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Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας 

Παρεµβάση από την ∆ήµαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας στην εκδήλωση της Γραµµατείας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρόντες κι οι δήµαρχοι Νίκος Μελετίου και Γρηγόρης Σταµούλης 

∆ώσε Πάσα Αγάπης…
1ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» από τη Σχολή
Ολυµπιακού Μενιδίου

Συγκεντρώνουµε φάρµακα, είδη προσωπικής 
υγιεινής, παιχνίδια και τρόφιµα µακράς διάρκειας. 

ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΟΟΙΙ  ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΙΙ
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ  

ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
– Ονόµατα και παρασκήνιο

Συζητήθηκε στη Βουλή η αποµάκρυνση
 της Εθνικής Τράπεζας από το Ζεφύρι. 
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γγιιαα  θθεεττιικκήή  έέκκββαασσηη  ππρροοςς  

όόφφεελλοοςς  ττωωνν  πποολλιιττώώνν
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∆ΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ
ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ

ΠΑΛΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ 

Κατασκευή αγωγού 
αποχέτευσης οµβρίων
στην οδό Ελ Αλαµέϊν

 Σοκάρει καταγγελία στο Μενίδι: 
Προσπάθησαν να απαγάγουν ανήλικο

την ώρα της παρέλασης
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Νέο κρούσµα Μηνιγγίτιδας Β 
στο Χαϊδάρι, µε 4χρονο αγοράκι

‘’∆εν υπήρξε κανένα κρούσµα µηνιγγίτιδας σε 
∆ηµοτικό Παιδικό Σταθµό, το κρούσµα

που ανακοινώθηκε αφορά ιδιωτικό σχολείο και 
αντιµετωπίστηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες του
ΚΕΕΛΠΝΟ’’, αναφέρει ανακοίνωση του ∆ήµου 

σσεελλ..  22
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Έκανε αρχή µε 800µ. 
ο Βασιλείου

Ο Ελευσίν ιος δροµέας τερµάτισε
πρώτος στη σειρά του - µε πολύ αργό

πέρασµα - καθώς επρόκειτο 
για αγών α προετοιµασίας σσεελλ..  88

σσεελλ..    99

σσεελλ..  55

ΠΠααρρααχχώώρρηησσηη  ΗΗ//ΥΥ  
σσεε  σσχχοολλιικκέέςς  
µµοοννάάδδεεςς  σσττιιςς
ππλληηγγεείίσσεεςς,,  

ααππόό  ττηηνν  ππλληηµµµµύύρραα,,
ππεερριιοοχχέέςςσσεελλ..  22

σσεελλ..  55

σσεελλ..    33



«Μας έχουν παρατηµένους, είµα-
στε στο έλεος των κακοποιών»,
καταγγέλλει ο Στάθης Τοπαλίδης,
αντιδήµαρχος Μενιδίου, ο οποίος
περιγράφει την καθηµερινότητα στον
∆ήµο ως εφιαλτική.

Ο κ. Τοπαλίδης, µιλώντας στην
πρωινή ενηµερωτική εκποµπή του
«Epsilon», περιγράφοντας την κατά-
σταση ανοµίας που βιώνουν οι κάτοι-
κοι της περιοχής, δήλωσε πως κατά
τη διάρκεια της παρέλασης ένας
άγνωστος επιχείρησε να απαγάγει
ένα ανήλικο παιδί, ενώ την τελευταία
στιγµή αυτό απετράπη µε τη συνδρ-
οµή των πολιτών που βρέθηκαν µπρ-
οστά στο περιστατικό.

Όπως ανέφερε ο αντιδήµαρχος, και
σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες που είχε στη διάθεσή του, ένας αλλοδαπός είχε µαζί του µία λεπίδα και ένα βαµ-
βάκι το οποίο ήταν εµποτισµένο µε ένα υλικό που θα το έβαζε στο πρόσωπο του παιδιού.
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Ασπρόπυργος
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ- ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΟΕ Αχαρν ών  7, 2105576029

Ελευσίνα 
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Ηρώων  Πολυτεχν είου 63, 2105546250

Μάνδρα

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα  56, 2105555550

Άνω Λιόσια
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Π ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ- Μ.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ Μεγάλου Αλεξάν δρου 40,
2102311635

Αχαρν ές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΕΡ∆Ε
(Ζερδές Γεώργιος Κ.) Αγίου ∆ιον υσίου 36,

2102441644

Χαιδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. Φυλής 1 & Πύλου, 

- ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια    

Η θερµοκρασία από 9 έως 19
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αποστόλου και Μάρτυρος Ηρωδίωνος

επισκόπου Πατρών, Οσίου Ιλαρίωνος του
νέου ηγουµένου µονής της Πελεκητής

 Σοκάρει καταγγελία στο Μενίδι: 
Προσπάθησαν να απαγάγουν ανήλικο

την ώρα της παρέλασης

ΠΠααρρααχχώώρρηησσηη  
ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  

υυπποολλοογγιισσττώώνν  σσεε  
σσχχοολλιικκέέςς  µµοοννάάδδεεςς  σσττιιςς
ππλληηγγεείίσσεεςς,,  ααππόό  ττηηνν
ππλληηµµµµύύρραα,,  ππεερριιοοχχέέςς

ΗΠεριφέρεια Αττικής, ύστερα από αίτηµα του Συλλόγου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευ-
σης ∆υτικής Αττικής 'Κώστας Βάρναλης', παραχώρησε τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε
νηπιαγωγεία των περιοχών, που επλήγησαν από την πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου.

Συγκεκριµένα, πρόκειται για το 2ο  Νηπιαγωγείο Νέας Περάµου, καθώς και για το 1ο  και  6ο Νηπιαγω-
γείο Μάνδρας.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές παραδόθηκαν στους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων, παρουσία εκπρ-
οσώπων του Συλλόγου εκπαιδευτικών 'Κώστας Βάρναλης' και συµβούλων της Περιφέρειας Αττικής.

∆ΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΠΑΛΙΟΤΕΡΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ 

Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης οµβρίων στην οδό Ελ Αλαµέϊν

Ο∆ήµος Χαϊδαρίου ανακοινώνει πως βρίσκονται σε εξέλιξη έργα επί της οδού Ελ Αλαµέϊν για την κατασκευή
αγωγού αποχέτευσης οµβρίων µήκους 34 µέτρων αλλά και δεξαµενής υπερχείλισης, µε στόχο την επισκευή
δικτύου οµβρίων της Αστυθέας, το οποίο είχε υποστεί καταστροφές µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να αντα-

ποκριθεί στις απαιτήσεις της περιοχής.
Σηµειώνεται ότι κατά τη φάση κατασκευής εντοπίστηκαν τεχνικές δυσκολίες τις οποίες προσπαθεί να επιλύσει ο
εργολάβος σε συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µε σκοπό την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου.
Τα έργα µικρότερων και µεσαίων παρεµβάσεων, πραγµατοποιούνται καθηµερινά µε µοναδικό στόχο να διορθώνον-
ται προβλήµατα που προκύπτουν αλλά και κακοτεχνίες παλιότερων έργων.



Συζητήθηκε στις 23 Μαρτίου η µε αρ. πρωτ. 1367/20-
03-2018 επίκαιρη ερώτηση που κατάθεσε ο βουλευτής
Περιφέρειας Αττικής Θανάσης Μπούρας προς τον

Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµίας και
Ανάπτυξης κ. Γιάννη ∆ραγασάκη µε θέµα την  αποµάκρυ-
νση του υποκαταστήµατος της Εθν ικής Τράπεζας από το
Ζεφύρι. 

Ο κ. Μπούρας ανέπτυξε την  κατατεθείσα επίκαιρη
ερώτηση αναφέροντας τα εξής:

«Ο ∆ήµος Φυλής, που έχει τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες, την
Φυλή, τα Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι, προσφέρει στην  εθν ική
οικονοµία, στην  ελλήν ική κοινων ία, δεχόµενος για πολλές
δεκαετίες όλον  αυτόν  τον  φόρτο των απορριµµάτων της
Αττικής και όχι µόνο.

Η ∆ηµοτική Ενότητα Ζεφυρίου του ∆ήµου Φυλής είναι µία
ευαίσθητη περιοχή µε ιδιαίτερα προβλήµατα ασφάλειας. Εκεί
ζουν  άτοµα χαµηλού εισοδήµατος και ηλικιωµένοι, οι οποίοι
δεν  έχουν  πρόσβαση στην  ηλεκτρον ική τραπεζική. 

Έχουν  αναστατωθεί όλοι από το ενδεχόµενο να σταµατή-
σει η λειτουργία του υποκαταστήµατος της Εθν ικής Τράπε-
ζας, το οποίο είναι το µοναδικό τραπεζικό κατάστηµα που
λειτουργεί στην  περιοχή. ∆εν  υπάρχει άλλη τράπεζα στην
περιοχή.

Οι ηλικιωµένοι πολίτες δεν  έχουν  ούτε µέσα, ούτε τον
τρόπο να µετακινηθούν  στην  κοντινή δηµοτική ενότητα
των Άνω Λιοσίων.

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η συνέχιση λειτουργίας του
συγκεκριµένου υποκαταστήµατος καθώς το Ζεφύρι είναι µία
πολύπαθη περιοχή και πρέπει µε κάθε τρόπο να στηρίζεται
από την  Πολιτεία. Η ανάγκη αυτή έχει εκφραστεί και µε έγγρ-
αφο του Βοηθού Γεν ικού ∆ιευθυντή του ∆ικτύου της ΕΤΕ κ.
Παυλινέρη από τον  Οκτώβριο του 2016.

Η σχετική απάντηση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Τρά-
πεζά µας σεβόµενη τις ανάγκες τραπεζικής εξυπηρέτησης
στην  περιοχή, θα συνεχίσει να λειτουργεί στο Ζεφύρι, στο
υφιστάµενο ακίνητο, µε Γραφείο Συναλλαγών, ενώ θα διατ-
ηρηθεί και η εικοσιτετράωρη λειτουργία του ΑΤΜ. Άρα η ίδια η
Τράπεζα βλέπει την  αδήριτη ανάγκη λειτουργίας αυτού του
υποκαταστήµατος.

Εποµένως, κάθε σκέψη για αποµάκρυνση του Υποκατα-
στήµατος της ΕΤΕ από το Ζεφύρι θα είναι επιζήµια τόσο για
τους κατοίκους όσο και για την  οικονοµική και κοινων ική ζωή
του Ζεφυρίου και αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί.

Μετά από τα παραπάνω, κύριε Αντιπρόεδρε, τι ενέργειες
προτίθεστε να κάνετε προς τη ∆ιοίκηση της Εθν ικής Τρά-
πεζας της Ελλάδας προκειµένου να παραµείνει το Υποκα-
τάστηµα της ΕΤΕ Ζεφυρίου σε αυτήν  την  πολύ βασαν ι-
σµένη περιοχή;»

Στην  απάντηση ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, προ-
σπαθώντας να έρθει προετοιµασµένος και µε τεκµηριωµένες
απαντήσεις, ανέφερε ότι είχε επικοινων ία µε τη ∆ιοίκηση της 

ΕΤΕ και συγκεκριµένα µε τον  ∆ιευθύνοντα Συµβουλίου της 

κ. Φραγκιαδάκη, ο οποίος τον  διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει
θετική ανταπόκριση.

Μετά από αυτά ο κ. Μπούρας εξέφρασε την  ικανοποίησή
του, ενηµέρωσε τη ∆ηµοτική Αρχή (το ∆ήµαρχο κ. Χρήστο
Παππού και τον  Αντιδήµαρχο κ. Γιάννη Μαυροειδάκο) για
τα αποτελέσµατα των ενεργειών  του, η οποία και τον  ευχα-
ρίστησε. 

