
Από 24 έως 100 δόσεις 
Στην ευνοϊκή ρύθμιση 
των ληξιπρόθεσμων 
Έχουν την
ευκαιρία να 
ενταχθούν-
μέχρι τις 31/11- 
οι οφειλέτες
του Δήμου Ασπροπύργου  
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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΈΘΝΙΚΗ:
Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΜΕ 

ΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ
ΜΑΝΩΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟ

Νέες ισορροπίες στηνΝέες ισορροπίες στην
‘’πλάστιγγα’’ των σκουπιδιών ‘’πλάστιγγα’’ των σκουπιδιών 

Φέρνει η εκλογή
του Ηρακλή Γκότση 
στη θέση προέδρου 
της Περιφερειακής 

Ένωσης Δήμων Αττικής 

ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
Νέα συγκέντρωση κατοίκων και φορέων 

πραγματοποίησε η δημοτική αρχή Χαϊδαρίου
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ 

STOP 
σε δεκάδες 
χωματερές 
Βάζουν 3 Κοινές Υπουργικές

Αποφάσεις, που υπέγράφησαν
από το ΥΠΕΚΑ και αφορούν την
ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων 

Δήμος Μεγαρέων: 
Δωρεάν 

προγράμματα
επιμόρφωσης 

για άτομα Τρίτης
Ηλικίας

Συνεχής η προσπάθεια για 
τον ευπρεπισμό και την 

καθαριότητα στους Παιδικούς
Σταθμούς Άνω Λιοσίων

Στο ‘’μικροσκόπιο’’ 5.260
δημόσιοι υπάλληλοι 

Φυγάδευσαν... στο 
εξωτερικό 1,45 δισ. ευρώ

ΜΕΤΡΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ
ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 

Σε Ίλιον, Φυλή, Αχαρνές και Περιστέρι
 οι περισσότερες αιτήσεις για το έκτακτο

βοήθημα των 587 ευρώ.

Δήμος Αχαρνών: 
Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού για 
να συνδράμει τους 

πληγέντες 

««True Leader» True Leader» αναδείχτηκε αναδείχτηκε 
η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ 

Διακρίθηκε για τις υψηλές αποδόσεις της και 
τη συνολική της πορεία κατά τη διάρκεια του 2013 

Σελ:  3

Σελ: 4

Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών στη 
γραμμή  Αθήνα -  Θήβα από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Δυνατότητα στον κάτοχο της κάρτας να μετακινείται

ελεύθερα με τον Προαστιακό  
στο κομμάτι  ΣΚΑ- Μαγούλα- Κορωπί- Αεροδρόμιο,

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Στα 4.850.000 
ευρώ το ταμειακό 

υπόλοιπο του Δήμου
Ελευσίνας έως το
τέλος του 2014

Σύμφωνα με πρόβλεψη της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας

‘’Με έναν πλεονασματικό 
προϋπολογισμό ένας Δήμος μπορεί 

να έχει λόγο, να πραγματοποιεί 
τα υπεσχημένα καθώς επίσης 

να μπορεί να δώσει με ασφάλεια
σάρκα και οστά στο όραμα του’’, 

εξηγεί ο δήμαρχος Ελευσίνας 

Σελ: 7

Σελ: 10-11Σελ: 7 Σελ: 2

Σελ: 3-4

Σελ: 6

Σελ: 3

Σελ: 7

Σελ:  5

Σελ: 2



Ττρείς  Κοινές Υπουργικές Απο-
φάσεις δρομολογούν την

παύση λειτουργίας των Χώρων Ανε-
ξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων
(ΧΑΔΑ) σε  τρεις Περιφέρειες της
χώρας.

Πρόκειται για: 1.       Διαχείριση των
αστικών στερεών αποβλήτων του
Δήμου Πύργου Ηλείας, της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας. 

2.       Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων
των Δήμων των Νομών Δράμας και Έβρου και του
Δήμου Νέστου Ν. Καβάλας, της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης. 

3.       Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων
των Νομών Ευρυτανίας, Φωκίδας και των Δήμων Αμφί-
κλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγ.Κωνσταντίνου
Νομού Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τα
έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ στις περιοχές αυτές
υλοποιούνται με ταχείς ρυθμούς και χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ, μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμ-
μα, ενώ παράλληλα επισπεύδονται οι διαδικασίες υλο-
ποίησης των έργων που προβλέπονται στους αντίστοι-
χους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς, για σύγχρονη και
ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των αποβλήτων. Στις
ΚΥΑ προβλέπονται, επίσης, μέτρα εφαρμογής και επέ-
κτασης της ανακύκλωσης σε όλους τους Δήμους. Επιση-
μαίνεται ότι σημαντικά πρόσφατα βήματα στην κατεύ-
θυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης στις παραπάνω
Περιφέρειες, είναι επίσης:

·        Η εν εξελίξει κατασκευή του Χώρου Υγειονομι-
κής Ταφής Νομού Ηλείας με πόρους ΕΣΠΑ, προϋπολο-
γισμού 11.423.388 ευρώ, που ολοκληρώνεται το πρώτο
εξάμηνο 2015. 

·        Η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της Μονάδας
Επεξεργασίας Αποβλήτων Νομού Ηλείας με διασφαλι-

σμένη χρηματοδότηση από
ΕΠΠΕΡΑΑ ύψους 13.692.000
ευρώ. 

·        Η ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ με
δημόσια χρηματοδότηση ύψους
5.530.500 ευρώ της πράξης
«Εφαρμογή Σχεδίου Διευθέτησης
και συμπλήρωση υποδομών ΧΥΤΑ
νομού Ξάνθης». 

·        Η προώθηση με ταχείς ρυθμούς της διαδικασίας
επιλογής αναδόχου για την Ολοκληρωμένη Εγκατάστα-
ση Διαχείρισης Αποβλήτων Ανατολικού Τομέα Περιφέρει-
ας Αν. Μακεδονίας-Θράκης (Αλεξανδρούπολη), συνολι-
κού κόστους επένδυσης 60.000.000 ευρώ.

·  Η δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων Θήβας, προϋπολογισμού 17.412.162,5
ευρώ και πόρους από το ΕΠΠΕΡΑΑ. 

·        Η δημοπράτηση της Ολοκληρωμένης Εγκατά-
στασης Διαχείρισης Αποβλήτων Φωκίδας, προϋπολογι-
σμού 13.877.374,6 ευρώ και πόρους από το ΕΠΠΕΡΑΑ.   

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιά-
της, επισημαίνει : «Με την υπογραφή των ΚΥΑ για την
παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ και την επίσπευση της
υλοποίησης των σύγχρονων υποδομών, συνεχίζεται η
μεγάλη προσπάθεια για την εξάλειψη των επιπτώσεων
στο Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία από την ανεξέλε-
γκτη διάθεση αποβλήτων. Παράλληλα, κάνουμε ακόμα
ένα αποφασιστικό βήμα για την αποτροπή της επιβολής
χρηματικών κυρώσεων στη χώρα μας από το Ευρωπαϊ-
κό Δικαστήριο. 

Με την ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης απορ-
ριμμάτων σε όλη τη χώρα, οι απαράδεκτες πρακτικές
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων περνούν πλέον
στο παρελθόν και προσδίδεται στην περιβαλλοντική
προστασία αναπτυξιακή διάσταση.»

Μέχρι τις 30 Νοεμβρί-
ου 2014, οι Πολίτες κι
οι Επιχειρήσεις του

Ασπρόπυργου, θα έχουν τη
δυνατότητα, με αίτησή τους, να
ρυθμίσουν σε δόσεις τις πάσης
φύσεως ληξιπρόθεσμες οφει-
λές τους, προς το Δήμο και τα
Νομικά του Πρόσωπα, Δημοσί-
ου Δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4304/ ΦΕΚ
234 Α΄/23-10-2014.

Ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από είκοσι τέσσερις
(24) έως εκατό (100), ανάλογα με το ύψος του οφειλόμε-
νου ποσού, το οποίο θα απαλλάσσεται πλήρως από
πρόστιμα και προσαυξήσεις, εφόσον εξοφληθεί εφάπαξ.

Στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση εντάσσονται και όσες οφει-
λές βεβαιώθηκαν έως και τις 30 Οκτωβρίου 2014.
Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό
το πλαίσιο και οι παλαιότερες οφειλές (πριν την 01-01-
2010).

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές διακρίνονται σε δύο
βασικές κατηγορίες:

Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως
31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών δια-

τάξεων του ν. 3801/2009. 
Ρυθμίζονται μεταξύ άλλων με ιδιαίτερα

ευνοϊκό τρόπο  κυρίως  οφειλές από
δημοτικά τέλη, φόρους και εισφορές,
καθώς και πρόστιμα του ΚΟΚ, σε είκοσι
τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με ελάχι-
στο ποσό κάθε δόσης τα εκατόν πενήντα
(150,00) ευρώ,  χωρίς την καταβολή προ-
σαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. 

Η καταβολή δε ολόκληρου του ποσού της οφειλής
εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, γίνεται με
έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) επ’ αυτής.

Β) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από
1.1.2010  και μέχρι 30 Οκτωβρίου 2014 δύνανται να ρυθ-
μίζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις
εκατό (100%) από τις, κατά τον Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) προσαυξήσεις εκπρόθε-
σμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις
(24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις
εκατό (80%) από τις κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό
την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των
100 ευρώ.

Από 24 έως 100 δόσεις 

Στην ευνοϊκή ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων 
Έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν- μέχρι τις 31/11- 
οι οφειλέτες του Δήμου Ασπροπύργου  
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα

 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου

 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη 

τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

ΓΚΟΛΕΜΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 

Ιερά Οδός 22, 
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105546448

Ασπρόπυργος
Παπαχριστόπουλος

Χρήστος Π.
Περικλέους 1,

Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105575600

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Κυριακόπουλος Κυρ.
Λεωφ Αχαρνών 36,

Τηλέφωνο:
2102472215

Αχαρνές
Παπανικολάου Γ.
Θρακομακεδόνων

117,  Εφημερία: 
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102430204

Χρονακόπουλος
Κωνσταντίνος Β.

Αγίου Κων/ννου 4,
Κόκκινος Μύλος,
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2102316673

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σ.

Στρατηγού Ρόκα Ν.
84,  Εφημερία: 08:00
- 08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105556375

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 14 έως 21
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Απέλλης, Αμπλία, Αμπλίος
Νάρκισος, Νάρκισσος
Αριστόβουλος, Αριστοβούλη

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

STOP σε δεκάδες 
χωματερές 

Βάζουν 3 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που υπέγράφησαν από το ΥΠΕΚΑ
και αφορούν την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων 
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ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
Νέα συγκέντρωση κατοίκων 

και φορέων πραγματοποίησε 
η δημοτική αρχή Χαϊδαρίου

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ 
Νέα συγκέντρω-

ση κατοίκων και
φορέων πραγματο-
ποίησε την Τετάρτη
29 Οκτώβρη η
δημοτική αρχή Χαϊ-
δαρίου, αυτή τη
φορά στο ΚΑΠΗ
του Δάσους. Στη
σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ,
κάτοικοι και φορείς
έλαβαν το λόγο,
κάνοντας προτά-
σεις για την επίλυ-

ση των οξυμένων προβλημάτων του Δήμου.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης

Σελέκος έκανε αναφορά στα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει ο Δήμος, με έμφαση στο ζήτημα των άμεσων έργων
αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς περιοχές του
Δήμου πλήγηκαν από την πρόσφατη πλημμύρα. Επί-
σης, στάθηκε στα προβλήματα της καθαριότητας και των
παιδικών σταθμών. Αναφερόμενος στο ασφυκτικό πλαί-
σιο της Τοπικής Διοίκησης, καυτηρίασε τις περικοπές
κονδυλίων και τις ελλείψεις του προσωπικού. Παράλλη-
λα, παρέθεσε τα μέτρα ανακούφισης των δημοτών στα
οποία προχώρησε ο Δήμος, όπως καταργήσεις και μει-
ώσεις σε δημοτικά τέλη και τροφεία παιδικών σταθμών
σε ειδικές κατηγορίες. Επίσης, σημείωσε πως η νέα
δημοτική αρχή, είναι αρνητική απέναντι στην εμπορευ-
ματοποίηση υπηρεσιών του Δήμου, πολιτική που ατα-
λάντευτα θα συνεχίσει, ενώ τέλος, κάλεσε σε λαϊκή συμ-
μετοχή στη διεκδίκηση κονδυλίων και των απαραίτητων
έργων υποδομής που αφορούν τις σύγχρονες λαϊκές -
εργατικές ανάγκες.

