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-  Μην  παρκάρετε στους δρόμους προς το
βουν ό εμποδίζον τας τα πυροσβεστικά

-  Καλέστε την  Αστυν ομία αν  δείτε ύποπτες
κιν ήσεις σσεελλ..  66
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Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 ΑσπρόπυργοςΧειρόγρα-
φα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’

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
Μαρτύρων Aκακίου Γεωργίου Ευγενίου Θεοδώρου
Θεοφίλου Iούστου Ματθαίου και Τροφίμου, Σύνα-

ξις υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Αρματίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΟΕΣαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιερά Οδός 22, 2105546448

MANΔΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
2105555844

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 29,
Ζεφύρι, 2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 328, 2102316792

Η φωτιά στα Μέγαρα έλαβε  ανησυχητικές διαστάσεις καθώς
διευρύνθηκε μετά τοΝαπόγευμα το πύρινο μέτωπο ενώ έγι-
ναν πολλές  αναφορές για σπίτια που υπέστησαν καταστρο-
φές  από τις φλόγες.

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε αμέσως συναγε-
ρμός , καθώς εκτός από τη μάχη στο μέτωπο της Πεντέλης,
χθες πυρινη κόλαση ξέσπασε  το μεσημέρι σε αγροτοδασική
έκταση στη Βέν ιζα Μεγάρων.

Οι πυροσβέστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες
για να περιορίσουν τις φλόγες ενώ  αρκετά σπίτια της περ-
ιοχής δεν γλίτωσαν από την πυρινη λαιλαπα.

Στη μάχη ρίχτηκαν  επίγειες και εναέριες δυνάμεις ενώ
στην περιοχή έπνεαν χθες βόρειοι άνεμοι 4-7 μποφόρ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά
εκδηλώθηκε λίγο πριν  τις 2:00 το μεσημέρι και έχει γίνει αίτημα
προληπτικής εκκένωσης της περιοχής Ζάχουλη.

Στο σημείο από την πρώτη στιγμή επιχειρούσαν  95 πυρ-
οσβέστες με 34 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7
αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα λειτουργεί
για εναέριο συντον ισμό.

Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Λευ-
τέρης Κοσμόπουλος, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, έχουν γίνει
αναφορές για ζημιές σε σπίτια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας πυροσβέστης
αντιμετώπισε  αναπνευστικά προβλήματα από τα μεγάλα
σύννεφα καπνού.

Έχει επίσης, διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην
ανώνυμο οδό, στο ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή
οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου προς Λούμπα και στην ανώνυμη
οδό από Άνω Αλεποχώρι προς Λούμπα.

Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση του χωριού Παπα-
γιαννέικα προς Μέγαρα

Νέο μήνυμα εστάλη από το 112 για εκκένωση του χωριού
Παπαγιαννέικα προς Μέγαρα. Η φωτιά σάρωσε μεγάλες  εκτά-
σεις δασικές και γεωργικές με ακαθάριστα λιόφυτα. Ο άνεμος
έφθανε τα 6 με 7 μποφόρ και μόλις έσβηνε μια εστία αναβε μια
άλλη  . 

Δήμαρχος Μεγαρέων: «Μάχη να κρατηθεί η φωτιά στη
ρεματιά»

«Η πυρκαγιά είναι μέσα σε μια ρεματιά», δήλωσε στο ο
δήμαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης Σταμούλης. «Φλέγεται η περ-
ιοχή ανάμεσα στη Λούμπα και στον οικισμό Ζάχουλη», πρό-
σθεσε ο κ. Σταμούλης και σημείωσε ότι ο οικισμός έχει διά-
σπαρτε κατοικίες.. Ανυπολογιστες οι ζημιές σε περιουσίες.

«Όσο περνάει η ώρα, η κατάσταση επιδεινώνεται επειδή
αυξάνεται και η ένταση του ανέμου.

Οι φλόγες έφτασαν στον κεντρικό δρόμο Μεγάρων - Αλε-
ποχωρίου, στη δεξιά μεριά, στο ρεύμα προς Αλεποχώρι»,
τόν ισε ο δήμαρχος Μεγαρέων.

«Όλες οι δυνάμεις προσπαθούν να μην φύγει η φωτιά από
τη ρεματιά», τόν ισε ο κ. Σταμούλης, λίγο πριν  τη δύση του
ηλίου .

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μεγα-
ρέων Κωνσταντίνο Φυλακτό το μέτωπο εκτείνεται στο ένα
χιλιόμετρο και εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα από το Αλε-
ποχώρι.

«Αλλάζει η φορά του ανέμου. Εκεί που τελειώνει η φωτιά
ξανά πάλι από την αρχή. Ενα χιλιόμετρο είναι το μέτωπο,
πέντε χιλιόμετρα πριν  το Αλεποχώρι» είπε ο κ. Φυλακτός .

Α
υτοψία στην  περιοχ ή του Αεροδρομίου πραγμα-
τοποίησε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης
Οικον όμου και ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών

Υπηρεσιών  Θαν άσης Μαυρογιάν ν ης, την  Τετάρτη 20
Ιουλίου.

Όπως διαπιστώθηκε, τα έργα αποχ έτευσης αγωγών
ομβρίων  υδάτων  βρίσκον ται σε πλήρη εξέλιξη.

Πρόκειται για έν α από τα έργα που αυτήν  την  περίο-
δο εκτελούν ται στην  περιοχ ή του Αεροδρομίου, το
οποίο είν αι και ζωτικής σημασίας τόσο για την  αν αβά-
θμιση της ποιότητας ζωής των  κατοίκων  όσο και για
την  ασφάλεια και προστασία αυτών  και των  περιου-
σιών  τους από πλημμυρικά φαιν όμεν α.

Σημειών εται, πως το έργο προβλέπει την  κατασκευή
αγωγών  ομβρίων  υδάτων , φρεατίων  υδροσυλλογής και
φρεατίων  επίσκεψης σε τμήματα της περιοχ ής Αεροδρ-
ομίου του Δήμου Ελευσίν ας, όπου παρατηρούν ται
έν τον α πλημμυρικά φαιν όμεν α.

Πιο συγκεκριμέν α, τα έργα αφορούν  στις οδούς στην
Μελίν ας Μερκούρη, Σιν ώπης, Μικράς Ασίας , με απο-
δέκτη τον  υπάρχ ον τα αγωγό στην  οδό Μητρ. Χρυσο-
στόμου Τραπεζούν τας και στην  οδό Κρήτης, με απο-
δέκτη τον  υπάρχ ον τα αγωγό στην  οδό Σαραν ταποτά-
μου.

Η σχ ετική μελέτη συν τάχ θηκε από την  Τεχ ν ική
Υπηρεσία του Δήμου μας, βάσει των  αν αγκών  της περ-
ιοχ ής και με γν ώμον α την  αν τιπλημμυρική της προ-
στασία, καθώς με αυτόν  τον  τρόπο θα αν τιμετωπι-
στούν  τα προβλήματα που δημιουργούν ται, κατά τη

διάρκεια ισχ υρών  βροχ οπτώσεων .
Όπως αν έφερε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης

Οικον όμου: «Στη σημεριν ή αυτοψία που κάν αμε με
τον  Αν τιδήμαρχ ο Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  Θαν άση
Μαυρογιάν ν η διαπιστώσαμε πως τα έργα τρέχ ουν
βάσει χ ρον οδιαγράμματος, με στόχ ο την  όσο το
δυν ατόν  αμεσότερη παράδοσή τους. Στόχος η πλήρης
ετοιμότητα της περιοχ ής σε περίπτωση εκδήλωσης
πλημμυρικών  φαιν ομέν ων .

Είν αι έν α από τα έργα που έλειπαν  από τη γειτον ιά
και η ολοκλήρωσή του θα προσφέρει ασφάλεια στους
κατοίκους της περιοχ ής, οι οποίοι και έχ ουν  βιώσει
σοβαρές πλημμύρες στο παρελθόν ».

ΠΥΡΙΝΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 
Εκκενώσεις χωριών και τιτάνια μάχη να μην 

εξαπλωθεί το μέτωπο στο Αλεποχώρι

ΣΣεε  ππλλήήρρηη  εεξξέέλλιιξξηη  τταα  έέρργγαα  ααπποοχχέέττεευυσσηηςς
οομμββρρίίωωνν  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑεερροοδδρροομμίίοουυ

Αυτοψία στην περιοχή πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ελευσίνας
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Τ
ο Νταού Πεν τέλης όπου ξέσπασε  η
μεγάλη πυρκαγιά και εξαπλώθηκε
λόγω των  θευλλωδών  αν έμων  ήταν

μία από τις περιοχ ές, που το Αστεροσκο-
πείο Αθην ών  είχ ε εν ημερώσει από τις 18
Ιουλίου ότι κιν δυν εύει για πυρκαγιά.

Σύμφων α με την  αν άρτηση που έκαν ε
το Αστεροσκοπείο το μεσημέρι της
Τετάρτης:

«Το σημείο έναυσης της πυρκαγιάς
που εξελίσσεται  στην Πεντέλη
εντοπίζεται σε μια από τις περιοχές
που είχαν επισημανθεί  ως πολύ
υψηλής επικινδυνότητας σύμφωνα με
το μοντέλο ημερήσιας πρόβλεψης
πυρκαγιάς της Επιχειρησιακής μονά-
δας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ που
εκδόθηκε στις 18 Ιουλίου 2022
(16:00).»

Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου 
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη δράση 

«Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας 
με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων»

Αστεροσκοπείο Αθηνών: 
Είχαμε ενημερώσει από 18 Ιουλίου για

κίνδυνο πυρκαγιάς στην Πεντέλη

Η ανάρτηση του Αστεροσκοπείου Αθηνών που υπενθυμίζει ότι 
οι αρχές ήταν ενήμερες για τον κίνδυνο φωτιάς στην Πεντέλη.

ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ
ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Άνδρας αυτοκτόνησε 
μόλις το σπίτι του

περικυκλώθηκε 
από τις φλόγες στην

Πεντέλη 

Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η φωτιά που ξέσπασε  στο Νταού Πεντέλης και
γρήγορα επεκτάθηκε στην βόρεια και ανατολική Αττική, ενώ η πυροσβεστική προ-
σπαθεί με όλες τις δυνάμεις της να την περιορίσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας 80 ετώνέδωσε τέλος στη ζωή του στο
σπίτι του που βρέθηκε περικυκλωμένο από τις φλόγες στην περιοχή ανάμεσα σε
Παλλήνη και Ανθούσα. Συγκεκριμένα το σπίτι που βρέθηκε ο νεκρός ήταν στην οδό
Μπάλτσα. Ο ηλικιωμένος, του οποίου το σπίτι είχε καεί τρεις φορές στο παρελθόν
από πυρκαγιές, έδωσε τέλος στη ζωή του, χρησιμοποιώντας περίστροφο.

Η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε χθες το πρωί από τις αστυνομικές δυνάμεις
που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Εκκενώσεις πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Αυξήθηκε ο αριθμός των τραυματιών από τη φωτιά στην Πεντέλη, καθώς από τρεις
τραυματίες, σε νοσοκομεία της Αττικής έχουν διακομισθεί μέχρι στιγμής 34 ασθε-
νείς.Ειδικότερα έχουν διακομισθεί 34 ασθενείς με ασθενοφόρα, Κινητές Ιατρικές
Μονάδες και Όχημα του ΕΤΙΚ (Ειδικό τμήμα Ιατρικής των Καταστροφών)  σε Νοσο-
κομεία ενώ έχουν παρασχεθεί πρώτες βοήθειες χωρίς διακομιδή σε 17 πολίτες.
Αναλυτικά:
1 στο Γ. Γεννηματάς,
5 στο Ιπποκράτειο,
23 στον Ερυθρό Σταυρό,
1 στο Σωτηρία,
1 στο ΚΑΤ ενώ 3 Πυροσβέστες με αναπνευστικά & ελαφρείς τραυματισμούς δια-
κομίσθηκαν στο 251 ΓΝΑ
Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης επισκέφθηκε το νοσοκομείο Γεν-
νηματά και ενημερώθηκε για την κατάσταση των ασθενών που προσήλθαν στο
νοσοκομείο και ειδικότερα για τον ασθενή που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμά-
των. Το νοσοκομείο παραμένει σε ετοιμότητα.

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου
Ασπροπύργου ενημερώνει ότι θα ξεκινή-
σει η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα
«Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προ-
σωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή
πιστοποίησης των αποκτηθεισών
γνώσεων»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνερ-
γους ηλικίας 18-50 ετών, απόφοιτους
Υποχρεωτικής και άνω εκπαίδευσης, οι
οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο
πρόγραμμα κατάρτισης (εκτός της Κοι-
νωφελούς Εργασίας) τα τελευταία 2 χρό-
νια.

Περιλαμβάνει:
Θεωρητική κατάρτιση 105 ωρών και

καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές
ενότητες που απαιτούνται για την επιτ-
υχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστο-
ποίησης security και την απόκτηση της
σχετικής Βεβαίωσης Κατάρτισης

Το Πιστοποιητικό αυτό είναι πλέον
Απαραίτητο Δικαιολογητικό για την έκδο-
ση ή/και ανανέωση της άδειας εργασίας
στον συγκεκριμένο επαγγελματικό
κλάδο.

Τρόπος Εκπαίδευσης:
To Πρόγραμμα προσφέρεται με

δυνατότητα παρακολούθησης μέσω
τηλεκατάρτισης (e-learning)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν όλοι οι
άνεργοι που πληρούν τις κάτωθι προϋ-
ποθέσεις:

Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(ΔΥΠΑ) (πρώην ΟΑΕΔ) κατά την ημερομ-
ηνία υποβολής της αίτησης (ενεργή
κάρτα ανεργίας)

Έχουν ηλικία από 18-50 ετών (να
έχουν γεννηθεί από το 1972 έως το
2004), δηλαδή κατά την υποβολή της
αίτησης να είναι άνω των 18 και έως 50
ετών

Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
Γυμνασίου).

Είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομο-
γενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης.

Για τους πολίτες κρατών μελών της
Ε.Ε., απαιτείται η γνώση της ελληνικής
γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2
Επίπεδο

Δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμ-
μα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα
τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη
δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

Τα οφέλη των συμμετεχόντων θα
είναι τα εξής:

Δωρεάν Παρακολούθηση Προ-
γράμματος Κατάρτισης και Απόκ-

τηση Βεβαίωσης Κατάρ-
τισης.

Επιδότηση των Παρ-
αβόλων Συμμετοχής στις
Εξετάσεις.

Απόκτηση Πιστοποιη-
τικού Επαγγελματικών
Γνώσεων και Προσόντων
από τον ΕΟΠΠΕΠ και
ΚΕΜΕΑ για την έκδοση
άδειας εργασίας ως Προ-
σωπικό Ιδιωτικής Ασφα-
λείας.

Οι ωφελούμενοι θα
λάβουν Εκπαιδευτικό 

Επίδομα  έως 525                    ευρώ
(μικτά).

Διασύνδεση με την Αγορά
Εργασίας

Για περαιτέρω πληροφορίες και
ενημέρωση για την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν  με το Γραφείο Απασχόλ-
ησης του Δήμου Ασπροπύργου στα
τηλέφωνα 2132006489 και 2105576704
καθημερινά από τις 9.00 π.μ. έως τις
17.00 μ.μ.

Συν εχ ιζεται στη σελ. 5



4-θριάσιο Πέμπτη 21 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 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΕΡΙΧΙΔΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ

ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕΓΚΕΛΙΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΟΝ

ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

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
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Η
σφράγιση του πρατηρίου έγιν ε τόσο για
ν οθεία, όσο και για λαθρεμπόριο καυ-
σίμων , καθώς διαπιστώθηκε πως προέ-

βη σε προσμίξεις σε ποσοστό άν ω του 47%.