Ο κ. Μπούρας, ευρισκόµενος πάντα στο πλευρό των
πολιτών όλης της εκλογικής του περιφέρειας και ανταποκρ-
ινόµενος κατά το µέγιστο δυνατό στα προβλήµατά τους, θα
παρακολουθεί την  εξέλιξη του θέµατος προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η δέσµευση του κ. Γιάννη ∆ραγασάκη.
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∆υτική Αττική: Η στατιστική του θανάτου
«κόλαφος» και για το 2015!

∆ηµήτρης Μπουρίκος
Πολιτικός- Κοινωνικός
Επιστήµονας & 
Κάτοικος ∆ήµου Φυλής

Η
επεξεργασία των
στοιχ είων  για
τους θαν άτους

και τις αιτίες θαν άτων  για
το 2015 (βλ. ΕΛΣΤΑΤ-
Φυσική Κίν ηση Πληθυ-
σµού), επιβεβαιών ει για
άλλη µια φορά την  τροµακ-
τική τάση αν όδου συµµε-
τοχ ής των  ν εοπλασιών
στην  Περιφερειακή Εν ότητα ∆υτικής Αττικής (βλ.
προηγούµεν η δηµοσίευση για περίοδο 1999-2014,
http://www.insider.gr/apopseis/v logs/74150/dy tiki-atti-
ki-i-statistiki-toy -thanatoy -f onazei-gia-amesa-metra) ,
εκεί δηλαδή που βρίσκεται η περιβόητη χ ωµατερή Άν ω
Λιοσίων  (ν υν  ΧΥΤΑ Φυλής) και η υπερσυγκέν τρωση
οχ λουσών   βιοµηχ αν ικών  και άλλων  δραστηριοτήτων
(όπως πχ . τα διυλιστήρια).

Κάν ον τας χ ρήση των  στοιχ είων  για τις αιτίες θαν ά-
των  αν ά τόπο µόν ιµης κατοικίας των  θαν όν των  την
περίοδο 1999-2015 και συγκρίν ον τας την  Περιφερεια-
κή Εν ότητα ∆υτικής Αττικής (∆ήµοι Ασπροπύργου,
Ελευσίν ας, Μάν δρας- Ειδυλλίας- Ερυθρών , Μεγάρων
και Φυλής) µε την  υπόλοιπη Περιφέρεια Αττικής, δια-
πιστών εται ότι το ποσοστό των  θαν άτων  από ν εοπ-
λασίες στην  ∆υτική Αττική έχ ει αυξηθεί 31,7% έν αν τι
10,1% στη λοιπή Περιφέρεια Αττικής την  αν αφερό-
µεν η περίοδο (βλ. ∆ιάγραµµα 1). 

Αν αλυτικότερα, στην  Περιφερειακή Εν ότητα ∆υτικής
Αττικής, οι θάν ατοι από ν εοπλασίες το 2015  αν τιπρ-
οσώπευαν  πια το 27,7% έν αν τι 21% το 1999 στο
σύν ολο των  θαν άτων  στην  περιοχ ή. Στη λοιπή Περ-
ιφέρεια, οι θάν ατοι από ν εοπλασίες  το 2015  αν τιπρ-
οσώπευαν  το 26% έν αν τι 23,6% το 1999 στο σύν ολο
των  θαν άτων . Σε απόλυτους αριθµούς, το 1999 κατα-
γράφηκαν  στην  ∆υτική Αττική 240 θάν ατοι από ν εοπ-

λασίες που αυξήθηκαν  στις 396 το 2015.  Τα στοιχ εία
για την  περίοδο 1999-2015 δείχ ν ουν  ότι υπάρχ ει µια
σταθερή αν οδική τάση του ποσοστού θαν άτων  από
ν εοπλασίες στην  Περιφερειακή Εν ότητα ∆υτικής Αττι-
κής (βλ. ∆ιάγραµµα 2), γεγον ός που ν αι µεν  ακολουθεί
τη γεν ική επιδηµιολογική τάση αύξησης της συµµε-
τοχ ής των  ν εοπλασιών  στους θαν άτους του πληθυ-
σµού, όµως διαφοροποιείται όσον  αφορά την
ταχ ύτητα αυτής της αν όδου, όπως δείχ ν ουν  τα συγκρ-
ιτικά στοιχ εία µε τη λοιπή Περιφέρεια Αττικής.

∆εδοµέν ου ότι τα διαθέσιµα στοιχ εία θαν άτων  αν ά
αιτία είν αι διαθέσιµα µόν ο σε επίπεδο Περιφερειακών
Εν οτήτων , είν αι εµφαν ές ότι «αποκρύπτουν » ακόµα
µεγαλύτερες διαφοροποιήσεις σε επιµέρους χ ωρικά
επίπεδα, όπως αυτά των  ∆ήµων , των  ∆ηµοτικών  Εν ο-
τήτων  και  των  πολεοδοµικών  εν οτήτων /γειτον ιών . 

Η γειτν ίαση συγκεκριµέν ων  πολεοδοµικών  εν οτή-
των  και γειτον ιών  µε επικίν δυν ες χ ρήσεις (χ ωµατερή,
διυλιστήρια, λατοµεία, οικοδοµικά υλικά), όπως οι περ-
ιοχ ές Ζωφριά, Γεν ν ηµατάς, Τσουκλίδι (∆ηµοτική Εν ότ-
ητα Άν ω Λιοσίων ), Νέα Ζωή Ασπροπύργου και Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου, σε συν δυασµό µε τα ευρήµατα
σε επίπεδο Περιφερειακής Εν ότητας και τις εµπειρικές
µαρτυρίες των  κατοίκων  και συλλογικοτήτων  των  περ-
ιοχ ών , «φων άζουν » για τη λήψη άµεσων  µέτρων  

Συνεχί ζεται  στη σελ. 4

Νέο κρούσµα Μηνιγγίτιδας Β 
στο Χαϊδάρι, µε 4χρονο αγοράκι

Ένα ακόµη περιστατικό Μηνιγγίτιδας προστέθηκε στην
λίστα µε τα κρούσµατα που έχουν παρουσιαστεί στη
χώρα µας, στο Χαϊδάρι αυτήν την φορά.

Πρόκειται για το 5ο κρούσµα σε όλη την Ελλάδα από την αρχή
του έτους και το 3ο που καταγράφεται για το µήνα Μάρτιο,
προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς.
Το πιο πρόσφατο κρούσµα της νόσου είναι ένα 4χρονο αγορά-

κι, το οποίο νόσησε την προηγούµενη Πέµπτη 22 Μαρτίου και
νοσηλεύεται αυτήν τη στιγµή στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας
του Γενικού Νοσοκοµείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλα-
ΐας Κυριακού». Οι θεράποντες ιατροί έχουν ταυτοποιήσει ότι
πρόκειται για Μηνιγγίτιδα τύπου Β.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε παιδικό σταθµό του Χαϊδα-

ρίου, ο οποίος συστεγάζεται µε ∆ηµοτικό Σχολείο της περιοχής
και έχει θορυβήσει τους γονείς των παιδιών. Επισηµαίνεται ότι
έχει δοθεί οδηγία σε όλο το προσωπικό του σταθµού να λάβει
άµεσα µέτρα χηµειοπροφύλαξης.
Η Μηνιγγίτιδα Β είναι µία από τις πλέον επικίνδυνες νόσους,

καθώς εκδηλώνεται µε συµπτώµατα που µοιάζουν µε αυτά της
εποχικής ίωσης, µε αποτέλεσµα να µπερδεύουν γονείς και ασθ-
ενείς.
Η «ύπουλη νόσος» της Μηνιγγίτιδας Β, εάν δεν διαγνωστεί

εγκαίρως, ενδέχεται να προκαλέσει µακροχρόνιες σωµατικές και
νοητικές αναπηρίες ή και θάνατο µέσα σε µόνο 24 ώρες.
Ο µοναδικός τρόπος για την αποτελεσµατική και ασφαλή πρόλ-

ηψη από την νόσο της Μηνιγγίτιδας Β, είναι ο έγκαιρος εµβο-
λιασµός βρεφών, νηπίων και εφήβων.

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ»
Ενηµερώνουµε τους γονείς, για να µην υπάρχει αναίτια

ανησυχία και φόβος, ότι δεν υπήρξε κανένα κρούσµα
µηνιγγίτιδας σε ∆ηµοτικό Παιδικό Σταθµό.
Το κρούσµα που ανακοινώθηκε αφορά ιδιωτικό σχολείο

και αντιµετωπίστηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες του
ΚΕΕΛΠΝΟ.

Γραφείο Τύπου ∆ήµου Χαϊδαρίου

Συζητήθηκε στη Βουλή η αποµάκρυνση της Εθνικής Τράπεζας από το Ζεφύρι. 
ΓΓιιάάννννηηςς  ∆∆ρρααγγαασσάάκκηηςς::  ∆∆ιιααββεεββααιιώώσσεειιςς  ααππόό  ττηη  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  ΕΕΤΤΕΕ  
γγιιαα  θθεεττιικκήή  έέκκββαασσηη  ππρροοςς  όόφφεελλοοςς  ττωωνν  πποολλιιττώώνν

΄΄



4-θριάσιο Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

για την  συστηµατική καταγραφή και
παρακολούθηση του φαιν οµέν ου και
την  προώθηση έργων  και δράσεων  για
την  προφύλαξη του τοπικού πληθυ-
σµού. 

Είν αι χ αρακτηριστικό της επίδρασης
των  χ ωµατερών  στη δηµόσια υγεία, ότι
στη Φιλαν δία το 1999 άρχ ισαν  ν α γκρ-
εµίζουν  12 οικίες (λειτουργούσαν  ως κοι-
ν ων ική κατοικία) που είχ αν  οικοδοµηθ-
εί την  περίοδο 1975-1976 σε περιοχ ή
ύπαρξης χ ωµατερής που λειτουργούσε

τα έτη 1954-1962, καθώς έρευν ες έδει-
ξαν  ότι δεκαετίες µετά ο κίν δυν ος έκθε-
σης των  συγκεκριµέν ων  κατοίκων  σε
ν εοπλασίες και άλλες ασθέν ειες ήταν
σηµαν τικά αυξηµέν ος συγκριτικά µε τον
λοιπό πληθυσµό (Pukkala, 2001). Το
εύρηµα αυτό οφείλει ν α προβληµατίζει
τόσο για τα µέτρα επιτήρησης, στήριξης
και προφύλαξης του πληθυσµού στη
∆υτική Αττική που ζει πάν ω, δίπλα ή σε
µια ακτίν α κάποιων  χ ιλιοµέτρων  από
χ ωµατερές καθώς και για τις όποιες σκέ-
ψεις αποκατάστασης χ ωµατερών  µε
χ ρήσεις που συν επάγον ται προσέλευ-

ση, εργασία ή και πολύωρη διαµον ή
αν θρώπων . 

Όταν  επί 30 χ ρόν ια δεν  έχ ει γίν ει
επιδηµιολογική µελέτη και δεν  έχ ει
υπάρξει πρόγραµµα υγειον οµικής επι-
τήρησης και στήριξης του πληθυσµού
στην  περιοχ ή, ακόµα και η διαφήµιση
εν αλλακτικών  χ ρήσεων  συν ιστά µια
παραδοξότητα, αν  όχ ι προσβολή των
κατοίκων  και εργαζόµεν ων  στη ∆υτική
Αττική. 

Στη χ ώρα που δεν  φαίν εται ν α λειτο-
υργεί ακόµα το Εθν ικό Αρχ είο Νεοπλα-
σιών , µπορεί ν α γίν ει η αρχ ή από την

∆υτική Αττική µε τη λειτουργία εν ός Περ-
ιφερειακού και Τοπικού Αρχ είου σε
συν δυασµό µε την  αν άπτυξη εν ός
Παρατηρητηρίου ∆ηµόσιας Υγείας κατά
το πρότυπο των  Οιν οφύτων , την  εν τα-
τική υγειον οµική στήριξη του τοπικού
πληθυσµού, την  περιβαλλον τική αν ά-
ταξη και τέλος την  αποµάκρυν ση της
χ ωµατερής σύµφων α µε τα σύγχ ρον α
επιστηµον ικά δεδοµέν α για την  «ασφα-
λή» απόσταση από κατοικηµέν ες περ-
ιοχ ές µέχ ρι ν α µειωθεί στο ελάχ ιστο ο
όγκος των  προς υγειον οµική ταφή υπο-
λειµµάτων  αποβλήτων .’’ 

