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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Υπέγραψαν στον Αχαρναϊκό

οι Αλέξης Ντάλας 

και Γιώργος Σκαθαρούδης

ΕΠΣΔΑ: ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΣΤΗΝ Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΕΡΕΠΑ 

ΣΤΟΝ
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟ 

Κάλαντα από όλοΚάλαντα από όλο
τον κόσμο  τον κόσμο  

στο Δημοτικόστο Δημοτικό
Ωδείο Φυλής Ωδείο Φυλής 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

«Η κατάσταση στις 
υπηρεσίες καθαριότητας
είναι τραγική, παρά τις 

υπεράνθρωπες
προσπάθειες των 

εργαζόμενων, που
δίνουν καθημερινά μάχη». 

ME AΠΟΛΥΤΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΘΑΣΑΝ 

ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ
ΒΑΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

43 ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥ
ΝΟRMAN AΤLANTIC

ΑΝΟΙΧΤΟ το Α΄ ΚΑΠΗ 
Ελευσίνας για τη

φιλοξενία πολιτών 
τις ημέρες του ψύχους 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» 
στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή δικτύου 

ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων-Έργα Β’ Φάσης»
Σύμφωνα με τον βουλευτή Θανάση Μπούρα 

Σελ: 3

Σελ: 7

Σελ: 2

Σελ: 5

ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ 
4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΕΔΣΝΑ 

Δικαίωση του σκληρού αγώνα
που δώσαμε ως δημοτική 

αρχή Φυλής, από κοινού 
με το δημοτικό συμβούλιο και
τους κατοίκους του δήμου.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 

ΧΑΣΙΜΟ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ

-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Συνεδριάζει η νέα 

δημοτική αρχή τη δεύτερη
μέρα του έτους 

Σελ: 2

Σελ: 5

ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΒΡΑΒΕΥΣΕ 
Ο ΔΗΜΟΣΟ ΔΗΜΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σελ: 2-14

Σελ:  6

Τιμή : 0,01€ 

Σελ: 10-11

Σελ: 5

Σελ: 3

Σελ: 6

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ 
ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΑ 

Στα λευκά ντύθηκαν Στα λευκά ντύθηκαν 
Βίλλια, ΧασιάΒίλλια, Χασιά
Θρακομακεδόνες Θρακομακεδόνες 
και Οινόη και Οινόη 
- Που χρειάζεται

αυξημένη προσοχή
και αντιολισθητικές

αλυσίδες 



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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

Μπαρδής Μελέτιος Ι.
Βενιζέλου 

Ελευθερίου 8,
2105546633

Ασπρόπυργος
Αντωνάρας Δημή-

τριος Γ. 28ης 
Οκτωβρίου 49, 

2105571663
Φυλή - Άνω Λιόσια 

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.
Παναγίας Γρηγορού-
σης 50 & Μπότσαρη,

2102387965

Αχαρνές
Διαμάντη Αγγελική
Φιλαδελφείας 237-

239,  - Κόκκινος
Μύλος, 

Τηλέφωνο
2102316737

Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118, 

Τηλέφωνο
2102403004

Μάνδρα

Κληρονόμοι Βασιλεί-
ου Ρόκκα Νικολάου

67, Τηλέφωνο:
2105555236

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

8,12,16,20, 24, 28

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Με ασθενές χιόνι
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 02 έως 09
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΠΑΡΑΜΟΝΗ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
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Μόλις τη δεύτερη μέρα του νέου
έτους το νέο Δημοτικό Συμβού-
λιο Μάνδρας - Ειδυλλίας καλείται

να συνεδριάσει (ωρ́α 19:00) για κρίσιμα
ζητήματα, καθώς όπως έχει τονίσει κι η
νέα δήμαρχος Ιωάννα Κριεκούκη δεν
υπάρχει καιρός για χάσιμο.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα
παρακατ́ω θεμ́ατα:

1. Ληψ́η αποφ́ασης για ορισμο ́Διοικητι-
κου ́Συμβουλιόυ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επω-
νυμιά : «Δημοτικος́ Οργανισμος́ Κοινωνι-
κης́ Αλληλεγγυής και Πολιτισμου ́Μαν́δρας
–Ειδυλλιάς ».

2. Ληψ́η αποφ́ασης για ορισμο ́Διοικητικου ́Συμβουλιόυ του Ν.Π.Ι.Δ. : «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» με διακριτικο ́τιτ́λο « ΚΕΔΗΜΕ».

3. Ληψ́η αποφ́ασης για ορισμο ́ Διοικητικου ́ Συμβουλιόυ του ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.

4. Ληψ́η αποφ́ασης για ορισμο ́ Διοικητικου ́ Συμβουλιόυ του ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙΡΟΣ 
ΓΙΑ ΧΑΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Συνεδριάζει η νέα δημοτική αρχή 

τη δεύτερη μέρα του έτους 

Ανακοίνωση σχετικά με την άσχημη
κατάσταση και τις τραγικές ελλείψεις στον
τομέα της καθαριότητας εξέδωσε η δημο-
τική Αρχή ΧαΪδαρίου επισημαίνοντας τα
ακόλουθα: 

Η νέα Δημοτική Αρχή από την πρώτη
στιγμή προσπάθησε να αντιμετωπίσει όλα
τα σοβαρά προβλήματα, ειδικά στο τομέα
της καθαριότητας.

Η κατεύθυνση των προηγούμενων διοί-
κησεων ους ήταν να παραδώσουν την
καθαριότητα στους μεγάλους επιχειρηματι-
κούς ομίλους για να κερδοσκοπούν σε
βάρος των δημοτών, μέσω της αύξησης
των δημοτικών τελών. Έτσι προσπάθησαν με μεθοδευμέ-
νο τρόπο εδώ και χρόνια να απογυμνώσουν την υπηρε-
σία καθαριότητας του Δήμου μας, τόσο σε εργαζόμενους
όσο και σε μηχανήματα, ώστε η επιλογή της ιδιωτικοποίη-
σης να φαντάζει μονόδρομος στα μάτια του λαού του Χαϊ-
δαρίου. Το αποτέλεσμα των εκλογών του Μαΐου ευτυχώς
τους χάλασε τα σχέδια, για να δημιουργήσουν ένα Δήμο
πλήρως ιδιωτικοποιημένο που θα λειτουργούσε ως φορο-
μπηχτικός μηχανισμός. 

Από το Σεπτέμβριο προσπαθήσαμε με συντονισμένες
κινήσεις να λύσουμε το ζήτημα της καθαριότητας, με τις
δυνάμεις να μην επαρκούν καθώς η κατάσταση στις αρμό-
διες υπηρεσίες είναι τραγική και παρά τις υπεράνθρωπες
προσπάθειες των εργαζόμενων που δίνουν καθημερινά
μάχη. 

Την ίδια στιγμή που υπάρχουν τα συγκεκριμένα προ-
βλήματα και είναι προς γνώση όλων των «ενδιαφερόμε-
νων» τα βήματα που έχουν γίνει για λύσεις στο ζήτημα,
εξαπολύονται διάφορα προβοκατόρικα δημοσιεύματα
μέσω του Τύπου, με στόχο τη δημιουργία τεταμένου κλί-
ματος ανάμεσα στους δημότες και την Διοίκηση του Δήμου,
χωρίς να αναφέρεται τόσο η κατάσταση στις υπηρεσίες
όσο και οι πολιτικές ευθύνες που μας οδήγησαν εδώ. 

Προκύπτουν σοβαρά ερωτηματικά ποιον εξυπηρετούν
τέτοιου τύπου δημοσιεύματα αν όχι αυτούς που  επο-
φθαλμιούν να επενδύσουν στο «χρυσό» που λέγεται δια-
χείριση των απορριμμάτων.  

Η κατάσταση με την καθαριότητα δεν πάει άλλο το γνω-
ρίζουμε. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

«Η κατάσταση στις υπηρεσίες καθαριότητας είναι
τραγική, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες 

των εργαζόμενων, που δίνουν καθημερινά μάχη». 
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ME AΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΘΑΣΑΝ 
ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

43 ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟRMAN AΤLANTIC

Σε εξέλιξη βρισκόταν από το μεσημέρι της
Δευτέρας η  επιχείρηση αερομεταφοράς
Ελλήνων και αλλοδαπών πολιτών που επέ-

βαιναν στο Ε/Γ-Ο/Γ “Norman Atlantic” με   μεταγωγι-
κό αεροσκάφος C-130 της Π.Α.  στην Αεροπορική
Βάση Ελευσίνος.

Στο αεροσκάφος επιβιβάσθηκαν από το Λέτσε και
το Μπάρι της Ιταλίας συνολικά 43  πολίτες εκ των
οποίων σαράντα Έλληνες και τρεις αλλοδαποί.

Το C-130 έφθασε ομαλώς στο αεροδρόμιο της
Ελευσίνας, όπου και προσγειώθηκε αργά  το βράδυ
της Δευτέρας.

Να σημειωθεί ότι από πολύ νωρίς το μεσημέρι
είχαν συγκεντρωθεί στην πύλη στης Αεροπορικής
βάσης δεκάδες συγγενείς και φίλοι των διασωθέ-
ντων ενώ οι στιγμές που ακολούθησαν της εξόδου
τους από το αεροσκάφος ήταν γεμάτες δάκρυα
χαράς και ανακούφισης .

ΣΣ τα λευκά ντύθηκαν πολλές
περιοχές της χώρας, αφού ο
καιρός θέλησε το  2014  να
μας αποχαιρετίσει με τον

καλύτερο τρόπο - όπως αρμόζει δηλα-
δή - στο γιορτινό κλίμα και την παράδο-
ση. Οι νιφάδες έκαναν την εμφάνιση
τους στα βόρεια σημεία της Αττικής
αλλά και τη Χασιά, τα Βίλλια και την
Οινόη. 

Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, εξέδω-
σε ανακοίνωση για τα σημεία του οδι-
κού δικτύου της χώρας όπου έχει δια-
κοπεί η κυκλοφορία λόγω χιονοπτώσε-
ων και παγετού ενημερώνοντας τους
πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες που
τους δίδονται από την Τροχαία. 

Στην Αττική
Π.Ο Πεντέλης - Ν. Μάκρης, ύψος Σ.Ν

Πεντέλης ¨414¨,  έως διαστραυρώση Αγ.
Πέτρου.

Στην Καστοριά
Επ.Ο. Καστοριάς – Φλώρινας (μεσω Βιτσί-

ου), από 18ο – 28ο χλμ.
Επ.Ο.Καστοριάς –Ιωαννίνων (μεσω

Νεστορίου), από 25ο – 50ο χλμ.
Στην Πέλλα
Επ. Ο. Κερασιάς – Χ/Κ «Βόρρας».
Στην Αχαΐα
Διαδημοτική Οδός Τ.Κ. Περιστέρας Ακρά-

τας, προς Χ/Κ Καλαβρύτων.
σΤΗΝ Ευρυτανία
Επ.Ο. Καρπενισίου - Αγ. Βλαχέρνας, από

32ο - 38ο χλμ.
Στην Εύβοια
Ε.Ο. Χαλκίδας - Αιδηψού, προσωρινά κλει
στή από Καστέλλα έως Μαντούδι, από 17ο

– 55ο  χλμ.

Χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων

Οι αλυσίδες είναι απαραίτητες για την κίνη-
ση των οχημάτων στα ακόλουθα σημεία του
οδικού δικτύου. 

Στην Αττική
Π.Ε.Ο Αθηνών – Θηβών, στο 25ο χλμ.

(ρεύμα προς Θήβα), περιοχή Βίλια.
Λεωφ. Πάρνηθας, στο 22ο χλμ. (ρεύμα

προς ΚΑΖΊΝΟ).
Στην Φλώρινα
Σε όλο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο η

κυκλοφορία διεξάγεται μόνο με τη χρήση
αντιολισθητικών αλυσίδων ή ειδικού τύπου
χειμερινών ελαστικών εκτός των κάτωθι
σημείων:

Ε.Ο. Φλώρινας – Κοζάνης, από το 28ο  χλμ
(μέχρι όρια Π.Ε. Κοζάνης & Πέλλας).

Πεδινή περιοχή Αμυνταίου.
σΤΗΝ Καστοριά
Ε.Ο.Καστοριάς – Φλώρινας (μέσω Αμυ-

νταίου), από  25ο  – 10ο  χλμ.

Ε.Ο.Καστοριάς – Φλώρινας (μέσω Κορο-
μηλιάς) 10ο  – 25ο  χλμ.

Ε.Ο. Καστοριάς-Φλώρινας (μέσω Βιτσίου),
από 18ο – 28ο  χλμ.

Ε.Ο. Καστοριάς-Ιωαννίνων (μέσω Νεστορί-
ου), από 25ο - 50ο  χλμ.

Στο Κιλκίς
Επ. Ο. Καστανερής - Μεγ. Λειβαδιών.
Ημαθία
Επ. Ο. Βέροιας – Χ/Κ Σελίου, από 19ο –

26ο χλμ.
Π.Ε.Ο. Θεσ-νίκης – Βέροιας – Κοζάνης

(μέσω Καστανιάς), από 89ο – 98,3ο  χλμ.
Δημ. Ο. Νάουσας – Τρία Πέντε Πηγάδια

(χιονοδρομικό κέντρο), από 10ο  – 17ο χλμ. 
Επ. Ο. Νάουσα – Σελίου, από 15ο – 20ο

χλμ.
Στα Ιωάννινα
Ε. Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης, από 90 ο-

115ο χλμ.
Επ. Ο. Δ.Δ. Αετομηλίτσας- Φούρκας- Πλη-

κατίου- Ασημοχωρίου- Γοργοποτάμου Χιονά-
δων.

Επ. Ο. Δ.Δ. Βωβούσας – Φλαμπουράρι-
Γρεβενίτι - Μηλιάς Μετσόβου.

Στην Καρδίτσα
Επ. Ο. Καρδιτσας -Άρτας, θέση «Τύμπα-

νος», από 47ο - 61ο χλμ.
Επ. Ο. Μουζακίου - Στεφανιάδας, θέση

«Αγ.Νικόλαος», από 12ο - 22ο χλμ.
Στα  Τρίκαλα
Ε.Ο  Τρικάλων - Άρτας, από 35ο - 75ο χλμ.
Επ. Ο. Πύλης – Μεσοχώρας, από 22ο- 40ο

χλμ.
Επ. Ο. Καλαμπάκας – Ασπροποτάμου,

από 7ο - 15ο χλμ.
Στην  Ευρυτανία
Επ. Ο. Καρπενησίου- Φουρνά -Καρδίτσας

, θέση «Βράχος» από 13ο - 25ο  χλμ.
Επ. Ο. Καρπενησίου-Προυσού- Αγρινίου,

θέση «Αραποκέφαλα», από 35ο  - 45ο χλμ.
Επ. Ο. Καρπενησίου- Κρικέλλου- Δομνί-

στας, από 14ο  - 24ο χλμ.
Επ. Ο. Καρπενησίου- Χ/Κ Καρπενησίου,

από 8ο  - 13ο  χλμ.
Φθιώτιδα
Ο Λαμίας- Καρπενησίου από 59ο εώς 64ο

χλμ.

Στην Αχαΐα 
Ε.Ο. Καλαβρύτων -Πούντας
Ε.Ο. από το 3ο χλμ. έως το Χ/Κ
Στην Κορινθία
Επ. Ο. Ξυλοκάστρου –Τρικάλων, από 18ο

χλμ. και άνω
Επ. Ο. Τρικάλων-Καρυάς, από 1ο χλμ. και

άνω
Επ. Ο. Δερβενίου-Γκούρας, από 16ο χλμ.

και άνω 
Επ. Ο. Κιάτου –Γκούρας, από 17ο χλμ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΑ 
Στα λευκά ντύθηκαν Βίλλια Θρακομακεδόνες και Οινόη Στα λευκά ντύθηκαν Βίλλια Θρακομακεδόνες και Οινόη 
- Που χρειάζεται αυξημένη προσοχή και αντιολισθητικές αλυσίδες 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΟΝΑΔΩΝ 
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΝΠΔΔ) ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
THΛ.: 2132006532

Ασπρόπυργος 22/12/2014
Αρ. πρωτ.:606

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επι-
τροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης του Δήμου Ασπροπύρ-
γου διακηρύσσει Πρόχειρο Δια-
γωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για την «  Προμή-
θεια γραφικής ύλης των σχο-
λείων της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης », προϋπολογι-
σμού € 47.071,88, για τις ανά-
γκες των σχολικών μονάδων
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

παραλάβουν τα τεύχη της μελέ-
της από το γραφείο της Σχολικής
Επιτροπής Αγ. Μαρίνης 2 (3ο
όροφος)- Ασπρόπυργος. Προ-
σφορές θα παραδίδονται στην
επιτροπής αξιολόγησης των δια-
γωνισμών την Παρασκευή
9/1/2015 από τις 13.30-14.00.
Η εγγύηση συμμετοχής στο δια-
γωνισμό θα είναι 2% επί του
προϋπολογισμού και ορίζεται στο
ποσό των (εννιακοσίων σαράντα
ένα ευρώ και σαράντα τρία
λεπτά) .941,43 ευρώ.
Σε περίπτωση που κατατεθεί
προσφορά για μέρος της προμή-
θειας τα ποσοστό της εγγύησης
συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα
είναι 2% επί του προϋπολογι-
σμού της ομάδας ή των ομάδων
των ειδών για τα οποία θα κατα-
τεθεί η προσφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Ασπροπύργου, επί της οδού Αγ.
Μαρίνης 2- 3ος όροφος- τηλ.
2132006532.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Ικανοποίηση για την 
σύλληψη λαθροκυνηγών

στην Βαρυμπόμπη. 

Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου
Αχαρνών, εκφράζει την ικανοποίησή
του για την σύλληψη των λαθροκυνη-
γών το Μεσημέρι της Δευτέρας στην
Βαρυμπόμπη.

Οι εν λόγω λαθροθήρες τονίζεται πως
δεν ανήκουν στην κυνηγετική οικογέ-
νεια και συγκεκριμένα στα μητρώα του
Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών,
καθώς δεν έχουν εκδόσει ποτέ άδεια
θήρας.
Καταδικάζουμε κάθε μορφή λαθροθη-

ρίας και είμαστε αρωγοί στο πλευρό
της πολιτείας για την πάταξή της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                           

Με αφορμή την απόφαση της νέας Περιφερειακής
Αρχής να ακυρώσει τους 4 διαγωνισμούς για την
κατασκευή ισάριθμων μονάδων επεξεργασίας απορ-

ριμμάτων, ο κ. Γιάννης Σγουρός έκανε την ακόλουθη δήλωση :
«Η απόφαση της νέας περιφερειακής αρχής να ακυρώσει

τους εν εξελίξει διαγωνισμούς για τη διαχείριση των απορριμ-
μάτων της Αττικής, χωρίς την ίδια στιγμή να έχει παρουσιάσει
ένα σοβαρό, συγκροτημένο και κοστολογημένο σχέδιο για το
αύριο διεκδικεί παγκόσμια πρωτοτυπία.

Και τούτο διότι καμία διοίκηση, πουθενά στον κόσμο, δεν απο-
φασίζει για την κατάργηση ενός σχεδιασμού, χωρίς και η ίδια
καλά καλά να γνωρίζει με τι θα τον αντικαταστήσει.

Δεν αποφασίζει να γκρεμίσει κάτι απτό, για να χτίσει στην
άμμο.

Έχουμε προκαλέσει επανειλημμένα την κα Δούρου να μας
απαντήσει σε μια σειρά από κρίσιμα, όσο και εύλογα ερωτήμα-
τα. Να ανοίξει επιτέλους τα χαρτιά της. 

