στην  προστασία του
περιβάλλον τος και τη
μείωση του εν εργειακού
αποτυπώματός του
συν ολικά, όσο και στην
εξυπηρέτηση και εν θ-
άρρυν ση των  επισκε-
πτών  του ν α χ ρησιμο-
ποιούν  αυτοκίν ητα λιγό-
τερο εν εργοβόρα και
περισσότερο οικολογι-
κ ά » .

Για περισσότερες
πληροφορίες σχ ετικά με
το δίκτυο ElpeFuture
ChargenGo, μπορείτε
ν α επισκεφτείτε το
https://elpef uture.gr/ ή
ν α κατεβάσετε το app
από το App Store ή το
Google Play .

Πληροφορίες για τις
τιμές στάθμευσης στο
πάρκιν γκ του Μεγάρου
ε δ ώ :  

https://www.megaron.
gr/parking-megarou/

ΕΛΠΕ - ΜΕΓΑΡΟ: Νέα Υπηρεσία Φόρτισης
Ηλεκτρικών ΙΧ από ElpeFuture



Σ
ε αναβρασμό βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό η
τοπική κοινωνία της Ελευσίνας αλλά και η ευρύτε-
ρη περιοχή της Δυτικής Αττικής με αφορμή το απα-

ράδεκτο σχέδιο «εξυγίανσης» για τα Ναυπηγεία Ελευ-
σίνας. 
Οι εργαζόμεν οι στα Ναυπηγεία Ελευσίν ας τα τελευταία 15

χ ρόν ια έχ ουν  καταστεί έρμαιο άστοχ ων  επιλογών  από τους
Κρατούν τες αλλά και από τους ιδιοκτήτες, βιών ον τας συν θ-
ήκες εξαθλίωσης. 
Και όμως όλοι αυτοί οι άν θρωποι, παρά τα μεγάλα προβλή-
ματα που έχ ουν , κρατούν  «ζων ταν ά» και λειτουργικά τα

Ναυπηγεία καταθέτον τας την  τεχ ν ογν ωσία τους στην  ν αυπήγηση πλοίων  του Πολεμικού
Ναυτικού. 
Τις προηγούμεν ες μέρες κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σχ έδιο Νόμου με τίτλο
«Εξυγίαν ση Ναυπηγείων  Ελευσίν ας». 
Ως αν τιπροσωπευτικός πολιτικός φορέας της Δυτικής Αττικής, δηλών ουμε προς κάθε

κατεύθυν ση, ότι βρισκόμαστε αταλάν τευτα στο πλευρό των  εργαζομέν ων  και των  οικογε-
ν ειών  τους. Συμφων ών τας και εμείς πως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΧΩΡΙΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, κυβέρν ηση, κόμματα και ν έος ιδιοκτήτης, οφείλουν  ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΟΥΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ αλλά και ν α συμπεριλάβουν  τρία (3) προαπαιτούμεν α στο Νομοσχ έδιο για την
εξυγίαν ση και την  διάσωση των  Ναυπηγείων :

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: 
1. Η  καταβολή των  δεδουλευμέν ων  των  εργαζομέν ων
2. Η διασφάλιση των  θέσεων  εργασίας 
3. Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

Γν ωστοποιούμε ότι αποστείλαμε επιστολή προς τον  Πρόεδρο μας κ. Αν δρουλάκη Νίκο,
τον  Γραμματέα κ. Σπυρόπουλο Αν δρέα αλλά και στην  Κοιν οβουλευτική Ομάδα του κόμ-
ματός μας, ζητών τας τους ν α αν τιδράσουν  και ν α εν  κατακλείδι ν α μην  ψηφίσουν  έν α
Νομοσχ έδιο εάν  σε αυτό δεν  θα περιλαμβάν ον ται τα τρία (3) προαπαιτούμεν α που αν αφ-
έρουμε παραπάν ω. 
Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ  ν α αφουγκραστεί τις αν τιδρά-

σεις των  εργαζομέν ων  και την  αν ησυχ ία των  τοπικών  κοιν ων ιών  της Δυτικής Αττικής,
απέν αν τι σε έν α Νομοσχ έδιο που έτσι όπως προωθείται από την  Κυβέρν ηση και τον
Υπουργό Αν άπτυξης  λειτουργεί σε βάρος των  εργαζομέν ων  και όταν  εφαρμοστεί θα δημιο-
υργήσει «εργασιακή ζούγκλα».  

Η Νομαρχ ιακή Επιτροπή Δυτικής Αττικής
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Ο
λοκληρώθηκαν  οι διαδικασίες
αν οιχ τόχ ρωμης επικάλυψης
στο τούν ελ «Θησέας» στην

Κακιά Σκάλα, με τους οδηγούς ν α
κιν ούν ται πάν ω σε μία εν τυπωσιακή
άσπρη άσφαλτο.