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τοποθέτηση
γύρω από την οικονομική κατάσταση του
δήμου Ελευσίνος έρχεται από τον δήμαρ-

χο Γ. Τσουκαλά, ο οποίος εξηγεί για ποιους λόγους
χρειάζεται ένας Δήμος πλεονασματικό προϋπολο-
γισμό.

Παραθέτουμε τη σχετική ανακοίνωση όπως ακριβώς
κοινοποιήθηκε:

‘’Σύμφωνα με την πρό-
βλεψη της οικονομικής
υπηρεσίας στις 31 Δεκεμ-
βρίου του 2014 το ταμειακό
υπόλοιπο του Δήμου θα
ανέλθει στο ύψος των
4.850.000 ευρώ.

Το γεγονός του πλεονα-
σματικού προϋπολογισμού
επιβεβαιώνει τη δέσμευση
του Ενωτικού Συνδυασμού
κατά τη διάρκεια της προη-
γούμενης τετραετίας ότι θα
πολιτευθεί με σύνεση και ότι
δεν θα θυσιάσει την καλή οικονομική κατάσταση του
Δήμου στο βωμό της επανεκλογής της δημοτικής
αρχής. 

Ότι ο προϋπολογισμός θα χρηματοδοτήσει έργα ανα-
γκαία και ώριμα για την πόλη μας.

Η πολιτική επαλήθευση μιας υπόσχεσης σημαντικής
και δύσκολης αναβαθμίζει τον θεσμικό ρόλο της αυτοδι-
οίκησης και ισχυροποιεί τον κοινωνικό ιστό.

Για ποιους λόγους όμως χρειάζεται ένας Δήμος πλε-
ονασματικό προϋπολογισμό;; 

Καταρχήν, για δύο βαθύτατα πολιτικούς λόγους:
α) γιατί δημιουργεί ένα διαφορετικό πολιτικό παρά-

δειγμα. Γιατί σε μια από τις πιο δύσκολες οικονομικές
συγκυρίες μπορούν τα οικονομικά του Δήμου να παρα-
μένουν ισχυρά. 

Για να συνεχιστεί αυτό το πολιτικό παράδειγμα οφεί-

λουμε να συμφωνήσουμε ότι η μάχη των οικονομικών
δεν κερδίζεται ποτέ άπαξ και δια παντός. Γι αυτό δεν
πρέπει να σταματήσουν οι προσπάθειες για μείωση
δαπανών, εξορθολογισμό, και σύνεση.

β) επιβεβαιώνει την αυτονομία κινήσεων και την αυτο-
τέλεια πρωτοβουλιών που μπορεί να έχει η Τοπική
Αυτοδιοίκηση έναντι της Κυβέρνησης και της Κεντρικής
εξουσίας. 

Η Αυτοδιοίκηση μπο-
ρεί εφόσον ακολουθή-
σει ένα διαφορετικό
τρόπο οικονομικής δια-
χείρισης να έχει αποτε-
λέσματα. 

Η λογική αυτή δεν
μπορεί παρά ταυτό-
χρονα να εξηγεί την
υποχρεωτική γραφειο-
κρατία και τον έλεγχο
που υφίσταται Δήμος
και υπηρεσίες ακόμη
και για την πιο μικρή

δαπάνη. Επομένως η δημοτική αρχή (καμία δημοτική
αρχή) δεν μπορεί να διαθέσει το οικονομικό της πλεό-
νασμα όπου θέλει και όπως θέλει. Γεγονός που οδηγεί
συχνά σε καθυστέρηση, ματαίωση χρονική και πολιτική.
Γι αυτό πριν την κάθε δαπάνη χρειάζεται σοβαρή προ-
ετοιμασία.

γ) τέλος με έναν πλεονασματικό προϋπολογισμό ένας
Δήμος μπορεί να έχει λόγο, να πραγματοποιεί τα υπε-
σχημένα καθώς επίσης να μπορεί να δώσει με ασφά-
λεια σάρκα και οστά στο όραμα του. 

Μπορεί να χρηματοδοτήσει τεχνικά έργα, κοινωνικές
πολιτικές, αθλητικές υποδομές χωρίς να περιμένει απο-
κλειστικά και μόνο κονδύλια από προγράμματα ή άλλες
πηγές. Δίνει κατ' αυτόν τον τρόπο πραγματική υπόστα-
ση και αξία σε αυτά που σκέφτεται, σχεδιάζει και συνα-
ποφασίζει με την κοινωνία.

Γιώργος Τσουκαλάς
Στα 4.850.000 ευρώ το ταμειακό 
υπόλοιπο του Δήμου Ελευσίνας 
έως το τέλος του 2014
Σύμφωνα με πρόβλεψη της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας 

Από κατοίκους των
Δήμων Ιλίου,
Φυλής, Περιστερί-

ου, Αχαρνών και Πειραιώς
έχουν κατατεθεί οι περισ-
σότερες αιτήσεις για την
παροχή του έκτακτου οικο-
νομικού βοηθήματος των
587 ευρώ. 

Μάλιστα ο Δήμος Ιλίου
προχώρησε ήδη στην
καταβολή από ίδιους
πόρους του βοηθήματος
προκειμένου να στηρι-
χτούν οι πολίτες που αντι-
μετωπίζουν πρόβλημα
στέγασης μετά τις πλημ-
μύρες της προηγούμενης
Παρασκευής.

Παράλληλα συνεχίζεται η  κατάθεση δικαιολογητικών
για την καταβολή αποζημίωσης που αφορά φθορές στο
σπίτι και την οικοσκευή, που ξεκινά από 1.000 ευρώ και
μπορεί υπό προϋποθέσεις να φτάσει περίπου και τα
6.000 ευρώ.

Εφόσον πρόκειται για ζημιές σε επαγγελματική στέγη,
οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στην Περιφέρεια
στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, καθώς θα πρέπει

να γίνει καταγραφή
από συνεργεία της
Περιφέρειας.

Τη διενέργεια ένορ-
κης προκαταρκτικής
εξέτασης, προκειμένου
να διερευνηθούν οι
αιτίες, καθώς και το αν
υπάρχουν ευθύνες για
τις πλημμύρες που
προκλήθηκαν στην
ευρύτερη περιοχή του
Πειραιά από τις πρό-
σφατες βροχοπτώσεις,
διέταξε η προϊσταμένη
της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Πειραιά.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μετρήθηκε στον
σταθμό Ανω Λιόσια

Πάντως, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών την ημέρα των πλημμυρών, το μεγαλύτερο
ύψος βροχής μετρήθηκε στον σταθμό Ανω Λιόσια (77,6
mm το εικοσιτετράωρο της 24ης Οκτωβρίου, ένταση
βροχόπτωσης που δεν έχει καταγραφεί την τελευταία
πεντηκονταετία. 

Μάλιστα
η μεγαλύ-
τ ε ρ η
ποσότητα
ν ε ρ ο ύ
«έπ εσε»
μέσα σε
λ ί γ ε ς
ώ ρ ε ς ,
από τις 11
το πρωί
έως και
νωρίς το
α π ό γ ε υ -
μα. 

Μεγάλες
π οσότη -
τες βρο-
χής έδει-
ξαν επί-

σης οι μετρήσεις από τον μετεωρολογικό σταθμό στο
Μενίδι (69,8 mm) και στη Μάνδρα (67 mm) την ίδια
ημέρα. Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε δήμαρχος περιο-
χής στους πρόποδες της Πάρνηθας, «τα φρεάτια είχαν
καθαριστεί αλλά μέσα σε λίγα λεπτά βούλωσαν και πάλι
από τα χώματα και τα φερτά υλικά που ήρθαν με τη
βροχή από το βουνό».

ΜΕΤΡΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
Σε Ίλιον, Φυλή, Αχαρνές και Περιστέρι οι περισσότερες αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα των 587 ευρώ. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Φυλής ανακοινώνει ότι 

οι αιτήσεις αποζημίωσης των 
πληγέντων νοικοκυριών, από τη

θεομηνία της 24ης Οκτωβρίου 2014,
θα γίνονται δεκτές στην Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου Φυλής (Κτίριο
ΚΕΝΕ, οδός Παλαμά και Καρκαβί-

τσα, Πλατεία Μουσών, Άνω Λιόσια). 
Η προθεσμία υποβολής λήγει την
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. 

Σημειωτέον ότι επιχειρήσεις,
όπως ορίζονται στο άρθρο 36 του

ν. 2459/1977, ΦΕΚ Α 17, μπορούν
να υποβάλλουν αιτήσεις αποζημίω-
σης στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολι-
τικής Προστασίας της Περιφέρειας
Αττικής (Συγγρού 15 – 17, 115 47,

Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας
2132063663, 2132063655).
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Ποσό από ενάμιση
έως δύο  δισ.
ευρώ θα χρεια-

στεί για την «ασφαλή
θωράκιση» και αντιπλημ-
μυρική προστασία της
Αττικής, εκτίμησε ο
υπουργός Εσωτερικών
Αργύρης Ντινόπουλος
απαντώντας σε ερώτηση
στη Βουλή.

Όπως ανέφερε, την
περίοδο 2003 – 2014
έχουν διατεθεί από την
Περιφέρεια Αττικής, που
είναι η αρμόδια για την
αντιπλημμυρική προστα-
σία, 450 εκατ. ευρώ και γι’
αυτό ο Πρωθυπουργός
έδωσε εντολή για «προώ-
θηση και επιτάχυνση των
έργων που είναι ενταγμέ-
να σε προγράμματα της
Ε.Ε.».

Αναφερόμενος στις
ενέργειες που έχουν γίνει
για την ανακούφιση των
πληγέντων σημείωσε ότι:

- θα δοθεί έκτακτο βοή-
θημα 586 ευρώ. Δεσμεύ-
θηκαν 304.000 ευρώ, ενώ
έχουν υποβληθεί 395
αιτήσεις στους δήμους
Αχαρνών, Ηλίου, Περιστε-
ρίου, Φυλής Νίκαιας και
Πειραιά.

- δεν έχουν έρθει στο
υπουργείο Εσωτερικών
αιτήματα για αποζημίωση.

- το υπουργείο Εσωτερι-
κών για να συνδράμει
τους Δήμους διαβίβασε τα
Δελτία καταγραφής
Ζημιών που συνέταξε η
Πυροσβεστική εκτιμώντας
ότι θα διευκολυνθεί η ταυ-
τοποίηση των πληγέντων.

-τα στοιχεία της Πυρο-
σβεστικής για τις κατα-
στροφές χθες βράδυ ήταν
1.085 ακίνητα και 422
αυτοκίνητα, ενώ την
Κυριακή ήταν 580 ακίνητα
και 168 αυτοκίνητα.

Ο κ. Ντινόπουλος επε-
σήμανε ότι αύριο είναι η
τελευταία ημέρα κατά την
οποία οι πολίτες από τους
25 πληγέντες Δήμους
μπορούν να καλούν την
Πυροσβεστική (στο τηλέ-
φωνο 199)

Επίσης, υπεβλήθη αίτη-
μα από το Υπουργείο
Εσωτερικών στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών και
δεσμεύθηκαν 900.000
ευρώ. Οι 25 δήμοι που
είχαν ζημίες μπορούν να
υποβάλλουν ανάλογο
αίτημα στο υπουργείο
Οικονομικών για την διά-
θεση του ποσού αυτού.

Αργύρης Ντινόπουλος: 
Απαιτούνται δύο δισ. ευρώ 
για την αντιπλημμυρική 
προστασία της Αττικής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ
11:30πμ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
(ΟΜΗΡΟΥ 26 & ΑΡΚΑΔΙΟΥ,

ΕΛΕΥΣΙΝΑ)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

9/11 ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΡΕΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ...
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2105561041 - 6982059736

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11

ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στο ‘’μικροσκόπιο’’ 5.260 δημόσιοι υπάλληλοι 
Φυγάδευσαν στο εξωτερικό 1,45 δισ. ευρώ

Στο ‘’μικροσκόπιο’’ της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) μπαίνουν οι υποθέσεις
5.260 δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι διαπιστώ-

θηκε ότι έχουν βγάλει από το 2010 σε τραπεζικά ιδρύμα-
τα του εξωτερικού εμβάσματα που το σύνολό τους ανέρ-
χεται σε 1.450.000.000 ευρώ. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς
είναι εκπαιδευτικοί όλων των κατηγοριών και βαθμίδων,
ενώ οι υπόλοιποι είναι κυρίως υπάλληλοι των Υπουργεί-
ων Υγείας (κυρίως γιατροί), Εθνικής Άμυνας, Οικονομι-
κών, Υποδομών και των ΟΤΑ.

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρέδωσε χθες, δια του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρη-
τών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), στη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), Κατερίνα Σαβ-
βαΐδου, λίστα με τους 415 δημοσίους υπαλλήλους που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους, εν μέσω του ελέγ-
χου για υψηλά τραπεζικά εμβάσματα στο εξωτερικό. Ο έλεγχος επί των συγκεκριμένων θα γίνει πλέον από τη
ΓΓΔΕ, ενώ ο έλεγχος επί των δημοσίων υπαλλήλων που συνεχίζουν να υπηρετούν θα συνεχιστεί από το ΣΕΕΔΔ,
που έχει και τη σχετική αρμοδιότητα.

