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Ιατρεία ΙΚΑ στην Παλλήνη
Ανακουφιστική για τους δημότες της Παλλήνης ήταν η απόφαση της διοίκησης του Ι.Κ.Α.

που ενέκρινε τη λειτουργία ιατρείων στην Παλλήνη. 

Η ανάγκη δημιουργίας του ιατρείου ήταν άμεση, καθώς οι δημότες μέχρι πρότινος ανα-

γκαζόντουσαν να καλύπτουν τις υποθέσεις της υγείας τους μέσω του ασφαλιστικού τους

ταμείου (ΙΚΑ) άλλων περιοχών. 

Τρεις γιατροί βασικών ειδικοτήτων θα τοποθετηθούν στα καινούργια ιατρεία οι οποίοι θα

εξετάζουν και θα συνταγογραφούν. 

Η “ΕΒΔΟΜΗ”

πάει 

διακοπές

Η εφημερίδα μας

δεν θα κυκλοφο-

ρήσει το επόμενο

Σάββατο 15 Αυ-

γούστου καθώς

και το μεθεπόμενο

22 Αυγούστου. 

Τα τηλέφωνα, τα

fax και τα e-mail

θα λειτουργούν

για όποια επικοι-

νωνία.

Καλό 

Δεκαπενταύγουστο!

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Ανεξέλεγκτο ουσιαστικά ωράριο λειτουργίας

των νυκτερινών κέντρων και με το νόμο!

Σύμφωνα με πρόσφατη διυπουργική Απόφαση που δημοσιεύθη-

κε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1334) την 3η Ιουλί-

ου, τα κέντρα διασκεδάσεως, τα μπαρ, οι λέσχες και οι καφετέ-

ριες, για την περίοδο 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου θα λειτουρ-

γούν… συνέχεια!!!

Συγκεκριμένα, η απόφαση ορίζει: (άρθρο 1 §1 εδαφ.α) «Τις ημέ-

ρες Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι την 4:40 ώρα της επομένης

ημέρας για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου και μέ-

χρι την 5:00 ώρα της επομένης ημέρας για την περίοδο από 1

Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. 

Δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών πριν από την 6.00 ώρα».

Δηλαδή οι Υπουργοί, το επίσημο κράτος, «μας δουλεύουν» κα-

νονικά. Ποιος θα πάει να τον ελέγξει και με ποια λογική στις 5

και 20΄, ας πούμε «… να τώρα τα μαζεύουμε, δεν είμαστε και με

το ρολόι στο χέρι… ή στημένη μου την είχες;».

Ή στις 6 παρά είκοσι, φερ’ ειπείν: «Ετοιμαζόμαστε για ν’ ανοί-

ξουμε»!

Και για να μην υπάρχει αμφιβολία, στο β’ εδάφιο, η απόφαση

ορίζει απερίφραστα και ξεδιάντροπα ότι τις ημέρες Παρασκευή

και Σάββατο και κάτι γιορτές, θα λειτουργούν χωρίς περιορισμό!

Την απόφαση υπογράφουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερι-

κών Χρήστος Μαρκογιαννάκης παρακαλώ, και η κυρία Σοφία

Καλατζάκου, Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ-

στασίας (ταιριαστός τίτλος).

Για την διατάραξη της κοινής ησυχίας, δε λέμε τίποτα,

όπως δε λέει τίποτα και η εν λόγω απόφαση. Τα λένε άλλες δια-

τάξεις και η πραγματικότητα που βιώνουμε.

Με το «βαλιτσάκι» του ντεσιμπελόμετρου ανά χείρας και τα

προειδοποιητικά τηλέφωνα (λέτε;) επικρατεί απόλυτη ησυχία και

νυχτερινή νανουριστική σιγαλιά! Κάτι «γεροπαράξενοι» και κά-

ποιοι «υποχόνδριοι» ενοχλούνται μόνον…

Η ενόχληση όμως δεν είναι μόνο η μουσική. 

Είναι η κυκλοφορία των Ι.Χ., τα σπιναρίσματα, οι κόντρες, τα

φρεναρίσματα, τα κατουρήματα, οι φωνές, οι καβγάδες… Το

απέραντο πάρκινγκ της παραλιακής που μετατρέπεται τις νυκτε-

ρινές ώρες σε λεωφόρο μιας λωρίδας κυκλοφορίας... 

Η Ελλάδα γλεντάει… Η Ελλάδα χρωστάει… αλλά διασκεδάζει

τον καημό της. Δηλαδή, «των οικιών ημών εμπιπραμένων ημείς

άδωμεν».  (τα σπίτια μας καίγονται κι εμείς τραγουδάμε)

Κώστας Βενετσάνος

Σελ. 2



ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: scarabe@hol.gr

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

2 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Δημιουργείστε ένα φιλικό
σπίτι Σελ. 6

Ο ηρωϊκός θάνατος του Λοχαγού
Σωτήρη Σταυριανάκου Γρ. Ρώντας

Σελ. 9

Κ.Α.Α.Π. Βούλας - Παραλία ειδικά σχε-

διασμένη για ΑμΕΑ Σελ. 7

Η μεταναστευτική μπλόφα της Τουρκίας

ττου Ν. Δημητρίου Σελ. 8

Πώς αμοίβεται η 15η Αυγούστου Σελ. 10

Ανακύκλωση στα Νησιά· Τι είναι αυτό;
Σελ.12

Σπίτια Αξιωματικών στην καρδιά

του Υμηττού Σελ. 14

Απολογισμός έργου του Εξωραϊστι-

κού Συλλόγου Νέου Βουτζά Σελ.19

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Μια ιδιαίτερα ευχάριστη εξέλιξη

επιφύλασσε ο Ιούλιος για την πό-

λη της Παλλήνης και τους κατοί-

κους της. 

Μετά από προσπάθειες της δημο-

τικής αρχής και του δημάρχου της

πόλης Σπύρου Κωνσταντά, η διοί-

κηση του Ι.Κ.Α. ενέκρινε τη λει-

τουργία ιατρείων στην Παλλήνη.

Συγκεκριμένα στα ιατρεία του

Ι.Κ.Α. (τα οποία θα φιλοξενηθούν

σε χώρους 104 τ.μ., μαζί με τους

βοηθητικούς χώρους) των εργατι-

κών κατοικιών του Λουτρού, “Γρη-

γόρης Λαμπράκης”, θα τοποθετη-

θούν τρεις γιατροί, ένας καρδιο-

λόγος, ένας παθολόγος και ένας

παιδίατρος, οι οποίοι θα δέχονται

καθημερινά και με πλήρες ωράριο

τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.,

θα εξετάζουν και φυσικά θα συ-

νταγογραφούν.

Ο δήμαρχος της πόλης Σπύρος

Κωνσταντάς δήλωσε για το θέμα: 

«Σύντομα η πρωτεύουσα της Ανα-
τολικής Αττικής, η Παλλήνη, θα
έχει ιατρεία του Ι.Κ.Α., κάτι που
έλειπε από την πόλη μας και τα-
λαιπωρούσε αφάνταστα χιλιάδες
δημότες που αναγκάζονταν να
μετακινούνται καθημερινά σε άλ-
λες πόλεις, προκειμένου να εξυ-
πηρετηθούν και να εξεταστούν.
Η έλευση των ιατρείων του Ι.Κ.Α.
ήταν αποτέλεσμα επίμονων προ-
σπαθειών και επαφών με το
υπουργείο Υγείας, το υπουργείο
Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας και τους συναρμόδι-
ους φορείς, τους οποίους πείσαμε

για την άμεση ανάγκη δημιουρ-
γίας του ιατρείου, ενώ ταυτόχρο-
να και εμείς από τη μεριά μας κά-
ναμε όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες, προκειμένου να εξευρεθεί
κατάλληλος χώρος που θα φιλο-
ξενούσε τους γιατρούς.
Θέλω να επισημάνω και κάτι ακόμα.

Η ευχάριστη αυτή εξέλιξη έρχεται

ως χειροπιαστή απάντηση στις κα-

τηγορίες, μέρους της αντιπολίτευ-

σης, για δήθεν ολιγωρία μας σε

σχέση με την παροχή υγείας στους

δημότες μας. Τη στιγμή μάλιστα,

που για το συγκεκριμένο θέμα η

προηγούμενη δημοτική αρχή και

νυν αντιπολίτευση δεν είχε προβεί

στις κατάλληλες ενέργειες για να

έρθει το Ι.Κ.Α. στην Παλλήνη.

Εμείς ως υπεύθυνη δημοτική αρχή
οφείλουμε να δημιουργούμε και
να πράττουμε. Η πολιτική των
ανακοινώσεων και των ευχολο-
γίων από την αντιπολίτευση δεν
μας αφορά, γιατί ακριβώς δεν
προσφέρει τίποτα στους δημότες
μας.
Αντίθετα, έργα και ενέργειες που
ωφελούν πραγματικά την τοπική
κοινωνία, αποτελούν για εμάς κύ-
ριους καθημερινούς στόχους για
τους οποίους θα συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε εντατικά».

Ιατρεία ΙΚΑ στην Παλλήνη

Ο βομβαρδισμός της Χιροσίμα από τις ΗΠΑ έλαβε χώρα λίγο πριν τη λήξη του

Β' Παγκοσμίου πολέμου, στις 6 Αυγούστου 1945 και ήταν η πρώτη πολεμική πυ-

ρηνική επίθεση της Ιστορίας. Η βόμβα ήταν τύπου ουρανίου 235, η οποία είχε

λάβει το προσωνύμιο "Little Boy" (αγοράκι) στο κέντρο συναρμολόγησης και

δοκιμών Αλαμογκόρντο. Τα αποτελέσματα της έκρηξης δεν ήταν γνωστά εκ

των προτέρων, μια και τέτοιου τύπου βόμβα δεν είχε δοκιμαστεί, όπως η βόμ-

βα πλουτωνίου, που ακολούθησε.

Υπολογίζεται ότι επιτόπου φονεύθηκαν περίπου 70.000 άτομα, οι περισσότε-

ροι άμαχοι. Πολύ περισσότεροι πέθαναν αργότερα ή έπαθαν σημαντικές βλά-

βες στην υγεία τους λόγω της ραδιενέργειας. Από την πόλη διασώθηκε μόνον

ο θόλος (από μπετόν) και ο σκελετός του κτιρίου που τον στήριζε. Πριν την

έκρηξη αυτό ήταν το κτίριο που στέγαζε την "Εμπορική Έκθεση της Περιφέ-

ρειας της Χιροσίμα". 

Ο θόλος υπάρχει και σήμερα, όπως ακριβώς απέμεινε μετά την έκρηξη, και είναι

από τα διατηρητέα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.

Χιροσίμα - Το "Little Boy" 

που τράνταξε την ανθρωπότητα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΦΕΤ ΑΕ

18ο  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 

Τ.Κ. 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ. 210 6603400 • fax 210 6039636

Από το ΙΦΕΤ ΑΕ ανακοινώνεται η διενέργεια του παρακάτω διαγωνι-

σμού.

1. Το ΙΦΕΤ προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτή-

ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδό-

χου «Για την προμήθεια ετικετών φαρμάκων» με αριθμό διακήρυξης

02/2009, προϋπολογισθείσης δαπάνης ενός εκατομμυρίου διακοσίων

χιλιάδων ευρώ (1.200.000 €), πλέον ΦΠΑ 19%, η οποία θα βαρύνει τον

Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία ως

καθορίζονται στη διακήρυξη 02/2009. Χρόνος εκτέλεσης του έργου, ως

καθορίζεται στη διακήρυξη 02/2009. Τόπος εκτέλεσης του έργου, ως

καθορίζεται στη διακήρυξη 02/2009.

2. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμε-

νο εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα καλύπτει το σε ποσοστό ίσο

με το 5% του συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. της προμήθειας και

η οποία θα απευθύνεται στον ΙΦΕΤ ΑΕ, 18Ο χιλιόμετρο Λεωφ. Μαρα-

θώνος, 15351, Παλλήνη Αττικής.

3. Χρόνος Ισχύος των προσφορών: 150 ημερολογιακές ημέρες προ-

σμετρούμενες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Γλώσσα διαγωνισμού: Ελληνική

5. Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών όπως καθορίζεται στην Δια-

κήρυξη. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 12

Οκτωβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00

6. Η διακήρυξη διανέμεται από τον ΙΦΕΤ από Δευτέρα έως Παρασκευή

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 14:00.

Διεξήχθη έλεγχος από τους Συνο-

ριακούς Φύλακες της Δ/νσης Αλλο-

δαπών Αττικής και συνελήφθησαν

τέσσερις ημεδαποί και τέσσερις

αλλοδαποί στη Νέα Μάκρη για κα-

τοχή ναρκωτικών ουσιών (κάννα-

βης και κοκαΐνης). 

Συνελήφθη από αστυνομικούς της

ομάδας Ζ, 31χρονος αλλοδαπός ο

οποίος δραστηριοποιούνταν στην

κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών

εγγράφων.

Στην κατοχή του βρέθηκαν 15 δια-

φορετικές σφραγίδες υπηρεσιών,

άδειες οδήγησης, διαβατήρια τρί-

των και άλλα “εργαλεία της δουλει-

άς του”. 

Από το

Αστυνομικό Δελτίο
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Αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων Ελλή-

νων δημιουργών, που άφησαν ανεξίτηλο

το ίχνος τους στις καρδιές του κοινού

και χαρακτήρισαν μια ολόκληρη εποχή,

ενώνουν δύο μεγάλους Έλληνες για

πρώτη φορά στο Ηρώδειο στις 15 Σε-

πτεμβρίου. Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα

μεσόφωνος Αγνή Μπάλτσα, η οποία κα-

τέκτησε την σκηνή της Όπερας της Σκά-

λας του Μιλάνου και έχει τραγουδήσει

στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κό-

σμου, υπό τη διεύθυνση κορυφαίων μαέ-

στρων, επιστρέφει στη χώρα μας για να

χαρίσει στο αθηναϊκό κοινό μια συναυ-

λία με αμιγώς ελληνικά έργα υπό τη δι-

εύθυνση και ενορχήστρωση του Σταύρου

Ξαρχάκου. Στη μοναδική αυτή συναυλία,

που έχει τίτλο  «Τα τραγούδια της πα-
τρίδας μου» θα ακουστούν δημιουργίες

των Βασίλη Τσιτσάνη, Μάνου Χατζιδάκι,

Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου.

Η Αγνή Μπάλτσα αφήνει τη δική της σφραγί-

δα σε αυτά τα τραγούδια, η οποία  αντλείται

από την πολύχρονη πορεία της στο λυρικό

θέατρο, αλλά και από την ελληνική της κατα-

γωγή. Να σημειώσουμε ότι εμφανίζεται στο

Ωδείο  Ηρώδου Αττικού, μετά από 20 χρόνια

απουσίας και έχοντας διαγράψει  μια σαρα-

ντάχρονη μυθική καριέρα στο εξωτερικό.

Η συνεργασία της με το Σταύρο Ξαρχάκο

χρονολογείται από το  1980 και έχει επανα-

ληφθεί στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου

(Αυστρία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία) με μεγά-

λη πάντα επιτυχία. Ηχογραφήθηκε μάλιστα

το 1986 από την Deutsche Grammophon με

τίτλο «Songs my country thaught me”. Ο δί-

σκος επανακυκλοφόρησε το 2004 με τίτλο

«From Greece with love», αλλά και πέρσι.

Προπώληση και κράτηση εισιτηρίων προς 35,

60, 90 και 120 € στο 210-7234567, στην Πα-

νεπιστημίου 39 στη Στοά Πεσμαζόγλου, κα-

θώς και από το www.ticketservices.gr Ώρα

έναρξης της συναυλίας 9.00 μ.μ. 

Παραγωγή Ελισάβετ Παπαγεωργίου

ΑΓΝΗ ΜΠΑΛΤΣΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ
«Τα τραγούδια της πατρίδας μου» ΤΡΙΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

CINE ΓΕΡΑΚΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Γαργηττού & Ευμένους - Τηλ.: 210 66.12.717

Από ΠΕΜΠΤΗ 13 έως & 

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 Αυγούστου

ΟΙ ΚΡΥΦΕΣ ΖΩΕΣ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΛΙ
(THE PRIVATE LIVES OF

PIPPA LEE)
ΗΠΑ, 2009
Σκηνοθεσία. Ρεμπέκα Μίλερ.
Ηθοποιοί. Ρόμπιν Ράιτ Πεν, Κιάνου Ριβς,
Τζούλιαν Μουρ, Άλαν Άρκιν, Γουινόνα Ράι-
ντερ, Μαρία Μπέλο, Μόνικα Μπελούτσι,
Μπλέικ Λάιβλι  
Διάρκεια. 93 λεπτά.

Η Κα Λι έχει τα πάντα. Είναι σύζυγος ενός λαμπρού εκδότη, μητέρα επιτυχημέ-

νων διδύμων, αξιαγάπητη στον κύκλο των φίλων της. Δεν είναι η ζωή που φαντα-

ζόταν ότι θα έκανε όταν ήταν δεκαεπτά, αλλά, πάλι, ποιος θα μπορούσε να μα-

ντέψει αυτή την τρομακτική μεταμόρφωση από μια καθημερινότητα όπου σημασία

είχε μόνο να πειραματίζεται κανείς με το σεξ και τα ναρκωτικά, σε μια άλλη που

κυριαρχείται από θορυβώδεις μηχανές κουρέματος γρασιδιού και πληκτικές συ-

νευρέσεις σε καφέ των προαστίων. Αρκεί όμως αυτή η τέλεια ζωή; Έρχεται μια

στιγμή που η Λι βλέπει τη ζωή της σαν ένας υπνοβάτης. 

Όταν ο σύζυγός της, τριάντα χρόνια μεγαλύτερός της, σχεδιάζει τη συνταξιοδό-

τησή του, η Λι ανακαλύπτει ξαφνικά πως ο παλιός της εαυτός είναι έτοιμος να

επαναστατήσει, ανατρέποντας τα πάντα. 

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο

Calé είναι ο τίτλος της νέας του παράστασης και μέσα απ’ αυτήν ξεκινά ένα ταξίδι συ-

ναισθημάτων. Ο Joaquin Cortes,  κάνει μια ανασκόπηση της μέ-

χρι τώρα ουσιώδους πορείας του στη ζωή και την καριέρα

του, αποτυπώνοντας τις επιρροές και τις προσωπικές του

εμπειρίες. Με άλλα λόγια, συγκεντρώνει την ουσία των 6

έργων που διεύθυνε και έπαιξε σε όλο τον κόσμο τα τε-

λευταία 20 χρόνια. 

Ο χορευτής και χορογράφος έδωσε την ψυχή του στο

πολυαναμενόμενο τελευταίο show του για μία ακόμη

φορά.

Συγκεντρώνει επί σκηνής 16 μουσικούς, 10 χο-

ρευτές και συνολικά 40 ανθρώπους που τον συ-

νοδεύουν  στην παγκόσμια περιοδεία του Calé. 

Η μουσική που ακούγεται είναι καθαρό

flamenco και η εντυπωσιακή σκηνή απεικονί-

ζει καθαρά τα συναισθήματα και τις αισθή-

σεις του καλλιτέχνη, αφήνοντας ένα μονα-

δικό αποτέλεσμα που ξαφνιάζει τους θεα-

τές. Διατηρεί επάξια τον τίτλο του πρωτοπό-

ρου καλλιτέχνη που αναμειγνύει μοναδικά

διαφορετικούς ρυθμούς και μουσικά όρ-

γανα.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Άνω διάζωμα: 40€, Κάτω διάζωμα: 60€, Πλα-

τεία: 100€, ΑΜΕΑ: 25€.  

Η έναρξη εισητηρίων έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα.

Εισητήρια προπωλούνται στα δισκοπωλεία Public, Ticket Ηouse, Village Cinemas, και

Odeon.

Ο “θεός” του flamenco στην Αθήνα
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Locksmith

“ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ” 
του Αισχύλου

Το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ ανεβάζει την παράσταση «ΑΓΑΜΕ-

ΜΝΩΝ» σε σκηνοθεσία Σπ. Κολιαβασίλη. Πρόκειται για την

τραγωδία του Αισχύλου, στην οποία περιγράφεται η επι-

στροφή του νικητή στρατηλάτη των Ελλήνων και η δολο-

φονία του από τη γυναίκα του Κλυταιμνήστρα και τον ερα-

στή της Αίγισθο. Αποτελεί το πρώτο έργο της «Ορέστειας»,

της μοναδικής σωζόμενης αρχαίας τριλογίας. 

“ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ” Καραολή & Δημητρίου 5 Μαρκόπουλο, 
τηλ.: 2299 0 40803  www.periaktoi.gr    – mailto:info@periaktoi.gr 

ΠΑΡΑΣΤΑΣH

28 Αυγούστου 2009, 21:00  Θέατρο Δεξαμενής

Δήμου Κορωπίου
είσοδος: 15 ευρώ κανονικό, 12 ευρώ φοιτητικό

Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι στην Κερατέα συνεχίζεται 

Μουσικές του Κόσμου 

στον Ελαιώνα της Κερατέας

στην Παναγία Γκαρικά

Την Κυριακή 9 Αυγούστου & ώρα 9:00μ.μ. ο ΚΩΣΤΗΣ ΜΑ-

ΡΑΒΕΓΙΑΣ & Η ΜΠΑΝΤΑ ΤΟΥ θα παρουσιάσουν τραγούδια

& μουσικές της Μεσογειακής Σκηνής.

Ο Κωστής Μαραβέγιας, γνωστός από την αφιλοκερδή συμμε-

τοχή του στο «Ολοι με μια κιθάρα στο Οβριόκαστρο», που

έγινε στις 28 Αυγούστου/08 και στο 1ο Φεστιβάλ Οβριόκα-

στρου (15-19 Ιουλίου/09) έρχεται και στην Παναγία Γκαρικά,

στις Μουσικές του Κόσμου στον Ελαιώνα της Κερατέας για

να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη συναυλία.

«AROMA MEDITERRANEO»
Δευτέρα 10 Αυγούστου,  ώρα 9:00μ.μ.

