
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του 
Ποδοσφαιρικού Γηπέδου Γαυρίου.

Ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο 
5χ5 µε πλαστικό χορτάρι, ηλεκτροφωτισµό 
και διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 
συνολικού προϋπολογισµού 300.000,00€. 

Χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα 
ΘΗΣΕΑΣ, την Γενική Γραµµατεία Αθλητι-
σµού και τον Δήµο Υδρούσας. Η µελέτη του έργου, 
πραγµατοποιήθηκε µε ιδίους πόρους του Δήµου.

Αποκτά έτσι η περιοχή µας µια πρώτη ολοκλη-
ρωµένη αθλητική υποδοµή, η οποία θα χρησιµο-
ποιείται κατ’ αρχήν από τα παιδιά των Σχολείων 
του Δήµου µας, τα οποία µέχρι σήµερα δεν είχαν 
κανέναν χώρο για τις αθλητικές τους δραστηριό-
τητες.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Υ∆ΡΟΥΣΑΣ - ΑΝ∆ΡΟΥ
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ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΥΔΡΟΥΣΑΣ

Με αυτοπεποίθηση, 
αισιοδοξία και ρεαλισµό 
ξεκίνησε εδώ και τρεις 
περίπου µήνες, την θητεία 
του το Νέο Δηµοτικό 
Συµβούλιο και τα Τοπι-
κά Συµβούλια του Δήµου 
µας. 

Μέσα σε έναν κόσµο που αλλάζει µε απίστευτα 
γρήγορους ρυθµούς. Σ’ έναν κόσµο, που γίνεται κάθε 
µέρα και πιο ανταγωνιστικός, η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση παίζει όλο και πιο σηµαντικό ρόλο. Επιφορτίζεται 
µε νέες αρµοδιότητες, µε νέες δυνατότητες και υπο-
χρεώσεις, που την καθιστούν έναν από τους πλέον 
κρίσιµους παράγοντες, για την εξέλιξη και την ανά-
πτυξη ενός τόπου. Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, όλοι οι 
εκλεγµένοι έχουµε την υποχρέωση να δουλέψουµε 
µε όραµα και προγραµµατισµό, για έναν Δήµο που 
θα µπορεί να αποτελέσει µοχλό ανάπτυξης. Έναν 
Δήµο, που θα βελτιώνει συνεχώς τις υποδοµές, ώστε 
να διευκολύνει την καθηµερινότητα του πολίτη. Με 
σεβασµό στο περιβάλλον και τις επόµενες γενιές.

Σ’ αυτή την πορεία, ο Δήµος µας θα συνεργαστεί 

µε όλους όσους επιθυµούν να συνεισφέρουν για το 
καλό του τόπου µας. Χωρίς τοπικισµούς, χωρίς κοµ-
µατικές παρωπίδες, χωρίς µικρότητες. 

Με σύγχρονο πνεύµα και διάθεση συνεργασίας, 
θα προχωρήσουµε µέχρι το 2010, καταβάλλοντας 
κάθε δυνατή προσπάθεια να «εκµεταλλευτούµε» τις 
πιθανές πηγές χρηµατοδότησης έργων και ενεργει-
ών, που θα αναβαθµίσουν την περιοχή µας.

 Σ’ αυτή την προσπάθεια, δεν «περισσεύει» κανέ-
νας. Όλοι όσοι έχουν διάθεση να προσφέρουν, θα 
βρουν ανοιχτή την πόρτα του Δήµου. Είµαστε «πολ-
λοί λίγοι», για να έχουµε την πολυτέλεια να είµαστε 
χωρισµένοι. 

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον καλούµαστε όλοι, 
Δηµοτικό και Τοπικά Συµβούλια, να δώσουµε τις 
«εξετάσεις» µας στον κόσµο. Στον κόσµο που µας 
εµπιστεύτηκε και περιµένει από εµάς, να φανούµε 
αντάξιοι των προσδοκιών του. 

Κανείς µας βεβαίως, δεν µπορεί να υποσχεθεί 
«θαύµατα». Μπορεί όµως να υποσχεθεί διαφάνεια 
και πολύ δουλειά. Στρατηγική, που επικροτήθηκε 
από όλους εσάς και τα αποτελέσµατα της, είναι ήδη 
ορατά σε κάθε καλόπιστο παρατηρητή.

Προχωρούµε µε αισιοδοξία, προχωρούµε µε αυτοπε-
ποίθηση και ρεαλιστικό σχέδιο, βέβαιοι ότι µπορούµε να 
πετύχουµε τους στόχους µας.

MHNYMA TOY ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΩΜΑ

Ποδοσφαιρικό Γήπεδο Γαυρίου

Καταφύγιο 
Τουριστικών 
Σκαφών 
Μπατσίου

Συνεχίζονται οι εργασίες στο 
λιµάνι του Μπατσίου, στα πλαίσια 
της κατασκευής του Τουριστικού 
Καταφυγίου.

Το πρώτο τµήµα του έργου 
έχει ήδη πάρει «σάρκα και οστά» 
και προχωράει µε αµείωτο ρυθ-
µό.
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Σε εξέλιξη βρίσκονται, οι εργασίες απο-
κατάστασης και βελτίωσης της αποχέτευσης 
Γαυρίου.

Αποκαταστάθηκε ήδη ο αγωγός, ο οποίος 
είχε σπάσει κατά την διάρκεια της θεοµηνίας 
του Οκτώβρη 2006. 