Όπως γίνεται γνωστό σε ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μετά την εντολή του Κυριάκου
Μητσοτάκη, προς το ΣΕΕΔΔ για έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης, 415 από τους 5.260 υπαλλήλους με συνο-
λικό ποσό αποστολής εμβασμάτων 117.000.000 ευρώ (μέσος όρος 283.000 ευρώ ανά υπάλληλο) αποχώρησαν
πρόσφατα από το Δημόσιο για διάφορους λόγους.

Συγκεριμένα τα θέματα που θα συζητη-
θούν είναι:

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ 31/10/2014
1 3η Αναμορ́φωση προυπ̈ολογισμού

Δημ́ου Αχαρνων́ οικονομικου ́ετ́ους 2014.
2 3η Αναμορ́φωση Προυπ̈ολογισμου ́του

Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικη ́ Φροντιδ́α Αχαρνων́”
Οικ. Ετ́ους 2014.

3 «Αντικατασ́ταση των μελων́ της Επι-
τροπης́ Διενερ́γειας Δημοπρασιων́ για την
εκμισ́θωση, μισ́θωση η ́ εκποιήση
ακινητ́ων συμ́φωνα με το αρ́θρο 1 του
Π.Δ. 270/1981 και του αρ́θρου 26 του Ν.
4024/11, τα οποιά ειχ́αν οριστει ́με την με
αριθμο ́ 110/13-3-2014 αποφ́αση Δ.Σ.,
λογ́ω αναλ́ηψης καθηκον́των της νεάς
Διοικ́ησης του Δημ́ου, που προεκ́υψε από
τις εκλογες́ στις 25 Μαϊόυ 2014. Η Επιτρο-
πη ́θα ισχυσ́ει μεχ́ρι 31-12-2014. »

4 «Αντικατασ́ταση των μελων́ (Δημοτι-
κων́ Συμβουλ́ων) της Εκτιμητικης́ Επιτρο-
πης́ για την εκμισ́θωση, μισ́θωση ή
εκποιήση ακινητ́ων, συμ́φωνα με τα
αρ́θρα 7-8 του Π.Δ. 270/1981 και το αρ́θρο
26 του Ν. 4024/2011 τα οποιά ειχ́αν ορι-
στει ́ με την με αριθμ. 111/13-3-2014
αποφ́αση Δ.Σ., λογ́ω αναλ́ηψης
καθηκον́των της νεάς Διοικ́ησης του
Δημ́ου, που προεκ́υψε απο ́ τις εκλογες́
στις 25 Μαϊόυ 2014. 

Η Επιτροπη ́ θα ισχυσ́ει μεχ́ρι 31-12-
2014.»

5 Εργασιές συντηρ́ησης, υποστηρ́ιξης &
διαθ́εσης νεών εκδοσ́εων λογισμικού
ALMA και τροπ́ο εκτελ́εσης́ τους.

6 Εγ́κριση διενερ́γειας εργασιων́ επι-
σκευης́ φωτοτυπικων́ μηχανηματ́ων και
συσκευων́ Fax και τροπ́ος εκτελ́εσης́ τους.

7 «Αποδοχη ́ συμβιβαστικης́ τιμης́
αγορας́ απαλλοτριουμ́ενης ιδιοκτησιάς της
κας Αγγελικης́ Γουν́αρη Διαμαντη ́ με Κ.Α
125205 στο Ο.Τ. 2504 της Π.Ε
«ΠΥΡΓΟΥΘΙ» που αναφερ́εται στο ποσό
των 21,40μ2 Χ 154,24 €/τ.μ. = 3300,74€»

8 «Αποδοχη ́ συμβιβαστικης́ τιμης́
αγορας́ απαλλοτριουμ́ενης ιδιοκτησιάς
των κ.κ. α) Καλπακ́α Ευθυμιάς το γεν́ος
Μουσ́ιου και β) Καλπακ́α Χρησ́του με Κ.Α
301913 στο Ο.Τ. 59 της Π.Ε «ΛΑΘΕΑ Β»
που αναφερ́εται στο ποσο ́ των 41,66 Χ
207,00 €/τ.μ. = 8623,62€ (4311,81€ ο
καθεν́ας)»

9 Αποδοχη ́συμβιβαστικης́ τιμης́ αγορας́
απαλλοτριουμ́ενης ιδιοκτησιάς της κας
Βασιλικης́ Νταρακλιτ́ση με Κ.Α 293106 στο
Ο.Τ. Γ2037 της Π.Ε «ΧΑΡΑΥΓΗ Β» που
αναφερ́εται στο ποσο ́ των 49,60μ2 Χ
116,00€/τ.μ. = 5753,60€

10 «Aποδοχη ́ συμβιβαστικης́ τιμης́
αγορας́ απαλλοτριουμ́ενης ιδιοκτησιάς
των κ.κ. α) Μαριά Γεωργιαδ́ου , β) Σοφιά
Μιχαηλιδ́ου και γ) Κυριακη ́Λαζαριδ́ου με

Κ.Α : 311419A στο Ο.Τ. Γ1459 της Π.Ε
«ΛΑΘΕΑ Α’» που αναφερ́εται στο 

ποσο ́ των 44,49 Χ 207,00 €/τ.μ. =
9209,43 (3069,81€ ο καθεν́ας)»

11 «Aποδοχη ́ συμβιβαστικης́ τιμης́
αγορας́ απαλλοτριουμ́ενης ιδιοκτησιάς της
κας Μιχελη ́Ευγενιάς με Κ.Α : 202806 στο
Ο.Τ. 642 της Π.Ε «ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ Α» που
αναφερ́εται στο ποσο ́των 28,60Χ 202,76
€/τ.μ. = 5799,00€»

12 «Αποδοχη ́ συμβιβαστικης́ τιμης́
αγορας́ απαλλοτριουμ́ενης ιδιοκτησιάς της
κας Δημ́ητρας Μπεή Σιδερ́η με Κ.Α :
192323 στο Ο.Τ. 829 της Π.Ε
«ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ Β» που αναφερ́εται στο
ποσο ́ των 14,19Χ 140,00 €/τ.μ. =
1986,60€»

13 «Αποδοχη ́ συμβιβαστικης́ τιμης́
αγορας́ απαλλοτριουμ́ενης ιδιοκτησιάς
των Ξανθοπουλ́ου Παρθενοπ́ης και Ξαν-
θοπουλ́ου Ναντεζ́ντα με Κ.Α : 141307 στο
Ο.Τ. Γ1629 της Π.Ε «ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»
που αναφερ́εται στο ποσο ́ των 37,40Χ
142 €/τ.μ. = 5310,80€ (και οι δυό)»

14 Aποδοχη ́ συμβιβαστικης́ τιμης́
αγορας́ απαλλοτριουμ́ενης ιδιοκτησιάς
των κ.κ. α) Γιαννακακ́η- Ζακυνθινού
Μαριάς και β) Γιαννακακ́η Κων/νου με Κ.Α
280654 στο Ο.Τ. Γ1511 της Π.Ε «ΛΑΘΕΑ
Α’» που αναφερ́εται στο ποσο ́ των
51,12μ2 Χ 207,00 €/τ.μ. = 10581,84€
(5290,92€ ο αθεν́ας) 

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
Δήμος Αχαρνών: Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού για να συνδράμει τους 
πληγέντες με βοήθημα

Σε αναμόρφωση προϋπολογισμού θα προχωρήσει
σήμερα το δημοτικό συμβούλιο  Αχαρνών, το οποίο
συνεδριάζει στις 19:00, προκειμένου να εξετάσει πως

θα συνδράμει τους δημότες που επλήγησαν από τις πλημμύ-
ρες. Συγκεκριμένα, ο δήμος προτίθεται να καταβάλει από
δικό του κονδύλιο το βοήθημα των 586 ευρώ, ώστε να ανακουφίσει τους πληγέντες άμεσα και μέχρι
να καταβληθεί το βοήθημα από την κεντρική διοίκηση.
Συγχρόνως, ο δήμος βρίσκεται σε επαφή με Έλληνες ευρωβουλευτές προκειμένου να διερευνήσει

δυνατότητες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκό ταμείο.
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ΣΤΟ ΠΕΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 4/11
Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής 

Την άμεση έναρξη
των εργασιών απο-

κατάστασης και συντήρη-
σης του Ι.Ν Αγίου Νικολά-
ου – Αγία Σωτήρα στην
περιοχή των Αχαρνών,
ζητά με ερώτησή του στη
Βουλή, ο Βουλευτής Περι-
φέρειας Αττικής, κ. Γεώρ-
γιος Βλάχος, καθώς το
σημαντικό αυτό εκκλησια-
στικό μνημείο, το οποίο
υπέστη σοβαρές ζημιές με
το σεισμό του 1999, είναι
πρόχειρα υποστυλωμένο
εσωτερικά και εξωτερικά
και κινδυνεύει να πέσει,
εάν δεν προχωρήσει
άμεσα η στερέωση, η
αποκατάσταση και η
συντήρηση του.

Κατόπιν τούτων, ο κ.
Βλάχος ζητά να ενημερω-
θεί από τον αρμόδιο
Υπουργό, για τις πρωτο-
βουλίες που θα αναλάβει
προκειμένου να επιλυθεί
το συγκεκριμένο πρόβλη-
μα, αλλά και αν είναι στις
προθέσεις του Υπουργεί-
ου, να προχωρήσει σε
ένταξη του μνημείου σε
κάποιο χρηματοδοτούμε-
νο πρόγραμμα Κρατικό ή
Ευρωπαϊκό, ώστε να
εξευρεθούν οι απαραίτη-
τοι οικονομικοί πόροι για
την έναρξη των απαραίτη-
των εργασιών.

Ακολουθεί η ερώτηση:
"Στις Αχαρνές βρίσκεται

ένας ναός ιδιαίτερα σημα-
ντικός για την τοπική ιστο-
ρία και την τοπογραφία
της περιοχής, ο Άγιος
Νικόλαος γνωστός και ως
Αγία Σωτήρα. Ο Ναός του
Σωτήρος, στη περιοχή
Πράξη ή Χαμόμηλο, ανή-
κει στην κατηγορία του

σταυροειδούς εγγεγραμ-
μένου τετρακιόνιου με
τρούλο και χρονολογείται
ανάμεσα στον 15ο και 17
αιώνα. Το σημαντικό αυτό
εκκλησάκι, υπέστη σοβα-
ρές ζημιές με το σεισμό
του 1999. Η εικόνα που
παρουσιάζει σήμερα το
μνημείο είναι απελπιστική.

Το μνημείο, είναι πρό-
χειρα υποστυλωμένο
εσωτερικά και εξωτερικά
από την 1η Εφορεία
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
και κινδυνεύει να πέσει,
εάν δεν προχωρήσει
άμεσα η στερέωση, η
αποκατάσταση και η
συντήρηση του. Με βάση
τα ανωτέρω, κρίνεται απα-
ραίτητη η άμεση επέμβα-
ση του Υπουργείου Πολι-
τισμού για το σημαντικό
αυτό εκκλησιαστικό μνη-
μείο, μάρτυρας της
μακραίωνης ιστορίας των
Αχαρνών, που κινδυνεύει
δεκαπέντε χρόνια μετά το
σεισμό να καταστραφεί.

Κατόπιν τούτων…
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1. Θα προχωρήσει το

Υπουργείο στις απαραίτη-
τες ενέργειες, ώστε να
ξεκινήσουν άμεσα οι εργα-
σίες στερέωσης, αποκατά-
στασης και συντήρησης
του μνημείου;

2. Είναι στις προθέσεις
του Υπουργείου, να προ-
χωρήσει σε ένταξη του
μνημείου σε κάποιο χρη-
ματοδοτούμενο πρόγραμ-
μα Κρατικό ή Ευρωπαϊκό,
ώστε να εξευρεθούν οι
απαραίτητοι οικονομικοί
πόροι για την έναρξη των
απαραίτητων εργασιών;

Την άμεση  αποκατάσταση 
και συντήρηση του Ι.Ν Αγίου

Νικολάου – Αγία Σωτήρα 
στις Αχαρνές 

Zητά με ερώτησή του ο Βουλευτής Γ. Βλάχος 

Νέες ισορροπίες στηνΝέες ισορροπίες στην
‘’πλάστιγγα’’ ‘’πλάστιγγα’’ 

των σκουπιδιών των σκουπιδιών 
Φέρνει η εκλογή του Ηρακλή Γκότση στη θέση 
προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής 

Πρόεδρος στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττι-
κής, εξελέγη ο Ηρακλής Γκότσης, δήμαρχος

Νέας Ιωνίας (που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ), με την 3η
ψηφοφορία και με 14 ψήφους. 

