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Η μοναδική Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα με ημέρα και ημερομηνία έκδοσης στις Αχαρνές

Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου ο Κώστας Ρούσσας 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος  
Κώστας Ρούσσας εκλέχθηκε 
Πρόεδρος του Δημοτικού  
Συμβουλίου Αχαρνών, με 
28 υπέρ  και 6 λευκά, 
στην ειδική συνεδρίαση  
του Δημοτικού Συμβουλίου 
που πραγματοποιήθηκε  
ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου 
στις 14 Φεβρουαρίου 2017.

Σπύρος Βρεττός: 
«Πρέπει να 
βοηθήσουμε
τους Δημότες 
να βγουν από το 
αδιέξοδο»

Οδοιπορικό στις Αχαρνές  του μέλους της 
Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ. Νίκο Σοφιανό, 
συνοδεία Επιχειρηματιών της Πόλης μας 

Υπεγράφη η σύμβαση
έργου 100 χιλιάδων ευρώ
συνδέσεων αποχέτευσης 
Δήμου Αχαρνών 
Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «Συνδέσεις αποχέ-
τευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου 
Αχαρνών» προϋπολογισμού 100.000 € μεταξύ του 
Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβού και του 
αναδόχου του έργου, παρουσία του Αντιδημάρχου 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών κ. Πανα-
γιώτη Πολυμενέα .                    

Εκκρεμότητες και «αμαρτίες» πολλών ετών 
«κλείνουν» με ε ισήγηση του Δημάρχου 
Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στο  Δημοτικό 
Συμβούλιο Αχαρνών, την  περασμένηΔευ-

τέρρα,  για την έγκριση των λογαριασμών εκκα-
θάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έρ-
γων (ΔΕΤΕΔΑ). 

Γίνεται σαφές ότι η βούληση του Δημάρχου Αχαρνών 
Γιάννη Κασσαβού είναι να κλείσουν εκκρεμότητες του παρελ-
θόντος και να επουλωθούν οι «οικονομικές πληγές» που τα-
λαιπωρούν τον Δήμο Αχαρνών για πάνω από 10 χρόνια. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η  λύση και εκκαθάριση 
της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του 
Δήμου Αχαρνών, έχει αποφασιστεί από τον 
Απρίλιο του 2007, ωστόσο πότε μέχρι σή-
μερα το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχε λά-
βει απόφαση για το αποτέλεσμα της εκκα-
θάρισης. 

Πέρα από το γεγονός ότι ο Δήμος 
Αχαρνών απέφευγε επί σειρά ετών να 
αντιμετωπίσει το οικονομικό πρόβλημα 
που φέρει τον τίτλο ΔΕΤΕΔΑ ή άλλων Δη-
μοτικών Επιχειρήσεων, η καθυστέρηση 
της υπόθεσης κρατούσε σε ένα ιδιόμορφο 
καθεστώς «ομηρίας», επιχειρηματίες και 
επαγγελματίες (πολλοί εκ των οποίων δραστη-
ριοποιούνται στις Αχαρνές) καθώς οι οικονομι-
κές απαιτήσεις τους διαιωνίζονταν. 

Δεν είναι μάλιστα λίγες οι πε-
ριπτώσεις που Επαγγελ-
ματίες και Επιχειρή-
σεις οδηγήθηκαν 
σε μαρασμό ή ανα-
στολή λειτουργί-
ας, καθώς ήταν 
αδύνατο να αντέ-

ξουν το «άνοιγμα» που προερχόταν από τα χρωστούμενα. 
Ο Κασσαβός αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι διαθέ-

τει το πολιτικό σθένος και την αποφασιστικότητα  να προχω-
ρήσει ουσιαστικά η πλήρης οικονομική εξυγίανση του Δή-
μου Αχαρνών, κλείνοντας «πληγές» πολλών ετών και ανα-
ζητώντας σφάλματα και ευθύνες που οδήγησαν τον Δήμο 
Αχαρνών σε οικονομικό τέλμα, κάνοντας λόγο στο δημοτικό 
συμβούλιο για «μια δίκαιη και τίμια απόφαση που καταδεικνύ-
ει το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών έχει συνέπεια και συνέ-
χεια». 

Η αποφασιστικότητα του Δημάρχου προκύπτει και από 
δυο ακόμη αποφάσεις του ίδιου Δημοτικού Συμβουλίου στις 

20/2/2017 σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών 

(Κ.Ε.Δ.Α.), αλλά και την απόφαση για τον ειδικό δι-
αχειριστικό έλεγχο της ταμειακής υπηρεσίας του 
Δήμου που αφορά το ταμειακό έλλειμμα. 

Από τις αποφάσεις για τις δημοτικές επιχειρή-
σεις έχουν κάθε λόγο να ελπίζουν, οι Επαγγελμα-
τίες και οι Επιχειρηματίες που βλέπουν φως στις 
διεκδικήσεις ετών, αλλά και οι εργαζόμενοι που 
δούλευαν στις δημοτικές επιχειρήσεις πολλοί εκ 
των οποίων διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους. 

Να σημειωθεί ότι οι οφειλές των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν ήδη αναληφθεί και κα-

λυφθεί από τον Δήμο Αχαρνών, ενώ 
έχουν αναληφθεί και πλη-

ρωθεί και τα δεδου-
λευμένα όσων ερ-
γαζομένων έχουν 
διεκδικήσει τα 
χρήματα τους δι-
καστικά από τον 
Δήμο Αχαρ-
νών. 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΏΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΛΥΣΗ  ΣΕ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  10ΕΤΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΣΣΑΒΟ 
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 l  Έτος  7ο  

Αρ. Σήματος: 209698/2863/18-05-2011
Τιμή: 0,50 λεπτά  

Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 l Αχαρνές l Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 l ΔΟΥ: ΚΓ Αθηνών

Fax: 210 8623644 l Τηλ.: 210 2445658 - 697 2426684
E-mail: acharnaiki@gmail.com και nioras@gmail.com   

Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύμβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας l Τηλ.: 697 2426684

Ειδικός Σύμβουλος: Ευρώπη Κοσμίδη
Συντακτική ομάδα: Νάντια Σιδέρη, Γεώργιος Νιώρας

Διαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 
Φιλική συμμετοχή: Νίκος Παπαζίσιμος, Νίκος Κακογιάννης  

Δημιουργικό: Γιάννης Νιώρας  
Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Νομική Σύμβουλος: Χαρά Τσελαλίδου l Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων, 
με απλή αναφορά πηγής. Άρθρα και Επιστολές δημοσιεύονται μόνο ενυπόγραφα, 

τα  οποία εκφράζουν μόνο την άποψη του γράφοντος. 
Αποκλείονται οι πάσης φύσεως καταγγελίες. Η προβολή προσώπων, 

προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωμή μετά από ειδική συμφωνία.
Δωρεάν μόνο οι σύντομες ειδήσεις.

Ετήσιες Συνδρομές: 
Ιδιώτες: 25 € l Σύλλογοι: 25 € l Δήμοι: 50 €

Λογ. κατάθεσης: 569 - 002101- 034648 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ 
και 091/965594 - 89 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή 
Σημεία Διανομής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - Δημαρχείο - ΚΑΠΗ - ΚΕΠ και όλο 

το δεκαπενθήμερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ», οδός Φιλαδελφείας, 
Κεντρική Πλατεία. Σε όλες τις Ενορίες με διανομέα, την ημέρα έκδοσης.       

Στους συνδρομητές αποστέλλεται μέσω Ταχυδρομείου.
Για να γίνεται συνδρομητής, καλέστε στο 697 2426684

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Όλο  φόροι και όλο νόμοι και από κάτω υπονόμοι. Χω-
ρίς στην τσέπη χρήματα πώς να σταθούν τα καταστή-

ματα. Τα παιδιά των Εξαρχείων, είναι γόνοι των αχρείων. 
Κάποτε την Κυριακή, τρώγαμε ψωμί και αρνί. Τώρα με τα 
μπατιρλίκια, τρώμε χόρτα και ραδίκια.  Όταν είχα τη δραχ-
μούλα, ερωτεύτηκα την Βούλα. Τώρα με την ανεργία, με τα-
ράζει στην νηστεία. Αχ βρε άτιμε ντουνιά , να σου δώσω μια 
μπουνιά.

Τα οικονομικά δεν είναι ιδεολογία. Ή κερδίζεις και ζεις μια ευ-
χάριστη ζωή, ή χάνεις και ζεις στην μιζέρια και την δυστυχία. 

Το χρήμα δεν έχει πατρίδα, δεν έχει θρησκεία, δεν έχει 
έλεος για κανέναν μας. Πρώτα ο βιολογικός 
αγώνας των έμβιων για επιβίωση και μετά  
όλα τα άλλα.
Τον Έλληνα δεν τον διακρίνει μόνο η 
καταγωγή, αλλά η έμφυτη βιολογική 
τάση για γνώση και φιλοσοφία, δηλα-
δή για βελτίωση της ζωής μας. Το 
χιούμορ, την σάτιρα, τον αυτοσαρκα-
σμό τον έχουμε στα γονίδια μας. Δη-
λαδή, άπαξ  πόρδεδρος ή αεροβόλος, 
εισαεί πόρδεδρος. Όταν δεν έχω τι να 
κάνω, σκέπτομαι. Αυτό πάντα μου εί-

ναι χρήσιμο.
Η μετάβαση μας αναγκαστικά από το ευρώ στη  δραχμή, πρέ-

πει να γίνει με πολύ προσοχή, με συντηρητικό σχέδιο, με υπομονή, 
θα είναι οδυνηρή για όλους μας και θα διαρκέσει τουλάχιστον δέκα 
χρόνια, για να ισορροπήσουμε και να έλθουμε στην κατάσταση του 
2000. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τα καλόπαιδα που σπούδασαν 

στο εξωτερικό, γιατί δεν μπόρεσαν να μπουν στο οικονομικό πανε-
πιστήμιο της πατρίδας μας. Άλλο είναι να μάθεις να κλέβεις και άλ-
λο πώς να κουμαντάρεις την οικονομία, ενός έθνους, ενός κράτους.

Τα αριστερά και κομμουνιστικά κουδούνια, ηχούν βρο-
ντερά στα αυτιά μας, μας πονούν και δεν έχουμε διάθε-

ση για εργασία. Όταν έλθει ο πόνος στο στομάχι και πεινάμε, 
δεν ξέρουμε τι μας φταίει. Τότε φταίει βεβαίως το σύστημα. 
Όμως η λογική μας  λέγει. Ο μη εργαζόμενος μη εσθιέτω.