Στην συνέχεια, θα εκσυγχρονιστούν τα 
δύο αντλιοστάσια και θα τοποθετηθούν νέες 
και µεγαλύτερες αντλίες, που θα µπορούν να 
ανταπεξέλθουν στην αυξηµένη ποσότητα 
λυµάτων, που παρουσιάζονται τα τελευταία 
χρόνια. Παράλληλα, θα µετακινηθεί ο αγωγός 
στην περιοχή του Χάρακα από ιδιωτικά οι-
κόπεδα που βρίσκεται σήµερα, κατά µήκος 
του Δηµοτικού Δρόµου. Αυτή την περίοδο, 

γίνεται επέκταση του αποχετευτικού αγωγού 
σε µήκος περίπου 700 µ. προς την περιοχή 
«Σαρακίνικο», που θα επιτρέψει σε πολλές 
κατοικίες να συνδεθούν µε το δίκτυο και να 
λύσουν το βασικό πρόβληµα της αποχέτευ-
σης.

Το έργο, εκτελείται από την ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟ Α.Ε. στα πλαίσια του έργου «Αποκα-
τάσταση από την Θεοµηνία Έτους 2003 Β΄ 
Φάση».

Είναι το αποτέλεσµα της συνεργασίας 
του Δήµου µας, µε το Επαρχείο Άνδρου και 
την Νοµαρχία Κυκλάδων, που επέτυχαν την 
ένταξη του έργου στα πλαίσια της παραπάνω 
εργολαβίας.

Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η  Γ Α Υ Ρ Ι Ο Υ

Ξεκίνησαν οι εργασίες βελτίωσης - 

ασφαλτόστρωσης του δρόµου προς το Βι-

τάλι. Το µήκος του δρόµου που θα ασφαλ-

τοστρωθεί, είναι 2,5 χιλιόµετρα. 

Ο προϋπολογισµός του έργου, ανέρχε-

ται σε 495.000,00€ και καλύπτεται εξ ολο-

κλήρου από το πρόγραµµα Ο.Π.Α.Α.Χ. του 

Γ΄ Κ.Π.Σ, µε χρηµατοδότηση κατά 75% από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από το 

Ελληνικό Δηµόσιο. 

Το έργο θα ολοκληρωθεί, προς το τέλος 

του φετινού καλοκαιριού.

Ασφαλτόστρωση Οδού 
προς το ∆ηµοτικό 

∆ιαµέρισµα Βιταλίου

Στο Δηµοτικό Συµβούλιο της 26ης Μαρτί-
ου, παραλήφθηκε η προκαταρκτική µελέτη της 
Μονάδας Βιολογικού Καθαρισµού του Δήµου 
µας.

Μπήκε έτσι «σε τροχιά εξέλιξης», η µε-
λέτη του τόσο σηµαντικού αυτού έργου για 
την ανάπτυξη του τόπου µας, µε σύγχρονους 
όρους που θα σέβονται το περιβάλλον.

Ο Δήµος  Yδρούσας, έχει δείξει µέχρι σή-
µερα ότι µπορεί να ωριµάζει τις αναγκαίες µε-
λέτες, µε όλες εκείνες τις προδιαγραφές που 
απαιτεί η Εθνική Νοµοθεσία και τα Κοινοτικά 
πλαίσια Στήριξης. 

Θα ακολουθήσει λοιπόν όλες τις νόµιµες 
διαδικασίες, για να ολοκληρώσει και να εξα-
σφαλίσει την αναγκαία χρηµατοδότηση, ώστε 
να µπορέσει τα επόµενα χρόνια να δηµοπρα-
τήσει το έργο.

Θα περιλαµβάνεται η δηµιουργία Μονάδας 
Βιολογικού Καθαρισµού, η αντικατάσταση τµη-
µάτων των αγωγών αποχέτευσης, καθώς και η 
επέκταση των αγωγών ώστε να συνδεθούν και 
περιοχές όπως το Κυπρί, ο Αγ. Πέτρος κ. ά., 

καλύπτοντας  δηλαδή όλο το «άξονα» Μπα-
τσίου – Γαυρίου.

Η µελέτη ενός δύσκολου αλλά αναγκαίου 
έργου για το µέλλον µας, έχει αρχίσει να εξε-
λίσσεται στον Δήµο µας, αποδεικνύοντας ότι 
συνεχίζει το  Δηµοτικό µας Συµβούλιο να δου-
λεύει µε σοβαρότητα και προγραµµατισµό, 
συνεχίζοντας ότι ξεκίνησε, κατά την διάρκεια 
της προηγούµενης θητείας.

Βιολογ ικός  Καθαρ ισµός

Επιδιορθώθηκε η ράµπα πρόσδεσης 
των πλοίων στο λιµάνι του Γαυρίου. Οι 
εργασίες, έγιναν µε µελέτη που έγινε από 
τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Νοµαρχίας 
Κυκλάδων, µε χρηµατοδότηση από το 
Λιµενικό Ταµείο Τήνο – Άνδρου, µετά 
από πρόταση του Δηµάρχου µας Κυριά-
κου Θωµά προς το Διοικητικό Συµβούλιο 
του Ταµείου. Οι «βλάβες», αποκαλύφτη-
καν όταν έγινε αυτοψία στο Λιµάνι του 
Γαυρίου µετά από εντολή του Υπουρ-
γείου Εµπορικής Ναυτιλίας. Η «ράµπα» 
µπορεί σήµερα να δεχτεί Επιβατηγά και 
Εµπορικά πλοία και να διευκολύνει την 
λειτουργία, του ούτως ή άλλως ιδιαίτερα 
επιβαρυµένου λιµανιού µας.

«Ράµπα» Πρόσδεσης 
Πλοίων στο Λιµάνι 

του Γαυρίου
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Ξεκίνησαν οι εργασίες διαµόρφωσης και 

ασφαλτόστρωσης του δρόµου, που συνδέει 

το Επαρχιακό Δίκτυο (από την περιοχή του 

Αγ. Κυπριανού) µε την Ιερά Μονή Ζωοδόχου 

Πηγής. 