Αντί απαντήσεων, το μόνο που ακούμε είναι ψεύδη και αφορι-
σμούς για το χθες και ανέξοδες υποσχέσεις και αοριστολογίες
για το αύριο.

Καμία απάντηση για το που προτείνει να γίνεται η διαχείριση
των απορριμμάτων στην Αττική, αφού ισχυρίζεται ότι θα κλείσει
τη Φυλή. 

Καμία απάντηση για το πότε θα ολοκληρωθεί ο νέος Περιφε-
ρειακός Σχεδιασμός, πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να εφαρμο-
στεί και για το τι θα γίνει εν τω μεταξύ.

Καμία απάντηση για τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις για τη δια-
χείριση των στερεών αποβλήτων που κινδυνεύουν να χαθούν. 

Καμία απάντηση για τα ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 200 εκ. €
που χάνονται οριστικά, αφού τα έργα δεν θα γίνουν μέσω ΣΔΙΤ.  

Καμία απάντηση για το πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι για την
ανακύκλωση και δεν θα αποφευχθούν τα επαπειλούμενα ευρω-
πρόστιμα.

Καμία απάντηση για το Γραμματικό, καμία για τις απαλλο-
τριώσεις των 140 εκ. €, καμία απάντηση για το πώς και με ποιο
κόστος θα μεταφερθούν εκτός ιστού οι εργοστασιακές μονάδες 

της Φυλής, καμία απάντηση για το πώς οι δήμοι θα υποστη-
ρίξουν ένα νέο μοντέλο διαχείρισης, όταν σήμερα μόλις και μετά
βίας συντηρούν το υφιστάμενο σύστημα αποκομιδής.

Καμία απάντηση για οτιδήποτε, αν και έχουν περάσει επτά
μήνες από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τέσσερις μήνες από
την ανάληψη των καθηκόντων της. Που να μην ήταν και έτοιμοι
όπως ισχυρίζονταν …

Μπορεί η κα Δούρου να έχει εγκλωβιστεί για τα καλά στις προ-
εκλογικές της μεγαλοστομίες, δεν έχει όμως κανένα απολύτως
δικαίωμα να εγκλωβίσει τους πολίτες της Αττικής στις ανερμάτι-
στες επιλογές της.

Υπενθυμίζουμε ότι ο σχεδιασμός που προωθούνταν είχε οικο-
δομηθεί σε βάθος πολλών ετών και συνδύαζε αρμονικά όλες τις
μεθόδους διαχείρισης, την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίη-
ση, την ανακύκλωση, την ανάκτηση, ώστε τίποτε να μην πηγαί-
νει για ταφή χωρίς να έχει υποστεί πρώτα κάποιας μορφής επε-
ξεργασία, σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα των κοινοτικών
οδηγιών. 

Παράλληλα οι διαγωνισμοί είχαν προχωρήσει μέσα σε καθε-
στώς πλήρους διαφάνειας και δημοσιότητας, δεν περιελάμβα-
ναν όρους περί εγγυημένων ποσοτήτων, δεν υποθήκευαν τη
βιωσιμότητα των ΟΤΑ, δεν αύξαναν το κόστος των δημοτικών
τελών, όπως ψευδώς κατά συρροή αναφέρεται. 

Πλέον μετά και τη μεθόδευση που έγινε στην ψηφοφορία της
Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, στην οποία δεν συμμετέ-
χει κανείς εκ των μεγάλων δήμων της Αττικής, η κα Δούρου και
η παράταξή της αναλαμβάνουν την κύρια και αποκλειστική
ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στο μέλλον με τη διαχείριση των
απορριμμάτων. 

Αναλαμβάνουν ακέραια την ευθύνη, καθώς μετατρέπουν ένα
πρόβλημα υπό επίλυση, σε μια περιβαλλοντική και υγειονομική
ωρολογιακή βόμβα με ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την Αττική
και τους κατοίκους της».

Υ.Γ. Από δω και στο εξής ήρθε η ώρα οι εξαγγελίες να γίνουν
πράξεις.

Δήλωση Γ. Σγουρού με αφορμή την ακύρωση των διαγωνισμών για
Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αττική

«Μετατρέπουν ένα πρόβλημα υπό επίλυση, 
σε μια υγειονομική ωρολογιακή βόμβα με ανεξέλεγκτες

διαστάσεις για την Αττική και τους κατοίκους της»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Ο Παπα Τσακαλος ευχαριστεί την

εταιρία Νιτσιάκος και τον κυριο
Τσαούση για την προσφορά 100
κιλών κοτόπουλου για τους έχοντες
ανάγκη.

Επίσης, ο Παπα Τσάκαλος ευχαρι-
στεί την εταιρία “ΝΙΚΑΣ” για την
προσφορά κρεάτων και τον κύριο
Νικόλαο Σπανάκο (εμπόριο φρού-
των) που προσφέρει πάντοτε βοή-
θεια σε αναξιοπαθούντα άτομα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο Αντιδήμαρχος

Σπύρος Μπρέμπος και το Τοπικό Συμβούλιο της 
Δημοτικής Ενότητας Φυλής σας προσκαλούν 

στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας, που θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 1η Ιανουαρίου 2015 και ώρα
10:30, στο Δημαρχείο Φυλής, στην Κεντρική Πλατεία Φυλής
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η
«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» 
στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή
δικτύου ακαθάρτων της πόλης των

Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης»

Σύμφωνα με τον βουλευτή Θανάση Μπούρα 

Μετά από το συνεχές ενδιαφέρον του  βουλευτή της Περιφέρειας
Αττικής, τ. Υφυπουργού και Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτι-
κής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάση Μπούρα, αλλά και

μετά από προσωπικές του παρεμβάσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού, εγκρί-
θηκε-σύμφωνα με ανακοίνωση- η εκτέλεση των εργασιών του υποέργου
«Αρχαιολογική Έρευνα» στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή δικτύου ακα-
θάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης».

Έτσι, αποτράπηκε η απένταξη του σημαντικού και πολύ μεγάλου έργου (3
εκ. ευρώ περίπου) για το Δήμο Μεγαρέων του οποίου η χρηματοδότηση
αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής, προστατεύει το περιβάλλον και διευκολύνει
τους πολίτες.

Στο κλειστό Γυμναστήριο "Ανδρέας Δασκαλάκης".

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για 
παππούδες και εγγόνιαπαππούδες και εγγόνια

Το ΚΑΠΗ Ελευσί-
νας & Μαγούλας
οργάνωσε εκδή-

λωση για τα εγγόνια των
μελών του, την Δευτέρα
29 Δεκεμβρίου στο κλει-
στό Γυμναστήριο "Ανδρέ-
ας Δασκαλάκης". Μια
εκδήλωση που είχε απο-

δέκτες αλλά και πρωταγωνιστές τα παιδιά. Ένα μέλος του ΚΑΠΗ ντυμένος Άγιος Βασί-
λης υποδεχόταν τα παιδιά και ένας ταχυδακτυλουργός τα διασκέδασε με τα "κόλπα"
του. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τα κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έπαιξε
ένας μικρός μας φίλος με το βιολί του, για να συνεχίσει η μπαντίνα (μπάντα φιλαρμο-
νικής με παιδιά) του Δήμου. 

Συνέχεια στο πρόγραμμα της εκδήλωσης έδωσε η χορωδία του ΚΑΠΗ που τραγού-
δησε παιδικά τραγούδια.

Στην εκδήλωση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Γιώργος Τσουκαλάς και η Πρόεδρος του
ΠΑΚΠΠΑ Μαρία Βασιλείου. Στο τέλος της εκδήλωσης ο Άγιος Βασίλης μοίρασε δωρά-
κια στα παιδιά.  

ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΒΡΑΒΕΥΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σε μια λιτή εκδήλωση ο
Δήμος Ελευσίνας βρά-
βευσε τους εισαχθέντες

σε ΑΕΙ & ΤΕΙ το 2014 που
αποφοίτησαν από τα Λύκεια
της Ελευσίνας και της Μαγού-
λας. 

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Ελευσίνας ανέφερε
ότι ο Δήμος με αυτό τον τρόπο,
πολλά χρόνια τώρα, επιβρα

βεύει την προσπάθεια των μαθητών
και των γονιών να πετύχουν σε κάποιο
Ανώτερο Εκπαιδευτικό και Τεχνολογι-
κό Ίδρυμα, ευχόμενος κάθε επιτυχία
στις σπουδές τους και στη ζωή. 

Παρόντες ήταν δεκάδες νέοι φοιτη-
τές από την πόλη μας, πολλοί γονείς,
Δημοτικοί Σύμβουλοι, π Αντιπεριφε-
ρειάρχης Δυτικής Αττικής Γιάννης
Βασιλείου και ο Βουλευτής Αττικής
Αλέξης Μητρόπουλος κι άλλοι πολλοί . 
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Hαπόφαση της Ε.Ε του
ΕΔΣΝΑ για την ακύρωση των
τεσσάρων διαγωνισμών με

αντικείμενο την κατασκευή και λειτουρ-
γία των Μονάδων Επεξεργασίας Αστι-
κών Απορριμμάτων στις Ολοκληρωμέ-
νες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων της Αττικής, αποτελεί δικαίω-
ση του σκληρού αγώνα που δώσαμε
τα προηγούμενα χρόνια, ως δημοτική
αρχή Φυλής, από κοινού με το δημοτι-
κό συμβούλιο και τους κατοίκους του
δήμου.

Η προσφυγή στο ΣτΕ, με την οποία
ο δήμος Φυλής ζητούσε να ακυρω-
θούν οι αποφάσεις για την κατασκευή
των εργοστασίων ως αντισυνταγματι-
κές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή και
ελληνική νομοθεσία αποτέλεσε το
αποκορύφωμα αυτού του αγώνα.
Ένας αγώνας που πρέπει να συνεχιστεί, προκειμέ-
νου να απαλλαγεί η περιοχή από τον εφιάλτη που ζει
και να διαγράψει διαφορετική πορεία στο μέλλον.