Ηττήθηκε ο Δημήτρης Στεργίου- Καψάλης, δήμαρχος
Πεντέλης (πρόσκειται στη ΝΔ) που έλαβε 9 ψήφους. 

Συνολικά ψήφισαν 25 μέλη (δύο μέλη ψήφισαν λευκό).
Είχαν προηγηθεί δυο ψηφοφορίες, κατά τις οποίες έλα-

βαν 9 ψήφους ο κ. Στεργίου, 5 ψήφους ο δήμαρχος Αγ.
Αναργύρων-Καματερού Νίκος Σαράντης (πρόσκειται στο
ΠΑΣΟΚ), 5 ψήφους ο κ. Γκότσης και 4 ψήφους ο δήμαρ-
χος Αγ. Ι. Ρέντη- Νίκαιας Γιώργος Ιωακειμίδης (ΔΗΜΑΡ). 

Στη συνέχεια αποσύρθηκαν καταρχήν ο κ. Σαράντης
και στη συνέχεια ο κ. Ιωακειμίδης.

Μετά την εκλογή του, ο κ. Γκότσης ευχαρίστησε το
Σώμα για την εκλογή του και βεβαίωσε, ότι θα συνεργα-
σθεί με όλους για το καλό της Αυτοδιοίκησης.

Θα ακολουθήσει νέα ψηφοφορία για την εκλογή αντι-
προέδρου, γενικού γραμματέα και δυο μελών της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής.

Μετά την εκλογή του προέδρου, ο κ. Στεργίου δεν απο

δέχθηκε την πρόταση των «συνασπισμένων» αντιπά-
λων του να καταλάβει η παράταξή του τις δύο θέσεις των
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και αποχώρησε. Το
προεδρείο της ΠΕΔΑ στη συνέχεια διαμορφώθηκε ως
εξής: αντιπρόεδρος ο δήμαρχος Ιωάννη Ρέντη, Γιώργος
Ιωακειμίδης, γενικός γραμματέας ο δήμαρχος Αγ. Αναρ-
γύρων - Καματερού Νίκος Σαράντης και μέλη της εκτελε-
στικής επιτροπής οι Γιάννης Κασσαβός, δήμαρχος
Αχαρνών και Σωτήρης Ντούρος, δημοτικός σύμβουλος
Αχαρνών.

Οι εκλογές και οι ισορροπίες που διαμορφώνονται στην
ΠΕΔΑ έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για το μέλλον της δια-
χείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, καθώς τα 4
από τα 7 μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ
(του φορέα που διαχειρίζεται τα απορρίμματα στον
νομό) θα προέλθουν από εκλέκτορες της ΠΕΔΑ, δύο
ορίζονται από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ μία θέση
καταλαμβάνει αυτοδικαίως η περιφερειάρχης Ρένα Δού-
ρου, που για να εφαρμόσει την πολιτική της για τα απορ-
ρίμματα θα πρέπει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στην
εκτελεστική επιτροπή του ΕΔΣΝΑ.

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την
4/11/2014μ στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,
Παπαγου-Χολαργος

Ημερήσια διάταξη
Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου

Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προ-
γραμματικών Συμβάσεων Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα
Αθηνών κ. Ε. Κυπριανίδου.)

Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προ-
γραμματικών Συμβάσεων Περιφερειακής Ενότητας
Βορείου Τομέα Αθηνών.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθη-
νών κ. Γ. Καραμέρος.)

Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προ-
γραμματικών Συμβάσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτι-
κού Τομέα Αθηνών.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθη-
νών κ. Σπ. Τζόκας.)

Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προ-
γραμματικών Συμβάσεων Περιφερειακής Ενότητας Νοτί-
ου Τομέα Αθηνών.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθη-
νών κ. Χρ. Καπάταης.)

Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προ-
γραμματικών Συμβάσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανα-
τολικής Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενό-
τητας Ανατολικής Αττικής κ. Πετρ. Φιλίππου.)

Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προ-
γραμματικών Συμβάσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτι-
κής Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενό-
τητας Δυτικής Αττικής κ. Ιωάν. Βασιλείου.)

Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προ-

γραμματικών Συμβάσεων Περιφερειακής Ενότητας Πει-
ραιά.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενό-
τητας Πειραιά κ. Γ. Γαβρίλης.)

Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προ-
γραμματικών Συμβάσεων Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενό-
τητας Νήσων κ. Παν. Χατζηπέρος.)

Ορισμός  μελών  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττι-
κής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμμα-
τικών Συμβάσεων Πολιτισμικής Ανάπτυξης του Δήμου
Αθηναίων.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα
Αθηνών κ. Ε. Κυπριανίδου.)
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Ποίηση και μελωδίες 
από τη χορωδία Γυναικών 
Θρακομακεδόνων 
στο Πνευματικό Κέντρο
Εκδήλωση αφιερωμένη στην Εθνική Επέτειο της

28ης Οκτωβρίου 1940 πραγματοποιήθηκε στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων. Την εκδήλωση άνοι-
ξε ο Τελετάρχης Ανδρέας Παπαματθαίου, ο οποίος
αναφέρθηκε με λίγα λόγια στην σπουδαιότητα της
συγκεκριμένη ημέρας. Ακολούθησε με έναν σύντομο
χαιρετισμό ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός
και ο Αντιπρόεδρος του Πνευματικού Θρακομακεδό-
νων και Αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χίος. 

Η κ.Βαρβάρα Μπακάλη για άλλη μία φορά μάγεψε
απαγγέλλοντας ποιήματα, ενώ η εξαιρετική ομιλία με
θέμα: «Ελάτε να ξαναγίνουμε Έλληνες» από τον
Καθηγητή και Συγγραφέα κ. Κωνσταντίνο Καλογερά
συγκίνησε όλους όσους έδωσαν το παρών! 

Έπειτα η χορωδία Γυναικών Θρακομακεδόνων
παρουσίασε «Τραγούδια της 28ης  Οκτωβρίου». 

Στο αφιέρωμα παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Βου-
λευτής της Περιφέρειας Αττικής Θανάσης Μπούρας
και ο Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη Γιώρ-
γος Δασκαλάκης, ο δημοτικός σύμβουλος Σωτήριος
Ντούρος και άλλοι. 

Γνωρίζω το παλιό Μενίδι Γνωρίζω το παλιό Μενίδι 
Μέσα από τα μάτια του λαϊκού 
ζωγράφου Χρήστου Τσεβά

Ο  Αντιδήμαρχος Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας
Γενιάς κ. Ευστάθιος Γ. Τοπαλίδης και το Τμήμα Πολιτιστικής
Εκπαίδευσης σας ανακοινώνουν ότι με την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς θα υλοποιείται στην Πινακοθήκη το Εκπαι-
δευτικό Πρόγραμμα «Γνωρίζω το παλιό Μενίδι μέσα από τα
μάτια του λαϊκού ζωγράφου Χρήστου Τσεβά».

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται η
επίσκεψη σχολικών τμημάτων στην Πινακοθήκη κατόπιν
συνεννόησης. 

Ο αριθμός των μαθητών θα πρέπει να περιορίζεται σε 20 το
πολύ 30 μαθητές την κάθε φορά, για την καλύτερη εξυπηρέτη-
σή σας.

Η Πινακοθήκη  λειτουργεί καθημερινά από τις 9.00 έως τις
14.00. (Λιοσίων 18, έναντι του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτό-
κου). Πληροφορίες για προγραμματισμό επίσκεψης:

Δημοτική Πινακοθήκη: τηλ. 2102441888 ή
στο Γραφείο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης, τηλ.: 2132072538. 
Η Είσοδος είναι ελεύθερη.

ΠΟΙΗΜΑΠΟΙΗΜΑ
Γράφει ο ΛάτταςΓράφει ο Λάττας

Χαίρε ευημερίαΧαίρε ευημερία
άρπαξε την ευκαιρίαάρπαξε την ευκαιρία
μη ζητάς και παραπάνωμη ζητάς και παραπάνω
γιατί ο μέγας ο Θεούληςγιατί ο μέγας ο Θεούλης
θα στη ρίξει από πάνω.θα στη ρίξει από πάνω.
Πάρε φθηνό πετρέλαιο Πάρε φθηνό πετρέλαιο 
κοίτα να ζεσταθείςκοίτα να ζεσταθείς
γιατί ο χειμώνας έρχεταιγιατί ο χειμώνας έρχεται
κι απ΄την πολλή τη ζεστασιάκι απ΄την πολλή τη ζεστασιά
μπορεί και να χ...τείς!μπορεί και να χ...τείς!

Το Storefront events for Art and  Architecture σε
συνεργασία  με τον ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. και με τον Ορίζο-
ντα Γεγονότων,πραγματοποιούν σήεμρα Παρα-
σκευή 31 Οκτ μια ξεχωριστή περιβαλλοντική ξενά-
γηση στο  Ιερό Αφροδίτης (οικισμός Αφαίας) - αρχαίο
τμήμα Ιεράς Οδού - Ακτή Σκαραμαγκά - Λίμνη Ρει-
τών.

(Ραντεβού στο Μετρό Αγ.Μαρίνα στις 2μ.μ. /
2.30μ.μ. Ιερό Αφροδίτης / 3μ.μ. Ιερά οδός στο ύψος
του Copa Copana)

Ο Σύλλογος ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ με άξονα την ιστορία και
την πραγματικότητα της περιοχής θα ξεναγήσει
φίλους και συμμετέχοντας στην αρχαία ιερά Οδό,
στη λίμνη των Ρειτών (Κουμουνδούρου) και στην
Ακτή Σκαραμαγκά.

Στην έναρξη της διαδρομής μας στο Ιερό Αφροδί-
της (Ντουλαπάκια): Ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος
στήνει ένα προσωρινό αφιερωματικό γλυπτό και η
Χαρίκλεια Χάρη παρουσιάζει την περφόρμανς
"Οφηλία ΙΙ" από τις "Ονειροπωλήσεις ενός Μοναχι-
κού Περιπατητή".

Σε συνεργασία με τον Ορίζοντα Γεγονότων
Κεραμεικός: Δημόσιο Σήμα, 7μ.μ.

Ανάγνω-
ση του
Επιταφίου
Λόγου του
Π ε ρ ι κ λ ή
στο σημείο
που εικάζεται οτι έγινε η αρχική του εκφώνιση από
τον Περικλή.

Συζήτηση με θέμα "η Πόλη των Αθηνών είμαστε
εμείς οι Αθηναίοι"

Κεραμεικός: Ορίζοντας Γεγονότων (Κεραμεικού
88), 8μ.μ.

Στο φιλόξενο αυτοδιαχειριζόμενο χώρο του Ορίζο-
ντα Γεγονότων, θα παρακολουθήσουμε την εικαστι-
κή εγκατάσταση ταξίδι του Ορίζοντα με θέμα "Αόρα-
τα Νησιά" και το αντίστοιχο ταξίδι του σε ελληνικά
νησιά. Αφορμή του ταξιδιού η νομοθεσία περί αιγια-
λού.

Συμμετοχικό εργαστήριο και brainstorming με ιδέες
και προτάσεις περιβαλλοντικής στρατηγικής (Συντο-
νισμός Ορίζοντας Γεγονότων, NonPlan Architectural
Lab)

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ 
«Φθινοπωρινό απόγευμα» με τον OIKO.ΠΟΛΙ.Σ. 
και την ομάδα ΜΙΚΡΟΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η Εν́ωση Γονεών Δημ́ου Αχαρνων́ και το Παραρ́τημα
της  Αντικαρκινικης́  Αχαρνών  συνδιοργανων́ουν ημερίδα 
με θεμ́α : «ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Η Εν́ωση Γονεών Δημ́ου Αχαρνων́ και το Παραρ́τημα Αχαρνων́
της Ελληνικης́ Αντικαρκινικης́ Εταιρειάς, συνδιοργανων́ουν
εκδηλ́ωση στις 15 Νοεμβριόυ 2014 και ωρ́α 7:00 μ.μ. στην
αιθ́ουσα εκδηλωσ́εων του Δημαρχειόυ Αχαρνων́ με θεμ́α :
«ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Στα πλαισ́ια της εκδηλ́ωσης αυτης́, στο ισογ́ειο του Δημαρχειόυ
θα πραγματοποιηθει ́Εκ́θεση Ζωγραφικης́, με ερ́γα απο ́μαθητ́ριες
και μαθητες́ της Γ’ Δημοτικου ́με θεμ́α : «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΙΣ
ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ»

Για τις ζωγραφιες́ τους τα παιδια ́θα πρεπ́ει να χρησιμοποιησ́ουν ακουαρελ́α μεγεθ́ους Α4 και να αναγραψ́ουν το
ονοματεπων́υμο ́τους καθως́ και το ον́ομα του σχολειόυ τους, στην κατ́ω δεξια ́πλευρα ́του ερ́γου.