Με τα όπλα πολεμήσαμε να διώξουμε τους Ναζί από την πα-
τρίδα μας, θρηνώντας εκατόμβες εκτελεσθέντων συμπολιτών 

μας. Σήμερα με το στυλό, υπογράφουμε την οικονομική μας υπο-
δούλωση. Όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις 
και δυστυχώς και οι μέλλουσες. Είναι τόσο 
στυγνή και δολερή η εξουσία. Γιατί; 

Εάν κρίνουμε τον κατά τα άλλα 
συμπαθή κύριο Λαζόπουλο, με 

τον αγώνα του να μας κυβερνήσει μια 
γιαλαντζή  αριστερή κυβέρνηση, με τον 
συμπαθή κύριο Βερύκιο. Ο πρώτος κα-
τάπιε  την γλώσσα του, ο δε δεύτερος 
κατάλαβε το νεανικό του λάθος. Αυτό 
σημαίνει γενναιότητα, γιατί χρειάζεται, 
μαζί με το θάρρος, να αποδεχθείς το λά-

θος σου. Συμβαίνουν αυτά. Κάλιο αργά παρά ποτέ.
Δύο ευτραφείς  φίλοι μιλάνε στο καφενείο. Λέει ο ένας. Άστα 
φίλε μου γέρασα και  έσπασα. Γιατί το λες αυτό δικέ μου; Άστα 

πήρα ένα ψάρι και μπόρεσα να φάω μόνο το ένα τρίτο. Έλα ρε άν-
θρωπε, μου λες ότι δεν μπόρεσες να φας ένα ψαράκι;. Άσε,  το άτι-
μο, ήταν τρία κιλά.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK

Διαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών»

Πολλές οι εκδηλώσεις  και οι Ειδήσεις  το δεκεπενθήμερο 
που πέρασε.  Από πλευράς Δημοτικών ειδήσεων κυριαρ-
χούν, οι δύο  συνεδριάσεις του  Δημοτικού Συμβουλίου, η 

μια για την εκλογή νέου  Προέδρου και η άλλη με σοβαρά θέματα, 
όπως  αυτό των Επιχειρήσεων που βρίσκονται χρόνια υπό εκκαθά-
ριση. Από πλευρά εκδηλώσεων, είχαμε πολύ καλές εκδηλώσεις 
από το Λύκειο Ελληνίδων το Λαογραφικό Κόκ. Μύλο, τον Λαογρα-
φικό Θρακ/νων «Αριστοτέλη», τον Άγιο Δημήτριο, την Αυλίζα, 
τους Θεσσαλούς, Ηπειρώτες, Πελλοπονησίους, Φοίβο Ολυμπια-
κού Χωριού, ΔΗΜ.Τ.Ο.  Ν.Δ., ο ΣΕΒΑ,  κλπ. Η «Αχαρναϊκή», ελλεί-
ψει χώρου και κόστους, βρίσκεται σε αδυναμία να καλύψει όλες τις 
εκδηλώσεις. Ευτυχώς που υπάρχει το Διαδίκτυο  και το Facebook 
και ενημερωνόμαστε έγκαιρα.

Η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χαρακτηρίστηκε 
από ένταση και υψηλούς τόνους από την αρχή μέχρι το τέλος της δι-
αδικασίας, με τη βασική αντίρρηση της αντιπολίτευσης να εστιάζει στην 

ορθότητα της συνεδρίασης, ενώ η δημοτική αρχή υπεραμύνθηκε της διαδικα-
σίας υποστηρίζοντας η διαγραφή της πρώην προέδρου Μαρίας Χαριτίδη από 
την παράταξη του δημάρχου έχει ως αποτέλεσμα και την αποπομπή της από 
το αξίωμα κατείχε. Ωστόσο ο προταθείς  ο Κώστας Ρούσσας εκλέχθηκε, νέος 
πρόεδρος του Δ.Σ Αχαρνών έως τις 5 Μαρτίου, με 28 υπέρ και 6 λευκά.

Να εξετάσει άμεσα το αίτημα να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο 
Οικονομικής Εξυγίανσης του δήμου Αχαρνών τα δεδουλευ-
μένα σε εργαζόμενους και οι οφειλές σε προμηθευτές των δη-

μοτικών επιχειρήσεων που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, δεσμεύτηκε 
ο  υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης σε σύσκεψη που πραγ-
ματοποιήθηκε για το θέμα, στην οποία παρέστησαν, ο βουλευτής Ατ-
τικής Γιάννης Δέδες, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αχαρ-
νείς» Οδυσσέας Καμπόλης, η δημοτική σύμβουλος Σοφία Χριστο-
πούλου, τα μέλη της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Αχαρνών Γιώργος Ροδάκης, Γιώρ-
γος Τόκας και Ιάκωβος Ποθητός. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο 
συνεργάτης του υπουργού κ. Μαρίνος Ρούσιας.

Αξιόλογες οι εθελοντικές δράσεις του Παραρτήματος Αχαρνών της 
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Ο πρόεδρος του, ο οδοντίατρος 
Παναγιώτης Καζανάς, πλαισιωμένος από τα μέλη του ΔΣ και τους εθε-

λοντές και εθελόντριες , με ιδιαίτερη αγάπη, ευαισθησία και ανιδιοτέλεια δου-
λεύει ασταμάτητα, διοργανώνοντας ενημερωτικές και πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις, ιατρικές διαλέξεις, προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, και άλλες εθελοντικές 
δράσεις δίνοντας πρώτος το παράδειγμα της προσφοράς.Τηλ. επικοινωνίας 
2102467871 www.eaeacharnon.gr

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών συνεργαζόμενος με τον 
Ερυθρό Σταυρό, σε συνέχεια της προσπάθειας αύξησης της 
δύναμης των μελών της τράπεζας αίματος, θα πραγματοποι-

ήσει εθελοντική αιμοληψία στις 05/03/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 
09:00 – 13:00 στα γραφεία του Συλλόγου Αρχαίου Θεάτρου 31 Αχαρ-
νές.

Η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών διοργανώνει διήμερη εκδρομή στο 
Καρπενήσι στις 11 και 12 Μαρτίου. Τόπος διαμονής το ξενοδοχείο 
«ΑΝΕΣΙΣ». Η τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο ανάλογα με τον τύπο του δω-

ματίου είναι ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 70€ - ΔΙΚΛΙΝΟ 55€ - ΤΡΙΚΛΙΝΟ 50€
Πραγματοποιήθηκε  τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου και ώρα 
19.30 στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του Π.Κ.Θ.  η 
εκδήλωση ανήκει στην ενότητα «φιλοσοφία», με ομιλητή   

τον κ. Τσάτση  Νικολάου  με θέμα: «Γέννηση,  Άνοδος, Άκμή και Πα-
ρακμή των Μεγάλων Πολιτισμών»

Ο πρώην περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός, θα δώσει ξανά τη μάχη για 
την Αττική το 2019. Και αν αναλογιστεί κανείς πώς χάθηκαν οι εκλογές 
από τη Ρένα Δούρου το 2014 και ποιοι βρέθηκαν στην εκδήλωση της πα-

ράταξής του την Κυριακή, φαίνεται ότι χτίζεται μια «γαλαζοπράσινη» πανστρατιά.
Εκεί στο Δήμο  Σπερχειάδος – Μακρακώμης, ακούγοντας την 
συζήτηση  της περασμένης Παρασκευής μεταξύ του Πρωθυ-
πουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

δύο δημότες τακτικοί στις αναρτήσεις στο Facebook, αντάλλαξαν τον 
παρακάτω σχολιασμό:   Είπε ο  Α. «Όποιος νομίζει ότι στα Εξάρχεια 
κινδυνεύει … ας πάει να μείνει ή να κυκλοφορήσει σε : Ζεφύρι – Με-
νίδι – Άνω Λιόσια» .   Απάντησε ο Β.: «Με μία διαφορά... Ότι στα Εξάρ-
χεια η εγκληματικότητα έχει σχέση με την πλάκα μας, να κάψουμε 
να καταστρέψουμε για να γελάσουμε, ενώ στο Ζεφύρι και στο Μενί-
δι, είναι τρόπος επιβίωσης, (ή πλουτισμού)». 

Με αισιοδοξία για το «αύριο» ευχές για το 2017 εγκαινίασε η ΔΗΜ.ΤΟ 
Αχαρνών – Θρακομακεδόνων τα νέα της Γραφεία που εδρεύουν στην 
καρδιά της πόλης στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών απέναντι από τον 

Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου. 
Με αέρα νίκης για της εκλογές όποτε κι αν γίνουν μίλησε η 
Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΤΟ Γεωργία Βλάχου. Κύριο χαρακτηρι-
στικό της πολιτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το 

πρωί της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου, υπήρξε η μαζικότητα και η αγω-
νιστική διάθεση με τα βλέμματα στραμμένα σε ένα καλύτερο αύριο 
που όπως όλοι οι ομιλητές επεσήμαναν το δικαιούται η χώρα μας 
απ’ άκρη σ’ άκρη. 

Καλούνται τα Μέλη του Ομίλου Φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης 
Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς» την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 
και ώρα 11.00 π.μ. στη Δημοτική Πινακοθήκη Αχαρνών «Χρήστος 

Τσεβάς» (οδός Λιοσίων 18, έναντι Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Αχαρνών), σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.  Σε περίπτωση μη 
απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 5 Μαρτίου 
2017, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα και με όσους παρό-
ντες.

Τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας Αττι-
κής βράβευσε  η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, ως ελά-
χιστο φόρο τιμής για την ανιδιοτελή προσφορά και την 

πολύπλευρη δράση τους. Την εκδήλωση της Αυτοτελούς Διεύ-
θυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, διορ-
γάνωσε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος για θέματα 
Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννα Τσούπρα. Η Περιφερειάρχης 
απηύθυνε «ένα μεγάλο ευχαριστώ» στους εθελοντές που επι-
τελούν με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια, έργο αναντικατάστα-
το. Επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «ο εθελοντισμός δεν εί-
ναι υποχρέωση αλλά επιλογή. Και στάση ζωής».