Πάν ω από άσπρη άσφαλτο
κιν ούν ται εδώ και λίγες ώρες τα οχ ήμα-
τα στην  οδική σήραγγα «Θησέας» στην
περιοχ ή της Κακιάς Σκάλας, με την
Ολυμπία Οδό ν α αν ακοιν ών ει την
ολοκλήρωση του έργου της αν οιχ τόχ ρ-
ωμης επικάλυψης, η οποία δίν ει μια εξο-
λοκλήρου διαφορετική όψη στο οδόστρ-
ωμα.

«Επιστρέφον τας στην  Αθήν α θα
διασχ ίσετε έν α… διαφορετικό, π ιο
φωτειν ό, τούν ελ. Επεν δύουμε στις
“πράσιν ες” υποδομές, πρωτοπορούμε
στην  οδική ασφάλεια!», αν αφέρεται
χ αρακτηριστικά σε αν ακοίν ωση της
Ολυμπίας Οδού.

Υπεν θυμίζεται ότι οι επεμβάσεις στο
τούν ελ «Θησέας» στην  περιοχ ή της
Κακιάς Σκάλας, αφορούν  μία πιλοτική
εν έργεια που πραγματοποιείται από
την  Ολυμπία Οδό, στο πλαίσιο της
εφαρμογής του πολυεπίπεδου πλάν ου
της για βιώσιμη αν άπτυξη.

Ειδικότερα, τοποθετήθηκε αν ακλα-
στικός εξοπλισμός (μάτια γάτας) κάθε
10 μέτρα κατά μήκος του κρασπέδου

και στις δύο πλευρές της σήραγγας, εν ώ
για ν α διατηρηθεί η αν τίθεση διαγραμ-
μίσεων  στο ν έο αν οιχ τής απόχ ρωσης
οδόστρωμα εφαρμόστηκε έν ας συν δυα-
σμός μαύρου πλαισίου με διακεκομμέν η
λευκή γραμμή στο εσωτερικό του.

Η αν οιχ τόχ ρωμη ασφαλτόστρωση
έχ ει ως στόχ ο την  αξιοποίηση των
θετικών  συν επειών  των  αν ακλαστικών
χ αρακτηριστικών  των  αν οιχ τόχ ρωμων
οδοστρωμάτων  σε σχ έση με τα σκουρ-

όχ ρωμα, διατηρών τας πάν τοτε τα λει-
τουργικά χ αρακτηριστικά της επιφάν ει-
ας κύλισης σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, η εφαρμογή μιας ειδικής
επιφαν ειακής επίστρωσης στο οδόστρ-
ωμα μιας σήραγγας έχ ει ως αποτέλεσμα
τον  ελαφρύ χ ρωματισμό του υφιστάμε-
ν ου ασφαλτοτάπητα και συν επώς τη
μείωση του απαραίτητου επιπέδου λαμ-
πρότητας στη σήραγγα με θετικό περι-
βαλλον τικό αν τίκτυπο στη λειτουργία

της.Πρόκειται για μια πολλά υποσχ ό-
μεν η πρακτική, η οποία μέχ ρι σήμερα
έχ ει εφαρμοστεί τόσο στην  Γερμαν ία
και την  Αυστρία, σε σήραγγα μήκους
μεγαλύτερου των  1.000 μέτρων , όσο
και ευρέως στη Γαλλία, όπου η εφαρμο-
γή επιφαν ειακών  επικαλύψεων  που
κάν ουν  φωτειν ότερη την  επιφάν εια
των  σηράγγων  έχ ει δώσει εδώ και
πολλά χ ρόν ια εξαιρετικά αποτελέσμα-
τα.

Ο θετικός περιβαλλον τικός
αν τίκτυπος αυτής της πρακτικής είν αι
διττός και προκύπτει αφεν ός από τη
μείωση της καταν άλωσης εν έργειας,
αφετέρου από την  αποφυγή αν τικατά-
στασης του ασφαλτοτάπητα, όπου και
τα δύο μεταφράζον ται σε μείωση των
εκπομπών  διοξειδίου του άν θρακα και
είν αι σύμφων α με την  περιβαλλον τική
πολιτική και τις δεσμεύσεις των
μετόχ ων  της Ολυμπίας Οδού (VINCI
Concessions, Hochtief  PPP Solutions,
AVAX, TERNA, AKTOR) για το κλίμα
και την  κυκλική οικον ομία.

Σημαν τικά αποτελέσματα αν αμέν ον -
ται και στο επίπεδο οδικής ασφάλειας,
όπου η πιο αν οιχ τόχ ρωμη επιφάν εια
οδοστρώματος αν αμέν εται ν α δημιο-
υργήσει έν α πιο άν ετο οδηγικό περι-
βάλλον .

Αθηνών Κορίνθου: Βάφτηκε άσπρη η άσφαλτος στην σήραγγα της Κακιάς Σκάλας 
Επιστρέφοντας στην Αθήνα θα διασχίσετε ένα... διαφορετικό τούνελΕπιστρέφοντας στην Αθήνα θα διασχίσετε ένα... διαφορετικό τούνελ

Η συνεχεια από σελ. 2

ΒΙΠΕ Σχιστού: Δ/ντης
Φορέα Διαχείρισης ΒΙΠΕ
κ. Χρήστος Γαβρίλης

ΒΙΠΕ Βόλου: Πρόεδρος
Φορέα Διαχείρισης κα
Ιωάννα Κιντά

ΕΔΑ-Φυσικό αέριο:
CEO ΕΔΑ Ντρούκας Ιωάν-
νης

Εργολάβος έργων
Πάρκου : Χρήστος
Ματσάγκος

Μεταξύ άλλων από
τον ΣΒΑΠ ο κ. Θεοδωρό-
πουλος Σταύρος,
μίλησε για τη  σημασία
του χωροταξικού για τις
επιχειρήσεις και της
οργάνωσης τους μέσω
Φορέων Διαχείρισης σε
Επιχειρησιακά Πάρκα
και Διαχειριστικών
Αρχών σε Επιχειρήσεων
εκτός πάρκων όπως στις
Άτυπες Βιομηχανικές
Συγκεντρώσεις . 

Από ΠΑΣΕΒΙΠΕ ο κ.
Γεώργιος Γιαννίτσης
μίλησε για τις  τροποποιή-
σεις του Ν. 3982/2011 και
τη σημασία υιοθέτησης
από την πολιτεία των
θέσεων της ΠΑΣΕΒΙΠΕ  σε
ότι αφορά τα Επιχειρησια-
κά Πάρκα με έμφαση στη
αυτοδιαχείρισή από τις 

επιχειρήσεις. Ανέφερε
επίσης παραδείγματα
σύγκρισης μεταξύ Επιχει-
ρησιακών Πάρκων με
αυτοδιαχειριζόμενους και
μη Φορείς Διαχείρισης. 

Από ΒΙΠΕ Βόλου  η κ.
Κιντά Ιωάννα αναφέρθηκε
στους αυτόδιαχεριζόμενο-
υς από τις επιχειρήσεις
Φορείς Διαχείρισης στα
Επιχιειρισακά- Βιοτεχνικά
Πάρκα ως επιτυχημένο
μοντέλο. Προχώρησε
επίσης στην παρουσίαση
αποτελεσμάτων του Πάρ-
κου Βόλου της παρούσας
(αυτοδιαχείριση) με την
παλιά κατάσταση , το
συγκλονιστικά χαμηλότε-
ρο κόστος και τα θεαματι-
κά αποτελέσματα παρ-
οχών προς τις επιχειρή-
σεις 

Από ΠΑΣΕΒΙΠΕ : ο Γεν.
Γραμ.  Πάρης Γραβου-
νιώτης, προχώρησε στην
περιγραφή των μεγάλων
δυσκολιών που αντιμε-
τωπίζουν οι Επιχειρήσεις
του πάρκου Κομοτηνής
λόγο του ότι ο Φορέας
Διαχείρισης δε διαχειρίζε-
ται από τις επιχειρήσεις
του πάρκου. 

Από ΕΔΑ-Φυσικό Αέριο
ο κ.  Ντρούκας Ιωάννης
μίλησε για τις τάσεις
τιμών αερίου αλλά και την 

εκδήλωση ενδιαφέρον-
τος για εγκατάσταση δικ-

τύου φυσικού αερίου και
εξέταση του ενδεχόμενου
υποσταθμού εντός του
ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων,  υπο-
στηρίζοντας την προοπτι-
κή συνεργασίας της ΕΔΑ
με το ΔΑΙΔΑΛΟ.

Ο Εργολάβος έργων
Πάρκου : Χρήστος
Ματσάγκος τέλος,  μίλησε
για την πορεία έργων
Πάρκου και τα σημεία που
υπάρχει η δυνατότητα να
συνδεθούν  άμεσα οι
επιχειρήσεις στο δίκτυο
αποχέτευσης. 

Τα Θέματα της ημερή-
σιας διάταξης ήταν τα
εξής: 

1) Ο Ν. 3982/2011 , οι
τροποποιήσεις του. Προβ-
λήματα διαχείρισης και
επιλογή μοντέλου ΦΔ 

2) Φυσικό αέριο στο
πάρκο

3) Πορεία έργων πάρ-
κου

4) Ψήφισμα συμμε-
τοχής του ΔΑΙΔΑΛΟΥ στην
ΠΑΣΕΒΙΠΕ 

5) Ψήφισμα υπέρ αυτό-
διαχειριζόμενου ΦΔ στο
ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων σε
συνεργασία με το Δ.
Φυλής 

