
∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Χ. ΣΠΙΡΤΖΗ
ΜΜέέσσαα  σσττοονν  ππρροοσσεεχχήή  ΦΦεεββρροουυάάρριιοο
θθαα  έέχχοουυνν  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί  τταα  έέρργγαα

σσττοο  ττµµήήµµαα  ττοουυ  ΠΠρροοαασσττιιαακκοούύ
ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ--ΣΣΚΚΑΑ  

ΝΝΕΕΟΟ  ΓΓΗΗΠΠΕΕ∆∆ΟΟ
ΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ

ΑΑΠΠΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙ  ΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ
ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΣΣ--ΕΕΙΙ∆∆ΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ  

ΠΠεερριισσσσόόττεερροουυςς  χχώώρροουυςς  άάθθλληησσηηςς
χχρρεειιάάζζεεττααιι  ηη  ππόόλληη  µµεεττάά  κκααιι  ττιιςς
κκαατταασσττρροοφφέέςς  πποουυ  έέχχεειι  υυπποοσσττεείί  

Στη δηµοσιότητα τα
στοιχεία των 4
δραστών που 

γρονθοκοπούσαν και
λήστευαν ηλικιωµένους

στα Άνω Λιόσια
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ê.2239

‘‘’’ΝΝΤΤΟΟΥΥ’’’’  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣ∆∆ΟΟΕΕ
ΣΣΕΕ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΕΕΣΣ

ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ  

Βρέθηκαν µεγάλες
ποσότητες αιθυλικής 

αλκοόλης και αλκοολούχα
ποτά «µπόµπες»

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΑΑίίττηηµµαα  ππρροοςς  ΟΟΑΑΕΕ∆∆  γγιιαα  δδωωρρεεάάνν  

ππααρρααχχώώρρηησσηη  χχρρήήσσηηςς
ττωωνν  κκττιισσµµάάττωωνν  ττοουυ  ΙΙΡΡΙΙΣΣ

σσεελλ..    33--99

ΤΤµµήήµµαα  ΠΠεεττρρεελλααίίοουυ  κκααιι  ΦΦυυσσιικκοούύ  ΑΑεερρίίοουυ
σσττοο  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

ααξξιιώώννεειι  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ!!  
Εξασφάλισε απόφαση του Πανεπιστηµίου του Πλοϊέστι της

Ρουµανίας, για συνεργασία στο Πρόγραµµα Σπουδών, 
σε επισκέπτες καθηγητές και εργαστηριακές υποδοµές!

ΝΙΚ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: «Τώρα θα κατανοήσουν όλοι τη σκοπιµότητα της αδελφοποίησής µας µε το
Πλοϊέστι! Πορευόµαστε µε το βλέµµα στο µέλλον και στην αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων της ∆υτικής Αττικής υπηρετώντας το όραµα της ανάπτυξης, µε προοπτική».

σσεελλ..    1166

ΑΠΟΨΕ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΟΟ  πποολλυυγγρρααφφόόττααττοοςς  
ΣΣυυγγγγρρααφφέέααςς  ΣΣττέέφφααννοοςς  
∆∆άάννδδοολλοοςς  εεππιισσκκέέππεεττααιι  

ττηη  ««ΛΛέέσσχχηη  ΑΑννάάγγννωωσσηηςς»»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΣΣ,,  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΗΗ//ΥΥ

∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΩΩΝΝ,,  ∆∆ΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΑΑΚΚΙΙ    ΚΚΑΑΘΘΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ
ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ((MMSS  SSQQLL))

σσεελλ..    22

σσεελλ..  55 σσεελλ..  1155

σσεελλ..  33

σσεελλ..    33

σσεελλ..  99
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������
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Ασπρόπυργος

Νέζη Σοφία Χ. Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50, 
2105580394

Ελευσίνα
Τσάµος Παναγιώτης Α.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 54, 2105549976

Μάνδρα

Ασηµάκης Γρηγόριος Κ. 
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

Άνω Λιόσια

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Π ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου 40,

2102311635

Αχαρνές
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ ∆εκελείας 41 &

Ξενοφώντος, 2102463057
Χαϊδάρι

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 
Καραϊσκάκη 84, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά  και βοριάδες 

Η θερµοκρασία από 7 έως 12
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,21,25,29

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος,

Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Σούλα, Κύριλλος,
Κυριλλία, Κυρίλλα, Κυρίλλη

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΑΑίίττηηµµαα  ππρροοςς  ΟΟΑΑΕΕ∆∆  γγιιαα  δδωωρρεεάάνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  
χχρρήήσσηηςς  ττωωνν  κκττιισσµµάάττωωνν  ττοουυ  ΙΙΡΡΙΙΣΣ

Με απόφασή του το
∆ηµοτικό Συµβούλιο
της πόλης προχωρά

στο αίτηµα της δωρεάν παρ-
αχώρησης της δωρεάν χρήσης
των διατηρητέων κτιρίων στην
περιοχή του ΙΡΙΣ από τον
κάτοχό τους, τον ΟΑΕ∆ (πρώην
Οργανισµό Εργατικών Κατοι-
κιών – ΟΕΚ) και στην υπογρα-
φή σχετικής σύµβασης µεταξύ
του Οργανισµού και του ∆ήµου. 

Η απόφαση αυτή κρίνεται αναγκαία για να µπορεί ο
∆ήµος, ως χρήστης των ακινήτων, να προχωρήσει  

α) στην κατάθεση διάφορων δικαιολογητικών για απαι-
τούµενες εγκρίσεις και για την έκδοση οικοδοµικών
αδειών και την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών,

β) στην αναζήτηση χρηµατοδότησης για τα έργα, εφό-
σον ο τελικός προϋπολογισµός τους υπολογίζεται να
είναι µεγαλύτερος από 2 εκατοµµύρια ευρώ και τα οποία
έχει εκφράσει την πρόθεση να χρηµατοδοτήσει ο ΟΑΕ∆. 

Τα κτίρια αυτά θα εξυπηρετήσουν για τη φιλοξενία
δράσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2021 και στη
συνέχεια ως ένας πόλος συνεχούς πολιτιστικής δρα-
στηριότητας της πόλης. 

Μ
έσα στον προσεχή Φεβρουάριο θα έχουν ολοκ-
ληρωθεί τα έργα στο τµήµα της γραµµής του Προα-
στιακού ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΣΚΑ, διαβεβαίωσε το Γεν ικό

Γραµµατέα του ∆ήµου Φυλής Αργύρη Αργυρόπουλο, ο Υπο-
υργός Υποδοµών Χρήστος Σπίρτζης.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτηµα που του έθεσε ο Αργύρ-
ης Αργυρόπουλος, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης,
το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιανουαρίου 2018, ο Υπουργός
σηµείωσε ότι µέσα σε αυτό το διάστηµα θα τακτοποιηθούν
οι µικροεκκρεµότητες που υπάρχουν. «Θα έρθω σύντοµα
στα Άνω Λιόσια, γιατί ο ∆ήµαρχος έχει δεσµευτεί ότι θα µου
ψήσει ο ίδιος µεζέ» χαριτολόγησε. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς
είχε ήδη απευθυνθεί στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Φίλιππο Τσαλίδη, ζητώντας πληροφορίες σχετι-
κά µε την ολοκλήρωση των έργων, ώστε να ξαναγίνει τερ-
µατικός ο Σταθµός των Άνω Λιοσίων και να λειτουργήσει ο
Σταθµός του Ζεφυρίου. 

∆εξιά  το έγγραφο του ∆ηµάρχου προς τον ∆ιε-
υθύνοντα Σύµβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 

∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Χ. ΣΠΙΡΤΖΗ 
ΜΜέέσσαα  σσττοονν  ππρροοσσεεχχήή  ΦΦεεββρροουυάάρριιοο  θθαα  έέχχοουυνν  

οολλοοκκλληηρρωωθθεείί  τταα  έέρργγαα  σσττοο  ττµµήήµµαα
ττοουυ  ΠΠρροοαασσττιιαακκοούύ  ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ--ΣΣΚΚΑΑ  



ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ

ΚΚυυκκλλοοφφοορρεείί  δδήήθθεενν  
κκλλιιµµάάκκιιοο  εελλεεγγκκττώώνν  γγιιαα
ττιιςς  άάδδεειιεεςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς    
Ο ∆ήµος Φυλής εν ηµερών ει τους κατα-

στηµατάρχες της περιοχής πως δεν  έχει
ουδεµία σχέση µε τα άτοµα που εµφαν ίζον ται
ως µέλη κλιµακίου ελέγχου των  αδειών  των
καταστηµάτων . 

Παρακαλούν ται οι επαγγελµατίες που θα
δεχθούν  επίσκεψη από το δήθεν  κλιµάκιο ν α
εν ηµερώσουν  το Γραφείο ∆ηµάρχου στο
τηλέφων ο 210-2474067 ή ν α καλέσουν  την
αστυν οµία. 