"Λουκέτο" σε πρατήριο καυσίμων στον Ασπρ-
όπυργο, έβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς διαπιστώθηκε πως νόθε-
υε καύσιμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανα-
κοίνωση της ΑΑΔΕ, πρόκειται για πρατήριο καυ-
σίμων στην οδό Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο
πλησίον του νεκροταφείου της περιοχής.

Η σφράγιση του πρατηρίου έγινε τόσο για νοθ-
εία, όσο και για λαθρεμπόριο καυσίμων, καθώς
διαπιστώθηκε πως προέβη σε προσμίξεις σε
ποσοστό άνω του 47%.

Τα νοθευμένα καύσιμα θα απαντληθούν με ειδι-
κές διαδικασίες και με δαπάνες του ιδιοκτήτη του
πρατηρίου, κατά τη διάρκεια που αυτό θα είναι
σφραγισμένο, αλλιώς η εγκατάσταση δεν θα λειτο-
υργήσει μετά το πέρας της σφράγισής της.

Σημειώνεται πως πλέον η ΑΑΔΕ, τηρώντας το
πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων, δημοσιοποιεί  στον
ιστότοπό της για ένα έτος τα στοιχεία των παρα-
βατών, ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες.

Τα στοιχεία, που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της
ΑΑΔΕ είναι τα εξής:

Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού
προσώπου ή η επωνυμία του νομικού
προσώπου και ο διακριτικός του τίτλος.

Η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση.
Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφ-

ασης δημοσιοποίησης της παράβασης.
H περιγραφή της παράβασης.
Η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων που

εντοπίσθηκε.
Το χρονικό διάστημα της σφράγισης της εγκατά-

στασης.
Η τυχόν άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης

δημοσιοποίησης.
Ο αριθμός της απόφασης επί της προσφυγής και

η τυχόν άσκηση ενδίκων μέσων.

Σε πλήρη ετοιμότ-
ητα έχει τεθεί η Πολιτι-
κή Προστασία του
Δήμου Αχαρνών και
σε συνεργασία με
τους εθελοντές επ ιτ-
ηρούν όλο το Βόρειο
Τομέα λόγω των
ισχυρών ανέμων.

Ο μηχανισμός 

βρίσκεται σε εγρή-
γορση όλο το 24ωρο
γιατί οι καιρικές συνθ-
ήκες είναι δύσκολες.

Η σκέψη μας είναι
σε όσους δοκιμάζον-
ται αυτές τις δύσκολες
ώρες , τονίζεται σε
ανάρτηση του Δήμου.

Ασπρόπυργος: "Λουκέτο" σε πρατήριο 
καυσίμων για νοθεία και λαθρεμπόριο

Εκκενώσεις πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες

Από τις εκκενώσεις που έγιναν α) από τις Κατοικίες
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αρήτη» (Πεντέλης και
Τυρνάβου, Γέρακας), β) από το Κέντρο Ειδικών Ατόμων
η «Χαρά» (Πωγωνίου 2, Παλλήνη Αττικής) και από την
Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «Εφέστια» (Εθ. Αντι-
στάσεως 80, Γέρακ το ΕΚΑΒ διακόμισε σε Νοσοκομεία
μόνο τους φιλοξενούμενους που είχαν ανάγκη

3 στον οίκο ευγηρίας Θάλπη (Άγιος Στέφανος) ενώ οι
υπόλοιποι εκκενώθηκαν με ευθύνη της Πολιτικής Προ-
στασίας.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου
Παίδων Πεντέλης, Ηλίας Λιόλιος, μίλησε στο MEGA για
τις υπεράνθρωπες προσπάθειες εθελοντών και πυροσβε-
στών για την κατάσβεση της φωτιάς στο Παίδων.

Ο κ. Λιόλιος, μίλησε για τις συντονισμένες προσπάθει-
ες των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να περ-
ιοριστεί η φωτιά πέριξ του νοσοκομείου.

«Τα παιδιά βρίσκονται στα άλλα δύο νοσοκομεία, στα
άλλα δύο Παίδων, το «Αγλαΐα Κυριακού» και το «Αγία
Σοφία», μετά από τις συντονισμένες προσπάθειες της
διοίκησης, εκκενώθηκε και δεν είχαμε πρόβλημα, και τα
παιδιά και οι εργαζόμενοι. Έχουν μείνει πάνω οι υπεύθυ-
νοι ασφαλείας, για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Όσοι
άντρες δεν είναι σε άδεια, κλήθηκαν να βοηθήσουν και
είναι πάνω τώρα. Για ό,τι χρειαστεί. Κάθε χρόνο βγαίνει
άγημα για άνδρες  και γυναίκες που μπορούν να βοηθή-
σουν», ανέφερε αρχικά.

- Σε επιφυλακή Πυροσβέστες,
εθελοντές για τις μικρές εστίες

Σε ύφεση είναι πλέον τα πύρινα
μέτωπα Πεντέλης, με τους πυρο-
σβέστες να είναι σε επιφυλακή για
να σβήσουν όλες τις μικροεστίες.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν
την επιτήρηση των περιοχών και
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ
οι Ένοπλες Δυνάμεις και οι Δασικές
Υπηρεσίες συνδράμουν στη διά-
νοιξη ασφαλών ζωνών και λωρίδων

Παράλληλα, τα νοσοκομεία της
Αττικης ήταν και είναι σε απόλυτη
ετοιμότητα, όπως και το ΕΚΑΒ για
την αντιμετώπιση των όποιων
προβλημάτων προκύψουν.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επιθεωρεί και απο-
καθιστά ήδη τις βλάβες που παρουσιάστηκαν στο δίκτυο
του και τις κολώνες που κάηκαν.

Τέλος, όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, όλες οι
φάσεις των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν και
συνεχίζουν να πραγματοποιούνται υπό το συντονισμό
της διυπουργικής ομάδας (task force) Πολιτικής Προ-
στασίας.

ΙΣΑ: Αποστέλλει ιατρική βοήθεια και ασθενοφ-
όρα στις πληττόμενες από τις πυρκαγιές περιοχές

Στη διάθεση των πολιτών είναι και η τηλεφωνική Γραμ-
μή Υποστήριξης 1110, του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττι-
κής, στην οποία μπορούν να επικοινωνούν οι πυροπαθ-
είς συμπολίτες μας για την παροχή οδηγιών και ψυχολο-
γική υποστήριξη.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με εντολή του Προέδρ-
ου του Γ. Πατούλη, ενεργοποίησε χθες την Ομάδα
Έκτακτης Δράσης, του Συλλόγου και απέστειλε εθελον-
τές ιατρούς, με υγειονομικό υλικό για να δώσουν τις
πρώτες βοήθειες στις περιοχές που πλήττονται από την
πύρινη λαίλαπα. Παράλληλα τα ασθενοφόρα του ΙΣΑ, θα
βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης (Ηγουμέ-
νου Μακρυγιάννη 2), για να συνδράμουν τις δυνάμεις
του ΕΚΑΒ.

Στη διάθεση των πολιτών είναι και η τηλεφωνική Γραμ-
μή Υποστήριξης 1110, του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττι-
κής, στην οποία μπορούν να επικοινωνούν οι πυροπαθ-
είς συμπολίτες μας για την παροχή οδηγιών και ψυχολο-
γική υποστήριξη.

Σε επιφυλακή
η Πολιτική Προστασία
του Δήμου Αχαρνών 

“Η σκέψη μας είναι 
σε όσους δοκιμάζονται”



Τ
ην  προσοχ ή των  συν δημοτών
μας στα μέτρα προστασίας από τις
πυρκαγιές εφιστά, για ακόμα μια

φορά, ο Αν τιδήμαρχ ος Πολιτικής Προ-
στασίας Μιχ άλης Οικον ομάκης.

Επισημαίν ει ότι ο Δήμος βρίσκεται σε
διαρκή επιφυλακή, με συν εχ είς περι-
πολίες στις οποίες μετέχ ουν  και όλοι οι
Αν τιδήμαρχ οι, Αν απλ. Δήμαρχ οι, στε-
λέχ η του Δήμου και το προσωπικό της
Πολιτικής Προστασίας.