Υπευθ́υνοι για την συλλογη ́τους οριζ́ονται οι Συλ́λογοι Γονεών & Κηδεμον́ων, οι οποιόι και θα πρεπ́ει να τις
παραδωσ́ουν στην Εν́ωση Γονεών, Μητρομαρ́α 24. Καταληκτικη ́προθεσμιά υποβολης́ των ζωγραφιων́ ειν́αι η 5η
Νοεμβριόυ 2014. Θα δοθουν́ αναμνηστικα ́σε ολ́ους τους μαθητες́ που θα συμμετεχ́ουν και θα κληρωθουν́ δωρ́α.

Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών
στη γραμμή Αθήνα - Θήβα και αντίστρο-
φα με κόστος 100 ευρώ καθιερώνει η

ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχο

της κάρτας να μετακινείται ελεύθερα με τον Προα-
στιακό Αθηνών στο κομμάτι Πειραιάς- ΣΚΑ-
Μαγούλα- Κορωπί- Αεροδρόμιο, με μέγιστο χρο-
νικό διάστημα 24 ώρες από την άφιξη στην
Αθήνα ή αντίστοιχα 24 ώρες πριν την αναχώρη-
ση από Αθήνα προς Θήβα.

Η κάρτα ισχύει για τη 2η θέση των αμαξοστοι-
χιών.

Εκτιμάται ότι, με τη συγκεκριμένη κάρτα μειώνε-
ται το κόστος μετακίνησης των συχνών επιβατών
μεταξύ Αθήνας και Θήβας καθώς η πλήρης τιμή 

με αμαξοστοιχία Inter City μεταξύ Αθήνας -
Θήβας ανέρχεται σε 12,9 ευρώ ανά διαδρομή.
Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό
κοινό μπορεί να απευθύνεται στον Σιδηροδρομι-
κό Σταθμό της Θήβας ή να καλεί στον αριθμό
14511 ή να επισκέπτεται την ιστοσελίδα
www.trainose.gr.

Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών 
στη γραμμή Αθήνα - Θήβα από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Δυνατότητα στον κάτοχο της κάρτας να μετακινείται ελεύθερα με τον Προαστιακό  
στο κομμάτι  ΣΚΑ- Μαγούλα- Κορωπί- Αεροδρόμιο,
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Συνεχίζεται στον δήμο Φυλής η
προσπάθεια εξωραϊσμού των
Παιδικών Σταθμών Άνω Λιο-

σίων. Τα συνεργεία του Δήμου
Φυλής, επικεντρώνουν  την προσο-
χή τους στους αύλειους χώρους,
αλλά και σε εξωτερικούς χώρους
που γειτνιάζουν με τους Παιδικούς
Σταθμούς. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Παι

δικός Σταθμός του Αγίου Νικολάου, 
όπου τα συνεργεία του Δήμου προ-

χώρησαν, το πρωί της Τετάρτης, 29
Οκτωβρίου, στην αποψίλωση και
στον καθαρισμό ολόκληρου του οικο-
δομικού τετραγώνου, που περικλείει
τον Παιδικό Σταθμό. 

Έτσι ο χώρος είναι, πλέον, ασφα-
λής για τα παιδιά, αλλά και τους
γονείς τους, που θα τον επισκεφθούν 

στον Αγιασμό που θα πραγματο-
ποιηθεί σήμερα Παρασκευή και ώρα
9 το πρωί. Στο μεταξύ, εχθές έγινε ο
Αγιασμός στο 2ο Παιδικό Σταθμό,
ενώ θα ακολουθήσει ο Αγιασμός στον
Βρεφικό της Λίμνης, την Τρίτη, 4
Νοεμβρίου και ώρα 9 το πρωί. 

Τις ευχαριστίες του στα συνεργεία
του Δήμου Φυλής που πραγματο-
ποιούν τον εξωραϊσμό στους Παιδι

κούς Σταθμούς εξέφρασε ο Πανα-
γιώτης Καμαρινόπουλος, ο οποίος
δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη
συμβολή των Αντιδημάρχων Δημή-
τρη Καμπόλη και Μιχάλη Οικονομά-
κη, οι οποίοι, όπως χαρακτηριστικά
δήλωσε, βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή της μάχης, για την υποδειγ-
ματική λειτουργία των Παιδικών
Σταθμών Άνω Λιοσίων.  

Επιστολή στο
Σ ω μ α τ ε ί ο
Παραγωγών

και Εμπόρων Λαϊκών
Αγορών, Δυτικής Αττι-
κής «Άγιος Γεράσι-
μος», απέστειλε ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος
Μελετίου εκφράζοντας τις θερμές του
ευχαριστίες  για τη γενναία στήριξη του
Κοινωνικού έργου του Δήμου.

Παραθέτουμε την επιστολή 

Αξιότιμοι, Κύριε Πρόεδρε
και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

με την παρούσα επιστολή μου, επι-
τρέψτε μου να σας ευχαριστήσω και
γραπτώς, για τη γενναία στήριξη του
Κοινωνικού έργου του Δήμου μας.

Η προσφορά
σας, περίπου δεκα-
οχτώ (18) τόνων
τροφίμων παντός
είδους (αυγά, λαχα-
νικά, φρούτα,
όσπρια), που δια-

νεμήθηκαν σε 300 και πλέον οικογένειες
Συμπολιτών μας, την Κυριακή 19 Οκτω-
βρίου, απ΄ τα Γραφεία του Σωματείου
σας, επειδή ανακούφισε και ενδυνάμω-
σε τον αγώνα επιβίωσης πολλών
Συνανθρώπων μας, αξίζει δημόσιου
επαίνου.

Είμαι βέβαιος ότι, η συνεργασία
αυτή θα συνεχιστεί, στηρίζοντας την κοι-
νωνική συνοχή και το παράδειγμα αλλη-
λεγγύης που καταθέτει το Σωματείο σας,
θα εξακολουθήσει να προτρέπει όλους
μας για κοινωνική προσφορά.

Το Σωματείο Παραγωγών και Εμπόρων Λαϊκών Αγορών, Δυτικής
Αττικής «Άγιος Γεράσιμος» ευχαριστεί ο δήμαρχος Ασπροπύργου 

Για τη γενναία στήριξη του Κοινωνικού έργου του Δήμου.

Συνεχής η προσπάθεια για τον ευπρεπισμό και την 
καθαριότητα στους Παιδικούς Σταθμούς Άνω Λιοσίων

««True Leader» True Leader» αναδείχτηκε αναδείχτηκε 
η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ 

Διακρίθηκε για τις υψηλές αποδόσεις της και 
τη συνολική της πορεία κατά τη διάρκεια του 2013 

ΟΤΙΤΑΝ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις
κορυφαίες εταιρίες στην Ελλάδα για το
2013, καθώς μέσα σε  δυσχερές κλίμα και

με την κατασκευαστική δραστηριότητα να παραμέ-
νει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, η Εταιρία αύξη-
σε την παραγωγή της και παρουσίασε βελτίωση
στα αποτελέσματά της. 

Ο θεσμός True Leaders, που διοργανώνεται από
την ICAP Group για τέταρτη συνεχή χρονιά, αξιο-
λογεί και αναγνωρίζει (χωρίς κατάταξη) Εταιρίες

και Ομίλους σε όλους τους κλάδους της οικο-
νομίας που πληρούν ταυτόχρονα τέσσερα (4)
συγκεκριμένα αντικειμενικά και μετρήσιμα κρι-
τήρια. 

Η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ βραβεύεται
για δεύτερη φορά.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ παραμένει προσηλωμένος στο
όραμά του να είναι μία πολυπεριφερειακή τσιμε-

ντοβιομηχανία που συνδυάζει την υγιή επιχειρη-
ματικότητα με την αποδοτικότητα και ποιότητα σε
όλους τους τομείς, σεβόμενος ταυτόχρονα τον
άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ανα-
γνωρίσεις σαν και αυτήν ενδυναμώνουν το σύνολο
του ανθρώπινου δυναμικού μας, ώστε να συνεχί-
σουμε το δρόμο της «διαρκούς βελτίωσης».

Η Πρόεδρος, Γιάννα Ρήγα, του ΝΠΔΔ
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού
«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων,
καλεί τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας να συμ-
μετάσχουν ΔΩΡΕΆΝ στα προγράμματα
επιμόρφωσης των ΚΕΕ του Υπουργείου
Παιδείας τα οποία θα διοργανωθούν
στους χώρους των ΚΑΠΗ του Δήμου
Μεγαρέων.

Θεματικά πεδία:
Ποιότητα ζωής-περιβάλλον
Περιβάλλον και καθημερινή ζωή
Οικολογικές λύσεις για το σπίτι
Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατρο-

φής
Αγωγή υγείας-πρώτες βοήθειες
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερι-

κών χώρων
Νέες Τεχνολογίες   
Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία
Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις

Διαχείριση
διαπ ροσω-
πικών σχέ-
σεων

Πολιτισμός
και τέχνη

Άθληση στην Τρίτη ηλικία
Προληπτική ιατρική για την Τρίτη ηλικία
Τοπική ιστορία
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 10

Νοεμβρίου και ώρες 10-12μμ στα κάτωθι
ΚΑΠΗ:

ΚΑΠΗ Μεγάρων υπεύθυνη υπάλληλος
Ταντσιοπούλου Ελένη τηλ 22960-80150

ΚΑΠΗ Ν.Περάμου – Αγ. Παντελεήμονα
υπεύθυνη υπάλληλος Καστρινάκη Λίνα
τηλ.22960-34876

ΚΑΠΗ Κινέτας υπεύθυνη υπάλληλος
Κουτρουμάνου Δέσποινα   τηλ.22960-
65700

Δήμος Μεγαρέων: 
Δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης 
για άτομα Τρίτης Ηλικίας



Α.Δ.Α.: 6ΙΣΞΩ62-0ΛΛ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΤΠΑ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση και δημι-
ουργία χώρων πρασίνου στην
οδό Γεωργίου Παπανδρέου και
σε πλησίον κοινόχρηστους
χώρους
Προμελέτη με Α.Μ. 57/2014
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αρ.Πρωτ.: 38336/22-10-2014  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων -
ΚαματερούΔιακηρύσσει ότι την

16η Δεκεμβρίου 2014
(16/12/2014) ημέρα Τρίτη και

ώρα λήξης της παραλαβής των
προσφορών 10:00 π.μ. θα διε-
ξαχθεί ανοιχτός διαγωνισμός με
το σύστημα υποβολής προσφο-
ρών Μελέτη και Κατασκευή με

κατ’αποκοπή εργολαβικό αντάλ-
λαγμα και αξιολόγηση της Τεχνι-
κής Προσφοράς, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ. δ & άρθρο 8  του

Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), σε σφραγισμέ-
νο και αριθμημένο έντυπο της

Υπηρεσίας, για την εκτέλεση του
έργου «Διαμόρφωση και δημι-
ουργία χώρων πρασίνου στην
οδό Γεωργίου Παπανδρέου και

σε πλησίον κοινόχρηστους
χώρους» σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), προϋ-

πολογισμού δαπάνης
3.539.325,00ΕΥΡΩ συμπεριλαμ-
βανομένου του φ.π.α.23%, σύμ-
φωνα με την υπ’αριθμόν 352/14-
10-14 (ΑΔΑ 7Λ0ΞΩ62-Ρ58) από-
φαση Δ.Σ. εγκεκριμένη προμελέ-

τη που έγινε από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου. Το έργο
χρηματοδοτείται από το Ευρω-

παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνι-
κούς Πόρους στα πλαίσια του

ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π.Δ.Ε.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική

Επιτροπή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,
οδός Λ.Δημοκρατίας 61 την παρα-
πάνω ημέρα και ώρα, ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Το έργο συντίθεται από τις ακό-
λουθες κατηγορίες εργασιών: 

α)κατηγορία οικοδομικά, με προϋ-
πολογισμό 1.021.525,00€,
β)κατηγορία ηλεκτρομηχανολογι-
κά, με προϋπολογισμό
1.597.000,00€, και γ)κατηγορία
πρασίνου, με προϋπολογισμό
258.975,00€.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
α)ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμο-
νωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-
γραμμένοι στο ΜΕΕΠ στην 2η και
άνω τάξη για έργα κατηγορίας
οικοδομικά, στην 3η και άνω τάξη
για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχα-
νολογικά και στην Α2 και άνω τάξη
για έργα πρασίνου, β)προερχόμε-
νοι από κράτη στα οποία τηρού-
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνω-
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους κατα-
λόγους αυτούς και σε τάξη και
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλού-
μενες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π., γ)προερχόμενοι από
ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη. 
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία
ορίζεται εγγύηση συμμετοχής
συνολικού ποσού 57.550,00Ευρώ
(2%) του προϋπολογισμού, η
οποία θα παρέχεται προς τον
Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματε-
ρού και θα ισχύει τουλάχιστον
μέχρι  τις 15-11-2015. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι
δέκα (10) ημερολογιακοί μήνες
από την ημερομηνία υποβολής
τους.
Η διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπό-
δειγμα ενιαίου τύπου Β΄. 
Τα συμβατικά τεύχη και η διακήρυ-
ξη της δημοπρασίας είναι διαθέσι-
μα από τις 31-10-2014 μέχρι και
την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2014,
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρε-
σίας του Δήμου, Λ.Δημοκρατίας
61 Αγιοι Ανάργυροι, καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από 9:00π.μ. έως και
2:00μ.μ. (τηλ. 2102634445). Για
την παραλαβή των τευχών, οι
ενδιαφερόμενοι θα αναλάβουν την
αναπαραγωγή των τευχών με δική
τους δαπάνη και επιμέλεια.