Πέµπτη 18 Ιανουαρίου 2018 θριάσιο-3

ΝΝΕΕΟΟ  ΓΓΗΗΠΠΕΕ∆∆ΟΟ  ΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙ  ΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΣΣ--ΕΕΙΙ∆∆ΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ  
ΠΠεερριισσσσόόττεερροουυςς  χχώώρροουυςς  άάθθλληησσηηςς  χχρρεειιάάζζεεττααιι  ηη  ππόόλληη  µµεεττάά  κκααιι  ττιιςς  κκαατταασσττρροοφφέέςς  πποουυ  έέχχεειι  υυπποοσσττεείί  

Προγραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο την υλοποίηση του έργου µε τίτλο
«Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Ο.Τ. 11 στη θέση ‘Βαλαρία’ της ∆.Κ.
Μάνδρας», προϋπολογισµού 785.000 ευρώ µε ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφερ-

ειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και η ∆ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας, Ιωάννα Κριε-
κούκη. Το έργο χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας έως το ποσό των
600.000 ευρώ και από ίδιους πόρους του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας για το επιπλέον
ποσό των 185.000 ευρώ.

Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην περιοχή
«Βαλαρία» της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας, προκειµένου να λειτουργήσει ως
χώρος άθλησης για το πλήθος των ερασιτεχνικών οµάδων της ευρύτερης περιοχής και
να συµβάλλει στην αναβάθµιση των αθλητικών υποδοµών του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας.

Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν οι παρακάτω παρεµβάσεις: κατασκευή υπόβασης
συνθετικού χλοοτάπητα, αυτόµατο αρδευτικό δίκτυο, κατασκευή συστήµατος απο-
στράγγισης, περιµετρικό κανάλι απορροής οµβρίων, τοποθέτηση συνθετικού χλοο-
τάπητα, εστιών ποδοσφαίρου και πάγκων, περίφραξη ύψους πέντε µέτρων, κατασκε-
υή κερκίδας 300 θέσεων, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισµού µε προβολείς
LED και κατασκευή οικίσκου Η/Μ.

Τη δηµοπράτηση, την υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασ-
κευής του έργου και την παραλαβή του αναλαµβάνει ο ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Μ
εγάλη ποσότητα καπνού για ναργιλέ
καθώς και αποθηκευτικούς χώρους όπου
βρέθηκαν, επίσης, µεγάλες ποσότητες

αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχα ποτά «µπόµ-
πες», εντόπισε το Σ∆ΟΕ ύστερα σε ελέγχους που
διενήργησε από τις 11 έως τις 15 Ιανουαρίου
2018, σε περιοχές του νοµού Αττικής.

Ειδικότερα, οι ελεγκτές του Σ∆ΟΕ προέβησαν:
- Σε κατάσχεση, µετά από έλεγχο σε αποθηκευ-

τικό χώρο στην περιοχή της Καλλιθέας, καπνού
για ναργιλέ συνoλικής ποσότητας 107,5 κιλών (σε
συσκευασίες του µισού και του ενός κιλού), καθό-
σον δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούντες δασµοί,
φόροι, κ.λπ. και συνελήφθη το άτοµο που βισκό-
ταν στον χώρο. Εκδόθηκε από το Τελωνείο Αθη-
νών σχετική καταλογιστική πράξη -σε εφαρµογή
της ευνοϊκής διάταξης του άρθρου 158§2 ν.
2960/01- µε την οποία επιβλήθηκε πολλαπλό
τέλος ύψους 51.325,62 ευρώ. Μετά την καταβολή
του ανωτέρω ποσού, ο συλληφθείς αφέθηκε
ελεύθερος.

- Στον εντοπισµό αποθηκευτικού χώρου στον
Ασπρόπυργο, όπου υπήρχε µεγάλη ποσότητα
αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών προε-
ρχόµενων από τη Βουλγαρία, εξοπλισµός επικόλ-
λησης και αποκόλλησης ετικετών, πλαστές ετικέτες
που µοιάζουν µε ετικέτες επώνυµων παραγωγών
αλκοολούχων ποτών και υπολείµµατα αγνώστου
ταυτότητας υγρού που προσοµοιάζει µε µεθανόλη.
Στον χώρο εργαζόταν ένας αλλοδαπός και ένας
ηµεδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν. Επίσης,
συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της αποθήκης και οι
οδηγοί δύο φορτηγών, που επέστρεφαν στην
αποθήκη µετά την παράδοση εµπορευµάτων που
προέρχονταν από τον αποθηκευτικό χώρο.

Η καταµέτρηση και µεταφορά των κατασχεθέντων
ειδών πραγµατοποιήθηκε µε τη συνδροµή των

υπαλλήλων του Τελωνείου Ελευσίνας.

Συνολικά κατασχέθηκαν 6.900 λίτρα αιθυλικής
αλκοόλης, 4.051 φιάλες αλκοολούχων ποτών, η
γνησιότητα των οποίων ελέγχεται, 38.400 πλαστές
ετικέτες γνωστών εταιρειών, 100 λίτρα υγρού που
προσοµοιάζει µε µεθανόλη, εξοπλισµός αποκόλ-
λησης και επικόλλησης ετικετών, δύο φορτηγά
οχήµατα µε πινακίδες κυκλοφορίας Βουλγαρίας,
ένα ηµιφορτηγό και δύο επιβατικά οχήµατα.

Από την επεξεργασία των στοιχείων που βρέθη-
καν στον αποθηκευτικό χώρο και στα οχήµατα
προκύπτει η επιπλέον διάθεση 6.500 λίτρων
αιθυλικής αλκοόλης, ποσότητα η οποία διέφυγε
της κατάσχεσης.

Ελήφθησαν δείγµατα αλκοολούχων ποτών και
αιθυλικής αλκοόλης, προς εξέταση από τη Χηµική
Υπηρεσία.

συν εχ ίζεται στη σελ. 9

‘‘’’ΝΝΤΤΟΟΥΥ’’’’  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣ∆∆ΟΟΕΕ  ΣΣΕΕ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΕΕΣΣ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ  

Βρέθηκαν µεγάλες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης
και αλκοολούχα ποτά «µπόµπες»
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Αναβαθµίζονται 22 παιδικές χαρές στον ∆ήµο Αιγάλεω

Προγραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Παρεµβάσεις σε υφιστάµενες παι-
δικές χαρές του ∆ήµου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους» υπέγραψαν η Περιφερει-
άρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος Αιγάλεω, ∆ηµήτρης Μπίρµπας. Το έργο, προϋπολογισµού

1.000.000 ευρώ µε ΦΠΑ, χρηµατοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας.
Στόχος του έργου είναι η αναβάθµιση 22 υφιστάµενων παιδικών χαρών του ∆ήµου Αιγάλεω προκειµένου να είναι

λειτουργικές, ασφαλείς και προσβάσιµες σε παιδιά µε αναπηρία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Ειδικότερα, το έργο αφορά στην ανακατασκευή των παρακάτω παιδικών χαρών: Πλατεία Ματρώζου, Πλατεία Φιλι-

κής Εταιρείας, Πλατεία Μερκουράκη, Σµύρνης και Περγάµου, Ζήνωνος, Πλατεία ∆αβάκη, Πλατεία Αγ. Αικατερίνη,
Πλατεία Λεγανές, Πλατεία Παπάγου, Πλατεία Αστροναυτών, Αγίου Σπυρίδωνα, Βεροίας, Πλατεία Λέλας Καραγιάννη,
Κώστα Βάρναλη, Πλατεία Κοραή - Αλ. Παναγούλη, Ισµήνης και Θησέως, Τριποτάµου - Αγ. Ελευθέριος, 6ο Νηπια-
γωγείο, 12ο και 27ο Νηπιαγωγείο, 8ος ∆ηµοτικός Βρεφονηπιακός σταθµός «Νίνα Βενέτη», 10ος ∆ηµοτικός σταθµός
Μπουµπουλίνας και 11ος Βρεφονηπιακός σταθµός «Αναγεννήσεως». 

Οι παρεµβάσεις που προβλέπεται να γίνουν αφορούν σε: αντικατάσταση των παλαιών δαπέδων (πλην των παι-
δικών χαρών Βεροίας, ∆αβάκη και τµήµα Αργοναυτών) και των οργάνων µε νέα σύµφωνα µε τις ισχύουσες ευρω-
παϊκές προδιαγραφές, εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισµού, επισκευή (αντικατάσταση, επέκταση) ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.

Τη δηµοπράτηση, την υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλα-
βή του αναλαµβάνει ο ∆ήµος Αιγάλεω.

Η
εργασιακή ανασφάλεια, τα χρέη που έχουν και
οι κατάσταση της οικονοµίας που δεν
προσδοκούν να βελτιωθεί είναι οι µεγαλύτερες

ανησυχίες των Ελλήνων και παραµένουν σταθερά ψηλά
από το 2013 και µετά.

Ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης της Nielsen
µπορεί να βελτιωµένος το τρίτο τρίµηνο του 2017
ωστόσο το 83% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα θα
συνεχίσει να βρίσκεται σε ύφεση και το 2018.

Ο δείκτης σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας
Consumer Confidence της Nielsen, παρουσίασε αύξηση
οκτώ µονάδων και ανήλθε στις 60 µονάδες και έχει
επηρεαστεί, κυρίως, από τις πιο θετικές εκτιµήσεις για
την ανεργία τους επόµενους δώδεκα µήνες, σε σχέση µε
το δεύτερο τρίµηνο του 2017.

Το υψηλότερο ποσοστό ανάµεσα σε 63 χώρες

Όπως προκύπτει από τα ευρήµατα της έρευνας,
ποσοστό 83% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η χώρα
θα συνεχίσει να βρίσκεται σε οικονοµική ύφεση και την
επόµενη χρονιά. Σηµειώνεται, ότι είναι το υψηλότερο
ποσοστό ανάµεσα στις 63 χώρες που συµµετέχουν στην
έρευνα της Nielsen ανά τον κόσµο.

Πρωτιά σε εργασιακή ανασφάλεια και χρέη

Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, η Ελλάδα
εξακολουθεί να καταλαµβάνει την πρώτη θέση
αναφορικά µε την εργασιακή ανασφάλεια, καθώς τρεις
στους δέκα Έλληνες ανησυχούν για την εργασία τους.
Ακολουθούν οι ανησυχίες για τα χρέη /οφειλές του

νοικοκυριού (30%) και για την οικονοµία (28%). Τις
συγκεκριµένες τρεις ανησυχίες εξακολουθούν να
ξεχωρίζουν σταθερά οι Έλληνες από το 2013, σύµφωνα
µε την Nielsen.

Σταθερή η περικοπή εξόδων για επτά στους δέκα

Επτά στους δέκα Έλληνες προσπαθούν σε σταθερή

βάση να περικόψουν τα έξοδα του νοικοκυριού τους,
σηµαντικά µεγάλη µερίδα του πληθυσµού εάν συγκριθεί
µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (56%).

Ειδικότερα, οι κύριες ενέργειες των Ελλήνων για
περικοπή των εξόδων συνεχίζουν να εντοπίζονται στη
µείωση των δαπανών µέσω της αγοράς φθηνότερων
ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (70%), των
περικοπών στα έξοδα για διασκέδαση εκτός σπιτιού

- Στα ύψη η εργασιακή ανασφάλεια
ΥΥΥΥφφφφεεεεσσσσηηηη    ππππεεεερρρριιιιµµµµέέέέννννοοοουυυυνννν    κκκκααααιιιι     ττττοοοο    2222000011118888    οοοοιιιι     ππππεεεερρρριιιισσσσσσσσόόόόττττεεεερρρροοοοιιιι     ΈΈΈΈλλλλλλλληηηηννννεεεεςςςς,,,,     



ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Ο ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
3,2 εκατ. ευρώ σε ∆ήµους από το πρόγραµµα 3,2 εκατ. ευρώ σε ∆ήµους από το πρόγραµµα 
ΑΚΣΙΑ για την εξόφληση υποχρεώσεωνΑΚΣΙΑ για την εξόφληση υποχρεώσεων

Ο
Υπουργός Εσωτερικών , Πάν ος
Σκουρλέτης, εν έκριν ε την  18η
επιχ ορήγηση συν ολικού ποσού

3.206.708,28 ευρώ στους ∆ήµους της
Χώρας, που αν αφέρον ται στον  ακόλο-
υθο πίν ακα, αποκλειστικά και µόν ο για
την  εξόφληση υποχ ρεώσεών  τους που
προέρχ ον ται από δικαστικές αποφά-
σεις και διαταγές πληρωµής που έχ ουν
καταστεί τελεσίδικες έως 31/7/2017, µε
χ ρέωση του λογαριασµού του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών , που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών  και ∆αν είων  µε τον  τίτλο «Κεν τρικοί Αυτοτελείς
Πόροι των  ∆ήµων », στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αυτοδιοίκηση Κοιν ων ική Συν οχ ή - Ισόρροπη Αν άπτυξη
(ΑΚΣΙΑ).

Η διαδικασία που οφείλουν  ν α ακολουθήσουν  οι επιχ ορηγούµεν οι ∆ήµοι και οι σχ ετικές προϋποθέσεις για την
εξόφληση των  συγκεκριµέν ων  υποχ ρεώσεων , ορίζεται στην  υπ’ αριθµ. 30307/11-09-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών .
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ΑΠΟΨΕ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΟΟ  πποολλυυγγρρααφφόόττααττοοςς  
ΣΣυυγγγγρρααφφέέααςς  ΣΣττέέφφααννοοςς

∆∆άάννδδοολλοοςς  εεππιισσκκέέππεεττααιι  ττηη
««ΛΛέέσσχχηη  ΑΑννάάγγννωωσσηηςς»»

Ο
Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου του
∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Μελέτιος Μπο-
υραντάς και η υπεύθυνη της ∆ηµοτικής

Βιβλιοθήκης, κ. Ασηµίνα Φούφα – Κορώνη,
ενηµερώνουν όλους τους Ασπροπύργιους και
τους βιβλιόφιλους της Αττικής ότι, σήµερα Πέµ-
πτη, 18 Ιανουαρίου 2018, στις 18:30 στη ∆ηµοτι-
κή Βιβλιοθήκη, στον 3ο όροφο του Πνευµατικού,
(Αλέκου Παναγούλη 13), θα πραγµατοποιηθεί, η
επόµενη συνάντηση µε Συγγραφέα στο πλαίσιο
του θεσµού «Λέσχης Ανάγνωσης».

Τα µέλη και οι φίλοι της
Λέσχης, θα έχουν την τιµή
να γνωρίσουν από κοντά,
τον βραβευµένο και πολ-
υγραφότατο Συγγραφέα, κ.
Στέφανο ∆άνδολο, τον
οποίο, ο Παύλος Μάτεσις,
χαρακτήρισε «σηµαντικότερο
Έλληνα Συγγραφέα της
γενιάς του». 

Ο κ. ∆άνδολος έχει τιµηθεί
µε το “Βραβείο Μπότση”
από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, ενώ βιβλία
του έχουν µεταφραστεί µε επιτυχία στο εξωτερικό.

Πριν λίγο καιρό, τέσσε-
ρα σχεδόν χρόνια µετά
την αρχική έκδοση του
έργου του «Χορεύτρια
του ∆ιαβόλου», κυκλοφ-
όρησε το βιβλίο του
Συγγραφέα από τις
«Εκδόσεις Ψυχογιός»,
το µυθιστόρηµα «Όταν
θα δεις τη θάλασσα». 

Στο επίκεντρο του
οποίου βρίσκεται  µια
παθιασµένη ερωτική
ιστορία  µε φόντο την
Ελλάδα των τελών του
δεκάτου ενάτου αιώνα.

Για περισσότερες
πληροφορίες απευθυ-
νθείτε στην υπέυθυνη
της ∆ηµοτικής Βιβλιοθ-
ήκης του Πνευµατικού
Κέντρου του ∆ήµου
Ασπροπύργου, κ.
Ασηµίνα Φούφα –
Κορώνη, τηλ:
2105577191.     

Η
αναγκαστική διακοπή της
κυκλοφορίας του δρόµου
εξαιτίας της καθίζησης του

οδοστρώµατος έπειτα από διαρροή
του αγωγού οµβρίων υδάτων ο
οποίος βρίσκεται ακριβώς κάτω από
το οδόστρωµα, ήταν η βασική αιτία
που δηµιούργησε µια σειρά προβλή-
µατα. Με µοναδικό κριτήριο την ασφ-
αλή διέλευση πεζών και αυτοκινήτων
το κοµµάτι της οδού που παρουσίασε
καθίζηση παρέµεινε κλειστό.

Αµέσως µετά τη λήψη απόφασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έκτακ-
τη διακοπή κυκλοφορίας οχηµάτων
στην οδό Πύλου (12/6/2017), από το
∆ήµο και την Τεχνική Υπηρεσία,
ξεκίνησε η διερεύνηση του θέµατος, 

µε τη διενέργεια δύο τηλεοπτικών
ελέγχων, τα πορίσµατα των οποίων
εξετάστηκαν, σε επανειληµµένες
συναντήσεις µε επιστηµονικούς
συνεργάτες, σχετικούς µε τα θέµατα
αυτά.

Η διαδικασία αυτή, κατέληξε στην
κατάρτιση µελέτης για το έργο
(28/7/2017) και στη συνέχεια στη
δηµοπράτηση του στις 29/9/2017,
δεδοµένου ότι κατά το µήνα Αύγου-
στο δεν επιτρέπονται δηµοπρατήσεις
έργων.

