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Συνεχίζονται µε επιτυχία
έως τις 22 Σεπτεµβρίου 
οι θεατρικές παραστάσεις αλλά και
τα πολιτιστικά δρώµενα για παιδιά
στο Φεστιβάλ του δήµου Αχαρνών

"ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2017" 

Προβληµατισµός αλλά 
και αντιδράσεις για το 

υπό ίδρυση Πανεπιστήµιο
∆υτικής Αττικής 

Εκφράσθηκαν από τη Σύνοδο 
Πρυτάνεων αλλά και τον Σύνδεσµο
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 

ΝΝέέαα  ππρρωωττιιάά  
σσττηηνν  

αανναακκύύκκλλωωσσηη  
γγιιαα  ττοονν  ∆∆ήήµµοο

ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Πως θα συµβάλει το υπουργείο στην επίλυση 
λειτουργικών και άλλων θεµάτων.

ΣΣύύσσκκεεψψηη  σσττοο  ΥΥΠΠΕΕΣΣ  γγιιαα  ττηηνν
πποορρεείίαα  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  
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∆ΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ -Συντονισµός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών ∆. Αττικής – ∆. Αθήνας

Ανοιχτή σύσκεψη µε θέµα:  
«Οι εξελίξεις µετά τη νέα αδειοδότηση της 
Β΄ φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής και τη µελέτη 
για νέους ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ, στα λατοµεία 

Μουσαµά – Μελετάνι – ΤΙΤΑΝ».
Η σύσκεψη θα γίνει τη ∆ευτέρα 18/9/, στις 7 µ.µ., στο 1ο ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων 
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Ασπρόπυργος
Μαγγίνα Πηγή Ν.

Μπότσαρη Μάρκου 2, 2105573484

Ελευσίνα 
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α. 

∆ήµητρος 54, 2105549968

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ, ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Aχαρνές

ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΕΡ∆Ε 
Αγίου ∆ιονυσίου 36,2102441644

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

∆εληστάθη Μαρία Σ. 28ης Οκτωβρίου 21, 
Ζεφύρι, 2102322141

Χαϊδάρι

Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής,  - ∆άσος

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος

Η θερµοκρασία από 21 έως 33
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

7,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια

Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακας, 
Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή 

ΝΝέέαα  ππρρωωττιιάά  σσττηηνν
αανναακκύύκκλλωωσσηη  γγιιαα  ττοονν

∆∆ήήµµοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Από την ανάλυση των στοιχείων της Ελληνι-
κής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
για το Κ∆ΑΥ της Ελευσίνας (µπλε κάδος)

προκύπτει ότι ο µέσος όρος ανακύκλωσης ανά
κάτοικο τον χρόνο (2016) για τους 17 δήµους που
εξυπηρετούνται από το Κ∆ΑΥ είναι 14,2 κιλά καθα-
ρών ανακυκλώσιµων υλικών.

Πρώτος έρχεται ο ∆ήµος Ελευσίνας µε επίδοση
25,4 κιλά ανά κάτοικο τον χρόνο.  Η χειρότερη
επίδοση είναι 7,1 κιλά.
Η πρωτιά αυτή όµως δεν µας αρκεί, επισηµαίνει σε
µήνυµά του ο δήµαρχος της πόλης προσθέτοντας
ότι όλοι µαζί θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για
ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα.
Οι προγραµµατισµοί για την επόµενη διετία βάζουν
ακόµη πιο φιλόδοξους στόχους, καθώς ο δήµος
Ελευσίνας γνωρίζει ότι  όφελος της ανακύκλωσης
είναι διπλό.

Πρώτον  για το περιβάλλον αλλά και για την τσέπη
των δηµοτών χάρη στα πρόγραµµατα ανακύκλω-
σης που εφαρµόζει τα τελευταία χρόνια

Ζητήµατα που αφορούν τον σχε-
διασµό για την «Ελευσίνα, Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα 2021» εξε-

τάστηκαν σε σύσκεψη στο υπουργείο
Εσωτερικών, υπό τον υπουργό Πάνο
Σκουρλέτη και τη συµµετοχή του αντιπε-
ριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής, Ιωάννη
Βασιλείου, του δηµάρχου Ελευσίνας,
Γιώργου Τσουκαλά, του αντιδηµάρχου
Αθανάσιου Μαυρογιάννη και της διε-
υθύνουσας συµβούλου της ΕΛΕΥΣΙΝΑ
2021 ΑΕ, Μαρίας Φιλιππή.

Συζητήθηκαν ζητήµατα που προέκ-
υψαν κατά την πορεία υλοποίησης του
σχεδιασµού, (η πρώτη φάση του οποίου
θα αξιολογηθεί από την ΕΕ, τον Οκτώβριο) και η διερ-
εύνηση των δυνατοτήτων του υπουργείου να συµβάλει
στην επίλυση λειτουργικών και άλλων θεµάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε διεξοδική
συζήτηση για ζητήµατα επαρκούς στελέχωσης της
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ΑΕ, για το καθεστώς λειτουργίας της, τη
διαχείριση χορηγιών, αλλά και για τις πρωτοβουλίες του
δήµου για την υποστήριξη της συνολικής προσπάθειας
και την στρατηγική προσέγγιση των αναγκαίων µελλον-
τικών παρεµβάσεων.

Σύµφωνα µε το υπουργείο, ο κ. Σκουρλέτης διαβεβαίω-
σε τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης ότι το υπουρ-
γείο θα εξετάσει όλα τα πρακτικά, διοικητικά, διαχειριστι-
κά και λειτουργικά ζητήµατα που έχουν ανακύψει, ώστε
να συνδράµει τον δήµο για την αντιµετώπισή τους. 

Για το σκοπό αυτό, πρόκειται να ακολουθήσουν επαφ-
ές µε συνεργάτες του υπουργού και υπηρεσιακούς
παράγοντες, προκειµένου να απαντηθούν ερωτήµατα
και να συγκεκριµενοποιηθούν τυχόν αναγκαίες παρεµ-
βάσεις. 

Πως θα συµβάλει το υπουργείο στην επίλυση 
λειτουργικών και άλλων θεµάτων.

ΣΣύύσσκκεεψψηη  σσττοο  ΥΥΠΠΕΕΣΣ  γγιιαα  ττηηνν
πποορρεείίαα  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  

««ΠΠοολλιιττιισσττιικκήήςς  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσααςς
ΕΕυυρρώώππηηςς  22002211»»  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
προς τους συλλόγους και τους άλλους µαζικούςπρος τους συλλόγους και τους άλλους µαζικούς

φορείς του δήµου Φυλήςφορείς του δήµου Φυλής

Το ∆ΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ σας καλεί σε ανοιχτή
σύσκεψη φορέων και συλλογικοτήτων του
∆ήµου Φυλής, µε θέµα:  «Οι εξελίξεις µετά τη

νέα αδειοδότηση της Β΄φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής και την
αποδοχή της µελέτης για νέους ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ, που
αφορά και στα λατοµεία Μουσαµά – Μελετάνι – ΤΙΤΑΝ».

Η σύσκεψη θα γίνει τη ∆ευτέρα 18/9/, στις 7 µ.µ., στο
1ο ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων στη Λεωφόρο Φυλής 165

Η δηµοσιοποίηση της µελέτης για νέους ΧΥΤΑ/Υ σε
ανενεργά λατοµεία – µεταλλεία της Αττικής (ΕΑΛΜ) έδει-
ξε -για µια ακόµη φορά- πως κανείς δε θέλει νέες υπο-
δοµές διαχείρισης στην περιοχή του και πως κάποιοι
«ποντάρουν» στην ανοχή και στην απάθεια της ∆υτικής
Αττικής και των κατοίκων της. Από την άλλη πλευρά, η
νέα αδειοδότηση Β΄φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής, δηλαδή, µια 

νέα επέκταση του ΧΥΤΑ, δείχνει ότι ο προσανατολι-
σµός της Περιφέρειας Αττικής και του Ε∆ΣΝΑ, ανεξάρτ-
ητα από κούφιες διακηρύξεις, είναι κι αυτός στραµµένος
στη συνέχιση και στη διαιώνιση της λειτουργίας της εγκα-
τάστασης της Φυλής, συµπεριλαµβανοµένου του ΧΥΤΑ
(µε την επέκταση και στη Γ΄ Φάση ή µε τη δηµιουργία
νέου στο λατοµείο του Μουσαµά στην Ζωφριά).

Πιστεύαµε και πιστεύουµε ότι δεν πρέπει να µένουµε
µε σταυρωµένα χέρια και ότι η κατάσταση αυτή θα αλλά-
ξει µόνο µε τη µαζική και δυναµική συµµετοχή όλων µας
σε συνεχείς, κοινές και ενωτικές δράσεις.