Ο Όµιλος Αυτοδυτών Λουτρακίου -
Loutraki  Dive Club Το Σάββατο
17/3/2018 πραγµατοποίησε καθαρι-
σµό βυθού στην παραλία Λουτρ-
ακίου. 

Ο απολογισµός της κατάδυσης
έφτασε τα 712 κιλά ανθρώπινης
ρύπανσης...

Συγκεκριµένα από το βυθό βρέθη-
καν και ανελκύθηκαν: βάσεις οµπρέ-
λας µε σωλήνα, ρεµέτζο, σακούλες,
γυάλινα µπουκάλια, αλυσίδες, σχοι-
νιά κλπ.

Επίσης πολλά πλαστικά απορρίµ-

µατα µαζεύτηκαν και από την παρ-
αλία. Η οµάδα απαρτιζόταν από 5
δύτες, ένας δύτης επιφανείας και 3
υποστήριξη στην ξηρά.

«Φωτογραφίες βυθού λόγω
θολούρας δεν µπορέσαµε να πάρο-
υµε , πολλά πλαστικά απορρίµµατα
µαζεύτηκαν από την παραλία !! Ευχα-
ριστούµε όλους τους συµµετέχοντες
!Κοινοποιήστε τις δράσεις µας ,
ευαισθητοποιήστε τους γύρω σας
!!!!», αναφέρει η ο Όµιλος Αυτοδ-
υτών Λουτρακίου - Loutraki Dive
Club.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Ανέλκυσαν 712 κιλά ανθρώπινης ρύπανσης
από τον βυθό της παραλίας Λουτρακίου  

Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ‘’ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ’’ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΟΟΙΙ  ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
– Ονόµατα και παρασκήνιο

H
προεκλογική περίοδος για τις αυτοδιοικητικές κάλπες του επόµεν ου έτους έχ ει ξεκιν ήσει
ατύπως από τώρα, µε τους εν διαφεροµέν ους ν α κιν ούν ται στη λογική των  συµµαχ ιών .Τα
πολιτικά κόµµατα απο την  άλλη, ν α «ζυµών ον ται» στην  κατεύθυν ση της εξεύρεσης των

κατάλληλων  προσώπων  που θα εξασφαλίσουν  τις καλύτερες γι’ αυτά εκλογικές επιδόσεις ή ακόµα και
την  κυριαρχ ία τους στον  χ ώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα κοµµατικά επιτελεία ρίχ ν ουν  ιδιαίτερο βάρος στις Περιφέρειες της χ ώρας και τη συγκρότηση των
συν δυασµών , καθώς αποτελούν  ιδαν ικό πολιτικό πεδίο κοµµατικού αν ταγων ισµού εν όψει και των
εθν ικών  εκλογών  που θα ακολουθήσουν .

Τι «παίζειται» στην Περιφέρεια Αττικής
Η ν υν  περιφερειάρχ ης Αττικής Ρέν α ∆ούρου αν αµέν εται ν α είν αι εκ ν έου υποψήφια µε τη στήρ-

ιξη του ΣΥΡΙΖΑ, µε τη Ν∆ ν α βολιδοσκοπεί τον  δήµαρχ ο Περιστερίου Αν δρέα Παχ ατουρίδη, αλλά
και τον  δήµαρχ ο Παλαιού Φαλήρου ∆ιον ύση Χατζηδάκη.

Ωστόσο, ο πρώην  δήµαρχ ος Βύρων α Νίκος Χαρδαλιάς, που διετέλεσε και γεν ικός γραµµατέας στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ήταν  ο πρώτος «γαλάζιος» που ξεκίν ησε επαφές µε δηµάρχ ους της
Αττικής, δηλών ον τας αν οιχ τά ότι επιθυµεί ν α διεκδικήσει την  Περιφέρεια, χ ωρίς όµως ν α έχ ει πάρει
το «πράσιν ο φως» από την  Πειραιώς.

Από τον  χ ώρο της κεν τροαριστεράς είν αι ξεκάθαρη η στήριξη στο πρόσωπο του πρώην  ν οµάρχ η
Γιάν ν η Σγουρού, ο οποίος αν ακοίν ωσε εκ ν έου την  πρόθεσή του ν α είν αι υποψήφιος.

∆ώσε Πάσα Αγάπης…
1ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

από τη Σχολή Ολυµπιακού Μενιδίου
Συγκεντρώνουµε φάρµακα, είδη προσωπικής υγιεινής,

παιχνίδια και τρόφιµα µακράς διάρκειας. 

Η
Σχολή Ολυµπιακού Μενιδίου υπό την επίβλεψη του κ. Κυριάκου Καραταΐδη διο-
ργανώνει το 1ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου ”ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ” – ∆ώσε Πάσα Αγάπης
που θα λάβει µέρος στις αθλητικές εγκαταστάσεις " Καραταΐδη" (Αθηνάς Υγείας

& Μεγάλου Βασιλείου, Αχαρνές- δίπλα στο κλειστό γυµναστήριο Χολίδη), από 02-04 Απρ-
ιλίου 2018. 

Εκτός από την αθλητική του διάσταση, το τουρνουά έχει Φιλανθρωπικό και Κοινωνικό
χαρακτήρα.

Υποστηρίζουµε και στηρίζουµε τις Κοινωνικά Ευπαθείς Οµάδες του ∆ήµου µας. 
Συγκεντρώνουµε φάρµακα, είδη προσωπικής υγιεινής , παιχνίδια και τρόφιµα µακράς

διάρκειας. 
Ταυτόχρονα όποιος θέλει να προσφέρει από τα παραπάνω είδη θα µπορεί να απε-

υθύνεται στην ∆ιεύθυνση της Ακαδηµίας µας. 
http://akadimies-karataidi.gr/newsletter/catalogos/files/news/allilegii.html

Με εκτίµηση 
Επικεφαλής Σχολής: Κυριάκος Καραταΐδης 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου Τουρνουά Ποδοσφαίρου Υπο-
δοµών «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» 

ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

Στό χος του τουρ νουά εί ναι η συµ µε το χή των
µι κρών α θλη τών, µε σκο πό να συ νυ πάρ ξουν φι λι -
κά στην ψυ χα γω γία που προ σφέ ρει η ά θλη ση και
στην αύ ξη ση των α γω νι στι κών ε µπει ριών των µι -
κρών πο δο σφαι ρι στών µέ σα α πό έ να παι δα γω γι -
κό και α θλη τι κό πε ρι βάλ λον. Απο σκο πού µε στην
ε νί σχυ ση της ευ γε νούς ά µιλ λας µε τα ξύ των παι -
διών, την προώ θη ση της σύ σφι ξης των σχέ σεων
συ νερ γα σίας και φι λίας µε τα ξύ των ο µά δω ν-α κα -
δη µιών που συµ µε τέ χουν κα θώς και το να µε τα -
δώ σου µε και να δια τη ρή σου µε την α γά πη των
παι διών για το πο δό σφαι ρο. 

Το «Ευ Αγω νί ζε σθε» µας εκ φρά ζει α πό λυ τα. ∆ί -
νου µε στα παι διά µας την δυ να τό τη τα να µά θουν µέ σα α πό τους α γώ νες και να α να πτύ -
ξουν το πνεύ µα του ευ α γω νί ζε σθε. 

Να µοιράζουµε απλόχερα την αγάπη µας στα παιδιά και να τα βλέπουµε να προοδεύουν
συνεχώς στην πορεία της ζωής τους, αναδεικνύοντας παράλληλα τις αξίες του αθλητι-
σµού και της κοινωνικής προσφοράς του. 

Σκοπός µας είναι, να καθιερωθεί κάθε χρόνο και να γίνει ένας επιτυχηµένος θεσµός
στον χώρο των υποδοµών του ποδοσφαίρου. 

Χρέος µας, µέσα από τον Αθλητισµό, είναι η καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης των
παιδιών µας.

∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοοςςςς    ΧΧΧΧααααϊϊϊϊδδδδααααρρρρίίίίοοοουυυυ::::     
ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  έέρργγωωνν  

ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  
εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΠΠύύλλοουυ

Ο∆ήµος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων
αποκατάστασης που είχαν ξεκινήσει επί της οδού Πύλου την ∆ευ-
τέρα 15 Γενάρη στο ∆άσος Χαϊδαρίου και που αφορούσαν σε

µεγάλη διάβρωση και σοβαρή καθίζηση του οδοστρώµατος έπειτα από σπά-
σιµο και σηµαντική αποκόλληση του αγωγού οµβρίων υδάτων που βρίσκεται
ακριβώς κάτω από το οδόστρωµα.

Ο θρυµµατισµός του αγωγού οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει επαρκής διατο-
µή του κεντρικού αποδέκτη επί της Λεωφόρου Αθηνών και επίσης σε λάθος
παρεµβάσεις που έγιναν σ’ αυτό το σηµείο τα προηγούµενα χρόνια.

Ο δρόµος έχει πλέον δοθεί στην κυκλοφορία. Οριστική λύση στα πληµµυρ-
ικά φαινόµενα που αντιµετωπίζει η περιοχή θα δοθεί µε την ολοκλήρωση του
κεντρικού αγωγού που έχει αρχίσει ήδη να κατασκευάζεται επί της Λεωφόρ-
ου Αθηνών.

φωτο ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
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Bazzar αγάπης από το Kοινωνικό έργο ''Προσφέρω''
Το Σάββατο 31/3/2018 και Κυριακή 1/4/2018 απο τις 10:00 πµ εως τις 8:00 
µµ. στην κεντρική πλατεία του Αγ. Βλασίου - Μενίδι.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας περιµένουµε στο Πασχαλινό Παζάρι του Κοινωνικού έργου ''Προ-
σφέρω'', µε πολλές δηµιουργίες που έφτιαξαν µε πολύ αγάπη οι εθελοντές µας.

Στο περίπτερο θα βρείτε δωράκια για το πάσχα, για µικρούς και µεγάλους, αλλά και πολλά σχέδια σε
λαµπάδες.

Σας περιµένουµε το Σάββατο 31/3/2018 και Κυριακή 1/4/2018 απο τις 10:00 πµ εως τις 8:00 µµ. στην
κεντρική πλατεία του Αγ. Βλασίου Αχαρναί Μενίδι.

Στηρίξτε το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'', ώστε µε την σειρά µας να προσφέρουµε και εµείς στις οικο-
γένειες που υποστηρίζουµε.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 6937191968 - 6971724357 Παρασκευάς
Γαρυφάλλου.

ΜΕΓΑΛΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ

ΕΚΘΕΣΗ  «ΕΛΕΥΣΙΝΑ. ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ»

Η µεταφορά  των  συµµετεχ όν των  προς και από 
το Μουσείο Ακροπόλεως θα παρέχ εται  δωρεάν

 από το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 

To  Τµήµα  Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α,  λαµ-
βάνοντας υπόψη το έκδηλο ενδιαφέρον των συµπολιτών
µας, µε πρωτοβουλία του, προγραµµατίζει επισκέψεις στην

περιοδική  έκθεση «ΕΛΕΥΣΙΝΑ. ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ», που
οργανώθηκε από το Μουσείο της Ακρόπολης σε συνεργασία µε
την Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής, τις ακόλουθες ηµερ-
οµηνίες, µε  ώρα έναρξης  11:30, στο χώρο της έκθεσης. Συγκε-
κριµένα:

Σάββατο  31 Μαρτίου -  Κυριακή   1 Απριλίου 
Τετάρτη 11 Απριλίου   -  Κυριακή   22 Απριλίου  
Κυριακή   29 Απριλίου  
Στην έκθεση παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα έργα που έχει

φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στην Ελευσίνα, όπως το
µοναδικό άγαλµα της Φεύγουσας Περσεφόνης, το πρώιµο κλα-
σικό ανάγλυφο µε την παράσταση ∆ήµητρας και Κόρης, ιερά
σκεύη όπως κέρνοι, πληµοχόες και θυµιατήρια, αλλά και µνηµεία
µε παραστάσεις των πρωταγωνιστών των µεγάλων µυστηρίων,
του Ιεροφάντη και του ∆αδούχου. Επίσης,  και ευρήµατα από το
Ελευσίν ιο της Αθήνας αλλά και την Ιερά Οδό, δεδοµένου ότι η
πανηγυρική ποµπή ξεκινούσε από την Αθήνα µε πλήθος µυηµέ-
νων και υποψηφίων για µύηση και κατέληγε στο Τελεστήριο της
Ελευσίνας.

Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται, να δηλώνουν έγκαιρα τη
συµµετοχή τους, στην κα Καρέλου Μαρία, από τις 9:00 -12:00 ,
στα τηλέφωνα :210-5565629 και 210-5565615  ή µέσω e–mail,
στο: gram.pro@pakppa.gr., και προσερχόµενοι στον 2ο όροφο
(Γραφείο Προέδρου), να καταβάλλουν στην ίδια, το αντίτιµο του
εισιτηρίου, ποσού (3) τρία  ευρω. Το όριο των συµµετεχόντων
δεν υπερβαίνει τον αριθµό των (50) ατόµων, κάθε φορά. Κατό-
πιν  οδηγιών του Μουσείου,  η επίσκεψη στο χώρο των εκθεµά-
των  διεξάγεται σε δύο φάσεις, δηλ.  25 άτοµα  ανά   γκρουπ, µε
ενδιάµεση αναµονή.

Η αναχώρηση θα γίνεται µε πούλµαν από το πάρκινγκ του
Πυρουνάκειου Λυκείου, στις 10:30, την αντίστοιχη ηµεροµηνία.

Η µεταφορά  των συµµετεχόντων προς και από το Μουσείο,
θα παρέχεται  δωρεάν από το Νοµικό Πρόσωπο. 

Το Νοµικό Πρόσωπο, εφόσον υπάρξει περαιτέρω ενδιαφέρον,
θα οργανώσει επιπλέον επισκέψεις και θα σας ενηµερώσει σχε-
τικά.

Ευελπιστούµε, να ικανοποιήσουµε την επιθυµία των δηµοτών
µας, που στη συγκεκριµέν η περίπτωση αποτελεί
υποχ ρέωσή µας, αφού το γεγον ός αφορά την  παρουσία-
ση, προβολή και αν άδειξη της ιστορίας της πόλης µας.

«Αθέατη Απειλή» 
Παρουσίαση του νέου Βιβλίου της Μελίνας 
Τούντα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου 
Αχαρνών το Σάββατο 31 Μαρτίου 

Η∆Η.Κ.Ε.Α. σας προσκαλεί στην παρουσίαση βιβλίου µε τίτλο
«ΑΘΕΑΤΗ ΑΠΕΙΛΗ» της Μελίνας Τούντα το Σάββατο 31

Μαρτίου 2018, ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου
Αχαρνών.

Για το βιβλίο θα µιλήσουν η Μαίρη Γκαζιάνη, συγγραφέας-∆ιε-
υθύντρια Σύνταξης του on line Πολιτιστικού περιοδικού Books and
Style και Έυα Νάτση, blogger-δηµιουργός της οµάδας ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΑΣ.Αποσπάσµατα θα διαβάσει η συγγραφέας Κατιάνα Στρατ-
ηγίου.Συντονίζει η συγγραφέας-εκδότρια Κάκια Ξύδη.

Μουσική-τραγούδι η κοµπανία «Τεχν-Άσµατα».
Θα ακολουθήσει δεξίωση.
Λίγα λόγια για την Μελίνα Τούντα:
Η Μελίνα Τούντα είναι καθηγήτρια Γαλλικών και ιδιοκτήτρια

φροντιστηρίων ξένων γλωσσών καθώς επίσης και της µαθη-
τούπολης. Τίτλοι βιβλίων:

«Αθέατη απειλή» εκδόσεις Πνοή. 2018
«Η αγάπη δεν πονάει» εκδόσεις Πνοή 2017
«Έτσι κι αλλιώς καληµέρα» εκδόσεις Λιβάνη 2012
«Μια αγάπη δυο ζωές» εκδόσεις Λιβάνη 2010
«Το πεντάγραµµο του πάθους» εκδόσεις Βασιλείου 2009
«Ζητείται µια δεύτερη ευκαιρία» εκδόσεις Βασιλείου 2005
Το 2013 κέρδισε το Γ΄βραβείο παραµυθιού στον 13ο λογο-

τεχνικό διαγωνισµό Κερατσινίου µε το παραµύθι, Νίνα η ιστορία µια
όµορφης κίτρινης πεταλούδας.



Με ξεχωριστή  επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η
εκδήλωση "Μνήµη και Χρέος " του Συλλόγου
Ηπειρωτων Θριασιου Πεδιου. Στη γεµάτη αίθου-

σα εκδηλώσεων του ΠΑΚΠΠΑ  στον δεύτερο όροφο παρά
την ιδιαίτερη -θρησκευτικά-ηµέρα οι εξαιρετικοί οµιλητές
Βασίλειος Μπρακατσούλας (δικηγόρος, συγγραφέας,. βου-
λευτής Καρδίτσας, τ.νοµάρχης Ιωαννινων, Γραµµατέας της
επιτροπής διεκδικησης των γερµανικών αποζηµιωσεων από
την Ελλάδα) και  ο ∆ηµήτρης Χατζαρόπουλος (∆ηµ. Συµβου-
λος ∆. Ζαγορίου, Γραµµατέας του ∆ικτύου µαρτυρικών χωρ-
ιών Ελλαδας και ειδικος γραµµατέας επιτροπής διεκδικησης
γερµανικών αποζηµιωσεων για την Ελλάδα) κατάφεραν να
θυµήσουν, να συγκινήσουν, να υπενθυµίσουν πως δεν πρέ-
πει  να ξεχνάµε και να συνεχίζουµε να διεκδικούµε οσα µας
οφείλονται καθώς η πατρίδα µας πλήρωσε βαρύτατο τίµηµα
σε ανθρώπινες ζωές, κτιριακές εγκαταστάσεις, αρχαιολογι-
κους θησαυρούς, κ.α κατα τη διάρκεια του Β Παγκοσµίου
Πολέµου αλλά και νωρίτερα.

Η θηριωδία του Ναζισµού δεν πρέπει να ξεχαστεί αλλά
ούτε να χρησιµοποιηθεί ως άλλοθι για την παρουσία παρό-
µοιων µορφωµάτων στη σηµερινή ιστορία. 

Το κοινό  µε στοχευµένες ερωτήσεις και εντονες συγκιν-
ησιακά φορτισµένες παρεµβάσεις έδειξε πως το ενδιαφέρον
για όσα πρέπει να διεκδικούµε και για όσα πρέπει να
συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε είναι υπόθεση όχι µόνων
αυτών που δυστυχώς τα βίωσαν αλλά και όλων των νεότερ-
ων  που δεν πρέπει να ξεχάσουν αλλά αντίθετα να κρατή-
σουν ζωντανή και άσβεστη τη µνήµη όλων αυτών που
θυσιάστηκαν για να είµαστε όλοι εµείς ελεύθεροι.

Με την παρουσία τους τίµησαν την εκδήλωση οι κ.κ.
Κωνσταντίνος Κωνής Α ' αντιπρόεδρος της ΠΣΕ, Κώστας
Ζηκόπουλος Β αντιπρόεδρος της ΠΣΕ, Μηνάς Ζέρβας Ειδι-
κος  Γραµµατέας της ΠΣΕ, Σπύρος Τζίµας πρόεδρος της
αδελφοτητας Κρυοπηγής Πρεβέζης, ο Λαογράφος συγγρα-
φέας Μητς Μήτσης, ο επιζήσαντας του Μαρτυρικου χωριού
των Λυγκιάδων Ιωαννίνων Παναγιώτης Μπαµπουσκας, ο
πλέον ενεργός πολίτης σε θέµατα προστασίας του περιβάλ-
λοντος  της Ελευσίνας µελος του ecoeleusis Χρήστος Χρη-
στάκης, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας e-giannena.gr Ναπο-
λέων Ροντογιάννης, εκλεκτές φίλες και φίλοι και µέλη του
συλλόγου .

Λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων δεν µπορεσαν να
είναι µαζί µας ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας
και η περιφερειακή σύµβουλος δυτικής Αττικής κα Παππά
Παναγιώτα. 

Η χορωδία του συλλόγου µε χοράρχη τον Ναπολέοντα

Γκόγκο µας "ταξίδεψαν" µουσικά στην Ήπειρο και τους ευχα-
ριστούµε. Πολλές ευχαριστίες στον ∆ηµήτρη  Παππά και τον
Μάριο Καριώτη οι οποίοι χωρίς καµία δεύτερη σκέψη µας
έλυσαν τα απρόσµενα τεχνικά προβλήµατα που προέκυψαν
στην έναρξη της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση έληξε µε την απονοµή αναµνηστικών πλα-
κετών στους οµιλητές αλλά και τον ήρωα Μανώλη Γλέζο ο
οποίος δεν µπόρεσε να παραστεί τελικά στην εκδήλωση.
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Περιφέρεια Αττικής: 
ΜΜέέττρραα  ππρροοφφύύλλααξξηηςς  ααππόό  ττηηνν  
ααυυξξηηµµέέννηη  ααφφρριικκααννιικκήή  σσκκόόννηη

Η∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας Περιφέρειας
Αττικής για την ενηµέρωση και προ-
στασία του πληθυσµού εξαιτίας αυξηµέν-

ης συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων
λόγω µεταφοράς αφρικανικής σκόνης σήµερα,
∆ευτέρα 26.03.2018, συστήνει µέτρα προφύλαξ-
ης σε άτοµα αυξηµένου κινδύνου.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα και µε τη σχετική ΚΥΑ
µε αριθµ. οικ. 70601 (ΦΕΚ 3272/Β’/2013):
i. Ενήλικες µε αναπνευστικό πρόβληµα ή
ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά µε αναπνευ-
στικά προβλήµατα θα πρέπει να περιορίσουν
κάθε έντονη σωµατική άσκηση, ιδιαίτερα αν
αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους,
ii. άτοµα µε άσθµα µπορεί να χρειαστούν
πιο συχνά εισπνοές του ανακουφιστικού
φαρµάκου,
iii. άτοµα άνω των 65 ετών θα πρέπει να
περιορίσουν τη σωµατική τους δραστηριότητα.

΄΄ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ΄΄: Με συγκινησιακά φορτισµένες παρεµβάσεις   ΄΄ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ΄΄: Με συγκινησιακά φορτισµένες παρεµβάσεις   
η εκδήλωση του Συλλόγου Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίουη εκδήλωση του Συλλόγου Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου..
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ΗΑθήνα ο οικονοµικότερος
προορισµός στη δυτική
Ευρώπη για τους Βρετα-

νούς τουρίστες

O πιο προσιτός προορισµός πόλης
στη δυτική Ευρώπη και ανάµεσα
βάσει του κόστους σε βασικά προϊόν-
τα/υπηρεσίες που καταναλώνουν οι
επισκέπτες.