Ο δρόµος, έχει συνολικό µήκος 3,2 χιλιό-

µετρα. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρ-

χεται σε 221.732,37€ και καλύπτεται από το 

πρόγραµµα Ο.Π.Α.Α.Χ. του 

Γ΄ Κ.Π.Σ µε χρηµατοδότηση κατά 75% από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από το 

Ελληνικό Δηµόσιο. 

Το έργο θα ολοκληρωθεί προς το τέλος 

του καλοκαιριού του τρέχοντος έτους. 

Ασφαλτόστρωση του ∆ρόµου προς την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της Υδατο-

δεξαµενής Γαυρίου. Το έργο είναι προϋπολο-

γισµού 337.000,00€ και καλύφτηκε εξ ολο-

κλήρου από το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα 

Ανασυγκρότησης Αγροτι-

κού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.), 

της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου. Περιλαµβάνει την 

κατασκευή υδατοδεξα-

µενής 550 µ3 ,καθώς και 

αγωγού σύνδεσης µε την 

υπάρχουσα δεξαµενή του 

Γαυρίου, µήκους 610µ. Η 

προσπάθεια για την κατα-

σκευή του έργου ξεκίνησε 

την περίοδο 1995-1998, 

από την Κοινότητα Γαυρί-

ου υπό την Προεδρία της 

τότε Κοινοτάρχη κ. Αναστασίας Μαµάη και 

για διαδικαστικούς τότε λόγους, δεν κατά-

φερε να υλοποιηθεί. Στην συνέχεια κατά την 

διάρκεια της τετραετίας 1999-2002, δεν έγινε 

κάποια προσπάθεια για την χρηµατοδότηση 

του έργου. Εντός του 2003, ανατέθηκε η επι-

καιροποίηση της µελέτης ώστε να πληρεί τις 

προδιαγραφές που απαιτεί το Γ΄ Κ. Π. Σ.  Το 

κόστος της µελέτης του έργου ,καλύφθηκε 

από ίδιους πόρους του Δήµου.

Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη η µελέτη για να 

δηµιουργηθεί ο απαραίτητος αγωγός ύδρευ-

σης που θα υδρεύσει τον Κάτω Άγιο Πέτρο, 

καθώς και τα σπίτια που βρίσκονται γύρω 

από την δεξαµενή σε όσο το δυνατόν µεγα-

λύτερη έκταση.

Το Δηµοτικό Συµβούλιο, ευχαριστεί θερµά 

τον κ. Νικόλαο Μπατή για την ΔΩΡΕΑ του 

προς τον Δήµο, του οικοπέδου που κατα-

σκευάστηκε η υδατοδεξαµενή.

Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΓΑΥΡΙΟΥ

Στις 7 Ιανουαρίου, τα µέλη του 

Δηµοτικού Συµβουλίου εξέλε-

ξαν µε φανερή ψηφοφορία τον 

Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 

τον Γραµµατέα του Συµβουλίου 

για την διετία 2007 – 2008.

Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Αν-

δρέας Βόσσος, Αντιπρόεδρος ο 

κ. Σπύρος Ηλιόπουλος και Γραµ-

µατέας ο κ. Σπύρος Καρέλης. 

Το Προεδρείο, έχει την ευθύ-

νη µεταξύ άλλων, να συγκαλεί το 

Δηµοτικό Συµβούλιο, να εισηγεί-

ται τα θέµατα, να φροντίζει για 

την οµαλή διεξαγωγή των συνε-

δριάσεων και να τηρεί τα πρα-

κτικά των συνεδριάσεων.

Εκλογή Προεδρείου
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Τους τρεις Αντιδηµάρχους 

του Δήµου µας, όρισε µε απόφα-

ση του ο Δήµαρχος.

Οι τρεις Αντιδήµαρχοι είναι:

Ο Γιώργος Βλάµης, 

ο Κώστας Πετρίσης 

και ο Γιώργος Ψωµάς.

Με την ίδια απόφαση, ορίστη-

κε και ο χρόνος της θητείας τους 

ο οποίος λήγει στις 31 Δεκεµβρί-

ου 2007.

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΙ EKΔOTHΣ: 
ΔHMOΣ YΔPOYΣAΣ ANΔPOY

ΔIEYΘYNΣH: 
Γαύριο - Άνδρου 84501, 

Tηλ.: 22820.71250, Fax: 22820.71282
e-mail: ydroysas@otenet.gr

EΠIMEΛEIA YΛHΣ: 
XAΛA - POΔITOY 

ΦPANTZEΣKA
EKTYΠΩΣH - ΣXEΔIAΣMOΣ: 

AΦOI TOYΦEKΛH
Tροχάνη 7, 84200 Tήνος

Tηλ.: 22830.25727, Fax: 22830.23726
e-mail: typostou@otenet.gr

Δ I A N E M E T A I  Δ Ω P E A N
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∆ηµαρχιακή Επιτροπή
Τα µέλη της Δηµαρχιακής 

Επιτροπής, εξέλεξε µε φανερή 
ψηφοφορία το Δηµοτικό Συµ-
βούλιο, στην συνεδρίαση της 
7ης Ιανουαρίου. Η Δηµαρχιακή 
Επιτροπή του Δήµου µας, είναι 
πενταµελής και αποτελείται από 
τον Δήµαρχο και 4 Δηµοτικούς 
Συµβούλους. Ένας προέρχεται 
υποχρεωτικά από την µειοψη-
φία, ενώ ορίζονται και αντίστοιχα 
αναπληρωµατικά µέλη.