Μέχρι να καταλάβουν οι αρµόδιοι κρατικοί και αυτοδι-
οικητικοί φορείς ότι «έφτασε ο κόµπος στο χτένι» και ότι
πρέπει επιτέλους να κλείσει ο ΧΥΤΑ Φυλής, να αποµα-
κρυνθεί ο αποτεφρωτήρας επικίνδυνων νοσοκοµειακών
αποβλήτων, να πάψει –σε πρώτη φάση- το ΕΜΑΚ
Φυλής να δέχεται σύµµεικτα απορρίµµατα και να αρχίσει
να υλοποιείται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για το ορι-
στικό κλείσιµο ολόκληρης της εγκατάστασης.

Πέµπτη 14 Σεπτεµβρίου 2017 θριάσιο-3

Προβληµατισµός αλλά
και αντιδράσεις 

για το υπό ίδρυση 
Πανεπιστήµιο

∆υτικής Αττικής 
Εκφράσθηκαν από τη Σύνοδο 

Πρυτάνεων αλλά και τον Σύνδεσµο
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 

Α
νησυχία αλλά και αντιδράσεις για τον τρόπο ίδρυ-
σης του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής
υπάρχουν τις τελευταίες µέρες. Συγκεκριµένα ο

ΣΚΛΕ εξέδωσε δελτίο τύπου για την ανακοίνωση υπο-
βάθµισης του τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας στο υπο
ίδρυση πανεπιστήµιο, ενώ και πρύτανεις ΑΕΙ εξεφρασαν
την αγων ία τους για τον  τρόπο «παν επιστηµιο-
ποίησης» των  ΤΕΙ χ ωρίς την  αν άµιξη ή τη συµβολή
των  Παν επιστηµίων , κατά την  85 Σύν οδο που ολοκ-
ληρώθηκε, πριν  λίγες µέρες στα Καλάβρυτα.
Παραθέτουµε την ανακοίνωση του ΣΚΛΕ καθώς και το

ψήφισµα της Συνόδου των πρυτάνεων . 

‘’Ο Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος εκφράζει την αγα-
νάκτησή του ως προς τις πρακτικές µε τις οποίες η Επιτροπή του
Υπουργείου Παιδείας για τη δηµιουργία του Πανεπιστηµίου ∆υτικής
Αττικής, διαχειρίζεται το ζήτηµα της εκπαίδευσης στην Κοινωνική
Εργασία. Συγκεκριµένα, πληροφορούµαστε ότι η πρυτανεία του ΤΕΙ
Αθήνας στην ενηµέρωση που πραγµατοποίησε στις 08.09.17, ανα-
κοίνωσε ότι το Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας συγχωνεύεται ως τρίτη
κατεύθυνση του Τµήµατος ∆ηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας.
∆ηλώνουµε απερίφραστα ότι η απόφαση αυτή δεν έχει καµία επι-
στηµονική βάση καθώς είναι δεδοµένο ότι η Κοινωνική Εργασία
ανήκει στο πεδίο των Εφαρµοσµένων Κοινωνικών Επιστηµών. Το
τελευταίο δίµηνο, στα χέρια των αρµοδίων για την Ίδρυση του Πανε-
πιστηµίου ∆υτικής Αττικής, η Κοινωνική Εργασία δια της µεθόδου
της ρουλέτας, «περιστρέφεται» και «συνενώνεται» µε διάφορα επι-
στηµονικά πεδία (Προσχολική Αγωγή, Εργοθεραπεία, ∆ιοίκηση
Μονάδων Υγείας, ∆ηµόσια και Κοινοτική Υγεία).
Είναι πράγµατι απορίας άξιον για τους συµµετέχοντες στην προα-
ναφερόµενη επιτροπή ότι παρά τη διεθνή αναγνώριση της επι-
στήµης της Κοινωνικής Εργασίας ως διακριτό ακαδηµαϊκό πεδίο
εκπαίδευσης, στη Χώρα µας τόσο στο παρελθόν (βλ. σχέδιο
«Αθηνά») όσο και σήµερα, στο βωµό εξυπηρέτησης συµφερόντων
και µέσα από άστοχες συσχετίσεις επιστηµονικών πεδίων, γίνονται
απόπειρες παραχάραξης και υποβάθµισης του. Προβληµατιζόµα-
στε δε, όχι µόνο για την επίπτωση στη φυσιογνωµία του επαγγέ-
λµατος αλλά κυρίως για τις αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα παρ-
οχής στο Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας όπου στις προθ-
έσεις της πολιτείας είναι η αναβάθµισή του µέσα από εργαλεία που
παρέχουν, εκ της εξειδίκευσής τους, οι επαγγελµατίες Κοινωνικοί
Λειτουργοί.
Η απόφαση υποβάθµισης των σπουδών στην Κοινωνική Εργασία
έρχεται σε πλήρη µάλιστα αντίθεση και µε την πρόσφατα εκφρα-
σµένη κυβερνητική πολιτική για αναβάθµιση του επαγγέλµατος του
Κοινωνικού Λειτουργού και τη µετατροπή του Συνδέσµου Κοινω-
νικών Λειτουργών Ελλάδος σε ΝΠ∆∆ µε νόµο του Υπουργείου
Εργασίας.
Ο Σύνδεσµος των Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος απαιτεί τη
δηµιουργία αυτόνοµου τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας στο υπό
ίδρυση Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής και καλεί τη ∆ιεθνή Οµο-
σπονδία των Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW), τη ∆ιεθνή Ένωση
Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (IASSW), τους Κοινωνικούς Φορείς,
τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και τους
Πολίτες της Χώρας να µετέχουν δυναµικά σε αυτή τη διεκδίκηση.
Παράλληλα ο Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος θα
προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για την αποτροπή της αδικίας
που φαίνεται ότι συντελείται έναντι όλων των Κοινωνικών Λειτο-
υργών της Χώρας.’’

Συνεχίζεται στη σελ. 4

∆ΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ -Συντονισµός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών ∆. Αττικής – ∆. Αθήνας

Ανοιχτή σύσκεψη µε θέµα:  «Οι εξελίξεις µετά τη νέα 
αδειοδότηση της Β΄φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής και τη

µελέτη για νέους ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ, που αφορά 
και στα λατοµεία Μουσαµά – Μελετάνι – ΤΙΤΑΝ».

Η σύσκεψη θα γίνει τη ∆ευτέρα 18/9/, στις 7 µ.µ., στο 1ο ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων 

Κατά 0,8% αυξήθηκε η
απασχόληση στην
Ελλάδα το δεύτερο

τρίµηνο του 2017, έναντι του
προηγούµενου τριµήνου, κατα-
γράφοντας την τρίτη µεγαλύτε-
ρη αύξηση της απασχόλησης
στην ΕΕ, σύµφωνα µε τα
στοιχεία της Eurostat πoυ δόθη-
καν την Τετάρτη στη δηµοσιότ-
ητα. 

Το δεύτερο τρίµηνο του 2017 η
απασχόληση στην ευρωζώνη
και στην ΕΕ αυξήθηκε κατά
0,4%. Σε σύγκριση µε το δεύτε-
ρο τρίµηνο του 2016, η απασχόληση στην ευρ-
ωζώνη αυξήθηκε κατά 1,6% και στην ΕΕ κατά
1,5%. Μέσα σε ένα χρόνο η απασχόληση στην
Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1,6%.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, το δεύτερο
τρίµηνο του 2017, περίπου 235,4 εκατοµµύρια
άντρες και γυναίκες είχαν απασχόληση στην ΕΕ και
155,6 εκατοµµύρια στην ευρωζώνη. "Αυτά είναι τα

υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης που έχουν ποτέ
καταγραφεί", σηµειώνει η Eurostat. 

Την υψηλότερη αύξηση της απασχόλησης στην
ΕΕ το δεύτερο τρίµηνο του 2017 κατέγραψαν η
Μάλτα (1%), η Ισπανία (0.9%) και η Ελλάδα και η
Πολωνία (0,8%). Στον αντίποδα, τη µεγαλύτερη
µείωση της απασχόλησης κατέγραψαν η Κροατία (-
0,8%), η Λετονία (-0,7%), η Ρουµανία (-0,6%) και η
Εσθονία (-0,5%).

Eurostat: Αύξηση της απασχόλησης 
κατά 0,8% στην Ελλάδα
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Εννέα ελληνικές εταιρείες και
νεοφυείς επιχειρήσεις στη
διεθνή έκθεση Mobile World

Congress Americas µε τη στήριξη
της Περιφέρειας Αττικής

Με τη συµµετοχή εννέα ελληνικών
εταιρειών και νεοφυών επιχειρή-
σεων ολοκληρώθηκε η πρώτη µέρα
παρουσίας της αποστολής που διο-
ργάνωσαν από κοινού η Περιφέρεια
Αττικής και ο Σύνδεσµος Εταιρειών
Κινητών Εφαρµογών Ελλάδας στη
διεθνή έκθεση Mobile World
Congress Americas που διεξάγεται
φέτος για πρώτη χρονιά.

Τις επόµενες µέρες υπάρχουν
προγραµµατισµένες συναντήσεις µε
εκπροσώπους της επιχειρηµατικής
κοινότητας της Silicon Valley καθώς
και της ακαδηµαϊκής κοινότητας του
πανεπιστήµιου του Stanford.

Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσω-
πεί ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής
Πολιτικής, Παναγιώτης Αθανασιάδ-
ης, ο οποίος σε δήλωσή του 

σηµείωσε πως η συγκεκριµένη 
δράση αποτελεί συνέχεια της

έµπρακτης και µεθοδικής προσπάθ-
ειας της Περιφέρειας Αττικής να
στηρίξει την εξωστρέφεια των ελ-

ληνικών µικροµεσαίων και
µεσαίων εταιρειών και των νεοφυών
επιχειρήσεων στον κλάδο των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ

‘’Πραγµατοποιήθηκε στα Καλάβρυτα η 85η Σύν οδος
Πρυτάν εων  και Προέδρων  ∆Ε των  Ελλην ικών  Παν ε-
πιστηµίων  από 5-8 Σεπτεµβρίου 2017.

Την  Παρασκευή 8 Σεπτεµβρίου συµµετείχ ε στις
εργασίες της Συν όδου ο Υπουργός Παιδείας, Έρευν ας
και Θρησκευµάτων , Καθ. Κώστας Γαβρόγλου και ο
Γεν ικός Γραµµατέας του Υπουργείου, Καθ. Γεώργιος
Αγγελόπουλος.  

Στη Σύν οδο συζητήθηκαν  θέµατα που προκύπτουν  
από την  έν αρξη εφαρµογής του ν έου ν όµου, και

δόθηκαν  οι απαραίτητες απαν τήσεις και διευκριν ίσεις,
από την  πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και
τους προσκεκληµέν ους θεσµικά αρµοδίους, σε πολύ
καλό κλίµα συν εργασίας.

Στη Σύν οδο τέθηκαν  µε έµφαση ζητήµατα χ ρηµα-
τοδότησης των  Παν επιστηµίων . Ο Υπουργός Παιδείας
µας αν ακοίν ωσε οικον οµικά µέτρα για την  εν ισχ υση
των  Ιδρυµάτων  για τα οποία θα σας εν ηµερώσουµε
στο άµεσο µέλλον .

Η Σύν οδος εκφράζει την  αν ησυχ ία της για τη διαδι-
κασία που ακολουθείται στην  ίδρυση Παν επιστηµίου
∆υτικής Αττικής χ ωρίς τη συµµετοχ ή της Παν επι-
στηµιακής κοιν ότητας.’’

Όσον  αφορά το θέµα της ίδρυσης του Παν επι-
στηµίου ∆υτικής Αττικής, ο υπουργός Παιδείας, τόν ισε
την  αν άγκη αν αβάθµισης των  προπτυχ ιακών  σπου-
δών  και συµφων ήθηκε ν α συν εχ ιστεί η συζήτηση για
τη διαµόρφωση του τοπίου της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευ-
σης.

Να αν αφερθεί ακόµα ότι Οξύτατες αν τιδράσεις
υπάρχ ουν  και από τα υπό συγχ ών ευση τµήµατα.
Εν δεικτικά:

• Για τα τµήµατα Γραφιστικής και Φωτογραφίας προ-
τείν εται ν α συγχ ων ευθούν  στο τµήµα Οπτικοακου-
στικών , Ψηφιακών  Συστηµάτων  µε 2 κατευθύν σεις: α)
Γραφιστικής και Πολυµέσων  β) Τέχ ν ης και Τεχ ν ολογίας
Οπτικοακουστικών  Μέσων . 

Οι της Γραφιστικής θεωρούν  ότι δεν  µπορούν  ν α
συγχ ων ευθούν  µε το τµήµα Φωτογραφίας, εν ώ ετοιµά-
ζουν  καµπάν ια µε τη συν δροµή και των  επαγγελµα-
τιών -γραφιστών .

• Αρν ηση υπάρχ ει και από τα τµήµατα Φυσικοθερα-
πείας και Εργοθεραπείας, τα οποία προτείν εται ν α
συγχ ων ευθούν . Πρόκειται για τµήµατα µε υψηλές
βάσης και καλές επαγγελµατικές προοπτικές.
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Εννέα ελληνικές εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις 
στη διεθνή έκθεση Mobile World Congress Americas

µε την στήριξη της Περιφέρειας Αττικής
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΧΥΤΥ ΣΤΟ
ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΟΥΣΑΜΑ 

Το τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Ο.Μ.
ΣΥΡΙΖΑ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Φυλής
την ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤ στις 12:00  π.µ  διορ-
γανώνει  και προσκαλεί µέλη και φίλους καθώς
και  όλους τους  συνδηµότες και συνδηµότισ-
σες για το συµβολικό κλείσιµο της εισόδου  του
λατοµείου ΜΟΥΣΑΜΑ .

Αγωνιζόµαστε για  να εξαιρεθεί από το νέο
ΠΕΣ∆Α η περιοχή ως χώρος δηµιουργίας
ΧΥΤΥ.

Προσπαθούµε για  την επιτάχυνση των ενε-
ργειών που πρέπει να γίνουν από τον νέο
ΠΕΣ∆Α ώστε να προχωρήσει η διαλογή στην
πηγή και να οδηγηθούµε το συντοµότερο στο
οριστικό κλείσιµο του ΧΥΤΑ Φυλής .

Γραφείο Τύπου

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  33



Συνεχίζονται µε επιτυχία έως τις 22 Σεπτεµ-
βρίου 2017 οι θεατρικές παραστάσεις αλλά
και  τα πολιτιστικά δρώµενα για παιδιά στο

Φεστιβάλ Πολιτισµού "ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2017" , που
πραγµατοποιεί ο δήµος Αχαρνών .

Ξεχωριστή συµµετοχή στο πρόγραµµα του φετινού
φεστιβάλ έχουν τα Καλλιτεχνικά Τµήµατα της
∆Η.Κ.Ε.Α., µε το αστείρευτο ταλέντο τους και την
ιδιαίτερη παρουσία τους.

Οι παραστάσεις λαµβάνουν χώρα στο Ανοιχτό θέα-
τρο "Μίκης Θεοδωράκης" στον λόφο του Προφήτη
Ηλία στον ∆ήµο Αχαρνών, βάσει του Προγράµµατος
που έχει εκδοθεί και κυκλοφορεί, στο οποίο περιλαµ-
βάνονται επίσης, πληροφορίες για τις ηµεροµηνίες
και τις ώρες έναρξης των παραστάσεων, για τα
σηµεία πώλησης των εισιτηρίων, καθώς και για τις
τιµές και τις ειδικές τιµές (προπώληση, ΑµΕΑ, άνερ-
γοι, πολύτεκνοι) των εισιτηρίων.

Τις επόµενες δύο ηµέρες  οι δηµότες αλλά και επισ-
κέπτες της περιοχής θα έχουν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν δύο ακόµη ιστορίες φαντασίας µε κωµικά
στοιχεία και στοιχεία από την καθηµερινότητα. 
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ΠΠρρώώττοο  κκοουυδδοούύννιι  µµεε  εευυχχέέςς  κκααιι  
δδεεσσµµεεύύσσεειιςς  σστταα  σσχχοολλεείίαα  ττοουυ  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ  

Συνεχίζονται µε επιτυχία έως τις 22 Σεπτεµβρίου 
οι θεατρικές παραστάσεις αλλά και τα πολιτιστικά δρώµενα για παιδιά

στο Φεστιβάλ του δήµου Αχαρνών "ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2017" 

Το πρώτο κουδούνι χτύπησε
στα Σχολεία του Ζεφυρίου
το πρωί της ∆ευτέρας 11

Σεπτεµβρίου, µε τις ευλογίες της
εκκλησίας. Κοντά στους µαθητές
όλων των βαθµίδων βρέθηκαν ο
Αντιδήµαρχος της ∆ηµοτικής Ενότ-
ητας Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροει-
δάκος, ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Θανάσης Σχίζας, οι
Πρόεδροι των Σχολικών Επιτρ-
οπών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης Γιάννης
Κρεµύδας και Νίκος Χατζητρακό-
σιας αντίστοιχα, η αναπληρώτρια
∆ήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Τζένη Μπάρα, ο Πρόεδρος των
Παιδικών Σταθµών Ζεφυρίου Γιώρ-
γος Κούρκουλος και ο επικεφαλής
της Λαϊκής Ενότητας Φυλής
∆ηµήτρης Τσιουµπρής.   Όλοι τους ευχήθηκαν σε µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, να έχουν µια καλή
και δηµιουργική σχολική χρονιά γεµάτη γνώσεις και υγεία. Οι Αντιδήµαρχοι και οι Πρόεδροι των Σχολικών
Επιτροπών έδωσαν παράλληλα τις δεσµεύσεις τους ώστε  η καλή συνεργασία µε τα µέλη της Εκπαιδευ-
τικής Κοινότητας να συνεχιστεί απρόσκοπτα και αυτή τη χρονιά, µε στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας
όλων των διδακτηρίων του Ζεφυρίου. 

Αγιασµοί και στα σχολεία 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής 

Ο καθιερωµένος αγιασµός τελέστηκε και στα σχο-
λεία της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής στο ∆ηµοτικό,
το Γυµνάσιο και το Λύκειο µε τον σεβαστό και

ιδιαίτερα αγαπητό  ιερέα
της Χασιάς, ∆ηµήτρη
Παναγακόπουλο, να δίνει
τις ευλογίες του σε
εκπαιδευτικούς και
µαθητές. 

Κοντά σε µαθητές,
γονείς και  εκπαιδευτι -
κούς βρέθηκαν το πρωί
της ∆ευτέρας 11 Σεπτεµ-
βρίου προκειµένου να
τους δώσουν θερµές
ευχές για τη νέα σχολική
χρονιά, µαζί  µε τη
υπόσχεση να είναι στο
πλευρό τους σε ότι χρει-
αστούν, ο Αντιδήµαρχος
Φυλής Σπύρος Μπρέµ-
πος, ο πρόεδρος της
∆ευτεροβάθµιας Σχολι-
κής Επιτροπής Νίκος

Χατζητρακόσιας, η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Ενότ-
ητας Ελένη Λιάκου, ο τοπικός σύµβουλος Στέλιος
Νίκας και η Προϊστάµενη του Τοπικού Υγειονοµι-
κού Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Άνω Λιοσίων,
Αριστέα Πλακίδα. 



Μια αξέχαστη βραδιά πρό-
σφεραν, το βράδυ της
Παρασκευής 8 Σεπτεµ-

βρίου 2017, στο πλαίσιο των πολιτι-
στικών εκδηλώσεων ΖΕΦΥΡΕΙΑ
2017, ο µεγάλος συνθέτης Χρήστος
Νικολόπουλος και οι ερµηνευτές Στέ-
λιος ∆ιονυσίου και Ζωή Παπαδο-
πούλου.

Ο δεξιοτέχνης του µπουζουκιού µε
τις αµέτρητες επιτυχίες, Χρήστος
Νικολόπουλος, βρήκε αµέσως γραµ-
µή επικοινωνίας µε το κοινό, µέσα
από «Ψίθυρους καρδιάς».

Ο Στέλιος ∆ιονυσίου εµφανώς
αδυνατισµένος, «ίδρωσε,  στην κυρ-
ιολεξία «τη φανέλα» στη σκηνή. Ο
αγαπηµένος λαϊκός τραγουδιστής
χρειάστηκε, µετά από απαίτηση του
κοινού, να ερµηνεύσει δυο φορές το
«Σαλονικιό» ταξιδεύοντας τους θεα-
τές µε «Νταλίκες», «Στων αγγέλων τα
µπουζούκια». 

Το καινούργιο τραγούδι του Χρή-
στου Νικολόπουλου « Ότι ανέβασε η
καρδιά» ερµήνευσε µεταξύ άλλων η
Ζωή Παπαδοπούλου η οποία µε τη
µαγευτική φωνή της, καθήλωσε το
κοινό, όπως πριν 12 χρόνια είχε
εντυπωσιάσει και τη Χαρούλα 

Αλεξίου η οποία ήταν αυτή που της
έδωσε το εισιτήριο για τη δισκογρα-
φία.  

«∆εν υπάρχουν άγγελοι σου λέω»
χόρεψε και τραγούδησε ο παπα –
Ηλίας Κωνσταντόπουλος, «Το Ζεϊ-
µπέκικο της Ευδοκίας» αφιέρωσε ο
Χρήστος Νικολόπουλος στο ∆ήµαρχο
Φυλής Χρήστο Παππού και «Εδώ να
µείνεις» φώναζε καταχειροκρ-
οτώντας τους καλλιτέχνες ο κόσµος. 

Τελικά «Της καληνύχτας τα φιλιά»
ήρθαν λίγο µετά τη µία τα ξηµερώµα-
τα µε το κοινό να µην θέλει να εγκα-
ταλείψει την πίστα στο Πάρκο
Κώστας Λιάρος. 

Ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς επέλεξε να κλείσει, την Παρασ-
κευή 8 Σεπτεµβρίου 2017, τη
σύντοµη οµιλία του στα ΖΕΦΥΡΕΙΑ
2017, καλωσορίζοντας  και προαναγ-
γέλλοντας ο ίδιος την εµφάνιση του
Χρήστου Νικολόπουλου, στον οποίο
απένειµε αναµνηστική πλακέτα
τιµώντας την προσφορά του στο
Ελληνικό τραγούδι. 

Στην αντιφώνησή του ο µεγάλος
λαϊκός συνθέτης ευχαρίστησε το
∆ήµαρχο, επισηµαίνοντας ότι αποτε-
λεί γι’ αυτόν µεγάλη τιµή η απονοµή
τιµητικής διάκρισης από το ∆ήµο
Φυλής.

«Χαµάµ Γυναικών», µία βαθιά ανθρώπινη παράσταση 
από τον Σύλλογο Γυναικών Μαγούλας στα Ζερβονικόλεια
Η θεατρική οµάδα του Συλλόγου Γυναικών Μαγούλας, µε την σκηνοθετική επιµέλεια και διδασκαλία του Γιώργου Ματαράγκα,

παρουσίασαν το γνωστό και ανθρώπινο έργο της Νέλ Ντάν «Χαµάµ Γυναικών» στο πλαίσιο των Ζερβονικολείων.
Οι βασικές πρωταγωνίστριες, µέλη του Συλλόγου, συγκίνησαν µε τις ερµηνείες τους ρίχνοντας µια µατιά και αποτυπώνοντας

µε ζεστασιά όχι µόνο τη γυναικεία ψυχολογία αλλά και την ανθρώπινη µοναξιά που βιώνει ο άνθρωπος στις σύγχρονες πόλεις.
Ένα χαµάµ γίνεται ένας τόπος συνάντησης διαφορετικών γυναικών, βιωµάτων
και ηλικιών και µε το πρόσχηµα της χαλάρωσης εκµυστηρεύονται βαθιά µυστι-
κά, προβληµατισµούς και συναισθήµατα. Αυτήν την ανθρώπινη εξοµολόγηση
απέδωσε εξαιρετικά η θεατρική οµάδα του Συλλόγου Γυναικών Μαγούλας που
για ακόµα µια χρονιά συµµετείχε στα Ζερβονικόλεια.  

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η ∆ήµαρχος, κ. Γιάννα Κριεκούκη η Πρόεδρ-
ος του ∆Σ, κ. Ερασµία Στάθη – Οικονόµου, η Περιφερειακή Σύµβουλος, κ.
Γιώτα Παππά, ο Αντιδήµαρχος κ. Περικλής Ρόκας,  η Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ,
κ. Αλεξία Νερούτσου, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Μάνδρας, κ. Νικόλαος Παχής, ο
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σπύρος ∆ρίκος, ο αγαπηµένος ηθοποιός κ. Πέτρος
Ξεκούκης και Πρόεδροι Πολιτιστικών Συλλόγων.
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

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

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

ΒΒάάζζοουυµµεε  γγκκοολλ  γγιιαα  ττηηνν
ΓΓΕΕΦΦΥΥΡΡΑΑ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ    

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ    --    ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑ

HHΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ Α.µεΑ. ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ σας
προσκαλεί  στο Φιλανθρωπικό Τουρνουά
Ποδόσφαιρου, (Βαζουµε Γκολ για την ΓΕΦΥΡΑ

ΖΩΗΣ ) που θα διεξαχθεί την ∆ευτέρα 25-9-2017 και ώρα
17:30 στο ∆ηµοτικό Στάδιο Τ. Χαραλαµπίδης Ιερά Οδός
240 Χαϊδάρι, ευγενική παραχώρηση σταδίου από
τον ∆ήµο Χαϊδαρίου (βρίσκεται στην Ιερά Οδό λίγο µετά
το ∆ροµοκαϊτειο Θεραπευτήριο) µε σκοπό την Ενίσχυση
του Εθελοντικού Πολυχώρου για Παιδιά & Νέους µε
Αναπηρία της Γέφυρα Ζωής.

Συµµετεχουν:Σύνδεσµος Παλαιµάχων
Ποδοσφαιριστών Πανιωνίου ΓΣΣ, 

Επίλεκτοι  Παλαίµαχοι Αστέρες της Εθνικής Ελλάδος,
Παλαίµαχοι της ∆άφνης ∆άσους Χαϊδαρίου 
Παλαιµαχες της Εθνικής Οµάδας Ποδοσφαίρου

Γυναικών 
Η παρουσία σας θα µας χαροποιήσει ιδιαίτερα,

Τίµησε τον λαϊκό συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο
ο ∆ήµαρχος Φυλής, στο πλαίσιο συναυλίας στο Ζεφύρι 
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Αγ. Βαρβάρα: 
5566χχρροοννοοςς  σσυυννεελλήήφφθθηη  µµεε  1166  
δδεεννδδρρύύλλλλιιαα  κκάάννννααββηηςς

Ένας 56χρονος Έλληνας συνελήφθη στην περ-
ιοχή της Αγίας Βαρβάρας για παράβαση του
νόµου περί ναρκωτικών, καθώς στο σπίτι του

καλλιεργούσε χασισόδεντρα.
Η σύλληψη έγινε  από αστυνοµικούς του Τµήµατος

Ασφαλείας Αγίας Βαρβάρας, οι οποίοι µετά από έρευνα
στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρήκαν
και κατέσχεσαν 16 δενδρύλλια κάνναβης, αποξηραµένα
µέρη δενδρυλλίων, σπόρους κάνναβης, ένα αεροβόλο
όπλο, πλήθος µεταλλικών σφαιριδίων, οκτώ φυσίγγια
κρότου, εργαλεία και υλικά κηπουρικής.