Αυτό δείχνει η δέκατη έρευνα των
βρετανικών ταχυδροµείων «City
Costs Barometer» (Post Office Travel
Money), σύµφωνα µε την οποία η
Αθήνα προσφέρει το καλύτερο value
στη δυτική Ευρώπη, µε το κόστος
των βασικών προϊόντων να πέφτει
κάτω από το µισό του κόστους αγο-
ράς τους στη Βενετία ή το Άµστερν-
ταµ.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η ανατο-
λική Ευρώπη συνεχίζει να κυριαρχεί
στη λίστα µε τις πόλεις που προσφέρ-
ουν το καλύτερο value για τους Βρετα-
νούς τουρίστες, καταλαµβάνοντας τις
πρώτες 7 θέσεις της ευρωπαϊκής
κατάταξης των 36 συνολικά πόλεων. 

Οι 10 φθηνότερες πόλεις στην
Ευρώπη για το 2018 είναι: Κρακοβία,
Βίλνιους, Ρίγα, Βαρσοβία, Βουδαπέ-
στη, Μόσχα, Πράγα, Αθήνα, Λισαβόνα
και Λιλ.

Έτσι, το µέσο κόστος για την αγορά
των προϊόντων στην Αθήνα το οποίο
δεν υπερβαίνει τις 200 λίρες, τοποθε-
τεί την ελληνική πρωτεύουσα στην 8η
θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης προ-
ορισµών πόλης. 

Ένα γεύµα για 2 άτοµα µαζί µε
κρασί κοστίζει κατά µέσο όρο 37,11
λίρες, δηλαδή φθηνότερα από οποια-
δήποτε άλλη ευρωπαϊκή πόλη που
συµµετείχε στην έρευνα.

Στεφάνι κατέθεσε η ΟΝΝΕ∆ ∆υτικής Αττικής στην
Μάνδρα, ενόψει της επετείου της 25ης Μαρτίου

Σ
τεφάν ι κατέθεσε η ΟΝΝΕ∆ ∆υτικής Αττικής στην  Μάν δρα, εν όψει της επετείου
της 25ης Μαρτίου. Την  κατάθεση έκαν ε ο Υπεύθυν ος Εκλογικής Ετοιµότητας της
ΟΝΝΕ∆ ∆υτικής Αττικής, κος Πέππας Βασίλειος ο οποίος µετά το πέρας των

εκδηλώσεων  προέβη στην  ακόλουθη δήλωση:Μέρες όπως η σηµεριν ή µας µεταφέρουν
κάθε φορά µε ηχ ηρό τρόπο το µήν υµα της εν ότητας. Είν αι ιστορικά αποδεδειγµέν ο
ότι οι Έλλην ες εν ωµέν οι µπορούµε ν α τα καταφέρουµε. 
Έτσι λοιπόν  εκ µέρους της ΟΝΝΕ∆ ∆υτικής Αττικής εκφράζω τα πιο ειλικριν ή Χρόν ια

Πολλά και τις πιο θερµές ευχ ές για εν ότητα, αλληλεγγύη και οµόν οια σε όλους τους
Έλλην ες και τις Ελλην ίδες.

Έκανε αρχή µε 800µ. ο Βασιλείου
Ο Ελευσίνιος δροµέας τερµάτισε πρώτος στη
σειρά του - µε πολύ αργό πέρασµα - καθώς

επρόκειτο για αγώνα προετοιµασίας

Τον  πρώτο του αγών α στον  αν οιχ τό στίβο πραγµατοποίησε ο Άγγελος Βασι-
λείου µε την  οµάδα του Γουέικ Φόρεστ, τρέχ ον τας στα 800µ. O 21χ ρον ος
Ελευσίν ιος δροµέας που βρίσκεται στη δεύτερη του χ ρον ιά στις ΗΠΑ,

ξεκιν ών τας από έν α αγών ισµα που δε συν ηθίζει έτρεξε στο µίτιν γκ που διοργάν ωσε
το κολέγιο και κατέλαβε την  5η θέση. Να σηµειωθεί οτι τερµάτισε πρώτος στη σειρά
του – µε πολύ αργό πέρασµα – καθώς επρόκειτο για αγών α προετοιµασίας.

Ο Βασιλείου έτρεξε σε 1:57.57 µε τον  πρωτοετή Σίρο Πίν α Καρν τόν α του Χάι Πόιν τ
ν α είν αι ο πιο γρήγορος από όλους τρέχ ον τας σε 1:54.12.

Η Αθήνα ο οικονοµικότερος 
προορισµός στη δυτική Ευρώπη
για τους Βρετανούς τουρίστες
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Ηύπαρξη ενός Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρ-
ου Πολιτικής Προστασίας , το οποίο θα
αναλαµβάνει το χειρισµό κάθε δύσκολης

κατάστασης , είναι µια από τις προτεραιότητες της
Ν∆ , όπως υπογράµµισε ο τοµεάρχης Εσωτερικών
του κόµµατος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης ,
βουλευτικής Αττικής κ. Μάκης Βορίδης , στην διάρ-
κεια εκδήλωσης που οργάνωσε η Γραµµατεία Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης στα κεντρικά γραφεία του κόµ-
µατος µε τον συντονισµό του Γραµµατέα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κ. Τάσου Γαϊτάνη .

Η εκδήλωση µε θέµα Αντιµετωπίζοντας τις φυσι-
κές καταστροφές: Η συµβολή και οι ευθύνες της 

αυτοδιοίκησης , πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 20
Μαρτίου 2018 µε οµιλητές το Γραµµατέα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κ Τ. Γαϊτάνη, το βουλευτή και τοµε-
άρχη Εσωτερικών της Ν∆ κ Μ. Βορίδη, το βουλευτή
και αναπληρωτή τοµεάρχη Εσωτερικών Ν∆ κ Μ.
Χαρακόπουλο, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και
πρόεδρο ΕΝΠΕ κ Κ. Αγοραστό, το ∆ήµαρχο Παπά-
γου-Χολαργού κ Η. Αποστολόπουλο και τον ∆ήµα-
ρχο Κυθήρων κ Στρ. Χαρχαλάκη. Παρεµβάσεις έκα-
ναν κατά σειρά ο κ Βλ. Σιώµος, ∆ηµ Σύµβουλος
Πεντέλης και Πρόεδρος Συνδέσµου Προστασίας και
Ανάπλασης του Πεντελικού, η ∆ήµαρχος Μάνδρας
– Ειδυλλίας κα Ι. Κριεκούκη, ο ∆ήµαρχος Βάρης –

Βούλας – Βουλιαγµένης κ Γρ. Κωνστανέλλος, η
πρώην ∆ήµαρχος Εκάλης κα Β. Σπηλιωτοπούλου, ο
Αντιδήµαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Αντιπρόε-
δρος ΠΕΣΥ∆ΑΠ κ ∆. Σταµατάτος και ο εντεταλµένος
για θέµατα πολιτικής προστασίας Αντιδήµαρχος
Γλυφάδας κ Σ. Θεοδοσόπουλος.

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν επίσης οι
∆ήµαρχος Γλυφάδας κ Γ.Παπανικολάου, ο ∆ήµα-
ρχος Κηφισιάς κ Γ. Θωµάκος, ο ∆ήµαρχος Μεγάρων
κ Γρ.Σταµούλης, ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου κ
Ν.Μελετίου, τέως ∆ήµαρχοι, δηµοτικοί και περιφερ-
ειακοί σύµβουλοι, µέλη της ΠΕ της Ν∆, πρόεδροι
ΝΟ∆Ε και ∆ΗΜ.ΤΟ.

ΝΝ..∆∆..::ΖΖήήττηηµµαα  πποολλιιττιικκήήςς  οοξξυυδδέέρρκκεειιααςς  κκααιι  ββοούύλληησσηηςς  
ηη  ααννααββάάθθµµιισσηη  ττηηςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς

Παρεµβάση από την ∆ήµαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας στην εκδήλωση της Γραµµατείας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρόντες κι οι δήµαρχοι Νίκος Μελετίου και Γρηγόρης Σταµούλης 

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

Η αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας είναι
πρωτίστως ζήτηµα πολιτικής οξυδέρκειας και
βούλησης. Η Ν∆ τα διαθέτει και τα δύο σε επάρκεια
και το βασικό βάρος θα το ρίξει:

➢ Στην προώθηση του Εθνικού Συστήµατος Έγκαι-
ρης Προειδοποίησης.

➢ Στην δηµιουργία βάσης δεδοµένων, και στη χαρ-
τογράφηση όλης της χώρας.

➢ Στην προτεραιοποίηση των έργων που αφορούν
στην πρόληψη των κινδύνων.

➢ Στην βελτίωση του συντονισµού µεταξύ όλων
των υπηρεσιών που σχετίζονται µε την πολιτική
προστασία.

➢ Στο ενιαίο σχέδιο αντιµετώπισης των κινδύνων
που πρέπει να ακολουθούν οι ∆ιευθύνσεις Πολιτι-
κής Προστασίας στις Περιφέρειες και στην Αποκεν-
τρωµένη ∆ιοίκηση, όπως στις Μονάδες Πολιτικής
Προστασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

➢ Στο νέο οργανόγραµµα για την Γραµµατεία Πολι-
τικής Προστασίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Με την  παρούσα τα µέλη του ∆Σ θα θέλαµε ν α εκφ-
ράσουµε δηµοσίως τις ευχ αριστίες µας, για την  αµεσό-
τατη υποστήριξη και συµπαράσταση στην  προσπάθ-
ειά µας, τον  Εφοπλιστή κ. Αθαν άσιο Μαρτίν ο και τον
εν τεταλµέν ο σύµβουλό του, αρµόδιο επί των  θεµάτων
κ. Γεώργιο Παγών η οι οποίοι συν έβαλαν , µε την  διά-
θεση Αθλητικού Εξοπλισµού στην  οµάδα µας.
Η παρούσα επιστολή αποτελεί ελάχ ιστη έν δειξη εκτι-
µήσεως, έν αν τι της αξιόλογης και αξιέπαιν ης πράξης
σας, η οποία αποδείχ τηκε καταλυτική. 
Προσβλέπουµε στην  εθελον τική σας αρωγή µελλον τι-
κά και ευχ όµαστε ολόψυχ α, υγεία προσωπική και
οικογεν ειακή καθώς επίσης επαγγελµατική ευηµερια.

«Αθλητισµός, ‘Εστί ∆ιάγωµεν Παιδεία»

Μαγούλα 26 Μαρτίου 2018       
Το ∆Σ του ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ



10-θριάσιο Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ππωωλλοούύννττααιι  77,,55

σσττρρέέµµµµαατταα  
θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη

κκοοννττάά  σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα
θέση Κατσουλιερη κοντά

στο Ρουπάκι
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη
θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη
περίπου 24 στρέµµατα θέση 

Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

Ενοικιάζεται ισόγειος  επαγγελµατικός χώρος  (160τµ) 
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & 

Υψηλάντου). ∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη 
θέρµανση, µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418
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Το φράγµα των 25 δισ. ευρώ
έσπασαν οι ηλεκτρονικές
πληρωµές –µε χρήση

πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή
µε µεταφορά χρηµάτων από λογαρ-
ιασµό σε λογαριασµό- κατά τη διάρ-
κεια του 2017 ενώ ο πρώτος µήνας
του νέου έτους «τρέχει» µε ρυθµό
αύξησης των ηλεκτρονικών πληρ-
ωµών της τάξεως του 40%.

Μόνο τον Ιανουάριο της φετινής
χρονιάς, µήνα όχι ιδιαίτερα «ζεστό»
όσον αφορά στην κατανάλωση παρά
τις εκπτώσεις καθώς ακολουθεί των
εορτών των Χριστουγέννων, οι ηλεκ-
τρονικές πληρωµές έφτασαν στα
2,55 δις. ευρώ έναντι 1,8 δις. ευρώ
που καταγράφηκαν τον αντίστοιχο
περυσινό µήνα. Με τα capital con-
trols, τις φορολοταρίες, την υποχρ-
εωτική εγκατάσταση των συσκευών
POS από όλες τις επιχειρήσεις ανε-
ξαρτήτως κλάδου αλλά και το
γεγονός ότι η χρήση της κάρτας έγινε
«µόδα», οι ηλεκτρονικές πληρωµές
φαίνεται να εξακολουθούν να ακολο-
υθούν ανοδική τάση και κατά τη διάρ-
κεια της φετινής χρονιάς.