Πέραν λοιπόν του Δηµάρχου 
τακτικά µέλη εξελέγησαν οι: κ.κ. 
Βλάµης Γεώργιος, Πετρή– Γιαν-
νακαρώνη Κωνσταντίνα, Ψωµάς 
Γεώργιος και Αθανασίου Φρα-
ντζέσκος.

Αναπληρωµατικά µέλη εξελέ-
γησαν οι Δηµοτικοί Σύµβουλοι: 
κ.κ. Ροδίτου Φραντζέσκα, Ίσ-
σαρης Κωνσταντίνος, Πετρίσης 
Κωνσταντίνος και Μαγουλάς 
Κωνσταντίνος.

Η Δηµαρχιακή Επιτροπή, 
αναθέτει απευθείας ή διενεργεί 
τους διαγωνισµούς που αφορούν 
τόσο την εκτέλεση έργων, όσο 
και τις προµήθειες του Δήµου. 
Αποφασίζει για τους όρους των 
δηµοπρασιών, που αφορούν τα 
ακίνητα του Δήµου µας. Εισηγεί-
ται στο Δηµοτικό Συµβούλιο τον 
Προϋπολογισµό κάθε οικονο-
µικού έτους και τον αντίστοιχο 
Απολογισµό. Εκδίδει τις άδειες 
καταστηµάτων υγειονοµικού χα-
ρακτήρα (εστιατόρια, µπαρ, κα-
φετέριες κτλ).

Τα µέλη των επιτροπών που θα παραλαµβάνουν 
τα έργα και τις προµήθειες του Δήµου για τα έτη 
2007-2008 είναι:

• Επιτροπή παραλαβής δηµοτικών έργων αξίας 
άνω των 5.869,41 €, του Π.Δ. 28/80 ορίζεται ένας 
Δηµοτικός Σύµβουλος ως τακτικό µέλος: ο κ. Ίσ-
σαρης Κωνσταντίνος µε αναπληρωτή τον κ. Ψωµά 
Γεώργιο. Η Επιτροπή αυτή, θα συγκροτηθεί από τη 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και στην οποία θα µετέχει ο 
ανωτέρω σύµβουλος. 

• Επιτροπή παραλαβής δηµοτικών έργων αξίας 
κάτω των 5.869,41 € του Π.Δ. 28/80, ορίζονται οι 
Δηµοτικοί Σύµβουλοι α) κ. Βλάµης Γεώργιος ως τα-
κτικό µέλος, µε αναπληρωτή το κ. Ίσσαρη Κωνστα-
ντίνο, και β) Βόσσος Ανδρέας µε αναπληρωτή το κ. 
Καρέλη Σπυρίδων. 

• Επιτροπή παραλαβής Εργασιών και µεταφορών 
του Π.Δ. 28/80, του Δήµου, ορίζεται ένας Δηµοτικός 
Σύµβουλος: ο κ. Ίσσαρης Κωνσταντίνος µε αναπλη-

ρωτή του, τον κ. Καρέλη Σπυρίδων. Οι δύο Δηµοτικοί 
Υπάλληλοι θα οριστούν από το Δήµαρχο.

• Επιτροπή παραλαβής Προµηθειών του άρθρου 
28 παρ. 1 και 2 του ΕΚΠΟΤΑ (Ν. 11389/93), ορίζο-
νται οι Δηµοτικοί Υπάλληλοι: 1) Μιχαήλ Γρηγόρας µε 
αναπληρώτρια τη Σπυριδούλα Κοντογιάννη, 2) Χρή-
στος – Ανδρέας Καββαδίας µε αναπληρώτρια την 
Ανδριανή Κολίτσα και 3) Φραγκίσκος Λουκρέζης µε 
αναπληρώτρια την Αικατερίνη Μαµάη.

• Επιτροπή Διαγωνισµού - Αξιολόγησης προσφο-
ρών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, ορίζονται οι Δη-
µοτικοί υπάλληλοι: 1) Ευαγγελία Μαµάη µε αναπλη-
ρώτρια την Μαρία Ζαχαρού, 2) Αναστασία Κολίτσα 
µε αναπληρώτρια την κ. Μαρία Θωµά και 3) Γεωργία 
Στυλιανού µε αναπληρώτρια την κ. Ορσούλα Κολί-
τσα. Σε περίπτωση που απαιτείται υπάλληλος ορι-
σµένης ειδικότητας, το τρίτο µέλος θα ορίζεται κα-
τόπιν αιτήσεως του Δήµου, µε απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Ορισµός Μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων και Προµηθειών

Επιτροπή Επίλυσης 
Φορολογικών 
∆ιαφορών

Ορίστηκαν τα τακτικά και τα 
αναπληρωµατικά µέλη της Επι-
τροπής Επίλυσης Φορολογικών 
Διαφορών, που είναι τα εξής:

• κ. Καρέλη Σπυρίδων, Δηµοτι-
κός Σύµβουλος, ως πρόεδρος, µε 
αναπληρωτή το δηµοτικό σύµ-
βουλο κ. Ίσσαρη Κωνσταντίνο.

• κ. Φραντζέσκα Ροδίτου, Δη-
µοτική σύµβουλος, µε αναπλη-
ρωτή το δηµοτικό σύµβουλο κ. 
Βόσσο Ανδρέα.

• κ. Ροδίτη Αναστάσιο, φορο-
λογούµενο δηµότη, ως µέλος, µε 
αναπληρωτή τον κ. Κάρλο Γεώρ-
γιο και

• Γραµµατέας της επιτροπής 
ορίζεται η υπάλληλος του Δήµου  
Ελένη Τζουάννου, κλάδου ΔΕ1 µε 
αναπληρωτή την υπάλληλο Μα-
ρία Ζαχαρού, κλάδου ΔΕ1.