Με απόλυτη πλειοψηφία  έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στο πρό-
σωπο αλλά και στο έργο του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΠΟΛΗ τα υπόλοιπα 
μέλη που τον ανέδειξαν για άλλη μια φορά ΠΡΟΕΔΡΟ του Συνδέ-

σμου Προστασίας της Πάρνηθας! Η πρώτη θητεία του Προεδρείου του 
Συνδέσμου ολοκληρώθηκε με πλούσιο έργο για την προστασία και ανά-
δειξη του Εθνικού Δρυμού . Γι’ αυτό οι εκπρόσωποι των έξι Δήμων - με-
λών του Συνπα στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν σήμερα ανέδειξαν 
ΞΑΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟ τον Δημήτρη Καμπόλη , τον Γιώργο Σταύρου (Αντιδή-
μαρχο Διοίκησης Αχαρνών) Αντιπρόεδρο

Ο Δήμος Αχαρνών σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Κέ-
ντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) προωθεί 
την υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Τα ζώα προς 

υιοθεσία φιλοξενούνται στο χώρο του ΔΙΚΕΠΑΖ όπου τους πα-
ρέχεται κτηνιατρική φροντίδα και τροφή. Οι ενδιαφερόμενοι που 
επιθυμούν να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο ζώο, μπορούν να ενη-
μερωθούν για αυτά που προσφέρονται δωρεάν για υιοθεσία, 
από την ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών (www.acharnes.gr) ή 
να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 213 2072 383 τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Με ενθουσιασμό υποδέχτηκε η Βοιωτία την ανακοίνωση της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ για τη έναρξη πιλοτικού δρομολογίου του προαστιακού σι-
δηροδρόμου στη γραμμή Αθήνα-Τιθορέα-Αθήνα από την  Δευτέ-

ρα 20 Φεβρουαρίου 2017. Το νέο δρομολόγιο θα εκκινεί κάθε πρωί στις 
04.24 από την Αθήνα και στις 05.48 θα βρίσκεται στη Θήβα, στις 06.01 
στην Αλίαρτο, στις 06.14 στη Λιβαδειά και στις 06.29 στον σταθμό Τιθορέ-
ας.Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα εκτελείται μόνο τις καθημερινές, από 
Δευτέρα έως Παρασκευή (όχι Σάββατα, Κυριακές και αργίες).

Το μόνο που κερδίζεις λέγο-
ντας ψέματα στους συναν-

θρώπους σου, είναι να χάνεις την αξι-
οπρέπεια σου και την εκτίμηση των 
συμπολιτών σου. Το ψέμα έχει κοντά 
πόδια και η λάμψη του ψεύτη διαρκεί 
όσο μια φωτοβολίδα. «Ο ψεύτης και ο 
κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κώστας  Ρούσσας 
εκλέχθηκε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αχαρνών στην Ειδική συνεδρίαση που πραγματο-

ποιήθηκε την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 το απόγευμα στο 
Δημαρχείο Αχαρνών. Στη διαδικασία εκλογής προέδρου 
κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αχαρνών ο κ. Ρούσσας έλαβε 28 ψήφους υπέρ της εκλογής 
του ενώ 6 δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν λευκό. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνεχάρη 
τον νέο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών και 
του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο που ανα-
λαμβάνει δηλώνοντας τα εξής:  «Ο Κωνσταντίνος Ρούσσας 
διαθέτει μακρά εμπειρία σε θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης καθώς έχει διατελέσει αρκετές τετραετίες δημοτικός 

σύμβουλος Αχαρνών. Έχει μια σημαντική πορεία στα αυτο-
διοικητικά πράγματα του Δήμου Αχαρνών και τον χαρακτη-
ρίζει η ευγένεια, η αμεροληψία και η ευθύτητα του χαρακτή-
ρα του, καθώς και ο αμέριστος σεβασμός του στους δημο-
κρατικούς θεσμούς και διαδικασίες». 

Ο νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή-
μου Αχαρνών κ.  Ρούσσας φανερά συγκινημένος για την 
εκλογή του, ευχαρίστησε το σώμα και δήλωσε ότι η εκλο-
γή του θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου εί-
ναι εξαιρετικά μεγάλη τιμή για τον ίδιο. Και πως πρόθεση 
του είναι να προασπίσει κάθε δημοκρατική διαδικασία που 
εξελίσσεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών και να βοη-
θήσει να ληφθούν οι καλύτερες δυνατές αποφάσεις για το 
συμφέρον των πολιτών.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλότε-
χνης Λέσχης Αχαρνών συναντήθηκε ο Δήμαρχος 
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός.  Αντικείμενο της συνά-
ντησης ήταν οι από κοινού πολιτιστικές δράσεις και εκ-
δηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αχαρνών με την 
Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών. 

Με την ευκαιρία της συνάντησης με τα μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρ-
νών, ο Δήμαρχος Αχαρνών ευχαρίστησε τα μέλη της 
Φιλότεχνης για την Πολιτιστική συνεισφορά της Λέ-
σχης, καθώς και για τη διάθεση συνεργασίας με τον 
Δήμο Αχαρνών στη διοργάνωση εκδηλώσεις και πο-
λιτιστικών δράσεων. 

Ενδεικτικά παραδείγματα της εξαιρετικής συνεργα-
σίας του Δήμου Αχαρνών με τη Φιλότεχνη Λέσχη 
Αχαρνών είναι, η συναυλία αφιέρωμα για τα 90 χρό-
νια του Μίκη Θεοδωράκη με τη χορωδία  των υπαλ-
λήλων του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και η συ-
ναυλία της «Big Band» της Στρατιωτικής Μουσικής 
Φρουράς Αθηνών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Μουσικής. 

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης 
Κασσαβός: «Η Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών με ιδιαίτε-
ρο ζήλο και μεγάλες προσπάθειες προάγει τον Πολιτι-
σμό και τις Τέχνες στον Δήμο Αχαρνών. Έχει διοργα-
νώσει σημαντικές εκδηλώσεις  και με άλλους πολιτι-
στικούς φορείς της πόλης. Ο Δήμος Αχαρνών θα είναι 
πάντα δίπλα τους και θα στηρίζει τις προσπάθειες 
τους». Στη συνάντηση παραβρέθηκε η πρόεδρος της 
Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών κα Ειρήνη Μπαϊρακτά-
ρη και τα μέλη Ευτυχία Παράσχου και Σοφία Σκρέκη.

Συμπόρευση με τις  πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις της Φι. Λε. Α.

Νέος  πρόεδρος Δημοτικού  Συμβουλίου  
Αχαρνών  ο  Κώστας  Ρούσσας 

Υπεγράφη η σύμβαση έργου 100 χιλ. € 
Συνδέσεων αποχέτευσης  Δήμου Αχαρνών 

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες πε-
ριοχές του Δήμου Αχαρνών» προϋπολογισμού 100.000 € μεταξύ του Δημάρχου Αχαρνών 
κ. Γιάννης Κασσαβού και του αναδόχου του έργου, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών κ. Παναγιώτη Πολυμενέα.

Το κόστος του έργου καλύπτεται από πόρους του Δήμου Αχαρνών και αφορά την κα-
τασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, ενώ η προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου έχει οριστεί σε οκτώ μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός 
δήλωσε:  «Η υπογραφή της σύμβασης του έργου συνδέσεων αποχέτευσης σε διάφορες πε-
ριοχές του Δήμου Αχαρνών περιλαμβάνει τρία αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά: το πρώτο εί-
ναι η ωφέλεια και εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που θα συνδεθούν στο δίκτυο αποχέ-
τευσης. Το δεύτερο είναι το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου 
Αχαρνών και αποτελεί απάντηση σε όσους κάνουν λόγο για πτωχευμένο δήμο. Η δημοτι-
κή αρχή συνεχίζει απρόσκοπτη το έργο της και τον μόνο που την απασχολεί είναι το συμφέ-
ρον των κατοίκων του δήμου.  Το τρίτο και επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι Τε-
χνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο και ταχύτερο δυ-
νατό τρόπο στην διεκπεραίωση (δημοπράτηση, διαγωνισμός, κατακύρωση) του έργου. Αυ-
τό αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αποδεικνύει την ικανότητα και επάρκεια των Υπηρεσιών 
του Δήμου Αχαρνών, καθώς το συγκεκριμένο έργο διαπεραιώθηκε με βάσει τον πολύ πρό-
σφατο νόμο 4412/2016 που αλλάζει ριζικά τις διαδικασίες για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έρ-
γων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

Άμεση και έντονη διαμαρτυρία για την ενδεχόμενη 
παύση λειτουργίας του Αστυνομικού Σταθμού Θρακ/νων 

Άμεση ήταν η αντίδραση του Δήμαρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού στη δημοσίευ-
ση του Προεδρικού Διατάγματος 7/2017 (ΦΕΚ Α΄ 14/9-2-2017) σχετικά με την «Αναδιάτα-
ξη-αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυ-
νομίας», από το οποίο προκύπτει η ενδεχόμενη παύση λειτουργίας του Αστυνομικού Σταθ-
μού Θρακομακεδόνων. Ο Δήμαρχος Αχαρνών με επιστολή του προς τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα δήλωσε ξεκάθαρα τη δυσαρέσκεια του 
και την έντονη αντίθεσή του με το ενδεχόμενο της παύσης λειτουργίας του Αστυνομικού 
Σταθμού Θρακομακεδόνων, ζητώντας την παρέμβασή του για τη συνέχιση λειτουργίας του 
Αστυνομικού Σταθμού, την ενίσχυσή του με περισσότερο προσωπικό, καθώς και άμεση συ-
νάντηση με τον κ. Υπουργό για το συγκεκριμένο θέμα. Αναφέρεται ακόμη στην προβλημα-
τική αστυνόμευση των Θρακομακεδόνων, στα αυξημένα κρούσματα παραβατικών συμπε-
ριφορών και στο γεγονός πως ενέργειες όπως αυτή δεν εκπληρώνουν τη θεσμική αποστο-
λή της Ελληνικής Αστυνομίας για την αποτελεσματική προστασία των πολιτών και την εδραί-
ωση του κλονισμένου αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. 

Παρέμβαση Γιάννη Κασσαβού για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)   
Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017,  πραγματο-

ποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου για το Πρόγραμμα του Τα-
μείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) με 
τη συμμετοχή  των  13 Δήμων που συμμετέχουν στο Πρό-
γραμμα και αποτελούν μέλη της Κοινωνικής Σύμπραξης 
Ανατολικής Αττικής. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός στη ομι-
λία – παρέμβασή του, αναφέρθηκε στα μεγέθη του Προ-
γράμματος και τη θλιβερή διαπίστωση που καθιστούν τον 
Δήμο Αχαρνών σε υπερτερών εταίρο του Προγράμματος, 
καθώς οι δικαιούχοι στον Δήμο Αχαρνών φτάνουν τους 
2.500 - σχεδόν όσοι είναι οι δικαιούχοι σε όλους τους 
υπόλοιπους 12 δήμους της Κοινωνικής Σύμπραξης Ανα-
τολικής Αττικής. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αχαρνών, το 
μέγεθος του προβλήματος είναι δυσθεώρητο και απαιτεί 
τη συνεργασία και τον συντονισμό πολλών υπηρεσιών 
του Δήμου Αχαρνών   σε κάθε διανομή, και με  τη σημα-
ντική βοήθεια των εθελοντών,  ώστε ο Δήμος Αχαρνών 
να είναι αλληλέγγυος στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 

Με αφορμή τη Συνέντευξη Τύπου για το Πρόγραμμα 
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕ-
ΒΑ) ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:   
«Από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής του ΤΕΒΑ, η βού-
ληση μας και οι προσπάθειες μας είναι να εκμεταλλευτού-
με στο έπακρο το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και να φα-
νούμε πολλαπλασιαστικά χρήσιμοι στους συμπολίτες μας 
που έχουν ανάγκη. 