Ο συλληφθείς, µε τη σε βάρος του σχηµατισθείσα δικο-
γραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειο-
δικών Αθηνών ο οποίος τον παρέπεµψε σε Τακτικό Ανα-
κριτή.

ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ::  ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  θθέέσσεεωωνν  ττηηςς  
γγιιαα  ττιιςς  ααλλλλααγγέέςς  σσττοονν  ««ΚΚααλλλλιικκρράάττηη»»

ΟΟΠρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης, την Παρασκευή 15 Σεπτεµβρίου και ώρα 12.00, θα παραχωρήσει
Συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΠΕ∆ Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, προκειµένου να
παρουσίασε τις θέσεις των δήµων για τις αλλαγές στον «Καλλικράτη».

Στη Συνέντευξη Τύπου θα συµµετάσχουν επίσης ο Πρόεδρος της ΠΕ∆ Κεντρικής Μακεδονίας και ∆ήµαρχος
Αµπελοκήπων-Μενεµένης Λ. Κυρίζογλου και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστας.

Στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο κ. Πατούλης, σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Ενωσης, στη
Συνέντευξη Τύπου, «θα παρουσιάσει τις θέσεις της ΚΕ∆Ε για την προωθούµενη Μεταρρύθµιση ενόψει της έναρξης
του διαλόγου για την αλλαγή του Καλλικράτη, µε βάση το τρίπτυχο, Αποκέντρωση-Αποτελεσµατικότητα-∆ιαφάνεια.

Με στόχο την ενδυνάµωση του ρόλου των πολιτών η ΚΕ∆Ε προχωρά σε συγκεκριµένες και τεκµηριωµένες
προτάσεις για µία ριζική Μεταρρύθµιση που θα οδηγήσει στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας.

Παράλληλα ο κ. Πατούλης θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της µελέτης που εκπόνησε, για λογαριασµό της
ΚΕ∆Ε, το ΙΤΑ για τη φορολογική αποκέντρωση και το νέο µοντέλο χρηµατοδότησης της Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.

Ακολούθως και συγκεκριµένα στις 14.00 θα πραγµατοποιηθεί συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆Ε
στα γραφεία της ΠΕ∆ Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναλυτικά η µελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα παρουσιαστεί το Σάββατο 16 Σεπτεµβρίου και ώρα
11.30 στο περίπτερο της ΚΕ∆Ε στη ∆ΕΘ (Κτίριο 13-Περίπτερο 14).

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ 
Ξεκίνησε ο 2ος Ψεκασµός ∆ακοκτονίας

Σ
ύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση της ∆νσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ∆υτικής Αττικής γνωστο-
ποιείται ότι στο πλαίσιο της εφαρµπογής του Προγράµ-

µατος δακοκτονίας έτους 2017 κατά το χρονικό διάστηµα από 12/
09/2017 έως 19/09/2017 θα πραγµατοποιηθούν ψεκασµοί στους
Ελαιώνες της περιοχής για την προστασία της παραγωγής από
το ∆άκο.

Οι ψεκασµοί αυτοί είναι δολωµατικοί από εδάφους µε το φυτο-
προστατευτικό της οµάδας των πυρεθερινοειδών – KARATE
ZEON 10CS ( εντοµοκτόνο) και έχουν τη µικρότερη δυνατή επι-
βάρυνση στο περιβάλλον.

Η επιλογή των περιοχών που θα εφαρµοστούν οι ψεκασµοί
έγινε µε κριτήριο τον αριθµό των συλλήψεων των ενήλικων και
γόνιµων ατόµων στο δίκτυο παγίδων που έχει αναρτηθεί καθώς
επίσης συνεκτιµήθηκε και το ποσοστό προσβολής του ελαοκάρ-
που που προδιορίστηκε µε τακτικές δειγµατοληψίες.

Απαραίτητο είναι να λαµβάνονται τα αναγκαία και προληπτι-
κά µέτρα.

• Ατοµα που δεν έχουν σχέση µε τους ψεκασµούς να µην
πλησιάζουν στα συνεργεία των ψεκασµών

• Οι Μελισσοκόµοι να εµποδίζουν τις πρωϊνές ώρες την κυκλο-
φορία µελισσοσµηνών που είναι κοντά σε ελαιώνες

• Οι κτηνοτρόφοι να µην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση
στους ψεκασµένους ελαιώνες

• Οι βιοκαλλιεργητές να σηµάνουν τα κτήµατά τους καθώς και
να επικοινωνήσουν µε την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής

• Οι ελαιοκαλλιεργητές µε περιφραγµένα κτήµατα να φρον-
τίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκα-
σµού.

∆εδοµένου ότι στην περιοχή των Μεγάρων υπάρχει εκτετα-
µένη συγκαλλιέργεια Ελιάς και Κηπευτικών ή στην καλύτερη
περίπτωση γειτνίαση των καλλιεργειών αυτών υπενθυµίζουµε
ότι απαιτείται περιορισµένη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών.

Στην επιλογή που θα γίνει θα πρέπει να συνεκτιµηθούν οι
απαιτούµενες δόσεις εφαρµογής καθώς και η µέθοδος και τα
µέσα εφαρµογής.

Επισηµαίνεται ότι η ετικεττα των σκευασµάτων καθορίζει το
χρονικό διάστηµα µεταξύ της τελευταίας επέµβασης µε αυτά και
της συγκοµιδής των προϊόντων οπότε εξετάζονται και οι ανα-
µενόµενες ηµεροµηνίες συγκοµιδής και των δύο καλλιεργειών.

Στην περίπτωση γειτνίασης των καλλιεργειών επιλέγονται για
την κάθε καλλιέργεια τα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα και τηρούνται αυστηρά τα επι της συσκευασίας ανα-
γραφόµενα.

Επιλέγεται η µέθοδος και τα µέσα εφαρµογής που περιο-
ρίζουν την διασπορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και εξε-
τάζονται προσεκτικά οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα η έντα-
ση και η κατεύθυνση του ανέµου.

Περισσότερες πηροφορίες και διευκρινίσεις από την ∆νση
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ∆υτικής Αττικής στο
Τηλ:213 1600816.
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‘‘’’ΤΤσσοουυννάάµµιι’’’’  ππίίσσσσααςς  σσττοονν  ΣΣααρρωωννιικκόό::
Η πετρελαιοκηλίδα έφτασε στη Γλυφάδα!

Οικολογική βόµβα
προκλήθηκε από τη
βύθιση του δεξα-

µενόπλοιου «Αγία
Ζώνη».Μετά τη Σαλαµίνα που
δέχτηκε το πρώτο κύµα του
πετρελαίου που διέρρευσε
από το βυθισµένο πλοίοι, χθες
το βράδυ «µαύρισε» η Πειραϊ-
κή, ενώ χθες όσοι πλησίασαν
την παραλία σε  Αγιος Κοσµά
και Καλαµάκι είδαν και εκεί την
ίδια εικόνα µε αυτή που βλέ-
πουν µέρες τώρα οι κάτοικοι της Σαλαµίνας. 

Οι φόβοι για επέκταση της ρύπανσης που εκφράστηκαν από την πρώτη στιγ-
µή επιβεβαιώθηκαν νωρίς το απόγευµα της Τετάρτης όταν η πετρελαιοκηλίδα
έφτασε στη Γλυφάδα. 

Μάλιστα ο δήµαρχος της πόλης Γιώργος Παπανικολάου από την πρώτη στιγ-
µή έχει θέσει σε συναγερµό τις υπηρεσίες του ∆ήµου, ενώ προέτρεψε και τους
λουόµενους να αποφεύγουν να κατέβουν στην παραλία. 

Κι όλα αυτά παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Ναυτιλίας Παναγιώτη
Κουρουµπλής ότι «η στεγανοποίηση έχει πετύχει στο 95% και δεν υπάρχει
κίνδυνος για άλλη διαρροή»... Το δεξαµενόπλοιο είχε στις δεξαµενές του 3.200
τόνους πετρέλαιο...

Ο δήµαρχος Γλυφάδας µε ανάρτησή του στο facebook τονίζει: 
«∆υστυχώς η θαλάσσια ρύπανση από τη βύθιση του δεξαµενόπλοιου «Αγία

Ζώνη» στη Σαλαµίνα έφτασε στη Γλυφάδα µας και το πρόβληµα είναι πολύ
σοβαρό, µε εκτεταµένη ρύπανση και έντονη οσµή σε όλο µας το παραλιακό
µέτωπο.

Η µάχη είναι άνιση. Από τα χαράµατα σήµερα, είµαστε σε διαρκή επα-
γρύπνηση και συνδράµουµε µε όποια µέσα διαθέτουµε στο έργο των αρµό-
διων φορέων: τοποθετήσαµε πλωτό φράγµα, ρίξαµε αντιρρυπαντικό υλικό
(µια ουσία που διαλύει το πετρέλαιο), απόχη και ειδικές απορροφητικές πετσέ-
τες. Παράλληλα, ένα ειδικό σκάφος προχωρά στον καθαρισµό των υδάτων.»

Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι ότι για πρώτη φορά η ΕΕ
έστειλε ειδικό σκάφος για να βοηθήσει στην επιχείρηση καθαρισµού. Πρόκει-
ται για το ΑΚΤΑΙΑ Oil Spill Response Vessel που εστάλη από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Ασφαλείας και Περιβάλλοντος (EMSA) στη Σαλαµίνα. Είναι ένα σκά-
φος που κάνει κάθε τρεις µήνες άσκηση στην Ελλάδα, είναι πλήρως εξοπλι-
σµένο µε τελευταίας τεχνολογίας µηχανήµατα, άριστα εκπαιδευµένο προσω-
πικό και ραντάρ που εντοπίζει την κηλίδα σε 20 χλµ. Η ΕΕ κινητοποιήθηκε
κατόπιν αιτήµατος του υπουργείου Ναυτιλίας. 

Σύµφωνα µε το Λιµενικό, εστίες ρύπανσης έχουν εντοπιστεί στη θάλασσα
στο Καλαµάκι και στον Άγιο Κοσµά, όπου πλωτό σκάφος του Λιµενικού ρίχνει
αντιρρυπαντικά µέσα στη θάλασσα. Οι ίδιες πηγές επισηµαίνουν ότι µέσα στη
θάλασσα, στη Φρεαττύδα και την Πειραϊκή η κατάσταση είναι καλύτερη. Πληρ-
οφορίες ότι η πετρελαιοκηλίδα έχει φτάσει και στον σταθµό των κρουαζιερόπ-
λοιων στον ΟΛΠ δεν επιβεβαιώνεται από το Λιµενικό.

«Μυρίζει όλος ο τόπος πετρέλαιο. Όλο το απόγευµα προσπαθούσαν µε
ειδικά φράγµατα και ρίχνοντας χηµικά», δήλωσε επιχειρηµατίας που
δραστηριοποιείται στην περιοχή της Φρεαττύδας.

Το πρωί της Τετάρτης πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο Ναυτιλίας
στην οποία συµµετείχαν ο γ.γ. Λιµένων Χρήστος Λαµπρίδης και ∆ιονύσης
Καλαµατιανός, η δήµαρχος Σαλαµίνας και εκπρόσωποι παράλιων δήµων για
να εξετάσουν πώς θα αντιµετωπίσουν το µεγάλο πρόβληµα που έχει
προκύψει.

Ένταση και χηµικά έξω από το υπουργείο Περιβάλλοντος
--  ΜΜεεττααλλλλωωρρύύχχοοιι  ττηηςς  ΧΧααλλκκιιδδιικκήήςς  

δδιιααµµααρρττύύρροοννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  EEllddoorraaddoo  

Ένταση επικράτησε το πρωί της Τρίτης έξω από το υπουργείο Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας όπου έχουν συγκεντρωθεί µεταλλωρύχοι της Χαλκιδικής
για να διαµαρτυρηθούν για την αναστολή της επένδυσης της Eldorado στην

Ελλάδα.   Στην είσοδο του υπουργείου, στην οδό Μεσογείων, βρίσκονται ισχυρές
αστυνοµικές δυνάµεις και σηµειώθηκε ένταση όταν κάποιοι εργαζόµενοι προσπά-
θησαν να σπάσουν τον αστυνοµικό κλοιό και να µπουν στα γραφεία. Συγκεκριµένα,
λίγο πριν τις 10:00, άνδρες των ΜΑΤ που ήταν παραταγµένοι µπροστά στην είσοδο
του υπουργείου έκαναν χρήση χηµικών κατά όσων διαδηλωτών βρίσκονταν στο
πεζοδρόµιο, όταν αυτοί επιχείρησαν να µπουν στο κτίριο. 

ΝΝ∆∆::  ΕΕρργγααζζόόµµεεννοοιι  ααννττιιµµεεττωωππίίζζοοννττααιι  µµεε  γγκκλλοοµµππ  κκααιι  χχηηµµιικκάά  ––  ΑΑυυττήή  εείίννααιι
ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ΤΤσσίίππρραα--ΚΚααµµµµέέννοουυ

Τα «πυρά» της Νέας ∆ηµοκρατίας δέχεται η κυβέρνηση, µε αφορµή τα επεισόδια
µε τους µεταλλωρύχους έξω από το υπουργείο Ενέργειας.
«Όταν οι “Ρουβίκωνες” επιχειρούν να µπουν βίαια στο κοινοβούλιο, δικαιολογούνται
και οι συλληφθέντες απελευθερώνονται µε εντολή του Προέδρου της Βουλής», ανα-
φέρει η Ν∆, προσθέτοντας, 
«Όταν εργαζόµενοι -που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους εξαιτίας των απο-
φάσεων της κυβέρνησης- επιχειρούν να επιδώσουν διαµαρτυρία στον αρµόδιο υπο-
υργό, αντιµετωπίζονται µε γκλοµπ και χηµικά. Αυτή είναι η κυβέρνηση Τσίπρα – Καµ-
µένου», καταλήγει η αξιωµατική αντιπολίτευση.

ΚΚλλεειισσττάά  τταα  φφααρρµµαακκεείίαα  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  σσήήµµεερραα  
ΑΑππόό  τταα  εεφφηηµµεερρ--
εεύύοονντταα--δδιιααννυυκκττεερρ--
εεύύοονντταα  φφααρρµµαακκεείίαα
θθαα  εεξξυυππηηρρεεττοούύννττααιι
σσήήµµεερραα  οοιι  πποολλίίττεεςς
σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή..
ΌΌππωωςς  εεννηηµµεερρώώννεειι

οο  ΦΦααρρµµαακκεευυττιικκόόςς
ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΑΑττττιικκήήςς,,
τταα  φφααρρµµαακκεείίαα  ττηηςς
δδυυννααµµήήςς  ττοουυ  θθαα
ππααρρααµµεείίννοουυνν  κκλλεειι--
σσττάά  κκααττάά  ττοονν  εεοορρτταασσµµόό  ττηηςς  ΎΎψψωωσσηηςς  ττοουυ  ΤΤιιµµίίοουυ  ΣΣττααυυρροούύ,,  ηη  οοπποοίίαα
εείίννααιι  εεππίίσσηηµµηη  ααρργγίίαα  γγιιαα  τταα  φφααρρµµαακκεείίαα  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς..
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11η Αντιρατσιστική Γιορτή στις 23-24 Σεπτέµβρη

Το Κυριακάτικο Σχολείο Μετανα-
στών και η Κίνηση «Απελάστε τον
Ρατσισµό» καλούν το Σαββατοκύρ-

ιακο 23 και 24 Σεπτέµβρη στην Ανώτατη
Σχολή Καλών Τεχνών για την 11η Αντιρα-
τσιστική Γιορτή.

Πρόκειται για µια µεγάλη συνάντηση συνύπαρξης και αλληλεγγύης, που περι-
λαµβάνει συναυλίες, συζητήσεις, προβολές, εκθέσεις φωτογραφίας, σκίτσου και
βιβλίου, θεατρικά, παιδότοπο, δρώµενα και διεθνή κουζίνα.

Το «παρών» θα δώσουν δεκάδες κοινότητες προσφύγων και µεταναστών, οµά-
δες αλληλεγγύης, οργανώσεις αντίστασης και διεκδίκησης, συνδικάτα εργαζοµέ-
νων και τοπικές συλλογικότητες.

Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, η φετινή γιορτή γίνεται την ώρα που οι πόλε-
µοι σε Μέση Ανατολή και Αφρική κλιµακώνονται δηµιουργώντας νέα καραβάνια
ξεριζωµένων, ενώ ακροδεξιές δυνάµεις εµφανίζονται διεθνώς. 

ΕΕξξυυγγίίααννσσηη  ττοουυ  χχώώρροουυ  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς
κκάάδδωωνν  κκααιι  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ττµµηηµµάάττωωνν
ττοουυ  κκααττεεσσττρρααµµέέννοουυ  ππεεζζοοδδρροοµµίίοουυ

µµππρροοσσττάά  ααππόό  ττοονν  ααρρχχααιιοολλοογγιικκόό  χχώώρροο  σσττιιςς
οοδδοούύςς  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  κκααιι  ΠΠεερριικκλλέέοουυςς,,
ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ααπποο  σσυυννεερργγεείίαα  ττοουυ
δδήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς..  ΑΑννάάλλοογγεεςς  εερργγαασσίίεεςς
οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκαανν  ππρριινν  µµεερριικκέέςς  ηηµµέέρρεεςς  κκααιι
σσττηη  σσυυµµββοολλήή  ττωωνν  οοδδώώνν  ΚΚοολλοοκκοοττρρώώννηη  κκααιι
ΠΠίίννδδοουυ

ΕΕππίίσσηηςς  έέγγιιννεε  κκααθθααρριισσµµόόςς  ααππόό  ααυυττοοφφυυήή
ββλλάάσσττηησσηη  σστταα  ααρρχχααίίαα,,  εεννττόόςς  οοιικκοοππέέδδοουυ  ττοουυ
ππρρώώηηνν  ssuuppeerrmmaarrkkeett  ""CCaarreeffoouurr""..

Παρεµβάσεις εξυγίανσης µµππρροοσσττάά  ααππόό
ττοονν  ααρρχχααιιοολλοογγιικκόό  χχώώρροο  Ελευσίνας 
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ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ

ΟΟ  ΚΚΟΟΡΡΕΕΛΛΟΟΦΦ  ΣΣΩΩΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΠΠΑΑΡΡΤΤΑΑΚΚΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΙΙΖΖΟΟΛΛ∆∆ΗΗ    

ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΦΦΕΕΟΟΧΧΑΑΡΡΟΟΒΒΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΜΜΟΟΣΣΧΧΑΑΣΣ  ΡΡΩΩΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ

ΑΑΜΜΑΑΝΝΑΑΤΤΙΙ∆∆ΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ

ΤΤΣΣΑΑΓΓΚΚΑΑΛΛΙΙ∆∆ΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΝΝΑΑ  ΕΕΛΛΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΕΕ

ΓΓΑΑΜΜΟΟ  ΠΠΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ  ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΙΙ..ΝΝ..  ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΟΟΠΠΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ
''''ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΩΩ’’’’  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ

ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ
ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΑΑΙΙ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κοινωνικό έργο

''Προσφέρω'', συγκεντρώνει
σχολικά είδη

Οι καλοκαιρινές διακοπές σιγά σιγά
τελειώνουν και τα σχολεία θα αρχίσουν
µε νέους και παλιούς µαθητές.
Στη σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει
σε µερικές µέρες, θα χρειαστούν σχολικά είδη που πολλές οικογένειες, αδυνατούν να προσφέρουν στα
παιδιά τους.
Ο Σύλλογος Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'', συγκεντρώνει σχολικά είδη για τους µικρούς µας φίλους.
Όποιος επιθυµεί να προσφέρει τετράδια, µολύβια, σκυλούς, τσάντες σχολικές, κασετίνες κ.τ.λ., ας επι-
κοινωνήσει στα τηλ. 6937191968 - 6971724357 κ. Παρασκευάς Γαρυφάλλου.
ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ.....∆ΩΣΤΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ !!!

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλµµ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα  ((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς
ΛΛααµµίίααςς))..  ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα  ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  

&&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίµµννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ    ((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεµµαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  
ΦΦττιιάάξξααµµεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσµµόό    κκααττοοιικκηηµµέέννοο  µµεε  ωωρρααίίαα

ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  
δδρρόόµµοοιι  88  &&  1100    µµέέττρρωωνν,, µµεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  µµέέσσαα  σσττοο  χχωωρριιόό..

ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  µµααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..
ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  1100  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕ∆∆ΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577
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«Καταχωριστέο στο ΚΗΜ∆ΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τµήµα Προµηθειών

Ταχ. ∆/νση:    Λ. Μαραθώνος 104
Ταχ. Κωδ. :    190 05 Μαραθώνας
Πληροφορίες:    Σ. Βασταρδή
Τηλέφωνο :    22943 20 585
FAX:    22943 20535
Email: promithies@marathon.gr

Μαραθώνας  13/09/2017
Αριθ. πρωτ. 19549 

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια οικοδοµικών
υλικών για κοινοχρήστους χώρο-

υς.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµος Μαραθώνος επαναπρ-
οκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε σφραγισµένες
προσφορές που θα διενεργηθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
ενώπιον της επιτροπής διαγωνι-
σµού για την προµήθεια οικοδο-
µικών υλικών για κοινοχρήστο-
υς χώρους, µε κριτήριο κατακύρ-
ωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιµής, συνολι-
κού προϋπολογισµού 36.794,21€.
Η δαπάνη της προµήθειας θα καλ-
υφθεί από ίδια έσοδα.
Η κατάθεση των προσφορών στο

γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του ∆ήµου (∆.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκι-
νάει από τη δηµοσίευση της δια-
κήρυξης και καταληκτική ηµεροµ-

ηνία παραλαβής τους είναι η
25/09/2017 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30
π.µ.  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο

∆ηµοτικό κατάστηµα της ∆ηµοτι-
κής Ενότητας (∆.Ε.) Νέας Μάκρης
του ∆ήµου Μαραθώνος, επί της
Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α΄
όροφος, από την αρµόδια Επιτρ-
οπή ∆ιαγωνισµού, κατά την ως
άνω ηµεροµηνία.

Οι προσφορές θα παραλαµβά-
νονται από την επιτροπή διαγωνι-
σµού µέσω του πρωτοκόλλου µε
ώρα έναρξης παραλαβής προσφ-
ορών από την επιτροπή, την 10:00
π.µ. και ώρα λήξης παραλαβής
των προσφορών την 10:30 π.µ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται
στην αναθέτουσα αρχή µε τους
εξής δύο τρόπους: 

(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρό-
σωπη κατάθεση της προσφοράς
στο γραφείο πρωτοκόλλου του
∆ήµου Μαραθώνος, ώστε να λάβει
αριθµό πρωτοκόλλου. Η προσφο-
ρά επιδίδεται στην συνέχεια στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την
ηµέρα και ώρα παραλαβής όπως
ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που
κατατίθεται µετά την ώρα λήξης
είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαρά-
δεκτη και επιστρέφεται χωρίς να
αποσφραγιστεί.

(β) ταχυδροµικά στη διεύθυνση:
∆ήµος Μαραθώνος, Λ. Μαρ-
αθώνος 104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο
πρωτοκόλλου). 
Η προθεσµία για την παραλαβή

των προσφορών που αποστέλ-
λονται ταχυδροµικά λήγει την
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της
ηµεροµηνίας διενέργειας του δια-
γωνισµού δηλαδή την 22/09/2017
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Προσφορές, οι οποίες υποβλήθη-
καν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα,
αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο

∆ηµοτικό Κατάστηµα, επιστρέφον-
ται και αυτές στους προσφέροντες,
χωρίς να αποσφραγιστούν.
Προσφορές που περιέρχονται

στην αναθέτουσα αρχή µε οποιο-
δήποτε τρόπο πριν την καταληκτι-
κή ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, δεν αποσφραγίζον-
ται, αλλά παραδίδονται στο αρµό-
διο όργανο (Επιτροπή ∆ιαγωνι-
σµού) προ της εκπνοής της προθ-
εσµίας κατάθεσης, για να αποσφρ-
αγισθούν στη συνέχεια κατά την
διεξαγωγή του διαγωνισµού ώρα
από 10:31 π.µ. µέχρι το πέρας της
διαδικασίας. 
Προσφορές που κατατέθηκαν µε

τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσµα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν µε

συµπλήρωση των έντυπων της
υπηρεσίας (Οικονοµική Προσφο-
ρά) στην Ελληνική γλώσσα, διαφ-
ορετικά θα αποκλείονται. 
Για την συµµετοχή στο διαγωνι-

σµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς θα πρέπει να προσ-
κοµίσουν εγγυητική συµµετοχής
ποσού 296,73 €
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να

αναζητήσουν τα τεύχη του διαγω-
νισµού από την ιστοσελίδα του
∆ήµου http://www.marathon.gr
στην διαδροµή Εφηµερίδα της
Υπηρεσίας ► ∆ιαγωνισµοί Προσ-
κλήσεις ► Προµήθεια οικοδο-
µικών υλικών για κοινοχρήστους
χώρους, ή από το ∆ιαύγεια ή από
το Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. ή από τον πίνακα
ανακοινώσεων ή από το Τµήµα
Προµηθειών του ∆ήµου Μαρ-
αθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν.
Μάκρη, κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΟΥΠΡΑΣ

ΤΤΟΟ  ««ΛΛΙΙΠΠΟΟΣΣ»»  ∆∆ΕΕΝΝ  ΥΥΠΠΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙ  ΠΠΙΙΑΑ
«Καµπανάκι» χτυπούν τα 

ληξιπρόθεσµα χρέη στο ∆ηµόσιο

Τα 97,3 δισ. ευρώ ξεπέρασαν  τα παλιά και τα
ληξιπρόθεσµα χ ρέη προς το ∆ηµόσιο τον
Ιούλιο, σύµφων α µε τα στοιχ εία που δόθηκαν

στη δηµοσιότητα.Η αύξηση οφείλεται στο γεγον ός ότι
έµειν αν  2 δισ. ευρώ απλήρωτοι φόροι αυτόν  τον
µήν α, οι οποίοι αν τιστοιχ ούν  σε 173.704 φορολογο-
υµέν ους.

Οι ν έες ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο,
που δηµιουργήθηκαν  από την  αρχ ή του έτους,
αυξήθηκαν  τον  Ιούλιο στα 7,483 δισ. ευρώ έν αν τι
5,475 δισ. ευρώ τον  Ιούν ιο. 

Αυτές αφορούν  µόν ο φορολογικές υποχ ρεώσεις,
που αυξήθηκαν  στα 5,723 δισ. ευρώ έν αν τι 4,282
δισ. ευρώ τον  Ιούν ιο.

Τα παλιά ληξιπρόθεσµα προς το ∆ηµόσιο έφτασαν
τον  Ιούλιο σε 89,782 δισ. ευρώ έν αν τι 90,168 δισ. ευρώ, παρουσιάζον τας µείωση
λόγω των  ρυθµίσεων  αυτών  των  οφειλών .

Η εξέλιξη τον  Ιούλιο αποδίδεται στο γεγον ός ότι έν α µέρος από την  πρώτη δόση
του φόρου εισοδήµατος δεν  εξοφλήθηκε τον  συγκεκριµέν ο µήν α, µε αποτέλεσµα ν α
εµφαν ισθεί έως ληξιπρόθεσµο υπόλοιπο.

Σύµφων α µε τα στοιχ εία, ο συν ολικός αριθµός των  οφειλετών  τον  Ιούλιο αν ήλθε σε
3.978.127, παρουσιάζον τας αύξηση από τα 3.805.423 που ήταν  τον  Ιούν ιο.

Σηµειών εται ότι οφειλέτες, στους οποίους δύν αται ν α εφαρµοστούν  αν αγκαστικά
µέτρα είσπραξης αν έρχ ον ταν  τον  Ιούλιο σε 1.678.160 έν αν τι 1.608.263 τον  Ιούν ιο.

Οι οφειλέτες υπό αν αγκαστικά µέτρα είσπραξης αν έρχ ον ταν  τον  Ιούλιο σε 971.429
έν αν τι 951.114. Το ποσοστό των  οφειλετών  υπό αν αγκαστικά µέτρα αν έρχ ον ταν
τον  Ιούλιο σε 57,89% έν αν τι 59,15% τον  Ιούν ιο.

ΈΈρρχχεεττααιι  ννέέοοςς  κκααύύσσωωννααςς  
- Στους 38 βαθµούς η θερµοκρασία

Μ
πορεί ν α έχ ουµε µπει στο 2ο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου, αλλά όπως όλα
δείχ ν ουν , το καλοκαίρι αρν είται πεισµατικά ν α µας εγκαταλείψει.Έτσι, θα βρε-
θούµε για άλλη µια φορά «αν τιµέτωποι» µε την  έλευση θερµότερων  αερίων

µαζών , οι οποίες θα καλύψουν  το µεγαλύτερο µέρος της αν ατολικής Μεσογείου καθώς
και έν α αρκετά µεγάλο τµήµα των  Βαλκαν ίων .

Από το Σάββατο άν οδος της 
θερµοκρασίας
Από τις πρώτες πρωιν ές ώρες του

προσεχ ούς Σαββάτου 16 Σεπτεµβρίου,
θα αισθαν θούµε ότι η θερµοκρασία θα
έχ ει παρουσιάσει άν οδο σε σχ έση µε τα
προηγούµεν α πρωιν ά. Το µεσηµέρι του
Σαββάτου, ο υδράργυρος, στις ευπαθείς
στη ζέστη περιοχ ές της πεδιν ής ηπειρ-
ωτικής Ελλάδας θα αγγίξει τους 35-36°C,
θερµοκρασίες που ασφαλώς είν αι κατά
5-6°C υψηλότερες σε σχ έση µε τη µέση
τιµή για την  εποχ ή.

Από Κυριακή καύσων ας
Μπορεί φέτος το καλοκαίρι ν α βιώσαµε

πολύ ισχ υρούς καύσων ες που εκτόξευ-
σαν  τον  υδράργυρο ακόµη και στους
45°C, αλλά για τα δεδοµέν α της εποχ ής
που βρισκόµαστε, αυτή η θερµή εισβολή
δεν  θα µας περάσει απαρατήρητη.

Και δεν  χ ρειάζεται ασφαλώς ν α αν ησυχ ούµε, όµως οι τιµές στα θερµόµετρα θα αν έ-
βουν  λίγο παραπάν ω σε σχ έση µε το Σάββατο.

Κυριακή και ∆ευτέρα φαίν εται ότι θα διαρκέσει η διαφαιν όµεν η θερµή εισβολή. Ίσως,
προς την  Τρίτη, παραµείν ει ακόµη η ζέστη στα αν ατολικά και ν ότια τµήµατα της
χ ώρας, αυτό όµως είν αι κάτι που θα το δούµε τις επόµεν ες ηµέρες, όταν  δηλαδή θα
έχ ει "κλειδώσει" η διάρκεια που οι θερµές αέριες µάζες θα παραµείν ουν  στη χ ώρα
µας.

Τον Ιούλιο δεν
πληρώθηκαν από
νοικοκυριά και

επιχειρήσεις 
ληξιπρόθεσµες 

οφειλές προς την
Εφορία ύψους 2 δισ.

ευρώ, σύµφωνα µε
στοιχεία της 

Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Εσόδων 
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ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς
εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττµµ    ππλληησσίίοονν  22οουυ  

∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    ∆∆ιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι
θθέέσσηη    σσττάάθθµµεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο  ήή  mmiinnii

mmaarrkkeett..    ΤΤιιµµήή  σσυυζζηηττήήσσιιµµηη..  66997777998822117733
""ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ    ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ
ΣΣΥΥΝΝΑΑΡΡΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΥΥΏΏΝΝ

ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑ  ΕΕΩΩΣΣ  4455  ΕΕΤΤΩΩΝΝ..  ΠΠΑΑΡΡΕΕΧΧΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ..

EEIIMMAAIILL::HHRR@@MMAAVVEELLEECC..GGRR,,  FFAAXX  ::  22110055555566995533..""

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855
ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ
ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ

∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ∆∆ΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΛΛ::

66997777442266227799

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττηη  θθέέσσηη  ΦΦαακκάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  33..117700ττµµ
ΜΜεε  22  οοιικκήήµµαατταα  110000  ττµµ  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  χχρρήήσσηη    66997722008855333366

ΠΠωωλλεείίττααιι  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ΠΠωωλλεείίττααιι  ππλλυυννττήήρριιοο  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ((ΟΟδδόόςς  ΑΑλλκκιιββιιάάδδοουυ  2299))..
ΚΚοοµµππλλέέ  ααππόό  εεξξοοππλλιισσµµόό  ––  έέττοοιιµµοο  ––  µµεε  ττεερράάσσττιιοο  ππεελλααττοολλόόγγιιοο..  66994444666622113388

∆∆ΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ

ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ

ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ

ΣΣΤΤΑΑ

ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ

∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ

ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΓΓΙΙΑΑ

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..

66997722772288330000

ΠΠωωλλεείίττααιι  
οοιικκόόππεεδδοο

11440000ττµµ  σσττηηνν
ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα

ΟΟιικκόόππεεδδοο  
11440000  ττµµ  µµεε  4400
ττµµ  κκττίίσσµµαα  σσττηηνν
ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα
ααννττααλλάάσσσσεεττααιι

κκααιι  µµεε  
δδιιααµµέέρριισσµµαα  
ηη  µµααγγααζζίί..  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  ::
66998844779922449900

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ
ΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΗΗ  

ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΩΩΣΣ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  

ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..  ΤΤΗΗΛΛ..
66997744339944999911
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ς: 6975328309

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, µονοκατοικία 100
τ.µ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή
κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη
6953058205

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

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, µπάνιο, προκασκε-
υασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή
6.500€, συζητήσιµη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - -
6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του Σκαραµαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέν-
τρο της Μάνδρας (Κορο-
πούλη 6). 180τµ κτίριο και
250τµ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ Ι Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
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, κεντρ-
ική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρ

ική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

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, κεντρ-
ική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως ε-
πιπλωµένο οροφοδιαµέρι-
σµα 90 τµ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλα-
τείας, σε διώροφη οικοδο-
µή, επί οικοπέδου 500 τµ,
µε κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµό και θέση
σταθµεύσεως. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583
(3.3.16)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκ-
τασης 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, νεόδµητη
µονοκατοικία 120 τ.µ., ισο

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή
110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγ-
κης, 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 Κέντρο, οροφο-
διαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό, τι-
µή 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., 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. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της ∆υτικής Αττι-
κής µε χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553. 

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

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη
σε γάµους, εστιάσεις, βα-
πτίσεις µε εχεµύθεια και υπε-
υθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόµος). 

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 περιοχη της
Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπε-
δο στον Περιφερειακό Ασπρ-
οπύργου - Εκτός Σχεδίου -
Τηλ: 6946971237(6.5.16)

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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕ∆∆ΟΟΥΥ  552200  ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ

ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  22  WWCC,,

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..

ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ//
ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΕΕΣΣ..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ//ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑ  //ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ
ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66998866771122339900  

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΗΛ: 6988091139
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
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
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

∆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

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.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  116600ττµµ..
∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ

ΜΜΕΕ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  

((  ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ  ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..



16-θριάσιο Πέµπτη 14 Σεπτεµβρίου 2017


