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ΣΕΛ. 3

«Έτος σταθµός θα είναι  το 
2020,  για το  ∆ήµο Αχαρνών»

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ

«∆ε θα γίνουµε φυλακή της Ε.Ε. – 
 Άµεσος απεγκλωβισµός
προσφύγων  και µεταναστών για 
τις χώρες προορισµού τους.»

Ο ∆ηµήτρης 
Φράγκος, 
Τοµεάρχης
ΟΝΝΕ∆, 
Ανατολικής 
Αττικής

ΣΕΛ. 5

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ  Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
στα Μέτρα Αντιµετώπισης του Κορονοϊού 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: «Καµία χρονο-
τριβή  στην ολοκλήρωση απα-
ραίτητων έργων που θα θωρακί-
σουν καλύτερα την Αττική και θα 
αναβαθµίσουν αναπτυξιακά τις 
πόλεις µας. Προχωράµε µε γρή-
γορους ρυθµούς και δίνουµε 
άµεσα λύσεις στα προβλήµατα 
που προκύπτουν»

ΣΕΛ. 8

ΣΥΣΚΕΨΗ του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών,
Μιχάλη Βρεττού µε τις υπηρεσίες του ΣΕΛ. 9 Ολόκληρη η υφήλιος εδώ και λίγες µέρες βρίσκεται σε παν-

δηµία λόγω του κορονοϊού. Μέσα σε ένα µικρό χρονικό 
διάστηµα βρεθήκαµε σε µια δίνη, σε µια πρωτόγνωρη κα-

τάσταση. Τα σηµάδια δυστυχώς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και οι 
κυβερνήσεις έσπευσαν να εξαγγείλουν πληθώρα µέτρων για την 
προστασία της δηµόσιας υγείας και τον περιορισµό της εξάπλω-
σης του ιού. 

Σε αυτό το πλαίσιο ο ∆ήµος Αχαρνών έχει ανταποκριθεί οµολο-
γουµένως µε τον καλύτερο τρόπο στις προκλήσεις της κατάστασης. 
Από την πρώτη στιγµή έχει επιδείξει αστραπιαία αντανακλαστικά, δρώ-
ντας µε γνώµονα πάντοτε την υγεία των δηµοτών και των υπαλλήλων 
του ∆ήµου. 

Ήδη από την πρώτη στιγµή ο Σπύρος Βρεττός συγκάλεσε έκτακτη 
∆ιευρυµένη Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία λήφθησαν αποφάσεις 
για συγκεκριµένα µέτρα προς αποφυγήν εξάπλωσης της νόσου. Πα-
ράλληλα ο ∆ήµος βρισκόταν από την πρώτη στιγµή σε άµεση επικοι-
νωνία µε όλα τα συναρµόδια υπουργεία και τους αρµόδιους επιστη-
µονικούς φορείς, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις. Έτσι παρά το 
εορταστικό τριήµερο απολυµάνθηκαν οι σχολικές µονάδες της πόλης 
πολύ πριν άλλοι δήµοι µπουν σε αυτή τη διαδικασία. 

∆εν σταµάτησε όµως εκεί. Παρά το γεγονός πως η απόφαση για 
τη λειτουργία των σχολείων είχε µεταβιβαστεί από την πρώτη στιγµή 
στην αρµοδιότητα των υπουργείων Παιδείας και Υγείας και τον ΕΟ∆Υ, 
διαπιστώνοντας το πρόβληµα που δηµιουργείται µε το σταδιακό κλεί-
σιµο σχολικών µονάδων ο ∆ήµαρχος έστειλε επιστολή µε την οποία 
ζητούσε τη διακοπή λειτουργίας όλων των σχολείων. Ένα αίτηµα, το 
οποίο διατύπωσαν και άλλοι δήµοι και φάνηκε ότι συνέβαλε στην τε-
λική απόφαση της κυβέρνησης, την οποία όλοι επικρότησαν. 

Παράλληλα σε όλο αυτό το διάστηµα οι υπηρεσίες του ∆ήµου 
βρίσκονταν σε εγρήγορση για να συνεργαστούν µε τους αρµόδιους 
φορείς. ∆όθηκαν δε οδηγίες στους δηµότες για περιορισµό µετακινή-

σεων και χρήσης των δηµοτικών και των δηµόσιων υπηρεσιών. Άµε-
ση ήταν και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις που διαµορφώνονται όσον 
αφορά την προστασία του προσωπι-
κού, προσαρµόζοντας αρµοδι-
ότητες, ωράρια και δίνοντας 
συγκεκριµένες οδηγίες. 
Όλα δε τα µέτρα είναι πά-
ντοτε σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις των αρµόδι-
ων υπουργείων και των 
επίσηµων επιστηµονικών 
φορέων. 

Αυτό όµως που δεν µπο-
ρεί να περάσει απαρατήρητο 
ακόµη και από όποιον κρίνει αυ-
στηρά τη ∆ηµοτική Αρχή, είναι τα 
άµεσα αντανακλαστικά που επι-
δεικνύει σε σοβαρές καταστάσεις. 
Λειτουργεί µε συνέπεια και σοβα-
ρότητα ανάλογη των καταστάσε-
ων, µε ταχύτητα που σπανίζει όταν 
µιλάµε για Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
προλαµβάνοντας και όχι ακολου-
θώντας ασθµένως, όπως είθισται 
σε άλλους ∆ήµους.   

ΣΕΛ. 7

Σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη µε τη συµµετοχή χωρικών
Αντιπεριφερειαρχών και ∆ιευθυντών Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας µε
αντικείµενο την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης κρίσιµων έργων για την Αττική

Nα στηρίξουµε έµπρακτα  τα παλικάρια
µας στον  Έβρο που φυλάνε
τα σύνορα και µας κάνουν
υπερήφανους µε την ανδρεια
και την αποτελεσµατικοτητα τους
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Ερντογάν  σηµαίνει Ιορδάνης. Είναι γνωστή η ελληνική καταγωγή του, οι 
ρίζες του. Τώρα γιατί ο άνθρωπος αυτός εµάς τους Έλληνες µας έχει πά-

ρει από την ανάποδη, είναι κάτι που οι βιογράφοι του πρέπει να το ψάξουν. Μου 
θυµίζει την πορεία του αρχαίου Έλληνα Αλκιβιάδη. 

Απορώ µε την νοηµοσύνη του κυβερνήτη της Τουρκίας. Εφόσον 
έχεις ορκισµένους εχθρούς στα ανατολικά σου σύνορα, γιατί δεν 

φροντίζεις να έχεις φίλους τους δυτικούς σου γείτονες.  Το να µας στέλ-
νεις, Αφγανούς, Πακιστανούς, Σοµαλούς, Ιρανούς, Αφρικανούς, το µό-
νο που πετυχαίνεις είναι, να κάνεις και εµάς τους έλληνες εχθρού σου. 
Έτσι είναι η εξουσία. Μεθάει. Και µεθυσµένος δεν λειτουργεί  σωστά κα-
νένας άνθρωπος. 

Όταν οι ΗΠΑ, η Αµερικανική κυβέρνηση, κρί-
νουν ότι η παγκόσµια οικονοµία έχει έλθει στα 

µέτρα τους, δηλαδή την χειραγωγούν, τότε θα ανακοι-
νώσουν, ότι κατασκεύασαν το ειδικό εµβόλιο. Αυτό  το 
έχουµε ξαναζήσει, µε τον ιό του AIDZ. Εµείς τι κάνουµε 
έως τότε. Προσπαθούµε µε φρόνηση να φυλαχτούµε 
µε αυτόν τον αναπόφευκτο πόλεµο. 

Ο Έβρος δεν θα πέσει, γιατί δεν πρέπει να πέ-
σει. Αλλιώς θα έχουµε µια δεύτερη Μικρασια-

τική καταστροφή. Το δις  εξαµαρτείν, ουκ ανδρός 
σοφού, έλεγαν οι αρχαίοι παππούδες µας.

Η δηµοκρατία, δηλαδή η ισχύς του λαού, δεν 
καταργείται από την κοινή λογική, αλλά εκφυ-

λίζεται από τους δόλιους, τους ύπουλους σφετεριστές της εξουσίας. Αυτοί 
είναι οι δηµαγωγοί, που αν και ανίκανοι και χωρίς θεµελιώδεις γνώσεις για 
την λειτουργία της ζωής µας, θέλουν να µας επιβάλλουν τον δικό τους τρό-
πο ζωής. Όταν υποφέρω και πεινάω, κανείς δεν µπορεί να µε πείσει ότι εί-
µαι ευτυχισµένος.

Οι Αµερικανοί στο Βιετνάµ έχασαν το παιγνίδι, βλέποντας τα φέρετρα 
των νεαρών παιδιών τους να γυρίζουν στην πατρίδα. Οι Ρώσοι έπαθαν 

το ίδιο στο Αφγανιστάν . Πριν από αυτούς το έπαθαν οι Γάλλοι και οι Βρετανοί 
στα ίδια µέρη. Ο κυβερνήτης της Τουρκίας δεν είδε, δεν γνωρίζει τίποτε. Επα-
ναλαµβάνει το ίδιο αποτυχηµένο πείραµα. Είναι ολοφάνερο, ότι θα τον φάει ο 
υπόνοµος. Ο χρόνος και η ψυχραιµία, δηλαδή η υποµονή είναι σύµµαχοι.

Πριν λίγες µέρες είδαµε στα κανάλια της TV, τους Τούρκους βουλευτές 
να παίζουν µπουνιές, µέσα στην αίθουσα του κοινοβουλίου. Αυτό εί-

ναι σηµάδι ότι άρχισε η αντίστροφη µέτρηση για τον Σουλτάνο. Άλλο πράγ-
µα είναι η Ανατολίτικη κουτο – πονηριά και άλλο η βιολογική εξυπνάδα.  Ο 
Σουλτάνος δεν µπόρεσε να το καταλάβει και κάνει τώρα σπασµωδικές και 
ανέλπιστες κινήσεις.

Πέραν από την Ελλάδα και τους Έλληνες που µας δείχνουν τα τη-
λεοπτικά κανάλια και οι Εφηµερίδες, υπάρχει και µια άλλη Ελλά-

δα που αγωνίζεται αθόρυβα, για την προκοπή, την οικογένεια, την εκ-
παίδευση τν παιδιών της, και γενικά για το κάτι καλύτερο, κάτι υψηλό-
τερα. Σε αυτούς τους Έλληνες οφείλουµε σεβασµό και εκτίµηση. 

Κάποιος πρέπει να πει στον Τούρκο κυβερνήτη την Ελ-
ληνική παροιµία:  Όποιος πατάει σε δύο βάρκες, στο 

πρώτο αεράκι, θα χάσει την ισορροπία του, θα πέσει και α πνι-
γεί. Εµείς οι Έλληνες είµαστε πολύ πιο αρχαιότερος λαός από 
τους Τούρκους.  Ας ακούσουν µια χρήσιµη συµβουλή.

Είναι αρρωστηµένη φαντασία, ο σηµερινός 
Τούρκος κυβερνήτης να ονειρεύεται την ανά-

σταση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Χρησιµο-
ποιεί µισθοφόρους και τζιχανιστές του Ισλάµ, πα-
ρεµβαίνοντας στα προβλήµατα των άλλων χωρών, 
για να το πετύχει.  Είναι αυτό που λέµε. Αερίζεται ο 
πεθαµένος; Το µόνο που κάνει είναι, να φθείρει την 
χώρα του και να φτωχοποιεί τους πολίτες του.

Αυτό που δεν γνωρίζουν οι λαοί της Ευρώπης, είναι ότι, δυόµιση χιλιά-
δες και πεντακόσια χρόνια πριν, εµείς οι Έλληνες, προτάξαµε τα κορµιά 

µας και πολεµήσαµε να σταµατήσουµε την εισβολή των Ασιατών στην Ευρώ-
πη. Σήµερα έχουµε το ίδιο πρόβληµα. Όταν βλέπεις να καίγεται το σπίτι του γεί-
τονα σου, µην µένεις αδιάφορος , η φωτιά θα έλθει και στο δικό σου σπίτι. Κρα-
τήστε την Ευρώπη καθαρή.