Ορίστηκε το νέο Διοικητικό 
Συµβούλιο της Δηµοτικής µας 
Επιχείρησης. 

Τα µέλη του Συµβουλίου εί-
ναι:

Η Δηµ. Σύµβουλος κ. Ροδίτου 
Φραντζέσκα µε αναπληρωτή της, 
τον Δηµοτικό Σύµβουλο κ. Ίσσα-
ρη Κωνσταντίνο.

Η Δηµ. Συµβ. κ. Πετρή - Γιαν-
νακαρώνη Κωνσταντίνα, µε ανα-
πληρωτή της τον Δηµ. Συµβ. κ 
Πετρίση Κωνσταντίνο.

Ο Δηµ. Σύµβ. κ. Καρέλης Σπυ-
ρίδων, µε αναπληρωτή του τον 
Δηµ. Σύµβ. κ. Ψωµά Γεώργιο.

Ο Δηµ. Σύµβ. κ. Μαγουλάς 
Κωνσταντίνος εκ της µειοψηφί-

ας, µε αναπληρωτή του τον Δηµ. 
Σύµβ. κ. Ηλιόπουλο Σπυρίδων

Ο εκπρόσωπος του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Κατακοίλου κ. 
Πέππας Χαράλαµπος, µε ανα-
πληρωτή του τον κ. Μπαρού Δη-
µήτριο.

Ο κ. Ζουµής Γρηγόριος ως 
γνώστης µε εµπειρία σε θέµατα 
Περιβάλλοντος - Ανάπτυξης, µε 
αναπληρωτή του τον 

κ. Τριδήµα Νικόλαο από τον 
κλάδο των επαγγελµατιών,

Η κ. Πέτσα Μόσχα, ως γνώ-
στης µε εµπειρία σε θέµατα Πο-
λιτισµού - Τουρισµού - Παιδείας 
- Καλλιτεχνικών, µε αναπληρωτή 
της την κ. Ντούρου Ισιδώρα .

Από τα µέλη αυτά ως Πρόε-
δρος της Επιχείρησης, ορίζεται η 
κ. Ροδίτου και ως Αντιπρόεδρος 
ο κ. Καρέλης Σπυρίδων.

Μέσα στις υποχρεώσεις του 
Διοικητικού Συµβουλίου, είναι και 
να τροποποιήσει το καταστατικό 
της εταιρείας όπως ορίζει ο νέος 
Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων. 
Στην Δηµοτική επιχείρηση, πρέ-
πει να παραµείνουν µόνο δρα-
στηριότητες µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, ενώ οι δραστηριό-
τητες κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα πρέπει να συµπεριληφθούν 
σε καταστατικό νέας εταιρείας, 
η οποία θα πρέπει να έχει την 
µορφή Ανώνυµης Εταιρείας. 

Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Επιχείρησης

Συστήθηκε, µε απόφαση του 
Δηµοτικού Συµβουλίου, η Δηµοτι-
κή Επιτροπή Τουρισµού.

Μέλη της είναι οι:
• κ. Καρέλης Σπυρίδων, µε ανα-

πληρωτή του τον κ. Ψωµά Γεώρ-
γιο. 

• κ. Πετρή - Γιαννακαρώνη 
Κωνσταντίνα, µε αναπληρωτή τον 
κ. Ίσσαρη Κωνσταντίνο. 

• κ. Ηλιόπουλος Σπυρίδων, µε 
αναπληρωτή του τον κ. Μαγουλά 
Κωνσταντίνο. 

• κ. Πολυκράτης Στέλιος, µε 
αναπληρωτή του τον κ. Κολοβό 
Στέλιο.

• κ. Περράκης Διονύσιος, µε 
αναπληρωτή του τον κ. Βούρλα 
Αναστάσιο.

• κ. Δεκαβάλλας Παναγιώτης, 

µε αναπληρωτή του τον κ. Κολί-
τσα Βασίλειο

• κ. Κοζανίτη Άντα, µε αναπλη-
ρωτή τον κ. Κατσιλίβα Ιωάννη και

• κ. Ζαννάκης Γεώργιος, µε 
αναπληρωτή τον κ. Κολοβέτζο 
Πέτρο.

Η θητεία των µελών είναι τε-
τραετής, µέχρι δηλαδή 31/12/
2010.

Μετά από αρχαιρεσίες, µεταξύ 
των µελών της Επιτροπής, οµό-
φωνα Πρόεδρος εξελέγη ο κ. 
Στέλιος Πολυκράτης.

Αρµοδιότητα της Επιτροπής 
Τουρισµού, είναι να επεξεργάζε-
ται προτάσεις που αφορούν τον 
νευραλγικό τοµέα του τουρισµού 
και να τις εισηγείται στο Δηµοτι-
κό Συµβούλιο.

Επιτροπή Τουρισµού Ορισµός Εκπροσώπων 
στην Τοπική Ένωση 

∆ήµων & Κοινοτήτων Νο-
µού Κυκλάδων (Τ.Ε.∆.Κ.)

Ορίστηκαν τα µέλη του Δη-
µοτικού Συµβουλίου που θα 
εκπροσωπούν τον Δήµο µας, 
στην Γενική Συνέλευση της Το-
πικής Ένωσης Δήµων και Κοι-
νοτήτων του Νοµού Κυκλάδων 
(Τ.Ε.Δ.Κ.). Τα µέλη αυτά είναι:

Από την πλειοψηφία, o Δή-
µαρχος Κυριάκος Θωµάς, oι: 
Γιώργος Βλάµης, Κώστας Πε-
τρίσης, Κώστας Ίσσαρης και 
Κωσταντίνα Πετρή - Γιαννακα-
ρώνη ενώ από την µειοψηφία, 
οι: Φραντζέσκος Αθανασίου 
και Ελένη Θωµαϊδου. 
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Σύνδεσµος 
∆ήµων Άνδρου

Εκπρόσωπος του Δήµου 

µας στον Σύνδεσµο Δήµων 

Άνδρου για την τετραετία 

2007-2010, ορίστηκε ο Δή-

µαρχος κ. Κυριάκος Θωµάς, 

µε αναπληρωτή του τον Αντι-

δήµαρχο κ. Γεώργιο Ψωµά.