Από την ηµέρα δηµοπράτησης
(26/9/2017) ξεκινά µία πολύµηνη δια-
δροµή λήψης αποφάσεων-
εγκρίσεων- εκ νέου κατάθεσης δικαι-
ολογητικών- νέων εγκρίσεων, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται στην
πράξη ότι η τεράστια γραφειοκρατία
για την υλοποίηση αυτού του έργου,
έµπαινε εµποδιο στη διάθεση του
∆ήµου για την άµεση κατασκευή του.

Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουµε:
26/9/2017: ∆ηµοπράτηση έργου.
4/10/2017: Απόφαση Οικονοµικής

Επιτροπής για κήρυξη προσωρινού
ανάδοχου.

Αναµονή έγκρισης από την Απο-
κεντρωµένη ∆ιοίκηση.

Ενδιάµεσο στάδιο κατάθεσης επι-
καιροποιηµένων δικαιολογητικών.

30/10/2017: Απόφαση έγκρισης
Απόφασης Κήρυξης Αναδόχου από
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.

συνεχίζεται στη σελ. 13

∆ΑΣΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ
ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΥΛΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ 
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Ο∆ήµαρχος Ασπροπύργου και
Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας

(Κ.Ε.∆.Ε), κ. Νικόλαος Μελετίου,  σας
προσκαλεί στη διάλεξη που θα δώσει  ο

Πλοίαρχος του
Πολεµικού Ναυτι-
κού ∆ιευθυντής
Υπηρεσίας Ιστο-
ρίας Ναυτικού, κ.
Λεωνίδας Τσιαν-
τούλας, τη ∆ευ-
τέρα, 22 Ιανουα-

ρίου 2018, στις 19:30, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου (∆. Καλλιέρης),
µε θέµα: «Από την Αθηναϊκή Τριήρη, στο
Θωρηκτό Αβέρωφ. Τα “ξύλινα τείχη” της

Πατρίδας».
* Ο Πλοίαρχος Λ. Τσιαντούλας ΠΝ γεν-

νήθηκε στην Αθήνα το 1962. Το 1980
εισήχθη στην Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων
(ΣΝ∆), από την οποία αποφοίτησε το
1984 ως Μάχιµος Σηµαιοφόρος. Το 1989
εκπαιδεύτηκε ως Χειριστής Ελικοπτέρων.
Έχει ιπταθεί µε Ε/Π ΝΗ-300C, UH-1H,
AB-212 και S-70B-6 ως Κυβερνήτης,
Εκπαιδευτής και Αξιολογητής. Έχει
υπηρετήσει σε Μονάδες και ∆ιοικήσεις
του Αρχηγείου Στόλου, στο Γενικό Επιτε-
λείο Ναυτικού και στο Γενικό Επιτελείο

Εθνικής Άµυνας.
Έχει φοιτήσει σε όλα τα σταδιοδροµικά

σχολεία που προβλέπονται για τον
βαθµό του. Κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών στις ∆ιεθνείς Σχέσεις και την
Στρατηγική από το Τµήµα ∆ιεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου
Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολι-
τικών Επιστηµών. 

Είναι επίσης απόφοιτος του Κολλεγίου
Αµύνης του NATO (NADEFCOL) στη
Ρώµη. Ανέλαβε καθήκοντα ∆ιευθυντού
ΥΙΝ την 4/9/15.

Ο Πλοίαρχος του Πολεµικού Ναυτικού & ∆ιευθυντής
Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, Λεωνίδας Τσιαντούλας

τη ∆ευτέρα 22 Ιανουαρίου στο Πνευµατικό Κέντρο 

ΕΕΠΠΕΕΣΣΑΑΝΝ  ΟΟΙΙ  ΥΥΠΠΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ
ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσµµόό  &&  ππάάττααξξηη  ττηηςς  γγρρααφφεειιοοκκρρααττίίααςς  

εεππιιδδιιώώκκοουυνν  υυππ..  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν,,  ΕΕΝΝΠΠΕΕ  κκααιι  ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ  

Η
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α
του Υπουρ-
γείου Εσωτερ-

ικών µε την Ένωση
Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ) και την Κεντρι-
κή Ένωση ∆ήµων
Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) προ-
κειµένου να υλοποιηθεί
η ∆ράση «Αναδιοργά-
νωση και διοικητική
µεταρρύθµιση της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης Α΄
και Β΄ Βαθµού –
Απλούστευση και προτ-
υποποίηση διαδικασιών
λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και
Β΄ βαθµού – Πιλοτική
λειτουργία», επισηµο-
ποιήθηκε µε την υπογραφή Προγραµµατικής Συµφ-
ωνίας ανάµεσα στα τρία µέρη, την Τρίτη 16 Ιανουαρίου
2018, στο Υπουργείο  Εσωτερικών.

Η συµφωνία υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερ-
ικών, Πάνο Σκουρλέτη, τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ, Κώστα
Αγοραστό, και τον Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε και  ∆ήµαρχο
Αµαρουσίου, Γιώργο Πατούλη. Παρών στην υπογραφή
ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκης καθώς και
οι επικεφαλής της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης, (ΕΕΤΑΑ), του φορέα υλο-
ποίησης της εν λόγω ∆ράσης, ∆ηµήτρης Καλογερόπου-
λος, Πρόεδρος και Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, ∆ιε-
υθύνων Σύµβουλος.

Η συγκεκριµένη ∆ράση, προϋπολογισµού 3,3 εκατ.
ευρώ εντάσσεται στο «Πρόγραµµα Οργάνωσης και Λει-
τουργικού Εκσυγχρονισµού των 325 ∆ήµων και των 13
Περιφερειών», προϋπολογισµού 30,5 εκατ. ευρώ, το
οποίο θα χρηµατοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγρ-
αµµα «Μεταρρύθµιση ∆ηµόσιου Τοµέα» του ΕΣΠΑ
2014–2020.

«Κύριο µέληµα είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη», τόνι-
σε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, αναφ-
ερόµενος στη συνεργασία για το εµβληµατικό όπως είπε
χαρακτηριστικά έργο για την απλούστευση και προτ-
υποποίηση των λειτουργιών και των διαδικασιών των
Περιφερειών και των ∆ήµων. Υποστήριξε ότι «η χρονιά
αυτή θα είναι η χρονιά της Αυτοδιοίκησης». Αυτό όπως
διευκρίνισε θα σφραγιστεί από τα αυτοδιοικητικά
γεγονότα, όπως είναι η µεταρρύθµιση του θεσµικού
πλαισίου και θα επισφραγιστεί από άλλες ενέργειες
όπως τα δύο νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα τεθ-
ούν φέτος στη διάθεση των φορέων της Τοπικής αυτο-

διοίκησης για µία πιο στοχευµένη, πιο αποτελεσµατική
και υποστηρικτική δουλειά, ως κυβέρνηση, απέναντι στο
έργο της Αυτοδιοίκησης.

«Έχουµε κάνει µία µεγάλη προσπάθεια όλο το προη-
γούµενο διάστηµα, σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Εσωτερικών αλλά και µε τους φορείς της Αυτοδιοίκησης,
έτσι ώστε να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε προ-
γράµµατα, χρηµατοδοτικά προγράµµατα, αλλά και
θεσµικές παρεµβάσεις, οι οποίες ενδυναµώνουν τη λει-
τουργία της Αυτοδιοίκησης και βάζουν ένα ακόµα λιθα-
ράκι σε αυτή την προσπάθεια, για την αποκέντρωση και
την ενίσχυση των Αυτοδιοικητικών Θεσµών και των
τοπικών κοινωνιών», σηµείωσε ο Αναπληρωτής Υπο-
υργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.

Από την Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας, εξαίρον-
τας αυτή την προσπάθεια και τη σηµερινή συνάντηση, ο
κ. Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι, «όλοι σε αυτή τη συµφ-
ωνία, όσο µας αφορά, είµαστε αρωγοί, µε υπευθυνότ-
ητα για να αποτελέσει προφανώς και την πράξη που
είναι και το ζητούµενο αυτής της Συµφωνίας, της ανα-
διοργάνωσης και της διοικητικής µεταρρύθµισης της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού».

«Επιτέλους µετά από πολλά χρόνια αυτό το έργο, το
οποίο ήθελε η Αυτοδιοίκηση πιστεύουµε ότι ξεκινά. Προ-
γραµµατική Σύµβαση, γιατί ενώνουµε τις δυνάµεις µας
για να κερδίζουµε το µέλλον των συνανθρώπων µας»
τόνισε ο κ. Κώστας Αγοραστός, Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε.
προσθέτοντας ότι θα ήθελε «µία Αυτοδιοίκηση, η οποία
να είναι απρόσωπη, απρόσωπη στην εξυπηρέτηση, να
µη χρειάζεται να έρθει σε επαφή ο άνθρωπος µε τους
υπηρεσιακούς παράγοντες και τις υπηρεσίες, να
εξυπηρετείται γρήγορα, ούτως ώστε να υπάρχει και το
στοιχείο της αµεροληψίας, της δικαιοσύνης και της
σωστής αξιολόγησης».
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Μ
ια ακόµη παρέµβαση για την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Ελευσίνας και της Μαγούλας έγινε
αποδεκτή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατά την προχθεσινή συνεδρίασή του. Πρόκειται για την επικαιροποίηση
παλαιότερης µελέτης, η οποία προβλέπει µια σειρά εργασιών σε ανοικτούς και κλειστούς αθλητικούς χώρους,

οι οποίες θα γίνουν πράξη µε την χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. 
Ο προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται σε 266.086,51€ προ ΦΠΑ και απροβλέπτων ,απρόβλεπτα 39.912,98€,

δαπάνη ΦΠΑ 72.414,98€ και η συνολικά απαιτούµενη πίστωση 385.639,37€. 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Aλεπάλληλα 
κρούσµατα κλοπών

στο κέντρο 
του Ασπροπύργου

Φόβος και τρόµος έχει γίνει σπείρα
κακοποιών στην πόλη του Ασπροπύργου.
Καθηµερινά, ιδίως στην περιοχή πλησίον

του δηµοτικού γηπέδου τα κρούσµατα είναι
συνεχή και µάλιστα σε ώρες αιχµής. 
Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών ανησυχούν µε

τα περιστατικά κλοπών και αναρωτιούνται εάν
κάποια στιγµή θα παρέµβει κάποιος ώστε να λυθεί
αυτό το πρόβληµα. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι περιπολίες των

αστυνοµικών δυνάµεων έχουν µειωθεί και αυτό
έχει ως αποτέλεσµα την αποθράσυνση των
κακοποιών στοιχείων.
Όπως µας ανέφεραν δηµότες  ζητούν την άµεση

προστασία τους πριν να είναι  αργά, καθώς  είναι
τέτοιο το θράσος των κακοποιών που ίσως στο
µέλλον να αντιµετωπίσουµε χειρότερες
καταστάσεις. 
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Οι διαφυγόντες δασµοί και φόροι ανέρχονται
στο ποσό των 448.705,64 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών και σε βάρος τους ασκήθη-
κε δίωξη κακουργηµατικού χαρακτήρα για λαθρεµ-
πορία και πλαστογραφία.

Η καταµέτρηση και µεταφορά των κατασχεθέντων
ειδών πραγµατοποιήθηκε µε τη συνδροµή των
υπαλλήλων του Τελωνείου Ελευσίνας.

- Στον εντοπισµό, σε αποθηκευτικό χώρο στις
Αχαρνές Αττικής, παράνοµου εµφιαλωτηρίου
αλκοολούχων ποτών.

Συνολικά κατασχέθηκαν 1.280 λίτρα χύµα βότκα
(σε 2 παλετοδεξαµενές), 504 φιάλες αλκοο-
λούχων ποτών (βότκας), η γνησιότητα των οποίων
ελέγχεται, 37.900 πλαστές ετικέτες και καπάκια
φιαλών γνωστών εταιρειών, 100 λίτρα αιθυλικής
αλκοόλης (σε πλαστικά δοχεία των 10 λίτρων),
τέσσερα µηχανήµατα (γεµίσµατος, εµφιάλωσης

κ.λπ.) και κενές φιάλες γνωστών εταιρειών, κενά
δοχεία 10 λίτρων µε υπολείµµατα αιθυλικής αλκο-
όλης και υλικά συσκευασίας.

Κλήθηκε η Γ' Χηµική Υπηρεσία, η οποία έλαβε
δείγµατα από τα αλκοολούχα ποτά και την αιθυλική
αλκοόλη για εξέταση.

Οι διαφυγόντες δασµοί και φόροι ανέρχονται
στο ποσό των 69.951,68 ευρώ.

Συνελήφθη ένα άτοµο και οδηγήθηκε στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, από όπου
έλαβε προθεσµία για να απολογηθεί.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειµένου να εντοπι-
στεί η συνολική ποσότητα αλκοολούχων ποτών
και αιθυλικής αλκοόλης που διακινήθηκε από
τους ανωτέρω εµπλεκόµενους. Στο πλαίσιο της
έρευνας, αναζητούνται και τα πρόσωπα-επιχειρή-
σεις που παραλάµβαναν και  διέθεταν τα
επικίνδυνα -για τη δηµόσια υγεία- αλκοολούχα
ποτά.

∆ίνονται στη δηµοσιότητα, κατόπιν σχετικής
∆ιάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι

φωτογραφίες τεσσάρων µελών εγκληµατικής οµά-
δας που διέπρατταν ληστείες σε οικίες ηλικιωµέ-
νων και εξαρθρώθηκε την 13-1-2018 από το Τµήµα
Ασφαλείας Φυλής. 

Σε βάρος τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα
αδικήµατα της σύστασης και ένταξης σε εγκληµατι-
κή οργάνωση, της ληστείας κατά συναυτουργία και
κατά συρροή, τετελεσµένες και σε απόπειρα από
δράστες µε καλυµµένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου, της παράνοµης οπλοφορίας, της
επικίνδυνης σωµατικής βλάβης κατά συναυτουργία
και κατά συρροή καθώς και της απείθειας.

Συγκεκριµένα πρόκειται για τους:

ΤΣΑΚΙΡΗ Γεράσιµο του Κωνσταντίνου και της
∆ήµητρας, γεννηθέντα 20-5-1996 στην Αθήνα

ΤΣΑΚΙΡΗ Γεώργιο αγνώστου πατρός της Ειρήν-
ης, γεννηθέντα στις 5-7-1998 στην Αθήνα

ΒΕΛΗ Ραφαήλ του Παναγιώτη και της Χρυσοβα-
λάντως, γεννηθέντα στις 23-12-1998 στην Αθήνα

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ Χρυσοβαλάντη αγνώστου
πατρός και της Μαρίας, γεννηθέντα στις 23-11-
2000 στην Αθήνα

Η συγκεκριµένη δηµοσιοποίηση χρονικής διάρ-
κειας έξι (6) µηνών, σύµφωνα µε τη σχετική Εισαγ-
γελική ∆ιάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του
κοινωνικού συνόλου από την εγκληµατική δράση
τους και την αξίωση της πολιτείας για τον ποινικό
κολασµό οµοειδών αδικηµάτων µε ταυτοποίηση
ενδεχοµένως και άλλων παθόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να
επικοινωνούν µε τους τηλεφωνικούς αριθµούς
210-2483217 Του Τµήµατος Ασφάλειας Φυλής και
210-6411111 της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,
για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφο-
ρίας. Σηµειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυµία και
το απόρρητο της επικοινωνίας.

Οι διαφυγόντες δασµοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 520.000 ευρώ.

Στη δηµοσιότητα τα στοιχεία των 4 δραστών που γρονθοκοπούσαν
και λήστευαν ηλικιωµένους στα Άνω Λιόσια

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

ΗΗΗΗ    σσσσυυυυννννέέέέχχχχεεεειιιιαααα    ααααππππ όόόό    ττττηηηη    σσσσεεεελλλλίίίίδδδδαααα    3333
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία) 

λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον 
του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

ΚΚΚΚοοοορρρρυυυυ φφφφααααίίίίαααα    ΕΕΕΕυυυυ ρρρρωωωωππππααααϊϊϊϊκκκκήήήή    δδδδιιιιάάάάκκκκρρρριιιισσσσηηηη    γγγγ ιιιιαααα    ττττηηηηνννν
'''' ''''ΟΟΟΟλλλλυυυυµµµµππππιιιιάάάάδδδδαααα    ΘΘΘΘρρρραααακκκκοοοοµµµµαααακκκκεεεεδδδδόόόόννννωωωωνννν '''' ''''
ΣΣΣΣυυυυγγγγχχχχααααρρρρηηηη ττττήήήή ρρρριιιιαααα    ααααππππόόόό    ττττοοοονννν     ∆∆∆∆ήήήή µµµµααααρρρρχχχχοοοο    ΑΑΑΑχχχχααααρρρρννννώώώώ νννν     ΓΓΓΓ ιιιι άάάάννννννννηηηη     ΚΚΚΚαααασσσσσσσσααααββββ όόόό

ΗΗΗΗ    κκκκ οοοορρρρυυυυφφφφααααίίίί αααα    οοοοµµµµάάάάδδδδαααα    ττττηηηηςςςς    ΕΕΕΕ υυυυ ρρρρώώώώππππηηηηςςςς    γγγγ ιιιιαααα    ττττοοοο    2222 0000 1111 7777     αααανννν ααααδδδδεεεε ίίίί χχχχ θθθθ ηηηηκκκκ εεεε     """"     σσσσττττηηηηνννν     ψψψψηηηηφφφφοοοοφφφφοοοορρρρίίίί αααα    ττττηηηηςςςς    ΕΕΕΕ υυυυρρρρωωωω----
ππππααααϊϊϊϊ κκκκ ήήήήςςςς    ΟΟΟΟµµµµοοοοσσσσπππποοοονννν δδδδίίίίααααςςςς    ΓΓΓΓυυυυµµµµνννν αααασσσσττττιιιι κκκκ ήήήήςςςς    ((((UUUUEEEE GGGG)))) ,,,,     ηηηη    """" ΟΟΟΟλλλλυυυυµµµµππππιιιι άάάάδδδδαααα    ΘΘΘΘ ρρρραααακκκκ οοοοµµµµαααακκκκ εεεε δδδδόόόόνννν ωωωωνννν """"     κκκκ ααααιιιι     οοοο    ∆∆∆∆ ήήήήµµµµαααα----
ρρρρχχχχοοοοςςςς    ΑΑΑΑχχχχ ααααρρρρνννν ώώώώνννν     ΓΓΓΓιιιιάάάάνννν νννν ηηηηςςςς    ΚΚΚΚαααασσσσσσσσααααββββόόόόςςςς    εεεε ξξξξ έέέέ φφφφρρρραααασσσσεεεε     µµµµεεεε     αααανννν άάάάρρρρττττηηηησσσσηηηη    ττττοοοουυυυ,,,,     σσσσττττηηηη    σσσσεεεε λλλλίίίί δδδδαααα    ττττοοοουυυυ    σσσσττττοοοο    FFFFaaaa cccc eeee
BBBBooooooookkkk ,,,,     τττταααα    ππππααααρρρραααακκκκ άάάάττττωωωω    λλλλόόόόγγγγ ιιιι αααα::::

EEEE uuuurrrrooooppppeeee aaaa nnnn    TTTTeeee aaaa mmmm     2222 0000 1111 7777 ,,,,     αααανννν ααααδδδδεεεε ίίίί χχχχθθθθ ηηηηκκκκ εεεε     ηηηη    οοοοµµµµάάάάδδδδαααα    ΓΓΓΓυυυυ µµµµνννν αααασσσσττττιιιι κκκκ ήήήήςςςς    γγγγ ιιιιαααα    ΌΌΌΌλλλλοοοουυυυςςςς    """"ΟΟΟΟ λλλλυυυυ µµµµππππιιιιάάάάδδδδαααα    ΘΘΘΘρρρραααακκκκ οοοοµµµµαααακκκκ εεεε δδδδόόόόνννν ωωωωνννν """"     σσσσττττηηηηνννν     ψψψψηηηηφφφφοοοοφφφφοοοορρρρίίίίαααα    ττττηηηηςςςς    ΕΕΕΕ υυυυρρρρωωωω----
ππππααααϊϊϊϊ κκκκ ήήήήςςςς    ΟΟΟΟµµµµοοοοσσσσπππποοοονννν δδδδίίίίααααςςςς    ΓΓΓΓυυυυµµµµνννν αααασσσσττττιιιι κκκκ ήήήήςςςς    ((((UUUUEEEE GGGG)))) ....     

ΜΜΜΜ ιιιιαααα    αααακκκκ όόόόµµµµηηηη    αααανννν ααααγγγγ νννν ώώώώρρρριιιι σσσσηηηη    ττττωωωωνννν     ππππρρρροοοοσσσσππππααααθθθθ εεεε ιιιιώώώώνννν     µµµµ ιιιιααααςςςς    εεεεξξξξ ααααιιιι ρρρρεεεε ττττιιιι κκκκ ήήήήςςςς    οοοοµµµµάάάάδδδδααααςςςς,,,,     πππποοοουυυυ     σσσσεεεε     κκκκ άάάάθθθθ εεεε     ττττηηηηςςςς    εεεεµµµµφφφφάάάάνννν ιιιι σσσσηηηη,,,,     µµµµααααςςςς    δδδδηηηηµµµµιιιιοοοουυυυρρρργγγγ εεεε ίίίί     ααααιιιισσσσθθθθ ήήήήµµµµαααατττταααα    εεεε νννν θθθθ οοοουυυυ ----
σσσσιιιιαααασσσσµµµµοοοούύύύ    κκκκ ααααιιιι     υυυυππππεεεερρρρηηηηφφφφάάάάνννν εεεε ιιιιααααςςςς....     
ΘΘΘΘ εεεερρρρµµµµάάάά    σσσσυυυυγγγγ χχχχααααρρρρηηηηττττήήήήρρρριιιι αααα    σσσσττττιιιι ςςςς    ααααθθθθ λλλλήήήήττττρρρριιιι εεεε ςςςς,,,,     ττττιιιι ςςςς    ππππρρρροοοοπππποοοονννν ήήήήττττρρρριιιι εεεεςςςς    κκκκ ααααιιιι     ττττοοοουυυυςςςς    αααανννν θθθθ ρρρρώώώώπππποοοουυυυ ςςςς    ττττοοοουυυυ     σσσσυυυυλλλλλλλλόόόόγγγγ οοοουυυυ,,,,     πππποοοουυυυ    αααανννν εεεε ββββάάάάζζζζοοοουυυυ νννν     ττττοοοονννν     """"ππππήήήήχχχχ ηηηη""""     όόόόλλλλοοοο    κκκκ ααααιιιι     ππππιιιιοοοο
ψψψψ ηηηηλλλλάάάά    κκκκ ααααιιιι     κκκκ αααατττταααακκκκ ττττοοοούύύύνννν     σσσσττττόόόόχχχχοοοουυυυςςςς    σσσσεεεε     ΠΠΠΠαααανννν εεεε λλλλλλλλήήήήνννν ιιιιοοοο,,,,     ΠΠΠΠαααανννν εεεε υυυυρρρρωωωωππππααααϊϊϊϊ κκκκ όόόό    κκκκ ααααιιιι     ΠΠΠΠααααγγγγ κκκκ όόόόσσσσµµµµιιιι οοοο    εεεε ππππίίίί ππππεεεε δδδδοοοο....

44//22  ΑΑΡΡΑΑΧΧΩΩΒΒΑΑ
Μονοήµερη, ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

1100--1111//22  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ
∆ιήµερη διαµονή στο SEMANTRON 4* στον
Ελαιώνα µε πρωινό και βραδινό, Καλάβρυτα,
Καστανιά, Πλανητερο, Βυτίνα
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

1188//22  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

33--44//33  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ
∆ιήµερη διαµονή στο Καρπενήσι στο ΕΛΒΕΤΙΑ
µε πρωινό, γεύµα Σαββάτου στην ταβέρνα
ΦΩΛΙΑ στο Καρπενήσι ( συµπεριλαµβάνεται )
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγιας Πρου-
σιώτισσας
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€



ΝΝ..ΟΟ..ΕΕΛΛ..  ««ΑΑΓΓΙΙΟΟΣΣ
ΤΤΑΑΞΞΙΙΑΑΡΡΧΧΗΗΣΣ»»
ΜΜΕΕΛΛΟΟΣΣ    ΤΤΗΗΣΣ    ΕΕ..ΙΙ..ΟΟ..

((ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ    ΙΙΣΣΤΤΙΙΟΟΠΠΛΛΟΟΪΪΚΚΗΗΣΣ
ΟΟΜΜΟΟΣΣΠΠΟΟΝΝ∆∆ΙΙΑΑΣΣ))

Ε  Π  Ι  Σ  Τ  Ο  Λ  Η

O Ναυταθλητικός Όµιλος Ελευσίνας <<Άγιος Ταξιάρχης>> πραγµατοποι-
εί την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας το Σάββατο 3η Φεβρουαρίου

2018 στις 20.00’ στην αίθουσα<< Αµφιθέατρο – Ελευσίνια Μυστήρια >>
Νικολαΐδου 76 Ελευσίνα, η οποία θα συνοδευθεί µε πλήρες µενού,

απεριόριστο κρασί, αναψυκτικά και µουσική.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
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Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, Μ έλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε. και Πρόεδρος του Οργανισµού Άθλ-
ησης, Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μ ελετίου

και ο Αντιπρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός, προσκαλούν όλους του πολίτες,
στο 2ο Τουρνουά Πετοσφαίρισης, το Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018, µε ώρα έναρξης 13:00, στο
Κλειστό Γυµναστήριο Ασπροπύργου «Γεώργιος Θ. Τσόκας». Συµµετέχουν τα Τµήµατα Βόλεϋ
του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., του Α.Ο. Σείριος Ασπροπύργου, του Α.Σ. Ευκλείδης Μ εγάρων και του Γ.Σ.

Κερατέας. Η Είσοδος είναι ελεύθερη.   

ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΤΤΟΟ  ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ    ««ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΘΘ..  ΤΤΣΣΟΟΚΚΑΑΣΣ»»
2ο Τουρνουά Πετοσφαίρισης, το Σάββατο 20 

Ιανουαρίου 2018 µε ελεύθερη είσοδο.   