Τα στατιστικά στοιχεία έρχονται
στην επιφάνεια µέσα από την κατα-
γραφή των συναλλαγών από την
ΑΑ∆Ε για τις ανάγκες της φορολοτα-
ρίας.

Η κλήρωση για τις συναλλαγές του
Φεβρουαρίου που είναι και οι τελευ-
ταίες διαθέσιµες, θα πραγµατοποιηθ-
εί σήµερα στις 6 το απόγευµα µε την
αξία των συναλλαγών να εκτιµάται
ότι έχει υπερβεί για έναν ακόµη µήνα
τα 2 δις. ευρώ έναντι 1,8 δις. ευρώ
τον περυσινό Φεβρουάριο.

Η τάση αύξησης των συναλλαγών
που συγκεντρώνονται από την ΑΑ∆Ε
κάθε µήνα και οι οποίες πραγµατο-

ποιούνται µε χρεωστικές ή πιστω-
τικές κάρτες έχει παγιωθεί. Βέβαια, η
αύξηση οφείλεται σε έναν βαθµό και
στο γεγονός ότι η δηλώνονται ολοένα
και περισσότεροι τραπεζικοί λογαρ-
ιασµοί ως «επαγγελµατικοί» κάτι που
σηµαίνει ότι οι συναλλαγές που
γίνονται µέσω αυτών, αυτοµάτως
γνωστοποιούνται στις φορολογικές
αρχές.

Προς το παρόν, οι περισσότερες
συναλλαγές που συγκέντρωσε η
ΑΑ∆Ε ήταν αυτές του ∆εκεµβρίου,
όταν και έφτασαν –λόγω και των Χρι-
στουγέννων, στα 2,84 δις. ευρώ
µέσα σε χρονικό διάστηµα µόλις ενός
µήνα. Όπως προκύπτει και από τα
ακόλουθα στοιχεία, οι συναλλαγές
που θα αποτυπωθούν και στο
έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής
δήλωσης, αθροιζόµενες φτάνουν στα
25 δισ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί
περίπου στο ένα τρίτο του συνολικού
εισοδήµατος που δηλώνουν τα φυσι-
κά πρόσωπα κάθε χρόνο. Και µόνο
αυτό το στοιχείο –δεδοµένου ότι οι
περισσότεροι φορολογούµενοι χρει-
άζονται µόλις το 10% του εισοδή-
µατός τους για να καλύψουν τη φορ-
ολογική υποχρέωση- δείχνει ότι θα
είναι ελάχιστοι οι φορολογούµενοι
που θα αντιµετωπίσουν έστω και το 

παραµικρό πρόβληµα µε τη συγκε-
κριµένη υποχρέωση πραγµατο-
ποίησης συναλλαγών µέσω πλαστι-
κού χρήµατος.

Αναλυτικά οι συναλλαγές που
έχουν «φακελωθεί» από την ΑΑ∆Ε
για ολόκληρο το 2017 έχουν ως εξής:

· Ιανουάριος 2017              1,8 δις.
ευρώ

· Φεβρουάριος 2017          1,8 δις.
ευρώ

· Μάρτιος 2017                   2 δις.
ευρώ

· Απρίλιος 2017                   2 δις.
ευρώ

· Μάιος 2017                       2,1 δις.
ευρώ

· Ιούνιος 2017                     2 δις.
ευρώ

· Ιούλιος 2017                     2,2 δις.
ευρώ

·  Αύγουστος 2017               2,2 δις.
ευρώ

·  Σεπτέµβριος 2017            2,1 δις.
ευρώ

·  Οκτώβριος 2017               2,1 δις.
ευρώ

·   Νοέµβριος 2017               2,2
δις. ευρώ

·   ∆εκέµβριος 2017              2,8 δις.
ευρώ

Απεργία στα ΚΤΕΛ όλης της χώρας

Προβλήµατα στις µετακινήσεις αναµένεται να προκα-
λέσει η 24ωρη πανελλαδική απεργία στα ΚΤΕΛ, που θα
ξεκινήσει την Πέµπτη 29 Μαρτίου, στις 6 το πρωί, και θα
ολοκληρωθεί ένα 24ωρο αργότερα.

Στην ανακοίνωσή της, η Οµοσπονδία Συνδικάτων
Μεταφορών Ελλάδος (ΟΣΜΕ) τονίζει ότι, η απεργία είναι
αντίδραση για τις απολύσεις που έχουν γίνει το τελευ-
ταίο διάστηµα.

Στα Γιάννενα απολύθηκαν 8 εργαζόµενοι, µεταξύ των
οποίων και 2 συνδικαλιστές.

«Γενικεύεται η µέθοδος αποµάκρυνσης του µόνιµου
προσωπικού» τονίζει η ΟΣΜΕ και συνεχίζει, «δηµιουρ-
γείται καθεστώς εργασιακής ζούγκλας µε εργαζόµενους
των 586 ευρώ».

ΈΈσσππαασσαανν  ττοο  φφρράάγγµµαα  ττωωνν  2255  δδιισσ..  εευυρρώώ  
οοιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  ππλληηρρωωµµέέςς

Έκτακτο βοήθηµα για Πάσχα και Χριστούγεννα σε ανέργους ναυτικούς

Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση σε άνεργους ναυτικούς για τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων συνολικού κόστο-
υς 2,357 εκατ. ευρώ αποφάσισε η κυβέρνηση.Η οικονοµική ενίσχυση κυµαίνεται από 300 έως και 350 για το φετινό
Πάσχα και από 350 έως 400 ευρώ για τα ερχόµενα Χριστούγεννα, ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση των δικαι-

ούχων. Την κοινή απόφαση υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γ. Χουλιαράκης και ο υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Π. Κουρουµπλής.

Το επίδοµα χορηγείται στους δικαιούχους µετά την υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών στον Οίκο Ναύτου και η πίστω-
σή του θα γίνει στους τραπεζικούς λογαριασµούς των δικαιούχων έως τις 5 Απριλίου. Ειδικότερα στην απόφαση προβλέπεται ότι
για τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων 2018 παρέχεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση υπό τη µορφή βοηθήµατος από
τον προϋπολογισµό του Οίκου Ναύτου 2018 (Κ.Α.Ε. 0652) το ύψος της οποίας ορίζεται:

α) για τις εορτές του Πάσχα 2018 σε: αα) τριακόσια (300,00) ευρώ, για τους/τις άγαµους/ άγαµες ναυτικούς και ββ) τριακόσια
πενήντα (350,00) ευρώ, για τους/τις έγγαµους/έγγαµες και τους εξοµοιουµένους µε αυτούς ή τους/τις έχοντες/έχουσες προστα-
τευόµενα τέκνα.

β) για τις εορτές των Χριστουγέννων 2018 σε: αα) τριακόσια πενήντα (350,00) ευρώ, για τους άγαµους και ββ) τετρακόσια
(400,00) ευρώ, για τους έγγαµους και τους εξοµοιουµένους µε αυτούς ή τους έχοντες προστατευόµενα τέκνα.

Την οικονοµική ενίσχυση της υποπαραγράφου α' δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋ-
ποθέσεις:

α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία µεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον µέσα
στην τελευταία, πριν από την 8η Απριλίου 2018 τριετία ή είκοσι τέσσερις (24) µήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευ-
ταία, πριν από την 8η Απριλίου 2018, πενταετία.

β) Έχει µεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους και µέχρι την 8η Απριλίου 2018, χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο από
τριάντα (30) ηµέρες και µέχρι είκοσι τέσσερις (24) µήνες (δηλαδή ανεργία από 08-04-2016 έως 08-03-2018).

γ) Είναι εγγεγραµµένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιά (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν
κάρτα ανεργίας, η οποία εκδόθηκε από την ηµέρα της τελευταίας απόλυσης του/της ναυτικού και µετέπειτα.

δ) ∆εν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθηµα οποιασδήποτε άλλης µορφής, κατά τον χρόνο της
καταβολής και δεν προστατεύονται από άλλο δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα. 

Τα επιδόµατα ανεργίας και µητρότητας του άρθρου 19 παρ. 2 του π.δ. 894/1981 (Α' 226) και του π.δ. 228/1998 (Α' 176),όπως
ισχύει σήµερα, καθώς και η επιδότηση σπουδαστών σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθµ. 3627.1/01/2005 (Β'
89), όπως ισχύει, δεν θεωρούνται βοήθηµα άλλης µορφής.

ε) ∆εν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση µετά την αναγραφοµένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλ-
υση ή την αναγραφόµενη στο διαβατήριο τους ηµεροµηνία εισόδου στη Χώρα.

Βοιωτία: Σε καραντίνα 
σχολείο στο Ακραίφνιο 
- Αρρώστησαν 45 µαθητές

Σε συναγερµό έχει θέσει τις υγειονοµικές αρχές
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας η απόφ-
αση του ∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-

σης Αλέξανδρου Καρκάνα να κλείσει το γυµνάσιο µε
λυκειακές τάξεις του Ακραιφνίου στο ∆ήµο Ορχοµε-
νού, λόγω ασθένειας των 45 από τους 60 συνολικά
µαθητές.
Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες  του tvstar.gr,
τα συµπτώµατα που παρουσιάζουν τα παιδιά είναι
υψηλός πυρετός , εµετοί, τάση για εµετό και λιποθ-
υµία, πόνο στην κοιλιά και τα κόκκαλα.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και ηλικιωµένοι
στην περιοχή έχουν τα ίδια συµπτώµατα.
Άµεσα στο Ακραίφνιο βρέθηκαν συνεργεία του τµή-
µατος υγείας της ΠΕΒ προκειµένου δείγµατα νερού
να σταλούν για ανάλυση ώστε να αποσαφηνιστεί αν
ευθύνεται το νερό για το επιδηµιολογικό περιστα-
τικό.
Οι υπεύθυνοι της υγειονοµικής υπηρεσίας ολοκλήρ-
ωσαν τη δειγµατοληψία σε βρύσες του σχολείου,
εξωτερικές βρύσες και σε τέσσερα ακόµη σηµεία
του χωριού.
Τα δείγµατα θα σταλούν στο χηµείο της Λιβαδειάς
απ όπου και αναµένονται σύντοµα τα αποτελέσµα-
τα.
Για το περιστατικό έχει ενηµερωθεί αρµοδίως και το
ΚΕΕΛΠΝΟ.
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ
Την Κυριακή 4/3/18 στην Λεωφόρο Αθηνών- Κορίνθου 
πρός Ελευσίνα στο σηµείο  'Πιλινίου hot spot' οδηγός

χτύπησε πεζό στις 22:00  µ.µ.  
Όποιος είδε το περιστατικό και έχει πληροφορίες 

παρακαλείται να επικοινωνησει µε την Τροχαία 
Περιστερίου ή µε το 6973517965 .

ΓΑΜΟΣ 
Ο Σαγιάς Αθανάσιος του Ανδρέα και της Φωτεινής το γένος Κουκούλη,

τόπος γέννησης δήµος Αθηναίων Αττικής, κάτοικος Αλίµου Αττικής 
και η Νοµικού Φλώρα του Ιωάννη και της Ηλιανής το γένος Στεφανίδη, 

τόπος γέννησης Νίκαια Αττικής, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας,
θα παντρευτούν στο ∆ηµαρχείο της Αγίας Βαρβάρας.