Θα έλεγα µια ακαδηµαϊκή κουβέντα. Παπάδες συµµαζευτείτε λιγάκι, 
γιατί εάν το θανατικό µε τον καρονοϊό πάρει τραγικές  διαστάσεις, οι 

κατάρες και το ανάθεµα θα πέσει επάνω σας. Τα γεροντάκια έχουν µια βιο-
λογική άνοια. ∆εν είστε όµως όλοι. Γέροντες και έχετε  γυναίκες και παιδιά. 
Κουµπωθείτε λιγάκι…

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

 Για να χαρείς τον ήλιο και τον γαλα-
νό ουρανό, πρέπει να σε βασανίσει, 

η συννεφιά, η βροχή και το σκοτάδι. Όσοι 
άνθρωποι έζησαν στα µικρά τους χρόνια 
στην άγρια  φτώχεια, αυτοί καταλαβαίνουν, 
την χαρά να δωρίζουν και να βοηθούν όσο 
µπορούν αυτό το λούκι, που έζησαν από µι-
κροί. Αυτό το συναίσθηµα το γεννά η ψυχή 
µας.  Όµως δεν συµπεριφερόµαστε όλοι 
έτσι.  Αυτοί που  το πράττουν  ξεχωρίζουν.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ορκίστηκε νέα Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας η Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου Σε πανηγυρικό κλίµα - παρά τον περιορισµένο λόγω των 
µέτρων αντιµετώπισης του κορωνοϊού αριθµό προσκεκληµένων, 

το µεσηµέρι της Παρασκευής 13 Μαρτίου 2020, ορκίστηκε ενώπιον της 
Βουλής των Ελλήνων η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµο-
κρατίας, η τέως πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου.  Παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, 
και των πολιτικών αρχηγών, χοροστατούντος του αρχιεπισκόπου Αθηνών 
και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύµου, η κ. Σακελλαροπούλου ορκίστηκε «στο 
όνοµα της Αγίας και Οµοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας» να φυλάσσει το 
Σύνταγµα και τους νόµους, να µεριµνά για την πιστή τους τήρηση, να υπε-
ρασπίζει την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της χώρας, να προ-
στατεύει τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετεί το 
γενικό συµφέρον και την πρόοδο του ελληνικού λαού.
 «Όταν ο τόπος περνάει µία πρωτόγνωρη κρίση και βρίσκεται αντιµέ-

τωπος µε ασύµµετρες απειλές, έχουµε όλοι την ευθύνη να αρθούµε 
στο ύψος των περιστάσεων. Έχει έλθει η ώρα να το κάνει και η Εκκλη-

σία. ∆εν υπάρχει καµία απολύτως αµφιβολία πως ο συνωστισµός σε κλει-
στούς χώρους και η µετάληψη θέτουν σε κίνδυνο συµπολίτες µας. Ιδιαίτερα 
µάλιστα τους ευάλωτους και ηλικιωµένους» Από το άρθρο του Αλέξη Παπα-
χελά στην Καθηµερινή. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών συνιστά ψύχραιµη αντιµετώπιση από την πλευ-
ρά των δηµοτών, τήρηση των οδηγιών του ΕΟ∆Υ και του Υπουρ-
γείου Υγείας και τήρηση όλων των κανόνων ατοµικής υγιεινής, ενώ 

διαβεβαιώνει πως ενεργώντας πάντα µε υπευθυνότητα και βάσει των οδη-
γιών των αρµόδιων φορέων παραµένει σε ετοιµότητα και εγρήγορση.

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε το νέο Κορωνοϊό ως 
Πανδηµία.. Πανδηµία (από τις ελληνικές λέξεις παν (όλος) και δήµος 
(πληθυσµός)) είναι µια επιδηµία λοιµωδών ασθενειών που εξαπλώνε-

ται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς σε µια µεγάλη περιοχή και απειλεί το σύνο-
λο του πληθυσµού. Μια επιδηµική ασθένεια που παραµένει σταθερή όσον 
αφορά τον αριθµό ανθρώπων που αρρωσταίνουν δεν θεωρείται πανδηµία. 
Επιπλέον, οι πανδηµίες γρίπης γενικά δεν αποτελούν την επανεµφανιζόµενη 
εποχική γρίπη. Καθόλη τη διάρκεια της ιστορίας έχουν παρατηρηθεί πολλές 

πανδηµίες, όπως ευλογιάς, φυµατίωσης και πανώλης. Πιο προσφάτες πανδη-
µίες αποτελούν η πανδηµία του HIV,πανδηµίες γρίπης του 1918 ,του 2009.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός µε αφορµή την απόφα-
ση για το κλείσιµο όλων των σχολικών µονάδων και τα νέα µέτρα 
για  τη µείωση της διασποράς του ιού έκανε την ακόλουθη δήλω-

ση: «Αγαπητοί συνδηµότες µου, οι εκκλήσεις µας προς την Ελληνική Κυ-
βέρνηση και τους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας ευτυχώς εισακούστηκαν. 
Τα σχολεία, δηµόσια-ιδιωτικά, η Αρωγή και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί 
σταθµοί θα παραµείνουν κλειστά για 14 ηµέρες µε σκοπό τον περιορισµό 
της εξάπλωσης του κορονοϊού. Ευχαριστώ πολύ τους Υπουργούς Υγείας 
και Παιδείας. Παρακαλώ περιορίστε τις άσκοπες µετακινήσεις και κρατήστε 
παιδιά και ηλικιωµένους στο σπίτι. Ήρθε η ώρα που ως Έλληνες πρέπει να 
δείξουµε υπευθυνότητα» 

Μπροστά σε αυτή την διαµορφωθείσα κατάσταση, η συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 12/3 και κάθε συνεδρίαση αναβάλλεται  
ακολούθησαν ανακοινώσεις από όλους τους φορείς της πόλεις, ΙΛΕΑ, 

ΚΡΗΤΕΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ, ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ, ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ, Ε.Γ.Ε., Χορευτικοί  Σύλλο-
γοι, κλπ αναβάλουν κάθε δραστηριότητα, έως  31 Μαρτίου 2020. 

Η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών κα Αγγελική Ζα-
χαριάδη διευκρινίζει ότι, όσων αφορά στα τροφεία που έχουν κα-
ταβάλει ή θα καταβάλουν οι γονείς των παιδιών στους Παιδικούς 

Σταθµούς του ∆ήµου Αχαρνών, θα υπάρξει πρόβλεψη συµψηφισµού των 
ποσών για όσες ηµέρες παραµείνουν κλειστοί οι Παιδικοί Σταθµοί.

Ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης καλούν τους δηµότες να κάνουν 
χρήση όλων των δυνατών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτησή τους 
από το ∆ήµο, καθώς επίσης και των ηλεκτρονικών συναλλαγών µε άλλους φορείς 
του ∆ηµοσίου. Σύµφωνα µε τις οδηγίες των συναρµόδιων υπουργείων και επιστη-
µονικών φορέων οι πολίτες και κυρίως όσοι περιλαµβάνονται στις ευπαθείς οµά-
δες κρίνεται σκόπιµο να περιορίσουν τις µετακινήσεις τους. Παράλληλα θα πρέπει 
να αποφεύγουν τα σηµεία που παρατηρείται µεγάλος συγχρωτισµός και συνάθροι-
ση πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο καλούνται να διεκπεραιώνουν µια σειρά από υπη-
ρεσίες ηλεκτρονικά (on line) µέσω της διαδικτυακής πύλης ermis.gov.gr, µε τους 
κωδικούς του taxisnet. Η πύλη «ΕΡΜΗΣ» αποτελεί την Κεντρική ∆ιαδικτυακή Πύ-
λη της δηµόσιας διοίκησης, παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληρο-
φόρηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι πολίτες µπορούν να εκδώσουν πάνω από 
100 διαφορετικά δικαιολογητικά-πιστοποιητικά, τα οποία θα παραλάβουν µέσω 
της ηλεκτρονικής τους θυρίδας ή µέσω του ΚΕΠ που θα δηλώσουν.  
Συγκεκριµένα µε τον τρόπο αυτό παρέχονται µεταξύ άλλων οι εξής υπηρεσίες:
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕ∆
1. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση)
2. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας για προηγούµενο χρονικό διάστηµα
3. Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε ανέρ-
γους ηλικίας έως 29 ετών
4. Βεβαίωση εξατοµικευµένης προσέγγισης
5. Βεβαίωση επιδοτούµενης ανεργίας

6. Βεβαίωση συµµετοχής σε δράσεις συµβουλευτικών υπηρεσιών
7. Βεβαίωση οικονοµικών συναλλαγών 
8. Ανανέωση ∆ελτίου ανεργίας 
Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
Χορήγηση Επιδόµατος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρµανσης
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΝΑΤ
1. Βεβαίωση ύψους Μηνιαίων Αποδοχών Κύριας και Επικουρικής
2. Ενηµερωτική Εκτύπωση Βεβαίωσης για φορολογική χρήση
3. Συγκεντρωτικά Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα Εξαµήνου
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υπουργείου Οικονοµικών
1. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο)
2. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας
3. Χορήγηση Επιδόµατος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρµανσης
Έκδοση αντιγράφου ποινικού µητρώου
Ασφαλιστικές Ενηµερότητες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
1. Βεβαίωση µη Οφειλής – Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
2. Βεβαίωση Οφειλής
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΓΑ – Αγροτικής Εστίας ΛΑΕ
1. Βεβαιώσεις Συντάξεων ΟΓΑ για Φορολογική Χρήση
2. Αίτηση Προγραµµάτων Αγροτικής Εστίας
3. Καταχώρησης Κράτησης ∆ωµατίου για τα Προγράµµατα Κοινωνικού και Ιαµα-
τικού Τουρισµού ΛΑΕ/ΟΓΑ

4. Βεβαίωση Οικογενειακών Επιδοµάτων για Φορολογική χ1ρήση
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΕ
1. Βεβαίωση Εισφορών
2. Βεβαίωση Αποδοχών
3. Τρίµηνo Ενηµερωτικό Σηµείωµα Συντάξεων
Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
1. Τροποποίηση Στοιχείων – Ενηµέρωση υπάρχοντος ΑΜΚΑ
2. Απόδοση νέου ΑΜΚΑ
3. Έκδοση βεβαίωσης ΑΜΚΑ
Ηλεκτρονική Κατάθεση ∆ελτίου Απογραφής Στρατευσίµων
Βεβαιώσεις Εθνικού ∆ηµοτολογίου
1. Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης
2. Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας
3. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης
4. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ
Εκλογές
1. Αίτηση ετεροδηµότη
2. Αίτηση εκλογέα κατοίκου εξωτερικού

Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου 
∆υναµικού, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΑΜΑΣΚΟΣ

Περιορίζουµε τις µετακινήσεις, εξυπηρετούµαστε ηλεκτρονικά µέσω των ΚΕΠ 
∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
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Με µεγάλη 
περηφάνια 
παρακολουθούµε 

την υπεράνθρωπη και 
επιτυχηµένη µάχη που 
δίνουν τα Σώµατα 
Ασφαλείας και ο Ελληνικός 
Στρατός για τη φύλαξη των  
συνόρων µας  και την εθνική  
µας ασφάλεια. 

Σε τέτοιες στιγµές όλοι οι 
Έλληνες θα πρέπει να κάνουµε 
το ιερό καθήκον µας 
στηρίζοντας τα παλικάρια του 
Στρατού και των Σωµάτων Ασφαλείας και να 
ανταποκριθούµε στην έκκλησή που 
πραγµατοποίησε στέλεχος των δυνάµεων που 
βρίσκονται στον Έβρο  για εξοπλισµό (κράνη, 
εξαρτήσεις, ατοµική θωράκιση, αδιάβροχα, 
άρβυλα) και οπλισµό (θερµικές κάµερες, ελαφρά 
όπλα, επικοινωνίες, drones). 

Ως επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «Νέα 
∆ύναµη» Αχαρνών, αποστέλλω επιστολή προς  
την Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε 
σκοπό να συζητηθεί ως Έκτακτο θέµα η οικονοµική 
ενίσχυση των ∆υνάµεων που βρίσκονται στην 
περιοχή των συνόρων µε σκοπό την κάλυψη των 
ανωτέρω αναγκών που έχουν προκύψει. 

Συγκεκριµένα, προτείνω ο ∆ήµαρχος και όλοι 
οι έµµισθοι Αντιδήµαρχοι να καταθέσουν το ποσό 
των 1.000€ έκαστος καθώς και εµείς οι επικεφαλείς 
των παρατάξεων επίσης από 1.000€ και όσοι 
επιχειρηµατίες  των Αχαρνών έχουν τη δυνατότητα 
να συµβάλουν σε αυτή την προσπάθεια για την 
άµεση ενίσχυση των ∆υνάµεων του Έβρου, 
αποδεικνύοντας την έµπρακτη στήριξή µας ως 
δήµος Αχαρνών. 