Μια  μουσική παράσταση, «Αroma Mediterraneo», μια πολυπο-

λιτισμική συνάντηση των μουσικών παραδόσεων της Μεσο-

γείου, ένας ύμνος στον μεσογειακό μουσικό πολιτισμό της χα-

ράς, του φωτός, της έξαρσης των συναισθημάτων και της βα-

θειάς πνευματικότητας.. 
Οι μικρές ιστορίες των παραδοσιακών τραγουδιών από Ιταλία, Ισπανία,

Πορτογαλία, Γαλλία, Αλγερία,  Συρία, Τουρκία,  Λίβανο,  Αίγυπτο κ.α.,

αποτελούν τις σύντομες  στάσεις  της μουσικής περιπλάνησης  στη με-

γάλη κλειστή θάλασσα που ενώνει λαούς  και πολιτισμούς, απλώνο-

ντας  μια πολιτισμική  γέφυρα ανάμεσα σε Ανατολή και  Δύση. 

Ξεχωριστή ψηφίδα στο μωσαϊκό των μουσικών διαδρομών αποτελεί η

Ελλάδα, με γνωστά παραδοσιακά τραγούδια από την Κρήτη, τα Δωδε-

κάνησα, την Μικρά Ασία και  την Θράκη. Τα αρώματα, οι ήχοι και οι ει-

κόνες της Μεσογείου που ξετυλίγονται μέσα από τις μικρές ιστορίες

των τραγουδιών συμπληρώνονται  από το  κείμενο του Φώτη Κόντο-

γλου (Αστρολάβος) για τη Μεσόγειο Θάλασσα καθώς και του Ίζο Κα-

μάρτιν (Τραγούδημα ενός δέντρου)  για την μεσογειακή μουσική που

ερμηνεύει σε δραματοποιημένη μορφή η Εύα Ψυλλάκη.

Συναυλία Χρήστου Λεοντή

Αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο

• Κυριακή 9 Αυγούστου, 

Καρλόβασι Σάμου

Για αυτούς που θα πάνε διακοπές στη Σάμο και θέ-

λουν να απολαύσουν πολιτιστικές βραδιές στο νησί, 

είναι η κατάλληλη ευκαιρία.

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από τη

γέννηση του Γιάννη Ρίτσου η Νομαρχιακή Αυτοδι-

οίκηση Σάμου πραγματοποιεί ειδική εκδήλωση-

αφιέρωμα στο μεγάλο ποιητή με συνθέσεις του

Χρήστου Λεοντή πάνω στο έργο του.

Η συναυλία θα γίνει την Κυριακή 9 Αυγούστου και ώρα 9

μ.μ. στην Πορφυρειάδα Σχολή Καρλοβάσου, στη Σάμο

όπου θα παρουσιασθεί ο κύκλος τραγουδιών “Καπνισμένο

Τσουκάλι” του Χρήστου Λεοντή σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου,

ένα από τα δημοφιλέστερα έργα μελοποιημένης ποίησης

που το θεωρούσε κι ο ίδιος ο ποιητής ως κορυφαίο. Επί-

σης θα παρουσιασθεί σε πρώτη εκτέλεση μελοποιημένο

το “Πρωινό Άστρο” του ποιητή, αφιερωμένο στην πολυα-

γαπημένη κόρη του Έρη.

Η παράσταση εμπλουτίζεται από στιγμές της ζωής του

ποιητή, ανάγνωση έργων του, προβολή κινηματογραφη-

μένων κομματιών από την «Αυτοβιογραφία» του γυρισμέ-

να από την κόρη του Ηρώ και τον Γιώργο Σγουράκη με

σπάνια ντοκουμέντα, όπου ο ποιητής μιλά για την πολύ-

παθη ζωή και το έργο του. 

ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ 

με Θάνο Μικρούτσικο

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8:30 ο

ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ και το συγκρότημα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ στη συναυλία με τίτλο

«Τους έχω βαρεθεί!...»

Υπάρχουν δύο σοβαροί λόγοι που έπρεπε ο Θάνος

Μικρούτσικος να εμφανιστεί οπωσδήποτε στην Κε-

ρατέα. Ο ένας είναι το πασίγνωστο, μεγάλο μουσικό

του έργο που θέλγει και συγκινεί και ο δεύτερος η

υπογραφή του ως Υπουργού Πολιτισμού το 1995

στο ΦΕΚ προστασίας του Οβριόκαστρου «ως Α’ ζώ-

νη απολύτου προστασίας λόγω αρχαιολογικού εν-

διαφέροντος».

Γι΄ αυτούς τους λόγους στη Γιορτή Μελιού 2009 τον

κάλεσε ο Δήμος Κερατέας και θα τον τιμήσει με

αναμνηστική πλακέτα. 

Στην οπτικοακουστική συναυλία που θα ακολουθή-

σει το γνωστό συγκρότημα «Υπόγεια Ρεύματα» δια-

σκευάζει και ερμηνεύει με το δικό του τρόπο, σε

σύγχρονους μουσικούς δρόμους, 25 τραγούδια με

πολιτικό-κοινωνικό περιεχόμενο, από το ευρύ ρε-

περτόριο του Θάνου Μικρούτσικου, πάνω στους στί-

χους μεγάλων ποιητών (Β.Μαγιακόφσκι, Ν.Χιχμέτ,

Μπ.Μπρεχτ, Γ.Ρίτσος, Α. Αλκαίος, Μ.Ελευθερίου,

Μ.Αναγνωστάκης, Φρ.Βιγιόν, Κ.Τριπολίτης, Ν.Καβ-

βαδίας, Β.Μπίρμαν κ.ά.). 

Ο Θάνος Μικρούτσικος θα είναι εκεί και παίζοντας

πιάνο, θα ολοκληρώνει και θα δυναμώνει τη φωνή

του σχήματος.

Ο Άρης Σπυράτος σκηνοθετεί, επιμελείται και προ-

βάλει βίντεο και φωτογραφικό υλικό με το χαρακτή-

ρα της τέχνης του δρόμου (street art) και σε συν-

δυασμό με τη φωτιστική ατμόσφαιρα που δημιουργεί

ο Μανώλης Μπράτσης, υπογραμμίζει και αναδεικνύ-

ει τα κομμάτια. Στην επιμέλεια ήχου είναι ο Γιώργος

Κορρές.

Ο ΑΓΑΘΩΝΑΣ & το συγκρότημά του

σε μια βραδιά ρεμπέτικου –

λαϊκού τραγουδιού

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις ώρα 8:30

Ο Αγάθωνας Ιακωβίδης αποτελεί ένα ισχυρό κρίκο

στη διατήρηση και συνέχιση του ρεμπέτικου και λαϊ-

κού τραγουδιού. Με τη συνεχή παρουσία του στο

πάλκο εμπλουτίζει την εμπειρία του σε βαθμό που

να μπορεί να αποδίδει λεπτοδουλεμένες ερμηνείες

στο δύσκολο αυτό είδος. 

Το μοναδικό πρόγραμμα του θα το απολαύσετε στις

6 Σεπτεμβρίου σε μια ξεχωριστή συναυλία στην Κε-

ρατέα, όπου θα ακουστούν όλα τα αγαπημένα λαϊκά

και ρεμπέτικα κομμάτια.

Λίγα λόγια για τον Αγάθωνα Ιακωβίδη

Ο Αγάθωνας Ιακωβίδης γεννήθηκε στον Ευαγγελι-

σμό του Νομού Λαγκαδά από γονείς Μικρασιάτες

πρόσφυγες το 1955. Τα πρώτα του μουσικά ακού-

σματα προέρχονται από τον κοινωνικό του περίγυρο

και είναι έντονα διαποτισμένα από τις μελωδίες της

Μικράς Ασίας.

Με τη μουσική αρχίζει να ασχολείται συστηματικά

από το 1971. Αυτοδίδακτος, με μόνο οδηγό τα μου-

σικά του ακούσματα, μαθαίνει σχεδόν όλα τα έγ-

χορδα που χρησιμοποιούνται στα ρεμπέτικα τραγού-

δια: κιθάρα, μπαγλαμά, ούτι, μπουζούκι, τζουρά, μα-

ντόλα και μαντολίνο.

Το 1981 κατεβαίνει στην Αθήνα, όπου και συνεργά-

ζεται με μουσικούς όπως ο Κώστας Παπαδόπουλος,

ο Γιώργος Κόρος, ο Βασίλης Σούκας, ο Λάζαρος

Κουλαξίζης, ο Νίκος Φιλιππίδης, ο Νίκος Χατζόπου-

λος κ.ά. Έχει εμφανιστεί σε πολλές πόλεις της Ελ-

λάδας και έχει προσκληθεί για προσωπικές συναυ-

λίες στο Ισραήλ, τις Βρυξέλλες, τη Λισαβώνα και το

Αμστερνταμ. Έχει συμμετάσχει στο Μουσικό Φεστι-

βάλ της Αβινιόν. Πολλές οι συνεργασίες του σε μου-

σικούς χώρους τόσο της Αθήνας όσο και της Θεσ-

σαλονίκης, με τελευταία αυτή στην Αθήνα με τη

Γλυκερία στο "Χάραμα". 
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Οι όροι «οικολογία» και «οικολογικό» δεν θα έπρε-

πε καν να υφίστανται. Ο λόγος που δημιούργησε την

ανάγκη να τους επινοήσουμε, είναι ότι ο άνθρωπος

σταδιακά κατέστη ολοένα και πιο εχθρικός απέναντι

όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και στο ίδιο του το

σώμα, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι απειλώντας το

περιβάλλον, απειλεί την ίδια του τη ζωή, όπως ακρι-

βώς κάνει και ένα καρκινικό κύτταρο σε ένα σώμα.

Το εχθρικό λοιπόν, γέννησε την ανάγκη του φιλικού.

Όταν σταδιακά η λεγόμενη οικολογία προσαρμοστεί

ξανά στη συνείδησή μας, δεν θα χρειάζεται να μιλά-

με γι’ αυτήν. Το πρώτο βήμα είναι να αρχίσουμε να

αντιλαμβανόμαστε τη δική μας συμβολή προς τη μία

ή την άλλη κατεύθυνση.

Τα σπίτια μας, είναι χώροι που επηρεάζουν σε μεγά-

λο βαθμό το περιβάλλον, ανάλογα με τα ποσά ενέρ-

γειας που καταναλώνουν, και τη μόλυνση που παρά-

γουν. Το θέμα έχει απεριόριστες προεκτάσεις, όμως

ας ξεκινήσουμε σταδιακά να τις αντιλαμβανόμαστε.

Καλή θερμομόνωση σημαίνει οικονομία πόρων. Σε

ένα σπίτι που η θερμότητα διαφεύγει από χαραμά-

δες, οικοδομικές ατέλειες, χαλασμένα κουφώματα,

δημιουργείται η ανάγκη για μεγαλύτερη παραγωγή

θερμικής ενέργειας. Απαλλαχθείτε από τη διαρκή

απώλεια χρημάτων και ενεργειακών πόρων, κάνο-

ντας τις απαραίτητες επισκευές.

Η έλλειψη φυσικού φωτισμού, μας αναγκάζει να

χρησιμοποιούμε περισσότερο

τεχνητό καθ’ όλη τη διάρκεια

της ημέρας. Ένα σπίτι που εκ-

μεταλλεύεται το φως το ήλιου,

με σωστή τοποθέτηση και χρή-

ση των ανοιγμάτων του, έχει

πολλά πλεονεκτήματα. 

- Λιγότερη κατανάλωση ηλε-

κτρικής ενέργειας από φωτιστι-

κά 

- Ενισχυτική-φυσική θέρμανση

(το φως του ήλιου μπορεί να

θερμάνει σημαντικά ένα χώρο).

- Υγιές περιβάλλον, καθώς το

φως του ήλιου απαλλάσσει από μικρόβια, και βελ-

τιώνει την ψυχολογική διάθεση.

Σκίαση. Το σπίτι πρέπει να διαθέτει τρόπους σκίασης

(τέντες, στέγαστρα, χώρους φυτικής βλάστησης

κτλ) ειδικά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Η σκίαση

σε συνδυασμό με καλή μόνωση, μπορεί να μειώσει

σημαντικά τη θερμοκρασία εντός του σπιτιού, μειώ-

νοντας έτσι την ανάγκη για χρήση κλιματιστικών και

άλλων δροσιστικών μέσων.

Την επόμενη φορά που θα βά-

ψετε το σπίτι σας ή κάποιον

από τους χώρους του σπιτιού

σας, σκεφτείτε σοβαρά το εν-

δεχόμενο να χρησιμοποιήσε-

τε οικολογικά χρώματα. Χρη-

σιμοποιώντας οικολογικά

χρώματα, όχι μόνο απαλλάσ-

σετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας από επι-

κίνδυνες, τοξικές χημικές ουσίες, βαρέα μέταλλα

κτλ, αλλά συμβάλλετε σε ένα «καθαρό σπίτι» για κά-

θε έμβιο πλάσμα του οικοσυστήματος. 

Ηλεκτρικές και Ασύρματες συσκευές. Σημαντικό επί-

τευγμα αποτελεί το να μπορέσουμε να περιορίσου-

με, γενικά, τις ηλεκτρικές συσκευές. Μπορούμε να

το πετύχουμε σταδιακά, όταν αναθεωρήσουμε τις

ανάγκες μας, ξεκινώντας από τα μικρά, π.χ. ένα φα-

γητό γίνεται νοστιμότερο όταν κόβουμε τα υλικά

χειροκίνητα κι όχι με συσκευές άλεσης. Ο περιορι-

σμός των ασύρματων συσκευών είναι επίσης πολύ

σημαντικός, όσο κι αν έχουμε πειστεί για την ευκο-

λία τους. 

Δεν χρειάζεται να απλώνονται σε όλο το σπίτι, ενώ

από κάποιους χώρους, όπως υπνοδωμάτια και κουζί-

να, θα πρέπει να απουσιάζουν εντελώς. Η διαβίωσή

μας εν τω μέσω διασταυρούμενων ηλεκτρομαγνητι-

κών πεδίων, καθίσταται επικίνδυνη καθώς δρα συσ-

σωρευτικά.

Σημείωση: Για να καθοριστεί ως οικολογικό ένα

προϊόν, δεν εξετάζεται μόνο η χημική του σύσταση

και οι επιδράσεις της, αλλά και όλη η αλυσίδα των

επιπτώσεων που παράγει η δημιουργία, η χρήση και

η απόρριψη του προϊόντος. 

Τι σημαίνει αυτό; Ότι πρέπει όλη η «ζωή» του προϊ-

όντος, από τον τρόπο παρασκευής του, τους πόρους

που χρειάζεται να καταναλωθούν για την παρα-

σκευή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή του, τη

μόλυνση που προκύπτει από τα παραπάνω στάδια

καθώς και το πόσο εύκολο είναι να αφομοιωθεί από

το περιβάλλον όταν τελειώσει ο κύκλος της ζωής

του. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι η ζωή ενός προϊόντος δεν ξε-

κινά τη στιγμή που το αγοράζουμε και δεν τελειώνει

τη στιγμή που σταματάμε να το χρησιμοποιούμε. 

Επισκευθείτε το site www.oikodomein.gr για περισσό-

τερες πληροφορίες. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Δήμος Ωρωπίων, όπως

και κάθε Δήμος, χρειάζεται μια ισχυρή ηγεσία, μια

ηγεσία η οποία θα κάνει τη διαφορά με την αποδε-

δειγμένη ποιότητά της στον τρόπο διοίκησης. Χρει-

αζόμαστε Δήμαρχο που θα μετατρέψει τον Ωρωπό

σε πραγματικά πρωτοπόρο Δήμο, που θα ξεκαθαρί-

ζει εξαρχής  προς τους συμβούλους του τους κανό-

νες διανομής των ρόλων , που δε θα διστάζει να

χαιρετίζει και να στηρίζει τις επιτυχίες των προη-

γούμενων Δημοτικών Αρχών, αλλά και να επιζητεί

τη βοήθεια και τη συνεργασία επιτυχημένων γειτο-

νικών δήμων, κοινοτήτων και φορέων πολιτών. 

Χρειαζόμαστε μια νέα γενιά ταλαντούχων, ικανών,

δημοτικών συμβούλων, που θα είναι πραγματικοί

σύμβουλοι και όχι απλοί εκπρόσωποι μεγάλων «σο-

γιών». Χρειαζόμαστε επίσης δημοτικούς υπαλλή-

λους πρόθυμους, συνεργάσιμους, εξυπηρετικούς

και ευγενικούς προς τον πολίτη και οι οποίοι θα βρί-

σκονται στην πραγματική θέση για την οποία προ-

σλήφθηκαν. 

Για να φέρει τη νέα εποχή στη σχέση της με τον πο-

λίτη, η νέα ηγεσία οφείλει να επιδιώκει τη συνεχή

ενημέρωσή του, όχι πλέον με τις συμβατικές παρα-

δοσιακές μεθόδους. Χρειαζόμαστε νέους τύπους

λογοδοσίας που θα περιλαμβάνουν  ανοιχτές λαϊ-

κές συνελεύσεις σε τακτά διαστήματα, τοπικά δη-

μοψηφίσματα για τα κρίσιμα θέματα, οργανωμένη

υποδοχή των παραπόνων αλλά και των καινοτόμων

ιδεών των πολιτών. Επίσης, η νέα ηγεσία θα πρέπει

να επιδιώκει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της πό-

λης, μέσω της ιστοσελίδας της, αλλά και με 4ψήφι-

ους τηλεφωνικούς αριθμούς,  έτσι ώστε όσο το δυ-

νατόν περισσότερες συναλλαγές των πολιτών με

το Δήμο να γίνονται άμεσα και  έγκυρα. 

Μόνο τότε οι ταγοί της τοπικής κοινωνίας θα κερδί-

σουν τη συμπαράσταση αυτών που τους εξέλεξαν

μετατρέποντάς τους από απογοητευμένους πολίτες

σε δυναμικούς συμπαραστάτες για την αξιοποίηση

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων αυτής της πόλης. 

Δημήτρης Σταύρου. 

Εκπαιδευτικός, στέλεχος της κίνησης πολιτών

"Ωρωπός-Πόλη του Μέλλοντος" 

distavrou@yahoo.gr 

Για μια νέα  ηγεσία στο Δήμο Ωρωπίων

Δημιουργείστε ένα φιλικό σπίτι 
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Στο φύλλο της εφημερίδας μας, αρ. φύλλου 593,

25/7/09, δημοσιεύαμε στη σελίδα «από τα έδρανα

του Κοινοβουλίου», ερώτηση του βουλευτή Βασίλη

Οικονόμου για την παραλία των ΑμΕΑ στο ΚΑΑΠ

πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας, με τίτλο «Η μοναδική παρα-

λία για ΑμΕΑ κλειστή στο ΠΙΚΠΑ Βούλας».

Σημείωνε ο βουλευτής, μεταξύ άλλων, ότι δεν έχουν

δοθεί τα απαραίτητα κονδύλια  με αποτέλεσμα ο χώ-

ρος να μην καθαριστεί, να μη γίνουν οι απαραίτητες

επιδιορθώσεις και να μη μπορεί να καλυφθεί λει-

τουργικά, για να ξεκινήσει η λειτουργία της στις 15

Ιουνίου.

Στο δημοσίευμα αυτό, απάντησε ο Διοικητής του ΚΑ-

ΑΠ Βούλας Ν. Κορρές, ο οποίος δίνει μία άλλη διά-

σταση. Την απάντησή του δημοσιεύουμε αμέσως πα-

ρακάτω:

“Κυρία Βενετσάνου,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η παραλία

του ΚΑΑΠ Βούλας λειτούργησε αρχικά το Σεπτέμ-
βριο του 2004 ως πιλοτική παραλία για χρήση
από ΑμεΑ, επισημαίνοντας ότι επί σειρά ετών δεν
πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές παρεμβάσεις στη
λειτουργία αυτής.
Από της ανάληψης των καθηκόντων μου ως Διοι-
κητής ΚΑΑΠ Βούλας το Μάρτιο 2007, προβήκαμε
σε σειρά παρεμβάσεων για την ουσιαστική ανα-
βάθμιση της παραλίας του κέντρου μας, τόσο από
πλευράς τεχνοκρατικής υποστήριξης, όσο και διά-
θεσης προσωπικού, για όλη την περίοδο λειτουρ-
γίας αυτής όπως άλλωστε έχει συμβεί και για τη
φετινή περίοδο, η έναρξη της οποίας έγινε στις 15
Ιουνίου ε.ε.

Συγκεκριμένα:
Για την παροχή καλλίτερων συνθηκών φιλοξενίας,
μελών Συλλόγων και ομοσπονδιών παραπληγικών
(κέντρο διημέρευσης), αντικαταστήσαμε τις πεπα-
λαιωμένες σκηνές, με λυόμενα ξύλινα σπιτάκια με

κλιματισμό, έχοντας ως στόχο την ελαχιστοποίηση
των κινδύνων για την υγεία των φιλοξενουμένων
ΑμεΑ, τα οποία απολαμβάνουν των εγκαστάσεών
μας και για η φετινή θερινή περίοδο. Επιπλέον δια-
μορφώσαμε τον περιβάλλοντα χώρο.
Προβήκαμε στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλι-
σμού υψηλών προδιαγραφών καθώς και λοιπού
εξοπλισμού, όπως αναβατόρια, ναυαγοσωστικό
εξοπλισμό, πύργο ναυαγοσωστών, χημικές τουαλέ-

τες με προσωπικό
που φροντίζει για
την καθαριότητά
τους κλπ. Λαμβά-
νουμε μέτρα για τη
συνεχή συντήρηση
του περιβάλλοντα
χώρου και του
εξοπλισμού.
Αντικαταστήσαμε
πλήρως τον εξο-

πλισμό της, με ξαπλώστρες, ομπρέλες, τραπεζάκια,
παλέτες υψίστης ποιότητας και αισθητικής, αντα-
ποκρινόμενοι πλήρως στις ανάγκες των χρηστών
αυτής.
Από της ανάληψης των καθηκόντων μου και συ-
γκεκριμένα για τρίτη συνεχή περίοδο λειτουργίας
της παραλίας του ΚΑΑΠ Βούλας αφού εξασφαλί-
σαμε τις ανάλογες πιστώσεις, έχουμε μεριμνήσει
για την υποστήριξη αυτής σε προσωπικό ειδικοτή-
των, απαραίτητων για την παροχή υπηρεσιών και
ασφάλειας των λουομένων ΑμεΑ καθώς και για
την εύρυθμη λειτουργία της (καθαρίστριες � τρα-
πεζοκόμες, ναυαγοσώστες, εργάτες, � τραυματιο-
φορείς). 
Επιπλέον έχουμε αναθέσει τη φύλαξη αυτής σε
ιδιωτικό συνεργείο (security). Διευκρινίζουμε ότι
ποτέ δεν υπήρξε παρόμοια κατάσταση.
Πέραν των ΑμεΑ χρηστών της ευρύτερης περιο-
χής, στις εγκαταστάσεις της παραλίας μας, υλο-
ποιούνται προγράμματα θεραπευτικά και εκπαιδευ-
τικά για τους προστατευόμενους του Κέντρου μας.
Επιπλέον εφέτος με τη συνδρομή του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης προβαίνουμε σε σειρά ερ-
γασιών συντήρησης � καλλωπισμού της πρότυπης
παραλίας για ΑμεΑ του ΚΑΑΠ Βούλας.