Τα έργα διαχείρισης αποβλήτων και, ιδιαίτερα, οι
μεγάλοι χώροι διάθεσης και υγειονομικής ταφής,
όπως της Φυλής, είναι σύνθετα έργα με βαθύ κοινω-
νικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Είναι έργα που δημιουργούν τοπικές και υπερτοπι-
κές επιπτώσεις, τόσο κατά τη λειτουργία τους, όσο
και πολλά χρόνια μετά από αυτήν. 

Για το λόγο αυτό, πρέπει να προετοιμάζονται προ-
σεκτικά, να σχεδιάζονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες
πρακτικές και να υλοποιούνται με την επίβλεψη και
αυστηρή παρακολούθηση των τοπικών κοινωνιών.
Επίσης, να έχουν χρονοδιάγραμμα λειτουργίας και
αποκατάστασης και να διαμορφώνονται ώστε να
συνεισφέρουν στην τοπική κοινωνία, τουλάχιστον
τόσα, όσα αφαιρούν από την ποιότητα ζωής των
κατοίκων των περιοχών που τις φιλοξενούν.

Η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και η
Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου φαίνεται ότι υλοποιούν
τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις. Εκφράζουμε την
εμπιστοσύνη μας στις ενέργειές τους προς αυτή την
κατεύθυνση. 

Ως ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ εμμένουμε στη γνω-
στή και εκφρασμένη, από καιρό, θέση μας: να ξεκινή-
σει από 1/1/2015 η διαδικασία των έργων αποκατά-
στασης - ανάδειξης εντός του χώρου του ΧΥΤΑ, του
πέριξ ζωτικού του χώρου αλλά και της ευρύτερης
περιοχής, μεγάλο τμήμα της οποίας αφορά, κατά
κύριο λόγο, το δήμο μας. 

Θέλουμε, από το κράτος, θεσμοθετημένα αντισταθ-
μιστικά έργα βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικής συνο-
χής και αλληλεγγύης. 

Καλή χρονιά με υγεία, ελπίδα και προοπτική

ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΕΔΣΝΑ 

Δικαίωση του σκληρού αγώνα που δώσαμε 
ως δημοτική αρχή Φυλής, από κοινού με το δημοτικό 

συμβούλιο και τους κατοίκους του δήμου.

Κάλαντα απόΚάλαντα από
όλο τον κόσμοόλο τον κόσμο
στο Δημοτικόστο Δημοτικό
Ωδείο Φυλής Ωδείο Φυλής 

ΚΚάλαντα από όλο τον κόσμο, ήχησαν το
απόγευμα της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου
στο Δημοτικό Ωδείο Φυλής. 

Τα υπέροχα  παιδιά τους Τμήματος Πιάνο,  με
υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Δήμητρα Οικονόμου,
έδωσαν επί σκηνής τον καλύτερό τους εαυτό,
χαρίζοντας στο κοινό τους που τα χειροκρότησε
θερμά, μοναδικές χριστουγεννιάτικές μελωδίες. 

Κοντά τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο αναπλη-
ρωτής Δήμαρχος Γιώργος Αντωνόπουλος και ο
Πρόεδρος του Παιδικού Σταθμού της Δημοτικής
Ενότητας Φυλής, Βαγγέλης Σταματάκος. 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

& 210 5571996
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Υπέροχες
σ τ ι γ μ έ ς
με πολύ

κέφι, δημιουργικό
παιγνίδι κι εκπλή-
ξεις, έζησαν τα
παιδιά που το
Σάββατο 20
Δεκεμβρίου, συμ-
μετείχαν στην Χρι-
στουγενν ιάτ ι κη
εκδήλωση που
διοργάνωσε ο
Πολιτιστικός –
Ε ξ ω ρ α ϊ σ τ ι κ ό ς
Σύλλογος της
Ζωφριάς σε
συνεργασία με το
ΝΠΔΔ Αθλητισμού
και Πολιτισμού η ΠΑΡΝΗΘΑ,
του Δήμου Φυλής. 

Η γιορτή που διοργανώνει
για 6η συνεχή χρονιά ο δρα-
στήριος Σύλλογος της
Ζωφριάς, ξεκίνησε με κάλαντα
από τα παιδιά του Σκακιστικού
Τμήματος «Τριαντάφυλλος
Σιαπέρας» και του Συλλόγου
«Αριστονίκη». 

Στη συνέχεια οι μικρές αθλή-
τριες της Αριστονίκης παρου-
σίασαν εξαίσιες χορογραφίες 

ρυθμικής, ενώ στο φινάλε της γιορτής τα παιδιά
μαζεύτηκαν γύρω από την animater  Μαρία Μπραϊλα
και διασκέδασαν με την ψυχή τους. 

Φιλόξενη οικοδέσποινα της βραδιάς, υπήρξε η Πρό-
εδρος του Συλλόγου της
Ζωφριάς Ευαγγελία Κωβαί-
ου, η οποία μαζί με τις εθε-
λόντριες  του Συλλόγου
πρόσφεραν στα παιδιά γλυ-
κίσματα και σπιτικούς 

Η Ευαγγελία Κωβαίου
τέλος, έδωσε τις  ευχές της
στα παιδιά κι ευχαρίστησε
θερμά, όλους όσους συνέ-
βαλαν στη διοργάνωση της
πετυχημένης χριστουγεννιά-
τικης εκδήλωσης.  

ΑΝΟΙΧΤΟ 
το Α΄ ΚΑΠΗ 

Ελευσίνας για τη
φιλοξενία πολιτών

τις ημέρες του
ψύχους 

Για την προστασία  αστέγων και άλλων
ευπαθών κοινωνικών ομάδων από το
ψύχος, ο Δήμος Ελευσίνας διαθέτει ως
χώρο φιλοξενίας το Α΄ ΚΑΠΗ στην οδό
Ανυφαντή Τσοκάνη αριθ. 29, από την
Τρίτη 30-12-2014 και ώρα 08:00μ.μ. έως
και το  Σάββατο 3-1-2015 και ώρα 10.00
π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι πολί-

τες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέ-
φωνα 2105548398-2105542096-
2105560612 και 2105543635.

Φαντασμαγορική η 6η Χριστουγεννιάτικη
γιορτή του Συλλόγου της Ζωφριάς 

Παινέματα της Χίου - Κάλαντα του Μωριά και της Λεψίνας

Ιδιαίτερη νότα στο χριστουγεννιάτικο 
χωριό έδωσαν τρεις εθνικοτοπικοί 
σύλλογοι της Ελευσίνας 

Μια ιδιαίτερη νότα έδωσαν στο χριστουγεν-
νιάτικο χωριό τρεις εθνικοτοπικοί σύλλογοι
της Ελευσίνας τη Κυριακή 21.12.2014 το

απόγευμα. Η πλατεία κατακλείστηκε με παιδικές
φωνές αλλά και γονείς , μέλη και φίλους των συλλό-
γων Πελοποννησίων, Αδράχτι, Χιακής  Ένωσης. Η
Πρόεδρος των Πελοποννησίων και υπεύθυνη των
χορευτικών των συλλόγων Ντίνα Τριλίκη η οποία
είχε την επιμέλεια του προγράμματος , παρουσίασε
την χορωδία που για πρώτη φορά έκανε την
παρουσία της με υπεύθυνο τον Μανώλη Σύριο και
στη συνέχεια τα παιδιά είχαν τον λόγο με χορούς
αλλά και οι μεγαλύτεροι με σκέτς , χορευτικά και
πολύ κέφι και κεράσματα .

Παινέματα της Χίου – Κάλαντα του Μωριά και της
Λεψίνας

ήταν το θέμα της βραδυάς στο χωριό του Ρού-
ντολφ.

Ήταν πραγματικά μια γεμάτη βραδυά με πολύ
κέφι που έκανε  μικρούς και μεγάλους να παραμεί-
νουν με αναλλοίωτο κέφι και να χορεύουν παράλ-
ληλα  στους παραδοσιακούς ρυθμούς τουλάχιστον
για 2 ώρες . Στο τέλος οι πρόεδροι των Συλλόγων
Μαλαχιάς Κώστας & Τριλίκη Ντίνα , ευχαρίστησαν
τους παρευρισκόμενους και όλους όσους συνέβα-
λαν στην επιτυχία της εκδήλωσης και  ευχήθηκαν
για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά .

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΕ.Θ.Ε.Α- ΝΟΣΤΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΝΟΣΤΟΣ

Ελευσίνα, 29.12.2014

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Ελευσίνας του
ΚΕ.Θ.Ε.Α Νόστος, σας προσκαλεί να γνωρι-
στούμε στην μουσική εκδήλωση που οργανώ-
νει με την υποστήριξη του Πολιτιστικού
Κέντρου του Δήμου Ελευσίνας, την Δευτέρα 6
Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18.00μ.μ. στην πλα-
τεία Ηρώων Πολυτεχνείου.

Στην εκδήλωση συμμετέχει το συγκρότημα
της Θεραπευτικής Κοινότητας Νόστος. 

Συμμετέχει επίσης τοπικό μουσικό σχήμα με
λαϊκή και ρεμπέτικη μουσική.

Στον χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί ενη-
μερωτικό περίπτερο.