Είναι μια πραγματικότητα που καλούμαστε να αντιμε-

τωπίσουμε, όχι  με ευχολόγια αλλά με δράσεις συνεργα-
σίας, με συμπράξεις και κοινωνικές συμμαχίες, όπως η 
Κοινωνική Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής».

Τέλος ευχαρίστησε τους εταίρους της σύμπραξης κα-
θώς και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και τη Δι-
εύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών για 
τις προσπάθειες τους και για το κοινωνικό έργο που προ-
σφέρουν. 

Στη Συνέντευξη Τύπου για το Πρόγραμμα του Ταμεί-
ου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) πα-
ραβρέθηκε επίσης η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 
του Δήμου Αχαρνών κα Ελένη Σαχσανίδη αλλά και η Δι-
ευθύντρια, προϊστάμενοι και εργαζόμενοι της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για νέες διαδικασίες που αφορούν τη διευ-
κόλυνση και την πιο αποτελεσματική εφαρμογή του Προ-
γράμματος. 
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Μέχρι πριν λίγο καιρό κάποιες δεκαετίες ο δικα-
στικός σε αντιστάθµισµα  της ισχύος του λειτουργή-
µατος του δεχόταν στην ζωή του  … µοναχού. Οι κοι-
νωνικές του συναναστροφές ήταν µε πρόσωπα του 
δικαστικού  χώρου, ενώ στις πιο κλειστές κοινωνίες 
µπορούσε να κάνει παρέα µε τον παπά και τον δάσκα-
λο.  Ντύνονταν συντηρητικά, δεν πήγαινε σε νυχτερι-
νά κέντρα, δεν πολιτικολογούσε. 

Ο ιδανικός δικαστής ήταν  ένας … Ροβεσπιέρος µε 
πινελιές από Βίκτωρ Ουγκώ. Απέδιδε άτεγκτα την δι-
καιοσύνη µαλακώνοντας τις αποφάσεις του µε πρά-
ξεις επιείκειας. Ο ιδανικός δικαστής θα αθώωνε τον 
Γιάννη Αγιάννη για την φρατζόλα του ψωµιού που εί-
χε κλέψει, αλλά όχι τόσο συχνά ώστε καθένας να κλέ-
βει τους φούρνους. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η εικόνα 
του δικαστή άντεξε την κοινωνική αναστάτωση της 
πρώτης και δεύτερης τετραετίας του ΠΑΣΟΚ.  Κατά 
καιρούς πολλά ακούγονταν για την επιρροή που ο 
ένας ή ο άλλος είχε στη ∆ικαιοσύνη, αλλά η εικόνα 
των δικαστών ελάχιστα επηρεάστηκε. 

Κανένας δικαστής δεν εµφανίστηκε στο εξώφυλ-
λο των « Ciao» να πετάει λουλούδια στον Μαζωνά-
κη και καµιά δικαστίνα (αν και ήταν ελάχιστες) δεν πό-
ζαρε γυµνή  στο «Centerfoid»  «Play boy». Κάτι που 
µέχρι στιγµής δεν έχει συµβεί.  

Αντίθετα, η δέσµευση των δικαστών να µην µπλέ-
κονται στην πολιτική,  µέσα σε ένα χρόνο Κυβέρνηση  
του ΣΥΡΙΖΑ πήγε περίπατο (Τουλάχιστον το αληθές). 

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου  Κατερίνα Θάνου µε 
επιστολή στους συναδέλφους της Ευρωπαίους δικα-
στικούς ερµήνευσε το δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 
2015 και ο Πρόεδρος του ΣτΕ Νίκος Σακελαρίου δή-
λωσε ότι οι δικαστές πρέπει να αφουγκράζονται την 
κοινωνία πριν  αποφασίσουν

Οι πολιτικοί υπάρχουν για να αφουγκράζονται 
την κοινωνία, να καταγράφουν τα αιτήµατα της και να 
µετατρέπουν σε νόµους, Οι δικαστές υποχρεώνονται 
να αποδίδουν δικαιοσύνη µέσω των νόµων που 
έχουν ψηφιστεί. Σε  περίπτωση που οι νόµοι δεν τους 
φαίνονται δίκαιοι, µπορούν να παραιτηθούν, να πο-
λιτευτούν και εάν το κόµµα τους γίνει κυβέρνηση να 
ψηφίσουν άλλους δικαιότερους νόµους. 

ο ΣτΕ δεν δικαιούται να αφουγκράζεται καµιά κοι-
νή γνώµη παρά µόνο να κρίνει την συνταγµατικότη-
τα  των Νόµων. Το ίδιο φυσικά και η ηγεσία του  Αρεί-
ου Πάγου η οποία δεν υπάρχει για να ερµηνεύει την 
ψήφο των πολιτών και να µεταφέρει τις ερµηνείες της 
στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά νοµοθετικά σώµατα.

Ο νέος πολιτικός ρόλος που µοιάζει να αναλαµ-
βάνει η ανώτατη δικαστική ηγεσία προϋποθέτει και 
µια µικρή αλλαγή στο πολίτευµα. Αλλά µέχρι να γί-
νει – αν γίνει – ας κρατηθούν  τουλάχιστον  τα προ-
σχήµατα. Η ζωή των παλαιοτέρων δικαστών µπορεί 
να ήταν πολιτικά λιγότερο ουδέτερη, αλλά όσο πιο 
µακριά µένουν οι τρεις δηµοκρατικές εξουσίες τόσο 
καλύτερο.

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Τουλάχιστον ας  κρατηθούν τα προσχήµατα 
Σε ισχύ το νέο πλαίσιο µίσθωση
ακινήτων µέσω διαδικτύου

   Σε ισχύ τέθηκε  από 1η Φεβρουαρίου 
2017,    οι διατάξεις του άρθρου 111 του Ν. 
4446/2016,    που δηµοσιεύθηκε πριν από 
λίγες ηµέρες στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως,    σχετικά µε τη βραχυπρόθεσµη 
µίσθωση ακινήτων µέσω ψηφιακής 
πλατφόρµας (τύπου Airbnb).

   Σύµφωνα µε τους νέους κανόνες,    ο 
εκµισθωτής ή υπεκµισθωτής ακινήτου 
στο πλαίσιο της οικονοµίας του διαµοι-
ρασµού,    πρέπει να είναι εγγεγραµµένος 
στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης 
Ακινήτων» που τηρείται στη Γενική Γραµ-
µατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών. Μάλιστα ο αριθµός εγ-
γραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μί-
σθωσης Ακινήτων υποχρεωτικά συνο-
δεύει την ανάρτηση σε ψηφιακές 
πλατφόρµες,    καθώς και σε κάθε µέσο 
προβολής.

   Επιπρόσθετα,    προβλέπεται πως η µί-
σθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαί-
νει τις 90 ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος.

   Υπέρβαση της διάρκειας επιτρέπεται 

εφόσον το συνολικό εισόδηµα του εκµι-
σθωτή ή υπεκµισθωτή,     δεν ξεπερνά τις 
12.000 ευρώ κατά το οικείο φορολογικό 
έτος.

   Σε περίπτωση µη τήρησης των προϋ-
ποθέσεων αυτών,    προβλέπεται η επιβο-
λή αυτοτελούς διοικητικού προστίµου 
ύψους πέντε 5.000 ευρώ.

   Παράλληλα,    οι νέες διατάξεις προ-
βλέπουν την εφαρµογή της «κατά περί-
πτωση κείµενης νοµοθεσίας»,    σε περί-
πτωση µη πλήρωσης των λοιπών προϋ-
ποθέσεων που ορίζονται για τη βραχυ-
πρόθεσµη µίσθωση ακινήτων µέσω 
διαδικτύου. Μεταξύ των προϋποθέσεων 
αυτών είναι η κατάσταση του ακινήτου 
(εµβαδόν,    φωτισµός κ.α.),    η αδειοδότη-
σή του και ο περιορισµός στον αριθµό 
ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισο-
δήµατος.

   Εποµένως επειδή η σχετική ΚΥΑ είναι 
γενική και πάσχει από αοριστίες και κενά, 
   προς το παρόν καθίσταται πρακτικά αδύ-
νατη η εφαρµογή των νέων διατάξεων.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ &
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ  ζητήµατα

Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος
της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 
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Μ ε μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα εορτάστηκε 
και φέτος ο πολιούχος των Αχαρνών, Άγιος Βλά-
σης.  Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 το πρωί 

τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Συλλειτουργούντων 
των Σεβασμιότατων Μητροπολιτών, Φθιώτιδος κ. Νικόλαου, 
Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, Ηλιουπόλεως Αιγύ-
πτου κ. Θεοδώρου και Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. 
Αθηναγόρα.

Ακολούθησε η Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων και της 
Σεπτής Εικόνας του Αγίου Βλασίου, συνοδεία των Σεβασμιό-
τατων Μητροπολιτών, του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη 
Κασσαβού και εκπροσώπων,  του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 
της Περιφέρεια  Αττικής, των Σωμάτων Ασφαλείας, δημοτι-
κών Συμβούλων του Δήμου Αχαρνών και πλήθος κόσμου.

Με την ευκαιρία του εορτασμού του πολιούχου των 
Αχαρνών, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλω-
σε τα εξής: «Ο Δήμος Αχαρνών εορτάζει με λαμπρότητα και 
τιμές που αρμόζουν, τον πολιούχο του Άγιο Βλάση. Η κεντρι-
κή πλατεία των Αχαρνών πιο φιλόξενη στο κοινό και πιο 
όμορφη, από ποτέ, δέχθηκε πλήθος πιστών συμπολιτών μας 
που ακολούθησαν την Λιτάνευση της εικόνας. Είναι μια ημέ-
ρα γιορτής και ευχών για τον Δήμο Αχαρνών αλλά και μια 
ημέρα ελπίδας και προσδοκίας για την πρόοδο και την βελ-
τίωση της πόλης μας. Χρόνια Πολλά σε όλους τους συμπο-
λίτες μας»

Η εικόνα του Αγίου Βλασίου μεταφέρθηκε από άγημα του 
Λιμενικού Σώματος με επικεφαλής στον Αρχιπλοίαρχο κ. Δ. 
Παπαλεονάρδο και συνοδεύτηκε  από, Πολιτιστικούς Συλλό-
γους και τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Αχαρνών.

Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του  Αγίου Βλασίου, 

παραβρέθηκαν οι Βουλευτές κ.κ. Ι. Δέδες, Β. Οικονόμου, Γ. 
Βλάχος, Θ. Μπούρας, Π. Σκουρολιάκος, Ν. Αθανασίου, Α. 
Κατσίκης και Ε. Χριστοφιλοπούλου.  Ο Δήμαρχος Φυλής Χρ. 
Παππούς, ο πρώην Δήμαρχος Αχαρνών Δ. Παπανίκας, ο 
Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χ. Δαμάσκος 
και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Π. Φιλίππου. 

Παραβρέθηκαν επίσης Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμ-

βουλοι Αχαρνών, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρ-
νών, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας από τα στρατόπεδα και Αστυνομικά Τμήματα που 
εδρεύουν στο Δήμο Αχαρνών, ο Διοικητικής της Αστυνομι-
κής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Π. Κορδολαίμης, ο εισαγγελέας 
κ. Π. Παναγιωτόπουλος, καθώς και Εκπρόσωποι Πολιτιστι-
κών, Αθλητικών και Εξωραϊστικών Συλλόγων των Αχαρνών.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Τίμησε τον πολιούχο του Άγιο Βλάση ο Δήμος Αχαρνών

Ευχές και μίνι  απολογισμός στην πίτα 
των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας 

Στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αχαρνών πραγματοποιήθηκε η εκδήλω-
ση κοπής της πίτας της Σχολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτρο-
πής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρουσία του 
Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβού, Αντι-
δημάρχων του Δήμου Αχαρνών, των προέδρων 
των Σχολικών Επιτροπών και εκπροσώπων της 
σχολικής κοινότητας. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών στο σύντομο χαιρετι-
σμό του ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των σχο-
λείων αλλά και των σχολικών φορέων για τη συ-
νεργασία τους και τις προσπάθειες τους, προκειμέ-
νου τα σχολεία του Δήμου Αχαρνών να λειτουρ-
γούν απρόσκοπτα και χωρίς σημαντικά 
προβλήματα στις υποδομές τους δηλώνοντας χα-
ρακτηριστικά: «Οι προσπάθειες μας για την ομαλή 
λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου 
Αχαρνών είναι σημαντικές και αναγνωρίζονται από 
την σχολική κοινότητα. Η δεινή οικονομική κατά-
σταση του Δήμου Αχαρνών δεν αποτελεί για εμάς 
άλλοθι, αλλά ούτε και ανασταλτικός παράγοντας 
για να αναζητήσουμε λύσεις για να λειτουργούν 
τα σχολεία μας χωρίς προβλήματα. Μέσα από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 
μέσα από την προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την «Επισκευή και 
ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων χώρων του Δήμου Αχαρνών», 
προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ, αλλά και μέσα από τις τιτάνιες προσπάθειες των Υπηρε-
σιών του Δήμου Αχαρνών και των Σχολικών Επιτροπών, έχουμε ανταποκριθεί στις ανάγκες 
και απαιτήσεις των σχολικών μας κτιρίων. Η αναγνώριση αυτής της προσπάθειας, μας δίνει 
τη δύναμη να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο, αλλά και να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, 
προς όφελος της πολυάριθμης σχολικής κοινότητας του Δήμου Αχαρνών». 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό: ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κ. Στάθης Τοπαλίδης, ο Αντιδήμαρχος Διοικητι-
κών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Γιώργος Σταύρου, ο Αντιδήμαρχος Καθα-
ριότητας και Ανακύκλωσης κ. Θεόδωρος Συρινίδης, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρα-
σίνου και Πολεοδομίας κ. Στέργιος Πεδιαδίτης, καθώς και οι «οικοδεσπότες» της εκδήλω-
σης και πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αχαρνών κ.κ. Κώστας Καρυδάκης 
για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Γεωργία Ευθυμιάδου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση.

Με κέφι και αναβίωση εθίμων οι αποκριάτικες 
εκδηλώσεις στον Δήμο Αχαρνών

Με κέφι, χορό και ανα-
βίωση παραδοσιακών εθί-
μων πραγματοποιήθηκαν 
οι Αποκριάτικες Εκδηλώ-
σεις του Δήμου Αχαρνών 
την Κυριακή 19 Φεβρουα-
ρίου 2017. 

Οι εκδηλώσεις ξεκίνη-
σαν από το πρωί της Κυ-
ριακής με την παρέλαση 
καρναβαλιστών και μα-
σκαράδων από το Δημαρ-
χείο Αχαρνών. Μέσω της 
οδού Φιλαδελφείας η 
«αποκριάτικη παρέλαση» 
κατέληξε στην Κεντρική 
Πλατεία Αχαρνών, σκορ-
πίζοντας κέφι και χαρά και 
«παρασύροντας» μικρούς 
και μεγάλους στο μεγάλο 
πάρτι που είχε στηθεί στην 
Κεντρική πλατεία. 

Στην Κεντρική πλατεία 
Αχαρνών, με τη ενεργό 
συμμετοχή σχολείων και 
πολιτιστικών συλλόγων 
του Δήμου Αχαρνών και 
παρουσία του Δημάρχου 
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσα-
βού, στήθηκε ένα ξέφρενο 
πάρτι, με κλόουν, εργα-
στήρι αποκριάτικης μά-
σκας, face painting και πολλές εκπλήξεις για 
τα παιδιά καθώς και μαγειρέματα με ντόντιλιες, 
παραδοσιακά εδέσματα και κεράσματα για 
τους μεγάλους.

Την οργάνωση και το συντονισμό των απο-
κριάτικων εκδηλώσεων είχε και φέτος η Δημο-
τική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών 

(ΔΗ.Κ.Ε.Α.). 
Ο Δήμαρχος Αχαρνών 

κ. Γιάννης  Κασσαβός συ-
νεχάρη την πρόεδρο της 
ΔΗ.Κ.Ε.Α για την άρτια ορ-
γάνωση των εκδηλώσεων 
αλλά και για το γεγονός ότι 
το προσωπικό της δημοτι-
κής επιχείρησης πέρα από 
την διοργάνωση κράτησε 
ψηλά και το πήχη της δια-
σκέδασης καθ’ όλη τη δι-
άρκεια των εκδηλώσεων 
δηλώνοντας χαρακτηρι-
στικά: 

«Οι Αποκριάτικες εκ-
δηλώσεις είναι μια αφορ-
μή χαράς και διασκέδασης 
και μια «ανάπαυλα» από 
τα καθημερινά προβλήμα-
τα. Η Πρόεδρος της Δημο-
τικής Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Αχαρνών κα Μαρία 
Ναυροζίδου και το προ-
σωπικό της επιχείρησης 
λειτουργήσαν και φέτος 
υποδειγματικά για να στη-
θεί ένα όμορφο γλέντι 
στην Κεντρική πλατεία 
Αχαρνών. Οι τοπικοί σύλ-
λογοι βοηθήσαν και φέτος 
στη διατήρηση και αναβί-

ωση παραδοσιακών εθίμων της Αποκριάς και 
όλοι μαζί συνέβαλαν για να ζήσουν μικροί και 
μεγάλοι στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς. Τα προ-
βλήματα και οι σκοτούρες της καθημερινότη-
τας μπήκαν στο περιθώριο, αφού στις Αποκρι-
άτικες εκδηλώσεις κυριαρχεί το γέλιο και η χα-
ρά, μικρών και μεγάλων». 
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Σ ε μια ακόμη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ο επικεφαλής της ΑχαρΝΕΩΝ 
Ελπίδα, ήταν ιδιαιτέρως επικριτικός με τη 

Δημοτική Αρχή. Πιο συγκεκριμένα, ο Σπύρος 
Βρεττός μιλώντας για το ζήτημα της Δημοτικής Επι-
χείρησης Δημοτικών Έργων (ΔΕΤΕΔΑ) στην τελευ-
ταία συνεδρίαση της 20η Φεβρουαρίου απέδωσε 
ευθύνες στον σημερινό Δήμαρχο για τον τρόπο 
αντιμετώπισης του προβλήματος. Όπως τόνισε την 
ίδια ώρα που συνδημότες μας, βρίσκονται σε οι-
κονομικό αδιέξοδο αφού η ΔΕΤΕΔΑ τους έχει δη-
μιουργήσει αξιοσημείωτα χρέη, ο Δήμος βρίσκε-
ται σε σχέδιο οικονομική εξυγίανσης χωρίς να 
έχουν συνυπολογιστεί τα χρέη των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων.

«Κάθε μέρα συναντώ Δημότες που διαμαρτύ-
ρονται, πρέπει να τους βοηθήσουμε, δεν είναι σω-
στό αυτό που γίνεται. Ταλαιπωρούνται για χρόνια, 
από τότε που έκλεισαν οι επιχειρήσεις. Πρέπει να 
βγούνε από το αδιέξοδο. Ο Δήμος είναι εκτεθει-
μένος παντού, στηθήκατε στον τοίχο και τώρα λέ-
τε σώστε μας. Δε μας αρκεί η προφορική δέσμευ-
ση ενός υπουργού.» είπε απευθυνόμενος στον 
Δήμαρχο Αχαρνών, ο Σπύρος Βρεττός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ο πρώτος που επι-
σήμανε ότι όλο το οικονομικό πρόβλημα της πό-
λης αντιμετωπίστηκε με λάθος χρονολογική σει-
ρά, που δυστυχώς επιβάρυνε ακόμα περισσότε-
ρο την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει βρε-
θεί.

Τέλος, ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολί-
τευσης, συνεχάρη τον νέο πρόεδρο του Δημοτι-
κού Συμβουλίου για την εκλογή του και εξέφρα-
σε τις επιφυλάξεις του για τη νομιμότητα των συ-
νεδριάσεων,  χωρίς να κρύβει την αγωνία του ότι 
οι συνεδριάσεις πρέπει να είναι συχνότερες καθώς 
σημαντικά προβλήματα ταλαιπωρούν τους κατοί-
κους των Αχαρνών σε έναν Δήμο που όπως και 
πέρσι έχουν σχεδόν περάσει δύο μήνες του τρέ-
χοντος έτους χωρίς σχέδιο προϋπολογισμού.