Σε αυτή την ιδιαίτερα κρίσιµη και συνάµα 

σηµαντική στιγµή για την χώρα 
µας, η οποία καλείται να 
διαχειριστεί µία πρωτοφανή 
εισβολή λαθροµεταναστών, 
σχεδιασµένη και συντονισµένη 
από την πλευρά της Τουρκίας 
µε σκοπό την 
αποσταθεροποίηση της χώρας 
µας, είναι απαράδεκτο να 
τολµούν ορισµένοι µέσα από το 
Κοινοβούλιο  να 
προπαγανδίζουν εις βάρος του 
Στρατού, των Σωµάτων 
Ασφαλείας αλλά και των απλών 

πολιτών που µε όλες τις δυνάµεις τους 
προστατεύουν και στηρίζουν τα σύνορα της 
Ελλάδας και ταυτόχρονα είναι οι συγκεκριµένες 
απαράδεκτες κοινοβουλευτικές φωνές που  
αφενός επιβεβαιώνουν τις κατασκευασµένες και 
ψεύτικες ειδήσεις και αφετέρου βοηθούν στην 
εδραίωση της προκλητικής και εκβιαστικής 
συµπεριφοράς της Τουρκίας. 

Εµείς οι Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι,  
είµαστε πιστοί στο τρίπτυχο «πατρίδα- θρησκεία- 
οικογένεια» και σε κρίσιµες στιγµές της πατρίδας 
µας είµαστε στη διάθεσή της και σε αυτή την 
κρίσιµη στιγµή στηρίζουµε τα παλικάρια µας που  
βρίσκονται στην πρώτη γραµµή κάνοντάς µας 
υπερήφανους τη στιγµή που και όλα τα διεθνή 
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης αναγνωρίζουν την 
ανδρεία, την αποτελεσµατικότητα  και τον 
επαγγελµατισµό µε τα οποία έχουν επιτύχει έως 
σήµερα να θωρακίσουν τα σύνορα της Ελλάδας 
και κατ’ επέκταση της Ευρώπης.

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Nα στηρίξουµε έµπρακτα  τα παλικάρια µας στον Έβρο 
που φυλάνε τα σύνορα και µας κάνουν υπερήφανους
µε την ανδρεια και την αποτελεσµατικοτητα τους

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΧΑΡΝΕΣ  ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ »

Άµεση κατασκευή δικτύου αποστράγγισης 
οµβρίων  στα Μεγάλα Σχοίνα
Την άµεση  κατασκευή 
δικτύου αποστράγγι-
σης οµβρίων στη περι-
οχή των  Μ. Σχοίνων 
(Α)  του ∆ήµου Αχαρ-
νών, ζητά η παράταξη 
«Αχαρνές Αλλαγή Τώ-
ρα» µε αίτηµά της προς 
τον ∆ήµο Αχαρνών το 
οποίο υπέβαλλε ο ∆η-
µοτικός Σύµβουλος Ιω-
άννης Αβραµίδης.  Η 
ανωτέρω περιοχή του 
∆ήµου µας έχει εντα-
χθεί στο σχέδιο πόλης µε το υπ. 
αριθµ. ΦΕΚ 764∆/25-07-2005( υπ΄α-
ριθµ. 7973/09-12-2010 Απόφαση 
Νοµάρχη Αν. Αττικής.). Στο άρθρο 
7 αναφέρονται τα εξής

 
«Η περιοχή ΚΠ χαρακτηρίζεται κα-

τάλληλη για οικιστική ανάπτυξη υπό 
τις προϋποθέσεις :
α . Η θεµελίωση της κατασκευής να γί-
νεται στο υποκείµενο του αποσαθρω-
µένου µµανδύα υγιή σχηµατισµό.
β. Αποµάκρυνση των τεχνικών επιχώ-
σεων όπου υφίστανται.
γ . Κατασκευή του δικτύου αποστράγ-
γισης οµβρίων πριν την έκδοση οικο-
δοµικών αδειών».

Προκειµένου να είναι δυνατή η έκ-
δοση οικοδοµικών αδειών, θα πρέπει 
να εφαρµοστεί η τρίτη απ[ο τις παρα-

πάνω προϋποθέσεις.
Έως  ότου ο ∆ήµος 

προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες,

για την ικανοποίηση 
αυτής, θα πρέπει να πραγ-
µατοποιηθούν τα εξής
• αναστολή  κάθε έκδο-
σης πίνακα  πράξης επι-
βολής Εισφορών (σε χρή-
µα και µετατροπής γης σε 
χρήµα) από την Υπηρεσία 
∆όµησης(Υ∆ΟΜ) προς 
την Οικονοµική ∆/νση 

του ∆ήµου.
• να µην ανοιχτούν νέες καρτέλες στις 
ιδιοκτησίες αυτής της περιοχής και οι 
υπάρχουσες να γίνουν ανενεργές. Σε 
όσες δε,  έχουν ήδη πληρωθεί ή ρυθ-
µιστεί οφειλές σε δόσεις να ανασταλεί 
η βεβαίωσή τους από την Οικονοµική 
Υπηρεσία του ∆ήµου. (Αναλυτικά ανα-
φέρονται τα Ο.Τ. στο εν λόγω αίτηµα)

Λόγω του ότι από τα παραπάνω 
προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες των προ-
αναφερθέντων οικοπέδων δεν θα 
µπορέσουν να πάρουν άδεια, ζητά-
µε να  προβούν άµεσα  στην µελέτη 
κ κατ’ επέκταση στην υλοποίηση του 
έργου.

Θεόφιλος  Αφουξενίδης 
 ∆ηµοτικός  Σύµβουλος

Επικεφ. ∆ηµ. Παράταξης
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∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε τα  Κα-
τεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διά-
δοσής του. 

Μεταξύ άλλων, η ΠΝΠ προβλέπει:
•   Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις 
•   Αναστολή είσπραξης βεβαιωµένων οφειλών και 
παράταση προθεσµίας καταβολής δόσεων
•   Παράταση προθεσµίας καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών
•   Έκτακτα και προσωρινά µέτρα  ως προς την οργά-
νωση του χρόνου και του τόπου εργασίας
•   Άδεια ειδικού σκοπού δηµοσίων υπαλλήλων και 
λοιπές διευκολύνσεις 
•   Ματαίωση παρελάσεων

Τα προβλεπόµενα στην παραπάνω πράξη ΠΝΠ 
έκτακτα και προσωρινά µέτρα ως προς την οργάνω-
ση του χρόνου και του τόπου εργασίας είναι τα ακό-
λουθα. 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και τις 
10.4.2020, προκειµένου να προσαρµοστούν τα µέ-
ρη στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλει-
στικά για την αντιµετώπιση και τον περιορισµό της δι-
άδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως έκτακτα και 
προσωρινά µέτρα θεσπίζονται τα ακόλουθα:

1. α) Αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη 
να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑ-
ΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων.

β) Για όσο χρόνο εφαρµόζεται το παραπάνω µέ-
τρο, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει 

στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του 
ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας 
των εργαζοµένων.

2. α) Οι γονείς εργαζόµενοι, εκτός των ανωτέρω 
εναλλακτικών, δύνανται να κάνουν χρήση της 
άδειας ειδικού σκοπού ως έχει ανακοινωθεί. 

β) Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους ερ-
γαζοµένους του έκαναν χρήση της ανωτέρω άδειας, 
καθώς και τη διάρκεια αυτής, µετά το πέρας της 
10ης.4.2020 και σε κάθε περίπτωση µέχρι τις 
15.4.2020. 

γ) Από τις ηµέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα 
δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται από τον εργοδότη, και 
το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισµό, 
µετά από διασταύρωση µε τα στοιχεία των Υπουρ-
γείων Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων και Εσωτερικών, όπως αυτή ορίζεται σε κοι-
νή απόφαση των αρµοδίων Υπουργών.

Άδειες, Ασφαλιστικές Εισφορές και Εργασιακά Ζητήµατα µε βάση 
τα κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 

ΝΟΜΙΚΑ 
Σας ενηµερώνουν οι νοµικοί σύµβουλοι
της εφηµερίδας µας Χαρά Τσελαλίδου
& Χρύσα Τσελαλίδου

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα

ΧΑΡΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ - ΧΡΥΣΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  -   ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

Παγκάλου & Εθνικής Αντιστάσεως 8,  
Αχαρναί Τηλ. : 211-1821258,

Fax : 210-2440510
e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com

∆ηµοτική Παράταξη
Αχαρνών « Αχαρνές Ξανά» 

Ένας χρόνος µετά…  
Πέρασε ήδη ένας χρόνος από την πρώτη επίσηµη 
παρουσίαση του συνδυασµού µας «ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑ-
ΝΑ»… Ένας χρόνος από την ηµέρα που µέσω µιας 
πρωτόγνωρης εκδήλωσης, παρουσιάσαµε στους 
συµπολίτες µας το πλάνο και το πρόγραµµα µας για 
τη διοίκηση του δήµου µας, το οποίο ήταν βασισµέ-
νο στην επαναφορά της κοινής λογικής στην δια-
χείριση και λειτουργία της ∆ηµοτικής Αρχής. 

Προσανατολισµένοι αποκλειστικά στο καλό της πό-
λης µας, επιδιώξαµε εδώ και πλέον έξι µήνες, να δεί-
ξουµε ανοχή, συγκαταβατικότητα και καλή θέληση 
στην προσπάθεια της νέας δηµοτικής αρχής. Χωρίς ει-
ρωνείες και κακεντρέχειες θέλουµε πάντα να είµαστε αρωγοί σε κ ά θ ε 
προσπάθεια που έχει σκοπό την πρόοδο και την εξέλιξη της πόλης µας. Είµαστε πάντοτε 
θετικοί σε κάθε προσπάθεια που ταυτίζεται µε τα δικά µας πρότυπα για την σωστή, δίκαιη 
και νόµιµη διοίκηση του ∆ήµου µας. 

Όµως η ανοχή µας σιγά - σιγά ξεπερνάει την αντοχή µας! 
Η ανικανότητα διοίκησης και η έλλειψη προγράµµατος στην καθαριότητα, στην ασφά-

λεια, στην ανάπτυξη της εµπορικότητας, στον αθλητισµό, στην παιδεία και σε κάθε τοµέα 
της καθηµερινότητάς µας, επιβεβαιώνουν δυστυχώς ότι ζούµε µε µια νέα διοίκηση βασι-
σµένη στα παλιά γνωστά πρότυπα τα οποία επέφεραν αυτή την καταστροφική κατάσταση 
στην πόλη µας. Αντί προγραµµατισµού και πραγµατικής ενασχόλησης µε τα προβλήµατα, 
ακούµε µόνο φανφαρισµούς και βλέπουµε διαδικτυακές αναρτήσεις για τις ανούσιες µι-
κροπολιτικές, κοινωνικές και κοσµοπολίτικες επαφές των ανθρώπων της διοίκησης του 
∆ήµου µας. Έξι µήνες µετά… βλέπουµε δυστυχώς τη διοίκηση του ∆ήµου µας να απέχει 
πολύ από τα δικά µας πρότυπα λογικής διοίκησης.

Έξι µήνες µετά… βλέπουµε µια διοίκηση στο ∆ήµο µας χωρίς πρόγραµµα και ικανότητα.
Ένα χρόνο µετά την επίσηµη παρουσίαση του προγράµµατος µας… συνεχίζουµε να εί-

µαστε δίπλα σε κάθε θετικό που έχει σκοπό να βοηθήσει, να βελτιώσει και να αναδείξει το 
∆ήµο µας αλλά και απόλυτα αντίθετοι σε ό,τι δεν αποσκοπεί στο καλό των Αχαρνών!!!

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ

Γνωστοποίηση  του  Νέου  ∆ιοικητικού Συµβουλίου  του Λυκείου  Ελληνίδων Παράρτηµα  Αχαρνών
Συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και τα όργανα ∆ιοίκησης 

του Λυκείου των Ελληνίδων - Παράρτηµα Αχαρνών, τα οποία προέκυψαν µετά τις αρχαι-
ρεσίες  στις 16 Φεβρουαρίου 2020.