Σας περιμένουμε!
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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

(18.3.13)

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 θερμόΕγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμό--

τητας.       τητας.       
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

ΑΔΑ: 7ΣΟΤΩΗ3-6ΙΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΝΟΜΟΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔ̈ΑΡΙΟΥ
-------------
Χαιδ̈αρ́ι 30/12/2014 

Aρ.Πρωτ.: 41565

Διευθ́υνση :Ανθρωπ́ινου Δυνα-
μικου ́ & Διοικητικων́ Υπηρε-
σιων́ 
Τμημ́α : Ανθρωπ́ινου Δυναμι-
κου ́
Γραφειό :Μισθοδοσιάς
Ταχ Δ/ΝΣΗ :

Πληροφοριές:
Στρ.Καραισ̈κακ́η 138

124 61 ΧΑΙΔ̈ΑΡΙ Γρ.Μισθοδο-
σιάς Χρησ́τος Μποτονακ́ης
213-2047308
Email: botonakis@haidari.gr

ΘΕΜΑ: Καθιερ́ωση υπερωρια-
κης́ απασχολ́ησης κατα ́ τις
Κυριακες́ και Αργιές και για
συμπληρ́ωση εβδομαδιαιόυ
ωραριόυ τις νυχτερινες́ ωρ́ες
των υπαλληλ́ων του Δημ́ου
Χαιδ̈αριόυ για το ετ́ος 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Εχ́οντας υποψ́η:
1. Τις διαταξ́εις της παρ.1 του
αρ́θρου 58 του Ν.3852/2010.

2. Τις διαταξ́εις των αρ́θρων 36,
των παρ.2 και 3 του αρ́θρου 48,
του αρ́θρου 171 & 176 του
Ν.3584/07.
3. Τις διαταξ́εις του αρ́θρου 20 του
Ν.4024/2011, οπ́ως
τροποποιηθ́ηκε και ισχυέι με τις
διαταξ́εις του αρ́θρου
45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α
/́11-4-2012) και του αρ́θρου 15
του Ν.4147/2013 (ΦΕΚ
98Α/2013).
4. Τις διαταξ́εις της παρ.10 του
αρ́θρου 12 του Ν. 2503/97.
5. Τις διαταξ́εις της παρ.2 του
αρ́θρου 31 του Ν.4258/2014
(ΦΕΚ 94Α/14-4-2014) που
αναφερ́ει οτι για την υπηρεσιά
καθαριοτ́ητας το σχετικο ́ορ́ιο για
υπερωριακη ́ εργασιά κατα ́ τις
Κυριακες́ και εξαιρεσ́ιμες ημερ́ες,
καθως́ και κατα ́ τις νυχτερινες́
ωρ́ες δεν μπορει ́ να υπερβαιν́ει
τις τριαν́τα (30) ωρ́ες κατα ́μην́α.
6. Τις διαταξ́εις της παρ.1 του
αρ́θρου 176 του Ν.4261/2014
(ΦΕΚ 107α/5-5-2014), περι ́ αντι-
κατασ́τασης της παρ.1 του αρ.20
του Ν.4024/2011.
7. Την υπ’ αριθ.
οικ.2/78400/0022/14.11.2011
εγκυκ́λιο του Υπουργειόυ Οικονο-
μικων́.
8. Την υπ άρ. 258/2014 Αποφ́αση
του Δημοτικου ́ Συμβουλιόυ περί
καθιερ́ωσης διαφορετικού

ωραριόυ και εξαιρ́εσης της εφαρ-
μογης́ της πενθημ́ερης εργασιάς
διαφορ́ων Διευθυν́σεων και υπη-
ρεσιων́ του Δημ́ου.
9. Τον προυπ̈ολογισμο ́του ετ́ους
2015, ο οποιός ψηφισ́τηκε με την
υπ ́αρ.261/2015 αποφ́αση του
Δημοτικου ́Συμβουλιόυ, συμ́φωνα
με τον οποιό εγγραφ́ηκαν
πιστωσ́εις στους αναλ́ογους
κωδικους́.
10. Την υπ ́αρ.73701/49538/16-
12-2014 Αποφ́αση του Γενικού
Γραμματεά της Αποκεντρωμεν́ης
Διοικ́ησης Αττικης́, περί
καθιερ́ωσης διαφορετικού
ωραριόυ λειτουργιάς καθως́ και
εξαιρ́εσης της εφαρμογης́ της
πενθημ́ερης εργασιάς των υπη-
ρεσιων́ του Δημ́ου Χαιδ̈αριόυ,
που θα δημοσιευθει ́σε ΦΕΚ.
11. συμ́φωναμετηνοποιάοιυπηρε-
σιέςλειτουργουν́ωςκατωτερ́ω:
1.-Δ/νση Προστασιάς και ελεγ́χου
περιβαλ́λοντος 24ωρη λειτουργιά
ολ́ες τις ημερ́ες του μην́α.
2.-Δ/νση Κοινωνικης́ Μερ́ιμνας
λειτουργιά απο ́ 07:00 πμ μεχ́ρι
22:00 μμ ολ́ες τις ημερ́ες του
μην́α. 3.-Δ/νση Τεχνικων́ Υπηρε-
σιων́ 12ωρη λειτουργιά ολ́ες τις
ημερ́ες του μην́α.
4.-Δ/νση Νεολαιάς, Αθλητικων́ και
Πολιτιστικων́ Υπηρεσιων́ λειτουρ-
γιά απο ́06:00 πμ μεχ́ρι 24:00 μμ
ολ́ες τις ημερ́ες του μην́α και

24ωρη φυλ́αξη εγκαταστασ́εων
ολ́ες τις ημερ́ες του μην́α
5.-Υπηρεσιά φυλ́αξης του Δημαρ-
χειόυ 24ωρη λειτουργιά ολ́ες τις
ημερ́ες του μην́α
6.-Υπηρεσιά καθαριστριων́ εσω-
τερικου ́ χωρ́ου του Δημαρχειόυ
12ωρη λειτουργιά ολ́ες τις ημερ́ες
του μην́α 7.-Υπηρεσιά Ληξιαρ-
χειόυ 12ωρη λειτουργιά ολ́ες τις
ημερ́ες του μην́α και
8.- Τμημ́α Υποστηρ́ιξης Πολιτικων́
οργαν́ων του Δημ́ου λειτουργιά
εώς 24:00 μμ.
12. Τις αναγ́κες που δημιουρ-
γουν́ται απο ́ τις ως αν́ω λειτουρ-
γιές για την αντιμετωπ́ιση των
οποιών επιβαλ́λεται η
απασχολ́ηση του προσωπικού
περ́αν του κανονικου ́ ωραριόυ
εργασιάς κατα ́ τις Κυριακες́ και
Αργιές καθως́ και για εργασιά
προς συμπληρ́ωση της εβδομα-
διαιάς υποχρεωτικης́, συμ́φωνα
παν́τα με τις παραπαν́ω καθιερω-
μεν́ες ημερ́ες και ωρ́ες εργασιάς.
13. Τον αριθμο ́των υπηρετουν́
των υπαλληλ́ων στο Δημ́ο
Χαιδ̈αριόυ.
14. Oτι η δαπαν́η που θα
προκυψ́ει απο ́την ως αν́ω απα-
σχολ́ηση για το χρονικο ́διασ́τημα
απο 1/1/2015 εώς
31/12/2015, θα ανελ́θει στο ποσό
των (265.504,32) ευρω ́ πλεόν
εργοδοτικης́ εισφορας́, και θα

βαρυν́ει τον 15. οτ́ι στον υπό
εγ́κριση προυπ̈ολογισμο ́ του
Δημ́ου οικ. ετ́ους 2015 εχ́ει εγγρα-
φει ́το ποσο ́των 398.256,49
ευρω ́στους Κ.Α.:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθιερων́ουμε την υπερωριακή
απασχολ́ηση κατα ́ τις Κυριακες́
και Αργιές η ́ κατα ́ τις νυχτερινες́
ωρ́ες, ειτ́ε προς συμπληρ́ωση της
υποχρεωτικης́ εβδομαδιαιάς
εργασιάς ειτ́ε καθ’ υπερ́βαση
αυτης́, (272) υπαλληλ́ων, οι
οποιόι ανηκ́ουν στις υπηρεσιές
του Δημ́ου Χαιδ̈αριόυ που λει-
τουργουν́ κατ’ εξαιρ́εση της
πενθημ́ερης εργασιάς ολ́ες τις
ημερ́ες του μην́α η ́σε δωδεκαώρη
η ́ εικοσιτετραώρη βασ́η
( 7 3 7 0 1 / 4 9 5 3 8 / 1 6 - 1 2 - 2 0 1 4
Αποφ́.Γ.Γ.Αποκ.Διοικ.Αττ.) για το
ετ́ος 2015, με την προβλεπομ́ενη
απο ́το νομ́ο αποζημιώση, για την
καλ́υψη των αναγκων́ των υπηρε-
σιων́ του Δημ́ου, συμ́φωνα με τα
προαναφερομ́ενα στο ανωτερ́ω
εισηγητικο.́
Τα παραπαν́ω αναφερομ́ενα ορ́ια
αριθμου ́ υπαλληλ́ων και ωρων́
απασχολ́ησης ειν́αι τα ανωτ́ερα
επιτρεπομ́ενα και δυν́αται να
πραγματοποιηθουν́ μον́ο εφοσ́ον
το επιβαλ́ουν οι αναγ́κες της Υπη-
ρεσιάς.
Υπευθ́υνοι για την