Αγιοι Ανάργυροι, 22 Οκτωβρίου
2014    

ο Αντιδήμαρχος της Τεχνικής
Υπηρεσίας

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
 ΑΛΕΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ  ΚΑΙ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Π.Γ. ΣΥΡΙΖΑ 

ΣΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10 ΣΤΙΣ 7:00 ΜΜ
ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

γ) Για οφειλές από
5.000,01 ευρώ μέχρι
10.000,00 ευρώ σε σαρά-
ντα οκτώ (48) δόσεις, με
απαλλαγή κατά ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%)
από τις κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε.
προσαυξήσεις εκπρόθε-
σμης καταβολής και των
προστίμων.

δ) Για οφειλές από
10.000,01 ευρώ μέχρι
20.000,00 ευρώ σε εβδο-
μήντα δύο (72) δόσεις, με
απαλλαγή κατά ποσοστό
τριάντα τοις εκατό (30%) από τις
κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των
προστίμων.

ε) Για οφειλές από 20.000,01
ευρώ και πάνω σε εκατό (100)
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσο-
στό δέκα τοις εκατό (10%) από τις
κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των
προστίμων.

Είναι δυνατή η καταβολή των
οφειλών σε λιγότερες των ανωτέρω
προβλεπόμενων δόσεων ύστερα
από σχετική αίτηση του οφειλέτη Οι
δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες
πλην της τελευταίας, που μπορεί

να είναι μικρότερη των υπολοίπων
και επιβαρύνονται με προσαυξή-
σεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι
οποίες υπολογίζονται με βάση το
ισχύον επιτόκιο αναφοράς για
πράξεις αναχρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
κατά την ημερομηνία της αίτησης
υπαγωγής (σήμερα 0,25%) πλέον
οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετη-
σίως υπολογισμένο, το οποίο και
παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη
διάρκεια της ρύθμισης.

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται
στη παρούσα ρύθμιση:

α) οφειλές από κάθε είδους πρό-
στιμα αυθαίρετων κατασκευών,

β) οφειλές υπαγόμε-
νες σε καθεστώς ειδικό-
τερων, ευνοϊκότερων
προβλέψεων περί
καταβολής σε
δόσεις…» (π.χ. εισφο-
ρά σε χρήμα των ιδιο-
κτητών ακινήτων για
ένταξη στο σχέδιο
πόλης κατά το π.δ.
5/86).

Σκοπός των ως άνω
διατάξεων είναι η επιτά-
χυνση των διαδικασιών
είσπραξης ληξιπρόθε-

σμων οφειλών προς δήμους και για
αυτό  παρέχονται σημαντικά κίνη-
τρα-διευκολύνσεις  προς τους οφει-
λέτες για την άμεση και συστηματι-
κή εξόφληση των οφειλών τους .

Για το σκοπό αυτό,   καλούμε
όλους τους δημότες και μη, που
έχουν οφειλές προς το Δήμο
Ασπροπύργου, να απευθυν-
θούν στην  Οικονομική Υπηρεσία
–   Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
(τηλ. 213 2006466, Κο Σπύρο
Λιάκο) για να ενημερωθούν και να
επωφεληθούν της δυνατότητας
που παρέχεται και να ρυθμί-
σουν, ευνοϊκά για αυτούς, τις ληξι-
πρόθεσμες οφειλές τους.

ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΕΕΧΧΘΘΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΥΥΠΠΕΕΣΣ
Στάση εργασίας και συγκέντρωση 
των εργαζομένων στους δήμους 
Συγκέντρωση ενάντια στον  επανέλεγχο των συμβάσεων και τις απολύσεις πραγματοποίησαν χθες το κλαδικό

Συνδικάτο ΟΤΑ και σωματεία σε δήμους της Αττικής, στο υπουργείο Εσωτερικών, στην πλατεία Κλαυθμώνος. Οι
συγκεντρωμένοι ζήτησαν συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλο, η οποία ωστόσο δεν
έγινε, ύστερα από διάφορα προσχήματα από την πλευρά του υπουργού. Το γεγονός καταγγέλθηκε στη συγκέ-
ντρωση.

Επίσης, έγινε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ το Σάββατο 1η Νοέμ-
βρη και τονίστηκε η ανάγκη ακόμα εντονότερης ενημέρωσης των εργαζομένων στους δήμους, με στόχο την κλι-
μάκωση του αγώνα τόσο ενάντια στις απολύσεις όσο και ενάντια στον επανέλεγχο των συμβάσεων.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κινητοποίηση, έγινε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη
του ωραρίου, στην οποία συμμετείχαν το κλαδικό Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής και τα Σωματεία Εργαζομένων Δήμων
Ελευσίνας - Ασπροπύργου - Μάνδρας, Ηλιούπολης, Παλαιού Φαλήρου, Πετρούπολης, Λυκόβρυσης - Πεύκης,
Καισαριανής, Φυλής και Αγίων Ανάργυρων - Καματερού.

Αυτά είναι τα τέλη Αυτά είναι τα τέλη 
κυκλοφορίας για το 2015κυκλοφορίας για το 2015

ΜΜ ετά από τα
εκκαθαρι-
στικά του

ΕΝΦΙΑ έρχεται η ώρα
γι αυτή των τελών
κυκλοφορίας των
οχημάτων για το
2015, αφού από το

Σάββατο 1 Νοεμβρίου και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου οι
κάτοχοι ΙΧ και μοτοσυκλετών θα μπορούν να μπουν
στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxis για να
εκτυπώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2015.

Οσοι δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μπορούν
με την άδεια κυκλοφορίας και τον Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου να μεταβούν στις τράπεζες και να πληρώ-
σουν απευθείας τα τέλη κυκλοφορίας και να παραλά-
βουν τη σχετική απόδειξη. 

Σημειώνεται ότι τα ποσά που θα πληρώσουν οι οδη-
γοί δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, ενώ η
κυβέρνηση προσδοκά έσοδα ύψους 1 δισ. ευρώ από
τα τέλη κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, τα τέλη κυκλοφορίας για το 2015 με βάση
τα κυβικά του κάθε Ι.Χ. και την εκπομπή ρύπων δια-
μορφώνονται ως εξής:

Από 51 έως 300 κυβικά εκατοστά, 22 ευρώ
Από 301 έως 785 κ.ε., 55 ευρώ.
Από 786 έως 1.071 κ.ε. 120 ευρώ.
Από 1.072 έως 1.357 κ.ε. 135 ευρώ.
Από 1.358 έως 1.548 κ.ε. 240 ευρώ.
Από 1.549 έως 1.738 κ.ε. 265 ευρώ.
Από 1.739 έως 1.928 κ.ε. 300 ευρώ.
Από 1.929 έως 2.357 κ.ε. 660 ευρώ.
Από 2.358 έως 3.000 κ.ε. 880 ευρώ.
Από 3.001 έως 4.000 κ.ε. 1.000 ευρώ.
Από 4.001 κ.ε. και άνω 1.320 ευρώ.
Οχήματα με ταξινόμηση από 1/11/2010 (με βάση τις

εκπομπές ρύπων)

Από 0 - 100 (γραμμάριο ανά χιλιόμετρο) μηδενικό
κόστος.

Από 101 - 120 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 0,90 ευρώ.
Από 121 - 140 (γρ./χλμ.) 1,10 ευρώ.
Από 141 - 160 (γρ./χλμ.) 1,70 ευρώ.
Από 161 - 180 (γρ./χλμ.) 2,25 ευρώ.
Από 181 - 200 (γρ./χλμ.) 2,55 ευρώ.
Από 201 - 250 (γρ./χλμ.) 2,80 ευρώ.
Ανω των 251 (γρ./χλμ.) 3,40 ευρώ.
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Όλοι στον αγώνα
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ – ΑΕΚ

Κάλεσμα στον
κόσμο του
Α Χ Α Ρ Ν Α Ϊ Κ Ο Υ
απευθύνει η Διοίκηση της ΠΑΕ για τον αγώνα της
Κυριακής 2/11 απέναντι στην ΑΕΚ που θα πραγ-
ματοποιηθεί στο γήπεδο της Ριζούπολης, στις
15:00. 

Να ενημερώσουμε πως η διάθεση των εισιτηρίων
έχει ξεκινήσει από τα γραφεία της ομάδας στο
Δημοτικό Γήπεδο των Αχαρνών. Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια από
τις 09:00-14:00 και από τις 17:00-20:00 ενώ οι
τιμές είναι 10€ και 20€. 

Να είστε όλοι εκεί για να στηρίξετε την προσπά-
θεια της ομάδας μας! 

00-01****:
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

2-3
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 7-2

02-03****:

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ- ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ 0-2

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 3-2

ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ 2-2

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α-ΑΟ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2-0
Α Μ Π Ε Λ Α Κ Ι Α Κ Ο Σ -

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 2-5
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β -ΑΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ 12-0
ΔΥΝΑΜΗ-ΣΑΛΠΕΑΣ 1-2

04-05***:
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

2-2
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 6-0
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ-

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ 3-0
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α-ΑΟ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2-11
Α Μ Π Ε Λ Α Κ Ι Α Κ Ο Σ

ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2-0
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β-

ΒΥΖΑΣ 2-2
ΔΥΝΑΜΗ-ΣΑΛΠΕΑΣ 0-1
SOCCERLAND-MEGARA SC

4-1

06-07***:
ΑΡΓΩ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ 0-6
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α-ΑΟ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 3-9
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣΒ -

ΒΥΖΑΣ 3-2

ΔΥΝΑΜΗ-ΣΑΛΠΕΑΣ 1-4
SOCCERLAND-MEGARA SC

6-3

08-+****:
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β -

ΒΥΖΑΣ 3-0
SOCCERLAND-MEGARA SC

0-3

4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Το Σαββατοκύριακο θα διεξα-
χθεί η 4η αγωνιστική:

ΜΕΓΑΡΑ SPORT CLUB -

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ -

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
SOCCERLAND -

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α'
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΝΕΑ

ΠΕΡΑΜΟΣ
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ -

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β'
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ -

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΣΑΛΠΕΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ -

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
SUPERBALL - ΔΥΝΑΜΗ

ΑΣΠΡ/ΓΟΥ

Open West Attica Soccer Stars:
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΈΘΝΙΚΗ:
Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟ 
ΚΡΑΝΙΔΙ
Συνεχίζεται την Κυριακή η 4η αγωνιστική το

πρωτάθλημα μπάσκετ στην Γ'Εθνική κατηγο-
ρία. Ο Μανδραικός υποδέχεται στις 17:00 στο
κλειστό Μάνδρας το Κρανίδι.Αναλυτικά οι αγώ-
νες και οι διαιτητές:

1ο ΚΓ Μάνδρας 17.00 Μανδραϊκός-Κρανίδι
Βαλούρδος-Ροδίτης (Μπουρνάς)

Β’ Κλ. Ιλίου 17.00 Ένωση Ιλίου-Κεραυνός Αιγί-
ου Γιαννακουδάκης-Μαρίγλη (Παπαδόπουλος
Στ.)