Ολόκληρη η Ανακοίνωση  έχει ως ακολούθως : 

Λύκειον των Ελληνίδων
Παράρτηµα Αχαρνών                               Αχαρνές, 27/02/2020           
Φιλαδελφείας 6 – Κεντ. Πλατεία
Τ.Κ.: 13671 Αχαρνές                               Αριθµός Πρωτ.: 40       
Τηλέφωνο: 210 24 62 085
email: lykeionellinidonacharnon@gmail.com

Συγκρότηση σε σώµα του  Νέου  ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Με ιδιαίτερη χαρά σας ενηµερώνουµε ότι συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο καθώς και τα όργανα ∆ιοίκησης του Λυκείου των Ελληνίδων - Παράρτη-
µα Αχαρνών, τα οποία προέκυψαν µετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν κατά την Τα-
κτική Γενική Συνέλευση των µελών του Λυκείου στις 16 Φεβρουαρίου 2020 καθώς και 
κατά την ειδική συνεδρίαση στις 24 Φεβρουαρίου 2020 των εκλεγµένων µελών, µετά 
από µυστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε το καταστατικό του Λυκείου των Ελληνίδων - 
Παράρτηµα Αχαρνών.

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος:  Βενετσάνου Αναστασία (Σίτσα)
Αντιπρόεδρος Α’: ∆αµάσκου Γεωργία (Γιούλα)
Αντιπρόεδρος Β’: Χατζηπέτρου - Αρχοντάκη Μαρία
Γενική Γραµµατέας: Μαρίνη Αικατερίνη (Κατερίνα)
Ειδική Γραµµατέας:  Τσιµπογιάννη Μαρία
Ταµίας : Ράπτη Ευθυµία (Έφη)
Έφορος Οικονοµικού: ∆αµάσκου Γεωργία (Γιούλα)
Έφορος Εθνικών Παραδόσεων 
και Λαογραφικού Αρχείου: Βενετσάνου Αναστασία (Σίτσα)
Έφορος Εθνικών Χορών: Λιβανού Μαρία

Έφορος Εθνικών Ενδυµασιών: Κατάρα - Χειµαριού Μαρία
Έφορος Γραφείου: Μαρίνη Αικατερίνη (Κατερίνα)
Έφορος ∆ικαιωµάτων Γυναίκας 
και Παιδιού – Ισότ. των Φύλων: Μπεκιάρη Νικολέτα (Λέττα)
Έφορος Φιλολογικού: Καλογράνη ∆ήµητρα (Τούλα)
Έφορος Βιβλιοθήκης: Τσιµπογιάννη Μαρία
Έφορος Μουσικού Τµήµατος: Λιβανού Μαρία
Έφορος ∆ηµοσίων Σχέσεων: Καλογράνη ∆ήµητρα (Τούλα)
Έφορος Καλλιτεχνικού: Ράπτη Ευθυµία (Έφη)
Έφορος Κοσµητείας, 
Εορτών και ∆εξιώσεων: Μπεκιάρη Νικολέτα (Λέττα)
Έφορος Ιστορικού Αρχείου: Χατζηπέτρου - Αρχοντάκη Μαρία
Έφορος Οικοτεχνίας: Βενετσάνου Αναστασία (Σίτσα)
Μέλος ∆.Σ.: Βαρελά   Φανή (Νίτσα)
Μέλος ∆.Σ.:  Μουστακάτου - Φυτά  Ελένη
Μέλος ∆.Σ.: Ντούρου – Σύρµα  Βασιλική

Με εκτίµηση 
Για το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο

              Η  Πρόεδρος                                  
Αναστασία  

Βενετσάνου

Η   Γεν.  Γραµµατέας 
Αικατερίνη 

Μαρίνη 
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Αχαρναϊκή:  Η δύναµη της Ενηµέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εµπιστευθείτε την.

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ

«∆ε θα γίνουµε φυλακή της Ε.Ε. -  Άµεσος απεγκλωβισµός
προσφύγων και µεταναστών για τις χώρες προορισµού τους.»

Ο ι εκλεγµένοι µε τη «Λαϊκή Συσπείρωση στο 
∆ήµο Αχαρνών» καταδικάζουµε την πολιτι-
κή της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και όσων την ασπά-

ζονται, που εγκλωβίζει στα νησιά και στα σύνορα 
πρόσφυγες και  µετανάστες. 

Η Κυβέρνηση της Ν∆, έχει τεράστιες ευθύνες γιατί 
εφαρµόζοντας πιστά τη συνθήκη του ∆ουβλίνου αλλά 
και την απαράδεκτη συµφωνία ΕΕ – Τουρκίας, εντείνει 
και επεκτείνει το πρόβληµα αντί να το λύνει.

Αποτέλεσµα της εφαρµογής αυτών των συνθηκών, 
της πιστής προσήλωσης στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ όλων 
των ελληνικών Κυβερνήσεων διαχρονικά, είναι και η 
µεταφορά εκαντοντάδων προσφύγων και µεταναστών 
στο κλειστό και ήδη υπερκορεσµένο κέντρο της Αµυ-
γδαλέζας. Μάλιστα αυτή η µεταφορά, γίνεται τη στιγµή 
που η Κυβέρνηση έχει παγώσει τις διαδικασίες ασύλου.

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης 
στηρίζουµε τα δίκαια αιτήµατα Σωµατείων και Φορέων 
του Μενιδίου, που εδώ και µήνες έχουν τοποθετηθεί 
και έχουν πάρει θέση στο πρόβληµα του προσφυγικού.

Με βάση τα παραπάνω καλούµε σε έκτακτη συνε-
δρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αχαρ-
νών. Είναι ανάγκη το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να τοποθε-
τηθεί και να διεκδικήσει τώρα:
• Κατάργηση των κανονισµών του ∆ουβλίνου και της 
κοινής δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας, η οποία έτσι κι αλλιώς 
είναι ατελέσφορη και έχει καταστεί ανενεργή.

• Να κλείσουν όλα τα hot spots στα νησιά του Αιγαίου 
και να µη δηµιουργηθούν νέα, ούτε κλειστά, ούτε ανοι-
χτά.
• Άµεσος απεγκλωβισµός από τα νησιά και µε γρήγο-
ρες διαδικασίες να πάνε στις χώρες προορισµού τους.
• Τώρα η ΕΕ και ο ΟΗΕ να οργανώσουν διαδικασίες 
υποβολής αιτήσεων ασύλου µέσα στην Τουρκία και 
στα σύνορα µε την Ελλάδα και στα σύνορα µε τη Συρία 
και απευθείας µετακίνηση στις χώρες προορισµού τους. 
Αυτό το µέτρο µπορεί να στηρίξει το δικαίωµα των προ-
σφύγων σε προστασία, µε βάση τις διεθνείς συµβάσεις.
• Να σταµατήσει τώρα κάθε συµµετοχή, στήριξη και 

εµπλοκή στις ενέργειες και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, 
των ΗΠΑ και της ΕΕ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, 
που στηρίζουν την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, τις 
επεµβάσεις στη Λιβύη, διαιωνίζοντας τον πόλεµο και 
τις καταστροφές

Οι άνθρωποι του µόχθου στο Μενίδι, µπορούν να 
δουν ότι εχθρός του ελληνικού λαού δεν είναι τα θύ-
µατα ενός απάνθρωπου συστήµατος, οι ξεριζωµένοι 
από τους πολέµους και τις επεµβάσεις που έχουν εξα-
πολύσει οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, µε τη στήριξη όλων 
των ελληνικών κυβερνήσεων. Εχθρός είναι η πολιτική 
που από τη µια στηρίζει τους ιµπεριαλιστικούς πολέ-
µους αυξάνοντας τα κύµατα των προσφύγων και από 
την άλλη µετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα-φυλακή για 
να προστατεύεται το «φρούριο» της ΕΕ. 

Οι εργαζόµενοι στο Μενίδι µπορούν να αποµονώ-
σουν, όπως έχουν ξανακάνει αντιδραστικές, ακροδεξι-
ές φωνές και δράσεις που επιδιώκουν να στρέψουν 
τµήµατα του λαού κατά των θυµάτων, που γίνονται ο 
καλύτερος σύµµαχος αυτών που δηµιουργούν και συ-
ντηρούν το πρόβληµα, αυτών που µε όχηµα το προ-
σφυγικό παίζουν γεωπολιτικά παιχνίδια. 

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση
Βασίλης Τοπαλλιανίδης

Παναγιώτα Αγγελοπούλου
Τάσος Τραβασάρος



Σε αυτό το δεύτερο µέρος συνεχεία του προ-
ηγούµενου φύλλου «Παλιοί δρόµοι και γω-
νιές µε καληµέρες στις καρδιές», θα δούµε 

από την δεκαετία του 50 µέχρι το 70 κάποιες σπά-
νιες φωτογραφίες, όπως αυτή µε την παρέα των 
Μενιδιατών φίλων του Νίκου Μάρκου,  αριστερά 
που περιπατάνε το 1953 επί της Φιλαδελφείας έχο-
ντας πλάτη την γέφυρα.

Επίσης θα δούµε την Πάρνηθος µε σπιτάκια πλίθι-
να λίγο πριν το δεύτερο ∆ηµοτικό το 1960 , την Ηρώ-

ων Πολυτεχνείου χωµατόδροµο µε λιγα χωριατόσπι-
τα εδώ και εκεί.

Θα δούµε επίσης την κα Ζωή Ντούρου να περιπα-
τάει στην Εθνικής Αντιστάσεως αφήνοντας πίσω της την 
Πλατεία του Καράβου µια πλατεία που την βλέπουµε 
ακόµα και πίσω απ την πλάτη του µικρού Κώστα ∆ίε-
λα µε τα τεράστια πλατάνια να δίνουν σκιά στο παλιό 
περίπτερο. 

Τέλος αφήνοντας την οδό Ναπολέοντος της δεκαετί-
ας του 70,θα µας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση πρώτα η 

οδός Αγίας Τριάδος η οποία στο βάθος καθώς βλέπου-
µε δεν υπάρχει ούτε ένα σπίτι περνώντας την Αριστοτέ-
λους .  Μια Αριστοτέλους που επίσης  λίγα χιλιόµετρα 
πιο αριστερά πίσω απ’ τα παιδάκια σε αυτή τη στροφή 
στο ύψος του γνωστού  Κρητικού σήµερα  Εστιατορίου,  
θα διακρίνουµε απέραντα χωράφια και αχανείς  εκτάσεις. 

Μενίδι του 50 και του 60..Απολαµβανουµε το χωριό 
µας όπως ήταν κάποτε και µην ξεχνάτε  έχουµε και συ-
ναρπαστικά  νοσταλγική  συνέχεια στο επόµενο µας 
φύλλο το µεθεπόµενο Σάββατο,  28 Μαρτίου 2020.

Από τον  Ερευνητή  
Φωτο - Ιστορίας

Κωνσταντίνο  Κρητικό 

«ΠΑΛΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ»
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Hair  Creations  Hair  spa – Αισθητική – Μακιγιάζ:   Κωνσταντίνος  και Νικόλαος  
Αγίας  Τριάδος 16Α  Τηλ.:  210 2400990 • Κιν. : 6944 754056. FB: κοµµωτήριο «Κωνσταντίνος &  Νικόλας»

«Παλιοί δρόµοι 
και γωνιές 
µε καληµέρες 
στις καρδιές»
Μέρος  ∆εύτερο

Οδός Αγίας Τριάδος και Αριστοτέλους 1970 και στο βάθος τερµα-
τίζει η πόλη.  (Από  το αρχείο του Θεόδωρου Μιχαηλίδη)

Η Αριστοτέλους το 1962 χωµατόδροµος στο ύψος της 
στροφής  µπροστά στην Κρητικοπούλα. (Από το  αρχείο 
του Πέτρου Ντάση).

Η Ζωή 
Ντούρου 
που περιπα-
τάει στην 
Εθνικής 
Αντιστάσε-
ως 9, µε τον 
Κάραβο  πί-
σω της (τότε 
Ευαγγελί-
στριας)  
στην πλα-
τεία Καρά-
βου το 1965.

Οδός Πάρ-
νηθας µπρο-
στά από το 
2ο  ∆ηµοτι-
κό  1960.

Μενιδιάτικη 
παρέα περπατά 
Μάρτιο του 
1953 στην  οδό 
Φιλαδέλφειας  
από τον Σπύρο 
Γιαγκούδη. 