Για το ίδιο θέμα ελάβαμε επιστολή και από τον Πα-

νελλαδικό Σύνδεσμο Παραπληγικών και κινητικά

αναπήρων, στην οποία υποστηρίζουν ότι «είναι η μο-

ναδική παραλία που διαθέτει δομές και εξοπλισμό

σύγχρονο και που εξυπηρετεί απόλυτα τα άτομα με

κινητικές αναπηρίες».

Σ.Σ.: Το ότι όλα βαίνουν καλώς, βάσει των επιστο-

λών του Διοικητού και του Συνδέσμου, είναι ευχάρι-

στο.

Εμείς θα ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του Διοι-

κητού Ν. Κορρέ και θα επισκεφθούμε την παραλία

για να έχουμε και ιδίαν άποψη, οπότε θα την αποτυ-

πώσουμε και στις σελίδες μας.

Παραλία ειδικά σχεδιασμένη για ΑμΕΑ
Κ.Α.Α.Π. Βούλας 

Ολοκληρώθηκε από την Διεύθυνση Υγείας της Νο-

μαρχίας Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με πι-

στοποιημένο εργαστήριο η δεύτερη φάση μετρήσε-

ων για την παρακολούθηση της ποιότητας των θα-

λασσινών νερών των ακτών κολύμβησης για το έτος

2009.

Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν 108 δειγματοληψίες

στις ακτές της Ανατολικής Αττικής και σε όλα τα

αποτελέσματα των αναλύσεων βρέθηκε  ότι η ποιό-

τητα των νερών κολύμβησης όλων των ακτών αντα-

ποκρίνεται πλήρως στα όρια που θέτει η Κοινή

Υπουργική Απόφαση 46399/1352/86. Συνεπώς τα νε-

ρά όλων των ακτών κρίνονται κατάλληλα και ασφα-

λή για κολύμβηση.

Συγκεκριμένα ελήφθησαν τα εξής δείγματα ανά πε-

ριοχή:

• 4 δείγματα από τις ακτές της Βούλας

• 17 δείγματα από τις ακτές της Βουλιαγμένης

• 6 δείγματα από τις ακτές της Βάρκιζας

• 4 δείγματα από τις ακτές του Κορωπίου (Αγ. Μαρί-

να)

• 2 δείγματα από τις ακτές των Καλυβίων (Λαγονήσι)

• 3 δείγματα από τις ακτές της Σαρωνίδας

• 3 δείγματα από τις ακτές της Αναβύσσου

• 3 δείγματα από τις ακτές της Π. Φώκαιας

• 12 δείγματα από τις ακτές Λαυρεωτικής

• 2 δείγματα από τις ακτές της Κερατέας

• 4 δείγματα από τις ακτές του Μαρκοπούλου Μεσο-

γαίας

• 11 δείγματα από τις ακτές της Αρτέμιδος

• 5 δείγματα από τις ακτές της Ραφήνας

• 10 δείγματα από τις ακτές της Ν. Μάκρης

• 11 δείγματα από

τις ακτές του Μαρα-

θώνα και του Γραμ-

ματικού

• 3 δείγματα από τις

ακτές του Βαρνάβα

• 3 δείγματα από τις

ακτές των Αγ. Απο-

στόλων Καλάμου

• 2 δείγματα από τις

ακτές του Μαρκό-

πουλου Ωρωπού

• 3 δείγματα από τις

ακτές του Ωρωπού

Το πρόγραμμα των

μετρήσεων συνεχί-

ζεται και κατά τον

Αύγουστο. 

Παρακολούθηση ποιότητας θαλάσσιων νερών 

από τη Νομαρχία
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Ανακύκλωση στα νησιά; Τι είναι αυτό!
Όπως όλοι γνωρίζουμε, κάθε  χρόνο, στα νησιά μας

μεταφέρεται ο …μισός πληθυσμός της Ελλάδας και

ένα κομμάτι από τον υπόλοιπό πλανήτη.

Η κατανάλωση επομένως του πλαστικού μπουκαλιού

με νερό και του αλουμίνιου με μπύρα και αναψυκτικό

είναι απίστευτα μεγάλη. Δεν αναφέρομαι και σε πολ-

λά άλλα είδη, γιατί είναι πιο σύνθετα.

Η ανακύκλωση στα νησιά μας όμως είναι ανύπαρκτη. 

Βρίσκομαι σε ένα από τα όμορφα νησιά των Κυκλά-

δων και κάθε φορά που ανοίγω τον κάδο των σκου-

πιδιών να πετάξω μέσα ένα ανακυκλούμενο υλικό,

δεν πάει το χέρι μου, κάτι παθαίνω.

Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία να ανακυκλώσεις όλα

τα προϊόντα που ανακυκλώνει η πρωτεύουσα, αλλά

τουλάχιστον το αλουμίνιο και το πλαστικό μπουκάλι,

θεωρώ ότι είναι εφικτό και επιβεβλημένο.

Με το μηχανισμό συμπίεσης που θα έπρεπε να προ-

μηθεύει η εταιρία ανακύκλωσης ή οι βιομηχανίες που

παράγουν αυτές τις συσκευασίες, ο όγκος θα γινό-

ταν πολλαπλάσια μικρότερος και θα μπορούσαν να

μεταφερθούν με ένα κοντέινερ στον χώρο της ανα-

κύκλωσης.

Είναι κρίμα να γεμίζουν όλοι οι κόλποι και οι ακτές

πλαστικά μπουκάλια και κουτάκια.

Και είναι δύο φορές κρίμα γιατί γεμίζουν οι πλαγιές

με τις χωματερές. Χωματερές που θα ήταν μεγατό-

νοι μικρότερες, γιατί όπως έχει πλέον διαπιστωθεί,

οι κάδοι της ανακύκλωσης γεμίζουν πιο γρήγορα

από τους κάδους απορριμμάτων και πιο συχνά. 

Αυτό δείχνει ότι ο απλός πολίτης έχει εμπεδώσει

την ανακύκλωση, την έκανε τρόπο ζωής. Μένει να

την ενστερνιστούν και οι κυβερνώντες και στο μεγά-

λο γκουβέρνο αλλά και στους ΟΤΑ (Οργανισμούς Το-

πικής Αυτοδιοίκησης) για να την αντιμετωπίσουν με

σοβαρότητα και όχι «πασαλείμματα» για να φαινό-

μαστε «καλά παδιά» στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 

Αννα Μπουζιάνη

Εντύπωση έχει προκαλέσει η δήλωση Τούρκου αξιω-

ματούχου ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να σεβαστεί

το ελληνοτουρκικό πρωτόκολλο επανεισδοχής λα-

θρομεταναστών, ότι δηλαδή δεν πρόκειται να δεχθεί

πίσω στο έδαφός της λαθρομετανάστες, που έφθα-

σαν στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας. Το πρωτόκολλο

αυτό υπογράφτηκε από Ελλάδα και Τουρκία στις

8.11.2001 και τυπικά άρχισε να εφαρμόζεται από

24.4.2002. Από την αρχή η Τουρκία έδειξε τις διαθέ-

σεις της: σύμφωνα  με ανακοίνωση τύπου του ελλη-

νικού Υπουργείου Εξωτερικών της 11.1.2008, από

τις 32.095 ελληνικές αιτήσεις επανεισδοχής λαθρο-

μεταναστών η Τουρκία έκανε δεκτές μόνο 1.940.

Όμως, οι διεθνείς σχέσεις σε καιρό ειρήνης ρυθμί-

ζονται από την αρχή "pacta sunt servanta" (οι συμ-

φωνίες πρέπει να τηρούνται) και όποιος δεν αποδέ-

χεται την αρχή αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτός σε

μια έννομη τάξη όπως της Ευρώπης, στην οποία επι-

διώκουν να συμμετέχουν οι  Τούρκοι, πράγμα που

δείχνει ότι η ανωτέρω δήλωση είναι μια μπλόφα και

όχι μια σοβαρή και αξιόπιστη θέση. < /FONT>

Η κοινή λογική φανερώνει ότι οι Τούρκοι έκαναν αυ-

τή την παραπλανητική δήλωση για τους παρακάτω

λόγους:

- Διαβλέπουν ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις χάνουν

το λαϊκό τους έρεισμα και προσπαθούν να εκμεταλ-

λευτούν το γεγονός, υπολογίζοντας ότι οι αδύναμες

ελληνικές κυβερνήσεις δεν θα αντιδράσουν.

- Θέλουν να διαιωνίσουν τη μέχρι τώρα κατάσταση ,

που συνοψιζόταν σε χαλαρές αντιδράσεις προς την

Τουρκία σε συνδυασμό με την απουσία οποιασδήπο-

τε προσπάθειας εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Προσπαθούν να προωθήσουν προς την Ελλάδα το

ρεύμα των εξαθλιωμένων μεταναστών από τη Μέση

Ανατολή και την Αφρική, που, αν παρέμεναν στις

τουρκικές ακτές του Αιγαίου, θα δημιουργούσαν

στην Τουρκία εσωτερικό κοινωνικό πρόβλημα ανά-

λογο με εκείνο των Κούρδων της Ανατολίας.

- Χρησιμοποιούν το μεταναστευτικό ρεύμα σαν ένα

επί πλέον όπλο για την εξασθένιση ακόμη περισσό-

τερο της ελληνικής αντοχής στα συνεχώς διευρυνό-

μενα τουρκικά αιτήματα στην περιοχή του Αιγαίου.

Επειδή τα πολιτικά μας αστέρια ασχολούνται την πε-

ρίοδο αυτή κατά προτεραιότητα με την προεδρολο-

γία και την εκλογολογία, κρίνουμε σκόπιμο να επι-

σημάνουμε ότι άξιος πολιτικός είναι εκείνος που θα

προτείνει και θα πραγματοποιήσει συνεννόηση της

χώρας μας με τις άλλες τρεις χώρες της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης που αντιμετωπίζουν παρόμοια μετανα-

στευτικά προβλήματα, δηλαδή την Ιταλία, την Ισπα-

νία και την Πορτογαλία, για λήψη κοινών μέτρων.

Αντίθετα, ανάξιος πολιτικός είναι εκείνος που θα

αποφεύγει να προβάλλει με κάθε ευκαιρία στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση τα κοινά μεταναστευτικά προβλή-

ματα των ανωτέρω τεσσάρων χωρών και θα αμελεί

το αίτημα να διατεθούν ευρωπαϊκά κονδύλια στις

χώρες που προφυλάσσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση

από τη λαθρομετανάστευση του Νότου. Όσο για τις

τουρκικές δηλώσεις, ας διακηρύξει  επί τέλους ο πο-

λιτικός μας κόσμος ότι δεν πρόκειται να επιδείξει

καμία ανοχή στις παλινωδίες των Τούρκων, που θα

αναγκαστούν να επιλέξουν είτε να εφαρμόσουν το

πρωτόκολλο επανεισδοχής λαθρομεταναστών, είτε

να αποχαιρετήσουν οριστικά τα ευρωπαϊκά τους

όνειρα. Η κοινωνία των πολιτών θεωρεί την αυστηρή

εφαρμογή του νόμου στο εσωτερικό της χώρας μας

σαν απαραίτητη προϋπόθεση αξιοπιστίας των κυβερ-

νώντων για διεκδίκηση αιτημάτων στο εξωτερικό.

Ν. Δημητρίου

Η μεταναστευτική μπλόφα της Τουρκίας

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Τα αποτελέσματα 

του πρώτου 6μηνου του 2009

1.440 τόνοι απορριμμάτων (αποβλήτων συσκευα-

σίας) οδηγήθηκαν από το Δήμο Κορωπίου στο Κέ-

ντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της

Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Aνακύκλωσης το

πρώτο 6μηνο του 2009 έναντι 1.120 τόνων του αντί-

στοιχου εξαμήνου το 2008. Οι τόνοι αυτοί μεταφέρ-

θηκαν με την εκτέλεση  399 δρομολογίων  απορριμ-

ματοφόρων. 

Το έργο ανακύκλωσης,  που λειτουργεί ο Δήμος Κο-

ρωπίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία

Αξιοποίησης της Ανακύκλωσης άρχισε να εφαρμόζε-

ται στο Δήμο Κορωπίου το 2007. Από το 2008 δύο ει-

δικά απορριμματοφόρα ανακύκλωσης συνδράμουν

το έργο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του το-

μέα καθαριότητας  του Δήμου.

Στο Κορωπί 

οι «ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ» 

γεμίζουν όλο και πιο πολύ
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Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

Γραφείο  Δημάρχου

Κυρία Διευθύντρια,

Η πρόταση που καταθέσατε μέσω της εφημερί-

δας σας «Εβδόμη» για τη διοργάνωση επιστη-

μονικής ημερίδας στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο

Βούλας και αφορά περι-

πτώσεις ασθενειών, που

συνδέονται με την έκ-

θεση παλαιών πολεμι-

στών σε χημικές και το-

ξικές ουσίες κατά την

διάρκεια στρατιωτικών

επιχειρήσεων στη Μαρ-

τυρική Κύπρο, αποτελεί

αναγνώριση προς

όλους αυτούς που αγω-

νίστηκαν για μια Κύπρο Ελεύθερη και ανεξάρ-

τητη. 

Ο Δήμος Κερκυραίων και ο Δήμαρχος Σωτήρης

Μικάλεφ υποστηρίζουν κάθε προσπάθεια επι-

στημονικής διερεύνησης, ώστε να έρθουν στο

φως οι πραγματικές αιτίες εμφάνισης ασθενει-

ών που συνδέονται με τη συμμετοχή Ελλήνων

πολιτών και στρατιωτικών σε πολεμικές επιχει-

ρήσεις.

Είμαστε αλληλέγγυοι σε εκδηλώσεις που απο-

δίδουν τιμή και αναγνώριση σε όσους  πολέμη-

σαν, εκτέθηκαν σε κινδύνους και νόσησαν εξαι-

τίας της συμμετοχής τους σε πολεμικές επιχει-

ρήσεις.

Ο Δήμαρχος

Σωτήρης Μικάλεφ

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Γραφείο  Δημάρχου

Αγαπητέ κύριε Ρώντα, 

Με μεγάλη χαρά πληροφορήθηκα την πρότασή σας για τη διε-

ξαγωγή ημερίδας από το Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, με

στόχο την παρουσίαση των χρονίων και ανιάτων προβλημά-

των υγείας τα οποία αντιμετωπίζουν οι ήρωές μας που συμ-

μετείχαν στις συγκρούσεις στην Κύπρο το 1964-67 και το

1974 και τα οποία οφείλονται στα όπλα που χρησιμοποίησε ο

τουρκικός στρατός. 

Θα ήθελα να συγχαρώ τόσο εσάς όσο και τον διοικητή του

Ασκληπειού, Ηρακλή Καραγεώργο, για αυτή σας την πρωτο-

βουλία και για την ευαισθησία που επιδεικνύετε σε ένα τόσο

σπουδαίο, αλλά δυστυχώς ελάχι-

στα προβεβλημένο ζήτημα. Γιατί οι

απώλειες της Κύπρου δεν περιορί-

ζονται μόνο στους πεσόντες στο

πεδίο της μάχης. Και είναι εξίσου

σημαντικό με το να τιμούμε αυ-

τούς που χάθηκαν, το να είμαστε

δίπλα σε όσους γύρισαν πίσω, ως

ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης των

όσων αυτοί προσέφεραν στην πα-

τρίδα μας. 

Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυ-

χία σε αυτή σας την προσπάθεια, η

οποία πέρα από την προσφορά της σε ιατρικό επίπεδο, θα

συμβάλει και στη διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης. Γιατί

δεν πρέπει να ξεχάσουμε, γιατί δε μπορούμε να ξεχάσουμε,

γιατί δε θέλουμε να ξεχάσουμε…

Με εκτίμηση,

Νίκος Χαρδαλιάς 

Δήμαρχος Βύρωνα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Γραφείο Δημάρχου Καστοριά  27-7-2009

Κύριε Ρώντα,

με ιδιαίτερη συγκίνηση έλαβα την επιστολή σας και ενημε-

ρώθηκα για τη σπουδαία επιστημο-

νικού, ανθρωπιστικού αλλά και

εθνικού ενδιαφέροντος πρωτο-

βουλία σας, να πρωτοστατήσετε

σε μια προσπάθεια για τη διοργά-

νωση ιατρικής ημερίδας, με σκοπό

τη στήριξη και συμπαράσταση σε

Έλληνες που αντιστάθηκαν στα

επεκτατικά και δολοφονικά σχέδια

της Τουρκίας, με την επωνυμία

«Αττίλας».

Η για όλα υπεύθυνη Πολιτεία, πρέ-

πει να σταθεί με όλες τις δυνάμεις

που διαθέτει, σε αληθινούς πατριώτες, που ξεσπιτώθηκαν και

ξεριζώθηκαν υπερασπιζόμενοι ηρωικά την ελευθερία, τη δη-

μοκρατία και τα δίκαια της πατρίδας τους.

Σε μια εποχή που η ανθρωπότητα μαστίζεται από την αρρώ-

στια του καρκίνου και η ευαισθητοποίηση όλων μας σε θέμα-

τα υγείας είναι δεδομένη, εκτιμώ πως η ημερίδα αυτή θα απο-

τελέσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής σ’ αυτούς που βασανίζο-

νται ακόμα και σήμερα από τις ασθένειες που προκλήθηκαν

από τους αγώνες που προανέφερα.

Σας συγχαίρω για την προσπάθειά σας και σας γνωρίζω ότι ο

Δήμος Καστοριάς και εγώ προσωπικά θα είμαστε στο πλευρό

σας. 

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

Ιωάννης Τσαμίσης

(Απόσπασμα από  το εξαιρετικό βιβλίο-ντοκουμέντο:

«Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ-Οι προδομένοι ήρωες αντιμε-

τωπίζουν τον Αττίλα», του ιστορικού-συγγραφέα

Σταύρου Καρκαλέτση, εκδ. «Περισκόπιο»)

...Στις 16 Αυγούστου η εχθρική πίεση κατέστη πλέον

αφόρητη. Τους ηρωϊκούς άνδρες της ΕΛΔΥΚ προσέ-

βαλαν αεροσκάφη, πυροβόλα, όλμοι. Μέσα στο

στρατόπεδο τα πάντα μεταβλήθηκαν σε σωρούς

ερειπίων. Οι Τούρκοι κινήθηκαν σε δύο

μεικτούς σχηματισμούς σε σύζευξη αρ-

μάτων και πεζικού. Προωθήθηκαν αργά

και προσεκτικά. Ο ένας σχηματισμός

επιτέθηκε από βόρεια (Κιόνελι) και ο άλ-

λος από δυτικά (Γερόλακκος), με εμφανή

σκοπό την κύκλωση του στρατοπέδου

και την πλήρη εξόντωση των μαχητών

της ΕΛ.ΔΥ.Κ.

Στις 11.00, οι Τούρκοι προσέγγισαν επι-

κίνδυνα τις θέσεις των αμυνόμενων, πα-

ρά τις μεγάλες τους απώλειες. Τότε, και ενώ τα άρ-

ματα των Τούρκων απείχαν λίγα μόλις μέτρα, έπεσε

ηρωϊκά ο λοχαγός Σωτήρης Σταυριανάκος. Σύμφωνα

με μαρτυρίες ανδρών του, όπως του στρατιώτη Μά-

ριου Βολακάκη που κι αυτός σκοτώθηκε λίγο μετά, ο

λοχαγός Σταυριανάκος, μόνος, εξήλθε από το όρυγ-

μά του για να αντιμετωπίσει το προπορευόμενο άρ-

μα μάχης. Προφανώς υπολόγισε ότι αναχαιτίζοντας

το εχθρικό άρμα, είτε με χειροβομβίδα είτε φονεύο-

ντας με το ατομικό του πιστόλι τον αρχηγό πληρώ-

ματος ο οποίος βρισκόταν στον πυργίσκο, θα ανέκο-

πτε την τουρκική επίθεση. Υπήρχε και το προηγού-

μενο, μία ημέρα πριν, όταν καταστράφηκε το προπο-

ρευόμενο άρμα από βολή πυροβόλου και οι Τούρκοι

οπισθοχώρησαν. Πριν όμως προλάβει να υλοποιήσει

το σχέδιό του, ο ηρωϊκός λοχαγός φονεύθηκε από

τα πυρά του άρματος.

(Σημ. «Εβδόμης»: Δύο μέρες πρίν, στις 14 Αυγούστου,

ένας άλλος Μανιάτης υπερασπιστής της

Κύπρου, ο τότε ταγματάρχης Δημ. Αλευ-

ρομάγειρος είχε δεχθεί ως επικεφαλής

του 336 Τάγματος Επιστράτων (που υπε-

ρασπιζόταν την Λευκωσία) ένα αγωνιώ-

δες τηλεφώνημα από τον Κύπριο ανθυ-

πολοχαγό Αντώνη Καρρά που επικεφα-

λής λόχου 100 ανδρών ανέφερε ότι δέ-

χονταν επίθεση τουρκικών αρμάτων ενώ

οι ίδιοι στερούνταν εντελώς αντιαρματι-

κών πυροβόλων. Η διαταγή του ταγμα-

τάρχη Αλευρομάγειρου, εκτός από λα-

κωνική, ήταν ουσιαστικά μία επανάληψη της ίδιας δια-

ταγής που δίδεται εδώ και χιλιάδες χρόνια από Έλλη-

νες αξιωματικούς στους άνδρες τους: «Μείνατε στις

θέσεις σας. Σταματήστε τα άρματα με οτιδήποτε. Με

τα σώματά σας. Φτάνει να σταματήσουν». Δύο μέρες

αργότερα, ο συντοπίτης του ταγματάρχη Αλευρομά-

γειρου, λοχαγός Σταυριανάκος, έπεσε «τοις κείνων

ρήμασι πειθόμενος», προσπαθώντας μόνος του, ελα-

φρά οπλισμένος και ακάλυπτος να σταματήσει ένα

τουρκικό άρμα. 

Υποκλινόμαστε ευλαβικά στη μνήμη του).    

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΔΥ.Κ.
Ο ηρωϊκός θάνατος του λοχαγού Σωτήρη Σταυριανάκου

ΜΑΝΙΑΤΙΣΣΑ
(Αφιερωμένο

στην Μαρία Σωτ. Σταυριανάκου) 

Μανιάτισσα εσύ,
πως να σε τραγουδήσω;
Πως να μ’ ανέβει η φωνή,
να βγει και να σε φτάσει
εκεί ψηλά που στέκεσαι;

Πως μιά φωνή
όσο κι αν είναι δυνατή,
να διαλαλήσει
τον άφωνο τον πόνο σου,
όταν πεσόντα, «επί τας»,
σου φέρνουνε τον άντρα σου,
τον γιό σου;

Πως η κομμένη σου ψυχή 
μπορεί να κόβει το δάκρυ,
πριν φτάσει στα μάτια σου;

Πως να γινόταν
όταν μονάχη πια,
την ώρα τη δική σου,
αφήνεις επιτέλους 
το δάκρυ σου να τρέξει,
να ‘ναι σιμά σου μιά ψυχή προγονική
να το μαζέψει,

να τ’ αποθέσει
στου Γένους το εικονοστάσι,
μύρο αγιασμένο, ελληνικό.

Μανιάτισσα...
Γυναίκα εσύ
του λοχαγού Σωτήρη Σταυριανάκου,
συχώρα μας αρχόντισσα,
εμάς τους πολλούς 
με την λίγη την ψυχή,
που ξάστοχα, στον βρόντο,
μιλάμε για Ελλάδα...

Και δίπλα μας εσύ,
προαιώνια των Ελλήνων
Μάνα και Γυναίκα κι Αδελφή,
μόνη σου, αγέρωχη, βουβή,
κρατάς κρυφό τον πόνο σου, 
που θα ‘πρεπε Τιμή
να είναι ολωνών μας
κι η μαύρη σου μαντήλα Σύμβολό μας,

πλάϊ στη Γαλανόλευκη
ακόμα μιά Σημαία Ελληνική.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

 (Πρωτοδημοσιεύθηκε στην 

εφημ. «Αδούλωτη Μάνη»

φύλλο 1-15 Μαϊου 2009)      
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Πανελλαδική γραμμή παροχής συμβουλών σε παιδιά, εφήβους και γονείς

Πώς αμείβεται η 15η Αυγούστου

Διανύουμε ήδη τον Αύγουστο και φτάνει η ημέρα που οι περισσότεροι περιμέ-

νουν να πάνε διακοπές· η Αθήνα αδειάζει  και ο κόσμος γυρίζει στα χωριά του,

ή πάει στα νησιά. 

Η 15η Αυγούστου ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες κατά τις οποίες απαγορεύ-

εται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων

εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεω-

τικές αργίες. 

Φέτος η 15η Αυγούστου συμπίπτει με την ημέρα του Σαββάτου με αποτέλεσμα

να ισχύουν τα εξής: 

Για τους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου ισχύ-

ουν τα εξής: 

1) Επί συστήματος εξαημέρου εργασίας. 

α) οι ημερομίσθιοι που δεν θα απασχοληθούν για λόγους που δεν οφείλονται σ’

αυτούς, θα πάρουν το συνήθως καταβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη ημέρα ημε-

ρομίσθιό τους. 

β) οι επί μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή πέρα από το καταβαλλόμε-

νο μισθό τους. 

2) Επί συστήματος πενθημέρου εργασίας 

Για την βδομάδα από 10 έως 15 Αυγούστου οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν

από Δευτέρα έως Παρασκευή δικαιούνται τα εξής: 

α) οι ημερομίσθιοι, ένα ημερομίσθιο επιπλέον. 

β) οι μισθωτοί δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή πέραν του μισθού τους. 

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου ισχύουν

τα εξής:

α) οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και προσαύξη-

ση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απα-

σχοληθούν. 

β) οι επί μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν και

προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους. 

Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: 

• Δεν υπάρχει θέμα μεταθέσεως της γιορτής σε άλλη μέρα διότι με το άρθρο 7

του ν.1400/83, καταργήθηκαν τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο το-

μέα οι διατάξεις περί μεταθέσεως εορτών- αργιών όταν συμπίπτουν με Κυριακή

ή Σάββατο 

• Εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων όσο και των επί μηνιαίο μισθό κα-

τά την 15η Αυγούστου είναι πέρα των 40 ωρών, οφείλεται εκτός από την προ-

σαύξηση και πρόσθετη αμοιβή λόγω υπερεργασίας κλπ. 

• Το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρί-

σκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν όμως τη μέρα αυτή στις εργάσιμες

μέρες της άδειάς τους. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν θα πάρουν πρό-

σθετο ημερομίσθιο για την αργία, αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν θα προ-

σμετρηθεί η ημέρα της αργίας στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους. 

• Δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο οι μισθωτοί που θα απέχουν από την εργασία

τους για τους δικούς τους λόγους, αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις

Κυριακές και τις αργίες. 

Για το ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η Γκιουλέρ ΖΕΡΕ (Güler Zere) που καταδικάστηκε από το Δικαστήριο Κρατικής Ασφά-

λειας της Μαλάτια, μεταφέρθηκε στις κλειστές φυλακές του Ελμπιστάν. Κατά τη διάρ-

κεια της κράτησής της αρρώστησε από καρκίνο. Αφενός μεν επειδή η νόσος της δια-

γνώσθηκε αργά, αφετέρου όταν διαγνώσθηκε με την αιτιολογία «ότι δεν υπάρχει χώρος

στο τμήμα νοσηλείας των καταδικασθέντων» καθυστέρησε να αρχίσει «η διαδικασία απο-

θεραπείας της» σήμερα η Γκιουλέρ ΖΕΡΕ (Guler Zere) βρίσκεται στα όρια του θανάτου.

Παρά τις εκθέσεις της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας ότι «Η

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑ-

ΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ», αυτή συνεχίζει να είναι

κρατούμενη και να συνεχίζει να δίνει τον αγώνα για τη

ζωή της απομονωμένη στο κελί του τμήματος κρατουμέ-

νων στο νοσοκομείο Μπαλίτζα των Αδάνων.

Μολονότι η Τουρκία υπέγραψε όλες τις διεθνείς Συμβάσεις σχετικά με την υπεράσπιση

των δικαιωμάτων των κρατούμενων/καταδικασθέντων, στις φυλακές οι καταπατήσεις των

δικαιωμάτων και οι θάνατοι συνεχίζονται. 

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των Ανεξάρτητων Οργανώσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώ-

ματα, από το 2000 έως το 2009 από το σύστημα κράτησης στις φυλακές έχασαν τη ζωή

τους 306 άτομα και τώρα νέος στόχος αυτού του συστήματος είναι η κρατούμενη εδώ και

14 χρόνια, 37 χρονη Γκιουλέρ Ζερέ.

Καταπάτηση δικαιωμάτων κρατουμένων

Ο Συνήγορος της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίστηκε με τον Ν.3293/2004.

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σχετικά με τα δικαιώματα της υγείας, πρόνοιας

και κοινωνικής αλληλεγγύης εξετάζει τη νομιμότητα ατομικών διοικητικών πράξεων ή

παραλείψεων φορέων του συστήματος Υγείας, αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα προβλη-

μάτων που αντιμετωπίζει ο χρήστης υπηρεσιών υγείας, όπως: Παροχή ακατάλληλης πε-

ρίθαλψης, άνιση μεταχείρηση και διακρίσεις, μη τήρηση του ιατρικού απορρήτου, θέματα

δημόσιας υγείας κ.α.

Ο Γιάννης Σακέλλης, συνήγορος υγείας και καθηγητής Κοινονικής πολιτικής και οικονο-

μικής, σε συνέντευξη για την υπηρεσία “Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης” που λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη τονίζει: “Έχουμε ως
στόχο να διαμεσολαβήσουμε για την επίλυση ορισμένων προβλημάτων που έχουν οι πο-
λίτες και αφορούν κάποια ζητήματα κακοδιοίκησης, τα οποία ο πολίτης αισθάνεται αδύ-
ναμος να υπερνικήσει. Πρέπει να τονίσω ότι δεν έχουν πάντα δίκιο οι πολίτες. Μερικές
φορές η διοίκηση είναι σύννομη. Υπάρχουν όμως και πολλές περιπτώσεις όπου διαμε-
σολαβούμε, παρεμβαίνουμε προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι πολίτες. Ο Συνήγορος της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί επίσης να
λειτουργήσει συμβουλευτικά προς τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
εφόσον του ζητηθεί από τον υπουργό για ζητήματα που θα μπορούσαν να επιλυθούν με
κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις ή εγκυκλίους. Επιπλέον πέρα από τη διαχείριση ορισμέ-
νων αναφορών που έρχονται εδώ από τους πολίτες, μπορούμε να λειτουργούμε και αυ-
τεπάγγελτα σε πολλές περιπτώσεις, όταν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα σοβαρό
κοινωνικό πρόβλημα.

Ποια είναι η διαδικασία προσφυγής ενός πολίτη στην υπηρεσία

Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Ένας πολίτης μπορεί να υποβάλει ένα αίτημα, μία αναφο-

ρά είτε επί τόπου στα γραφεία (Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα), είτε από το τηλέφωνο (210-

7289600), είτε ακόμη και με fax (210-7292129). 

Συνήγορος Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
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Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιάς Φώ-

καιας Μανώλης Τσαλικίδης τονίζει: Οι
πόρτες της Ευρώπης δε θα ανοίξουν για
την Τουρκία μέσα από προσπάθειες σφε-
τερισμού της ιστορίας άλλων λαών, σε

επιστολή που απέστειλε στην υπουργό

εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη και την

κοινοποίησε στον Υπουργό Πολιτισμού,

Πρέσβη Γαλλίας στην Ελλάδα, Ελληνικό

Προξενείο Μασσαλίας κ.α.

Η παρέμβαση του προέδρου της Φώκαιας

καθώς και άλλων συλλόγων και φορέων

ήταν καθοριστική, αφού η προσπάθεια της

Τουρκίας να προσεγγίσει στο λιμάνι της

Μασσαλίας “|ταξιδεύοντας” με την ελληνι-

κή ιστορία απέτυχε. 

Στην επιστολή του

ο Πρόεδρος της

κοινότητας γράφει

μεταξύ άλλων:

«Πληροφορηθήκα-
με με λύπη και αγα-
νάκτηση ότι στην
Τουρκία ναυπηγή-
θηκε πλοίο – αντί-

γραφο του ονομαστού πλοίου των αρχαί-
ων Ελλήνων Φωκαέων με σκοπό να δια-
σχίσει τη Μεσόγειο, να πλεύσει μέχρι τη
Μασσαλία και από εκεί ακολουθώντας πο-
τάμια διαδρομή  να καταλήξει στο Παρίσι.
Ο σταθμός της Μασσαλίας φυσικά και δεν
επιλέχθηκε τυχαία. Είναι σε όλους γνωστό
ότι η γαλλική πόλη αποτελεί τη σπουδαιό-
τερη από τις πολλές αποικίες των Φωκαέ-
ων στη Μεσόγειο.

Οι πολίτες και η Κοινοτική Αρχή της Πα-
λαιάς Φώκαιας έχουν αποδείξει έμπρακτα

ότι τάσσονται υπέρ της φιλίας των  λαών
και σε κάθε περίπτωση είναι αντίθετοι σε
εθνικιστικές πολιτικές οι οποίες καλλιερ-
γούν το διχασμό. Η προσπάθεια όμως αλ-
λοίωσης της ιστορίας της Φώκαιας και των
προγόνων μας από οποιονδήποτε κι αν
επιχειρείται μας βρίσκει αντίθετους. Είναι
προφανές για μας πως τόσο η κατασκευή
του πλοίου όσο και ο πλους προς τη Μασ-

σαλία συνιστούν οικειοποίηση του παρελ-
θόντος των Φωκιανών, η οποία μπορούμε
να εικάσουμε ποιες σκοπιμότητες εξυπη-
ρετεί. Αισθανόμαστε υποχρεωμένοι λοι-
πόν να προστατεύσουμε την ιστορία μας
από κάθε απόπειρα σφετερισμού και καπη-
λείας.
Προκειμένου να αντικρούσουμε τα όποια
«επιχειρήματα» είναι πιθανόν να επιστρα-
τευτούν από την τουρκική πλευρά, για να
δικαιολογηθεί μια τέτοια ενέργεια, θα
ήταν πολύ διαφωτιστική μια αναδρομή τό-
σο στο απώτερο όσο και στο πρόσφατο
παρελθόν το οποίο είναι αρκετά νωπό στη
μνήμη όλων μας.

Συγκεκριμένα, η μικρασιατική Φώκαια, λι-
μάνι και πόλη της Λυδίας, ιδρύθηκε τον 8ο
αιώνα π.Χ.  από αποίκους της αρχαίας Φω-
κίδας και Αθηναίους, σύμφωνα με την εκ-
δοχή που παραδίδει ο Παυσανίας.

Οι Φωκαείς, δεινοί ποντοπόροι και έμπο-
ροι, επιδόθηκαν με τις γρήγορες πεντηκο-
ντόρους τους σε ταξίδια και δημιούργησαν
μια σειρά αποικίες στον Εύξεινο Πόντο και
στη Μεσόγειο προκειμένου να υποστηρί-
ξουν και να  επεκτείνουν την εμπορική
τους δραστηριότητα. Μια από τις σημαντι-
κότερες υπήρξε η Μασσαλία η οποία ιδρύ-
θηκε γύρω στο 600 π.Χ.. Ακολούθησαν η
Αλαλία, η Ελέα, η Όλβια, το Κάλιαρι, η Νί-
καια, η Αντίπολις, ο Μονοίκου  Λιμήν, η
Μαινάκη, το Ημεροσκοπείον και το Εμπό-
ριον. Η μικρασιατική Φώκαια κυριεύτηκε
από τους Λυδούς και από το 550 π.Χ. έως
το 478 π.Χ. γνώρισε την περσική κυριαρ-
χία. Αργότερα, η πόλη περιήλθε αρχικά
στην αθηναϊκή, εν συνεχεία στη σπαρτια-

τική και τέλος στη μακεδονική σφαίρα
επιρροής, ενώ το 190 π.Χ. άρχισε η περίο-
δος της ρωμαιοκρατίας.
Συνεχίζοντας αυτό το οδοιπορικό στους
αιώνες, βρίσκουμε τη Φώκαια υπό την κυ-
ριαρχία των Γενουατών από το 1275, ενώ
η οθωμανική κατάκτηση συντελείται δυο
χρόνια μετά την Άλωση της Πόλης. Αξίζει
να σημειωθεί ότι το 19ο αιώνα παρατηρεί-

ται μετακίνηση ελληνικών πληθυσμών
στην περιοχή των μικρασιατικών παρα-
λίων. 

Ο 20ος αιώνας  από την ανατολή του ήδη
διαφαίνεται δυσχερής για το ακμαίο πλη-
θυσμιακά και οικονομικά ελληνικό στοιχείο
της Μικράς Ασίας. Οι Φωκιανοί αρχικά το
1914 λόγω των απηνών διωγμών σε βάρος
τους και οριστικά πια μετά την κατάρρευ-
ση του μικρασιατικού μετώπου το 1922
εγκαταλείπουν την πατρίδα τους παίρνο-
ντας το δρόμο της προσφυγιάς.

Μετά τη συνθήκη της Λωζάνης και την

εφαρμογή της οδυνηρής για τους Έλλη-
νες, όπως άλλωστε και για όλους τους λα-
ούς, πρακτικής της υποχρεωτικής ανταλ-
λαγής πληθυσμών, το ελληνικό στοιχείο
απομακρύνεται οριστικά και ανεπιστρεπτί
από τη Φώκαια της Μικράς Ασίας, όπου τε-
λικά εγκαταστάθηκαν Μουλσουμάνοι μέ-
τοικοι είτε από την Ελλάδα είτε από άλλα
σημεία της Τουρκίας.

…Το εύλογο ερώτημα το οποίο προκύπτει
από την ιστορική αναδρομή που προηγή-
θηκε είναι το αν και  πώς τεκμαίρεται το δι-
καίωμα των αρχών και των κατοίκων της,
σήμερα, Τουρκικής Φώκαιας (Φότσα) να
θεωρούν κτήμα τους την ιστορία που
«έγραψαν» Έλληνες κατά την αρχαιότητα,
των οποίων οι μόνοι που μπορούν να  απο-
καλούνται συνεχιστές είναι οι ανά τον κό-
σμο απόγονοί τους. Το κριτήριο αναγνώρι-
σης αυτού του δικαιώματος δεν είναι φυ-
λετικό ή γονιδιακό, αλλά πολιτισμικό. Εί-
ναι η γλώσσα, η παιδεία, η ταυτότητα και η
συνείδηση. 

Οι απόγονοι των ανθρώπων που «έγραψαν»

αυτή τη λαμπρή ιστορία βρίσκονται σήμερα

στην Αττική, στη Χαλκιδική, στη Μασσαλία,

στην Ελέα της Ιταλίας, στο Εμπόριο της

Ισπανίας και αλλού. Σε καμία περίπτωση

όμως δε βρίσκονται στην Τουρκία. 

Μια ιστορική συγκυρία έφερε τον Τουρκικό

λαό σ’ αυτά τα ευλογημένα χώματα. Αυ-
τός ο λαός οφείλει να δείξει σεβασμό
στους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτή
την πόλη και «έγραψαν» τη σπουδαία
ιστορία της. Είναι βέβαιο ότι οι πόρτες της
Ευρώπης δε θα ανοίξουν για την Τουρκία
μέσα από προσπάθειες σφετερισμού της
ιστορίας άλλων λαών».

Η Υπουργός Εξωτερικών

απαντά

Η Υπουργός Εξωτερικών κα. Μπακογιάν-

νη απάντησε στην Κοινότητα Παλαιάς

Φώκαιας ότι κατανοεί και συμμερίζεται

την ευαισθησία τους και ότι έχει διαβε-

βαιώσεις από το Δήμο Μασσαλίας ότι το

τουρκικό  πλοιάριο δε θα γίνει δεκτό με

τιμές στο λιμάνι της Μασσαλίας.

Στην επιστολή της η Υπουργός επισημαί-

νει: «Ο κ. Gaudin, τον οποίο, ως γνωρί-
ζω, είχατε την ευκαιρία να συναντήσετε
το Μάρτιο του τ.ε., υπήρξε ιδιαίτερα ευ-
αίσθητος στις θέσεις μας, μας έχει μάλι-
στα διαβεβαιώσει ότι το τουρκικό  πλοιά-
ριο δε θα γίνει δεκτό με τιμές στην επί-
σημη προβλήτα του λιμένος της Μασσα-
λίας».

Κλείνει δε την επιστολή της επισημαίνο-

ντας: «Η προάσπιση της ιστορικής μας
παράδοσης αποτελεί τιμητικό χρέος
όλων των Ελλήνων και κορυφαία προτε-
ραιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Στον αδιάκοπο και πολυμέτωπο αυτό
αγώνα η ενεργός συνδρομή δραστήριων
Κοινοτήτων, όπως  η δική σας, αποτελεί
πολύτιμο σύμμαχο».
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας δήλωσε ικα-
νοποιημένος από την απάντηση της
Υπουργού Εξωτερικών και τόνισε ότι θα
παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και
σε κάθε περίπτωση θα διαφυλάξουμε και
θα προασπίσουμε την ιστορία της Φώκαι-
ας όπως οφείλουμε».

“Έφαγε πόρτα” η Κυβέλη στη Μασσαλία

“Άτυχος” ήταν ο Τούρκος καθηγητής αρχαιολογίας Χαγιάτ Ερκανάλ που

ήθελε να επαναλάβει το ταξίδι των Ιώνων προς το λιμάνι της Μασσαλίας

με κακέκτυπο-τριήρη, αφού μετά από δυναμική παρέμβαση τοπικών συλ-

λόγων διασποράς Ελλήνων και Αρμενίων απαγορεύτηκε στη τριήρη που

έφερε και Ελληνικό όνομα “Κυβέλη" να δέσει επίσημα στο λιμάνι της Μασ-

σαλίας. 

Για να ηρεμίσουν τα οξυμένα πνεύματα των διαμαρτυρόμενων, ο καπετά-

νιος διατάχθηκε να δέσει σε άγνωστο σημείο, ενώ αργότερα έλαβε άδο-

ξο τέλος και η προγραμματισμένη από τον καθηγητή διάλεξη όταν εισέ-

βαλαν στον χώρο Αρμένιοι φωνάζοντας συνθήματα κατά της Τουρκίας.

Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας Αττικής 

απαντά στις τουρκικές προκλήσεις
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O L. Vedrin επισκέφθηκε την Παλαιά Φώκαια

καλεσμένος του Πρόέδρου της Κοινότητας

Μανώλη Τσαλικίδη, για να παρευρεθεί στην

εκδήλωση «Φώκαια – Μασσαλία, ταξίδι δίχως

τέλος στη Μεσόγειο». 