Ν.Πεντέλης 17.00 Πεντέλη-Ερμής Περ. Παυ-
λόπουλος-Αντωνίου (Λημνιάτης)

2ο Λύκ. Αμαρουσίου 17.00 ΝΊΚΗ Αμαρ.-Ακά-
δημος Μπανασάκης-Χατζημάρκος (Σταματό-
πουλος)

Κορίνθου 17.00 Απόλλων Αρχ. Κορ.-Προμηθέ-
ας Χαλ. Λουκαράκης-Ντάνος (Ζάρκος)

Π. Αλεξιώτισσας 17.00 Έσπερος-Νήαρ Ηστ

Ζέρβας-Σταθόπουλος (Σοφιανοπούλου)
Ν.Περκίζας 14.00 Χαλάνδρι-Ζάκυνθος Λιό-

τσος-Τζαμάκου (Αλετράς)

Α/1:  ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΟΛΟΣΣΣΟ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Δύσκολη έξοδο για τον Πανε-
λευσινιακό που σε αγώνα
τελικός θα αγωνιστεί το Σάβ-
βατο στην Ρόδο(Βενετόκλειο
(17:00)  με τον Κολοσσό.
Ο διεθνής Πατρινός (και για

πολλούς καλύτερος Έλληνας
διαιτητής) Χρήστος Χριστο-
δούλου θα είναι πρώτος διαι-
τητής στο παιχνίδι . Μαζί του
θα είναι ο Κυριάκος Ταβουλα-
ρέας (Κ.Ν. Πελοποννήσου) και
ο Παναγιώτης Διαμαντής
(Αχαΐας- Ηλείας), ενώ κομισά-
ριος θα είναι ο Δημήτρης Κου-
νελλές. 
Εν τω μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες της

στήλης η Ελευσίνα είναι έτοιμη να αλλάξει
σελίδα μετά από πολλά χρόνια. Ο Γιώργος
Σκαραφίγκας είναι έτοιμος να αποχωρήσει

από τον πάγκο της ομά-
δας και ο Αρης Λυκο-
γιάννης είναι το φαβορί
για την ανάληψη της
τεχνικής ηγεσίας.
Πρόκειται για μία εξέ-

λιξη που σίγουρα θα
συζητηθεί, αφού Πανε-
λευσινιακός και Σκαρα-
φίγκας πορεύτηκαν
μαζί από τη Γ” Εθνική
ως την Α1. Οι πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι
η το διαζύγιο είναι
δεδομένο και απομένει
να υπάρξουν και οι

ανακοινώσεις. Στο επόμενο ματς θα εκτελέσει
χρέη χεντ κόουτς ο Τσαουσίδης και εν συνε-
χεία θα αναλάβει ο διάδοχος, με τον Λυκο-
γιάννη να είναι ο βασικός υποψήφιος.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr
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Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές και οι βοηθοί των αγώνων
της σούπερ λίγκας της 9ης αγωνιστικής.Αναλυτικά:

Σάββατο 1/11
Πλατανιάς-ΠΑΣ Γιάννινα (15:00)
Διαιτητής: Κομίνης (Θεσπρωτίας)
Βοηθοί:  Καρατζίκας (Αθηνών), Σταθόπουλος (Ηλείας)
Τέταρτος:  Παππάς (Αθηνών)

Βέροια-Πανιώνιος (17:15)
Δαιτητής: Κουτσιάφτης (Άρτας)
Βοηθοί:  Δημητριάδης (Μακεδονίας), Καύχολγου

(Θεσπρωτίας)
Τέταρτος:  Αμπάρκιολης (Καβάλας)

Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός (19:30)
Διαιτητής: Σπάθας (Πειραιά)
Βοηθοί:  Σωτηρόπουλος (Αχαΐας), Κοντιζάς (Πειραιά)
Τέταρτος: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κυριακή 2/11
Εργοτέλης-ΠΑΟΚ (15:00)
Διαιτητής: Δημητρόπουλος (Φθιώτιδας)
Βοηθοί:  Φραγκιαδάκης (Δωδεκανήσου), Καμπούρης

(Εύβοιας)
Τέταρτος: Γιάχος (Χίου)

Νίκη Βόλου-Κέρκυρα (17:15)
Διαιτητής: Τοπούζης (Θράκης)
Βοηθοί:  Τσολάκης (Αθηνών), Παστρωμάς (Δυτ. Αττι-

κής)
Τέταρτος: Λιαχούδης (Μακεδονίας)

Πανθρακικός-ΟΦΗ (17:15)
Διαιτητής: Ιωαννίδης (Αργολίδας)
Βοηθοί: Γκάγκας (Λάρισας), Σίπκας (Πέλλας)
Τέταρτος: Αρετόπουλος (Τρικάλων)

Παναιτωλικός- SKODAΞάνθη (17:15)
Διαιτητής: Θάνος (Γρεβενών)
Βοηθοί:  Τάτσης (Ηπείρου), Γεωργιάδης (Κοζάνης)
Τέταρτος: Τριτσώνης (Αθηνών)

Παναθηναϊκός-Ατρόμητος (19:30)
Διαιτητής: Στυλιαράς (Αιτωλοακαρνανίας)
Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας), Δημητριάδης

(Καστοριάς)
Τέταρτος: Βοσκάκης (Ρεθύμνου)

Δευτέρα 3/11
ΑΕΛ Καλλονής-Λεβαδειακός (19:30)
Διαιτητής: Δασκαλόπουλος (Κορινθίας)
Βοηθοί:  Καρσιώτης (Κορινθίας), Αναστόπουλος

(Αρκαδίας)
Τέταρτος: Κύζας (Δράμας)

ΕΣΚΑΝΑ:  ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ ΕΣΚΑΝΑ και την ΚΕΔ ΕΣΚΑ
οι διαιτητές κριτές και κομισάριοι των ομάδων της Δυτικής
Αττικής. Αναλυτικά:

ΣΑΒΒΑΤΟ 01/11.14 
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α 
ΚΛ. ΑΝΔ. ΔΑΣΚΑΛ ΕΛΕΥΣ 13.30 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ -

ΑΟΝΑ ΚΟΡ Α Γκανής Ι Σιαμίδης Μοσκόβης Παπαδάτος
Β΄ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
ΑΝ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 19.00 ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΟΡ Β2 Μέλης Κανάβη Κοντοθανάσης
ΑΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 17.30 ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ -ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΝΕΑΝ 2 Μέλης Κανάβη Κοντοθανάσης
ΠΑΙΔΕΣ -ΕΦΗΒΟΙ 
ΚΛ. ΔΗΜ. ΓΛΥΦ ΠΑΠΑ 21.30 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ

Ε Β Γκανής Α Σιαμίδης Ζερίτης Α Ζερίτη Ε

ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ. ΣΑΛ 18.00 ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ -ΕΝ.
ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ Π Γ Πέππας Καραγεωργόπουλος
Κουτσομήτρος

ΚΛ. ΕΛΕΣΥΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ 11.30 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ -
ΓΑΣΕ Π Γ Πέππας Μοσκόβης Παπαδάτος

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.14
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 20.00 ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α1 ΓΥΝ Παπαδόπουλος Μπουλινάκης Παπα-
δάτος Καραγεωργόπουλος Κουτσομήτρος

ΠΑΙΔΕΣ ΕΦΗΒΟΙ 
ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 14.30 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡ. ΕΝ.

ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡ Ε Γ Μέλης Καρουμπής Μούλτση
ΚΛ. ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ 14.00 ΕΝ. ΑΜΦΙΑΛΗΣ -ΝΕ

ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ Ε Γ Σταγιάνος Γουζούασης Λέκου
ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ 13.30 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ Ε Γ Πέππας Πάλλας Λαρόζα

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ο ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΝΩΛΑΔΑ

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΣΤΟ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ  Ο ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟ

Επιστροφή σε δράση την
Κυριακή το πρωτάθημα στην
Γ'Εθνική κατηγορία με την 5η
αγωνιστική. Αναλυτικά:

Καλαμάτα – Πανελευσινιακός
Μακρυπόδης, Γκοτσόπουλος,

Οικονόμου (Αχαΐας)

Εκδρομή οι φίλαθλοι του Πανε-
λευσινιακού στην Καλαμάτα

Ο σύνδεσμος φιλάθλων της
ομάδας «Σταχυοφόροι» διοργα-
νώνουν εκδρομή για την Καλαμά-
τα, προκειμένου να ενισχύσουν
την προσπάθεια των παικτών
του Κώστα Παρθενίου για τη νίκη

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο Σ.Φ ΣΤΑΧΥΟΦΟΡΟΙ διοργα-

νώνει εκδρομή για την εκτός
έδρας αναμέτρηση με την
ΚΑΛΑΜΑΤΑ την Κυριακή
02/11/2014.Τιμή συμμετοχής 10

ευρώ. Ώρα αναχώρησης 11:30.
Περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του συνδέσμου (Επισμη-
ναγού Νέζη 36),καθημερινά από
τις 18:00 έως τις 21:00.

ΑΟ Λουτράκι – Μανδραϊκός
Καλογεράκος (Ζακύνθου),

Καραλής (Ηλείας), Γκαβέρας
(Αχαΐας)

Αστέρας Μαγούλας – Ζακυνθια-
κός

Γιαννόπουλος, Δημογέροντας,
Τριανταφύλλου (Αρκαδίας)

Δόξα Μανωλάδας – Βύζας
Μεγάρων

Νικολόπουλος, Αδαμόπουλος
(Μεσσηνίας), Σταματάκος (Λακω-
νίας)

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ (9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ (9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο η
Δυτική Αττική με αγώνες στην Α' και Β΄κατηγο-
ρία.Αναλυτικά:

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5η αγωνιστική)
ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ:  ΑΤΤΑΛΟΣ -

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΑΙΑΣ  -

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ:  ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΚΡΙΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΘΝΙΚΟΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ: ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ -

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ: ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ -

ΕΛΠΙΔΑ 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: ΖΩΦΡΙΑ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(5η αγωνιστική)
Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ -

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ -

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΙΚΑΡΟΣ -
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ 2014-15 (2η αγωνιστι-
κή) ΣΑΒΒΑΤΟ

Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ
ΕΝΩΣΗ - ΒΥΖΑΣ(11:00)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.(11:00)

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟ:  ΛΕΩΝ - ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ(12:00)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 2014-15 (2η αγωνι-
στική) Σάββατο(13:00)

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

Κυριακή(11:000
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΒΥΖΑΣ -

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

ΕΠΣΔΑ: ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
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Χρ. Σταϊκούρας: 
Μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

οι αμοιβές στις Ανώνυμες
Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ

Αποκλειστικά από το
σύστημα της Ενιαίας
Αρχής Πληρωμών, θα διε-
νεργηθεί η καταβολή
όλων ανεξαιρέτως των
αμοιβών και αποδοχών
του προσωπικού των Ανωνύμων Αναπτυξιακών Εται-
ρειών των ΟΤΑ, σύμφωνα με διευκρινίσεις του  ανα-
πληρωτή υπουργού  Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκού-
ρα, στη Βουλή.

Οι διευκρινίσεις δόθηκαν στο πλαίσιο ερώτησης βου-
λευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που ζητούσαν να μην υπαχθούν
στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για την απογραφή και
ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, οι Πολυμετοχικές
Ανώνυμες Αναπτυξιακές Εταιρείας ΟΤΑ, διότι μόνο έτσι
θα εξασφαλιστεί η οικονομική τους σταθερότητα και
ανταγωνιστικότητα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύσσουν οι βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι Πολυμετοχικές Ανώνυμες Ανα-
πτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ είναι τοπικοί εξειδικευμένοι
φορείς στήριξης της τοπικής και περιφερειακής ανά-
πτυξης και έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τις δια-
φοροποιούν ριζικά από άλλες μορφές επιχειρήσεων
ΟΤΑ και ΝΠΙΔ ΟΤΑ.

Όπως ειδικότερα τονίζουν, διαθέτουν υψηλού επιπέ-
δου επιστημονικό προσωπικό με εξειδίκευση στην
τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και τεχνογνωσία
στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στην απάντησή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομικών παραθέτει το ισχύον πλαίσιο για την υποχρέ-
ωση υπαγωγής στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και επι-
καλείται ενημέρωση από το υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ότι το
προσωπικό των Ανωνύμων Αναπτυξιακών Εταιρειών
των ΟΤΑ έχει απογραφεί και συνεπώς προκύπτει ότι
«η καταβολή όλων ανεξαιρέτως των πληρωμών των
πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αμοι-
βών του προσωπικού τους θα πρέπει να διενεργηθεί
μέσω του συστήματος πληρωμών της Ενιαίας Αρχής
Πληρωμών».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ. : ΚΟΙΝΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤ/ΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟΥ:3 ΕΤΗ

ΑΧΑΡΝΕΣ : 30-10-2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:85815

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.  246
/2014  ( ΑΔΑ: 6ΚΚΠΩΨ8-0Κ0)  

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

Εγκρίνει τη μετατροπή της οδού
Σακελαρίου σε οδό «ήπιας κυκλο-
φορίας» και με κατεύθυνση από
Δεκελείας προς Αγ. Κωνσταντίνου
(κάθοδος) 

Το παρόν θα δημοσιοποιηθεί
στην Ημερήσια Εφημερίδα   «
ΘΡΙΑΣΙΟ »   στις    31 - 10 -  2014

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ

Παράσταση διαμαρτυρίας για τα Παράσταση διαμαρτυρίας για τα 
αδέσποτα στους Αγίους Θεοδώρουςαδέσποτα στους Αγίους Θεοδώρους

Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στουςΣυγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στους
Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας πραγματοποίησανΑγίους Θεοδώρους Κορινθίας πραγματοποίησαν
την Κυριακή φιλόζωοι και κάτοικοι της περιοχής,την Κυριακή φιλόζωοι και κάτοικοι της περιοχής,
διαμαρτυρόμενοι για τις εξοντώσεις δεκάδων αδέδιαμαρτυρόμενοι για τις εξοντώσεις δεκάδων αδέ--
σποτων ζώων με δηλητηριασμένα δολώματα και σποτων ζώων με δηλητηριασμένα δολώματα και 

τη δολοφονία μιας σκυλίτσας με… βέλος τοξοβοτη δολοφονία μιας σκυλίτσας με… βέλος τοξοβο--
λίας την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.λίας την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.