Οδός Ναπολέοντος 1970 από το Λευτέρη Καλατζιδάκη.

Εθν. Αντιστάσεως , στο βάθος τα πλατάνια 
στην πλατεία του Καράβου και το περίπτε-
ρο στην πάνω γωνία, περίπου το 1970 . 
(Από το αρχείο Κωνσταντίνου ∆ίελα).

Ηρώων 
Πολυτεχνείου 
(τότε Βασιλέως 
Κων/νου) το 1950 
(Από το αρχείο 
του Στυλιανού 
Βυθούλκα).
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ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ  Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 
Υπευθυνότητα, Εγρήγορση, Αποφασιστικότητα και Ταχύτητα χαρακτηρίζουν τις κινήσεις του ∆ηµάρχου 
Σπύρου Βρεττού, που δρα µε γνώµονα το ενδιαφέρον για τους δηµότες και  υπαλλήλους  
Προληπτικά µέτρα του ∆ήµου Αχαρνών προς  αποφυγήν διάδοσης και εξάπλωσης του κορονοϊού

Ο ∆ήµος Αχαρνών µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης και θέτο-
ντας ως βασική προτεραιότητά του τη δηµόσια υγεία 
προτίθεται να προβεί σε µια σειρά µέτρων προς αποφυ-

γή διάδοσης του κορονοϊού. 
Την παρούσα στιγµή δεν έχει εµφανιστεί το παραµικρό κρού-

σµα στο ∆ήµο, δεδοµένης όµως της κατάστασης και µε βάση τις 
οδηγίες του Εθνικού Οργανισµού ∆ηµόσιας Υγείας και του υπουρ-
γείου Υγείας κρίνεται σκόπιµο να ληφθούν κάποια επιπλέον µέ-
τρα.

Κατόπιν τούτου ενηµερώνονται οι δηµότες για τις αποφάσεις 
της Έκτακτης Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου:
1. Να µην κάνουν άσκοπη χρήση των υπηρεσιών του ∆ήµου και 
να προσπαθούν να εξυπηρετούνται, όταν είναι εφικτό µέσω διαδι-
κτύου, προκειµένου να µην δηµιουργείται συνωστισµός στις ∆η-
µοτικές ή άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες (ΚΕΠ, ∆ΟΥ κ.ο.κ.). Παράλλη-
λα κατά την προσέλευση των δηµοτών σε υπηρεσίες του ∆ήµου 
θα πρέπει να επιδεικνύεται η αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο δηµό-
σιο έγγραφο κατάλληλο για την ταυτοπροσωπία και θα καταγρά-
φονται τα στοιχεία τους.
2. Ο ∆ήµος Αχαρνών θα αναστείλει τη λειτουργία του ∆ηµοτικού 
Γυµναστηρίου (βάρη, όργανα γυµναστικής κτλ), που λειτουργεί 
σε αίθουσα του Χολίδειου Γυµναστηρίου.
3. Απαγορεύεται η είσοδος στους δηµοτικούς αθλητικούς χώρους 
(ανοιχτούς και κλειστούς) στους µη έχοντες εργασία. Μπορούν να 

παρευρίσκονται µόνο οι αθλητές και οι προπονητές µε την προϋ-
πόθεσή πως στο σύνολό τους δεν θα υπερβαίνουν τον αριθµό των 
πενήντα ατόµων.
4. Όλες οι αθλητικές αναµετρήσεις θα πραγµατοποιούνται κεκλει-
σµένων των θυρών, χωρίς την παρουσία θεατών.
5. Αναβάλλονται ή µαταιώνονται όλοι οι αθλητικοί αγώνες και οι 
αθλητικές διοργανώσεις και συνδιοργανώσεις µεταξύ σχολείων 
του ∆ήµου Αχαρνών, αλλά και µεταξύ του ∆ήµου µας και άλλων 
∆ήµων.
6. ∆ιακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου και 
του τµήµατος εκµάθησης παιδιών της Φιλαρµονικής.

7. ∆ιακόπτεται η λειτουργία των καλλιτεχνικών τµηµάτων της ∆η-
µοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών (µπαλέτο, µοντέρνοι 
χοροί, φωτογραφία, θεατρικό εργαστήρι, Latin-Ευρωπαϊκοί χοροί, 
παραδοσιακοί χοροί, κεραµική, ζωγραφική, decoupage-κόσµηµα, 
κοπτική-ραπτική).
8. Η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (προγραµµατισµέ-
νη για την Πέµπτη 12 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:00), όπως και κά-
θε άλλη συνεδρίαση οποιασδήποτε Επιτροπής ή ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, για τις οποίες έχει ήδη δηµοσιευθεί πρόσκληση θα 
πραγµατοποιηθούν κεκλεισµένων των θυρών. Στη συνέχεια θα 
εξετάζεται το ενδεχόµενο της τηλεδιάσκεψης ή της δια περιφοράς 
συνεδρίασης και αποφάσεων για τα σηµαντικότερα ή τα πλέον 
αναγκαία θέµατα.
9. Παράλληλα παρατείνεται η ισχύς της απόφαση για τη µη πραγ-
µατοποίηση οποιασδήποτε εκδήλωσης στις κλειστές αίθουσες 
πολλαπλών χρήσεων των ∆ηµοτικών κτιρίων (Αίθουσα Εκδηλώ-
σεων Μάριου-∆ηµήτριου Σουλούκου, Πνευµατικό Κέντρο Θρα-
κοµακεδόνων, ΠΟΚΕΝ Κόκκινου Μύλου, Αίθουσες ΚΑΠΗ κλπ).
10. Σε ισχύ παραµένει η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας 
των ΚΑΠΗ για διάστηµα τεσσάρων εβδοµάδων, όπως είχε ανακοι-
νωθεί από το υπουργείο Υγείας στις 8/3/2020).

Τα συγκεκριµένα µέτρα τίθενται σε ισχύ από την Τετάρτη 11 
Μαρτίου 2020 και θα διαρκέσουν ως τις 31 Μαρτίου 2020, ενώ κα-
θηµερινά η κατάσταση θα επανεξετάζεται και θα επανεκτιµάται. 

Το προληπτικό 
κλείσιµο 
των σχολείων, 
ζήτησε  
από τους πρώτους,  
ο ∆ήµαρχος   
Σπύρος Βρεττός
Να κλείσουν για λόγους πρόληψης 
όλες οι σχολικές µονάδες του ∆ή-
µου Αχαρνών ζήτησε µε επιστολή 
του ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός.

Η επιστολή απεστάλη την Τρίτη 
10 Μαρτίου  2020 και είχε αποδέ-
κτες το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, το Υπουργείο 
Υγείας και τον Εθνικό Οργανισµό 
∆ηµόσιας Υγείας, τους φορείς δη-
λαδή που σύµφωνα µε την Πράξη 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατε-
πείγοντα µέτρα αποφυγής και περι-
ορισµού της διάδοσης κορωνοϊ-
ού».

Στην επιστολή αναφέρεται: 
«Αντιλαµβανόµενοι την κρισιµότη-
τα της κατάστασης στη ∆ηµόσια 
Υγεία και της αγωνίας των ∆ηµο-
τών µας να αντιµετωπιστεί αποτελε-
σµατικά το κρίσιµο ζήτηµα της πι-
θανής εξάπλωσης του Κορωνοϊού, 
ζητούµε την ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 
∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ όλων των 
σχολείων του ∆ήµου µας για του-
λάχιστον 14 ηµέρες, ώστε να εµπο-
διστούν τυχόν δυσάρεστες εξελί-
ξεις. Το σηµαντικότερο για εµάς εί-
ναι η υγεία των συνδηµοτών µας 
γι’αυτό και από την πρώτη στιγµή ο 
∆ήµος Αχαρνών και οι υπηρεσίες 
του τηρούν όλες τις οδηγίες των 
συναρµόδιων υπουργείων και του 
ΕΟ∆Υ».

Μέτρα προστασίας του προσωπικού του ∆ήµου µε απόφαση του ∆ηµάρχου Αχαρνών
Με απόφαση του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Σπύρου Βρετ-
τού λαµβάνονται µία σειρά µέτρων µε σκοπό την προ-
στασία του προσωπικού του ∆ήµου. Λειτουργώντας µε 
ψυχραιµία και τη σοβαρότητα που επιτάσσει η διαµορ-
φωθείσα κατάσταση ο ∆ήµαρχος φροντίζει να λη-
φθούν όλα εκείνα τα µέτρα που θα βοηθήσουν τους 
υπαλλήλους του ∆ήµου.

 Σε συνδυασµό µε την ατοµική υπευθυνότητα, τη σω-
στή ενηµέρωση και την ψύχραιµη αντιµετώπιση, που πρέ-
πει όλοι να επιδεικνύουν τα µέτρα αυτά σκοπό έχουν να 
αντιµετωπιστεί η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με βάση τις διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περι-
εχοµένου δόθηκαν συγκεκριµένες οδηγίες για:

Την αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων ατοµικής και 
αναπνευστικής υγιεινής.

• Την ελεγχόµενη είσοδο ∆ηµοτών. 
Συγκεκριµένα προβλέπεται ο έλεγχος από ∆ηµοτικούς 

Αστυνοµικούς στην είσοδο κάθε κτιρίου των δηµοτών που 
επιθυµούν να εισέλθουν στο ∆ήµο. 

Η είσοδος θα πραγµατοποιείται µε την επίδειξη ταυτό-
τητας (ή άλλου νοµιµοποιητικού εγγράφου), καταγραφή 

και για συγκεκριµένο σκοπό. 
Η διαδικασία θα ισχύει σε όλες τις εισόδους του ∆ή-

µου, την κεντρική, την είσοδο του κτιρίου ∆ηµάρχου, την 
είσοδο της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και της ∆η-
µοτικής Κοινότητας Θρακοµακεδόνων.

Τη λειτουργία µόνο δύο Κέντρων Εξυπηρέτησης Πο-
λιτών (Κεντρικό ΚΕΠ Αχαρνών και ΚΕΠ Θρακοµακεδόνων.

 Σε αυτά θα εργάζονται όλοι οι υπάλληλοι των ΚΕΠ εκ 
περιτροπής, ενώ η είσοδος θα πραγµατοποιείται µε την δι-
αδικασία που περιγράφηκε (έλεγχος και καταγραφή).

Τη συνεχή ενηµέρωση των δηµοτών για τον περιορι-
σµό της προσέλευσής τους στις ∆ηµοτικές και τις ∆ηµόσι-
ες υπηρεσίες.

Την ειδική αντιµετώπιση υπαλλήλων που ανήκουν σε 
ευπαθείς οµάδες (µε χρόνια προβλήµατα υγείας). 

Με αίτησή τους στις αντίστοιχες διευθύνσεις θα µπο-
ρούν να απέχουν από την εργασία τους έως τις 31 Μαρτί-
ου.  Ειδική µέριµνα για όσους υπαλλήλους έχουν ταξιδέ-
ψει πρόσφατα στο εξωτερικό. 

Καλούνται να λάβουν οδηγίες από τον ΕΟ∆Η, ενώ θα 
παραταθεί η άδεια όσων απουσιάζουν στο εξωτερικό.

Την ενδεδειγµένη αντιµετώπιση σε περίπτωση επαφής 

µε ύποπτο υπό διερεύνηση ή επιβεβαιωµένο κρούσµα. 
Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση ή σε περίπτωση που 

παρουσιάσουν συµπτώµατα (βήχα, πυρετό, δύσπνοια) 
οφείλουν να ενηµερώσουν άµεσα την υπηρεσία και να επι-
κοινωνήσουν µε τον ΕΟ∆Υ.

Την περίπτωση εµφάνισης συµπτωµάτων από υπάλ-
ληλο. Εάν αφορά λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού 
συστήνεται να µην προσέρχονται στην εργασία, να παρα-
µένουν στην οικία τους και να επικοινωνούν µε τον οικο-
γενειακό τους γιατρό.

• Την ενηµέρωση των υπαλλήλων. 

Για επιπλέον ιατρικές πληροφορίες µπορούν να επι-
κοινωνούν µε τον ΕΟ∆Υ, αλλά και µε το γιατρό εργασίας 
του ∆ήµου.

Τα µέτρα αυτά τίθενται σε ισχύ από τις 12 έως και τις 31 
Μαρτίου, εκτός εάν υπάρξει νεότερη απόφαση.