6) Ψήφισμα για προτά-
σεις επί του Ν. 3982/2011 –
ταυτόχρονη λειτουργία
ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ , διευκόλ-
υνση λειτουργίας ΕΔΕΠ 

Τα ψηφίσματα περά-
σαν όλα παμψηφεί

Ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Δυτικής Αττικής ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΗΜΑ
ΑΛΛΑΓΗΣ για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
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Συνήλθε τη Δευτέρα 18 Ιουλίου σε τακτι-
κή συνεδρίαση το ΔΣ της ΚΕΔΕ, για θέμα-
τα επικαιρότητας που απασχολούν την
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κατά τη συνεδρίαση
ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τα
εξής θέματα:

Έργο Οδικής Ασφάλειας από το
Ταμείο Ανάκαμψης

Αναφερόμενος στην πρόσκληση για
υποβολή προτάσεων για το έργο Οδικής
Ασφάλειας που χρηματοδοτείται από το
Ταμείο Ανάκαμψης το χαρακτήρισε ως
εξαιρετικά σημαντικό έργο.

«Τα ασφαλτικά των πόλεών μας, τόνισε,
είναι διαλυμένα από τα έργα για το αέριο,
υδρεύσεις, αποχετεύσεις, οπτικές ίνες,
αλλαγή και υπογειοποίηση δικτύων. Και
ως οδική ασφάλεια δεν πρέπει να νοείται
μόνο αυτή για τα αυτοκίνητα, αλλά και για
τα δίκυκλα, αφού πάρα πολλά τροχαία
γίνονται μέσα στις πόλεις. Όλα αυτά έχουν
δημιουργήσει εξαιρετικά δύσκολες συνθή-
κες στις περισσότερες πόλεις που έχουν
τέτοια δίκτυα. Τα δικά μας χρήματα δεν
φτάνουν τα χρήματα σε καμία περίπτωση
να τα αποπληρώσουμε».

Σημείωσε ότι η πρόσκληση είναι μεν στη
σωστή κατεύθυνση, ωστόσο δημο-
σιεύτηκε μέσα στο καλοκαίρι, που ούτως
οι άλλως οι υποστελεχωμένες τεχνικές
υπηρεσίες των δήμων δεν είναι σε πλήρη
λειτουργία.

«Σίγουρα θα πρέπει να δοθεί παράταση
είπε, αλλά με δεδομένο ότι και οι Περιφέρ-
ειες έχουν δικαίωμα υποβολής προτά-
σεων και σύμφωνα με πληροφορίες ένα
μεγάλο ποσό έχει ήδη καλυφθεί, θα πρέ-
πει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες και
κυρίως να ζητήσουμε περισσότερα χρή-
ματα για ασφαλτικά.

Πρέπει να επιμείνουμε να προκύψουν
και άλλα χρήματα, διότι δεν βλέπω πιο
δόκιμο χρηματοδοτικό εργαλείο από το
Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να μπο-
ρέσουμε να φτιάξουμε πόλεις οι οποίες θα
είναι ασφαλείς για όλους».

Smart ΔΕΥΑ

Σε αντίστοιχη ετοιμότητα κάλεσε τους
Δήμους και για το νέο έργο που ανα-
κοινώθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης σε συνεννόηση με την
ΕΔΕΥΑ. Πρόκειται για τις «smart» ΔΕΥΑ,
που προϋπολογίζεται τουλάχιστον τα 50
εκ. ευρώ και είναι κατά αντιστοιχία με το
smart που βγήκε για τους δήμους.

Επιχορήγηση των δήμων από το
ΥΠΕΣ με 90 εκ. ευρώ για την κάλυψη
δαπανών, λόγω αύξησης του ενεργεια-
κού κόστους.

Ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι η
ΚΕΔΕ είχε ζητήσει η κατανομή του ποσού
στους Δήμους να γίνει σύμφωνα με τα κρι-
τήρια κατανομής των ΚΑΠ και όχι με βάση
τα στοιχεία που καταχωρούνται στο Παρ-
ατηρητήριο του υπουργείου Εσωτερικών,
έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν προβλή-
ματα, τα οποία τελικά δεν αποφεύχθηκαν,
τονίζοντας ωστόσο ότι δεν αμφισβητεί το
γεγονός πως πρόθεση του υπουργείου
Εσωτερικών ήταν να υπάρξει δίκαιη κατα-
νομή, σε σχέση με τα πραγματικά έξοδα
τα οποία έγιναν από τους Δήμους αυτό το
διάστημα.

Ωστόσο, είπε, ο τρόπος που έγινε η
κατανομή είχε ως αποτέλεσμα να υπάρ-
ξουν ζητήματα σε σχέση με το ποσό που
καταβλήθηκε τελικά. Χαρακτηριστικότερα
ακραία παραδείγματα ήταν οι Σέρρες και η
Ξάνθη, όπου τα ποσά που τους κατανε-
μήθηκαν ήταν αρκετά λιγότερα από αυτό
που περίμεναν οι δημοτικές αρχές «όχι
γιατί δεν είχαν τα ίδια έξοδα, και αμφιβάλ-
λω αν υπήρχαν δήμοι που είχαν πολύ
λιγότερα αναλογικά έξοδα σε σχέση με
άλλους, αλλά γιατί προφανώς είτε
υπάρχουν λειτουργίες των δήμων σε νομι-
κά πρόσωπα, είτε απλά δεν μπορούσαν
να πληρώσουν την ώρα εκείνη τα τιμολό-
για που υπήρχαν».

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι η ΚΕΔΕ
θα επιμείνει ώστε να εξασφαλιστεί ένα
ακόμη σχετικά μικρό ποσό που χρειάζεται
και που θα φέρει όλους τους Δήμους εντός
του πλαισίου κατανομής που θεωρήθηκε
δικαιότερο από την Ένωση.

Ανακοίνωσε δε ότι θα υπάρξει συνάν-
τηση της ΕΔΕΥΑ για το θέμα της
ενίσχυσης των ΔΕΥΑ, με τον αναπληρωτή
υπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη «για
να δούμε πώς θα καταφέρουμε και τις
ΔΕΥΑ της χώρας να αντέξουν στα αυξημέ-
να ενεργειακά κόστη. Τον τρόπο τον έχο-
υμε βρει και τον έχουμε προτείνει» ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά.

Ενοίκια σχολικών κτιρίων

Μετά την οικονομική επιβάρυνση των
Δήμων για μισθολογικές δαπάνες σχο-
λικών καθαριστριών, ο νέος τρόπος από-
δοσης στους δήμους των ποσών για την
κάλυψη των ενοικίων των σχολικών
κτιρίων με την ενσωμάτωσή τους στους
ΚΑΠ, κρύβει νέα οικονομική επιβάρυνσή
τους, καθώς διαπιστώνεται ότι σε ορισμέ-
νους Δήμους τα ποσά είναι λιγότερα από
τις απαιτούμενες δαπάνες.

«Και άρα», όπως τόνισε ο πρόεδρος της 

ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, «θα
πρέπει κάποιοι Δήμοι να πληρώσουν για
τα ενοίκια ως μη οφείλαν, όπως έγινε και
με τις σχολικές καθαρίστριες. Ξεκαθαρίζο-
υμε όμως ότι φέτος δεν θα πληρώσει
κανένας δήμος ούτε για τα ενοίκια ούτε για
τις σχολικές καθαρίστριες, αν τα χρήματα
που παίρνουμε δεν φτάνουν. 

Γιατί έτσι πως εξελίσσεται η υπόθεση
δεν θα είναι ακραίο, σε επόμενη φάση, να
μας πουν να πληρώσουμε και τους εκπαι-
δευτικούς…».

Ναυαγοσώστες

Στο ζήτημα της ναυαγοσωστικής κάλ-
υψης η κατάσταση, όπως σημείωσε ο κ.
Παπαστεργίου, επαναλαμβάνεται και
φέτος η ίδια ιστορία.

Οι Δήμοι δεν βρίσκουν ναυαγοσώστες,
ενώ το κόστος έχει εκτοξευτεί και τα χρή-
ματα που έχουν δοθεί στους Δήμους για
αυτό τον σκοπό δεν φτάνουν.

Σε καταγραφή που είναι σε εξέλιξη από
την ΚΕΔΕ στους 54 δήμους, από τους 136
συνολικά, περίπου το 20% δεν έχει καταφ-
έρει να βρει ναυαγοσώστες, παρότι έγιναν
όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες.

Ενώ το μηνιαίο κόστος ενός πύργου
κυμαίνεται από 7.000 έως 10.000 ευρώ,
όταν πριν κόστιζε 2.800 ευρώ το μήνα.
Καταλήγοντας για το θέμα ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ τόνισε: «Ας μας ακούσουν επιτέλο-
υς οι αρμόδιοι και ας γυρίσουμε στο προη-
γούμενο Π.Δ. για να μπορέσουν οι Δήμοι
να υποστηρίξουν με ρεαλιστικό τρόπο την
ναυαγοσωστική πολιτική».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης
Παπαστεργίου δεν παρέλειψε να ευχαρι-
στήσει τον Άγγελο Μπίνη, τον απερχόμενο
διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,
για την εξαιρετική συνεργασία της ΚΕΔΕ
με την Αρχή σε καίρια ζητήματα της Αυτο-
διοίκησης.

Ο κ. Παπαστεργίου εξέφρασε τα
συλλυπητήρια του για την απώλεια του
Νίκου Παπαγεωργίου, ευεργέτη της Κεν-
τρικής και Βόρειας Ελλάδας και εκ των
ιδρυτών του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
του οποίου αποτέλεσε και χρηματοδότης.