Μέλη του Συνδέσµου εί-

ναι και οι τρεις Δήµοι του 

Νησιού µας, µε µοναδικό 

αντικείµενο την διαχείριση 

των απορριµµάτων. 

Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας θα 
συσταθεί στο Δήµο µας. Σκοπός του οργάνου, είναι 
να εισηγείται προς το Δηµοτικό Συµβούλιο και τους 
υπόλοιπους εµπλεκόµενους φορείς, όπως την Νο-
µαρχιακή Αυτοδιοίκηση, µέτρα και ενέργειες που θα 
προετοιµάζουν την περιοχή µας για να αντιµετωπί-
ζει ακραίες καταστάσεις, όπως πυρκαγιές, σεισµούς, 
πληµµύρες κτλ. Παράλληλα, όταν αυτά τα φαινόµενα 
βρίσκονται σε εξέλιξη, θα συντονίζει την καλύτερη 
δυνατή αντιµετώπιση τους.

Στο εν λόγω όργανο συµµετέχουν από πλευράς 
του Δηµοτικού Συµβουλίου οι:

Ο κ. Ίσσαρης Κων/νος µε αναπληρωτή τον κ. Γε-
ώργιο Ψωµά & ο κ. Μαγουλάς Κων/νος µε αναπλη-
ρωτή τον κ.Φραντζέσκο Αθανασίου.

Πρόεδρος του συντονιστικού οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας, ορίζεται ο Δήµαρχος.  

Θα συµµετέχουν επίσης εξειδικευµένα στελέ-
χη, που είναι: Εκπρόσωπος Στρατιωτικού Διοικητή 

της περιοχής (εκπρόσωπος από το Ναυτικό πα-
ρατηρητήριο Αµµολόχου), Διοικητής Αστυνοµικού 
Τµήµατος της έδρας του Δήµου, εκπρόσωπος της 
Λιµενικής Αρχής, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, ο Προϊστάµενος Τεχνικών υπηρεσιών 
του Δήµου, ο Προϊστάµενος του οικείου δασαρ-
χείου και Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων 
Πολιτικής Προστασίας.

Σύντοµα, το Συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προ-
στασίας θα πραγµατοποιήσει την πρώτη του συνε-
δρίαση και θα ενηµερωθείτε, για τις εισηγήσεις που 
θα κάνει.

Με την σύσταση της επιτροπής, ο Δήµος µας 
κάνει ένα ακόµα βήµα προς την κατεύθυνση της 
προστασίας του πολίτη και της περιουσίας του από 
ακραίες καταστάσεις, οι οποίες δυστυχώς όλο και 
πιο συχνά κάνουν την εµφάνισή τους και πρέπει να 
κάνουµε ότι είναι δυνατόν, για να τις αντιµετωπίζου-
µε µε την µεγαλύτερη δυνατή επιτυχία.

Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Ορίστηκαν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα µέλη που θα 
απαρτίσουν τις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου µας για τα 
έτη 2007 - 2008. Στην συνέχεια µε απόφαση του ∆ηµάρχου 
οι επιτροπές συγκροτήθηκαν σε «σώµα». Ορίστηκε δηλα-
δή ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα µέλη. 

Οι Σχολικές Επιτροπές, έχουν αρµοδιότητα, να δια-
χειρίζονται τα χρήµατα που δίνει ο ∆ήµος αλλά και κάθε 
άλλος φορέας, προς τα σχολεία. Να καλύπτουν τις τρέ-
χουσες ανάγκες όπως την αµοιβή της καθαρίστριας, την 
αγορά πετρελαίου θέρµανσης, την πληρωµή των όποιων 
λογαριασµών όπως ∆.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, να αποφασίζουν µικρο-
επισκευές κτλ.

Αποφασίζουν επίσης, για την παραχώρηση αιθουσών 
των σχολείων για διάφορους σκοπούς όπως είναι η διεξα-
γωγή σεµιναρίων, η πραγµατοποίηση εκδηλώσεων κ.α.

Υποβάλλουν τέλος αιτήµατα προς τον ∆ήµαρχο και το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, που αφορούν την βελτίωση της λει-
τουργικότητας των σχολείων και των συνθηκών διαβίωσης 
και εργασίας των µαθητών και του εκπαιδευτικού προσω-
πικού.

Ανά σχολείο οι σχολικές επιτροπές διαµορφώθηκαν:
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
Η ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Πετρή - Γιαννακαρώνη Κωνστα-

ντίνα ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή της τον κ. Ίσσαρη 
Κωνσταντίνο, η ∆ηµ. Σύµβουλος εκ της µειοψηφίας, κ. Θω-
µαϊδου Ελένη ως Αντιπρόεδρος, µε αναπληρωτή της τον κ. 
Αθανασίου Φραντζέσκο,

Ο ∆/ντής του Γυµνασίου - Λυκείου κ. Ανδρέου Γεώργι-
ος ως Ταµίας, µε αναπληρωτή του την κ. Τσαπατώρη Μάρ-
θα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 
του Γυµνασίου - Λυκείου κ. Μαρία Μαµάη ως Γραµµατέας, 
µε αναπληρωτή της, την κ. Αφροδίτη Κατσίκη.