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  ΣΣΕΕ
ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ
112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ
ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    6699882211555566884448
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∆εσµεύτηκαν 2,2 τόνοι 
πορτοκάλια και φράουλες 
σε επιχείρηση

Πορτοκάλια και φράουλες συνολικού βάρους 2.204
κιλών αγνώστου προελεύσεως, δέσµευσαν οι ελεγκτές
τροφίµων της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Ειδικότερα, κατά τον ποιοτικό έλεγχο σε επιχείρηση
εµπορίου αγροτικών προϊόντων του Πειραιά, οι ελεγκτές
εντόπισαν και δέσµευσαν ως µη κανονικά 98 πλαστικά
κιβώτια µε πορτοκάλια βάρους 1.854 κιλών και 70 ξυλο-
κιβώτια µε φράουλες βάρους 350 κιλών, επειδή τα συγκε-
κριµένα προϊόντα δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις των δια-
τάξεων της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας ως προς
την επισήµανση.

ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ: Ξεκίνησε η καταβολή 
β΄δόσης χρηµατοδότησης των 
Σχ.Επιτροπών της επικράτειας

Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών
της Επικράτειας, όπως ελέγχουν τους Τραπεζικούς Λογα-
ριασµούς δεδοµένου ότι από 23/03/2018 ξεκίνησε η
καταβολή της β΄ δόσης της χρηµατοδότησης τους, ανα-
φορικά µε τις συµβάσεις καθαριότητας των σχολικών
µονάδων για την χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουα-
ρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την πορεία
της χρηµατοδότησης µπορείτε να επικοινωνείτε µε το
Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης - Λογιστήριο
∆.∆.Ο.Υ./Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. στο τηλ. 213 131 4588

Συµπλήρωµα της
Επίσηµης Εφηµερίδας
της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:
http://simap.ted.europa.eu 

Προκήρυξη σύµβασης – υπηρεσίες
κοινής ωφελείας

Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τµήµα I: Αναθέτων φορέας
Ι.1) Επωνυµία και διευθύνσεις
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΣΦΑ) Α.Ε.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
15231 ΕΛΛΑ∆Α, Αρµόδιος για πληροφορίες: κα
Αικ. ∆ασκαλοπούλου, Τηλέφωνο: +30
2130884000, Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: procure-
ment@desfa.gr, Φαξ: +30 210 6749504 
Κωδικός NUTS: EL3
∆ιεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση:
www.desfa.gr
Ι.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης
Ι.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για απε-
ριόριστη, πλήρη, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.marketsite.gr. Περαιτέρω πληρο-
φορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα
διεύθυνση. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής
πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυ-
νση: www.marketsite.gr
Ι.6) Κύρια δραστηριότητα: Παραγωγή, µετα-
φορά και διανοµή αερίου και θερµότητας
Τµήµα II: Αντικείµενο
ΙΙ.1) Εύρος της σύµβασης
ΙΙ.1.1) Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΥΦΑ ΣΤΗ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ. Αριθµός
αναφοράς: 748/17
ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:
71320000
ΙΙ.1.3.) Είδος σύµβασης: Υπηρεσίες
ΙΙ.1.4) Σύντοµη περιγραφή: Μελέτη Βασικού
Σχεδιασµού και συναφείς µελέτες για την εγκατά-
σταση Σταθµού Συµπίεσης Απαερίων στον Τερ-
µατικό Σταθµό Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου στη
Ρεβυθούσα.
ΙΙ.1.5) Εκτιµώµενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ:
320.000,00 EUR
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά µε τα τµήµατα
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα: όχι
ΙΙ.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3
ΙΙ.2.4) Περιγραφή της σύµβασης: Όπως περ-
ιγράφεται στην παράγραφο II.1.4) παραπάνω 
ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιµή
ΙΙ.2.6) Εκτιµώµενη αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ:
320.000,00 EUR
ΙΙ.2.7) ∆ιάρκεια σύµβασης, συµφωνίας-
πλαίσιο ή δυναµικού συστήµατος αγο-
ρών
∆ιάρκεια σε µήνες: 4
Η παρούσα σύµβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
ΙΙ.2.10) Πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές προ-
σφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
ΙΙ.2.11) Πληροφορίες σχετικά µε δικαιώµατα προαίρ-
εσης
∆ικαιώµατα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωµάτων προαίρεσης:
Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό
τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συµβατικού τιµήµατος
ήτοι, κατ' ανώτατο όριο, ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ
(96.000€), πλέον ΦΠΑ. Συµπεριλαµβανοµένου του
δικαιώµατος προαίρεσης ο συνολικός προϋπολογι-
σµός µπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο το ποσό
των 416.000 € πλέον Φ.Π.Α. 
ΙΙ.2.12) Πληροφορίες σχετικά µε ηλεκτρονικούς
καταλόγους
ΙΙ.2.13) Πληροφορίες σχετικά µε τα Ταµεία της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης
Η σύµβαση σχετίζεται µε έργο ή/και πρόγραµµα
χρηµατοδοτούµενο από τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: MIS 5022220 
ΙΙ.2.14) Συµπληρωµατικές πληροφορίες
Τµήµα III: Νοµικές, οικονοµικές, χρηµατο-
οικονοµικές και τεχνικές πληροφορίες
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συµµετοχής
ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότ-
ητας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για
την εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο
Κατάλογος και σύντοµη περιγραφή των όρων:
Εταιρείες που συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό αυτο-
τελώς ή ως µέλος Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπρ-
αξης, θα υποβάλουν σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία της
χώρας τους, πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγε-
λµατικό µητρώο από το οποίο θα προκύπτει η ικανότ-
ητα ανάληψης και εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σε
περίπτωση που δεν εκδίδεται το ανωτέρω πιστο-
ποιητικό, αυτό δύναται να αντικατασταθεί µε δήλωση
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιο-

γράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού,
δηλώνοντας επίσης ότι η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει
τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά.
Κάθε Συµµετέχουσα εταιρεία, ή στην περίπτωση
Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, κάθε εταιρία
µέλος, πρέπει να υποβάλει:
Καταστατικό επικαιροποιηµένο σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης της εταιρίας
που συµµετέχει καθώς επίσης και τα ακόλουθα:
α) Για εταιρείες που διέπονται από το Ελληνικό
∆ίκαιο, πιστοποιητικό από το Γενικό Εµπορικό
Μητρώο (ΓΕΜΗ) που ν’ αποδεικνύει τη νόµιµη
σύσταση και λειτουργία, το ισχύον καταστατικό, την
τρέχουσα σύνθεση του εν ενεργεία ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για ΑΕ και τον καθορισµό των νόµιµων
εκπροσώπων. 
β) Για τις αλλοδαπές εταιρείες, αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία θα προκύπτουν τα πρόσωπα που
εκπροσωπούν και δεσµεύουν την εταιρεία.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της ∆ιακήρ-
υξης.
ΙΙΙ.1.2) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
επάρκεια
Κατάλογος και σύντοµη περιγραφή των κριτηρίων
επιλογής:
Κάθε Συµµετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση
Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης κάθε εταιρεία
µέλος πρέπει να υποβάλει
- ∆ηµοσιευµένα ή επικυρωµένα αντίγραφα των ισο-
λογισµών των τριών (3) τελευταίων ετών, όπου θα
φαίνεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών της. Ο µέσος
όρος του ανωτέρω ετήσιου κύκλου εργασιών των
τριών (3) τελευταίων ετών, θα πρέπει να είναι
θετικός.  
- Τραπεζικές βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την
πιστοληπτική ικανότητά της (συµπεριλαµβανοµένων
των ποσών που αφορούν πιστώσεις και εγγυητι-
κές επιστολές) για ελάχιστο ποσό 40.000 EUR.
Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπρ-
αξης, το παραπάνω ποσό θα πρέπει να καλύπτε-
ται αθροιστικά από τα µέλη της Ένωσης/Κοινοπρ-
αξίας/Σύµπραξης.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της ∆ιακήρ-

υξης.
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Κατάλογος και σύντοµη περιγραφή των κριτηρίων
επιλογής:
Κάθε Συµµετέχουσα εταιρία, ή στην περίπτωση
Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, κάθε εταιρεία
µέλος, πρέπει να υποβάλει:
1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν το προφίλ, τη
δοµή, την οργάνωση και την υποδοµή της. Πληρο-
φορίες για τα διαθέσιµα υπολογιστικά συστήµατα και
τα υπάρχοντα προγράµµατα αυτών, τις προσφερό-
µενες εργασίες και τεχνολογίες.
2. Κατάλογο συµβάσεων σχετικών µε µελέτες
“Basic Engineering Design” καί/ή “Front End
Engineering Services” και/ή “Detailed Design” κρυο-
γενικών εγκαταστάσεων και βοηθητικών συστηµά-
των σταθµού αεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού
αερίου (regasification LNG Terminal), που έχουν
ολοκληρωθεί επιτυχώς τα τελευταία οχτώ (8) χρό-
νια, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού. Ο
κατάλογος θα περιλαµβάνει στοιχεία όπως: τίτλος
αντικειµένου, ιδιοκτήτης µε στοιχεία επικοινωνίας,
είδος σύµβασης, αριθµός σύµβασης, ηµεροµηνία
ανάθεσης σύµβασης, σύντοµη τεχνική περιγραφή,
αρχικό και τελικό κόστος σύµβασης, προγραµµατι-
σµένη και πραγµατική περίοδος αποπεράτωσης,
ποσοστό συµµετοχής σε περίπτωση κοινοπρ-
αξίας.
3. Κατάλογο συµβάσεων που βρίσκονται υπό εκτέ-
λεση περιλαµβάνοντας τα ανωτέρω στοιχεία καθώς
και το ανεκτέλεστο µέρος αυτών, έως την ηµεροµ-
ηνία υποβολής των προσφορών.
4. Επί ποινή αποκλεισµού, κάθε Συµµετέχουσα στο
∆ιαγωνισµό πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτ-
υχώς, αυτοτελώς ή ως µέλος αναδόχου Ένω-
σης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης µε ελάχιστο ποσο-
στό συµµετοχής στην Ένωση/Κοινοπραξία/Σύµπρ-
αξη 25%, κατά την τελευταία οκταετία:
• την εκπόνηση µελέτης (Basic Engineering Design
ή FEED), τουλάχιστον µέχρι και την υποβολή  των
παραδοτέων τελικής µελέτης 
ή  • την εκπόνηση Ελέγχου (Review) Λεπτοµερoύς
Σχεδιασµού, τουλάχιστον µέχρι και τον έλεγχο των
“as built” εγγράφων,
κρυογενικών εγκαταστάσεων και βοηθητικών
συστηµάτων σταθµού αεριοποίησης υγροποιηµένου
φυσικού αερίου (regasification LNG Terminal), µε
τελική παροχετευτική δυναµικότητα (Sustainable
Maximum Sendout Rate) τουλάχιστον 1.000 m3/h
LNG.Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύονται µε
σχετικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τον ιδιοκ-
τήτη, αλλιώς δεν θα λαµβάνονται υπόψη. Στην
περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, η
παραπάνω απαίτηση σχετικά µε την εµπειρία και
τεχνική ικανότητα πρέπει να ικανοποιείται τουλάχιστον
από το επικεφαλής µέλος (leader) αυτής.
5. Επί ποινή αποκλεισµού κάθε Συµµετέχουσα στο
∆ιαγωνισµό ή, στην περίπτωση Ένωσης/Κοινο-
πραξίας/Σύµπραξης, κάθε µέλος της, πρέπει να
υποβάλει Πιστοποιητικό Ποιότητας σύµφωνα µε το
ISO 9001 ή ισοδύναµο ή αποδεικτικά στοιχεία
ισοδύναµων µέτρων εξασφάλισης ποιότητας,
σύµφωνα µε το άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.
Τα ανωτέρω πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την φάση
υποβολής της προσφοράς.
6. Οι Συµµετέχουσες, θα πρέπει να υποβάλουν µε
την τεχνική τους προσφορά στοιχεία που αφορούν:

α) Την Οργανωτική διάρθρωση, β) Το προτεινόµε-
νο προσωπικό, γ) Προτάσεις σχετικά µε τα υπολο-
γιστικά προγράµµατα και την υλική υποδοµή που θα
χρησιµοποιηθούν για τις Υπηρεσίες, δ) Το Προσχέ-
διο Εγχειριδίου Ποιότητας και Σχεδίου Ποιότητας, ε)
Το Σχέδιο Εκτέλεσης, στ)  Τυχόν επιπλέον
στοιχεία που θεωρεί ο Συµµετέχων σκόπιµο να
υποβάλει.  Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της
∆ιακήρυξης Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπρ-
αξίας/Σύµπραξης, επί ποινή αποκλεισµού ο Επικε-
φαλής θα καλύψει τουλάχιστον τις θέσεις:
Engineering Manager, Process Manager,
Mechanical Manager. 
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της ∆ιακήρ-
υξης.
ΙΙΙ.1.4) Αντικειµενικοί κανόνες και κριτήρια
συµµετοχής
Κατάλογος και σύντοµη περιγραφή κανόνων και
κριτηρίων:
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό
έχουν:
- Οικονοµικοί Φορείς σύµφωνα µε την παρ. 6 του
άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ που έχουν την
έδρα τους σε κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή
σε χώρες µε Συµφωνία Σύνδεσης µε την ΕΕ ή σε
χώρες µε ∆ιµερή Συµφωνία µε την ΕΕ, η οποία επι-
τρέπει τη συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς
φορέων στον τοµέα του φυσικού αερίου, οι οποίοι
επίσης µπορούν να αναφέρονται ως εταιρείες
- ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συµπράξεις εταιρειών
ως ανωτέρω.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της ∆ιακήρ-
υξης. 
Επίκληση Πόρων Τρίτων: Σε περίπτωση που οι
Συµµετέχουσες επικαλούνται και κάνουν χρήση της
χρηµατοοικονοµικής ή/και της τεχνικής ή/και της
επαγγελµατικής ικανότητας Οικονοµικών Φορέων,
σύµφωνα µε το άρθρο 79 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ,
θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα έγγραφα που
αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
ΙΙΙ.1.6) Απαιτούµενες εγγυήσεις:
- Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού έξι χιλιά-
δων τετρακοσίων ευρώ (EUR 6.400,00).
- Για την υπογραφή της σύµβασης θα κατατεθεί
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους ίσου
προς το πέντε (5%) τοις εκατό του συµβατικού τιµή-
µατος και σύµφωνα µε τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού.
- Όλες οι Εγγυητικές Επιστολές πρέπει να εκδίδον-
ται από τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα σε οποιοδή-
ποτε κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε κράτος-µέλος της
Συµφωνίας για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις του Παγκό-
σµιου Οργανισµού Εµπορίου, όπως κυρώθηκε µε
το Νόµο 2513/1997(ΦΕΚ Α' 139), το οποίο έχει το
δικαίωµα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ή
από το TΜΕ∆Ε. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα
εκδοθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της ∆ιακήρ-
υξης.
ΙΙΙ.1.7) Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και
πληρωµής ή/και αναφορά στις σχετικές
διατάξεις που τις διέπουν:
- Ενδεχόµενοι τρόποι χρηµατοδότησης:
Από ιδίους πόρους και συγχρηµατοδότηση από
δηµόσια δαπάνη. Η δηµόσια δαπάνη θα χορηγείται
µέσω του Π∆Ε και θα συγχρηµατοδοτείται εν µέρει
από εθνική συµµετοχή και εν µέρει από το Ευρω-
παϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)
στα πλαίσια της προγραµµατικής περιόδου 2014-
2020. Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο υποέργο Νο
1 της Πράξης: «Σταθµός συµπίεσης απαερίων Υγρ-
οποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)» για την οποία
έχει γίνει αίτηση ένταξης  στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραµµα «Ε.Υ.∆. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
και έχει λάβει κωδικό MIS 5022220.
- Προκαταβολή έντοκος ύψους έως είκοσι τοις εκατό
(20%) του Συµβατικού Τιµήµατος µε κατάθεση
Εγγυητικής Επιστολής σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στα τεύχη του ∆ιαγωνισµού.
- Οι πληρωµές θα καταβάλλονται τµηµατικά, µε την
πρόοδο της σύµβασης, σύµφωνα µε τα τεύχη του
∆ιαγωνισµού.
ΙΙΙ.1.8) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος
οικονοµικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η
σύµβαση:
- ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν εται-
ρείες ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συµπράξεις αυτών,
υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγρα-
φο ΙΙΙ.1.4 ανωτέρω.
- Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξ-
ης, κατά τη φάση υποβολής της προσφοράς αρκεί
η υποβολή προσυµφώνου σύστασης της Ένω-
σης/Κοινοπραξίας, δεσµευτικό για τα µέλη σε
περίπτωση ανάθεσης. Για την υπογραφή της
σύµβασης θα απαιτηθεί το σύµφωνα µε το νόµο
έγγραφο σύστασης της
Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης.
- Κάθε διαγωνιζόµενη
Ένωση/Κοινοπραξία/Σύµπραξη οφείλει να ορίσει
ως επικεφαλής (Leader) ένα εκ των µελών που
την αποτελούν και το οποίο θα πρέπει να έχει επί
ποινή αποκλεισµού, ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής
στην Ένωση/ Κοινοπραξία/Σύµπραξη πενήντα τοις
εκατό (50%).
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της ∆ιακήρ-
υξης.
ΙΙΙ.2) Όροι που αφορούν τη σύµβαση
ΙΙΙ.2.1) Πληροφορίες σχετικά µε συγκεκρι-
µένη επαγγελµατική κατηγορία

ΙΙΙ.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύµβασης:
Σύµφωνα µε όσα αναλυτικά ορίζονται στα
τεύχη της ∆ιακήρυξης.
ΙΙΙ.2.3) Πληροφορίες σχετικά µε το προσω-
πικό που αναλαµβάνει την εκτέλεση της
σύµβασης
Τµήµα IV: ∆ιαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδι-
κασία
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συµφωνία περί
∆ηµοσίων Προµηθειών (GPA)
Η σύµβαση καλύπτεται από τη Συµφωνία περί
∆ηµοσίων Προµηθειών: όχι
IV.2) ∆ιοικητικές πληροφορίες
IV.2.2) Προθεσµία παραλαβής των προσφ-
ορών ή των αιτήσεων συµµετοχής
Ηµεροµηνία 15/05/2018
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες µπορούν να υποβ-
ληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής:
Ελληνικά, Αγγλικά
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική
διάρκεια ισχύος της προσφοράς
∆ιάρκεια σε µήνες: 8 (από την αναφερόµενη ηµερ-
οµηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των
προσφορών
Ηµεροµηνία: 15/05/2018
Τοπική ώρα: 12:30µ.µ.
Τόπος: Λεωφόρος Μεσογείων 357-359, GR 152
31 Χαλάνδρι
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατο-
ποιηθεί ηλεκτρονικά,  σύµφωνα µε όσα αναλυτικά
περιγράφονται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτηµένα άτοµα και τη
διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Εκπρόσωποι των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε
τα τεύχη της διακήρυξης.
Τµήµα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά µε επαναλαµ-
βανόµενες συµβάσεις
Πρόκειται για επαναλαµβανοµένη δηµόσια σύµβαση:
όχι
VI.2) Πληροφορίες σχετικά µε τις ηλεκτρονι-
κές ροές εργασίας
VI.3) Συµπληρωµατικές πληροφορίες:
1) Η διενέργεια  του διαγωνισµού θα πραγµατοποι-
ηθεί µέσω  της ηλεκτρονικής  πλατφόρµας διεξα-
γωγής διαγωνισµών tenderONE της εταιρείας
cosmoONE (www.marketsite.gr). Η επικοινωνία µε
το ∆ΕΣΦΑ για θέµατα  σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό
γίνεται αποκλειστικά µέσω  της ηλεκτρονικής  πλα-
τφόρµας διεξαγωγής διαγωνισµών tenderONE
(www.marketsite.gr), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
στα Τεύχη της ∆ιακήρυξης. Κάθε ενδιαφερόµενος
µπορεί να παραλάβει τα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού
µέσω  της ηλεκτρονικής  πλατφόρµας διεξαγωγής
διαγωνισµών tenderONE, επιλέγοντας τον φάκελο
του εν λόγω  ∆ιαγωνισµού. Η εγγραφή στην ηλεκ-
τρονική πλατφόρµα γίνεται αδαπάνως και πραγµατο-
ποιείται µε την συµπλήρωση των απαιτούµενων
στοιχείων  στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.cosmo-one.gr/register και την αποδοχή των
όρων  χρήσης του Συστήµατος. Αναλυτικότερα,  ως
ορίζεται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης. 
2) Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται από το Συµµε-
τέχοντα ηλεκτρονικά, εφόσον έχουν συνταχθεί/παρ-
αχθεί από τον Συµµετέχοντα φέρουν ψηφιακή υπο-
γραφή και σε κάθε περίπτωση ισχύουν  όσα αναλ-
υτικά ορίζονται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
3) Ο ∆ιαγωνισµός διέπεται  από τον ισχύοντα Κανο-
νισµό  Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προµηθειών του
∆ΕΣΦΑ και το Νόµο 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-
2016), Βιβλίο ΙΙ. Αναλυτικότερα,  ως ορίζεται στα
τεύχη της ∆ιακήρυξης.
4)Κάθε διαφορά θα υπόκειται στην αποκλειστική
δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Οι διαφο-
ρές που αναφύονται κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνι-
σµού διέπονται από το Νόµο 4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α’/08-08-2016), Βιβλίο ΙV.
5) Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφ-
ωνα µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη και τον ισχύον-
τα Κανονισµό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προµηθ-
ειών του ∆ΕΣΦΑ.
6) Οι Συµµετέχοντες πρέπει σε κάθε περίπτωση
να υποβάλλουν όλα όσα αναλυτικά ορίζονται στα
τεύχη της ∆ιακήρυξης.
VI.4) ∆ιαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδι-
κασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.), Λεωφ. Θηβών 196-198, 18233  Άγ.
Ιωάννης Ρέντης, Τηλέφωνο: +30 2132141216,
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: aepp@aepp-procure-
ment.gr,  Φαξ: +30 2132141229, ∆ιεύθυνση στο
διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την (τις) προθε-
σµία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Οι προσφυγές υποβάλλονται σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του Νόµου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-
2016), Βιβλίο ΙV: “ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ” 
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχον-
ται πληροφορίες για την υποβολή προ-
σφυγών
VI.5) Ηµεροµηνία αποστολής της παρ-
ούσας προκήρυξης: 26/03/2018.
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Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
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.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο 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 Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, 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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα
54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση,
κλιµατισµός, ανακαινισµένο, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),

κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, 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 πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο
183 τ.µ., πάρκιν, 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. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές εργασίες(καθαριότητα -
σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα . Κα.
Σοφία 6997505700

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. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 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 Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η
γνώση χρήσης Η/ΥΠ. Βιογρ-
αφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 
- Αναστάσιος

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 

Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον
του super market Σκλαβενίτης. 

Επικοινωνία : 6946369359

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο ιδιώτη µονοκατοικία στον
Ασπρόπυργο, οδός Ποσειδώνος 4, σε Α’ ζώνη

∆όµησης. Εµβαδόν 466 τ.µ., µε κτίσµατα
100τ.µ. κύρια κατοικία και 2 αποθήκες των 30

και 40τ.µ. αντίστοιχα. 
∆υνατότητα κατάτµησης οικοπέδου σε

300τ.µ. + 166τ.µ. αντίστοιχα. 
Τιµή διαπραγµατεύσιµη 6980733454
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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

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΤΤΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΙΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  TTIIGG  --  MMIIGG
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

    ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΣΣΤΤΕΕΣΣ  
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟΥΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΑΝΝΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΥΥΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΩΩΝΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΥΥΣΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr



16-θριάσιο Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 