Σπύρος Βρεττός: «Πρέπει να βοηθήσουμε
 τους Δημότες να βγουν από το αδιέξοδο»

«Στο τέλος Φεβρουαρίου ετοιμάζεται να 
λειτουργήσει το πρώτο Γραφείο Ενημέρωσης 
και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ) στο 
κτίριο όπου ήδη στεγάζεται η Ειδική Γραμμα-
τεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Αμέσως μετά, εντός Μαρτίου, ακολου-
θούν 2 Γραφεία στο κέντρο Αθήνας και Πει-
ραιά, στη συνέχεια δημιουργούνται Γραφεία 
στις υπόλοιπες 12 πρωτεύουσες Περιφερει-
ών, ενώ τους επόμενους μήνες το δίκτυο 
αναπτύσσεται σταδιακά στις μεγαλύτερες πό-
λεις της χώρας, χωρίς να παραμελούμε τη 
νησιωτική και ακριτική Ελλάδα».

Τις ανακοινώσεις αυτές έκανε ο Φώτης 
Κουρμούσης, Ειδικός Τομεακός Γραμματέας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με άρθρο του 
στο ΑΠΕ. Όπως επισήμανε,  ενεργοποιείται 
στο αμέσως προσεχές διάστημα ο δικτυακός 
χώρος της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr), που 
περιλαμβάνει μια διαδραστική πλατφόρμα, 
χρηστική για τους λιγότερο εξοικειωμένους 
και που βοηθά βήμα-βήμα στη διαμόρφωση 
συνδυαστικής αντίληψης για το προστατευτι-
κό θεσμικό πλαίσιο της υπερχρέωσης, προ-
σφέροντας εξατομικευμένες λύσεις.

Είναι τα πρώτα βήματα για την αντιμετώ-
πιση των «κόκκινων» δανείων κι ενώ βρίσκε-
ται ακόμη σε εκκρεμότητα το θεσμικό πλαί-
σιο που θα ισχύσει. Όπως είπε ο κ. Κουρμού-
σης, οι προτάσεις που παρουσιάζουν τα Γρα-
φεία για τη ρύθμιση δανείων λαμβάνουν 
υπόψη τα εισοδήματα και ολόκληρη την πε-
ριουσία των δανειοληπτών, συνεκτιμώντας 
τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Για το λόγο 
αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό οι πληροφο-
ρίες που δίνονται από τους πολίτες να είναι 
όσο το δυνατόν περισσότερο σαφείς και ειλι-
κρινείς, ώστε οι συμβουλές να ανταποκρίνο-
νται στην πραγματικότητα και να είναι αποτε-
λεσματικές.

Προφανώς τα Γραφεία δεν έχουν αρμο-
διότητα να αποφασίζουν «κούρεμα» χρεών 
προς τράπεζες, Δημόσιο ή Ασφαλιστικά Τα-
μεία ή να σταματούν τυχόν δικαστικές ενέρ-
γειες, όπως οι πλειστηριασμοί. Ωστόσο για 
όλα αυτά τα θέματα μπορούν να παρέχουν 
εξειδικευμένη ενημέρωση και συμβουλευτι-
κή υποστήριξη, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 
λάβουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις.

Πηγή: http://www.ered.gr/el/content 

Χρήσιμες Ενημερώσεις   
Από την ΕΥΡΏΠΗ Σ. ΚΟΣΜΊΔΗ  

Πολιτικό Μηχανικό - Πολιτευτή Ν.Δ. Περιφ. Αττικής

Ξεκινά η λειτουργία του πρώτου
«ΚΕΠ» για κόκκινα δάνεια
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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ  
«ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Κ.–ΝΙΚΑ Χ.»

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 2 & ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 2    
- ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΤΚ. 136 74 
- ΤΗΛ:210-2461236     
www.mpoutsikos-ekseliksi.gr   
e-mail: mpoutsikos.ekseliksi@gmail.com   
f: mpoutsikos.ekseliksi

Τ ην Τετάρτη στις 12 Φεβρουαρίου βρεθήκαµε  καθηγητές και µαθητές του φροντιστηρίου µας στην 
ταβέρνα « Κιτσαρώνας » και δείξαµε ότι εκτός απο ΠΡΩΤΟΙ σε ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ στις Πανελλαδικές 
έχουµε τα πρωτία και στον χορό και το τραγούδι . Αδιάψευστος µάρτυρας οι φωτογραφίες.
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Η «Λέσχη Φιλάθλων Μενιδίου 
ΑΧΑΡΝΗΣ» εκτός από τη μα-
κρά πορεία προσφοράς στον 

Αθλητισμό της πόλης μας, έχει να 
επιδείξει και πλήθος διακρίσεων τό-
σο των τμημάτων υποδομών και των 
ακαδημιών, όσο και των εφηβικών 
και αντρικών ομάδων. Η κοπή της πί-
τας για το 2017 του συλλόγου, έγινε 
και φέτος η αφορμή για να προβλη-
θούν οι κατακτήσεις του συλλόγου 
και να διαπιστώσουμε όλοι ότι προ-
πονητές και Διοίκηση τελούν ένα 
εξαιρετικό έργο σε αγωνιστικά θέμα-
τα αλλά και σε θέματα οργάνωσης.

Μία μεγάλη, δεμένη οικογένεια 
απέδειξε πως είναι ο Σύλλογος 
Μπόσκιζας που έστησε ένα αυθε-

ντικό γλέντι με αφορμή την κοπή πίτας 
του το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου. Οι το-
πικοί σύλλογοι στις διάφορες περιοχές 
του Δήμου Αχαρνών αποτελούν πόλο 
έλξης των κατοίκων και δημιουργούν 
προϋποθέσεις ώστε οι σύλλογοι αυτοί να 
μετατραπούν σε ενεργούς πυρήνες για 
τον εξωραϊσμό και την εξέλιξη των περι-
οχών τους. Ο Σύλλογος της Μπόσκιζας, 
διαθέτει ένα εξαίρετο Διοικητικό Συμβού-

λιο που αποτελείται από νέους ανθρώ-
πους και από μαχητές της καθημερινότη-
τας. Το νέο ΔΣ και τον Πρόεδρο Σταύρο Κι-
οκπασόγλου εξήρε ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Γιάννης Κασσαβός κατά τον χαιρετισμό 
του, τονίζοντας πως  «Τα δείγματα γραφής 
του νέου ΔΣ είναι ελπιδοφόρα και περι-
λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά της αγάπης 
για τον τόπο, της διάθεσης συνεργασίας, 
της προσφοράς αλλά και των νέων ιδεών 
και πρωτότυπων δράσεων»

Αρχή της Οδηγικής χρονιάς 2016 
– 2017, στις 9 Οκτωβρίου στα γρα-
φεία του, με αγιασμό, απολογισμό 

και κεράσματα. Στις 29 Ιανουαρίου 2017, 
κόβοντας την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, 
το Τοπικό Τμήμα Αχαρνών, ανακοίνωσε 
την συνένωση του με το Τοπικό Τμήμα 
Θρακομακεδόνων.  Ευχή όλων  καλή 
συνέχεια στο έργο τους. Η εστία του το-
πικού τμήματος, θα λειτουργεί κανονικά  
με τα ίδια άτομα.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σαββατο 18 
Φεβρουαρίου 2017 από τον Όμιλο Φίλων Δημο-
τικής Πινακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς», 

η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και η καθιερωμένη 
πλέον αποκριάτικη βραδιά στην ταβέρνα «Ο Μήτσης», 
την οποία ο ζωγράφος και ιδρυτής του Ομίλου, Χρήστος 
Τσεβάς, έχει εξ ολοκλήρου διακοσμήσει με εξαιρετικές 
τοιχογραφίες, των οποίων οι θεματικές καλύπτουν την 
ιστορία των Αχαρνών, με πιο γνωστή την απεικόνιση 
των Αχαρνών το 1906. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης μετά 
από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
την 23-11-2016 βράβευσε και ανακήρυσσε σε ΕΠΙΤΙΜΟ 
ΜΕΛΟΣ τον κ. Ιωάννη Ματουκά για την συμβολή και την 
προσφορά του στους σκοπούς του Ομίλου Φίλων Δη-
μοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών  «Χρήστος Τσεβάς» και 
την πολυετή και άοκνη αφοσίωσή του στην ανάδειξη της 
λαογραφίας των Αχαρνών.

Την καθιερω-
μένη ετήσια εκ-
δήλωση της 
Ευξείνου Λέ-

σχης Αχαρνών «Ο Κα-
πετάν Ευκλείδης» που 
πραγματοποιήθηκε το 
μεσημέρι της Κυρια-
κής 19 Φεβρουαρίου 
στην κατάμεστη από 
κόσμο αίθουσα Εκδη-
λώσεων «Γιώργος 
Μωυσιάδης».
Όπως ανακοίνωσε κα-
τά τον σύντομο χαιρετισμό του καλωσορίζο-
ντας τον κόσμο και τους επίσημους προσκε-
κλημένους ο Πρόεδρος του «Ευκλείδη» Γιάν-
νης Τοπαλίδης, η χρονιά που πέρασε ήταν ιδι-
αίτερα δραστήρια καθώς συστάθηκαν τρία νέα 
σημαντικά τμήματα που είναι η Χορωδία, κα-
θώς και η εκμάθηση νταουλιού και Ρώσικης 
Γλώσσας. 
Την εκδήλωση ωστόσο, άνοιξε παραδοσιακά 
το μικρό χορευτικό και ακολούθησε η επίση-
μη πρώτη εμφάνιση της Χορωδίας και της 
υπεύθυνης Δασκάλας του Τμήματος κ. Χριστί-

νας Καραμαλτίδου.
Φέτος για την πολυετή προσφορά τους, εκ μέ-
ρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόε-

δρος Γιάννης Τοπαλίδης τίμησε την Αναστασία 
Σαχσανίδου, ενώ ο επίτιμος Πρόεδρος της Λέ-
σχης Ποντίων Αχαρνών κ. Θεόδωρος Κιαχό-
πουλος τίμησε τον μελετητή του κτιρίου που 
στεγάζεται Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, κ. Ζαμεινόπουλο. 
Η κοπή της Βασιλόπιτας εξάλλου έγινε παρα-
δοσιακά με την ευλογίες της Εκκλησίας δια 
χειρός του Εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίου 
Νικολάου π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδη, ενώ το 
πρώτο κομμάτι έκοψε ο Δήμαρχος Αχαρνών 
Γιάννης Κασσαβός που τόνισε κατά τον χαιρε-
τισμό του τη σπουδαία δουλειά που γίνεται 
στον Ποντιακό Σύλλογο. 