Ωστόσο, επισημαίν ει, ότι σε αυτή την
προσπάθεια πρέπει ν α συμβάλλουμε
όλοι, για ν α προστατέψουμε τη ζωή και
τις περιουσίες μας. 

Ειδικότερα ζητάει από τους συν δημό-
τες μας:

Να αποφεύγουν  εργασίες στην  ύπαιθ-
ρο με τροχ ό, ηλεκτροκόληση και άλλα
εργαλεία που μπορεί ν α προκαλέσουν
πυρκαγιά

Να μην  αν άβουν  ψησταριές και ν α μη

ρίχ ν ουν  πυροτεχ ν ήματα
Να κρατούν  αν οιχ τούς τους δρόμους

προς τους ορειν ούς όγκους , αποφ-
εύγον τας το διπλό παρκάρισμα, ιδιαίτερα
στις περιοχ ές Ζωφριάς, του Παν οράμα-
τος και της Φυλής

Να καλούν  αμέσως, σε περίπτωση

πυρκαγιάς, πρώτα την  Πυροσβεστική
στο 199 κι εν  συν εχ εία το Δήμο στον
πεν ταψήφιο 15691

Να καλούν  αμέσως την  Αστυν ομία στο
100, όταν  διαπιστών ουν  ύποπτες κιν ή-
σεις κον τά στους ορειν ούς όγκους.
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Τ
ου Αγίου Αιμιλιαν ού
(προστάτη των  παι-
διών  με δυσκολία

ομιλίας) στις 18/7 και ο Παν -
ηπειρωτικος Συν δεσμος
Ελευσίν ας συμμετείχ ε και
χ όρεψε παραδοσιακούς χ ορ-
ούς στις εορταστικές
εκδηλώσεις στον  ομών υμο
ν αό στον  Λόφο Σκουζέ.

Παν ηγυρικά ολοκληρώθη-
καν  οι εορταστικές
εκδηλώσεις επί τη ιερά
μν ήμη του αγίου μάρτυρος
Αιμιλιαν ού στον  μον αδικό
εν οριακό ν αό στην  Ελλάδα,
που βρίσκεται στον  Λόφο
Σκουζέ. Απόψε τελέσθηκε ο
μεθέορτος εσπεριν ός όπου
χ οροστάτησε ο Επίσκοπος
Ευρίπου κ. Χρυσόστομος με
τη συμμετοχ ή του πρωτο-
συγκελλου της Αρχ ιεπισκο-
πής Αθην ών  αρχ ιμαν δρίτη
Βαρν άβα Θεοχ άρη και
άλλων  ιερέων .

Τον  εσπεριν ό και την  λιτάν ευση της
εικόν ας παρακολούθησε ο τέως Πρόε-
δρος της Ελλην ικής Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος
είν αι συχ ν ός επισκέπτης και προσ-
κυν ητής, καθώς συν δέεται πν ευματικά
με τον  συγκεκριμέν ο ν αό. Παρόν τες
επίσης ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης
Κικίλιας, ο ο Περιφερειάρχ ης Αττικής
Γιώργος Πατούλης, ο εκπρόσωπος της
Κυβέρν ησης Άγγελος Συρίγος και ο βου-
λευτής Νικήτας Κακλαμάν ης στον  οποίο
ο προϊστάμεν ος του ν αού π. Νικόλαος

Αργυρόπουλος προσέφερε το ψωμί του
Αγίου Αιμιλιαν ού, με την  ευχ ή το
ελλην ικό κράτος ν α δείξει περισσότερη
μεριμν ά στα βασικά προβλήματα των
Ελλήν ων  πολιτών .

Από την  πλευρά του ο Επίσκοπος
Ευρίπου τόν ισε ότι άγιος Αιμιλιαν ός δεν
είν αι απλά εν α ιστορικό πρόσωπο που
μαρτύρησε, αλλά μια ζων ταν ή απόδειξη
ότι ο ο άν θρωπος δεν  ν ικιέται από τον
θάν ατο, παρά ζει αιών ια στην  βασιλεία
του Θεού μεσω της Αν αστάσεως του
Κυρίου.

ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ :
-  Μην παρκάρετε στους δρόμους προς το βουνό εμποδίζοντας τα πυροσβεστικά
-  Καλέστε την Αστυνομία αν δείτε ύποπτες κινήσεις

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
«ATTICA TV»

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :  114/20.07.2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο πρόεδρος της Δημοτικής
Επιχείρησης Τηλεόρασης

Δήμου Ασπροπύργου «ATTICA
TV»

Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1- Tου άρθρου 72, παρ. 1ε, του
Ν. 3852/10, “Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγρ-
αμμα Καλλικράτης”.
2- Tου άρθρου 20, του Π.Δ.
171/87, “Όργανα που αποφ-
ασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδι-
κές ρυθμίσεις σε θέματα έργων
που εκτελούνται από τους Οργα-
νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατά-
ξεις”.
3- Των άρθρων 192, παρ. 1, και
199, παρ. 2, του Ν. 3463/06,
“Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων”.
4- Του Π.Δ. 270/81, “Περί καθορ-
ισμού των οργάνων, της διαδι-
κασίας και των όρων διενέργειας
δημοπρασιών δι ’  εκποίηση ή
εκμίσθωση πραγμάτων των
Δήμων και Κοινοτήτων”. 
5- Του Ν. 2328/95, «Νομικό καθ-
εστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης
και της τοπικής ραδιοφωνίας,
ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλε-
οπτικής αγοράς και άλλες διατά-
ξεις».
6- Του Ν. 4339/2015, «Αδειοδότ-
ηση παρόχων περιεχομένου
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ελεύθερης λήψης».
7- Του Ν. 3592/2007, «Συγκέντρ-
ωση και αδειοδότηση Επιχειρή-
σεων Μέσων Ενημέρωσης και
άλλες διατάξεις». 
8- Του Π.Δ. 109/2010,  “Εναρμό-
νιση της ελληνικής ραδιοτηλεο-
πτικής νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L
95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, με την οποία κωδι-
κοποιήθηκαν οι διατάξεις της
Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298
της 17.10.1989) του Συμβουλίου,
όπως ίσχυε μετά την τελευταία
τροποποίησή της από την

Οδηγία 2007/65/ ΕΚ (ΕΕ L 332
της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου, για το συντονισμό ορισμέ-
νων νομοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των
κρατών μελών σχετικά με την
παροχή υπηρεσιών οπτικοακου-
στικών μέσων”. 
ως σήμερα ισχύουν.

Προκηρύσσει αν οικτό πλειοδο-
τικό διαγων ισμό για την  αν άθε-
ση της παραγωγής και διαχείρι-
σης ποσοστού του τριάν τα τοις
εκατό (30% ) του μην ιαίου χρό-
ν ου λειτουργίας του τηλεοπτικού
σταθμού «ATTICA TV» και της
οργάν ωσης και εκμετάλλευσης
του εμπορικού χρόν ου του, του
τηλεοπτικού σταθμού «ATTICA
TV», υπό τις προϋποθέσεις της
περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 1
του Ν. 2328/95 και των  όρων
που περιλαμβάν ον ται στη δια-
κήρυξη,  για τρία (3) χρόν ια. 

Πλειοδότης θα ανακηρυχθεί ο
προσφέρων το μεγαλύτερο
μηνιαίο ποσό. Το ποσό αυτό δεν
μπορεί να είναι μικρότερο των
15.000 ευρώ μηνιαίως (χωρίς
Φ.Π.Α.), πλέον η μηνιαία
δαπάνη για την DIGEA, όπως
προσδιορίζεται κάθε μήνα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγω-
νισμό, έχει κάθε φυσικό πρόσω-
πο ή εταιρεία, οιασδήποτε νομι-
κής μορφής, που ασκεί κατ’
επάγγελμα ανάλογες εργασίες,
το οποίο να πιστοποιείται από
το οικείο επιμελητήριο, και έχει
εμπειρία στην διαχείριση μέσων
μαζικής ενημέρωσης, κατά τους
όρους που καθορίζονται από
τους νόμους της χώρας της Ευρ-
ωπαϊκής Ενώσεως, στην οποία
είναι εγκατεστημένος.  Οι υποψή-
φιοι δεν πρέπει να εμπίπτουν σε
καμία από τις περιπτώσεις του
άρθρου 6, του Ν. 4339/2015,
«Αρνητικές προϋποθέσεις -
Ασυμβίβαστες ιδιότητες - Πόθεν
έσχες υποψηφίων». 
Η ανωτέρω εμπειρία καλύπτεται
και από μέλη του Δ.Σ. ή των
μετόχων του αναδόχου.