παρακολουθ́ηση και τον ελ́εγχο
πραγματοποιήσης της υπερωρια-
κης́ απασχολ́ησης των
υπαλληλ́ων οριζ́ονται οι
προισ̈ταμ́ενοι των τμηματ́ων και
των διευθυν́σεων των υπηρε-
σιων́, οι οποιόι θα βεβαιων́ουν
ενυπογ́ραφα την εκτελ́εση υπε-
ρωριακης́ εργασιάς. Η βεβαιώση
αυτη ́ αποτελει ́ προυπ̈οθ́εση για
την καταβολη ́ της υπερωριακης́
αποζημιώσης.
Η κατανομη ́ των ωρων́
απασχολ́ησης του προσωπικού
θα γιν́εται καθ́ε φορα ́αναλ́ογα με
τις αναγ́κες των υπηρεσιων́ για τις
νυχτερινες́ ωρ́ες και για τις Κυρια-
κες́ και Αργιές.
Ειδικα,́ στην καθ’ υπερ́βαση εργα-
σιά, οι ωρ́ες νυκτερινης́, Κυρια-
κων́ και εξαιρεσιμ́ων ημερων́ δεν
μπορει ́ να υπερβουν́ τις (180)
ωρ́ες κατα ́ περιπ́τωση κατα ́ το
πρωτ́ο εξαμ́ηνο καθ́ε ετ́ους και
αλ́λες (180) κατα ́το δευτ́ερο.
Η αποφ́αση αυτη ́ισχυέι μεχ́ρι και
31/12/2015.
Η αποφ́αση να αναρτηθει ́ στον
Πιν́ακα Ανακοινωσ́εων στο Δημο-
τικο ́ Κατασ́τημα. Περιλ́ηψη της
παρουσ́ας να δημοσιευθει ́ σε
τοπικη ́εφημεριδ́α.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ



Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 9

Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι,
χαμομήλι, 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

Συμμετοχή του Δημάρχου Αχαρνών
Γ. Κασσαβού σε εκδήλωση 

για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Σε εκδήλωση με θέμα
«Συνταγματική αναθεώρη-
ση: Πρόκληση για την ανα-

βάθμιση της Αυτοδιοίκησης και
άλλων θεσμών του κράτους», συμ-
μετείχε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ
Γιάννης Κασσαβός, ύστερα από
πρόσκληση της Ένωσης Δημάρ-
χων Αττικής και της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Αττικής, στο Χίλ-
τον, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
2014.

Στην εκδήλωση μίλησαν οι κκ
Προκόπης Παυλόπουλος, Βουλευ-
τής και Πρόεδρος Επιτροπής της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για
την Συνταγματική Αναθεώρηση, ο
Θεόδωρος Φορτσάκης, Πρύτανης
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, ο Ηλίας Νικολό-
πουλος, Συνταγματολόγος, Καθη-
γητής Παντείου Πανεπιστημίου, ο
Νικόλαος Κομνηνός – Χλέπας,
Καθηγητής Εθνικού Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο
Δονάτος Παπαγιάννης, Καθηγητής
Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απήθυναν οι κκ Παύλος Καμάρας, Πρόεδρος της Ένωσης
Δημάρχων Αττικής (ΕΔΑ), ο Ηρακλής Γκότσης, Δήμαρχος Νέας Ιωνίας και Πρόεδρος της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), ο Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμα-
ρουσίου και Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ο Ευάγγελος Πρό-
ντζας, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστη-
μίου, και ο Θεόδωρος Γεωργάκης, Πρόεδρος Ομίλου Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοί-
κησης (ΟΠΣΑ).

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Αχαρνών τόνισε: «Η τοπική αυτοδιοίκηση
καλείται να ανταποκριθεί σε πιεστικές και αυξημένες ανάγκες με περιορισμένα όμως
θεσμικά εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού οπλο-
στασίου της, μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης, που θα οδηγήσει στην αναβάθμι-
ση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και στην προικοδότησή της με τους απα-
ραίτητους θεσμικούς μηχανισμούς που θα διευκολύνουν το έργο της, καθιστώντας την
αποτελεσματικότερη στη λειτουργία της προς όφελος πρωτίστως των πολιτών».

Προσκλήσεις για θέατρα και παιδότοπους  
Δώρισε για την πρωτοχρονιά η Κοινωνική 
Υπηρεσία δήμου Φυλής

Εκατοντάδες παιδικά χαμόγελα «άστραψαν»  από χαρά και ικανοποίηση στην γιορτή που
συνδιοργάνωσε, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής και συγκεκριμένα η Αναπλη-
ρώτρια Δήμαρχος Τζένη Μπάρα με τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτρο-

πής Γιάννη Κρεμύδα για τα παιδιά.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της  Κυριακής 28 Δεκεμβρίου, στο Πνευματικό

Κέντρο Ζεφυρίου με προσκεκλημένους  δεκάδες λιλιπούτειους δημότες.  
Η  γιορτή πραγματοποιήθηκε ενόψει της Πρωτοχρονιάς και στόχος των διοργανωτών ήταν, να

φέρουν φέτος σε επαφή με τον Άγιο Βασίλη όσο το δυνατόν περισσότερα  παιδιά.
Και σε αυτή την μεγάλη εκδήλωση όπως και στην περίπτωση του «Γεύματος Αγάπης» τον πιο

καθοριστικό ρόλο, τον έπαιξαν οι εθελοντές και οι χορηγοί που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγ-
μή την πρωτοβουλία της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Με τη βοήθειά τους η Αναπληρώτρια Δήμαρ-
χος κατάφερε να συγκεντρώσει πολλά  παιγνίδια, δεκάδες παιδικά βιβλία και 45 διπλές προ-
σκλήσεις για παιδικές παραστάσεις και παιδότοπους.

Ο Γιάννης Κρεμύδας από την πλευρά του ανέλαβε όλο το υπόλοιπο κομμάτι που είχε να κάνει
με την διασκέδαση και τις δραστηριότητες των παιδιών κατά τη διάρκεια της γιορτής.

Ο Άγιος Βασίλης, οι ανιματέρ, το face  painting και η γιορτινή ατμόσφαιρα σχεδιάστηκαν και
πραγματοποιήθηκαν μέχρι την τελευταία τους λεπτομέρεια από τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής. 

Το αστείρευτο κέφι, ο χορός μικρών και μεγάλων, το ξέφρενο παιγνίδι αλλά και  η χαρά στα
μάτια των εκατοντάδων παιδιών την  ώρα που οι εκπλήξεις έρχονταν η μία μετά την άλλη, ήταν
τα κύρια χαρακτηριστικά της βραδιάς. 

«Ο Δήμος μας δοκιμάστηκε σκληρά για μια ακόμη χρονιά, θέλουμε να δώσουμε σε αυτό το
Δήμο και στα παιδιά, αυτό που δικαιούνται. Κάθε χρόνο ο Άγιος Βασίλης φέρνει δώρα στα παι-
διά από τις καμινάδες των σπιτιών, εμείς φέραμε τον Άγιο Βασίλη στο Πνευματικό Κέντρο Ζεφυ-
ρίου για να τον γνωρίσουν τα παιδιά και να πάρουν δώρα από τα χέρια του. Σας εύχομαι καλή
χρονιά και καλή πρόοδο» είπε η Τζένη Μπάρα ανοίγοντας την εκδήλωση. 

Η Αναπληρώτρια Δήμαρχος ευχαριστεί θερμά: 
Τον εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο για τη χορηγία του, χάριν της οποίας έγινε εφικτή η αγορά του

μεγαλύτερου μέρους των παιγνιδιών που διανεμήθηκαν. 
Τη γνωστή ηθοποιό, σκηνοθέτιδα και συγγραφέα Κάρμεν Ρουγγέρη για τις δωρεάν προσκλή-

σεις που διέθεσε για την παιδική γιορτή, στο θέατρο «Κιβωτός» και στο έργο της Πηνελόπης
Δέλτα «Παραμύθι χωρίς όνομα». 

Τον υπεύθυνο επικοινωνίας των θεατρικών σκηνών «Ακαδημία Πλάτωνος» και «Θέατρο
Τέχνης Κάρολου Κουν » Άρη Ασπρούλη για τις δωρεάν προσκλήσεις που προσέφερε  για τα
έργα:  «Η βασίλισσα του χιονιού» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, το «Παραμύθι χωρίς όνομα» της
Πηνελόπης Δέλτα και το «Φάντασμα του Κάντερβιλ» του Όσκαρ Ουάιλντ. 

Το Μάρκο Σεφερλή και την διεύθυνση του πολυχώρου - παιδότοπου Seferland στο Περιστέρι
για τις δωρεάν προσκλήσεις που προσέφερε. 

Την εθελόντρια Αναστασία Κοντού για τα παιγνίδια που συγκέντρωσε και πρόσφερε στην
εκδήλωση.

Την εθελόντρια Φωτεινή Κόκκινου που διασκέδασε, απασχόλησε και έπαιξε με τα παιδιά εκτε-
λώντας ένα πραγματικά υπέροχο πρόγραμμα.

Τις εθελόντριες Λεμονιά Αλεξανδρή, Δήμητρα Παπαϊωάννου αλλά και  τη συγγραφέα και εθε-
λόντρια Νατάσα  Κουτζικίδου για την προσωπική  εργασία και το χρόνο που μας διέθεσαν προ-
κειμένου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση. 

Παρέστησαν οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Μαυροειδάκος και Θανάσης Σχίζας, ο Αναπληρωτής
Δήμαρχος Γιώργος Αντωνόπουλος, οι Πρόεδροι των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων και Ζεφυ-
ρίου Παναγιώτης Καμαρινόπουλος και Γιώργος Κούρκουλος αντίστοιχα, ο Δημοτικός Σύμβουλος
Γιώργος Κρητικός και το μέλος του τοπικού συμβουλίου .

Με δύναμη, 
ελπίδα και

αισιοδοξία το 2015
να είναι μια καλύτερη
χρονιά για όλους !!!!

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΠΠΟΥΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ



10 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Υπέγραψαν στον Αχαρναϊκό
οι Αλέξης Ντάλας 

και Γιώργος Σκαθαρούδης

Ο Γιώργος Σκαθαρούδης και ο Αλέξης Ντάλας υπ

έγραψαν στον Αχαρναϊκό. Ο 22χρονος(2-11-

1992) επιθετικός που έμεινε ελεύθερος από τον Τ

ύρναβο, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Βέροια και Ζ

άκυνθο,  και ο 24χρονος(21-2-1990) μέσος της

Λαμίας,που έχει αγωνιστεί ακόμα σε Κορωπί, Ρό

δο, Πανόπουλο, Πανηλειακό  συμφώνησαν σε όλα

με τη διοίκηση της αθηναϊκής ΠΑΕ.

Μάλιστα, ο πρώτος άρχισε ήδη προπονήσεις.

Εντός της ημέρας αναμένονται οι σχετικές ανακοιν

ώσεις.

Παράλληλα, ο Αχαρναϊκός αναμένεται να

προχωρήσει στην απόκτηση ενός εκ των δύο ξέ

νων επιθετικών που δοκιμάζονται τις τελευταίες ημ

έρες (ένας Βούλγαρος, ένας Βέλγος).

Αντίθετα, όλα δείχνουν ότι από τις τάξεις της

αθηναϊκής ομάδας θα αποχωρήσει ο Βαγγέλης

Στουρνάρας, ενώ οι Ραφαήλ Ζωγράφος και

Παρασκευάς Θεοδώρου θα παραχωρηθούν με

υποσχετική σε ομάδες μικρότερων κατηγοριών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕΡΕΠΑ 
ΣΤΟΝ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟ 

Ο Μανδραϊκός ανακοινώνει την απόκτηση
του Στέλιου Σερέπα που αγωνιζόταν στον

Ιωνικό επιστρέφοντας σε γνώριμα μέρη,
αφού ο χαρισματικός επιθετικός ήταν την
περσινή περίοδο στην ομάδα της Μάνδρας.

Η Ομάδα μας βρίσκεται σε συζητήσεις με
αρκετούς ποδοσφαιριστές και αύριο αναμέ-
νονται άλλες ανακοινώσεις. 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΥΧΕΤΑΙ 

Χρόνια-Πολλά-
Καλή Χρονιά με υγεία 

Χαμόγελα και αισιοδοξία. 
Χαρά-Αγάπη-Προσωπική και

οικογενειακή ευτυχία 
δημιουργικότητα-υπομονή -

επιμονή και θετικές σκέψεις.

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 

ΙΑΤΡΟΥ-ΚΟΚΚΑΛΗ

Το Δ.Σ. του ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ ανακοινώνει την από

κτηση των Ιατρού Παναγιώτη και Κόκκαλη Αλέ

ξανδρου .

Ο Ιατρού έχει αγωνισθεί με τα χρώματα του Μανδρα

ϊκου την περσινή περίοδο και ο Κόκκαλης στον Βύ

ζαντα Μεγάρων.

Με εντολή του πρόεδρου κ. Πέππα Δημοσθένη οι

Τερζάκης Παναγιώτης, Φάνης Χρήστος, Κοντομπάση

ς Χάρης από το εφηβική ομάδα θα προπονούνται με

την ανδρική ομάδα καθώς και ο δανεικός στον Παοκ

Μάνδρας Στεφανίδης Ανδρέας.

ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ
ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 

Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝΟ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

Ο Βύζας Μεγάρων έκλεισε τον 20χρονο (8-8-1995) κεντρικό αμυντικό
Κώστα Κορομηλά. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στην ομάδα
της Λάρισας Κ:17 και πέρσι στην ομάδα Κ:20 του ΟΦΗ.

Η προετοιμασία συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς για τον αγώνα στις
11/1 εκτός έδρας με τον Ζακυνθιακό. Ο προπονητής Βασίλης Στασινόπου-
λος δεν μπορεί να υπολογίσει τους τιμωρημένους Σελμανάι και Σιδέρη.

***Τετάρτη και Παρασκευή η ομάδα έχει ρεπό ώστε να περάσουν οι παί-
κτες με τις οικογένειές τους την καινούργια χρονιά. Η ομάδα βρίσκεται σε
επαφές για ενίσχυση και με άλλους παίκτες.
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ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ  ΑΚΡΑΤΗΤΟ

Ο Πρόεδρος κ. Δαυίδ
Μαύρος, το Δ.Σ. και το
τεχνικό επιτελείο του

ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ (ανδρικού -
ακαδημίας) εύχονται

καλές γιορτές,και καλή
χρονιά με υγεία, 

ειρήνη και πρόοδο σε
όλο τον κόσμο, 

στους ποδοσφαιριστές των ομάδων, 
στους παράγοντες, στους προπονητές, σε όλους που
ασχολούνται  με τον αθλητισμό της Δυτικής Αττικής

από οποιαδήποτε θέση και στις οικογένειες τους.

ΕΠΣΔΑ: ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΣΤΗΝ Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ανακοινώθηκε απο την γραμματεία της ΕΠΣΔΑ

το πρόγραμμα πρωταθλήματος στην Α΄κατηγορί

α Δυτικής Αττικής(13η αγωνιστική). Αναλυτικά:

Σάββατο(15:00)

Παραλίας Ασπροπύργου: Νέα Πέραμος-Πυρρί

χιος

Βιλλίων:Ειδυλλιακός-Εθνικός Πανοράματος

Πανοράματος: ΑΕ Ζεφυρίου-Θρασύβουλος

Ασπροπύργου:Ενωση Πανασπρ./Δόξας-Λέων

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)

Νεοκτίστων:Ελπίδα Ασπροπύργου-Ακράτητος

Παραλίας Ασπροπύργου: Κριός-ΠΑΟΚ Μάνδρας

Καματερού: Ζωφριά-Ατταλος

Ρεπό Αίας Παραλίας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ(10η αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ

Γ.Ρουμελιώτης(10:00) Πανελευσινιακός-

Μανδραικός

Παραλίας Ασπροπύργου(11:00): Κριός-Βύζας

Μεγάρων

Ν.Περάμου(11:00) Ευκλείδης-Ακράτητος

Πανοράματος(11:00) 

Λέων-Πανελευσινιακή Ενωση

Βιλλίων(12:00) Ειδυλλιακός-Αίας Παραλίας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ

(10η αγωνιστική) ΣΑΒΒΑΤΟ

Γ.Ρουμελιώτης(12:00) Αγιοι Ανάργυροι-Αργώ

Μεγάρων

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ.Ρουμελιώτης(10:00) 

Πανελευσινιακός-Λαμπερή.

Η ΕΠΟ θα δέχεται
δικαιολογητικά 

το Σαββατοκύριακο 
(03-04/01). 

Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος
ξεκινά επίσημα στις 3 Ιανουαρίου και
η ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι οι υπηρεσίες
της θα είναι ανοικτές το Σαββατοκύ-
ριακο (03-04/01) για την κατάθεση

δικαιολογητικών και έκδοση δελτίων.
«Ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 3/1

και την Κυριακή 4/1 οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες της ΕΠΟ για κατάθεση δικαιο-
λογητικών και έκδοση δελτίων θα λει-

τουργήσουν από 09:00 έως 15:00».
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ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 999
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Σήμερα  η καταβολή του
Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος

Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, θα καταβληθεί
το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα σε επιπλέ-
ον 999 δικαιούχους. Παράλληλα, σύμφωνα με
το υπουργείο Εργασίας, συνεχίζεται η διαδι-
κασία διασταύρωσης των στοιχείων των αιτή-
σεων που έχουν υποβληθεί.

Το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα καταβάλ-
λεται μετά την επικύρωσή του από την Κοινω-
νική Υπηρεσία του οικείου δήμου, η οποία
είναι και αρμόδια για την παροχή πληροφο-
ριών προς τους πολίτες.

ΛΟΓΩ ΠΡΟΩΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Αναλυτές: Πιθανότητα 30% για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ

Στο 30% υπολογίζεται από αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας Berensberg τους
οποίους και επικαλείται το γερμανικό κρατικό δίκτυο ARD η πιθανότητα εξόδου της
χώρας από την Ευρωζώνη μετά τις χθεσινές εξελίξεις.
Επίσης, ο διευθυντής του γερμανικού οικονομικού ινστιτούτου της Κολωνίας, Μίχα-

ελ Χούτερ, δηλώνει στην εφημερίδα Welt ότι "η Ευρωζώνη είναι αρκετά ισχυρή ώστε
να αντέξει μια έξοδο της Ελλάδας" και ότι "ο κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης σε άλλες
χώρες είναι τώρα πολύ χαμηλός".
Αναφορικά με τους εκπροσώπους κομμάτων, ο υπεύθυνος οικονομικών θεμάτων

των Χριστιανοδημοκρατών, Νόρμπερτ Μπαρτλ, δηλώνει ότι "οι συμφωνίες δεν μπο-
ρούν να καταγγελθούν, δεν τίθεται θέμα κουρέματος του ελληνικού χρέους".
Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του MEGA στο Βερολίνο, ο εκπρόσωπος των Σοσιαλ-

δημοκρατών και οικονομολόγος, Κάρστεν Σνάιντερ, τονίζει από τη μεριά του ότι "ο
ελληνικός λαός κρατά τώρα την τύχη στα χέρια του" καθώς "η νέα κυβέρνηση πρέ-
πει να δει την κατάσταση με ρεαλισμό και να παραδεχθεί ότι το χρέος της Ελλάδας
είναι τόσο υψηλό, ώστε δίχως βοήθεια θα χρεοκοπήσει".
Τέλος, ο πρόεδρος της Αριστεράς, Μπερτ Ρέξινγκερ, κατηγόρησε ως αποτυχημένη

την πολιτική Μέρκελ στην Ελλάδα και τόνισε ότι "τώρα η Καγκελάριος στέκεται
μπροστά στα συντρίμμια της πολιτικής λιτότητας".