Έρχεται καύσωνας από
την Παρασκευή 22 Ιου-
λίου", προειδοποιεί ο
μετεωρολόγος Γιάννης
Καλλιάνος μέσω ανάρτ-
ησής του σημειώνοντας
ωστόσο ότι στη χώρα μας
δεν πρόκειται να εμφανι-
στούν φαινόμενα
αντίστοιχα με αυτά που
παρατηρούνται στην Δυτι-
κή Ευρώπη.

Όπως σημειώνει, από
την Παρασκευή 22 Ιουλίου και στη συνέχεια φαίνεται ότι
τουλάχιστον για 3-5 ημέρες θα μας επισκεφτούν αυτές οι
θερμές αέριες μάζες. Ο υδράργυρος στη χώρα μας, κατά
τη διάρκεια αυτού του καύσωνα, θα αγγίξει τους 40-41°C
και τοπικά ακόμη και τους 42°C στις ευπαθείς στη ζέστη
περιοχές.

Παράλληλα, τονίζει ότι δεν θα σημειωθούν ακραίες θερ-
μοκρασίες στην Αττική. "Μπορεί να έρχεται καύσωνας
αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα σημειωθούν στην Αττι-
κή θερμοκρασίες ακραίες. Για παράδειγμα, αν διατηρηθ-
ούν τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, δεν θα δούμε πιθ-
ανότατα στην Αθήνα θερμοκρασίες που θα υπερβαίνουν
τους 40-41°C".

Στο ερώτημα αν μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στις
προγνώσεις για τις θερμοκρασίες, σημειώνει τα εξής:
"Ασφαλώς, μπορεί να υπάρξουν κάποιες μικροαλλαγές

ως προς τις μέγιστες
θερμοκρασίες ή ως
προς τη διάρκεια αυτού
του καύσωνα. Όλα αυτά
όμως θα ξεκαθαρίσουν
στα μέσα της προ-
σεχούς εβδομάδας. Η
γενική εικόνα όμως είναι
αυτή".

Όπως γράφει ο Γιάν-
νης Καλλιάνος: "Εδώ
και 10 ημέρες σας είχα
δώσει την συγκεκριμένη

ημερομηνία. Και μάλιστα σας είχα πει : Σε αντίθεση με
όλα όσα ειπώθηκαν ότι τις προηγούμενες ημέρες θα μας
επισκεπτόταν δήθεν ο ακραίος καύσωνας της Ισπανίας,
αυτό δεν θα γίνει. 

Από τις 22 Ιουλίου και μετά φαίνεται ότι θα έρθει
περαιτέρω ζέστη

Ο γνωστός μετεωρόλογος απαντά και στο ερώτημα αν
θα είναι ένας θανατηφόρος καύσωνας όπως αυτός της
Ισπανίας. "Η απάντηση είναι όχι! Θα είναι ένας κλασσικός
ελληνικός καύσωνας, η διάρκεια του οποίου ακόμη δεν
μπορεί να προσεγγιστεί με ακρίβεια και που θα επηρεά-
σει την Ιταλία, κομμάτι της Ελβετίας και της Αυστρίας, όλα
τα Βαλκάνια (και την Ελλάδα επομένως), τα ανατολικά και
Νότια της Τουρκίας και την Κύπρο".

ΚΚΕΕΔΔΕΕ::  ««ΑΑππααιιττοούύννττααιι  εεππιιππλλέέοονν  ππόόρροοιι..  
ΟΟιι  δδήήμμοοιι  δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  κκααλλύύππττοουυνν  τταα  εεννοοιικκίίαα  ττωωνν  σσχχοολλιικκώώνν

κκττιιρρίίωωνν  κκααιι  νναα  ππλληηρρώώννοουυνν  ττιιςς  σσχχοολλιικκέέςς  κκααθθααρριισσττρριιεεςς»

ΠΠρροοςς  ννέέαα  ππααρράάτταασσηη;;
ηη  υυπποοββοολλήή  ττωωνν  

φφοορροολλοογγιικκώώνν  δδηηλλώώσσεεωωνν  
Δεν έχουν υποβληθεί ακόμη 1,5 εκατ.

Συνεχίζεται η αργή υποβολή των φορολο-
γικών δηλώσεων, με τους φορολογούμενο-
υς να μην έχουν δώσει ακόμα εντολή στους

λογιστές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το πιθανότερο σενάριο είναι το Υπουργείο Οικονο-
μικών να αναγκασθεί να παρατείνει τις προθεσμίες,
καθώς εκκρεμούν περίπου 1,5 εκατομμύρια δηλώσεις
που δεν έχουν υποβληθεί. Ο χρόνος που απομένει είναι
ελάχιστος και συγκεκριμένα 10 ημέρες, κάτι που
σημαίνει ότι πρέπει να υποβάλλονται κάθε ημέρα μέχρι
τις 29 Ιουλίου περίπου 150.000 δηλώσεις.

Οι λογιστές ζητούν παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. 

Σημειώνεται ότι οι λογιστές ζητούν παράταση έως τις
30 Σεπτεμβρίου. 

Ωστόσο, πηγές του υπουργείου Οικονομικών αναφέρ-
ουν ότι παράταση θα είναι μικρότερη σημειώνοντας ότι:
"όσο και να παραταθούν οι δηλώσεις οι φορολογούμενοι
θα κληθούν να πληρώσουν και τις προηγούμενες
δόσεις".

Έρχεται καύσωνας διαρκείας με 42 βαθμούς
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Γ’ ΕΘΝΙΚΗ: Οι αλλαγές στον τρόπο Γ’ ΕΘΝΙΚΗ: Οι αλλαγές στον τρόπο 
διεξαγωγής του νέου πρωταθλήματοςδιεξαγωγής του νέου πρωταθλήματος

Μία σημαντική αλλαγή θα
ισχύει από την νέα αγωνι-
στική περίοδο στο πρωτά-
θλημα της Γ’ Εθνικής.

Μέχρι και την αγωνιστική
περίοδο που έληξε κάθε

ομάδα είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει στην ενδεκάδα
(μέχρι και) τέσσερις ξένους ποδοσφαιριστές.

Από τη νέα σεζόν (2022-23) είναι υποχρεωτική η αναγραφή
στο φύλλο αγώνα και η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε
σωματείου και καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα εννέα (9)
ποδοσφαιριστών που δικαιούνται να αγωνίζονται στις
ελληνικές εθνικές ομάδες. Αρα μέχρι και δύο ξένοι επιτρέ-
πονται στην ενδεκάδα.

Για τις αγωνιστικές περιόδους 2022–2023 και 2023–2024 επι-
τρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα έως τεσσάρων (4)
ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις
ελληνικές εθνικές ομάδες, από τους οποίους θα επιτρέπεται
να αγωνίζονται έως δύο (2) ηλικίας κάτω των 28 ετών (γεν-
νηθέντες πριν την 01.01.1994). Μπορεί μια ομάδα δηλαδή να
έχει παραπάνω ξένους στο δυναμικό (με βάση τα προβ-
λεπόμενα από τους λοιπούς σχετικούς κανονισμούς), αλλά
από φέτος να παίζουν στη διάρκεια του αγώνα μόνο δυο και
με ηλικιακό περιορισμό!

Επίσης κατά την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023 είναι
υποχρεωτική η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα πέντε (5) ποδο-
σφαιριστών κάτω των 21 ετών, οι οποίοι απαραιτήτως θα
πρέπει να δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνι-
κές ομάδες και να είναι γεννηθέντες έως το 2002.

Τέλος επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα και η χρη-
σιμοποίηση συνολικά έως πέντε (5) ποδοσφαιριστών
ηλικίας άνω των 33 ετών. Διευκρινίζεται ότι για το πρωτάθλ-
ημα της περιόδου 2022-2023 οι γεννηθέντες πριν από την
01.01.1990 εντάσσονται σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Επιστροφή στο σπίτι του
ο Παναγιώτης Σκλιάς

Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. ανακοινώνει
την επιστροφή του Παναγιώτη Σκλιά στην ομάδα.
Ο 22χρονος Ελευσίνιος πορτιέρο ύστερα απο ενα

χρόνο δανεισμού στον Μεγαρικό επιστρέφει δυναμικά
και θα είναι στη διάθεση του Ανδρέα Σκεντζου για τη

νέα χρονιά.
Παναγιώτη η διοίκηση σου εύχεται υγεία, δύναμη και

πολλές επιτυχίες!

Aκαδημία Ερμή Ανω Λιοσίων:
Ετήσιο Μνημόσυνο 

του Διονύση Κυριακόπουλου

Ετήσιο
Μν ημόσυν ο θα
πραγματοποιηθεί
για τον  θάν ατο
του

πολυαγαπημέν ου μας Διον ύση Κυριακόπουλου και
την  συμπλήρωση εν ός χ ρόν ου την  Κυριακή 24/7.
Σας προσκαλούμε ν α προσευχ ηθούμε όλοι μαζί για
την  αν άπαυση της ψυχ ής του Σάκη, στην  θεία

Ξεκίνησαν οι εργασίες
στο στάδιο Κοσμάς

Παπανικολάου

Ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατά-
στασης του χλοοτάπητα στο
Δημοτικό Στάδιο Κοσμάς Παπα-
νικολάου, έτσι ώστε όλα να είναι
έτοιμα για την έναρξη της αγωνι-
στικής σεζόν!
Προσεχώς, υπογράφετε και η
σύμβαση για την αντικατάσταση
του ταρτάν.
Με σκοπό την ασφάλεια αλλά και
την πρόσβαση όλων των συμπο-
λιτών στον αθλητισμό, το επόμε-
νο διάστημα θα παραδοθεί στην πόλη ένα γήπεδο-στολίδι.