Τέλος στην απόφαση του ∆ηµάρχου Αχαρνών επιση-
µαίνεται ιδιαίτερα ότι καθόλη τη διάρκεια της επιδηµίας οδη-
γίες και µέτρα πρόληψης ενδέχεται να τροποποιηθούν και 
πάντοτε θα συντάσσονται µε τις αποφάσεις των αρµόδιων 
υπουργείων και των επίσηµων επιστηµονικών φορέων.

Νέα µέτρα προφύλαξης από τον ∆ήµο Αχαρνών.

Ποιες υπηρεσίες κλείνουν, πως εξυπηρετούνται οι πολίτες
Μια νέα σειρά µέτρων µε αποκλειστικό γνώµονα την προστασία της δηµόσιας υγεί-
ας και τον περιορισµό της διασποράς του κορονοϊού λαµβάνει ο ∆ήµος Αχαρνών. 
Με απόφαση του ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού για προληπτικούς λόγους 
αναστέλλεται η λειτουργία των δηµοτικών χώρων εκδηλώσεων, αθλητικών εγκα-
ταστάσεων, παιδικών χαρών και της δηµοτικής βιβλιοθήκης. Τα συγκεκριµένα µέ-
τρα έρχονται να προστεθούν σε όσα έχουν ήδη αποφασιστεί και τεθεί σε ισχύ τις 
προηγούµενης µέρες.

Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται άµεσα σε ισχύ και θα διαρκέσει έως 
και τις 24 Μαρτίου 2020 ή µέχρι νεοτέρας αποφάσεως.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας:
- Όλων των ∆ηµοτικών χώρων εκδηλώσεων, κλειστών και ανοικτών.
- Όλων των αθλητικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων αθλητικών εκδη-
λώσεων, κλειστών και ανοικτών, για ατοµικά και οµαδικά αθλήµατα.
- Όλων των παιδικών χαρών.
- Της λειτουργίας της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης.

Η απόφαση αυτή αφορά όλους τους πολίτες που κάνουν χρήση των ανωτέρω 
εγκαταστάσεων.

Η απόφαση αυτή αφορά όλους τους αθλητικούς συλλόγους και τις ακαδηµίες 

που δραστηριοποιούνται σε δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
Όλες οι επίσηµες αθλητικές αναµετρήσεις θα πραγµατοποιούνται κεκλεισµένων 

των θυρών, χωρίς την παρουσία θεατών, εφόσον στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής 
του αθλήµατος βρίσκονται συνολικά έως εξήντα (60) άτοµα.

2. Η τέλεση των πολιτικών γάµων, προσωρινά, δεν αναστέλλεται, αλλά θα πραγ-
µατοποιείται στο γραφείο του αρµόδιου Αντιδηµάρχου, µε την παρουσία αυστηρά έως 
οκτώ (8) ατόµων.

Η απόφαση έχει άµεση ισχύ και θα διαρκέσει έως και 24.3.2020 ή µέχρι νεωτέρας 
αποφάσεως.

Τονίζεται ότι, λόγω του ότι η επιδηµία εξελίσσεται, οι οδηγίες και τα µέτρα πρόλη-
ψης ενδέχεται να τροποποιηθούν και πάντοτε θα συντάσσονται σύµφωνα µε τις απο-
φάσεις της Κυβερνήσεως, των αρµόδιων Υπουργείων, καθώς και των επίσηµων επι-
στηµονικών φορέων ΕΟ∆Υ.

Σε κάθε περίπτωση η νέα αυτή δέσµη µέτρων ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλο-
γα µε την εξέλιξη της επιδηµίας. Κάθε µέτρο λαµβάνεται σύµφωνα µε τις αποφάσεις 
των συναρµόδιων υπουργείων και των επίσηµων επιστηµονικών φορέων. Οι υπηρε-
σίες του ∆ήµου ενηµερώνονται συνεχώς και παραµένουν σε εγρήγορση, ενώ εφιστά-
ται η προσοχή των δηµοτών για την ατοµική και συλλογική εφαρµογή των µέτρων 
υγιεινής και προφύλαξης.
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*∆εξιώσεις  *Κοινωνικές Εκδηλώσεις  *Εvents  *Συνέδρια  *Σεµινάρια
∆ιεύθυνση:

Αναστάσιος Καβαλλάρης 
Λεωφόρος Πάρνηθος 388 ● Αχαρναί ● Τηλ.: 210-2464010,  ● Fax:210-2447661 ● Κιν.: 6976604070 ● www.parnispalace.gr

Έλατε να οργανώσουµε
µια αξέχαστη δεξίωση
για την σηµαντικότερη
στιγµή της ζωής σας...

Μεζεδοπωλείο – Μαγειρείο 
«Ο  Μερακλής» 

Παραδοσιακές – σπιτικές  γεύσεις 
 Σε Κρεατικά και Θαλασσινά

 Μαγειρευτά, Ψητά, Τηγανιτά 

 Ποικιλίες διάφορες νηστήσιµες 

 Ούζα - Τσίπουρα και χύµα Κρασί 
Κάθε ∆ευτέρα Κλειστά

∆ιεύθυνση: Σπύρος   Βρεττός
Αγίου Νικολάου 2 - Αχαρνές • Τηλ.  210 2476811 - Κιν. 6986 833871

Η αίθουσα
διατίθεται

για κοινωνικές
εκδηλώσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κορωνοϊός: ∆εν φοβόµαστε - Προστατευόµαστε - Ασπίδα µας, η  γνώση    

• Πλένουµε συχνά και σχολαστικά τα χέρια µας µε σαπούνι και νερό ή αλκοο-λούχο διάλυµα. 
• Γενικά αποφεύγουµε να αγγίζουµε µε τα χέρια µας, τη µύτη, το στόµα και τα µάτια µας.
• Όταν βήχουµε ή φταρνιζόµαστε,  καλύπτουµε το στόµα και τη µύτη µας µε τον αγκώνα  ή ένα χαρτοµάντηλο και 
πλένουµε αµέσως µετά τα χέρια µας.
• Απορρίπτουµε το χαρτοµάντηλο, αµέÖσως µετά τη χρήση, σε κλειστό κάδο.
• Αποφεύγουµε τις κοντινές επαφές όταν παρουσιάζουµε συµπτώµατα κρυολογήµατος (όπως βήχα, πυρετό, κα-
ταρροή, πονόλαιµο) ή µε άτοµα που παρουσιάζουν αυτά τα συµπτώµατα και ιδιαίτερα µε ηλικιωµένους ή άτοµα 
µε χρόνια νόσο.
• Αν παρουσιάζουµε συµπτώµατα πυρεÖτού, βήχα ή δυσκολίας στην αναπνοή και έχουµε  ταξιδιωτικό ιστορικό 
σε πληττόµενη περιοχή, επικοινωνούµε µε το γιατρό µας η µε τον  ΕΟ∆Υ (τηλ. 2105212054)  και παραÖµένουµε σπί-
τι µας.
• Αν παρουσιάζουµε συµπτώµατα κατά τη διάρκεια ταξιδιού, ενηµερώνουµε αµέσως  το πλήρωµα και αναζητού-
µε ιατρική βοήθεια.
• Πλένουµε τα χέρια µας: όταν µαγειρεύÖουµε, όταν φροντίζουµε ασθενείς, όταν ερχόµαστε σε επαφή µε ζώα.
• Εµπιστευόµαστε τους ειδικούς και τους επιστήµονες για την πληροφόρησή µας.

Ο ∆ηµήτρης  Φράγκος,  Τοµεάρχης
ΟΝΝΕ∆,  Ανατολικής  Αττικής
Πρώτη επιλογή της Νεολαίας της Νέας ∆ηµοκρατίας στην Ανατολι-
κής Αττική αποτέλεσε ο  συµπολίτης µας   ∆ηµήτρης Φράγκος, ο οποί-
ος ορίστηκε Τοµεάρχης Ανατολικής Αττικής. 

Ο ∆ηµήτρης είναι 28 ετών, κάτοχος πτυχίου του Πανεπιστηµίου Πε-
λοποννήσου, του Τµήµατος ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα από τα 18 του χρόνια, ενώ κατόπιν της 
απόκτησης του Πτυχίου του, τα τελευταία πέντε χρόνια, εργάζεται στον 
κλάδο των σπουδών του. 

Το ενδιαφέρον του για την πολιτική είναι απτό µέσα από την διαρκή προσφορά του στα κοινά, 
αφού έχει διατελέσει πρόεδρος της ΟΝΝΕ∆ Αχαρνών-Θρακοµακεδόνων την περίοδο 2015-2017,  
έχοντας υπάρξει η κινητήριος δύναµη στην αναζωπύρωση της οργάνωσης µέσα από πολλές και ου-
σιαστικές δραστηριότητες κατά την διάρκεια της θητείας του. 

Προωθεί και αντιπροσωπεύει µια ΟΝΝΕ∆, η οποία υπάρχει ενεργά µέσα στην κοινωνία και ενερ-
γεί για τους ανθρώπους που αποτελούν την κοινωνία µας. 

Στόχος του και ταυτόχρονα όραµα του είναι µια σύγχρονη ΟΝΝΕ∆ που να προηγείται της επο-
χής της, επιλύοντας ουσιαστικά τα προβλήµατα των νέων, υπηρετώντας µε συνέπεια τον άνθρωπο 
και όχι να αποτελεί απλά ένα κοµµατικό φερέφωνο.

Εµείς από την µεριά µας να του ευχηθούµε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και να έχει µια 
θητεία αξιόλογη, µε έργο προς όφελος της ευρύτερης περιοχής.
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Στοπ στις νταλίκες στην Αριστοτέλους,  
βάζει  ο ∆ήµος  Αχαρνών
ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
της κυκλοφορία 
αποκτά πλέον η 
Αριστοτέλους. 
Ένας κεντρικός 
δρόµος των Αχαρ-
νών, ο οποίος 
όµως τα προηγού-
µενα χρόνια είχε 
επιβαρυνθεί ιδιαί-
τερα από ένα µεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, λόγω της διέλευ-
σης βαρέων οχηµάτων. 

Αν και υπήρχε σχετική απαγόρευση ήταν πολλά τα οχήµατα 
τέτοιου τύπου που επέλεγαν τη διαδροµή αυτή προς διευκόλυν-
σή τους. Έτσι είχε διαµορφωθεί µια ιδιάζουσα και «µοναδική» κα-
τάσταση µε νταλίκες και µεγάλα φορτηγά να κινούνται στον κε-
ντρικό ιστό µιας πόλης. Μια κατάσταση όµως που προκαλούσε 
µεγάλα προβλήµατα στις Αχαρνές, καθώς είχε ως αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία µεγάλης κυκλοφοριακής επιβάρυνσης, µεγάλα επί-
πεδα θορύβου, αυξηµένο κίνδυνο ατυχήµατος και σηµαντικές 
φθορές στο οδόστρωµα.

 Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός αναζήτησε λύ-
ση στο συγκεκριµένο θέµα από την πρώτη στιγµή και µετά από 
συνεχείς πιέσεις, τα αποτελέσµατα είναι πια ορατά. Οι συνεχείς 
έλεγχοι της τροχαίας, αλλά και η συνεργασία της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας και του Αντιδηµάρχου Μιχάλη Βρεττού έχουν φέ-
ρει πλέον µια κανονικότητα σε αυτό το θέµα. ∆εν αρκεί όµως 
αυτό, καθώς υπάρχει συνεχής παρακολούθηση, ούτως ώστε 
η παρούσα κατάσταση να παγιωθεί και η συµµόρφωση των 
οδηγών µε την απαγόρευση να είναι απόλυτη. Οι συνεχείς 
ενέργειες του ∆ηµάρχου κ. Σπύρου Βρεττού και της δηµοτικής 
αρχής αποσκοπούν στην αλλαγή της εικόνας της πόλης και την 
επίλυση προβληµάτων που ταλαιπωρούν τους κατοίκους της 
εδώ και πολλά χρόνια.

Σύσκεψη του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών, Μιχάλη Βρεττού µε τις υπηρεσίες του.

«Το 2020, θα είναι έτος σταθµός για τις υπηρεσίες µας»
Ευρεία σύσκεψη του αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ. Μιχά-

λη Βρεττού µε όλους τους προϊσταµένους των τµηµά-
των της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών, πραγµατοποιήθη-

κε αργά το µεσηµέρι της Πέµπτης 5 Μαρτίου 2020.
Κλείνοντας  έξη  µήνες στο «τιµόνι» του Οικονοµικού, ο 

κ. Μιχάλης Βρεττός έκανε τον απολογισµό των πεπραγµέ-
νων, ενώ παράλληλα έθεσε και τους στόχους της επόµενης 
περιόδου.