Στην εκδήλωση (25/7) στο ανοικτό θέατρο της

Π. Φώκαιας, ο Διευθυντής του Μουσείου Ιστο-

ρίας της Μασσαλίας μίλησε για την ίδρυση

της πόλης από τους Αρχαίους Φωκαείς και για

τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ Μασσαλίας

και Φώκαιας, όπως αυτοί προκύπτουν από  τα

αρχαιολογικά ευρήματα που φυλάσσονται

στο Μουσείο. Ένα από τα σημαντικότερα εί-

ναι ένα ξύλινο αλιευτικό πλοίο, το αρχαιότε-

ρο που έχει βρεθεί παγκοσμίως, το οποίο κα-

τασκεύασαν Φωκαείς. Μίλησαν ακόμη: ο ιστο-

ρικός φωτογραφίας και συγγραφέας Χάρης

Γιακουμής με θέμα «Νέες ανακαλύψεις φωτο-

γραφιών στο αρχείο του Felix Sartiaux» και ο

Πρόεδρος  Μανώλης Τσαλικίδης με θέμα

«Φώκαια – 3 χιλιετίες ιστορίας». 

Η βραδιά πλαισιώθηκε μουσικά από τη Σταυ-

ρούλα Μανωλοπούλου στο τραγούδι και τον

Κώστα Μπιλίση στο πιάνο.  

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων, στο χώρο του

λιμανιού, λειτούργησε έκθεση ιστορικών φω-

τογραφιών με τίτλο: «Felix Sartiaux 1913-

1920. Πρόσωπα και τοπία από τη Φώκαια της

Ιωνίας». Εκατοντάδες επισκεπτών είχαν την

ευκαιρία να «γνωρίσουν» την πατρίδα που

άφησαν οι Φωκαείς το 1922. Αξίζει να σημει-

ωθεί ότι το σχόλιο των περισσότερων είχε να

κάνει με την εκπληκτική γεωγραφική ομοιότη-

τα της μικρασιατικής Φώκαιας με την Παλαιά

Φώκαια της Αττικής.

Ο Πρόεδρος Μ. Τσαλικίδης δήλωσε: «Επιθυ-

μούμε  τη σύσφιγξη των σχέσεων τόσο με τη

Μασσαλία, όσο και με τις άλλες

πόλεις-αποικίες των αρχαίων

Φωκαέων στη Μεσόγειο (Ασέα

Βέλια στην Ιταλία, Λ’ Εσκάλα

στην Ισπανία κ.α.) μιας και οι

κοινές καταβολές αποτελούν

εφαλτήριο αφενός για  διαρκείς

και ουσιαστικές πολιτιστικές

ανταλλαγές, αφετέρου για συ-

νεργασία οικονομική και ανα-

πτυξιακή προς όφελος των πολι-

τών μας».

«Όνειρο στο κύμα»

με Παπαδιαμάντη & μουσική παράδοση

Με μια ιδιαίτερη εκδήλωση ξεκίνησαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο φωκαϊκά 2009

της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας. Όσοι βρέθηκαν εκεί (5/7) στον προαύλιο χώρο του Ιε-

ρού Ναού Αγίας Ειρήνης εί-

χαν την ευκαιρία να απολαύ-

σουν τον εξαίρετο λόγο του

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

διανθισμένο με παραδοσιακά

τραγούδια από όλη την Ελ-

λάδα. 

Το διήγημα του σπουδαίου

Έλληνα λογοτέχνη απέδωσε

ο καθηγητής Βυζαντινής και

παραδοσιακής μουσικής Ιορ-

δάνης Κουζηνόπουλος ο

οποίος είχε και την ευθύνη

της διδασκαλίας της χορω-

δίας του Συλλόγου «Αγία Ειρήνη» που ερμήνευσε τα τραγούδια. Τη χορωδία συνόδευσε

με το βιολί του ο Κώστας Γεωργούλης. 

Ήταν μια βραδιά που ο περίβολος του πανέμορφου Ιερού Ναού της Παλαιάς Φώκαιας έδε-

σε απόλυτα τόσο με το λόγο του Παπαδιαμάντη όσο και με τα παραδοσιακά τραγούδια.

Παραδοσιακοί χοροί
Μουσικοχορευτική παράσταση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι θεα-

τές που βρέθηκαν στο ανοικτό θέατρο της Παλαιάς Φώκαιας το βράδυ της Κυ-

ριακής 26 Ιουλίου. 

Χορευτές όλων των ηλικιών από το χορευτικό συγκρότημα του Εξωραϊστικού

και Μορφωτικού Συλλόγου Παλαιάς Φώκαιας «Αγία Ειρήνη»,  παρουσίασαν χο-

ρούς από τη Σάμο, την Κρήτη, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Ρωμυλία, τη Θάσο

και τη Σκιάθο. 

Ο μορφωτικός σύλλογος Αγία Ειρήνη μετρά πάνω από είκοσι χρόνια προσφοράς

στα πολιτιστικά δρώμενα

της περιοχής, με τη διδα-

σκαλία και καθοδήγηση

της καταξιωμένης δασκά-

λας Ευαγγελίας Ιερωνυμά-

κη, που συνεχίζει να χαρί-

ζει στο κοινό βραδιές γε-

μάτες από ελληνικό λαϊκό

πολιτισμό.

Στην εκδήλωση συμμετεί-

χε και η Χορωδία Παραδο-

σιακού Τραγουδιού του Συλλόγου ενώ τους χορευτές συνόδεψαν οι μουσικοί:

Ιορδάνης Κουζηνόπουλος, Ανδρέας Παππάς, Γιώργος Μαρινάκης, Θοδωρής Τα-

σούλας και Αστρινός Ζαχαριουδάκης.

Παρόντες στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μανώλης Τσαλικίδης,

μέλη του κοινοτικού συμβουλίου και εκπρόσωποι συλλόγων.

«ΦΩΚΑΪΚΑ 2009»«ΦΩΚΑΪΚΑ 2009»

ΜΑΣΣΑΛΙΑ, Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΦΩΚΑΕΩΝ

Lauran Vedrin: Διευθυντής του Μουσείου Ιστορίας της Μασσαλίας: «Ακόμα και σήμερα πολλοί αναφέρουν τη Μασσαλία ως

Φώκαια (Focce)» Στιγμιότυπο από τη βραδιά με τον Πρόεδρο (αριστερά) και τον Διευθυντή του μουσείου (δεξιά).
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Μόνο με ραντεβού: Μαρία Ρεκλείτη 6944.288720 - Μάρθα Τσιάνη 6947.800190 

Unforgettable
Ελάτε να 

συνδυάσουμε το

γεγονός και τη 

προσωπικότητα σας 

με το μεράκι και 

τις πρωτότυπες ιδέες μας 

και το αποτέλεσμα θα είναι

απλά... UnforgettableUnforgettable (αξέχαστο)!!!

Parking Σκαφών στο Κίτσι Κορωπίου

Σε κεντρική τοποθεσία, κοντά στην Αγία Μαρίνα και τη Βάρκιζα,

με εύκολη πρόσβαση. Άνετος, φυλασσόμενος χώρος με χαμηλό

κόστος στάθμευσης. Δεχόμαστε σκάφη όλων των μεγεθών.

Προσφορά: Δώρο ο 1ος μήνας parking

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2299-778788 / 6975-467816

Web: www.parking-skafon.com

Μοναδική η βραδιά

της Σοφίας Βόσσου στο Μαρκόπουλο
Μια μαγευτική βραδιά επιφύλασσε η

απαράμιλλη Σοφία Βόσσου, με το μονα-

δικό εύρος φωνής και ταπεραμέντο της,

στους δεκάδες θεατές που παραβρέθη-

καν στις 3 Αυγούστου στο θέατρο Σάρα

στο Μαρκόπουλο. Μαζί της, η πολλά

υποσχόμενη μαθήτριά της, Σοφία Αβρα-

μίδου.

Σε ένα απέριττο σκηνικό που ήθελε να

δώσει έμφαση στην ερμηνεία και όχι να

αναλωθεί σε εντυπωσιασμούς, ένα πιά-

νο, δυο φωνές και κρουστά, πολύ καλό

φωτισμό, «αέρινη» παραγωγή στον ήχο

και φόντο το αυγουστιάτικο φεγγάρι, η

δική μας Σοφία, μας ταξίδεψε με γνω-

στές μεγάλες της επιτυχίες όπως το «φι-

λαράκι», την «άνοιξη», το «κουτσουρά-

κι», καινούργιες συνθέσεις και με αγα-

πημένο ρεπερτόριο άλλων καλλιτεχνών.

Μετά από 30 ολόκληρα χρόνια καριέρας,
συνεργασίες με μια πλειάδα σημαντικών

συνθετών και τραγουδιστών όπως ο Μά-

νος Λοΐζος, ο Δήμος Μούτσης, ο Νότης

Μαυρουδής, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μί-

μης Πλέσσας, ο Γιώργος Κατσαρός, ο

Μάριος Τόκας, η Μαρινέλλα, ο Γρηγόρης

Μπιθικώτσης, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο

Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μανώλης

Λιδάκης, η Μαίρη Λίντα και έχοντας

πραγματοποιήσει εκατοντάδες συναυ-

λίες σε όλη την Ελλάδα, η Σοφία Βόσ-

σου καταφέρνει και παραμένει η καλύτε-

ρη ίσως γυναικεία φωνή των τελευταίων

δεκαετιών στη χώρας μας και ταυτόχρο-

να το φιλαράκι μας. Ένας ανεπανάλη-

πτος συνδυασμός που της χαρίζει την

ανεξάντλητη αγάπη του κοινού όλων

των ηλικιών και εγγυημένη επιτυχία σε

όλα τα είδη ψυχαγωγίας: από τις μουσι-

κές σκηνές, έως το ραδιόφωνο και τα τη-

λεοπτικά show.

Στις 25 Ιουλίου το ζεύγος Κωνσταντά πάντρεψε τον γιό του Γιάν-

νη με την Χριστίνα. Ήταν ένας πλούσιος γάμος που μετά το μυ-

στήριο κατέληξαν στο μουσείο Οίνου όπου έγινε η δεξίωση με πο-

λύ κόσμο και με πολλούς εκπροσώπους από τον πολιτικό κόσμο,

από τους ΟΤΑ και από φορείς της πόλης. 

Ευχόμαστε τα καλύτερα για το ζευγάρι. 

Φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Γάμος εν Παλλήνη της Αν. Αττικής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 10/2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βουλιαγμένης,  Αριθ. Αποφ. 142/2009.   

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης σχετικά με απαγόρευση καύσης πυροτεχνημάτων στο

Δήμο μας από 1ης Ιουλίου μέχρι 31ης Αυγούστου εκάστου έτους.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η του μήνα Ιου-

νίου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ

συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνε-

δριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 5130/11-6-09 έγ-

γραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από

τα μέλη και στον Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα

11 και συγκεκριμένα:

Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Σπ. Πανάς, 3. Π. Καρυώτης, 4.  Κ. Καραγε-

ώργος, 5. Δ. Γεωργουλόπουλος, 6. Π. Κουλουβάρης, 7. Α. Φαρμακίδη, 8.

Θ. Σταμάτης, 9. Μ. Χόβρη-Σίνα, 10. Γ. Καμπάνης, 11. Π. Σκουζής.                          

Απόντες: 1. Δ. Τζιώτης, 2. Σ. Ελευθερίου, 3. Μ. Κακογιαννάκου, 4. Ε.

Σκουλάξενου, 5. Ε. Παναγοπούλου, 6. Ι. Κυριακόπουλος.

Οι οποίοι προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρ-

χου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συ-

ζήτηση το 3ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του

σώματος, το από 16/6/09 υπηρεσιακό σημείωμα του Δημάρχου σχετικά

με απαγόρευση καύσης πυροτεχνημάτων στο Δήμο μας από 1ης Ιουλίου

μέχρι 31ης Αυγούστου εκάστου έτους.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Το από 16/6/09 υπηρεσιακό σημείωμα του Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την απαγόρευση καύσης πυροτεχνημάτων στο Δήμο μας από

1ης Ιουνίου μέχρι 30ης Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και 5.000 € πρόστι-

μο για κάθε παράβαση, για λόγους πυροπροστασίας της πόλης μας.

H απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 142/09 και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ.ΚΟΝΤΟΝΗΣ                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γέρακας 3/8/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 4390

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγι-

σμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για

την «προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος», αρ. προμ. 31/2009, σύμ-

φωνα με την υπ’ αριθμ. 167/2009 απόφαση της Δημ. Επιτρ. ο ενδεικτικός

προϋοπλογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 69.591,20 ευ-

ρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δη-

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 15η Σεπτεμβρίου 2009, ημέ-

ρα Τρίτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11:00 και ώρα λήξης

την 11:30.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικει-

μένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης, δηλαδή 3.479,56 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρα-

καταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπε-

ζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφο-

ρίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ.: 210-6604647, (1ος όροφος) και ώρες 9:00 –

14:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Σπίτια αξιωματικών στην καρδιά του Υμηττού
Ο Σύνδεσμος Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ)

καταγγέλλει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για την

πρόθεση να χτίσει σπίτια για αξιωματικούς στη Β’ ζώνη

Υμηττού. Ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ και δήμαρχος Βύρωνα

Νίκος Χαρδαλιάς και η Αντιπρόεδρος και Αντιδήμαρχος

Καισαριανής, Γωγώ Φιλίππου, γράφουν σε σχετική

ανακοίνωση: 

“Την ίδια στιγμή που το σύνολο των ενεργών πολιτών
μαζί με τους εθελοντές δασοπυροσβέστες δίνουν τον
δικό τους καθημερινό αγώνα για την σωτηρία του Υμητ-
τού,
Την ίδια στιγμή που το σύνολο των δημάρχων – μελών
του ΣΠΑΥ έχουμε αφήσει στην άκρη μικροπολιτικές, μι-
κροπαραταξιακές διαφορές και έχουμε ενώσει δυνά-
μεις για τη σωτηρία του Υμηττού,
Την ίδια στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των κα-
τοίκων των 15 Δήμων-μελών του Συνδέσμου διατρανώ-
νουν την αναγκαιότητα της μετατροπής του Υμηττού

σε Εθνικό Δρυμό και της απομάκρυνσης όλων των
οχλουσών δραστηριοτήτων για τη σωτηρία του τελευ-
ταίου πνεύμονα πρασίνου στην Αττική,
Την ίδια στιγμή που οι μνήμες από τις μεγάλες πυρκα-
γιές – καταστροφές του 1995, του 1998 και του 2007
παραμένουν νωπές όπως και η παρακαταθήκη των τεσ-
σάρων πυροσβεστών και εθελοντών που έπεσαν στο
καθήκον στην προσπάθεια για να σώσουν τον Υμηττό,
Την ίδια στιγμή που έστω με καθυστέρηση πολλών
ετών και αργά βήματα προχωρούν οι διαδικασίες για τη
δημιουργία Δασαρχείου στον Υμηττό και η επικαιροποί-
ηση των δασικών χαρτών ώστε να σταματήσει η αναρ-
χία και η τσιμεντοποίηση του τελευταίου πνεύμονα
πρασίνου στην Αττική,
Αυτή τη στιγμή  επέλεξε η ηγεσία των Ενόπλων Δυνά-
μεων και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης
για να προχωρήσουν στο χτίσιμο 2.000m2 εντός του
ανενεργού σχεδόν στρατοπέδου της πρώην 350 Πτέ-
ρυγας Μάχης (περιοχή Σακέττα), και βέβαια εντός της
Β’ ζώνης Υμηττού, για τη στέγαση των κατώτερων

αξιωματικών της αεροπορίας. Αλήθεια το ΓΕΑ, δεν
μπορούσε πουθενά εντός της Αττικής να χτίσει 36 κα-
τοικίες για τους αξιωματικούς της παρά μόνο στην καρ-
διά του Υμηττού;
Η εν λόγω οικοδομική δραστηριότητα αποτελεί όχι μό-
νο πρόκληση και προσβολή για τους εκατοντάδες εθε-
λοντές δασοπυροσβέστες που καθημερινά αγωνίζονται
έτσι ώστε το δάσος να παραμείνει δάσος αλλά και απο-
καλύπτει την παθογένεια του ελληνικού κράτους που
αρνείται να προχωρήσει στην απομάκρυνση των βενζι-
νάδικων, των τσιμεντάδικων και των εμπορικών δρα-
στηριοτήτων από την καρδιά του βουνού.
Η Εκτελεστική Επιτροπή και το Δ.Σ. του ΣΠΑΥ καταγ-
γέλουμε ως απαράδεκτο το νέο ατόπημα της ελληνικής
πολιτείας  και απαιτούμε την άμεση παρέμβαση του
Υπουργού Εθνικής Αμύνης για την παύση κάθε οικοδο-
μικής δραστηριότητας και την απόδοση του χώρου στο
φυσικό του περιβάλλον.
Ξεκαθαρίζουμε με απόλυτη αίσθηση της ευθύνης μας
ότι η οποιαδήποτε συνέχιση των οικοδομικών εργασιών
όχι μόνο θα απαντηθεί με κάθε μέσο από τους ενερ-
γούς πολίτες των 15 Δήμων – μελών του ΣΠΑΥ αλλά θα
σηματοδοτήσει την οριστική ρήξη μας με την πολιτεία
και την έναρξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων για την
απομάκρυνση όλων των στρατοπέδων και οχλουσών
δραστηριοτήτων από το βουνό. 
Επιτέλους τέλος!”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΗ 4/8/09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9555

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βάρης

Διακηρύσσει ότι

Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο

επιλογής την συμφερότερη παροχή υπηρεσίας για το έργο: «ΚΑΘΑΡΙ-

ΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕ-

ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ Της ΟΜΑΛΗΣ & ΑΠΡΟΣΚΟ-

ΠΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΚΑΘΩς ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού

45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 Αυγούστου 2009 – ημέρα Τρίτη και

ώρα 10:00π.μ. (Λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Βάρης στη

Βάρη ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι για την εκτέ-

λεση της προμήθειας.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού με επι-

στολή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Π.&Δ. ή αναγνωρισμένης τράπεζας πο-

σού 757,00 ευρώ (άρθρο 6 Διακήρυξης).

Αναλυτική διακήρυξη και τεύχη της μελέτης καθώς και άλλες πληροφο-

ρίες δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης μέχρι και την

13/08/09 τις εργάσιμες Δευτέρα – Πέμπτη κατά τις ώρες 8:00 – 12:00.

Πληροφορίες κος Βασιλειάδης Ιορδάνης τηλ. 213-2030.421

Είναι υποχρεωτική η παραλαβή της διακήρυξης. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,

(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ)

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

1. Η Κοινότητα Αφιδνών, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο

Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Κοινότητας Αφιδ-

νών με προεκτιμώμενη αμοιβή 95.105,57€ ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

α) κατηγορία 01 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες) ή Κατηγορία 02

(Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή

43.378,00€.

β) κατηγορία 20 (Γεωλογικές Μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή

31.783,58€.

γ) κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή

19.944,00€.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φα-

κέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ, 25ης

ΜΑΡΤΙΟΥ 6, 19014, ΑΦΙΔΝΕΣ) μέχρι τις 10/09/2009.

Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ

τύπου Α.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2295023611, FAX επικοινωνίας 22950-22227

αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Δημήτρης Μπλάνας.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η

18/09/2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονω-

μένοι ή σε κοινοπραξία - σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετη-

τών - Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της

μελέτης, ήτοι:

αα) τάξη Γ στην κατηγορία 01, ή τάξεις Γ ή Δ στην κατηγορία 02, όπως

προκύπτει και με την υπ. αρ. 4202/1-10-08 γνωμοδότηση, πρακτικό 12ης

συνεδρίας 25-09-2008, του Περιφ. Συμβουλίου Δημ. Έργων σύμφωνα με

το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 3316/2005

ββ) τάξη Β, στην κατηγορία 20

γγ) τάξεις Α ή Β, στην κατηγορία 27,

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:

για την κατηγορία μελέτης 01 ή 02 τουλάχιστον, 1 στέλεχος με δωδεκαετή εμπειρία,

γιατ ην κατηγορία μελέτης 20 τουλάχιστον, 1 στέλεχος με οκταετή εμπειρία,

για την κατηγορία μελέτης 27 τουλάχιστον, 1 στέλεχος με οκταετή εμπειρία. 

6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι 15 μήνες.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 1.902,50 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 8 μηνών, μετά την

ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών εί-

ναι 6 μήνες. 

8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της “πλέον συμφέρου-

σας από οικονομική άποψη προσφοράς”, σύμφωνα με την παρ.4 του άρ-

θρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονο-

μικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βά-

σει των άρθρων 18, 19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται

στο άρθρο 23 της προκήρυξης. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη

Αρχή ήτοι το Κοινοτικό Συμβούλιο Κοινότητας Αφιδνών. 

Ημερομηνία 27-07-2009

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Ζουγανέλης Αλέξανδρος

α/α

ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ
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ΠΕΝΤΕ ΘΑΛΑΣΣΕΣ 

ΜΑΚΡΙΑ
ΙΑΝ ΛΙΔΑΚΗΣ

Mυθιστόρημα

Χανιά, 1962: Ένα νεογέννητο βρέφος
εγκαταλείπεται χωρίς όνομα στο ορ-
φανοτροφείο.
Νέα Υόρκη, Νοέμβριος 2002: Οι μυστι-
κές υπηρεσίες αναθέτουν στον Ελλη-
νοαμερικανό πράκτορα και στρατιωτι-
κό γιατρό, Ιδομενέα Μόρισον, να με-
ταβεί στα Χανιά, με σκοπό να φέρει
πίσω στην Αμερική τον Έλληνα επι-
στήμονα, Ιωσήφ Βεργίτση, που έχει
διαφύγει μαζί με το πολύτιμο ερευνη-
τικό υλικό του.
Ο Μόρισον, θα ταξιδέψει στα Χανιά,
στην Κωνσταντινούπολη και στο Αϊ-
βαλί, στα βήματα του μυστηριώδη
άντρα που, όπως ανακαλύπτει, τον
ενώνουν μαζί του δεσμοί αίματος.
Στα Χανιά μια «μυθική» γυναίκα θα
αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο
ο Μόρισον βλέπει τον έρωτα και τον
κόσμο.
Πέντε θάλασσες μακριά, μια ηλικιωμέ-
νη γυναίκα, θα αντιμετωπίσει για πρώ-
τη φορά, έπειτα από σαράντα χρόνια,
τον γιο που κάποτε εγκατέλειψε...

Εκδόσεις: Στάμος Στίνης

–––––––

Όταν ήμουν δάσκαλος
Ιωάννης Κονδυλάκης

Πεζογράφος και δημοσιογράφος,

εκπρόσωπος του ηθογραφικού

διηγήματος, ο Ιωάννης Κονδυλά-

κης περιγράφει με μοναδικό τρό-

πο την ιστορία ενός μορφωμένου

ανθρώπου, που αναλαμβάνει τυ-

χαία και με ελαφρά τη καρδία το

ρόλο του δασκάλου σε ένα ορει-

νό χωριό της Κρήτης. Κύριο μέλη-

μά του, πρωταρχικά, είναι το κυ-

νήγι στα κοντινά δάση της περιο-

χής, στη συνέχεια όμως τον κερ-

δίζει εξ ολοκλήρου το επάγγελμά

του. Ένα βιβλίο στο οποίο, με χι-

ουμοριστικό τρόπο, διαφαίνονται

τα πρώτα σημάδια της παιδαγωγι-

κής μεθόδου που εφαρμόστηκε

στο νεοσύστατο ελληνικό κρά-

τος. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Εμπειρία - Εκδοτική

e-mail: info@empiria.gr

–––––––

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ
Γιαννης Παπαγιάννης

Ένας προαναγγελθείς θάνατος κι

ένας πραγματικός φόνος. 

Ένας συγγραφέας που συνθέτει

το βιβλίο που πρωταγωνιστεί.

Πόσο μακριά μπορεί να οδηγήσει

ο έρωτας και το πάθος;

Τι θα συμβεί όταν τέσσερις άν-

θρωποι έχουν χάσει την επικοινω-

νία τους, τόσο που κι οι λέξεις

έχουν χάσει το νόημά τους; Άρα-

γε θα κατορθώσουν να σωθούν

όσοι μπορούν ακόμη να μιλήσουν;

Ποιος θα κερδίσει και ποιος θα

χάσει; 

Εννέα πρόσωπα σε μια παράξενη,

εφιαλτική αλλά όχι αδιέξοδη

ιστορία...

Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη

Εκδόσεις Ψυχογιός

–––––––

Ήδη νεκρός

[Already Dead]
Charlie Huston

Μετάφραση: Νίκος Ρούσσος

Ο Τζο Πιτ μένει σ’ ένα Μανχάταν

γεμάτο Βρυκόλακες. Δεν έχει

ενταχθεί σε καμιά από τις Φα-

τρίες που κάνουν κουμάντο στον

κόσμο των απέθαντων. Όμως

όταν η πιο ισχυρή Φατρία, ο Συνα-

σπισμός, του αναθέτει να βρει το

εξαφανισμένο κοριτσάκι μιας

πλούσιας κυρίας, τα πράγματα

πάνε κατά διαόλου: αναρχικοί

Βρυκόλακες του πουλάνε ζοριλί-

κι, μια σέκτα θεοπάλαβων Βρυκο-

λάκων τον βάζει στο μάτι και τα

Ψόφια, ζωντανοί-νεκροί μολυ-

σμένοι από το Βακτηρίδιο, αρχί-

ζουν να κυκλοφορούν στους δρό-

μους της Άλφαμπετ Σίτι. Κι ο Τζο

Πιτ πρέπει να βρει το κοριτσάκι

προτού ανατείλει ο ήλιος.

Εκδόσεις ΟΞΥ

–––––––

Ο μαύρος γάτος

& άλλες ιστορίες τρόμου

Απόδοση: Ζέφη Κόλια

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009:

Στο Νεκροταφείο Westminster

Church της Βαλτιμόρης λαμβάνει

χώρα ένα birthday party για την

επέτειο των 200 χρόνων από τη

γέννηση του αινιγματικού αριστο-

τέχνη του μακάβριου, του αμερι-

κανού συγγραφέα, ποιητή και κρι-

τικού Έντγκαρ Άλαν Πόε. 

Δίπλα στον τάφο του, φρουρός,

ένας Μαύρος Γάτος. 

Ο σκοτεινός κόσμος του Έντγκαρ

Άλαν Πόε, μέσα από τρία διηγή-

ματα:

Ο Μαύρος Γάτος Εμβληματικό έρ-

γο του Πόε, το παραλήρημα ενός

ανθρώπου που – όπως ο ίδιος ο

συγγραφέας – κυριαρχείται από

τον δαίμονα του ποτού…

Ο λάκκος και το εκκρεμές Ένα

έργο για τον μη θάνατο, για τη

νοσηρή αγωνία του μυαλού όχι

τόσο μήπως δει φρικτά πράγματα,

αλλά μήπως το τίποτα ξαφνικά

αντικρύσει…

Η πρόωρη ταφή και οι απέθαντοι

νεκροί, αυτοί που θάβονται ενώ

ακόμα δεν έχουν πεθάνει… 

–––––––

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΗΣ

ΑΡΙΑΔΝΗΣ

ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΛΛΙΑΓΚΑΣ

Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα

για τους άγνωστους βίους που κι-

νούνται αθόρυβα δίπλα μας.

Η Αριάδνη είναι γλύπτρια, τελειό-

φοιτη της Σχολής Καλών Τεχνών,

και πρέπει σύντομα να παραδώσει

την πτυχιακή της. Ο χρόνος την

πιέζει και ο πρόσφατος χωρισμός

της με τον Κωστή θολώνει ακόμα

περισσότερο την κρίση της...

–––––––

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ 

Η επιστήμη στην υπηρεσία

των εταιρειών 
Sheldon Rampton και 

ο John Stauber

Μετάφραση: Κασσιανή Μπουλούκου

Αγοράσατε ποτέ ένα προϊόν επει-

δή ακούσατε στην τηλεόραση ότι

κάνει θαύματα; Τα τηλεοπτικά ρε-

πορτάζ για την ανακάλυψη νέων

φαρμάκων σάς γεμίζουν ελπίδες

και αισιοδοξία;

Ο Sheldon Rampton και ο John

Stauber αποκαλύπτουν τους πα-

γκόσμιους μηχανισμούς πίσω από

τη χειραγώγηση των επιλογών

μας, τον έλεγχο της κοινής γνώ-

μης και του καταναλωτικού κοι-

νού. 

Β ιβλία για όλους!

Μη φεύγεις
Μπίλλι Ρόζεν – Μάκης Τσίτας

ΠΑΙΔΙΚΟ

H Μπίλλι Ρόζεν κι ένας γνωστός

συγγραφέας της νεότερης γε-

νιάς, ο Μάκης Τσίτας συνεργά-

στηκαν για τη συγγραφή του βι-

βλίου για παιδιά «Μη φεύγεις».
Ο Αλέξης αγαπάει πολύ τη γιαγιά
του. Και η γιαγιά αγαπάει πολύ τον
Αλέξη.
Σήμερα ήρθε πάλι να τον δει κι εκεί-
νος είναι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό.
Γιατί πάντα περνάνε πολύ όμορφα οι
δυο τους. Κουβεντιάζουν, παίζουν με
τα αυτοκινητάκια, πηγαίνουν στην
παιδική χαρά και στο σινεμά. Κάποια
στιγμή η γιαγιά πρέπει να φύγει.
Όμως ο Αλέξης δε θέλει…

Η γνωστή συγγραφέας και κριτικός
παιδικής λογοτεχνίας λέει (Ελευθε-
ροτυπία 20/02/2009) για το βιβλίο
«Πράγματα σημαντικά, γραμμένα
απλά και καθαρά, αισθήματα μεγάλα,
εκφρασμένα με σεμνότητα και γλυ-
κύτητα, όπως ταιριάζει σε όλα τα
πραγματικά ωραία και ακριβά. Και μια
σχέση βαθιά και ιερή, αυτή η ευλογη-
μένη και αείφυλλη σχέση γιαγιάς και
εγγονιού»...

Eικονογράφηση Ελίζα Βαβούρη

Εκδόσεις Ψυχογιός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9)

ΤΜΗΜΑ Α΄

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./ Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9)

-Τμήμα Α εκθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημο-

σίων Έργων, δηλαδή του Ν. 3669/08, την Απόφαση έγκρισης διάθεσης πί-

στωσης Δ9 /οικ/11531/19-06-2009/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε., σε δημόσιο μει-

οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προ-

σφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν. 3669/08) την

εκτέλεση του έργου Κ04/09: «Βελτίωση του οδικού τμήματος Κόμβος Ιπ-

πικού Κέντρου - Καλύβια - Λαγονήσι - Ανάβυσσος», προϋπολογισμού:

28.000.000,00 €.

Στον προϋπολογισμό οι εργασίες με ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα, αμοιβές με-

λετών, δαπάνη ασφάλτου και απολογιστικά ανέρχονται σε 22.886.829,53 €

(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και το έργο ανήκει στη κατηγορία των έρ-

γων Οδοποιΐας.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις   22 / 09 / 2009 ημέρα

Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα

γραφεία της Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210.909 41 45

και telefax: 210.92.19.945).

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρο-

νται στην εισαγωγή της παρούσας: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη-

ρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Πέμπτη και

Έκτη τάξη για έργα κατηγορίας οδοποιίας ανεξάρτητα από την έδρα

τους,είτε  

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρω-

παϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την

συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι-

σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-

γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε

τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώ-

ου Μ.Ε.Ε.Π., είτε 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-

σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι

έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και

ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων

α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του

άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και

υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινο-

πρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κα-

τηγορίας

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε 457.737,00 €

και έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον εννέα μηνών και τριάντα ημερών σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη του έργου  και τις υπόλοιπες ισχύ-

ουσες διατάξεις. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρε-

σία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύ-

ριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1,

1.2 και 1.3 της Διακήρυξης του έργου) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης

κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.  

Τμήμα του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου θα υλοποιηθεί

από πόρους του Γ΄ ΚΠΣ. Το τμήμα του έργου που θα υλοποιηθεί στα πλαί-

σια του Γ΄ΚΠΣ θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ε.Τ.Π.Α. με ποσοστό

74,57% μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΟΑΛΑΑ , μέτρο 3.4 και η

σύμβαση που θα ανατεθεί θα χρηματοδοτηθεί από το ενάριθμο έργο

2009ΣΕ 06830000 της Σ.Α.Ε. 068/3 του  Π.Δ.Ε  και υπόκειται στις κρατή-

σεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κρά-

τησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-

93). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Δ/νση Οδικών Έργων

Περιφέρειας Αττικής (Δ9).

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης,  καθώς και έντυπα προσφοράς και  πε-

ρισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα

Α, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα 1ος όροφος, και από ώρα 9.30 π.μ. έως

14.00 μ.μ., είτε αφού καταβληθούν 40 € στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Αρ. Λογ/σμού 137/54054081 υπέρ Δ/νσης Δ9/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ, είτε με

αναπαραγωγή αυτών με μέριμνα των ενδιαφερομένων, μέχρι και την  17 /

09 / 2009, ημέρα Πέμπτη.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοι-

νωνίας – ενημέρωσης των υποψηφίων με e-mail και FAX.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δη-

μοπρασίας δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Δ.Ε.:

www.ggde.gr στην ενότητα: Πολίτης – Προκηρύξεις. 

Καλλιθέα  04 / 08 / 2009       

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ9

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 8/2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βουλιαγμένης,  Αριθ. Αποφ. 129/2009.   

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 70/09 απόφασης του Δ.Σ που αφορά τα

μέτρα πυροπροστασίας του Δήμου μας.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η  του μήνα

Mαϊου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ συ-

νήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνεδριάσε-

ων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 3924/12-5-09 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέ-

λη και στον Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα

12 και συγκεκριμένα:

Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Σπ. Πανάς, 3. Π. Καρυώτης, 4.  Κ. Καραγε-

ώργος, 5. Ε. Σκουλάξενου, 6. Γ. Καμπάνης, 7. Α. Φαρμακίδη, 8. Π. Κου-

λουβάρης, 9. Μ. Χόβρη-Σίνα, 10. Ε. Παναγοπούλου, 11. Θ. Σταμάτης, 12.

Δ. Γεωργουλόπουλος.

Απόντες: 1. Δ. Τζιώτης, 2. Σ. Ελευθερίου, 3. Μ. Κακογιαννάκου, 4. Π.

Σκουζής, 5. Ι. Κυριακόπουλος.

Οι οποίοι προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρ-

χου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.    

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συ-

ζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώμα-

τος, την ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 70/09 απόφασης του Δ.Σ που

αφορά τα μέτρα πυροπροστασίας του Δήμου μας.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Την υπ΄αριθμ. 60/09 απόφαση της Δ.Ε.

2. Την προγενέστερη με αριθμ. 70/09 απόφαση του Δ.Σ.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει:

ί) Την προμελέτη εγκατάστασης δασοπροστασίας στο Καβούρι Βουλιαγ-

μένης.

ίί) Την φύλαξη των πευκόφυτων κοινόχρηστων χώρων από τους προσευ-

χόμενους επισκέπτες και οχήματα του Δήμου μας, ως ακολούθως:

Τα επικίνδυνα και προστατευόμενα σημεία θα είναι τα εξής:

1) Λόφος Εθνικής Ενότητας (ΛΟΚ):

- Είσοδος χωματόδρομου από Κρόνου.

- Είσοδος από Καβουρίου (πλησίον Λεωφόρου)

- Είσοδος προς μνημείο Λ.Ο.Κ

2) Λόφος Αλεξ. Παπαναστασίου: 

- Είσοδος προς κοινόχρηστο χώρο (έναντι γηπέδου)

3) Μεγάλο Καβούρι:

-Κάθοδος προς όρμο Νηρηϊδων (Βάκχου)

- Οδός Αύρας

- Οδός Ακτής

- Αυγής (προς Ζεφείρου) – δύο σημεία

-Αυγής (προς χώρο εγκαταστάσεων Ορφανοτροφείου)

- Καβουρίου (από Πυροφυλάκειο και μετά)

4) Κεντρική Βουλιαγμένη:

- Είσοδοι προς πευκόφυτο χώρο παρά την οδό Μαυρολέοντος προβολή

Αμαρυλλίδος)

- Παραλιακή Αθηνών, Ιάσωνος, Δαιδάλου, Διονύσου ως Παναγούλη,

Ήρας και Διός

5) Περιοχή Νεκροταφείου:

- Προσβάσεις προς λόφο Φασκομηλιάς

ίίί) Tην λήψη των παρακάτω μέτρων:

1. Υποχρεωτική εγκατάσταση σύγχρονου δικτύου πυρόσβεσης από τους

ιδιώτες που διαθέτουν ακίνητα που εφάπτονται σε πευκόφυτες εκτάσεις.

2. Μέχρι 30-4 κάθε χρόνου θα διενεργείται έλεγχος των δικτύων πυρό-

σβεσης από Επιτροπή αποτελούμενη εκπροσώπους της Δ/νσης ΤΥΔΒ και

του Τμήματος Πρασίνου.

3. Ειδικά οι ιδιώτες των οποίων τα ακίνητα εφάπτονται με κοινόχρηστες

περιοχές ή περιοχές χαρακτηρισμένες ως αστικό πράσινο στην περιοχή

Καβουρίου, υποχρεούνται να εγκαταστήσουν δίκτυο πυρόσβεσης με εμ-

βέλεια κάλυψης 50 μέτρων περιμετρικά των ιδιοκτησιών τους.

4. Επιβολή διοικητικού προστίμου από 1.000 € - 5.000 €/ ανά ιδιοκτησία

για εντοπισμό βλαβών από δίκτυο πυρόσβεσης που δεν έχει επισκευα-

σθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

5. Επιβολή διοικητικού προστίμου από 10.000 € - 20.000 €/ανά ιδιοκτη-

σία για μη εγκατάσταση σύγχρονου δικτύου πυρόσβεσης.

6. Υποχρεωτικός καθαρισμός-αποψίλωση από τους ιδιοκτήτες ακινήτων

που γειτνιάζουν με κοινόχρηστο πράσινο, πενήντα μέτρα κοινόχρηστου

χώρου περιμετρικά της ιδιοκτησίας τους.  

7. Επιβολή διοικητικού προστίμου από 1.000-5.000 €/ανά ιδιοκτησία για

μη καθαρισμό-αποψίλωση πενήντα μέτρα κοινόχρηστου χώρου περιμε-

τρικά της ιδιοκτησίας τους.

H απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 129/09 και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 5/2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βουλιαγμένης,  Αριθ. Αποφ. 70/2009.   

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης σχετικά με μέτρα πυροπροστασίας του Δήμου μας.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η του μήνα Μαρ-

τίου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ συ-

νήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνεδριάσε-

ων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 1544/24-2-09 έγγραφη πρό-

σκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη και

στον Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα

13 και συγκεκριμένα:

Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Σπ. Πανάς, 3. Π. Καρυώτης, 4.  Κ. Καραγε-

ώργος, 5. Ε. Σκουλάξενου, 6. Μ. Κακογιαννάκου, 7. Α. Φαρμακίδη, 8. Π.

Σκουζής, 9. Μ. Χόβρη-Σίνα, 10. Γ. Καμπάνης, 11. Δ. Γεωργουλόπους, 12.

Π. Κουλουβάρης, 13. Θ. Σταμάτης.

Απόντες: 1. Δ. Τζιώτης, 2. Σ. Ελευθερίου, 3. Ε. Παναγοπούλου, 4. Ι. Κυ-

ριακόπουλος.

Οι οποίοι προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρ-

χου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.    

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συ-

ζήτηση το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώμα-

τος, την λήψη μέτρων-δράσεων για την προστασία του πρασίνου και την

αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών του Δήμου μας.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Το από 24/9/08 υπηρεσιακό σημείωμα του Δημάρχου.

2. Την προγενέστερη με αριθμ. 95/08 απόφαση του Δ.Σ

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει:

ί) Την προμελέτη εγκατάστασης δασοπροστασίας στο Καβούρι Βουλιαγ-

μένης.

ίί) Την φύλαξη των πευκόφυτων κοινόχρηστων χώρων από τους προσευ-

χόμενους επισκέπτες και οχήματα του Δήμου μας, ως ακολούθως:

Τα επικίνδυνα και προστατευόμενα σημεία θα είναι τα εξής:

1) Λόφος Εθνικής Ενότητας (ΛΟΚ):

- Είσοδος χωματόδρομου από Κρόνου.

- Είσοδος από Καβουρίου (πλησίον Λεωφόρου)

- Είσοδος προς μνημείο Λ.Ο.Κ

2) Λόφος Αλεξ. Παπαναστασίου: 

- Είσοδος προς κοινόχρηστο χώρο (έναντι γηπέδου)

3) Μεγάλο Καβούρι:

-Κάθοδος προς όρμο Νηρηϊδων (Βάκχου)

- Οδός Αύρας

- Οδός Ακτής

- Αυγής (προς Ζεφείρου) – δύο σημεία

-Αυγής (προς χώρο εγκαταστάσεων Ορφανοτροφείου)

4) Κεντρική Βουλιαγμένη:

- Είσοδοι προς πευκόφυτο χώρο παρά την οδό Μαυρολέοντος προβολή

Αμαρυλλίδος)

- Παραλιακή Αθηνών, Ιάσωνος, Δαιδάλου, Διονύσου ως Παναγούλη, Ήρας

και Διός

5) Περιοχή Νεκροταφείου:

- Προσβάσεις προς λόφο Φασκομηλιάς

ίίί) Tην λήψη των παρακάτω μέτρων:

1. Υποχρεωτική εγκατάσταση σύγχρονου δικτύου πυρόσβεσης από τους

ιδιώτες που διαθέτουν σπίτια κοντά σε πευκόφυτες εκτάσεις.

2. Μέχρι 30-4 κάθε χρόνου θα διενεργείται έλεγχος των δικτύων πυρό-

σβεσης από Επιτροπή αποτελούμενη εκπροσώπους της Δ/νσης ΤΥΔΒ και

του Τμήματος Πρασίνου.

3. Ειδικά οι ιδιώτες των οποίων τα ακίνητα εφάπτονται με κοινόχρηστες

περιοχές ή περιοχές χαρακτηρισμένες ως αστικό πράσινο στην περιοχή

Καβουρίου, υποχρεούνται να εγκαταστήσουν δίκτυο πυρόσβεσης με εμ-

βέλεια κάλυψης 50 μέτρων περιμετρικά των ιδιοκτησιών τους.

4. Επιβολή διοικητικού προστίμου από 1.000 € - 5.000 €/ ανά ιδιοκτησία

για εντοπισμό βλαβών από δίκτυο πυρόσβεσης που δεν έχει επισκευασθεί

από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

5. Επιβολή διοικητικού προστίμου από 10.000 € - 20.000 €/ανά ιδιοκτησία

για μη εγκατάσταση σύγχρονου δικτύου πυρόσβεσης.

6. Υποχρεωτικός καθαρισμός-αποψίλωση από τους ιδιοκτήτες ακινήτων

που γειτνιάζουν με κοινόχρηστο πράσινο, πενήντα μέτρα κοινόχρηστου

χώρου περιμετρικά της ιδιοκτησίας τους.  

7. Επιβολή διοικητικού προστίμου από 1.000-5.000 €/ανά ιδιοκτησία για μη

καθαρισμό-αποψίλωση πενήντα μέτρα κοινόχρηστου χώρου περιμετρικά

της ιδιοκτησίας τους.

H απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 70/09 και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ      

Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΝΟΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Λ. Αθηνών & Ρ. Φεραίου, 19010 ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Τηλ.: 22990 48332, 48289, 48665

FAX: 22990 48653, 48289 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 44.845,11€ (με Φ.Π.Α.)

E-mail: dkalivia@otenet.gr ΧΡΗΣΗ: 2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι-

σμό, με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑ-

ΤΕΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ», προϋπολογισμού 44.845,11 € (συμπεριλαμ-

βανομένου του ΦΠΑ).

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν ανοιχτής δημοπρασίας με

σφραγισμένες προσφορές (αρθρ.4 παρ.2α Ν1418/84 όπως ισχύει σήμερα),

που θα περιλαμβάνουν επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (αρθρ.4 παρ.4β

Ν.1418/84 όπως ισχύει σήμερα), με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβα-

σης τη χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται από τον Ν.3263/2004.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία οικονομική προσφο-

ρά.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. - Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες

στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην ΓΓ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην

Α1, Α2 & 1η τάξη καθώς και οποιαδήποτε άλλη τάξη που μπορεί να συμμε-

τέχει σύμφωνα με το αρθρ.16 του Ν.1418/84, όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει σήμερα, για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

β. - Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊ-

κής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από

κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις

(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρού-

νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγ-

γεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα-

λούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.