Μια ακόμα προσθήκη στο
ρόστερ o Πανελευσινιακός ΑΟΚ

Ο Γιάννης Μπουρίτης γεννημένος το 2004,
προέρχεται από το εφηβικό του Ιωνικού Νίκαιας,
έχοντας προπονητή αυτά τα χρόνια τον coach
Βούλγαρη.
Με ύψος 192 εκατοστά αγωνίζεται εύκολα ως
point-shooting guard!
Ευχόμαστε στον Γιάννη να είναι υγιής και να έχει
μια γεμάτη αγωνιστική χρονιά με το ΣΤΑΧΥ στο
στήθος !

Πήρε τον Ανέστη Πουλικίδη
ο Απόλλωνας Ποντίων

Αλλη μια σπουδαία μεταγραφή πραγματοποίησε
η ομάδα του Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου
πήρε τον 34χρονο (1988) Ανέστη Πουλικίδη που
αγωνιζόταν στον Εθνικό Πανοράματος και στον
ΑΟ Ζωφριάς.
Ο έμπειρος αμυντικός Πόντιος στην καταγωγή
δίνει την ψυχή του στο γήπεδο θα δώσει πολλές
λύσεις στην άμυνα της νέας του ομάδας.
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Φ
ωτιά ξέσπασε κον τά στο Νταού Πεν τέλης το
απόγευμα της Τρίτης. Η εστία ήταν  πολύ
μεγάλη και κατέκαψε τα σύν ορα της Πεν τέλης με

το Πικέρμι.Επίσης, στις φλόγες έχ ουν  παραδοθεί τα
πρώτα σπίτια στην  Πεν τέλη καθώς η φωτιά ξέφυγε
εξαιτίας και των  ισχ υρότατων  αν έμων  που έπν εαν
στην  περιοχ ή. 

Απώλειες έχ ει η πυροσβεστική δύν αμη που επιχ ειρεί
στα πύριν α μέτωπα, καθώς οι άν εμοι στην  περιοχ ή
πν έουν  θυελλώδεις. Οι ριπές του αν έμου φτάν ουν
μέχ ρι και τα 8 μποφόρ και αυτό κάν ει ιδιαίτερα
επικίν δυν ες τις συν θήκες ιδιαίτερα για τα πιο μικρά και
ευέλικτα πυροσβεστικά αεροσκάφη, όπως τα Air
Tractors.
Στο σημείο έσπευσαν  24 πυροσβέστες με 12 οχ ήμα-

τα, καθώς επίσης 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Ωστόσο πολύ σύν τομα εν ισχ ύθηκαν  και  επιχ ειρ-
ούσαν  αργά το βράδυ 50 πυροσβέστες με 19 οχ ήματα,
2 ομάδες πεζοπόρο, 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
ν Εν τολή εκκέν ωσης του Ντράφι δόθηκε προς τους
κατοίκους μέσω του 112, καθώς οι φλόγες άγγιξαν  τα
πρώτα σπίτια η πυρκαγιά, εν ώ οι ισχ υροί άν εμοι
δυσχ έραιν αν  αρκετά το έργο της Πυροσβεστικής

Μιλών τας στην  κρατική τηλεόραση, ο εκπρόσωπος
Τύπου της Πυροσβεστικής αν αφέρθηκε σε τεράστια
κιν ητοποίηση ώστε ν α περιοριστεί το μετωπο. 
Συγκεκριμέν α ο Γιάν ν ης Αρτοποιός μίλησε για 11 αερ-

οσκάφη και 5 ελικόπτερα που θα επιχ ειρούσαν  στην
περιοχ ή μέχ ρι και τις 21:00 το βράδυ, μαζί με 78
Έλλην ες πυροσβέστες και 22 Ρουμάν ους.
Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, αν έφερε:

«Προσπαθούμε ν α κυκλώσουμε την  πυρκαγιά, ν α
πάμε σε όλη την  περίμετρο. 

Διακοπή κυκλοφορίας των  οχ ημάτων  στην  περιφερει-
ακή Πεν τέλης - Νέας Μάκρης

Παράλληλα, λόγω της φωτιάς, υπάρχ ει διακοπή της
κυκλοφορίας των  οχ ημάτων :

1. Στην  περιφερειακή οδό Πεν τέλης - Νέας Μάκρης
από το ύψος του ν οσοκομείου 414 ΣΝΕΝ έως τη θέση
Άγιος Πέτρος.
2. Στην  οδό Καλλισίων  και Παπαδιαμάν τη προς Ντρά-
φι.

Δραματικές στιγμές στην Πεντέλη: Εκκενώθηκε το Ντράφι 
Τιτάνια η μάχη των Πυροσβεστών