«Το 2020, θα είναι έτος σταθµός για τις υπηρεσίες µας. Η 
οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου µας, βρίσκεται σε πολύ 
καλύτερο επίπεδο από την ηµέρα που αναλάβαµε. Με τον 
∆ήµαρχο είχαµε βάλει εξ αρχής υψηλούς στόχους και µαζί 
µε τους συνεργάτες µας, προσπαθούµε καθηµερινά να τους 
υπερβούµε.

Τα έξοδα έχουν µειωθεί αισθητά, ενώ τα έσοδα έχουν αυ-
ξηθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό.

Οι πληρωµές των προµηθευτών µπήκαν επιτέλους σε προ-

γραµµατισµό, ενώ φυσικά είναι πλέον εξασφαλισµένες οι µι-
σθοδοσίες του προσωπικού. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 
ότι πάνω από 5.000.000€ πληρώθηκαν σε υποχρεώσεις πα-
ρελθόντων ετών. Στόχος µας, τόσο εµένα όσο και όλης της ∆η-
µοτικής Αρχής, είναι να εξασφαλίσουµε τα ποσά που χρειάζο-
νται έτσι ώστε να κάνουµε παρεµβάσεις σε κάθε γειτονιά του 
∆ήµου (παιδικές χαρές, πάρκα, οδοποιία κτλ). Θα χρειαστεί 
χρόνος για να γίνουν όλα αυτά πράξη, αλλά σύντοµα θα δικαι-
ωθούµε για τον αγώνα µας!

Το ανθρώπινο δυναµικό της οικονοµικής υπηρεσίας είναι 
η «µηχανή» του ∆ήµου κι εµείς καλούµαστε να εξασφαλίσου-
µε τις καλύτερες συνθήκες εργασίας γι αυτούς. Ευχαριστώ 
όσους εργάζονται και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, µε σκο-
πό να ορθοποδήσει ο ∆ήµος Αχαρνών και να αναπτυχθεί όπως 
του αξίζει», δήλωσε ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, Προγραµ-
µατισµού Πολιτικού Σχεδιασµού, ∆ηµοτικής Αστυνοµίας & Πο-
λεοδοµίας, Μιχάλης Βρεττός.

 Συνάντηση µε εκπροσώπους επαγγελµατιών λαϊκών 
αγορών είχε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός
Μία ακόµη συνάντηση µε εκπροσώπους παρα-
γωγικών τάξεων είχε την Τρίτη (3/3) ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός, καθώς δέχθηκε στο 
∆ηµαρχείο εκπροσώπους της Οµοσπονδίας 
Επαγγελµατιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊ-
κών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.

Στη συνάντηση αυτή δόθηκε η ευκαιρία να συ-
ζητηθούν τόσο θέµατα της καθηµερινότητας που 
απασχολούν τον κλάδο, όσο και ζητήµατα βραχυ-
πρόθεσµου σχεδιασµού και δράσεις που µπορούν 
να συµβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας προς όφελος και των δηµοτών.

Μια πρόταση που ήδη εξετάζεται από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών είναι η δηµιουργία κλειστής λαϊκής 
αγοράς, η οποία µάλιστα θα δίνει τη δυνατότητα και απογευµατινής λειτουργίας, εξυπηρετώντας έτσι κα-
λύτερα τους δηµότες. Παράλληλα τέθηκε το θέµα των καφέ κάδων, που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο 
ενός νέου συστήµατος ανακύκλωσης και διαχείρισης βιοαποβλήτων. Πρόκειται ουσιαστικά για ανακύ-
κλωση στην πηγή και περιλαµβάνει τοποθέτηση καφέ κάδων σε επιλεγµένα σηµεία συγκέντρωσης βιο-
αποβλήτων και ειδικά απορριµµατοφόρα. Ένα σχέδιο το οποίο θα διερευνηθεί η δυνατότητα υλοποίη-
σής του µέσω της Περιφέρειας Αττικής. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίµα µε τους εκ-
προσώπους των επαγγελµατιών να προσκαλούν το ∆ήµαρχο στον ετήσιο χορό της Οµοσπονδίας.

O ∆ήµος Αχαρνών
οµορφαίνει τα σχολεία του
ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ σχολείο της πόλης µας προστίθεται στη µακρά λί-
στα που περιλαµβάνει τις σχολικές µονάδες στις οποίες έχουν 
πραγµατοποιηθεί επιδιορθωτικές και αισθητικές επεµβάσεις µι-
κρότερης ή µεγαλύτερης κλίµακας.

Μια σειρά από εργασίες ολοκληρώθηκαν το προηγούµενο 
χρονικό διάστηµα στους χώρους των σχολικών εγκαταστάσεων 
του ∆ιαπολιτισµικού Γυµνασίου Αχαρνών. Με µέριµνα της ∆ευ-
τεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής πραγµατοποιήθηκαν αποκατα-
στάσεις, αλλά και εσωτερικοί και εξωτερικοί ελαιοχρωµατισµοί.

Άλλωστε από την πρώτη στιγµή της ανάληψης των καθηκό-
ντων της νέας δηµοτικής αρχής είναι εµφανής η προσήλωσή της 
στο στόχο της δηµιουργίας των καλύτερων δυνατών συνθηκών 
για τους µαθητές των Αχαρνών.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός σε συνεργασία µε 
την Αντιδήµαρχο Παιδείας κ. Λουίζα Κοσµίδου και τον πρόεδρο 
της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής κ. Γιάννη Μίχα έχουν 
θέσει ως προτεραιότητά τους το ζήτηµα των κτιριακών εγκατα-
στάσεων και ασχολούνται επισταµένως µε την επίλυση των 
όποιων προβληµάτων προκύπτουν. Οι εργασίες αναµένεται να 
συνεχιστούν και σε άλλα σχολεία της πόλης το προσεχές χρονι-
κό διάστηµα.

Συνάντηση ∆ηµάρχου Αχαρνών µε τον
Υφυπουργό Αθλητισµού Λευτέρη Αυγενάκη
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ µε τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, Λευτέρη 
Αυγενάκη πραγµατοποίησε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020, ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός. 

Οι δύο πλευρές έθεσαν επί τάπητος την αξιοποίηση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού χωριού, καθώς η εκµετάλλευση τους 
προς όφελος των ∆ηµοτών και ιδιαιτέρως των αθλητών της πόλης των 
Αχαρνών είναι κάτι που επιζητεί η νέα ∆ηµοτική Αρχή από την πρώτη 
στιγµή που βρέθηκε στο «τιµόνι» του ∆ήµου.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός τόνισε ότι θα επισκεφθεί το Ολυ-
µπιακό Χωριό το προσεχές χρονικό διάστηµα, ενώ δεσµεύτηκε ότι θα επι-
σπεύσει τις διαδικασίες. Ακόµη οι δύο άντρες συζήτησαν για τη συντήρηση 
και επισκευή των ανοιχτών αθλητικών χώρων και για τις κινήσεις των δύο 
πλευρών, ώστε να δοθεί οριστική λύση για το γήπεδο του Αχαρναϊκού. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ∆ήµος καταθέτει εντός του µήνα ολοκληρω-
µένες µελέτες που ετοιµάζει τους τελευταίους 5 µήνες, για όλους τους ήδη 
υπάρχοντες ανοιχτούς αθλητικούς χώρους, εκτός των γηπέδων που έχουν 
ενταχθεί στο Φιλόδηµο 2, τα οποία ήδη έχουν εγκριθεί από τη Γενική Γραµ-
µατεία αθλητισµού. «Νέες, σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές εγκαταστά-
σεις αρµόζουν στους ∆ηµότες των Αχαρνών. Η πόλη µας αναδεικνύει πρω-
ταθλητές, είναι υποχρέωση της πολιτείας να σταθεί δίπλα µας και πιστεύω 
ότι θα το κάνει», τόνισε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

Συνάντηση  µε τον πρέσβη του Καζακστάν 
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ µε τον πρέσβη της ∆ηµοκρατίας του Καζακστάν κ. Αλεξέι Βολκόφ εί-
χε την Πέµπτη (27/2) ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους 
είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν στους οµογενείς που ζουν στο ∆ήµο Αχαρνών, ένα µεγάλο πο-
σοστό των οποίων προέρχεται από το Καζακστάν.

Συζητήθηκε επίσης ένα χρόνιο ζήτηµα, η αναγνώριση των ενσήµων εργασίας στο Καζακστάν, που 
επηρεάζει τη συνταξιοδότηση πολλών εξ αυτών. Κατά τη συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκαν επί-
σης ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, Προγραµµατι-
σµού, ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και Πολεοδοµίας κ. 
Μιχάλης Βρεττός και ο ειδικός σύµβουλος του ∆η-
µάρχου σε θέµατα παλινοστούντων κ. Θεόδωρος 
Χαραλαµπίδης συζητήθηκαν επίσης θέµατα πολιτι-
σµού και ανάδειξης των στενών σχέσεων µεταξύ των 
δύο χωρών, όπως έχει επιβεβαιωθεί και από την 
αδελφοποίηση των Αχαρνών µε το ∆ήµο Τσικµέντ 
του Καζακστάν.«Ήταν µια ουσιαστική συνάντηση, η 
οποία ελπίζουµε πως θα αποτελέσει την απαρχή µιας 
γόνιµης συνεργασίας για την ανάδειξη των κοινών 
µας δεσµών», ανέφερε στο περιθώριο της συνάντη-
σης ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρεττός. 
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ΓΑΜΟΣ
Ο  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
και της  ΕΛΕΝΗΣ  το γένος  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, που 
γεννήθηκε  στο ΧΟΛΑΡΓΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί  
στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ     και   η    ΛΙΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ  ∆ΙΑΜΑΝΤΩ  του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ   και  της  ΑΡ-
ΓΥΡΟΥΛΑΣ     το  γένος  ΠΟΛΛΑΚΗ, που γεννήθη-
κε  στο   ΜΑΡΟΥΣΙ  - ΑΤΤΙΚΗΣ   και κατοικεί  στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ   θα έλθουν  σε γάµο που θα 
γίνει  στις   ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ .

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ 
«ΑΓΙΟΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ» - ΑΝΩ  ΑΧΑΡΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του  Συλλόγου  µας, καλεί  τα  µέλη του σε  Τακτική Γενική Συνέλευση,   η οποία  θα 

πραγµατοποιηθεί στις  29  Μαρτίου  2020  ηµέρα ΚΥΡΙΑΚΗ   και ώρα 11:00 µ.µ., στην αίθουσα του   Πνευµατικού 
του Κέντρου,  µε τα εξής   θέµατα:  1. Σχέδιο Πόλης – Ασφαλτοστρώσεις εκτός σχεδίου 2. Αντιµετώπιση παρα-

βατικότητας - Φωτισµός 3. Καθαριότητα  - Παιδική χαρά - Ύδρευση 4. Κατασκευή  Πλατείας
 Τα θέµατα είναι  πολύ σοβαρά και η παρουσία όλων των µελών, είναι απαραίτητη.

Ο  Πρόεδρος 
Αντώνης  Παλιούρας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ο  Σύλλογος  «ΠΛΑΤΩΝ» ευχαριστεί τον Αντι-
δήµαρχο  Πρασίνου και Περιβάλλοντος  κ.  Νί-
κο   Ξαγοράρη  και όλο το προσωπικό  για το 

κλάδεµα των πεύκων της συνοικίας µας.

Ο  Πρόεδρος 
∆ηµ.  Καρανίκας



11Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

Τέρµα Λεωφ. Τατοΐου ● Βαρυµπόπη
● Τηλ. Κρατήσεων: 6976 604070 ● www.ktimaleonidas.gr

Από το 1928
παράδοση στο Καλό Φαγητό

Έλατε να οργανώσουµε
µια αξέχαστη δεξίωση
για την σηµαντικότερη
στιγµή της ζωής σας...

∆ιεύθυνση:
Αναστάσιος Καβαλλάρης 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 

ΑΠΟ
ΤΟ 1950

■ Χρυσών και Ασηµένιων
κοσµηµάτων

■ Χρυσών και Ασηµένιων 
νοµισµάτων

■ Ασηµικών

Στις πιο ανταγωνιστικές
τιµές της αγοράς.