Ενημερωθείτε κάθε μέρα από το διαδίκτυο στο http://menidiatis.blogspot.gr

Κοπή πίτας για το Φιλόπτωχο Ταμείο 
του Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου, που 
έχει αναχθεί σε έναν από τους σημα-

ντικότερους φορείς προσφοράς και αλλη-
λεγγύης της πόλης μας. Η ανιδιοτελής προ-
σφορά και οι δράσεις συμπαράστασης και 
στήριξης των ευπαθών ομάδων πληθυ-
σμού από το Φιλόπτωχο Ταμείο του Αγίου 
Βλασίου είναι πολλές, αξιόλογες και ουσι-
αστικές, απαλύνουν τον πόνο δεκάδων συ-
μπολιτών μας και αποτελούν φωτεινά πα-
ραδείγματα ανθρωπιάς για όλους μας.
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Η Τρυφερότητα και η αγάπη ξεχείλιζε στη βά-
πτιση του μονάκριβου υιού του επικεφα-
λής της παράταξης «ΑχαρΝΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ» 

και τη συζύγου του Μαρίας, που πραγματοποιή-
θηκε  την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, λίγο 
μετά τις 12.00, παρουσία φίλων και συγγενών της 
οικογένειας στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου στις   
Αχαρνές.

Οι τρισευτυχισμένοι γονείς   το ζεύγος   Σπύρος 
και Μαρία Βρεττού,  έλαμπαν από ευτυχία και χα-
ρά μιας και ο μικρός πρίγκιπας είναι το πρώτο τους 
παιδάκι.

Τριεσευτυχισμένος   και  ο  Παππούς  Ιωάννης  
Βρεττός.

Το μυστήριο τέλεσε με μεγάλη ευλάβεια  ο νέ-

ος Ιερέας και οικογενειακός φίλος, πατήρ Πανα-
γιώτης Τσιλιβερδής.

Νονοί του μικρού ήταν ο  Γιάννης  Καβαλλιέ-
ρος και η γυναίκα του Αριστέα, η οποίοι έδωσαν 
το όνομα  Ιωάννης, δηλαδή το όνομα του παππού 
του. 

Ο 12 μηνών  Ιωάννης, έκλεψε την παράσταση 
με το όμορφο κουστούμι και τα «καμώματά» του. 

Μετά την βάπτιση ακολούθησε τραπέζι, στον 
πανέμορφο χώρο του Five Elements, όπου οι κα-
λεσμένοι απόλαυσαν την φιλοξενία και την φιλι-
κή ατμόσφαιρα του πολυχώρου. 

Η «Αχαρναϊκή» εύχεται στον μικρό  Ιωάννη, 
να έχει υγεία και φώτιση,  να είναι πάντα γερός και 
δυνατός και στους γονείς του να τον χαίρονται!

Εβαπτίσθη, Εμυρώθη… και το όνομα αυτού Ιωάννης !

61
ΧΡΟΝΙΑ
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Μαρτίου 2017 και ώρα 09.30 π.μ.,

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου - Αχαρναί 
για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας, Πατέρα, 

Παππού, Αδελφού και Θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΑΜΙΑΝΟΥ  
ΤΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος και Αριστέα  Δαμιανός
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 

Η ΑΔΕΛΦΗ: Αικατερίνη χήρα Σωτήρη Σωτηρίου 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο   κυλικείο του  Ναού 

40/ ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ   04    Μαρτίου 2017 και ώρα 09.00 π.μ.,    

40/ ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου - 
Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής της  πολυαγαπημένης μας  

Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής  και Θείας

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ (ΑΙΜΙΛΙΑΣ)
Χήρας  Γ. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ/ΝΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σπύρος  Βουρδουμπάς, Νώντας και Μαρία Θεοδώρου 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος και Γεώργιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Μαρία χήρα Γεωργίου Μαρίνη, 

Σπύρος  και Ειρήνη Πηλιχού, Αικατερίνη χήρα Χρ. Νίκα,
Ελευθερία χήρα Δημ. Βουρδουμπά, Σοφία χήρα Τηλέμαχου Βουρδουμπά 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια  στο   καφενείο  ΛΟΥΤΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 11 Μαρτίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ. ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στις Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής 

της πολυαγαπημένης μας Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής, Εξαδέλφης και Θείας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  
χήρας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΖΑΡΗ

(Το γένος Κων/νου Πηγαδά)
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ευάγγελος  και  Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος  και Ελένη

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  : Νικόλαος,  Αλεξάνδρα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αγγελική χήρα Ηλία Μαρίνη, Ιωάννα  και  Ευάγγελος  Μί-

χας, Φανή χήρα Παναγιώτη  Γκολέμη, Ιωάννης και  Σωτηρία  Λαζαρή, Κων-
σταντίνα  χήρα  Δημητρίου  Ντούρου.

ΟΙ ΘΕΙΟΙ, ΟΙ ΘΕΙΕΣ, ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Η οικογένεια θα δεχθεί τα συλλυπητήρια στο  κυλικείο (αίθουσα) του  Ναού.

Τελούμε  την  ΣΑΒΒΑΤΟ  04   Μαρτίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ., 40/
ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Αγίου  Γεωργίου  – Αχαρνές,  

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας  Πατέρα, 
Παππού, Αδελφού και Θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΓΩΝΑ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος και Άννα

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  - ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ – ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο του  Ναού

Τελούμε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ  4  Μαρτίου  2017 και ώρα 9.30 π.μ.  
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στις 

Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής  
της αγαπημένης μας Μητέρας, Αδελφής, και Θείας.

ΜΑΡΙΑΣ     
χήρας Σπυρ.  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗ 

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: Ελισάβετ Μαρκοπουλιώτου
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ: Δημήτριος Βασιλείου 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί τα συλλυπητήρια στο  κυλικείο (αίθουσα) του  Ναού. 

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - ΑΧΑΡΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ 
ΑΓ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 8 & 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ
17:00 Μεγάλο Απόδειπνο 

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ
7:30 Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία  

Θα τεθούν Ιερά Λείψανα των Αγίων Τεσσαράκοντα 
σε προσκύνηση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λόφος Σαράντα Μαρτύρων Αχαρνών
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 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 80 τ.μ. οδός Λιοσίων 21 και Μαραθώ-
νος, πλησίον Κεντρικής Πλατείας, έναντι  Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου. 
Τηλ. 210 2469266. 4Δ165
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ.μ. με πατάρι 50 τ.μ. στην οδό Κα-
ποδιστρίου 3, Κεντρική πλατεία Αγίου Βλασίου. Τηλ. 210 2460905 
και 6973 523754. 4Δ163. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος κατάλληλος για Φροντιστή-
ρια, Ιατρεία, Γραφεία, κλπ. δίπλα στην Κεντρική Πλατεία, οδός Κα-
ποδιστρίου 3 στις Αχαρνές. Τηλ. 210 2460903 και 6973 525754. 
6Δ163.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 13 επί της οδού Ρωμυλίας 33 στην περι-
οχή Νεάπολη Αχαρνών, κατάλληλο για Φούρνο, έχει και τις προδι-
αγραφές και μισές εργασίες. 4Δ163. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τ.μ. περίπου στο κεντρικό Μενίδι, 
Οδυσσέως18, στον Α΄ πρώτο, ανακαινισμένο, με θωρακισμένη πόρ-
τα ασφαλείας, διαμπερές, ευάερο και ευήλιο, με καινούρια τέντα, 
ενοίκιο 250 ευρώ. Τηλ. 2102469675, 6975214792. 4Δ163.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 1067 τ.μ.,παραπλεύρως εργοστασίου ΚΑΛΛΑΣ, 
εκτός σχεδίου και εντός ζώνης. Τιμή 25.000 €, συζητήσιμη. ΤΗΛ  
2114035571   6980205092 - e-mail : dprealestate@hotmail.com. 4Δ165
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο  διαμέρισμα 2ου ορόφου, τρία δωμάτια, κου-
ζίνα, σαλόνι, μπάνιο, και ξεχωριστά WC, μεγάλα μπαλκόνια, πίσω  
και μπροστά. Τιμή λογική. Τηλ.  210 2433614 και 69764979. 4Δ156.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές χαμηλές. 
Τηλ. 6972 601252. 4Δ167.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με μεταπτυχιακό, παραδίδει  μαθήματα σε μαθη-
τές Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ. 6942 864739. 10Δ172
KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγγλικού Πανεπιστημίου, με μετα-
πτυχιακές σπουδές και πολύ μεγάλη εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα για όλα τα επίπεδα(PROFICIENCY,LOWER,TOEFL,TOEΙC,JMB,ΚΡ
ΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, CITY &GUILDS, ETC.)Ειδικά μαθήμα-
τα για μαθητές, υποψηφίους Αγγλικής Φιλολογίας, Ακαδημιών Εμπορι-
κού Ναυτικού, Σχολών Ξεναγών κ.α., υποψηφίους Πανεπιστημίων εξω-
τερικού, εργαζομένους  και   επαγγελματίες,  εμπορική αλληλογραφία, 
ορολογία. Υπεύθυνη, Μεθοδική εργασία. Τηλ. 6937 855982. 5Δ166

ΈΜΠΕΙΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαθηματικών παραδίδει ιδιαίτερα σε μα-
θητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου σε χαμηλές τιμές. Η αμοιβή 
καθορίζεται σε συμφωνία με τους κηδεμόνες των μαθητών και εφό-
σον εξακριβωθεί πρόοδος στην επίδοση, στα αντίστοιχα μαθήματα 
του σχολείου που φοιτούν. Η διδασκαλία υποστηρίζεται και με την 
βοήθεια κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού, έντυπων και ηλε-
κτρονικών σημειώσεων. Τηλέφωνο: 6946947721 Ώρες επικοινωνί-
ας 5-8 μ.μ. 5Δ166
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος, με εμπειρία και μεταδοτικότητα, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, σε Μενίδι 
- Θρακομακεδόνες. Τιμή για Γυμνάσιο 15 ευρώ, Λύκειο 18 ευρώ. 
Τηλ. 6972 6953500. 4Δ163.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών, με 18 έτη εμπειρίας, παραδίδεις ιδιαίτερα 
μαθήματα σε παιδιά και ενήλικες. Όλα τα επίπεδα, από αρχάριοι τέ-
ως προετοιμασία για πτυχία. Περιοχές Μύδι και γύρω. Τηλ. 
6976854911. 4Δ163.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ μαθήματα παραδίδονται από κάτοχο C2. Τηλ 
6977051457. 4Δ163.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Φυσική - Χημεία παραδίδονται από έμπειρη καθη-
γήτρια 30 έτους πείρας. Χαμηλές τιμές. Τηλ.: 210 2519155 και 
6988955604. 4Δ163.

 ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΔΑ  αναλαμβάνει ως εξωτερική  υπηρεσία,  την φροντίδα 
σπιτιών, ηλικιωμένων ή παιδιών. Τηλ.  6934 139200. 4Δ166
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα για εργασία σε ΠΙΤΣΑΡΙΑ, ωράριο πρωινό  με ένα 
βραδινό. Προτιμάται με εμπειρία.  Τηλ. 6941 425363 κ. Νίκος. 
4Δ165.
ΜΟΔΙΣΤΡΑ  με μεγάλη εμπειρία, αναλαμβάνει Ραψίματα από την 
αρχή και επιδιορθώσεις  ρούχων. Τηλ. 210 2461482. 6Δ167.
ΕΛΛΗΝΙΔΑ αναλαμβάνει τον καθαρισμό σπιτιών και κοινόχρηστων 
χώρων. Τηλ.  6994 994549. 4Δ165
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου αναλαμβάνει την διανομή φυλλαδί-
ων. Τηλ 6974962940 3Δ165
ΕΡΓΑΤΗΣ, με όρεξη για δουλειά, αναλαμβάνει τον καθαρισμό και 
περιποίηση, κήπων, ελεύθερων χώρων, αυλικών χώρων και οικο-
πέδων. Τιμή 20 ευρώ την ημέρα. Τηλ. 6972146864 κ. Ανέστης . 
10Δ172

 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά οικολογικά, 5 ευρώ η καρτέλα   Τηλ. 6976 
836287. 10Δ170117065

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο RAPHAEL CRISTIANO – MENDONCA    
του  JORGE – EMMANUEL και της MARIA  

FELISMINA το γένος DE SOUSA που γεννή-
θηκε στην CURITIBA - BRAZIL και κατοικεί 
στo ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΓΓΛΙΑ και η ΤΣΙΑΝΤΗ  

ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΗΣ  το γένος ΚΟΥΤΡΑ που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΓΓΛΙΑ 

θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει  
στη ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ - ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ    του  

ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΣΤΥΛΙΑ-
ΝΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοι-
κεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ και η ΣΚΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ 

το γένος ΠΛΟΥΜΑΚΗ που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ 
- ΑΤΤΙΚΗ θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει 

στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΙΛΙΟΥ – 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  109 - ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΤΗΛ. 219 24 62249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Ανακοινώνουμε ότι κάθε  Παρασκευή  
και καθ’ όλη την διάρκεια της Μεγά-

λης Σαρακοστής,  θα  τελούνται  
δύο Ακολουθίες 

των Χαιρετισμών,  στον  Ιερό  Ναό 
Αγίου 

Δημητρίου - Αχαρνών.    

Η  πρώτη   αρχίζει  ώρα  4.00 μ.μ.   
και η  δεύτερη   στις  7.00 μ.μ.  

Εκ του Ιερού Ναού

ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Από τις αρχαιρεσίες της 12.02.2017 προέκυψε 
νέο διοικητικό συμβούλιο που συγκροτήθηκε 

σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: 
Μπαϊρακτάρη Ειρήνη

Αντιπρόεδρος:
Μίχα Φανή
Γραμματέας:

Κατάρας Αθανάσιος
Ταμίας:

Παράσχου Ευτυχία
Υπεύθυνος μουσικής:

Δαμάσκος Δημήτριος
Υπεύθυνος εικαστικών τεχνών:

Δαμιανού Μαρία 
Υπεύθυνος λογοτεχνίας-ποίησης:

Σκρέκη Σοφία
Υπεύθυνος Θεάτρου - χορού:

Σαργέντης Αναστάσιος
Υπεύθυνος κινηματογράφου-φωτογραφίας:

Ιωακειμίδου Σόνια               

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ & ΘΡΑΚΩΝ«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΣΥΝ.Π.Ε.
ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Πλατεία Αριστοτέλους, Θρακομακεδόνεςτκ  13676, Τηλεφ: 210 2431463
e-mail ostm@otenet.gr - http://synetairismosthakomakedonon.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Προς όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, κατά την συνεδρίασή του, την 13η Φεβρουαρίου 2017, αποφάσισε και καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευ-
ση, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας 
Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών, στην πλατεία Αριστοτέλους για να συζητηθούν και αποφασισθούν τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης. Σε περίπτω-
ση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα την 5η Μαρτίου 2017 χωρίς νέα πρόσκληση. Σε περίπτωση έλλειψης 
απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα την 12η Μαρτίου 2017 με οσαδήποτε παρόντα μέλη χωρίς νέα πρόσκληση (αρθ. 5 παρ. 
3 ν. 1667/1986 και άρθρο 21 του καταστατικού).

Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση εγγραφής μελών. 2. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου ( διοικητικός, οικονομικός απολογισμός από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2016 ). 3. 
Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων (έλεγχος διοικητικός, οικονομικός, από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2016). 4. Έγκριση Απολογισμού 
(διοικητικός, οικονομικός) πεπραγμένων από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2016. Απαλλαγή  των μελών του Διοικητικού  και Εποπτικού Συμβουλίου από 
κάθε ευθύνη. 5. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Διοικήσεως για το οικονομικό έτος 2017. 
Όσον αφορά τους εγγεγραμμένους συνεταίρους μας περισσότερους του ενός για το ίδιο οικόπεδο, σας ενημερώνουμε ότι για να συμμετέχετε στις διαδικασίες της 
συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και για να έχετε δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να προσκομίσετε στα γραφεία του Συνεταιρισμού μέχρι τις 23 Φεβρουα-
ρίου 2017 εξουσιοδότηση θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία, στην οποία θα δηλώνετε το όνομα ενός μόνον εκ των συνιδιοκτητών ο οποίος θα εκπροσωπήσει 
στη Γενική Συνέλευση την συνεταιριστική μερίδα που αντιστοιχεί στο οικόπεδό σας.
Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι υποχρεούστε να καταβάλετε τις καθυστερούμενες συνδρομές σας, ή οποιαδήποτε άλλη εισφορά προς τον Συνεταιρισμό .

Η οφειλή σας σήμερα ανέρχεται σε ΕΥΡΩ. .............………….και αφορά τα έτη ...............……..………….., την οποία και παρακαλούμε όπως εξοφλήσετε πριν την Γε-
νική Συνέλευση, προς αποφυγή συνωστισμού.

]ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 9:00 π.μ. 14:00 μ.μ.
Για την καλύτερη ενημέρωση σας, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε το e-mail σας.

ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΛΕΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Θρακομακεδόνες,
14 Φεβρουαρίου 2017

Αριθμ. Πρωτ. 14 
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26/2/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Πλ. Αγίου Νικολάου 5. ΤΗΛ. 210 2467156
27/2/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ l ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρ-
νηθος 23. ΤΗΛ. 210 2464914
28/2/2017 ΤΡΙΤΗ l ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Δεκελείας 
41. ΤΗΛ. 210 2466690
1/3/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  Κιουρκατι-
ώτη 25. ΤΗΛ. 210 2462194
2/3/2017 ΠΕΜΠΤΗ l ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Πάρνηθος 170. ΤΗΛ. 210 2406400
3/3/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Αγίου 
Διονυσίου 4. ΤΗΛ. 210 2407559
4/3/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Λεωφ. 
Αθηνών 40. ΤΗΛ. 210 2461015
5/3/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λεωφ.

Δημοκρατίας 222. ΤΗΛ. 210 2312615
6/3/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ l ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Φιλαδελφείας 
28. ΤΗΛ.210 2469146
7/3/2017 ΤΡΙΤΗ l ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  Λεωφ. 
Αθηνών 23. ΤΗΛ. 210 2465432
8/3/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ l ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   
Δημ. Δέδε 18. ΤΗΛ. 210 2467040
9/3/2017 ΠΕΜΠΤΗ l ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΙΑ  Φιλαδελφείας 
157. ΤΗΛ. 2130 146658
10/3/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ l ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
Αριστοτέλους 86. ΤΗΛ. 210 2468746
11/3/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ l ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ολυμπιακό 
Χωριό Οδός 1Αρ 3. ΤΗΛ. 210 2476279
12/3/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ l ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Θηβαίου 
20. ΤΗΛ. 210 2468482

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΠΌ 25/02/2017  ΕΩΣ 12/03/2017

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ • Θ. ΛΕΚΚΑ  9 - ΑΧΑΡΝΑΙ
www.polyiatrikoacharnon.gr

Τηλ.:  210 2401086 • 210 2405884 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΔΗΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

DDS ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Χειρούργος Οδοντίατρος

ΙΑΤΡΕΙΟ: Πάρνηθος 67 - Αχαρνές Τ.Κ.: 13674
ΤΗΛ.: 210 2463842 - 6944 547628

e-mail: p.dimakou@yahoo.com
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Επισκεφθείτε σήµερα την έκθεση µας
και να σας δειγµατίσουµε ποικιλία 
προϊόντων, όπως:

Φωτιστικά οικιακής και επαγγελµατικής 
χρήσης για εσωτερικούς
ή εξωτερικούς χώρους. 

∆ιακοπτικό υλικό σε µεγάλη ποικιλία 
χρωµάτων και σχεδίων
από επώνυµες εταιρίες.

Λαµπτήρες κάθε είδους

Καλώδια, βιοµηχανικό υλικό, υλικά 
πινάκων και εσωτερικών
εγκαταστάσεων για κάθε επαγγελµατία.

Εποχιακά είδη: Ανεµιστήρες, Σόµπες, 
Θερµάστρες,  διακοσµητικά λαµπάκια κ.α.

Είδη οικιακής χρήσεως
και προσωπικής φροντίδας.

Θυροτηλεοράσεις, θυροτηλέφωνα, 
δορυφορικά, συστήµατα παρακολούθησης, 
συστήµατα συναγερµού.

Φωτοβολταϊκά 

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

Ακούµε και καταλαβαίνουµε τις ανάγκες σας

Κεντρικό κατάστηµα: Αγίου Νικολάου 47, Ίλιον -T.K. 13123 • Τηλέφωνο: 210-2691636, 210-2623428 • Fax : 210-2691142
Υποκατάστηµα: ∆εκελείας 53, Αχαρναί - T.K. 13674 • Τηλέφωνο: 210-3006757, 210-2440888 • Fax :210-2440887

e-mail: info@desikos.gr • Website : www.desikos.gr

Στόχος µας, η καλύτερη 
εξυπηρέτησή σας!

Τώρα και στις Αχαρνές 
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