γ. - Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη στα

οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,

εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρα-

τούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων

(α), (β) και (γ) σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους

του αρθρ.2 παρ.7 του Π.Δ. 609/85 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) υπό

τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμ-

μετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων

κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ.3 του

αρθ.2 του Π.Δ. 609/85. Κατηγορίες εργασιών με ποσοστό κάτω του 10%

του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον

δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα-

λύτερης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1, Α2 ή

1η τάξη καθώς και οποιαδήποτε άλλη τάξη που μπορεί να συμμετέχει σύμ-

φωνα με το αρθρ.16 του Ν. 1418/84, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σή-

μερα, για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 άρθρο 16 του

Ν. 1418/84 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως ισχύει σήμερα.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος

ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες

διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς

για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα

στο αρθρ.6 της διακήρυξης και όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα συ-

νταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη μετά-

φραση στα ελληνικά.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25.08.2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) και σύμφωνα με το άρθρο 18 της δια-

κήρυξης και το άρθρ.3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα γραφεία του Δήμου Κα-

λυβίων που βρίσκονται στη Λεωφ. Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια

Αττικής, μπροστά σε επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος Καλυβίων Αττι-

κής στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές

τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερ-

θείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά,

θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η προϊ-

σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του

διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επα-

ναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη

του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν

εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή

τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το δια-

γωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Καλυβίων Αττικής.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι

(120) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε επτακόσια πε-

νήντα τρία ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (753,69€) δηλ. 2% επί του προϋ-

πολογισμού του έργου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή,

γραμμένη στα ελληνικά, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα

με τους όρους του αρθρ.23 παρ.1 του Π.Δ.609/85 και πρέπει να απευθύνε-

ται προς το ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και να βεβαιώνεται με

την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ-

ΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Η ως άνω εγγυητική συμμετοχής δε γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μι-

κρότερο των διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών από την ημε-

ρομηνία δημοπράτησης (αρθρ.23 παρ.2 & 3 Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει).

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους δια-

γωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5

παρ. 2 της διακήρυξης με τα στοιχεία  (2, 4, 5, 6, 7 & 8) διατίθενται, όλες

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του Δήμου που βρίσκονται

στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους εφόσον αυτά ζη-

τηθούν τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξα-

γωγής του διαγωνισμού και χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης

εργάσιμης ημέρας από την υποβολή αίτησης χορήγησής τους.

Για τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων για τους αλλοδαπούς υποψήφι-

ους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ. 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.

Για τη χορήγηση των τευχών θα καταβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο το

ποσό των είκοσι (20.00) €.

Ο Δήμαρχος

α.α.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΓΙΑΝΝΗ

Αντιδήμαρχος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠ/ΘΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΝΟΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΣΟΥΝΙΟΥ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ

& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Λ. Αθηνών & Ρ. Φεραίου, 19010 ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Τηλ.: 22990 48332, 48289, 48665

FAX: 22990 48653, 48289 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 44.894,68€ (με Φ.Π.Α.)

E-mail: dkalivia@otenet.gr ΧΡΗΣΗ: 2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι-

σμό, με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΥ-

ΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ης ΟΚΤΩ-

ΒΡΙΟΥ, ΣΟΥΝΙΟΥ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΚΑΛΥΒΙΩΝ», προϋπολογι-

σμού 44.894,68 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν ανοιχτής δημοπρασίας με

σφραγισμένες προσφορές (αρθρ.4 παρ.2α Ν1418/84 όπως ισχύει σήμερα),

που θα περιλαμβάνουν επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (αρθρ.4 παρ.4β

Ν.1418/84 όπως ισχύει σήμερα), με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβα-

σης τη χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται από τον Ν.3263/2004.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία οικονομική προσφο-

ρά.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. - Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες

στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην ΓΓ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην

Α1, Α2 & 1η τάξη καθώς και οποιαδήποτε άλλη τάξη που μπορεί να συμμε-

τέχει σύμφωνα με το αρθρ.16 του Ν.1418/84, όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει σήμερα, για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

β. - Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊ-

κής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από

κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις

(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρού-

νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγ-

γεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα-

λούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.

γ. - Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη στα

οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,

εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρα-

τούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων

(α), (β) και (γ) σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους

του αρθρ.2 παρ.7 του Π.Δ. 609/85 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) υπό

τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμ-

μετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων

κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ.3 του

αρθ.2 του Π.Δ. 609/85. Κατηγορίες εργασιών με ποσοστό κάτω του 10%

του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον

δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα-

λύτερης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1, Α2 ή

1η τάξη καθώς και οποιαδήποτε άλλη τάξη που μπορεί να συμμετέχει σύμ-

φωνα με το αρθρ.16 του Ν. 1418/84, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σή-

μερα, για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 άρθρο 16 του

Ν. 1418/84 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως ισχύει σήμερα.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος

ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες

διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς

για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα

στο αρθρ.6 της διακήρυξης και όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα συ-

νταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη μετά-

φραση στα ελληνικά.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25.08.2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) και σύμφωνα με το άρθρο 18 της δια-

κήρυξης και το άρθρ.3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα γραφεία του Δήμου Κα-

λυβίων που βρίσκονται στη Λεωφ. Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια

Αττικής, μπροστά σε επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος Καλυβίων Αττι-

κής στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές

τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερ-

θείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά,

θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η προϊ-

σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του

διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επα-

ναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη

του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν

εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή

τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το δια-

γωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Καλυβίων Αττικής.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90)

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε επτακόσια πε-

νήντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (755,25€) δηλ. 2% επί του προ-

ϋπολογισμού του έργου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστο-

λή, γραμμένη στα ελληνικά, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους σύμ-

φωνα με τους όρους του αρθρ.23 παρ.1 του Π.Δ.609/85 και πρέπει να

απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και να βεβαιώ-

νεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθη-

κών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του

ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Η ως άνω εγγυητική συμμετοχής δε γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μι-

κρότερο των διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών από την ημε-

ρομηνία δημοπράτησης (αρθρ.23 παρ.2 & 3 Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει).

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους δια-

γωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5

παρ. 2 της διακήρυξης με τα στοιχεία  (2, 4, 5, 6, 7 & 8) διατίθενται, όλες

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του Δήμου που βρίσκονται

στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους εφόσον αυτά ζη-

τηθούν τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξα-

γωγής του διαγωνισμού και χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης

εργάσιμης ημέρας από την υποβολή αίτησης χορήγησής τους.

Για τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων για τους αλλοδαπούς υποψήφι-

ους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ. 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.

Για τη χορήγηση των τευχών θα καταβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο το

ποσό των είκοσι (20.00) €.

Ο Δήμαρχος

α.α.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΓΙΑΝΝΗ

Αντιδήμαρχος

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΡΓΟ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΠΥΚΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ/ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 28 ΚΑΙ Κ. ΠΛΕΙΩΝΗ Λαύριο 05/08/2009 

ΛΑΥΡΙΟ Τ.Κ.: 195 00 Αρ. Πρωτ. 881            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής προκηρύσσει  

2. ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΛΑΥΡΙΟΥ  

(ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΠΥΚΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ)»

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.904.000,00Ευρώ.

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται απρόβλεπτα ύψους 201.802,45 Ευ-

ρω, ποσό για αναθεωρήσεις 32.847,85 Ευρω, Απολογιστικά 20.000,00 και

Φ.Π.Α. 304.000,00 Ευρω. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Υδραυλικών έργων με προϋπολογισμό

1.567.152,15 Ευρω. 

4. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του Λαυρίου του Δήμου

Λαυρεωτικής, Ν. Αττικής.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα

της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, στο Λαύριο, μέχρι τις 27 Αυγούστου 2009,

ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμέ-

νο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β’.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22920-26570, FAX επικοινωνίας 22920-

26512, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα  Ι. Ορφανίδου, Διευθύντρια

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και

ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους πο-

σοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν. 3669/08, «Κύρωση της Κωδικο-

ποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).  καθώς και

με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερ-

θείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά,

θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊ-

σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του

διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επα-

ναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ιδιοχείρως από τον νόμιμο εκπρόσω-

πο, κατά τα λοιπά όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προ-

σφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή ανα-

γράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-

2013 μέσω Π.Δ.Ε., καθώς και από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. και

υπόκειται στις κρατήσεις1 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμ-

βανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93

(Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93)2. 

7.   Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)

που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξεις

3η ή 4η τάξη με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα για έργα κατηγορίας

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ3.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-

ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει

την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα-

νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-

γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό-

γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του

Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-

σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι

έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και

ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιον-

δήποτε συνδυασμό μεταξύ τους4, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7

του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)5 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο

ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα

με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων

κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρ-

θρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί-

ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της

κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να

αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋ-

πολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλεί-

ται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κα-

τηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 2η ή

3η ή 4η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Υδραυλικών, με τις προϋποθέ-

σεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου

λόγω κοινοπραξίας)6.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος

ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες

εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων

κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγο-

ρία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμε-

τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη-

μοσίων Έργων.

8.   Για  τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς, πρέ-

πει να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές του

ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήπο-

τε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, συνοδευόμενες από την μετάφρασή

τους στην Ελληνική γλώσσα ύψους 31.343 Ευρώ οι οποίες θα απευθύνο-

νται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται στο άρθρο

24 του Ν. 3669/08. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία

ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότερη των 210 ημερολογιακών ημερών

από την ημέρα του διαγωνισμού.

9.  Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε 180 ημέρες

από την ημερομηνία κατάθεσή της.

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες.

11. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. Αττικής. Δεν θα χορηγηθεί

προκαταβολή.

12. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συ-

μπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και τα συμ-

βατικά τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ.2) με

στοιχεία 2,3,4,5,6, και 7 της αναλυτικής διακήρυξης διατίθενται από την

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, στο Λαύριο, Τ.Κ 19 500, ΤΗΛ. 22920-22109.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη, από τα γρα-

φεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής καταβάλλοντας τα έξοδα αναπαραγω-

γής τους με πραγματικά στοιχεία κόστους (50 ευρώ).

Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και των υπαρ-

χουσών μελετών, ερευνών κτλ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτι-

κής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αντίγραφα αυτών μπορούν να

πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς  τα στοιχεία

της δημοπρασίας που διατίθενται, εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει

στην ανωτέρω Υπηρεσία , πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 12

δαπάνης και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμε-

νο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης, μέσω των Ελληνικών

Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέ-

τουν, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερό-

μενο.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές

εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας – δεμάτων κ.λ.π, η Υπηρεσία παρα-

δίδει στις εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη

για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμ-

βούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.

14. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα έντυπα θα δίνο-

νται καθημερινά στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής όλες τις εργά-

σιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22920 26570.Υπεύθυνη κ. Ορφανί-

δου Ιωάννα.

      ––––––––––––––

1. Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα  με το φορέα εκτέλεσης του έρ-

γου. 

2. Όταν το έργο συγχρηματοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο

να αναγράφεται στη Διακήρυξη.

3. Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβα-

σης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων

γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν.

3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.

4. Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα

δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών

περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08).

5. Επισημαίνεται η πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της

Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συμμετοχή σε κοινοπρακτικό

σχήμα επιχείρησης που δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό λόγω

κατωτάτου ορίου. 

6. Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου

δικαιολογείται.

ΛΑΥΡΙΟ,  05/08/2009

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής 

Τσαπρούνης Μέγας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΤΡΟΥ, Δ.ΠΑΠΑ &

ΝΟΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Λ. Αθηνών & Ρ. Φεραίου, 19010 ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Τηλ.: 22990 48332, 48289, 48665 ΠΡΟΫΠ.: 44.530,00€ (με Φ.Π.Α.)

FAX: 22990 48653, 48289 - E-mail: dkalivia@otenet.gr ΧΡΗΣΗ: 2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι-

σμό, με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΓΕ-

ΩΡΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΔΗΜ. ΠΑΠΑ & ΝΙΚ. ΣΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,

προϋπολογισμού 44.530,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν ανοιχτής δημοπρασίας με σφρα-

γισμένες προσφορές (αρθρ.4 παρ.2α Ν1418/84 όπως ισχύει σήμερα), που

θα περιλαμβάνουν επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (αρθρ.4 παρ.4β

Ν.1418/84 όπως ισχύει σήμερα), με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης

τη χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται από τον Ν.3263/2004.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. – Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμέ-

νες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην ΓΓ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν

στην Α1, Α2 & 1η τάξη καθώς και οποιαδήποτε άλλη τάξη που μπορεί να

συμμετέχει σύμφωνα με το αρθρ.16 του Ν.1418/84, όπως έχει τροποποιη-

θεί και ισχύει σήμερα, για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

β. – Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊ-

κής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από

κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις

(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρού-

νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγ-

γεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα-

λούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.

γ. – Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη

στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-

πτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δη-

μοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων

(α), (β) και (γ) σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους

του αρθρ.2 παρ.7 του Π.Δ. 609/85 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) υπό

τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμ-

μετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων

κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ.3 του

αρθ.2 του Π.Δ. 609/85. Κατηγορίες εργασιών με ποσοστό κάτω του 10%

του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον

δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα-

λύτερης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1, Α2 ή

1η τάξη καθώς και οποιαδήποτε άλλη τάξη που μπορεί να συμμετέχει σύμ-

φωνα με το αρθρ.16 του Ν. 1418/84, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σή-

μερα, για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 άρθρο 16 του

Ν. 1418/84 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως ισχύει σήμερα.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος

ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες

διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς

για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα

στο αρθρ.6 της διακήρυξης και όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα συ-

νταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη μετά-

φραση στα ελληνικά.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25.08.2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) και σύμφωνα με το άρθρο 18 της δια-

κήρυξης και το άρθρ.3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα γραφεία του Δήμου Κα-

λυβίων που βρίσκονται στη Λεωφ. Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια

Αττικής, μπροστά σε επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος Καλυβίων Αττι-

κής στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές

τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερ-

θείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά,

θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η προϊ-

σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του

διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επα-

ναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη

του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν

εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή

τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το δια-

γωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90)

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε επτακόσια σα-

ράντα οχτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (748,40€) δηλ. 2% επί του προϋπο-

λογισμού του έργου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή,

γραμμένη στα ελληνικά, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα

με τους όρους του αρθρ.23 παρ.1 του Π.Δ.609/85 και πρέπει να απευθύνε-

ται προς το ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και να βεβαιώνεται με

την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ-

ΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Η ως άνω εγγυητική συμμετοχής δε γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μι-

κρότερο των διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών από την ημε-

ρομηνία δημοπράτησης (αρθρ.23 παρ.2 & 3 Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει).

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους δια-

γωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5

παρ. 2 της διακήρυξης με τα στοιχεία  (2, 4, 5, 6, 7 & 8) διατίθενται, όλες

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του Δήμου που βρίσκονται

στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους εφόσον αυτά ζη-

τηθούν τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξα-

γωγής του διαγωνισμού και χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης

εργάσιμης ημέρας από την υποβολή αίτησης χορήγησής τους.

Για τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων για τους αλλοδαπούς υποψήφι-

ους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ. 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.

Για τη χορήγηση των τευχών θα καταβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο το

ποσό των είκοσι (20.00) €.

Ο Δήμαρχος

α.α.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΓΙΑΝΝΗ

Αντιδήμαρχος
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Εξωραϊστικός Σύλλογος Νέος Βουτζάς
Απολογισμός έργου 

του προέδρου του Νίκου Γιαννή

Έκανα πράξη την πεποίθηση μου για την ανάγκη θέσπισης

ανωτάτου ορίου δύο συνεχόμενων θητειών και ως Πρόε-

δρος του Συλλόγου μας για την περίοδο 2005-2009, σε συ-

νέχεια συμμετοχής μου στη διοίκηση του από το 1997, πα-

ρέδωσα πρόσφατα

την ευθύνη αυτή,

όπως είχα αυτοδε-

σμευθεί, σε άξιους

συνεχιστές. Εξάλλου

με τοπική αφετηρία

τον Ν.Βουτζά και ευ-

ρύτερα τη Ν.Μάκρη

και τη Ραφήνα, πολι-

τεύθηκα στις Βου-

λευτικές εκλογές και

προσφέρω σήμερα

εθελοντικά στην πε-

ριφέρεια Αττικής με

μεγάλη διάθεση και

με βάση το πρότυπο,

τις ιδέες και τις αξίες

που μαζί διαμορφώ-

σαμε σε έναν τόπο

με μοναδική φυσική

ομορφιά αλλά και τεράστιες ανάγκες, ειδικώς τώρα που

παίρνει απ’ ακρού σ’ άκρο την οριστική του μορφή για τις

επόμενες δεκαετίες.

Αναπτύξαμε το πρόγραμμα εθελοντικής πυρασφάλειας.

Εξασφαλίσαμε την 24ωρη λειτουργία του πυροφυλακείου,

αναζητήσαμε, οργανώσαμε και συντονίσαμε τους εθελο-

ντές, κατοίκους και νέους απ’ όλον τον κόσμο, αναδασώ-

σαμε. Εξασφαλίσαμε τη σοβαρή χρηματοδότηση που ήταν

απαραίτητη για τον καθαρισμό της 2ης, 3ης και 4ης ρεμα-

τιάς, τον οποίο πραγματοποιήσαμε. Δημιουργήσαμε το

Σώμα Εθελοντών Πυροσβεστών Νέου Βουτζά και είχαμε

καταλυτική συμμετοχή στη δημιουργία ενός υπερσύγχρο-

νου πυροσταθμού για την ευρύτερη περιοχή.

Αγωνισθήκαμε με συνέπεια, αμεροληψία και πάγιες αρχές,

χωρίς να υπολογίζουμε το πολυποίκιλο κόστος, ώστε να

διατηρηθεί το κατά νόμο προβλεπόμενο πράσινο τόσο

στον οικισμό μας όσο και στη γύρω από αυτόν περιοχή.

Ήταν αδύνατο να πετύχουμε τα πάντα, όμως το τελικό

αποτέλεσμα δεν είναι αμελητέο, αν αναλογιστεί κανείς τι

θα είχε συμβεί εν απουσία ενός δυναμικού Συλλόγου.

Γνωρίζω ότι στενοχωρήσαμε ορισμένους, όμως οφείλαμε

να πράξουμε το καθήκον μας με βάση το καταστατικό και

τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε όταν μας εξέλεγε ένας πο-

λύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας και δεν είχαμε φυσι-

κά σκοπό να αδικήσουμε κανέναν, «καθαρός ουρανός

αστραπές δεν φοβάται», αυτό αφορά τόσον όσους ασκούν

διοίκηση όσο και όλους εμάς, κατοίκους και διοικούμε-

νους. 

Ασχοληθήκαμε με τις υποδομές, εξασφαλίσαμε τη χορη-

γία δέκα σύγχρονων κάδων απορριμμάτων, εργασθήκαμε

για το νέο δίκτυο ύδρευσης, το Γυμνάσιο Ν.Βουτζά, το

γρήγορο Ιντερνετ, την οδοποιία, τους οδοδείκτες, συμ-

βάλλαμε στη διαμόρφωση της Γ’ Εισόδου.

Αποκαταστήσαμε και εμπεδώσαμε την ψυχική και ουσια-

στική ενότητα των κατοίκων του Ν.Βουτζά στο πλαίσιο του

Συλλόγου. Συμβάλλαμε στη γνωριμία μεταξύ των κατοί-

κων, την κοινωνική συνάντηση και ψυχαγωγία. Συνεργα-

σθήκαμε με τον Αθλητικό και τον Πολιτιστικό Σύλλογο του

Νέου Βουτζά, καθώς και με την εκκλησία. Συνεργασθήκα-

με με τον Δήμο Ν.Μάκρης, κάτι που δεν κατέστη δυνατό

με τον Δήμαρχο Ραφήνας με δική του αποκλειστικά ευθύ-

νη. Τροποποιήσαμε με πολλή δουλειά και ευρύτατη συναί-

νεση το 30 χρόνων καταστατικό μας.

Τέλος, εξασφαλίσαμε τη συνέχεια του Συλλόγου με την

ανάδειξη μια νέας γενιάς ενεργών πολιτών στη διοίκηση

του Συλλόγου μας, που συνδυάζει την εμπειρία και τη

γνώση, με το κέφι, την ακεραιότητα και την αγωνιστικότη-

τα που χρειάζονται για την ανάπτυξη του Ν.Βουτζά σε

συνδυασμό με τη διατήρηση του μοναδικού φυσικού περι-

βάλλοντος της περιοχής. 

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μας βοήθησαν, με την

κάθε είδους υποστήριξη, τη συμμετοχή, την ενημέρωση,

το θάρρος, τη γνώμη, την προτροπή, την κριτική τους.

Δουλέψαμε για τον Βουτζά γιατί είναι ένας τόπος, γεμά-

τος πολιτισμό, φυσική ομορφιά και έμπνευση όπου αξίζει

να ζεις, προσφέραμε γιατί μας προσφέρει περισσότερα,

μας ενθαρρύνει με ψυχική ανάταση και μας οπλίζει με ευ-

γενή αισθήματα, γιατί είμαστε ευτυχείς εδώ. 

Στον Ν.Βουτζά μαραίνεται η μικρότητα, το κακοπροαίρετο,

το κοντόφθαλμο, το συκοφαντικό, γράφονται στη στάχτη

της πυρκαγιάς που παίρνει μαζί του ο άνεμος. Γραμμένο

στην πέτρα μένει το έργο των ανώνυμων εθελοντών που

παρουσιάζουμε παρακάτω και συνημμένο. 

Η μόνη συνωμοσία στον Βουτζά είναι αυτή του ουρανού,

της θάλασσας και του δάσους, με καρπό την αρμονία και

τα ίχνη στη Μικρασία. 

Γι΄αυτό θα συνεχίσουμε.