Φιλαδελφείας  24 - ΑΧΑΡΝΕΣ 
Τηλ. 215 520858 
Κιν.  6977 645772
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40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την   ΚΥΡΙΑΚΗ     15  Μαρτίου  2020 και ώρα 9.30 π.µ.,  
40ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό   Κοιµήσεως  Θεοτό-

κου - Αχαρνές  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του  πολυαγαπηµέ-
νου µας Πατέρα, Παππού, Αδελφου  και  Θείου

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΓΚΟΥΜΑ 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ  :  ∆ώρα και Νίκος, Γιάννα και Αναστάσιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :  Σωτήρης  και Γεωργία, 
Ελένη και Γεώργιος, Βαγγέλης 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΜΠΥΡΟΣ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 29  Μαρτίου 2020 και ώρα 9.30 π.µ 40/
HMEPΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου- 

Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού πολυαγαπηµένου µας 
Συζύγου, Αδελφού  και  Θείου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :  Μαίρη (Το γένος Ιωάννη Μαρούγκα) 

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ 
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφέ ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ   15 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00 π.µ.,  
ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό  Κοιµήσεως  Θεοτόκου  

- Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας  
Συζύγου,  Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΣΤΑΥΡΟΥ   ΚΥΡΤΑΤΟΥ 

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :  Μαρία
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Αθανάσιος , Αναστάσιος

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  : Μαρία – Ίλια, ∆ηµήτρης, Σταύρος, Σοφία
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ   

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στην  αίθουσα  το «Ραντε-
βού της Μαριώς», Παπαδηµητρίου 8 – Αχαρνές.

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ    11   Απριλίου  2020 και ώρα 09.00 π.µ.,  
ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Αγίου Γεωργίου -  Αχαρ-
νές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας  Συ-

ζύγου,  Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟ   

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :  Φωτεινή
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Λάµπρος και Ειρήνη,  Σωτήρης  Και Στέλλα

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  : ∆ηµήτρης, Ματίνα, φωτεινή, Παναγιώτης- Ραφαήλ
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ -  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ   

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε το ΣΑΒΒΑΤΟ 28  Μαρτίου 2020 και ώρα  09.00  π.µ. 40/
ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου - 
Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας 

Συζύγου, Πατέρα, Αδελφού και Θείου
 

ΠΕΤΡΟΥ  ΧΡΙΣΤ.  ΜΑΝΤΖΙΟΥ
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ  ΚΠΑ2  Ο.Α.Ε.∆  ΑΧΑΡΝΩΝ ) 

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :  Σοφία ( Το Γένος Αθανασίου Μπόσδα ) 
Η  ΚΟΡΗ  : Μαρία 

Η ΠΕΘΕΡΑ :  Μαρία  Μπόσδα 
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :  Βασίλειος  και  Χαρίκλεια,  Ελένη και  ∆ηµήτρης

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο Καφενείο ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

40/ΗΜΕΡΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  το  ΣΑΒΒΑΤΟ  21 Μαρτίου  2020 και ώρα 09.00  π.µ.,  
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου - 

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

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΤΣΑΚΝΑΚΗ 

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :  Παρθένα 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Αργύρης  και  Νικολέτα,  Κατερίνα  και  Γιάννης 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Κυριάκος, ∆ήµητρα, Στυλιανός 
ΤΑ  Α∆ΕΛΦΙΑ :  Βασιλική  και  Γιάννης 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ 

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΣΑΒΒΑΤΟ 14  Μαρτίου 2020 και ώρα 09.30 π.µ.,  

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου 
–Αχαρνές,  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 

µας Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς  και  Θείας

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ   χήρας  ΣΤΥΛ.  ΒΥΘΟΥΛΚΑ
ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ : Κωνσταντίνα Βυθούλκα ∆έσποινα Παπαπανάγου 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ∆ηµήτρης, Αθηνά, Ειρήνη, Στέλιος 
ΤΟ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΟ: Χριστίνα 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  15 Μαρτίου 2020 και ώρα 9.30 π.µ.,  ΕΤΗ-
ΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό  Αγίων Πέτρου και Παύλου - 
Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του  πολυαγαπηµένου µας  

Συζύγου,  Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ          

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :  Σοφία
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Άννα, Παρασκευάς και Ελένη

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  : Βασιλική  και  Γεώργιος - Πρωτέας 
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στην  αίθουσα  του  Ναού   
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http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Το γραφείο µας αναλαµβάνει µε
Σεβασµό, Συνέπεια, Αξιοπρέπεια
και Οικονοµία Πένθιµες Τελετές:

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς, Μνηµόσυνα, 
Ανθοστολισµούς, Στεφάνια»

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323
Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

ΚΗ∆ΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

● Λειτουργεί όλο το 24ωρο, στις Αχαρνές και εκτός 
από κηδείες αναλαµβάνει στολισµούς, µνηµόσυνα, µεταφορές,
αποτεφρώσεις και εκµισθώσεις νεκροφόρων οχηµάτων.

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΤΡΟΥ (Σαλαµίνος) 23- ΑΧΑΡΝΕΣ .T.K. 13674 ● Τηλ: 6981 068 099 ● E-mail :  info@teletes-papadopoulos.gr  

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ µπαµπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7 
- ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΤΗΛ.: 210 2400777 - 210 2463985 - ΚΙΝ. 6944 315 215 - FAX : 210 2445551
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαθηµατικών

µε πολυετή εµπειρία,  παραδίδει 

Μαθήµατα, σε  Μαθητές , 

∆ηµοτικού- Γυµνασίου – 

Λυκείου,  στο δικό τους χώρο. 

Τιµές πολύ προσιτές. 

Τηλ.  210 8072584, 

και 6944 384094.  6∆238.

Κυριακή, 15 Μάρτιος 2020 ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ 
ΝΙΚΗ Πάρνηθος 23. 2102464914

∆ευτέρα, 16 Μάρτιος 2020 ● ΛΥΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Λιοσίων 104.   2102462282

Τρίτη, 17 Μάρτιος 2020 ● ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤΣΙ-
ΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ∆.∆έδε 18. 2102467040

Τετάρτη, 18 Μάρτιος 2020 ● ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ Εθν.Αντιστάσεως 117. 
2102442311

Πέµπτη, 19 Μάρτιος 2020 ● ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ Σαλαµίνος 36. 2102463245

Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2020 ● ΒΑΡΒΟΥ-

ΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λιοσίων 66. 2102407650

Σάββατο, 21 Μάρτιος 2020 ● ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ 
ΑΡΙΑ∆ΝΗ Πάρνηθος 95. 2102445975

Κυριακή, 22 Μάρτιος 2020 ● ΘΕΟΦΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Βαρελά 23 & Κορδε-
λιού. 2102476847

∆ευτέρα, 23 Μάρτιος 2020 ● ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΒΑΙΑ Φιλαδελφείας 157. 2130146658 

Τρίτη, 24 Μάρτιος 2020 ● ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΙΑΣ Αγ. ∆ιονυσίου 4. 2102407559

Τετάρτη, 25 Μάρτιος 2020 ● ΚΑΤΣΑΝ-
∆ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆εκελείας 10. 2102460652

Πέµπτη, 26 Μάρτιος 2020 ● ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ Πύρρου ∆ήµα 3 Ολυµπ.Χωριό. 
2102476279

Παρασκευή, 27 Μάρτιος 2020 ● ΛΑΖΑ-
ΡΟΥ ΣΟΦΙΑ Φιλαδελφείας 64. 
2102467050

Σάββατο, 28 Μάρτιος 2020 ● ΖΕΡ∆Ε (ΚΑΡ-
ΡΑ Ε. - ΜΠΙΣΚΟΥ Α.) Αγ.∆ιονυσίου 36. 
2102441644

Κυριακή, 29 Μάρτιος 2020 ● ΘΕΟΦΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ Πάρνηθος 102. 
2102476440

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 15/3/2020 ΕΩΣ 29/3/2020

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για φροντίδα 
ηλικιωµένης, ως εσωτερική χωρίς κινητι-
κά προβλήµατα, στο κεντρικό Μενίδι.  
Τηλ. 6932 668756.  4∆242
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   κατάστηµα   80 τ.µ. επί 
της Λεωφ. Αθηνών  53. Τηλ. 210 
2462588.  6∆246
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά από κότες ελευθέρας 
βοσκής για µικρούς και µεγάλους, µόνο 
6 ευρώ η καρτέλα. Τηλ. 6974 537283. 
4∆240.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο  880 τ.µ.  , εντός 
σχεδίου στην περιοχή Μεγάλα Σχοίνα, σε 
απόσταση  είκοσι µέτρα από την Θρακο-
µακεδόνων. Τηλ.  6972 882821. 4∆241
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  30 θρανία και 30 καθίσµα-

τα (καρέκλες) σχολείου, σχεδόν καινούρ-
για, από Φροντιστήριο, λόγω συνταξιο-
δότησης. Τηλ. 6976 070409. 4∆240.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νων µε λίγα κινητικά προβλήµατα για 8/
ωρη απασχόληση. Τηλ. 6939 163976 και 
6974 784997. 4∆240.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πεπειραµένη µοδίστρα για κα-
τάστηµα στην πλατεία Θρακοµακεδόνων 
για 8ωρη απασχόληση. Τηλ. 210 
2435686.  4∆239
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός από την περι-
οχή Παναγίας Σουµελά, για πρωινή ή 
απογευµατινή απασχόληση. Τηλ. 6976 
836287. 4∆236
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οικιακή βοηθός για φροντίδα 
ηλικιωµένης ως εσωτερική  στην περιο-
χή ΠΑΝΟΡΑΜΑ. Τηλ. 6907 010116. 
4∆240.

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται από κάτο-
χο Tkt Cambridge Και C2 Αχαρνές (Μενίδι Αττικής).  
Τηλ 6974962940.  5∆244
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παρα-
δίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – 
Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864 739. 
10∆248
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος , παραδίδει ιδιαί-
τερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – 
Λυκείου, µε εικοσαετή εµπειρία και µεταδο-
τικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 695300. 
4∆240.
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα Αγ-
γλικών- Γαλλικών και Πιάνου,  µε ο ευρώ 
την ώρα.  Τηλ. 6949 276599.  5∆242.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος, παραδίδει ιδιαί-
τερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – λυ-
κείου.  20ετείς  εµπειρία, µεταδοτικότητα. 

Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 695300. 5∆237. 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πεί-
ρα, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµο-
τικού - Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χαµη-
λές. Τηλ. 6972 601252.  5∆235
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµα-
τα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου - ΕΠΑΛ 
. Μεγάλη εµπειρία, µεταδοτικότητα. Τιµές 
λογικές. Τηλ. 6931152565

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

 ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από αγρόκτηµα, λά-
στιχα και σωλήνες ποτιστικών, ένα 
φορτηγάκι σε αρίστη κατάσταση 
και ένας Λυόµενος οικίσκος. Τιµές 
ευκαιρίας.  Τηλ. 210 2441370 και 
6973 593186. 6∆230.

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

Εθνικής Αντιστάσεως (Νέο Κοιµητήριο) - Αχαρνές • Τηλ.  210 2462992 – 6994 646211
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Ειδικός Παθολόγος
ΜΑΡΙΝΗ  Αν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µιου Ιωαννίνων 

MEDISYSTEM - 
INTERAMERICAN

■ Σακχαρώδης ∆ιαβήτης
■ Αρτηριακή Υπέρταση
■ ∆υσλιπιδαιµίες
■ Λοιµώξεις
■ ∆ιακοπή καπνίσµατος

   Ιατρείο: Κεντρική Πλατεία Αχαρνών (Έναντι Ι.Ν. Αγ. Βλασίου)
   Τηλ.:  213 0447235 • Κιν. 6976 432 424

∆έχεται κατόπιν ραντεβού  - Κατ’ οίκον επισκέψεις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

● Τηλ.: 210 2401073
● Κιν:  697 2323235

Λεωφ. Πάρνηθος 95-97
Αχαρνές ● Τ.Κ. 13674

∆ευτ. και Παρ. 9.30 - 12.30 και 17.30 - 21.00.  
Τρίτη - Τέταρτη και Πέµπτη 17.30 - 21.00

Φιλαδελφείας 76 - Αχαρνές. Τ.Κ. 13673 
(Έναντι ∆ηµαρχείου Αχαρνών)

Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282