Αποκλείονται από το διαγωνι-
σμό, όλοι όσοι έχουν κηρυχθεί
έκπτωτοι από προηγούμενες

συμβάσεις του Δημοσίου, είτε οι
ίδιοι, είτε μέσω εταιρειών, στις
οποίες, είτε είναι μέλη της διοική-
σεώς τους, ή νόμιμοι εκπρόσω-
ποί τους, είτε κατέχουν, κατά
οποιοδήποτε τρόπο, ποσοστό
συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο
του 30%, των μετοχών, των μερ-
ιδίων ή μερίδων κλπ..

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την
01.08.2022 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 12.00 π.μ., ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνι-
σμού της Δημοτικής Επιχείρησης
Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύρ-
γου «ATTICA TV», με κλειστές,
έγγραφες, πλειοδοτικές προσφο-
ρές.
Τόπος της δημοπρασίας ορίζεται
το Δημαρχείο Ασπροπύργου,
στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 18,
αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου.
Τεύχη δημοπράτησης, καθώς και
κάθε άλλη πληροφορία, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να λάβουν
από την Δημοτική Επιχείρηση
Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύρ-
γου «ATTICA TV», οδός
Αλησμόνητων Πατρίδων (Εργο-
τάξιο Δήμου Ασπροπύργου -
Εγκαταστάσεις “ATTICA TV”)
στον Ασπρόπυργο, τηλ.
213.2006729, και ηλεκτρονική
διεύθυνση e-mail:
info@atticatv.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε δέκα χιλιάδες ευρώ
(10.000,00) Αυτή, θα βεβαιώνεται
με ισόποσο Γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή με Εγγυητική Επιστο-
λή, σε πρώτη ζήτηση, αναγνωρι-
σμένης ελληνικής Τράπεζας
πρώτης τάξεως, ή Εγγυητική
Επιστολή, αναγνωρισμένης Τρά-
πεζας πρώτης τάξεως, κράτους –
μέλους της Ε.Ε., συντεταγμένη
κατά τον τύπο, που ισχύει για το
Δημόσιο.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 20.07.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ATTICA TV

ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πανηπειρωτικός Σύνδεσμος Ελευσίνας
Συμμετείχε με παραδοσιακούς χορούς

στις εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Αιμιλιανού στον
ομώνυμο ναό στον Λόφο Σκουζέ.
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Κλειστό το ΚΕΠ Ζεφυρίου
στις 22-25-26 και 27 

Ιουλίου λόγω εργασιών 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Δήμος Φυλής ενημερώνει  ότι το ΚΕΠ της
Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου,  θα παρα-
μείνει κλειστό την Παρασκευή 22 Ιουλίου

καθώς και στις 25, 26 και 27 Ιουλίου λόγω
αναγκαίων εργασιών αναβάθμισης του χώρου. 
Οι Συμπολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται
από τα πλησιέστερα ΚΕΠ Άνω Λιοσίων – Ζωφ-
ριάς  και της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής που

θα λειτουργούν κανονικά. 

Κατασκευή πάρκου
κυκλοφοριακής αγωγής 

με εικονικό στίβο 
και επιδαπέδια παιχνίδια
στο Πανόραμα Φυλής

Με μέριμνα  του Δημάρχου Χρήστου  Παπ-
πού,  συνεχίζονται οι ουσιαστικές παρεμβάσεις
σε χώρους αθλησης για την καλύτερη καθημε-
ρινότητα του πολίτη. 

Η Τεχνική Υπηρ-
εσία του Δήμου
Φυλής υλοποίησε
την κατασκευή πάρ-
κου κυκλοφοριακής
αγωγής, εικονικό
στίβο, mini γήπεδο
ποδοσφαίρου και
διάφορα επιδαπέδια
παιχνίδια, στην περ-
ιοχή του Πανοράμα-
τος.

Μ
ε απόφαση του ο Δήμα-
ρχος Χρήστος Ε. Στάθης
αν ακοιν ών ει την  πρό-

σληψη με σύμβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμέν ου χρόν ου,
συν ολικά είκοσι τεσσάρων  (24)
ατόμων  για την  καθαριότητα σχο-
λικών  μον άδων  στο Δήμο Μάν δρ-
ας-Ειδυλλίας-Ερυθρών -Οιν όης.

Οι εν διαφερόμεν οι καλούν ται
ν α συμπληρώσουν  την
συν ημμέν η αίτηση με αριθμό ΣΟΧ
1 και ν α την  υποβάλουν  ηλεκτρο-
ν ικά στην  ακόλουθη διεύθυν ση:

grprosopikou@mandras-eidyl-
l i a s . g r

Μαζί με την  αίτηση υποβάλλον -
ται υποχρεωτικά τα απαιτούμεν α
δικαιολογητικά για την  απόδειξη
των  προσόν των , των  λοιπών
ιδιοτήτων  τους και της εμπειρίας.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα
υποβληθεί ηλεκτρον ικά, πρέπει
απαραιτήτως ν α εμφαν ίζεται υπο-
γεγραμμέν η, με φυσική υπογρα-
φή. Αν υπόγραφες αιτήσεις δεν  θα
γίν ον ται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων  είν αι δέκα (10) εργάσι-
μες ημέρες, με έν αρξη την  Πέμπτη
21/07/2022 και λήξη με την  παρέ-
λευση ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας που είν αι η Τετάρτη
03/08/2022.

Πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για
την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο

Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών

Νέα συνάντηση του Σπύρου 
Βρεττού με τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη 
Τάκη Θεοδωρικάκο

Ν
έα συνάν-
τηση  με
τον Υπο-

υργό Προστασίας
του Πολίτη Τάκη
Θεοδωρικάκο είχε
όπως γνωστο-
ποίησε ο ίδιος ο
Δήμαρχος Αχα-
ρνών , Σπύρος
Βρεττός, με ανάρτ-
ησή του στην προ-
σωπική σελίδα
του στο facebook,
αναφέροντας τα

εξής: Τα μείζονα ζητήματα ασφάλειας που απασχολούν τον Δήμο μας
συζήτησα για μια ακόμη φορά με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Κων/νο
Σκούμα με τον οποίο είχα ξαναβρεθεί πριν λίγες ημέρες.

Επισήμανα την ανάγκη ενεργούς και διαρκούς αστυνόμευσης. Ενημε-
ρώθηκα, επίσης, για τα αποτελέσματα του νέου σχεδίου που εκπο-
νήθηκε από το Αρχηγείο και ξεκίνησε να υλοποιείται τις τελευταίες
μέρες. Παρών στη συνάντηση ήταν και ο πρώην Δήμαρχος Αναστάσιος
Μουστακάτος, βαθύς γνωστής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
προβλημάτων του τόπου μας, ο οποίος συνδέεται με παλιά φιλία με
τον Υπουργό.

Από την πλευρά μας δεν εφησυχάζουμε και θα συνεχίσουμε να διεκ-
δικούμε αυτό που δικαιούμαστε.

#acharnes #dimosacharnon #astynomia



Τ
η μείωση της κατανά-
λωσης φυσικού
αερίου κατά 15% από

την 1η Αυγούστου 2022 έως
τις 31 Μαρτίου 2023 προ-
τείνει η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή.

Παράλληλα, με σχέδιο Κανο-
νισμού του Συμβουλίου που
κατέθεσε, θα έχει τη δυνατότ-
ητα να κηρύξει, μετά από δια-
βούλευση με τις χώρες – μέλη,
έναν «συναγερμό στην
Ενωση», επιβάλλοντας την
υποχρεωτική μείωση της ζήτ-
ησης σε όλα τα κράτη – μέλη.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η
ΕΕ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο
μίας περαιτέρω μείωση των
προμηθειών φυσικού αερίου

από τη Ρωσία, λόγω της εργα-
λειοποίησης των εξαγωγών
του αερίου από το Κρεμλίνο, με
σχεδόν τις μισές χώρες – μέλη
να έχουν ήδη επηρεασθεί από
τη μείωση των ροών.

«Η λήψη μέτρων τώρα μπο-
ρεί να περιορίσει τόσο τον
κίνδυνο όσο και το κόστος για
την Ευρώπη στην περίπτωση
περαιτέρω ή πλήρους διακο-
πής, ενισχύοντας την ευρω-
παϊκή ενεργειακή ανθεκτικότ-
ητα», σημειώνεται σε ανα-
κοίνωση της Επιτροπής

Νέος κανονισμός - Τι προβ-
λέπει

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή
προτείνει ένα νέο νομοθετικό
εργαλείο - ένα νέο κανονισμό
προς το Συμβούλιο, για συντο-
νισμένα μέτρα μείωσης της ζήτ-
ησης φυσικού αερίου, βάσει
του άρθρου 122 της Συνθήκης.
Όταν εγκριθεί ο νέος κανονι-
σμός θα θέτει ως στόχο για όλα
τα κράτη-μέλη της ΕΕ να
μειώσουν τη ζήτηση φυσικού
αερίου κατά 15% μεταξύ 1ης
Αυγούστου 2022 και 31ης

Μαρτίου 2023. Ο νέος κανονι-
σμός θα δώσει επίσης στην
Επιτροπή τη δυνατότητα να
κηρύξει, μετά από διαβούλευση
με τα κράτη μέλη, «Ενωσιακό
Συναγερμό» (Union Alert) για
την ασφάλεια του εφοδιασμού,
επιβάλλοντας υποχρεωτική
μείωση της ζήτησης αερίου σε
όλα τα κράτη μέλη. 

O Ενωσιακός Συναγερμός
μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν
υπάρχει σημαντικός κίνδυνος
σοβαρής έλλειψης αερίου ή
εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης
αερίου. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
επικαιροποιήσουν τα εθνικά
τους σχέδια έκτακτης ανάγκης
έως τα τέλη Σεπτεμβρίου για να
δείξουν πώς σκοπεύουν να
επιτύχουν τον στόχο μείωσης
και θα πρέπει να αναφέρουν
στην Επιτροπή την πρόοδο
κάθε δύο μήνες. 

Τα κράτη μέλη που ζητούν
προμήθειες φυσικού αερίου
αλληλεγγύης θα πρέπει να
αποδείξουν τα μέτρα που
έχουν λάβει για τη μείωση της
εγχώριας ζήτησης.

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Μείωσης
της Ζήτησης Αερίου

Για να βοηθήσει τα κράτη
μέλη να επιτύχουν τις απαρ-
αίτητες μειώσεις της ζήτησης, η
Επιτροπή ενέκρινε επίσης ένα
Ευρωπαϊκό Σχέδιο Μείωσης
της Ζήτησης Αερίου το οποίο
καθορίζει μέτρα, αρχές και κρι-
τήρια για συντονισμένη μείωση
της ζήτησης. Το Σχέδιο αυτό
εστιάζει στην υποκατάσταση
του φυσικού αερίου με άλλα
καύσιμα και στη συνολική εξοι-
κονόμηση ενέργειας σε όλους
τους τομείς. 

Στοχεύει στη διασφάλιση του
εφοδιασμού σε νοικοκυριά και
βασικούς χρήστες όπως τα
νοσοκομεία, αλλά και βιομ-
ηχανίες που είναι καθοριστικές
για την παροχή βασικών
προϊόντων και υπηρεσιών
στην οικονομία, καθώς και για
τις αλυσίδες εφοδιασμού και
την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.
Το σχέδιο παρέχει κατευθυ-
ντήριες γραμμές που πρέπει
να λάβουν υπόψη τα κράτη
μέλη κατά τον προγραμματισμό
της περικοπής.

«Η ενέργεια που εξοικονο-
μείται το καλοκαίρι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το χειμώνα»,
τονίζει η Επιτροπή. Σύμφωνα
με την Επιτροπή, η δράση
τώρα θα μειώσει τον αρνητικό
αντίκτυπο στο ΑΕΠ, αποφ-
εύγοντας απρογραμμάτιστες
ενέργειες σε μια κατάσταση
κρίσης αργότερα.

Η Επιτροπή τονίζει ότι τα
κράτη-μέλη, προτού εξετάσουν
τις περικοπές, θα πρέπει να
εξαντλήσουν όλες τις δυνατότ-
ητες υποκατάστασης καυσίμου,
τα μη υποχρεωτικά συστήματα
εξοικονόμησης και τις εναλλακ-
τικές πηγές ενέργειας.

Όπου είναι δυνατόν, θα
πρέπει να δίνεται προτεραιότ-
ητα στη μετάβαση σε ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας ή
καθαρότερες, λιγότερο εντατι-
κές ή ρυπογόνες επιλογές
άνθρακα. «Ωστόσο, η μετάβα-
ση στον άνθρακα, το πετρέλαιο
ή την πυρηνική ενέργεια μπο-
ρεί να είναι απαραίτητη ως
προσωρινό μέτρο, αρκεί να
αποφεύγεται η μακροπρόθε-
σμη δέσμευση άνθρακα», επι-
σημαίνει η Επιτροπή.
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Σ
τη Βουλή κατατέθηκε από το
υπουργείο Δικαιοσύν ης το σχ έ-
διο ν όμου που προβλέπει την

ίδρυση της Δικαστικής Αστυν ομίας.

Με το σχ έδιο ν όμου, «υιοθετούν ται
στο εθν ικό δικαστικό σύστημα οι βέλτι-
στες πρακτικές για τη στελέχ ωση των
δικαστηρίων  που εφαρμόζον ται σε
προηγμέν α δικαστικά συστήματα».
Ακόμη με τις ν έες διατάξεις που προβ-
λέπουν  την  ίδρυση της Δικαστικής
Αστυν ομίας, «ικαν οποιείται έν α πάγιο
αίτημα των  δικαστικών  λειτουργών ,
των  δικαστικών  υπαλλήλων  και του
ν ομικού κόσμου της χ ώρας».

Σύμφων α με το σχ έδιο ν όμου, όπως
αν αφέρει σε σχ ετική αν ακοίν ωσή του
το υπουργείο Δικαιοσύν ης, η Δικαστική
Αστυν ομία ιδρύεται «ως αυτοτελές
Σώμα που θα υπάγεται στο υπουργείο
Δικαιοσύν ης και θα στελεχ ών εται τόσο
από έν στολο όσο και από πολιτικό-
επιστημον ικό προσωπικό».

Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι το
έν στολο τμήμα της Δικαστικής
Αστυν ομίας «θα στελεχ ών εται από
μόν ιμα τοποθετημέν α στα κατά τόπους
δικαστήρια έν στολα και έν οπλα στε-
λέχ η», στα βασικά καθήκον τα των
οποίων  «θα είν αι η φύλαξη των  δικα-
στικών  μεγάρων  και των  δικαστικών
αιθουσών » καθώς και «η εκτέλεση ποι-
ν ικών  αποφάσεων  και επιδόσεων
δικογράφων ».

Αν τιστοίχ ως «με τη δημιουργία του 

πολιτικού-επιστημον ικού κλάδου
προβλέπεται η πρόσληψη εξειδικευμέ-
ν ου επιστημον ικού προσωπικού, το
οποίο θα παρέχ ει τις εξειδικευμέν ες
επιστημον ικές γν ώσεις τους σε κρίσι-
μους τομείς και σε ζητήματα επί εκκρ-
εμών  δικών , επικουρών τας ουσιαστικά
τους δικαστές και τους εισαγγελείς στο
έργο τους».