Η παράσταση διαμαρτυρίας ξεκίνησε στις 11.00Η παράσταση διαμαρτυρίας ξεκίνησε στις 11.00
το πρωί στην εκκλησία Ευαγγελίστρια, με τουςτο πρωί στην εκκλησία Ευαγγελίστρια, με τους
συμμετέχοντες να κρατούν πανό και να φωνάζουνσυμμετέχοντες να κρατούν πανό και να φωνάζουν
συνθήματα κατά της κακοποίησης των αδέσποτωνσυνθήματα κατά της κακοποίησης των αδέσποτων
και υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων.και υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων.

Λήγει σήμερα η προθεσμία για τη 
2η δόση του ΕΝΦΙΑ 

- Ατελείωτες ουρές στις τράπεζες

Ατελείωτες ουρές σχηματίστηκαν από χθες τα ξημε-
ρώματα στις τράπεζες. Οι πολίτες σπεύδουν για να 

εισπράξουν από τη μια τις συντάξεις τους και να
πληρώσουν από την άλλη τη δεύτερη δόση του
ΕΝΦΙΑ, η προθεσμία για την καταβολή της οποίας
λήγει σήμερα.
Σε πολλές περιοχές οι ουρές ξεκίνησαν από τις 5 το
πρωί, οπότε περισσότεροι από 200 πολίτες περίμε-
ναν έξω από τα κλειστά υποκαταστήματα των τρα-
πεζών, προκειμένου να κρατήσουν τη σειρά τους.

Την ώρα του παιχνιδιού
Πέθανε 13χρονος που έπεσε 

σε φωταγωγό κάνοντας παρκούρ

Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της
Πέμπτης στην οδό Μητροπόλεως στη Θεσσαλονίκη
όταν έπεσε στο κενό από τη ταράτσα οκταώροφης
πολυκατοικίας.
Η Αστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατο του παιδιού,
χωρίς όμως να ανακοινωθούν οι συνθήκες του
δυστυχήματος, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμε-
νο της προανάκρισης.

Σύμφωνα πάντως με μαρτυρίες περιοίκων, ο
13χρονος και η παρέα του έπαιζαν πηδώντας από
ταράτσα σε ταράτσα. Εκτιμάται ότι ξεκίνησαν από
οικοδομή επί της οδού Μητροπόλεως έφτασαν έως
την οδό Αγίας Σοφίας, όπου όμως συνέβη το μοι-
ραίο.
Σε πολυκατοικία που βρίσκεται στη συμβολή των
δύο οδών, ο 13χρονος έπεσε στο προστατευτικό
τζάμι του φωταγωγού και έκανε βουτιά στο κενό από
ύψος πέντε ορόφων.
Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οχή-
ματα της πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Οι δια-
σώστες διαπίστωσαν το θάνατο του παιδιού.

Μαίνεται η κόντραΜαίνεται η κόντρα
Πινγκ - πονγκ δηλώσεων Δούρου - 
Ντινόπουλου για τις καθαρίστριες

Για έλλειψη σοβαρότητας κατηγορεί τον υπουργό Εσωτερι-
κών η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, μετά την
πρωινή ανακοίνωση του κ. Ντινόπουλου, σύμφωνα με την
οποία η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη κατακυρώσει τον δια-
γωνισμό ανάθεσης της καθαριότητας των κτιρίων σε ιδιωτι-
κή εταιρεία και ως εκ τούτου στερείται σοβαρότητας, όταν
δηλώνει ότι υπάρχουν «πιεστικές ανάγκες πρόσληψης
προσωπικού καθαριότητας».

Ντινόπουλος: Η Δούρου επικύρωσε το διαγωνισμό για την
καθαριότητα
Η κ. Δούρου εγκαλεί τον υπουργό, διότι «επιλέγει να μην
δώσει καμία απάντηση επί του συγκεκριμένου αιτήματος
της νέας Περιφερειακής Αρχής σχετικά με την άμεση πρό-
σληψη προσωπικού στην Περιφέρεια, στους τομείς καθα-
ριότητας, φύλαξης, προσωπικού υγείας, συντήρησης προ-
κειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της».

Και συμπληρώνει στη δήλωσή της η κ. Δούρου: «Στο συγκε-
κριμένο ερώτημα, τα ψέματα τελειώνουν για τον υπουργό
και η απάντησή του, την οποία θα περιμένουμε, θα πρέπει
να είναι σαφής. Ειδάλλως είναι φανερό ότι τα λασπολογή-
ματα συνιστούν την κυβερνητική πολιτική».
Και καταλήγει: «Στερείται τέλος σοβαρότητας ένας υπουρ-
γός, ο οποίος αντί να στηρίξει την πρώτη Περιφέρεια της
χώρας, όπως επιβάλλει ο νόμος και η χρηστή διοίκηση,
σπεύδει να πάρει το μέρος συκοφαντικού λασπολογήματος.
Ένας υπουργός δηλαδή που λειτουργεί με μικροκομματικά
κριτήρια. Πραγματικά δεν ξέρει κανείς τι είναι χειρότερο: μια
ανίκανη κυβέρνηση ή μια κυβέρνηση που ξεδιάντροπα
εμπαίζει τους πολίτες;».
Ο κ. Ντινόπουλος επανήλθε το απόγευμα λέγοντας ότι η
περιφερειάρχης Αττικής δεν έχει υποβάλει αίτημα για προ-
σλήψεις στο υπουργείο Εσωτερικών.«Ας ρωτήσει, επιτέ-
λους, η περιφερειάρχης τις υπηρεσίες της το πολύ απλό.
Πότε υπέβαλαν το όποιο αίτημα για προσλήψεις, στο
Υπουργείο Εσωτερικών; Γιατί τέτοιο αίτημα δεν έφτασε ποτέ
στο Υπουργείο Εσωτερικών» σημειώνει ο κ. Ντινόπουλος
και προσθέτει: «Και εδώ -όπως και στις καθαρίστριες- έμει-
νε στα λόγια».

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ    ---     ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου Ασπροπύργου, σας προσκαλούν  στην πρώτη διάλεξη, της 8ης περιό-

δου λειτουργίας, του ¨Ανοιχτού Πανεπιστημίου¨ του Δήμου μας (2014-2015).
Ομιλητής, ο Καθηγητής της Οικονομικής Γεωγραφίας-Γεωπολιτικής  στο Ιόνιο

Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ξ.Γ.Μ.Δ.,   Ιωάννης Μάζης, με θέμα:  
«Η Γεωπολιτική πραγματικότητα στο δίπολο Ελλάδας – Κύπρου. 
Λύσεις και άλλοθι»    τη Δευτέρα  3  Νοεμβρίου 2014, ώρα 19:30,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου

(«Δημήτριος Καλλιέρης»),  Αλέκου Παναγούλη 13, 
στην πλατεία Αγίου Δημητρίου,  με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μετ΄ εξαιρέτου τιμής,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Κ.            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Μελέτιος Μπουραντάς                       Νικόλαος  Ι.  Μελετίου
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

•ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Φυλής 3, 3ος όροφος  (έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax:  210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

22.5.14

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Πωλείται ξυλουργικό μηχάνημα 
(πλάτη, σβούρα, ξεχοντριστήρας, δίσκος,

τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες  στο 210 5548930 

ή στο 6972203340

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996



14 - ΘΡΙΑΣΙΟ Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

(18.3.13)

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων 
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός, 

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 100τμ με ηλιακό, θέρ-
μανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλω-
μένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάστα-
ση, διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση σταθ-
μεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

αυτο-́ νομη θερ́μανση. Τηλ.
επικοινω νιάς 6977680930.
(16.7.14)

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα δια-
μέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διό-
ροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκά-
μαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επι-
δαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)(5.5.14)

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-

γο διαμέρισμα 85 τμ με ηλιακό,
air condition , αυτόνομη θέρ-
μανση, θέση parking, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, 2 wc. Τηλ:
6937050218(6.2.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τελειόφοιτος Μαθηματικού

Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή

group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

ρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοι-
νωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)

·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοι-
νωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM. Τηλ
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
2105552260.(11.6.14)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

σεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημέ-
νο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

Τηλέφωνο-Φαξ:
2105575911(έπειτα απο τηλε-
φωνική συννενόηση)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη

φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

42χρονος με εμπειρία και
δίπλωμα στον χειρισμό κλαρκ
αναζητά εργασία ως χειριστής
κλαρκ ή εργάτης σε επιχείρηση
της Δυτικής Αττικής. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6989293441
(4.4.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 210-
5571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδο-
μήσιμος, σε τριώροφη οικοδο-
μή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com  

Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επι-
κοινωνιας:6908855698

- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσί-

νας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
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 ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 & ΑΘΗΝΩΝ

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά  (μέντα,
δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμο-
μήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους όπως
κάρυ, πιπέρι, 

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι διαφό-
ρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος  όπως
μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ)  Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,  κλπ. βασισμένα σε φυτικά
προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας όπως
ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με βιολογικά
υλκά.  
θ) Ζεάλευρα  και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα αλλά
και για να  γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης  μέσα από τα
φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερΑλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερ--

γειακά.         γειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

ταρατσών.        ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερΕγκατάσταση συστήματος αντλίας θερ--

μότητας.       μότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμοΤώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο

(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. 

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί ναΣε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.φτάση και να ξεπεράση το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε στο γραφείο μας,
Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο  210-5573042  κ. Μαλιά Άννα.  

8.10.14

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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Δημοσιονομικό όφελος 10.800.000
ευρώ έχει το Δημόσιο από τον εξορ-
θολογισμό των δομών του, σύμφω-
να με το υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, το οποίο ανακοί-
νωσε ότι από σήμερα τα υπουργεία
αποκτούν νέα, απλοποιημένα οργα-
νογράμματα. 

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε πως
οι μειώσεις των δομών του Δημοσί-
ου αγγίζουν το 40%. Από 7.717
προϊσταμένους από σήμερα η
Δημόσια Διοίκηση διαθέτει 4.558, με
το δημοσιονομικό κόστος να περιο-
ρίζεται στα 16.231.800 ευρώ, από
27.081.000 ευρώ, που ήταν μέχρι
τώρα.

Υπυργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης: 
Νέα οργανογράμματα των δομών Δημοσίου

Οι Γενικές Διευθύνσεις μειώνονται σε 93 από 115,

οι Διευθύνσεις σε 994 από 1.644 και τα Τμήματα σε
3.324 από 5.763. Πλέον το 70% των εργαζομένων
απασχολείται σε επιχειρησιακά θέματα και το 30%

με τα εσωτερικά διοικητικά και οικονομικά θέματα.
«Δίνουμε τέλος σε μια πρακτική δεκαετιών, όπου

πολλά Τμήματα και Διευθύνσεις λειτουργούσαν
χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ακόμα και χωρίς υφι-
σταμένους, ενώ Γενικές Διευθύνσεις λειτουργού-
σαν χωρίς σαφείς στρατηγικούς στόχους», αναφέ-
ρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι φορείς με τη μεγαλύτερη συνολική ποσοστιαία
μείωση μονάδων είναι τα υπουργεία Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, Αγροτικής Ανάπτυξης (για την
αντιμετώπιση πιθανόν προβλημάτων σε ό,τι
αφορά την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων ο
νέος του οργανισμός θα εφαρμοστεί από 1η Ιανου-
αρίου 2015), ΠΕΚΑ, Οικονομικών, καθώς και η
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας.  

Σύμφωνα με το ΥΔΜΗΔ, η κατάρτιση των νέων
οργανισμών των υπουργείων βασίστηκε σε εκθέ-
σεις αξιολόγησης, που συνοδεύονται από περι-
γράμματα αποστολής και θέσεων καθώς και από
σχέδια στελέχωσης, που έχουν εγκριθεί από το
Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ). 

Δημοσιονομικό όφελος 10.800.000 ευρώ έχει 
το Δημόσιο από τον εξορθολογισμό των δομών του

Σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης