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Παράταση έναν χρόνο για τακτοποίηση αυθαιρέτων
Παρατείνεται για έναν χρόνο, μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2016, η προθεσμία για την

υποβολή δηλώσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων με απόφαση που αναμένεται να υπο-
γράψει σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Νίκος Ταγαράς.
Παράλληλα δίνεται επιπλέον παράταση δύο ετών σε μηχανικούς και σε ιδιοκτήτες

για την υποβολή των σχεδίων που συνοδεύουν τη δήλωση αυθαιρέτου. Η ρύθμιση
αφορά όλες τις κατηγορίες αυθαιρέτων εκτός από τις μικρές αυθαιρεσίες που δεν
αυξάνουν τον όγκο και την επιφάνεια του κτίσματος, καθώς γι' αυτές δεν υπάρχουν
προθεσμίες. Σύμφωνα με τον νόμο 4178/2013, η προθεσμία για την υποβολή δήλω-
σης λήγει στις 8 του προσεχούς Φεβρουαρίου. Παλαιότερη υπουργική απόφαση
όριζε επίσης πως τα σχέδια και τα έγγραφα που υποχρεωτικά υποβάλλονται για να
ολοκληρωθεί η διαδικασία της «νομιμοποίησης» του αυθαιρέτου θα πρέπει να κατα-
τεθούν εντός έξι μηνών από την υποβολή της δήλωσης τακτοποίησης. Τώρα, με την
υπουργική απόφαση που υπογράφεται, δίδεται η δυνατότητα στον μηχανικό να ολο-
κληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσα σε δύο
χρόνια από τη (νέα) καταληκτική ημερομηνία της τακτοποίησης (8.2.2016), δηλαδή
τον Φεβρουάριο 2018.

Στους 11 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών στο Norman Atlantic, 
σύμφωνα με την ιταλική Ακτοφυλακή. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, 201 είναι οι έλληνες διασωθέντες, ενώ συνεχίζεται η δια-
σταύρωση των ονομάτων. Ο δεύτερος Έλληνας νεκρός είναι ο Κωνσταντίνος Κουφόπουλος, 57 ετών από την
Ημαθία. Η σορός του βρίσκεται σε νοσοκομείο στο Μπάρι.

Η ιταλική Ακτοφυλακή έχει ανακοινώσει ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και τρεις Ιταλοί, δύο εκ των
οποίων είναι οδηγοί φορτηγών.

Δύο αλβανοί ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια ρυμούλκησης του πλοίου.
Δύο νεκροί αλβανοί ναυτικοί στην επιχείρηση ρυμούλκησης του Norman Atlantic
Παράλληλα, η Ρώμη έστειλε στην Αθήνα νέα λίστα 95 Ελλήνων διασωθέντων που επιβαίνουν στα σκάφη του

ιταλικού πολεμικού ναυτικού San Giorgio και Durand de la Penne. Συνολικά, σε 201 ανέρχονται οι έλληνες δια-
σωθέντες, ενώ συνεχίζεται η διασταύρωση στοιχείων.

Η λίστα Ελλήνων διασωθέντων
Στους 201 οι διασωθέντες Έλληνες από το Norman Atlantic
Στο ελικοπτεροφόρο San Giorgio επιβαίνουν έως 200 διασωθέντες, εκ των οποίων 81 Έλληνες, ενώ στο

Durand de la Penne επιβαίνουν 14 Έλληνες. 
Το San Giorgio θα έφτανε αργά το βράδυ της Τρίτης στο Πρίντιζι, σύμφωνα με πληροφορίες της Νομαρχίας

της πόλης. 
«Δεν μας ειδοποίησε κανείς για τη φωτιά» καταγγέλλουν διασωθέντες
Τις προηγούμενες ώρες υπήρξε εμπλοκή με τις λίστες διασωθέντων και επιβαινόντων μεταξύ Αθήνας και

Ρώμης, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφοροποίηση και ως προς τον αριθμό των αγνοουμένων.
Συνολικά, 38 άτομα θεωρούνται αγνοούμενα. Η εκτίμηση για τους αγνοούμενους γίνεται βάση της επικαιροποι-

ημένης λίστας της ANEK που πλέον αριθμεί 475 επιβαίνοντες. Η Ιταλία κάνει λόγο για 499 επιβαίνοντες, λαμβά-
νοντας υπόψη 18 υπεράριθμους επιβάτες και τρεις επιβεβαιωμένους μετανάστες.

Εισαγγελία του Μπάρι: 499 επιβαίνοντες, πολλοί μετανάστες στο Norman Atlantic
Ο αριθμός των αγνοουμένων δεν μπορεί να θεωρείται απόλυτος, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι στο Norman

Atlantic πιθανώς επέβαιναν παρανόμως και μετανάστες στο γκαράζ.
Ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν τη Δευτέρα τις δηλώσεις του ιταλού ναυάρχου Τζιοβάνι Πετορίνο, σύμφω-

να με τον οποίο 80 διασωθέντες δεν υπάρχουν καν στη λίστα επιβατών.
Υπό αυτό το κλίμα, σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Ναυτιλίας, τίθενται

υπό αμφισβήτηση ακόμη και τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για τον πρώτο Έλληνα που εντοπίστηκε νεκρός.
Ως επιχείρημα αναφέρεται το γεγονός ότι ο γιος του θύματος δεν αναγνώρισε τη σορό που του έδειξαν οι ιταλι-
κές αρχές.
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- 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

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

τρυπάνι) σε λογική τιμή. 
Πληροφορίες  στο 210 5548930 ή στο

6972203340
16.11.12

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου

2015 και ώρα 9:30 π.μ. 
στον Ιερό Ναό Αγίου 

Δημητρίου Ασπροπύργου 
Υπέρ της αναπαύσεως της ψυχής 

του πολυαγαπημένου μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
ΚΩΝ. ΛΙΑΣΚΟΥ 

(ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε τη
μνήμη του μαζί μας. Σας ευχαριστούμε

Τα αδέλφια Ιωάννης & Μαρία
Τα ανήψια

Ο καφές θα δοθεί στη καφετέρια (Φίλοιστρον)
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρι-
σμα στην οδό Παλαιολόγου, 40
τ.μ. με τζάκι και καλοριφέρ.
Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες
σαλόνι - κουζίνα και είναι επι-
πλωμένο. Τηλ. 6984188137

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 Ασπρόπυγο
διαμέρισμα 60 τμ με ηλιακό,,
αυτόνομη θέρμανση, θέση
p a r k i n g .
Τηλ:6937050218(4.11.14)

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

· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επι-
κοινωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM.
Τηλ Επικοινωνίας
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. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας:
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)

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.

Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)

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)

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  

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

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

Σαλαμίνος  72 & Αιγάλεω -  Ασπρόπυργος     Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com    www.bio-solution.gr

Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, 
- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER

Νέος 35 ετών ψάχνει
σοβαρή γνωριμία

με κοπέλα. 
Τηλέφωνο 6946455806

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΔΙΠΑΤΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΜΕ ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. 210 5571855

ΓΑΜΟΣ
Ο Μάλλης Σάββας του Παντελή και της Θεμελίνας, το γένος

Κατσίνη, που γεννήθηκε στον Πειραιά και κατοικεί στον Ασπρό-
πυργο, και η ΣΟΥΣΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΕΑ-ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ του ΙΟΑΝ και
της ΤΖΕΝΟΒΙΚΑ το γένος ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ, που γεννήθηκε στον

Δήμο ΡΟΜΑΝ νομού ΝΕΑΜΤΣ Ρουμανίας και κατοικεί στη Μετα-
μόρφωση Αττικής πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί

στο δημαρχείο Ασπροπύργου.

Έχουμε κάνει σοβαρές προσπά-
θειες  για τη βελτίωση των συνθη-
κών καθαριότητας της πόλης μας,
διεκδικώντας άμεσα την πρόσληψη
του αναγκαίου αριθμού εργαζομέ-
νων με σταθερή σχέση εργασίας
και ικανοποιητικούς μισθούς και
την ενίσχυση της υπηρεσίας με τον
ανάλογο στόλο οχημάτων, προμή-
θεια μέσων και εργαλείων που
είναι αναγκαία. Αυτό είναι ξεκάθα-
ρο και στον προϋπολογισμό του
Δήμου για το 2015 που μεταξύ
άλλων προβλέπει την αγορά 10
αυτοκίνητων και μηχανημάτων
έργου. Παρά τις σοβαρές ανάγκες
του Δήμου μας έχουμε απέναντι
μας τη Κυβέρνηση, που απαγο-
ρεύει όλες τις προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού μέχρι το 2016, στο
όνομα της «δημοσιονομικής προ-
σαρμογής» και του «πλεονάσμα-
τος».

Ταυτόχρονα όλο το προηγούμενο
διάστημα, έχουν γίνει κεντρικές
παρεμβάσεις – συναντήσεις με την
κεντρική διοίκηση, την περιφέρεια
Αττικής και τη διοίκηση του ΟΑΕΔ,
αλλά και άλλες παρεμβάσεις (π.χ. 

εθελοντικές πρωτοβουλίες). Από
τον Οκτώβριο με διάφορες συμβά-
σεις γνωρίζοντας το μέγεθος του
προβλήματος προσπαθούμε να
βρούμε έστω και προσωρινές
λύσεις, ενώ η διοίκηση του ΟΑΕΔ
καθυστερεί την υλοποίηση προ-
γράμματος που έχει εξαγγείλει για
την ενίσχυση των ΟΤΑ σε εργαζό-
μενους, στο οποίο έχουμε εξασφα-
λίσει 138 θέσεις εργασίας στην
καθαριότητα και γενικότερα σε όλες
τις υπηρεσίες του Δήμου.   

Ξέρουμε ότι σ’ αυτόν τον δύσκο-
λο αγώνα δεν είμαστε μόνοι μας,
έχουμε τη συμπαράσταση χιλιά-
δων λαϊκών οικογενειών στο Χαϊ-
δάρι, που καταλαβαίνουν την ανά-
γκη να αντιπαλέψουμε την αντιλαϊ-
κή πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ,
διεκδικώντας μαζί με το εργατικό -
λαϊκό κίνημα λύσεις στα εκρηκτικά
λαϊκά προβλήματα. Δεν θα τους
περάσει, έχουμε μάθει στα δύσκο-
λα και θα συνεχίσουμε με τις δυνά-
μεις που έχουμε να αγωνιζόμαστε
στο πλευρό των εργαζομένων, των
ανέργων, των μικροεπαγγελμα-
τιών, και των νέων των λαϊκών
οικογενειών.’’
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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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 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 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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