Ο Πρόεδρος του 15µελούς Συµβουλίου των µαθητών 
Γυµνασίου και Λυκείου κ. Κακλαµάνης Γεώργιος , µε ανα-
πληρωτή του την κ. Κοτζά Μίνα.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ
Η ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Ροδίτου Φραντζέσκα ως Πρόε-

δρος, µε αναπληρωτή της, τον κ. Ψωµά Γεώργιο, ο ∆ηµ. 
Σύµβουλος κ. Πετρίση Κωνσταντίνος, ως Αντιπρόεδρος, µε 
αναπληρωτή του τον κ. Καρέλη Σπυρίδων.

Ο ∆ηµ. Σύµβουλος εκ της µειοψηφίας, κ. Ηλιόπουλος 
Σπυρίδων, µε αναπληρωτή του τον κ. Μαγουλά Κωνστα-
ντίνο, ο ∆/ντής του ∆ηµ. Σχολείου Μπατσίου κ. Κασιµάτης 
Πέτρος, ως Ταµίας, µε αναπληρωτή του τον κ. Πέππα Χα-

ράλαµπο.
Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 

∆ηµ. Σχολείου Μπατσίου, κ. Ροδίτης Αναστάσιος, ως Γραµ-
µατέας, µε αναπληρωτή του την κ. Πετρίση Σταυρούλα.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ
Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Ίσσαρης Κωνσταντίνος ως Πρό-

εδρος, µε αναπληρωτή του, τον κ. Βόσσο Ανδρέα, η ∆ηµ. 
Σύµβουλος κ. Πετρή - Γιαννακαρώνη Κωνσταντίνα, ως 
Αντιπρόεδρος, µε αναπληρωτή της τον κ. Βλάµη Γεώργιο.

Ο ∆ηµ. Σύµβουλος εκ της µειοψηφίας, κ. Αθανασίου 
Φραντζέσκος, µε αναπληρωτή του τη κ. Θωµαϊδου Ελένη, 
η ∆/ντρια του ∆ηµοτικού Σχολ. Γαυρίου κ. Αντωνίου Αικα-
τερίνη, ως Ταµίας, µε αναπληρωτή της τον κ. Κορωναίο 
Θεόδωρο.

Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 
∆ηµ. Σχολ. Γαυρίου κ. Μπεγλέρης ∆ηµήτριος, ως Γραµ-

µατέας, µε αναπληρωτή του την κ. Κρίτη Αικατερίνη.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ
Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Καρέλης Σπυρίδων ως Πρόε-

δρος, µε αναπληρωτή του τον κ. Ψωµά Γεώργιο, η ∆ηµ. 
Σύµβουλος κ. Ροδίτου Φραντζέσκα, ως Αντιπρόεδρος, µε 
αναπληρωτή της τον κ. Πετρίση Κωνσταντίνο, ο ∆ηµ. Σύµ-
βουλος εκ της µειοψηφίας, κ. Αθανασίου Φραντζέσκος, µε 
αναπληρωτή του τον κ. Ηλιόπουλο Σπυρίδων,

Η ∆/ντρια του Νηπιαγωγείου Μπατσίου κ. Μιχαηλίδου 
Σοφία, ως Ταµίας, µε αναπληρωτή της την κ. Παλαιολόγου 
Αγλαΐα.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων Νη-
πιαγωγείου Μπατσίου κ. Μαρίνη Στυλιανή ως Γραµµατέας, 
µε αναπληρωτή της την κ. Κοντοµάρκου Βάσω.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ
Η ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Πετρή - Γιαννακαρώνη Κωνστα-

ντίνα ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή της, τον κ. Βλάµη Γε-
ώργιο.

Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Ίσσαρη Κωνσταντίνος ως Αντι-
πρόεδρος, µε αναπληρωτή του το κ. Βόσσο Ανδρέα, ο ∆ηµ. 
Σύµβουλος εκ της µειοψηφίας, κ. Μαγουλάς Κωνσταντίνος, 
µε αναπληρωτή του τον κ. Αθανασίου Φραντζέσκο, η ∆/
ντρια του Νηπιαγωγείου Γαυρίου κ. Λιχριδά Βασιλική, ως 
Ταµίας, µε αναπληρωτή της την κ. Σαραντίδου Χριστίνα.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων Νη-
πιαγωγείου Γαυρίου κ. Αντώνογλου Αντώνης, ως Γραµµα-
τέας, µε αναπληρωτή του την κ. Μεγαριώτη Αλεξία.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Μετά από τις αρχαιρεσίες που πραγµατο-
ποιήθηκαν, τα Νέα Διοικητικά Συµβούλια των 
Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων του Δήµου 
µας για την διετία 2007-2008, έχουν ως εξής:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΟΥΣΑΣ
• Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αλέξανδρος Αλεξανδρό-
πουλος 
• Αντιπρόεδρος κ. Μαρία Τούντα 
• Γραµµατέας κ. Ευαγγελία Τσιάµαλου 
• Ταµίας κ. Μαρία Κακλαµάνη 
• Μέλος κ. Αναστασία Κολίτσα 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ
• Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Μόσχα Β. Πέτσα 
• Αντιπρόεδρος κ. Κατερίνα Κρίτη
• Γραµµατέας κ. Άντα Κοζανίτη 
• Ταµίας κ. Ούλη Στάλµαν
• Μέλος κ. Κατερίνα Ρέρρα
• Μέλος κ. Ζαννέτ Μπόθου 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ
• Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Μόσχα Λ. Πέτσα,
• Αντιπρόεδρος κ. Γρηγόρης Ζουµής 
• Γραµµατέας κ. Δελαγραµµάτικα Δήµητρα
• Ταµίας κ. Γρηγόρα Ευαγγελία
• Μέλος κ. Βασίλης Κολίτσας 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ
• Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αντώνης Αντώνογλου 
• Γραµµατέας κ. Aλεξία Μεγαριώτη 
• Ταµίας κ. Μέλπω Μίχα
• Μέλος κ. Ζαννέτ Μπόθου 
• Μέλος κ. Χρυσάνθη Πισκοπάνη 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ
• Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Στυλιανή Μαρίνη 
• Αντιπρόεδρος κ. Δήµητρα Καίσαρη 
• Γραµµατέας κ. Ελένη Σταµάτη 
• Ταµίας κ. Βασιλική Κοντοµάρκου 

ΝΕΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ & 
ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ
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Δεν είχαµε «σύµµαχο» τον 
καιρό, κατά τις φετινές µας Απο-
κριάτικες Εκδηλώσεις. Οι πολύ 
κακές καιρικές συνθήκες, δεν 

επέτρεψαν να πραγµατοποιηθούν όλα όσα εί-
χαν προγραµµατιστεί. Έγινε µόνο ένα «κοµµά-
τι» της εκδήλωσης, που είχε προγραµµατιστεί 
στο Γαύριο.

Η εκδήλωση, είχε προβλεφθεί να πραγ-
µατοποιηθεί στην παραλία του Γαυρίου αλλά 
λόγω του ισχυρού αέρα και της χαµηλής 
θερµοκρασίας, µεταφέρθηκε –κατά ένα µέ-

ρος της- σε κλειστό χώρο, στο ξενοδοχείο 
Andros Holidays, που µας παραχωρήθηκε µε 
την ευγενική χορηγία του Τάσου Βούρλα.

Παρ΄ όλα αυτά είχε ιδιαίτερη επιτυχία και 
κυρίως τα παιδιά, διασκέδασαν µε τον κλόουν, 
τον ξυλοπόδαρο, την µουσική και τα πρωτό-
τυπα παιχνίδια στα οποία συµµετείχαν. Οι εκ-
δηλώσεις στο Μπατσί ακυρώθηκαν, φοβούµε-
νοι ότι ο καιρός δεν θα επιτρέψει να γίνουν, 
παρ’ ότι τελικά την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός 
ήταν πολύ καλός.

Ελπίζουµε του χρόνου, ο καιρός να είναι 
αρωγός της προσπάθειάς µας και οι Αποκρι-
άτικες Εκδηλώσεις του Δήµου µας, να γνω-
ρίσουν την επιτυχία που είχαν τα τελευταία 
χρόνια.

Την πρόσληψη 3 ναυγοσωστών, ενόψει 
της θερινής περιόδου αποφάσισε το Δηµο-
τικό Συµβούλιο. Η απόφαση ελήφθη στις 23 
Φεβρουαρίου και ήταν οµόφωνη.

 Οι ναυαγοσώστες θα καλύψουν τις πα-
ραλίες Ψιλής Άµµου, Άγιου Πέτρου & Μπα-
τσίου και θα τοποθετηθούν από την 1η Ιου-
νίου έως και την 31η Αυγούστου. 

Η πρόσληψή τους είναι αναγκαία, τόσο 
για νοµικούς λόγους αφού οι τρείς αυτές 
παραλίες θεωρούνται πολυσύχναστες, αλλά 
και επί της ουσίας αναβαθµίζουν της υπηρε-
σίες που προσφέρουµε στους λουόµενους 
των ακτών αυτών.

Το ποσό που απαιτείται για την πρόσλη-
ψή τους, ανέρχεται σε 10.800€ περίπου. Συ-
γκεκριµένα, 7.200€ είναι η αµοιβή των τρι-
ών Ναυαγοσωστών για τους τρεις µήνες και 
3.600€ οι Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού (το Ι.Κ.Α.).

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
Για το ερχόµενο καλοκαίρι

στις ακτές Αγ. Πέτρου, Ψιλής Άµµου 
και Μπατσίου

Για 4η συνεχή χρονιά τελέστηκε στην επι-
τύµβια στήλη που βρίσκεται στο λιµάνι του 
Γαυρίου, η καθιερωµένη Επιµνηµόσυνη Δέη-
ση στην Μνήµη των Χαµένων Ναυτικών µας, 
που εφέτος συνέπεσε µε τον εορτασµό της 
Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου. 

Πλήθος κόσµου τίµησε µε την παρουσία 
του, την Μνήµη των αδικοχαµένων ναυτικών 
µας και συνάµα απέδωσε φόρο τιµής στους 
αγωνιστές του 1821.

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ∆ΕΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΘΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ

Αποκριάτικες Εκδηλώσεις

    Συνεχίζεται το πρόγραµµα εθελο-
ντικής αιµοδοσίας του Δήµου Υδρού-
σας. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε την 
περασµένη τετραετία. Μια προσπάθεια 
που αφορά την ανθρώπινη ζωή και ενδι-
αφέρει όλους µας.

Έως σήµερα πολλοί συµπολίτες µας, 
έχουν χρειαστεί και χρησιµοποιήσει 

την Δηµοτική Τράπεζα Αίµατος, η οποία 
βρίσκεται στην διάθεση όλων όσων χρή-
ζουν νοσοκοµειακής περίθαλψης.

Η επόµενη Εθελοντική αιµοδοσία 
θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 21 
Απριλίου (9.00π. µ - 19.30µ. µ.) και την 
Κυριακή 22 Απριλίου (9.00π. µ. - 14.00µ. 
µ.) στο Δηµοτικό Σχολείο Γαυρίου.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ Υ∆ΡΟΥΣΑΣ