Αν αλυτικά σε σχ ετική αν ακοίν ωσή
του το υπουργείο Δικαιοσύν ης αν αφέρ-
ει:«Με το Σχ έδιο Νόμου, όπως αυτό
διαμορφώθηκε από τη σχ ετική Νομο-
παρασκευαστική Επιτροπή, υιοθε-
τούν ται στο εθν ικό δικαστικό σύστημα
οι βέλτιστες πρακτικές για τη στελέχ ω-
ση των  δικαστηρίων  που εφαρμόζον ται
σε προηγμέν α δικαστικά συστήματα.
Παράλληλα, με τις διατάξεις του
ν ομοσχ εδίου ικαν οποιείται έν α πάγιο
αίτημα των  δικαστικών  λειτουργών , 

των  δικαστικών  υπαλλήλων  και του
ν ομικού κόσμου της χ ώρας.

Ειδικότερα, με το Σχ έδιο Νόμου η
Δικαστική Αστυν ομία ιδρύεται ως αυτο-
τελές Σώμα που θα υπάγεται στο υπο-
υργείο Δικαιοσύν ης και θα στελεχ ών ε-
ται τόσο από έν στολο όσο και από
πολιτικό-επιστημον ικό προσωπικό.

Στα βασικά καθήκον τα του έν στολου
τμήματος περιλαμβάν ον ται αυτά που
αφορούν  τη φύλαξη των  δικαστικών
μεγάρων  και των  δικαστικών  αιθουσών
και την  εκτέλεση ποιν ικών  αποφά-
σεων  και επιδόσεων  δικογράφων .

Ειδικότερα, το έν στολο τμήμα της
Δικαστικής Αστυν ομίας θα στελεχ ών ε-
ται από μόν ιμα τοποθετημέν α στα
κατά τόπους δικαστήρια έν στολα και
έν οπλα στελέχ η, που θα υπάγον ται
στις άμεσες οδηγίες των  ασκούν των  τη
διοίκηση των  δικαστηρίων , με κύρια

καθήκον τα τη διατήρηση της τάξης και
της ασφάλειας εν τός των  δικαστικών
αιθουσών  και τη φύλαξη των  δικα-
στικών  καταστημάτων , απελευθε-
ρών ον τας πολύτιμους αν θρώπιν ους
πόρους για την  Ελλην ική Αστυν ομία.
Παράλληλα, στα καθήκον τα του έν στο-
λου τμήματος της Δικαστικής
Αστυν ομίας περιλαμβάν εται η εκτέλεση
των  εκκρεμών  ποιν ικών  καταδικα-
στικών  αποφάσεων .

Αν τίστοιχ α, με τη δημιουργία του
πολιτικού-επιστημον ικού κλάδου
προβλέπεται η πρόσληψη εξειδικευμέ-
ν ου επιστημον ικού προσωπικού, το
οποίο θα παρέχ ει τις εξειδικευμέν ες
επιστημον ικές γν ώσεις τους σε κρίσι-
μους τομείς και σε ζητήματα επί εκκρ-
εμών  δικών , επικουρών τας ουσιαστικά
τους δικαστές και τους εισαγγελείς στο
έργο τους.

Επιπλέον , για την  υποβοήθηση του
έργου των  δικαστηρίων , στα βασικά
καθήκον τα του πολιτικού-επιστημον ι-
κού προσωπικού της Δικαστικής
Αστυν ομίας περιλαμβάν εται η διεν έρ-
γεια προαν ακρίσεων  και προκαταρκ-
τικών  εξετάσεων , η σύν ταξη επιστημο-
ν ικών  – τεχ ν ικών  εκθέσεων  επί
ζητημάτων  εκκρεμών  υποθέσεων ,
όταν  κρίν εται αυτό αν αγκαίο από τις
δικαστικές και εισαγγελικές αρχ ές, η
μετάφραση και διερμην εία από και
προς την  ελλην ική γλώσσα εγγράφων ,
δικογράφων  ή στο πλαίσιο της προφο-
ρικής διαδικασίας των  δικών ».

Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τη σύσταση της Δικαστικής Αστυνομίας – Τι προβλέπει

Φυσικό αέριο: Η Κομισιόν βάζει κόφτη στην κατανάλωση 
από 1η Αυγούστου - Όλο το σχέδιο

Τα κράτη μέλη θα πρέπει ν α επικαιροποιήσουν  τα εθν ικά τους σχέδια έκτακτης αν άγκης έως τα τέλη Σεπτεμβρίου για ν α δείξουν  
πώς σκοπεύουν  ν α επιτύχουν  τον  στόχο μείωσης και θα πρέπει ν α αν αφέρουν  στην  Επιτροπή την  πρόοδο κάθε δύο μήν ες
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Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου κ.
Νικόλαος Μελετίου και η Πρόε-
δρος του Πνευματικού Κέντρου

κ. Γεωργία Πηλιχού, σας προσκαλούν στο
διήμερο εκδηλώσεων που διοργανώνει το
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου για τον ετή-
σιο εορτασμό της πολιούχου, Αγίας Παρ-
ασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 25 Ιου-
λίου, στις  21:30, στην Πλατεία Δημα-
ρχείου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με
τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, έναν από τους
πιο εμπνευσμένους και επιτυχημένους
δημιουργούς και ερμηνευτές της γενιάς
του.

Στο δίωρο πρόγραμμα της συναυλίας
που έχει ετοιμάσει μαζί με την ομάδα των
εξαιρετικών μουσικών και συνεργατών, θα
ταξιδέψει το κοινό στις διαχρονικές του
επιτυχίες αλλά και στις πιο πρόσφατες. 

Μαζί του η σταθερή, τα τελευταία χρό-
νια, συνεργάτης και εξαιρετική τραγου-
δίστρια Μελίνα  Μακρή, παλαιό μέλος των
Vegas, που ακολουθεί πια την προσωπι-
κή της  πορεία στο χώρο του τραγουδιού.

Την Τρίτη 26 Ιουλίου, στις 21:00, στην
Πλατεία Δημαρχείου,  το Τμήμα Παραδο-
σιακών Χορών του Πνευματικού Κέντρου

θα παρουσιάσει την παραδοσιακή, θεματική, μου-
σικοχορευτική εκδήλωση  « Θύμησες της άκαυτης
και της καμένης γης»,  που είναι αφιερωμένη στα
εκατό χρόνια  από την Μικρασιατική Καταστροφή. 

Πρόκειται για μια εσωτερική παραγωγή του Πνε-
υματικού Κέντρου, όπου επιχειρείται μια αναδρομή
στην μουσικοχορευτική  παράδοση των αλησμόν-
ητων  πατρίδων και αποτίεται  φόρος τιμής σ΄ ένα
μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού που αφανίστηκε  με
τον χειρότερο τρόπο και ξεριζώθηκε από εστίες
χιλιετιών. 

Στη παράσταση συμμετέχει και η χορευτική
ομάδα του συλλόγου Ποντίων Ασπροπύργου «ΟΙ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ». 

Η Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής του Πνε-
υματικού Κέντρου ΘΡΙΑ, θα συνοδεύσει τους χορ-
ευτές. Στο τραγούδι : Χρυσόστομος Μητροπάνος,
Λευκοθέα Φιλιππίδη, Παναγιώτης Λάλεζας και ο
Μάνος Κοτσαγγελίδης .

Το διήμερο 25 και 26 Ιουλίου, στην Πλατεία
Ηρώων, ξαναζωντανεύει το τοπικό  παραδοσιακό
πανηγύρι με την ορχήστρα και τους τραγουδιστές
να κρατούν το κέφι αμείωτο  μέχρι το πρωί. Τρα-
γούδι: Β. Χατζή, Κ. Σκαφίδας, Σπ. Μπρέμπος, Ε.
Δημολιάνη.  Ορχήστρα : Π. Καψόπουλος, Ι.
Σούκας, Γ. Κυριακού, Δ. Μπουραντώνης ,
Υ.Lyubenov, N.Mπρέμπος. 

ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  γγιιαα  ττοονν  ΕΕοορρτταασσμμόό  ττηηςς
ΠΠοολλιιοούύχχοουυ  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΑΑγγίίααςς  ΠΠααρραασσκκεευυήήςς

Ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θαν άσης
Μπούρας, εκπροσωπών τας τη Βουλή των  Ελλήν ων , παρευρέθηκε στην
τελετή ορκωμοσίας των  ν έων  Αν θυποπυραγών  της 47ης Εκπαιδευτικής

Σειράς «Πυροσβέστης Αθαν άσιος Καπουτσής». 
Η εν  λόγω τελετή πραγματοποιήθηκε στην  Πυροσβεστική Ακαδημία, εν ώ τα

πτυχ ία επέδωσε η Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα  Κατερίν α Σακελλαρο-
πούλου. Παρόν τες στην  ορκωμοσία ήταν  ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολι-
τικής Προστασίας, κ. Χρήστος Στυλιαν ίδης, η ηγεσία της πυροσβεστικής, εκπρό-
σωποι των  Εν όπλων  Δυν άμεων  και των  Σωμάτων  Ασφαλείας, εκπρόσωποι των
κομμάτων  και πλήθος κόσμου. 

Ο κ. Μπούρας είχ ε την  ευκαιρία ν α συν ομιλήσει με τους ν έους αν θυποπυρα-
γούς και ν α τους ευχ ηθεί θερμά συγχ αρητήρια για την  αποφοίτησή τους και καλή
σταδιοδρομία στο σημαν τικό τους έργο, καθώς τα ν έα μέλη της πυροσβεστικής
υπηρεσίας έχ ουν  ως στόχ ο την  προστασία και την  ασφάλεια των  πολιτών  από
κιν δύν ους φυσικών  καταστροφών .   

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας, 
στην τελετή ορκωμοσίας

των νέων Ανθυποπυραγών της 47ης Εκπαιδευτικής
Σειράς «Πυροσβέστης Αθανάσιος Καπουτσής»
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Ξεκινάει σήμερα την προετοιμασία
του Ο ΑΟ Πανελευσινιακός

Σήμερα ξεκιν άει η φετιν ή περίοδος για τον  Παν ε-
λευσιν ιακό.Έχ ον τας ολοκληρώσει κατά μεγάλο ποσο-
στό το ρόστερ της η ομάδα ξεκιν ά την  φετιν ή της
πορεία με στόχ ο την  κορυφή.

Σε αυτό το πλαίσιο έχ ει προγραμματιστεί και η προ-
ετοιμασία της ομάδας,το βασικό μερος της οποίας θα
πραγματοποιηθεί στις άρτια εξοπλισμέν ες αθλητικές
εγκαταστάσεις του

"NAOUSSA MOUNTAIN RESORT" στα Πηγάδια
Ημαθίας.

Για δύο ημέρες οι ποδοσφαιριστές θα περάσουν
από ιατρικές εξετάσεις εν ώ το Σάββατο 23 και την
Κυριακή 24 Ιουλίου σειρά έχ ουν  οι εργομετρικές εξε-
τάσεις.

Οι προπον ήσεις θα ξεκιν ήσουν  την  Δευτέρα 25
Ιουλίου με τον  πρώτο φιλικό αγών α ν α είν αι προγρ-
αμματισμέν ος στις 3 Αυγούστου στη Παιαν ία με
αν τίπαλο την  ομάδα Κ19 του Παν αθην αικού.

Την  επομέν η η ομάδα θα αν αχ ωρήσει για την
Νάουσα όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο
της προετοιμασίας. Εκεί ο Αν δρέας Σκέν τζος και οι
συν εργάτες του θα δουλεψουν  μαζί με τους ποδοσφ-
αιριστές ώστε ν α δημιουργήσουν  έν α δυν ατό και
αν ταγων ιστικό σύν ολο, με στόχ ο ν α πρωταγων ιστή-
σουν  στο πρωτάθλημα. .

Ήδη έχ ει προγραμματιστεί φιλικός αγών ας στις 6
Αυγούστου με τον  Ηρακλή Θεσσαλον ίκης εν ώ θα
ακολουθήσει και έν ας ακόμη το Σάββατο 13
Αυγούστου.

Η αποστολή θα επιστρέψει στη βάση της την  παρ-
αμον ή του 15Αύγουστου.

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Ανακοίνωσε 

τον Δημήτρη Κωνσταντίνου
Σε μία κίν ηση

ουσίας προχ ώρησε η
διοίκηση του ΑΓΣ
ΒΥΖΑΣ, με τον
Τεχ ν ικό 

Διευθυν τή της ομά-
δας Κώστα Γιαν ν α-
κάρη ν α δίν ει τα
χ έρια με τον  ποδο-
σφαιριστή Δημήτρη
Κων σταν τίν ου. 

Πρόκειται για έν αν
π ο δ ο σ φ α ι ρ ι σ τ ή
υψηλών  προδιαγρα-
φών , έν αν  από τους
καλύτερους αμυν τι-
κούς μέσους που
αγων ίζον ται τα τελευ-
ταία χ ρόν ια στη Γ
Εθν ική. 

Ο 32χ ρον ος ποδοσφαιριστής που έκαν ε τα πρώτα
του βήματα στην  Κ20 του Ατρόμητου, έχ ει αγων ιστεί
μεταξύ άλλων  στον  Απόλλων α Σμύρν ης, στην  Πεύκη, 

στην  Ρόδο, στην  Κηφισιά, στον  Εθν ικό, στον  Πιερ-
ικό και στο Μοσχ άτο.

Ο εξαίρετος μέσος,
αν αμέν εται ν α
προσδώσει εμπειρία
στο χ ώρο της
μεσαίας γραμμής της
ομάδας μας, αφού
από το πλούσιο βιο-
γραφικό του φαίν εται
πως έχ ει πολλές και
σημαν τικές παρα-
στάσεις. 

Καλωσορίζουμε τον
Δημήτρη στην  ποδο-
σφαιρική οικογέν εια
του Βύζαν τα και του
ευχ όμαστε ν α έχ ει
υγεία για ν α βοηθήσει
την  ομάδα στην
επίτευξη των
στόχ ων  της. 

Οι σταχυοφόροι ανακοίνωσαν τον
Γιώργο Παπαθανασίου

Ανακοίνωση

Η διοίκηση του
Πανε λε υ σι ν ι ακο ύ
ανακοινώνει  την
έναρξη της
συνεργασίας της με
τον Γιώργο
Παπαθανασίου. Ο
22 χρόνος ακραίος
αμυντικός ήταν
στέλεχος της ομάδας του Παναθηναϊκού (U 19 ) ενώ έχει
αγωνιστεί στις ομάδες ΑΣ Ρόδου, ΑΟ Μυκόνου,Ένωση
Ασπροπύργου (2021).Τελευταίος σταθμός της καριέρας
του ήταν η ομάδα του Καραβά. Γιώργο καλωσόρισες
στην οικογένεια του Πανελευσινιακού! Σου ευχόμαστε
υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες!

Σταχυοφόρος και ο
Παύλος Μακρυγιάννης

Ανακοίνωση
Η διοίκηση του Πανελευσινιακού ανα-

κοινώνει την έναρξη της συνεργασίας
της με τον Παύλο Μακρυγιάννη
Ο 27χρόνος επιθετικός την προη-

γούμενη σεζον ήταν βασικό στέλεχος
της Προοδευτικής ενώ έχει αγωνιστεί
μεταξύ άλλων στις ομάδες Αιγάλεω, Καλ-
λιθέα, Εθνικό, Τιλυκράτη Αχέροντα
Καναλακίου, και Αχαρναικό.
Παύλο, καλωσόρισες στην οικογένεια
του Πανελευσινιακού! Σου ευχόμαστε
υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες!

Ανανέωσε ο Μάριος Οικονομόπουλος
στον Αστέρα Μαγούλας

Ανανεώνουμε τη συνεργασία μας με το Μάριο
Οικονομόπουλο για την περίοδο 2022-2023. Ο
Μάριος, ο νεότερος παίκτης του Αστέρα πέρσι, θα
είναι & φέτος μαζί μας προσπαθώντας πάντα για
το καλύτερο!

Σου ευχόμαστε να έχεις υγιή & πετυχημένη αγωνι-
στική περίοδο.
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