Πρόεδρος επιτροπής σεισµικού κινδύνου: 
Πρέπει να ελεγχθούν όλα τα δηµόσια κτίρια

Την  αν άγκη ν α ελεγχ θούν  όλα τα δηµόσια κτίρια υπογράµµισε ο καθηγητής σει-
σµολογίας, και πρόεδρος της επιτροπής εκτιµήσης σεισµικού κιν δύν ου Κων σταν -
τίν ος Μακρόπουλος, σε δηλώσεις του µετά την  σηµεριν ή πρώτη συν εδρίαση της επι-
τροπής.

Όπως είπε ο κύριος Μακρόπουλος, τα κτίρια του ∆ηµοσίου αν έρχ ον ται περίπου
στις 87.000. Μέχ ρι το 2010 πού ήταν  ο ίδιος πρόεδρος του ΟΑΣΠ είχ αν  ελεγχ θεί
περίπου 10.000 και τα επόµεν α χ ρόν ια έφτασαν  στις 15.000. 

Τα κτίρια αυτά θα πρέπει ν α ελεγχ θούν  από τους µηχ αν ικούς της τοπικής αυτο-
διοίκησης έστω και οπτικά είπε ο καθηγητής. Κατά τη σηµεριν ή πρώτη συν εδρίαση
της επιτροπής εκτίµησης σεισµικού κιν δύν ου δεν  έγιν ε αν άλυση σεισµικών  δεδοµέ-
ν ων  αλλά ήταν  µια απλή συν άν τηση γν ωριµίας. 

Στην  επόµεν η συν εδρίαση την  ερχ όµεν η εβδοµάδα, σύµφων α µε πληροφορίες θα
εξεταστούν  τα δεδοµέν α των  τελευταίων  σεισµών  µε πρώτον  απ’ όλους, αυτόν
στην  Σταµάτα Αττικής.
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Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος  (160τµ)
το κέντρο του Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).

∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη θέρµανση, 
µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ,
ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ

ΑΑΠΠΟΟ  112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ    

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844
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Συν εχ ίζεται από τη σελ. 5

Τελικό Στάδιο κατάθεσης νέων επικαιροποιηµένων
δικαιολογητικών.

Υποχρεωτική αναµονή 20 ηµερών µέχρι την υπογραφή
της Σύµβασης.

29/12/2017: Υπογραφή της Σύµβασης.
Επικύρωση όρων σύµβασης
15/1/2018: Έναρξη εργασιών.
Ενδιάµεσα, µεσολαβούν πολλές ακόµα γραφειοκρατι-

κές διαδικασίες.
Κατά συνέπεια, είναι φανερό ότι από την ηµέρα δηµο-

πράτησης και µέχρι την έναρξη εργασιών έπρεπε να
µεσολαβήσουν 3,5 µήνες για την εφαρµογή των διατά-
ξεων νόµων για τα δηµόσια έργα.

Η ταλαιπωρία περιοίκων και οδηγών φτάνει στο τέλος
της.

Οι εργασίες αποκατάστασης του τάπητα αλλά και η
επισκευής τµήµατος του αγωγού θα λύσει το πρόβληµα
της καθίζησης. 

Ωστόσο, το πρόβληµα δεν αντιµετωπίζεται πλήρως
καθώς η διαρροή υδάτων έγινε διότι αγωγός διατοµής
δύο µέτρων καταλήγει σε µικρότερο και διαµορφώνονται
συνθήκες συσσώρευσης άρα και πίεσης του νερού που
προσπαθεί να διαφύγει.

Οριστική λύση θα έχουµε σε περίπου ένα έτος όταν
συνδεθεί ο αγωγός του δάσους µε τη αντιπληµµυρική
τάφρο της Λεωφόρου Αθηνών, έργο που ξεκινά µε την
εγκατάσταση του εργολάβου σε λίγες ήµερες.

Επί της ουσίας, θα πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές ότι
το έργο αυτό δεν γίνεται για να επιλύσει το σοβαρό πρόβ-
ληµα του αγωγού οµβρίων- αποδέκτη, αλλά για να απο-
καταστήσει την ασφαλή λειτουργία της οδού Πύλου. 

Πράγµα που σηµαίνει ότι στο ενδιάµεσο χρονικό διά-
στηµα µέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής του κεντρικού
αποδέκτη της Λεωφόρου Αθηνών, θα µπορούσε να
δηµιουργηθεί πρόβληµα στον υπάρχοντα αγωγό επί της
Πύλου, σε περίπτωση καταστροφικών πληµµυρών. 

Άξιο αναφοράς, είναι το γεγονός ότι από την πρώτη
ηµέρα εργασιών, διαπιστώθηκε ότι τµήµα του αγωγού
της οδού Πύλου είναι θρυµµατισµένο, είτε από προη-
γούµενες παρεµβάσεις στο σηµείο αυτό, είτε από παρα-
κείµενες συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων, µε το
τελευταίο θέµα να διερευνάται από τις υπηρεσίες του
∆ήµου µε ιδιαίτερη προσοχή.

Ο ∆ήµος συνεχίζει µε όλα τα µέσα που διαθέτει να
βελτιώνει την καθηµερινότητα, να δίνει λύσεις στα προβ-
λήµατα που προκύπτουν, σε συνθήκες αυτοχρηµατοδότ-
ησης και αυστηρότερου πλαισίου διαχείρισης.



14-θριάσιο Πέµπτη 18 Ιανουαρίου 2018 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγε-

λµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 

κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κου-
ζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω α-
νάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο δια-
µέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη παιδιων στην πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  
ΜΜ ΗΗ ΧΧ ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΙ ΤΤ ΗΗ ΣΣ
ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΣΣ

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ  
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΑΑΚΚΙΙ    

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ    ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΗΗ//ΥΥ
∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΩΩΝΝ  
ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΣΣ
ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ((MMSS  SSQQLL))

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ελάχιστο ΙΕΚ 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά , επιπέδου
Lower
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
συντήρηση µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ
ΕΕΣΣΤΤΙΙΑΑΤΤΟΟΡΡΙΙΟΟ  
2 ΨΗΣΤΕΣ  - 2 ΜΑΓΕΙΡΟΙ - 2
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (Άντρες – Γυναίκες)

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  
ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ  ((ααννεειιδδίίκκεευυττοοιι))
Άντρες - Γυναίκες
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704

Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr
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ΤΤµµήήµµαα  ΠΠεεττρρεελλααίίοουυ  κκααιι  ΦΦυυσσιικκοούύ  ΑΑεερρίίοουυ  σσττοο  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο
∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  ααξξιιώώννεειι  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ!!  

Εξασφάλισε απόφαση του Πανεπιστηµίου του Πλοϊέστι της Ρουµανίας, για συνεργασία 
στο Πρόγραµµα Σπουδών, σε Επισκέπτες Καθηγητές και εργαστηριακές υποδοµές!

Μ
ε µια κίν ηση που αποδεικν ύει
το µακρόπν οο σχ εδιασµό της
∆ηµοτικής Αρχ ής του Ασπρ-

όπυργου, απαν τά ο Νικόλαος Μελετίου,
στην  ευχ άριστη πρόκληση που συν ι-
στά, για Το Θριάσιο και την  ευρύτερη
περιοχ ή, η ίδρυση του Παν επιστηµίου
∆υτικής Αττικής. 

Αξιοποιών τας στο έπακρο, µια
κίν ηση µε προοπτική, όπως ήταν  η
αδελφοποίηση του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου µε το ∆ήµο της πόλης Πλοϊέστι της
Ρουµαν ίας, ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύρ-
γου, προσέρχ εται στη διαβούλευση του
Υπουργείου Παιδείας  για το ν έο Παν ε-
πιστήµιο (18/1/2018), µε έν α «πολύ
ισχ υρό – βαρύ χ αρτί».

Στο πλαίσιο της συν εργασίας του,
που αποδίδει καρπούς, σε όλα τα
επίπεδα, ο ∆ήµος Ασπροπύργου εξα-
σφάλισε την  αποδοχ ή του αρχ αιότερου
και σηµαν τικότερου Παν επιστηµίου
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της
Ευρώπης, ν α στηρίξει εν εργά την  ίδρυ-
ση Τµήµατος Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου, µε έδρα τον  Ασπρόπυργο.
Έτσι, µετά από σχ ετικό αίτηµα του
∆ήµου, η Σύγκλητος του ρουµαν ικού
Παν επιστηµίου αποφάσισε οµόφων α,
ν α δηλώσει εγγράφως την  απόφασή
του Ιδρύµατος, ν α συµβάλλει στη
διαµόρφωση σύγχ ρον ου Προγράµµατος
Σπουδών , για το Τµήµα του Ασπρόπ-
υργου,  στη στελέχ ωσή του, µε Επισ-
κέπτες Καθηγητές, και στην  τεχ ν ολογι-
κή - εργαστηριακή υποδοµή του!

Με άλλα λόγια, ν α θέσει στην  υπηρ-
εσία του Υπουργείου Παιδείας της
Ελλάδας και του ν έου Ακαδηµαϊκού
Ιδρύµατος της ∆υτικής Αττικής, µια
εµπειρία εβδοµήν τα (70) ετών  και την
αδιαµφισβήτητη γν ώση του σε ζητήµα-
τα που θα απασχ ολήσουν  τη Χώρα και
την  αν ατολική Μεσόγειο, τα επόµεν α
χ ρόν ια, σε ό,τι αφορά στην  εξόρυξη,
στην  άν τληση, στη µεταφορά, στη
διύλιση, στη διάθεση προϊόν των  της
κλασµατικής απόσταξης αργού πετρε-
λαίου, και στην  επεξεργασία και διαν ο-
µή του φυσικού αερίου.

Αν  ληφθεί υπόψη και η λειτουργία
των  δύο διυλιστηρίων  των  ΕΛ.ΠΕ.,
στον  Ασπρόπυργο και την  Ελευσίν α,
αν τιλαµβάν εται καν είς ότι, το αίτηµα
και το επίτευγµα του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου είν αι άµεσα υλοποιήσιµο.
Παράλληλα, ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου
προτείν ει το Κτήµα του Υπουργείου
Υποδοµών , για χ ώρο των  κτιρίων
∆ιοίκησης του ν έου Παν επιστηµίου, µε
το σκεπτικό της εν οποίησης του εν
λόγω χ ώρου µε το Πάρκο Αθλητισµού
και Αν αψυχ ής της Γκορυτσάς, στο 

οποίο ξεκιν ούν  άµεσα τα ∆ηµοτικά
Έργα αν αβάθµισής του, που θα αλλά-
ξουν  άρδην  την  εικόν α και τις χ ρήσεις
µιας περιοχ ής που καλύπτει πάν ω από
εκατό (100) στρέµµατα.

Τέλος, η ∆ηµοτική Αρχ ή, απαν -
τών τας στο σε µια ακόµη αν απτυξιακή
αν αγκαιότητα της περιοχ ής, προτείν ει
την  ίδρυση και λειτουργία Τµήµατος
∆ιαµεταφοράς (“Logistics”), µε έδρα τον
Ασπρόπυργο.

Αν αφερόµεν ος στο όραµα του
∆ήµου, και στη συν εργασία που εξα-
σφάλισε, µε το Παν επιστήµιο του Πλο-
ϊέστι, ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου κ.
Νικόλαος Μελετίου, δήλωσε χ αρακτηρι-
στικά:  « Για µια ακόµη φορά, όπως
συν έβη µε την  προετοιµασία µας, µε το
ολοκληρωµέν ο υπόµν ηµα που καταθέ-
σαµε εγκαίρως, για τον  «Καλλικράτη»,
αποδεικν ύουµε ότι, σχ εδιάζουµε και
υλοποιούµε πολιτικές, µε το βλέµµα στο
µέλλον ! 

Τώρα θα καταν οήσουν  όλοι, τη σκο-
πιµότητα της αδελφοποίησής µας, µε το
∆ήµο Πλοϊέστι της Ρουµαν ίας. Με µια
πόλη που, εκτός απ’ τα τέσσερα (4)

∆ιυλιστήρια που φιλοξεν εί, διαθέτει και
το σηµαν τικότερο, εξειδικευµέν ο,
Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα, στον  τοµέα του
Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου. 

∆ίν ουµε έτοιµη τη λύση, στο Υπο-
υργείο Παιδείας και στο ν έο Παν επι-
στήµιο. Χωρίς κόστος και χ ρον οβόρες
διαδικασίες. Κι αυτό, επειδή πορευόµα-
στε ως προµηθείς και όχ ι ως επιµηθείς.
Παράλληλα, προτείν ουµε λύσεις ουσίας
για τις υποδοµές διοίκησης και έν α
επιπλέον  Τµήµα ∆ιαµεταφοράς
(Logistics), που θα στηρίξει την  αν α-
πτυξιακή προοπτική και τη λειτουργία
του Εµπορευµατικού Κέν τρου των  Σιδ-
ηρόδροµων , που εκτείν εται εξ ολοκλήρ-
ου στον  Ασπρόπυργο.

Την  ίδια ώρα, µε τη συµµετοχ ή των
αρµόδιων  φορέων  για το Εξωτερικό
Εµπόριο, τόσο της Ελλάδας όσο και της

Ρουµαν ίας, προχ ωρούµε στη διοργά-
ν ωση Επιχ ειρηµατικών  Φόρουµ, τον
προσεχ ή Μάιο, οικοδοµών τας σχ έσεις
οικον οµικής και εµπορικής συν ερ-
γασίας, απ’ τις οποίες θα ωφεληθούν  τα
µέγιστα οι επιχ ειρήσεις του Ασπρόπυρ-
γου και του Πλοϊέστι. 

Τον  επόµεν ο µήν α ξεκιν άµε τις
συν εργασίες των  δύο (2) Λυκείων  του
Ασπρόπυργου και του 1ου Γυµν ασίου
µε τα αν τίστοιχ α Σχ ολεία του Πλοϊέστι.
Επίσης διευρύν ουµε τη συν εργασία
µας στους τοµείς που αφορούν  τη Νεο-
λαία, εν ώ ήδη εγκρίθηκε η κοιν ή µας
συµµετοχ ή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ-
κού Προγράµµατος “Horizon”, απ΄το
οποίο θα βγούµε πολλαπλά ωφεληµέν οι
οι ∆ήµοι και οι πολίτες των  δύο
πόλεων . Κι όλα αυτά, σε διάστηµα µόλις
δύο µην ών !».   

• Προτείνει  Κτίριο ∆ιοίκησης, στο κτήµα του Υπουργείου ΥποΠροτείνει  Κτίριο ∆ιοίκησης, στο κτήµα του Υπουργείου Υπο--
δοµών στη Λεωφόρο πρ. ΝΑΤΟ, δίπλα στο Πάρκο δοµών στη Λεωφόρο πρ. ΝΑΤΟ, δίπλα στο Πάρκο 

Αθλητισµού και  Αναψυχής στην Γκορυτσά, και  Τµήµα Αθλητισµού και  Αναψυχής στην Γκορυτσά, και  Τµήµα 
∆ιαµεταφορών (“∆ιαµεταφορών (“LogisticsLogistics ”), µε έδρα τον Ασπρόπυργο.  ”), µε έδρα τον Ασπρόπυργο.  

•ΝΙΚ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: «Τώρα θα κατανοήσουν όλοι τη σκοπιµότητα της
αδελφοποίησής µας µε το Πλοϊέστι! Πορευόµαστε µε το βλέµµα στο
µέλλον και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της

∆υτικής Αττικής υπηρετώντας το όραµα της ανάπτυξης, µε προοπτική».

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΠΛΟΪΕΣΤΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ,

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΕΛΕΤΙΟΥ:
Αρ. 371/16.01.2018

UNIVERSITATEA PETROL - GAZE 
DIN PLOIESTI
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100680, Ploieşti, România
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Fax: +40 244.575 847
www.upg-ploiesti.ro 

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΕΛΛΑ∆Α
Υπόψη του ∆ηµάρχ ου, Κυρίου Νικόλαου Μελετίου

Αγαπητέ, Κύριε ∆ήµαρχ ε,

Το Παν επιστήµιο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Πλοϊέστι  εν ηµερώθηκε για το αίτηµα του ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ της Ελλάδας, µε το οποίο εκφράζει την  επιθυµία ν α υποστηριχ θεί στην  αν άπτυξη εν ός Προγράµµατος
Σπουδών , στον  τοµέα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, στο ν έο Παν επιστήµιο που θα ιδρυθεί στην  Αθήν α (∆υτική Αττική).
Λαµβάν ον τας υπόψη την  εµπειρία άν ω των  εβδοµήν τα (70) ετών , το Παν επιστήµιο Πετρελαίου - Φυσικού Αερίου του Πλοϊέ-
στι θα µπορούσε ν α παρέχ ει συµβουλευτικές υπηρεσίες στην  εκπόν ηση των  Προγραµµάτων  Σπουδών  και θα µπορούσε
ν α προσφέρει υποστήριξη µε ειδικούς Καθηγητές του, στη δραστηριότητα του ν έου Τµήµατος. Ταυτόχ ρον α, το Παν επιστή-
µιό µας θα µπορούσε ν α προσφέρει υποστήριξη στο έργο του εξοπλισµού εργαστηρίων  και στην  κατάρτιση των  Αν αλ-
υτικών  Προγραµµάτων , για τους εξειδικευµέν ους κλάδους.
Σας εκφράζουµε την  πλήρη υποστήριξή µας, για την  δηµιουργία του ν έου Τµήµατος και του Παν επιστηµίου, και σας διαβε-
βαιών ουµε για όλη την  εκτίµησή µας. 

Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ,
Καθηγητής COLOJA Pascu Mihai, PhD. Eng.