Νίκος Γιαννής

Το Πανεπιστήμιo Πειραιώς σε συνερ-

γασία με την ΕΕΣΜ (Ελληνική Εται-

ρεία Συστημικών Μελετών) πραγμα-

τοποιούν το Επαγγελματικό  Πρό-

γραμμα CSAP (Certified Systemic

Analyst Professional), το οποίο υλο-

ποιείται στο Κέντρο Ερευνών του Πα-

νεπιστημίου Πειραιώς και απονέμει

Επαγγελματικό Τίτλο με το Διεθνές

ISO 17024 Professional Certification.

Το CSAP αποτελεί διεθνή πρωτοτυπία

επαγγελματικής κατάρτισης και δημι-

ουργήθηκε για να καλύψει το κενό με-

ταξύ των πανεπιστημιακών σπουδών

και των σύγχρονων απαιτήσεων της

Αγοράς σε συγκεκριμένα γνωστικά

αντικείμενα. 

Οι πιστοποιούμενοι του CSAP θα είναι

επαγγελματικά έτοιμοι να αναλάβουν

επιτυχώς συγκεκριμένα έργα διότι το

CSAP θα τους καταστήσει γνώστες

των επιστημονικών εργαλείων και της

εμπειρίας από επιτυχημένα αντίστοιχα

έργα.

Τα Οφέλη για την Επιχείρηση είναι:

• Το CSAP είναι αποτελεσματικό στο

Business Plan των επιχειρήσεων και

στο Business Plan των πελατών 

• Το CSAP δίνει εξειδικευμένα και τα

πλέον μοντέρνα εργαλεία για Επιχει-

ρηματική Στρατηγική καθώς επίσης

για Δημιουργία και Εκτέλεση Διαδικα-

σιών. 

• Με το CSAP μεταφέρονται στην επι-

χείρησή σας οι πιο σύγχρονες τεχνο-

λογίες του e-Business και του Project

Management. 

• Το CSAP προσφέρει Συστημικές Με-

θοδολογίες για Αποτελεσματικές και

Σταθερές Αποφάσεις των Επιτροπών

με στόχο την Ομόφωνη Σύγκλιση των

Απόψεων. 

• Η επιχείρηση μέσω του CSAP δημι-

ουργεί "Leaders" 

Τα Οφέλη για τον Υποψήφιο είναι:

• Το CSAP με ISO είναι το πρώτο

Επαγγελματικό Πρόγραμμα στη διε-

θνή κοινότητα της προσέγγισης των

συστημάτων που θα πιστοποιεί με

ISO το πρόσωπο 

• Το CSAP με ISO προσφέρει τις

εφαρμοσμένες διεθνείς επιστημονι-

κές μεθοδολογίες και το σχετικό λο-

γισμικό της Επαγγελματικής Συστημι-

κής. 

• Με το Certification Project στο CSAP

αποκτάτε εμπειρίες μέσα από την

πράξη σε ενεργά επαγγελματικά έρ-

γα και μαθαίνετε να γράφετε ορθά

και να παρουσιάζετε με επιτυχία το

έργο σας

• Μέσω του CSAP με τις αυστηρές

προβλεπόμενες διαδικασίες του ISO

17024 που ακολουθεί για το πρόσω-

πο, λαμβάνετε πιστοποιημένες γνώ-

σεις και εμπειρίες που κάνουν τη δια-

φορά στην Aγορά

• Το CSAP με ISO πιστοποιεί τον

Eπαγγελματία Συστημικό Aναλυτή με

επαγγελματικές δυνατότητες για

αποτελεσματικά έργα

Γνωστές Εταιρείες της Ελληνικής και

Πολυεθνικής Αγοράς υποστηρίζουν

το Πρόγραμμα CSAP

Συνεργασίες: http://www.hsss.gr/csap

Το CSAP προσφέρει 40 

Υποτροφίες Διδάκτρων

Ανακοινώσεις:

http://www.hsss.gr/csap

Ελάχιστη προϋπόθεση για το CSAP

είναι φοιτητές τελευταίου έτους ή

πτυχιούχοι με σχετικό γνωστικό αντι-

κείμενο και πολύ καλή γνώση της αγ-

γλικής γλώσσας

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται

στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς μόνο

Σάββατο πρωί.

Οι Αιτήσεις γίνοται δεκτές μόνο μέ-

σω e-mail μέχρι 31-08-2008

Για περισσότερες πληροφορίες παρα-

καλούμε ενημερωθείτε από την ιστο-

σελίδα: 

http://www.hsss.gr/csap/ και για τυχόν

επιπλέον διευκρινίσεις για το CSAP

επικοινωνήσατε με τη Γραμματεία μέ-

σω e-mail: csap09sec@hsss.gr

Σε γενική συνέλευση που πραγματοποίησε ο Σύλλογος του Νέου Βουτζά, ο πρόεδρός του

Νίκος Γιαννής, έκανε έναν απολογισμό έργου μιας πολυετούς θητείας και παρέδωσε τα

ηνία σε επόμενους άξιους συνεχιστές. Ας τον παρακολουθήσουμε.

Υποτροφίες Διδάκτρων



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου) κιν. 6977373618

X E I P OY P Γ O Σ O Φ ΘA Λ M I AT P O Σ

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
. FELLOW CENTRAL MπDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

Δέχεται καθημερινά 17.00 - 21.00 (εκτός Σαββάτου) - Πρωί με ραντεβού

Συμβάσεις με ταμεία: ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΥΔΚΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Δηλώσεις - Τακτοποίηση τίτλων - Τεχνική υποστήριξη)
ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 4, ΒΟΥΛΑ 166 73 - ΤΗΛ: 210-8954242
FAX: 210.8954290 e-mail: fotatheo@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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ΚΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, MSc
l Ανάλυση σύστασης σώματος

l Εφαρμοσμένα προγράμματα διατροφής για: 

Παχυσαρκία, Αθλητική διατροφή, Παθολογικές καταστάσεις

διαταραχές λήψης τροφής, εγκυμοσύνη, θηλασμός.

Διγενή 19, Βούλα Τ.Κ. 166 73
Τηλ./Φαξ: 210-8995614, Κινητό: 6992519192 e-mail: kkdiet@otenet.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 9, ΤΕΤΑΡΤΗ 12 & ΣΑΒΒΑΤΟ 15/8

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

40ήμερο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Στον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΥΩΤΗ
τελούμε 40ήμερο Μνημοσυνο 

στις 9 Αυγούστου, 9.30π.μ. στον Αγιο Χαράλαμπο

Φλόκα Αρχαίας Ολυμπίας.
Η σύζυγος Τα τέκνα

Ελένη Αννα και Βασίλης
Ο εγγονός Ηλίας

Χάθηκαν 2 ποιμενικά Καυκάσου χρώματος γκρι

- καφέ στην περιοχή Κάντζα Παλλήνης. Παρακαλώ

όποιος τα βρει να επικοινωνήσει στο 6945950505. 

Δίνεται αμοιβή 500€.
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Γενικές συμβουλές
• Ελέγχουμε χρώμα, οσμή, γεύση, καθώς και ημερομη-

νία λήξης των τροφίμων.

• Δεν αφήνουμε τρόφιμα εκτεθειμένα στον ήλιο ή στα

έντομα.

• Τοποθετούμε τα ευαλλοίωτα τρόφιμα στο ψυγείο, όσο

πιο γρήγορα γίνεται μετά την αγορά τους.

Χυμοί – Εμφιαλωμένα νερά
• Αγοράζουμε χυμούς και εμφιαλωμένα νερά από ψυ-

γεία που λειτουργούν σωστά και φυλάσσονται σε σκιε-

ρά μέρη. Τα ψυγεία πρέπει να λειτουρ-

γούν σε θερμοκρασίες μικρότερες των

7°C (κοιτάμε αν είναι δυνατό την ένδει-

ξη του θερμόμετρου του ψυγείου να εί-

ναι μικρότερη των 7°C).

• Μετά το άνοιγμα του χυμού και αν δεν

τον καταναλώσουμε, τον τοποθετούμε

στο ψυγείο.

• Αποφεύγουμε την αγορά και κατανά-

λωση χυμών και νερού εκτεθειμένων

στον ήλιο.

Παγωτά
• Αγοράζουμε από καταψύκτες που λειτουργούν σω-

στά. Οι καταψύκτες :

o θα πρέπει να λειτουργούν σε θερμοκρασίες μικρότε-

ρες από -18°C

o να μην είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο

o να κλείνουν ερμητικά και τα πα-

γωτά να μην είναι μαλακά ή να

έχουν παραμορφωμένο σχήμα,

o να μην σχηματίζεται πάγος στο

εσωτερικό τους.

• Αποθηκεύουμε στην κατάψυξη του

σπιτιού μας το παγωτό όσο το

δυνατό γρηγορότερα μετά

την αγορά του. 

• Για προμήθεια χύμα παγω-

τού επιλέγουμε καταστήματα

που εφαρμόζουν κατάλληλα μέ-

τρα υγιεινής (καθαριότητα του χώρου, προσωπικό με

καθαρά ρούχα, σερβίρισμα με καθαρά εργαλεία) και

ελέγχουμε τις συνθήκες διατήρησής του στις βιτρίνες.

Οι βιτρίνες θα πρέπει να λειτουργούν σε θερμοκρασίες

μικρότερες από -14°C και να μην είναι εκτεθειμένες

στον ήλιο. Οι αποχρωματισμένες περιοχές και οι μεγά-

λοι κρύσταλλοι πάγου στην κύρια μάζα του παγωτού

αποτελούν ένδειξη απόψυξης και επανακατάψυξης, γε-

γονός που ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων.

Πρακτικές συμβουλές 

κατά το ψήσιμο τροφίμων

• Βεβαιωνόμαστε ότι το φαγητό είναι καλοψημένο

• Αποψύχουμε καλά τα κατεψυγμένα τρόφιμα πριν τα

ψήσουμε, έτσι ώστε μα ψηθούν και στο κέντρο.

• Γυρίζουμε το τρόφιμο συχνά για να ψηθεί ομοιόμορφα.

• Βεβαιωνόμαστε ότι το κρέας έχει ψηθεί στο εσωτερι-

κό του (Καμένο εξωτερικά δε σημαίνει απαραίτητα ψη-

μένο εσωτερικά).

• Προσοχή στο ωμό κρέας!!! Δεν αφήνουμε το ωμό κρέ-

ας να ακουμπά ή να στάζει σε άλλα έτοιμα τρόφιμα.

• Χρησιμοποιούμε διαφορετικά εργαλεία (μαχαίρια, επι-

φάνειες κοπής) για ωμά κρέατα και ψημένα έτοιμα τρό-

φιμα.

• Δεν τοποθετούμε ψημένο φαγητό στο ίδιο πιάτο που

είχατε χρησιμοποιήσει για το ωμό κρέας (εκτός αν το

πλύνουμε πρώτα πολύ καλά).

• Πλένουμε σχολαστικά τα χέρια μας μετά το χειρισμό

ωμών κρεάτων ή αλλάζουμε γάντια, αν χρησιμοποιού-

με.

• Δεν προσθέτουμε σάλτσα ή μαρινάδα σε ψημένο κρέας

την οποία είχαμε πρώτα χρησιμοποιήσει σε ωμό κρέας.

• Ο ζεστός καιρός είναι ιδανικός για την ανάπτυξη μι-

κροβίων. Για το λόγο αυτό δεν διατηρούμε το φαγητό

εκτός ψυγείου. Μετά το ψήσιμο το καταναλώνουμε

όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σε κάθε άλλη περίπτω-

ση, το φυλάμε στο ψυγείο και πριν το καταναλώσουμε

το ξαναζεσταίνουμε έτσι ώστε στο κέντρο του να έχει

θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60οC.

Τρώγοντας σε εστιατόρια

ταβέρνες - καντίνες

• Επιλέγουμε καταστήματα που φαίνονται ότι εφαρμό-

ζουν τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (καθαρά πατώματα,

τοίχοι και τραπεζομάντιλα, καθαρές τουαλέτες, απου-

σία εντόμων και προσωπικό με καθαρά ρούχα εργα-

σίας). Προτιμάμε αυτά που στον τιμοκατάλογό τους

αναγράφεται ότι ακολουθούν σύστημα αυτοελέγχου

για την ασφάλειας τροφίμων H.A.C.C.P..

• Δεν καταναλώνουμε φαγητά που έχουν ύποπτο χρώ-

μα, μυρωδιά και γεύση.

• Ζητάμε πάντα τα κρέατα, πουλερικά και ψάρια να εί-

ναι καλοψημένα.

• Δεν καταναλώνουμε λαχανικά που φαίνονται ότι δεν

έχουν πλυθεί καλά.

• Προτιμάμε φαγητά πρόσφατης παρασκευής ή φαγητά

που παρασκευάζονται την ώρα της παραγγελίας.

• Έτοιμα σάντουιτς (με αλλαντικά, τυρί, αυγά, διάφορες

σαλάτες ή σάλτσες, κ.λ.π.) πρέπει να διατηρούνται στο

ψυγείο.

• Έτοιμα snacks (τυρόπιτες, πίτσες, σπανακόπιτες,

κ.λ.π.) πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία μεγα-

λύτερη των 60°C, να δίνουν δηλαδή την εντύπωση ότι

είναι πολύ ζεστά.

• Σαλάτες που διατίθενται σε salad bar πρέπει να δια-

τηρούνται υπό ψύξη και σε ειδικές προθήκες.

• Οι προθήκες (βιτρίνες) με χύμα παγωτά πρέπει να

έχουν την κατάλληλη θερμοκρασία. Τα παγωτά να είναι

σκληρά, να μην είναι εκτεθειμένα σε έντομα και να

σερβίρονται με καθαρά σκεύη.

• Τα ψυγεία με αναψυκτικά και εμφιαλωμένα νερά να

μην είναι εκτεθειμένα στον ήλιο και να έχουν την κα-

τάλληλη θερμοκρασία (μικρότερη από 7οC).

• Τα τρόφιμα που δεν καταναλώθηκαν εντός δύο ωρών

από την αγορά τους και δεν διατηρήθηκαν στο ψυγείο

πρέπει να απορρίπτονται.

Συμβουλές για την κατανάλωση τροφίμων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

ΑΤΟΜΑ ΖΗΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ! 
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Για υπαλλήλους, Ελευθ. Επαγγελματίες, Νοικοκυρές, Φοιτητές, Ανέργους)

l Ημιαπασχόληση έως 980 ευρώ

l Πλήρης Απασχόληση έως 5.500 ευρώ

l Άμεσο ξεκίνημα

l Πληρωμένες διακοπές 

Πληροφορίες τηλ.: 22990-73867,  6947 772597

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την περιοχή σας, νέο μο-

ντέλο Εργασίας, Ημιαπασχόληση έως  950€, Πλή-

ρης απασχόληση έως 4800€, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥ-

ΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

6984375995 ή www.newhomework.gr

Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής με τις παρακάτω απλές συμβουλές, συνιστά τη προσοχή των

καταναλωτών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τόσο στην αγορά και διατήρηση τροφίμων,

όσο και στη κατανάλωση τροφίμων από χώρους μαζικής εστίασης.



22 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Διάφορων Ειδών

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Βούλας

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Μ. 23(Λ – 19) 09

Δ/νση Διοίκησης & Οικονομικών

Λ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα τ.κ. 166 73

Πληροφορίες: Ε. Φρυδά

Τηλ.: 213-2020073, fax: 210-9657131

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 122/01-07-09 απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 13639/06-07-09

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Βρεφονηπιακών Σταθ-

μών Δήμου Βούλας.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 20 Αυγούστου 2009 ημέρα Πέ-

μπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 –

Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

25.420,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020073 Υπεύθυνη κα Ε.

Φρυδά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών στο Δημαρχείο της Βούλας (Λεωφ.

Κ. Καραμανλή 18), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30)

καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Λευκών Ειδών

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Βούλας

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Μ. 19(Λ – 15) 09

Δ/νση Διοίκησης & Οικονομικών

Λ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα τ.κ. 166 73

Πληροφορίες: Ε. Φρυδά

Τηλ.: 213-2020073, fax: 210-9657131

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 118/01-07-09 απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 13637/06-07-09)

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την Προμήθεια Λευκών Ειδών Βρεφονηπιακών Σταθ-

μών Δήμου Βούλας.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 20 Αυγούστου 2009 ημέρα Πέ-

μπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 –

Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

21.320,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020073 Υπεύθυνη κα Ε.

Φρυδά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών στο Δημαρχείο της Βούλας (Λεωφ.

Κ. Καραμανλή 18), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30)

καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Παιδικών Επίπλων 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Βούλας

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Μ. 14(Λ – 10) 09

Δ/νση Διοίκησης & Οικονομικών

Λ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα τ.κ. 166 73

Πληροφορίες: Ε. Φρυδά

Τηλ.: 213-2020073, fax: 210-9657131

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 113/01-07-09 απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 13634/06-07-09)

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την Προμήθεια Παιδικών Επίπλων Βρεφονηπιακών

Σταθμών Δήμου Βούλας.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 20 Αυγούστου 2009 ημέρα Πέ-

μπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 –

Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

40.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020073 Υπεύθυνη κα. Ε.

Φρυδά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών στο Δημαρχείο της Βούλας (Λεωφ.

Κ. Καραμανλή 18), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30)

καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κλιματιστικών

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Βούλας

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Μ. 17(Λ – 13) 09

Δ/νση Τ.Υ.& Π

Λ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα τ.κ. 166 73

Πληροφορίες: Κούσιας Α.

Τηλ.: 213-2020000, fax: 210-9659208

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 118/01-07-09 απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 13636/06-07-09)

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την Προμήθεια Κλιματιστικών Βρεφονηπιακών Σταθ-

μών Δήμου Βούλας.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 20 Αυγούστου 2009 ημέρα Πέ-

μπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 –

Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

17.750,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020044 Υπεύθυνος κ. Α.

Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βούλας (Λεωφ. Κ. Κα-

ραμανλή 18), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) κα-

θώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Επίπλων Γραφείων

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Βούλας

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Μ. 15(Λ – 11) 09

Δ/νση Διοίκησης & Οικονομικών

Λ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα τ.κ. 166 73

Πληροφορίες: Ε. Φρυδά

Τηλ.: 213-2020073, fax: 210-9657131

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 114/01-07-09 απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 13635/06-07-09)

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείων Βρεφονηπιακών

Σταθμών Δήμου Βούλας.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 20 Αυγούστου 2009 ημέρα Πέ-

μπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 –

Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

19.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020073 Υπεύθυνη κα. Ε.

Φρυδά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών στο Δημαρχείο της Βούλας (Λεωφ.

Κ. Καραμανλή 18), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30)

καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Παιχνιδιών Εσωτερικού &

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Εξωτερικού χώρου Βρεφονηπιακών 

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Σταθμών Δήμου Βούλας

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/νση Διοίκησης & Οικονομικών Α.Μ. 21(Λ – 17) 09

Λ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα τ.κ. 166 73

Πληροφορίες: Ε. Φρυδά

Τηλ.: 213-2020073, fax: 210-9657131

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 122/01-07-09 απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 13638/06-07-09)

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την Προμήθεια Παιχνιδιών Εσωτερικού και Εξωτερικού

Χώρου Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Βούλας.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 20 Αυγούστου 2009 ημέρα Πέ-

μπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 –

Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

17.950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2132020073 Υπεύθυνη κα. Ε.

Φρυδά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών στο Δημαρχείο της Βούλας (Λεωφ.

Κ. Καραμανλή 18), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30)

καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφο-

ρά με τίτλο:

«Ανάπτυξη Δημόσιων Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνι-

κής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Public Hotspots) για

τον ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

που έχει ενταχθεί Μέτρο 4.2 του Ε.Π. Κοινωνία της

πληροφορίας. Η εργασία χρηματοδοτείται από το Ευ-

ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσο-

στό 80% και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παλλήνης, Πλατεία Ελευ-

θερίας, τ.κ. 15351 Παλλήνη. Τηλ. 210-6600600, fax:

210-6667870, e-mail: papaioannou@palini.gr.

2. Κατηγορία και περιγραφή υπηρεσιών: Προμήθεια,

εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού για τη δημι-

ουργία Ασύρματων Σημείων Πρόσβασης (Wireless

Hotspots) στο Διαδίκτυο, μέσω ευρυζωνικών υποδο-

μών. Οι χώροι εγκατάστασης που θα επιλεγούν θα εί-

ναι υπαίθριοι και θα χαρακτηρίζονται από υψηλή επι-

σκεψιμότητα (χώροι συνάθροισης κοινού, χώροι ανα-

μονής – μετακίνησης, χώροι εκδηλώσεων και συνε-

δριάσεων). Ο προϋπολογισμός της εταιρείας είναι Εκα-

τόν σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ

(147.900,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%.

3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Παλλήνη

4. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο

διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συ-

μπράξεις αυτών που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγ-

γελματική αξιοπιστία και φερεγγυότητα με αντικείμενο

απασχόλησης τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, εγκατά-

σταση και λειτουργία έργων πληροφορικής και τηλεπι-

κοινωνιακών δικτύων που λειτουργούν νόμιμα στην

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού

Εμπορίου.

5. Διαχωρισμός της εργασίας σε τμήματα: Δεν γίνο-

νται δεκτές προσφορές για την εκπόνηση μέρους της

υπό ανάθεση εργασίας.

6. Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

παροχής υπηρεσιών: 2 (δύο) μήνες από την υπογραφή

της σύμβασης.

7. Επωνυμία και διεύθυνση της Υπηρεσίας από την

οποία μπορούν να ληφθούν τα έγγραφα του Διαγωνι-

σμού: Δήμος Παλλήνης – Τεχνική Υπηρεσία, Πλατεία

Ελευθερίας, τ.κ. 15351 Παλλήνη. Υπεύθυνος κ. Παπαϊ-

ωάννου Βασίλειος, τηλ. 210-6600600, fax: 210-

6667870, e-mail: papaioannou@palini.gr. Δικτυακός τό-

πος του Δήμου: www.palini.gr

8. Τόπος, χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται στον Δήμο Παλλήνης –

Πρωτόκολλο, Πλ. Ελευθερίας, τ.κ. 15351 Παλλήνη.

Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: 7/9/2009

ώρα: 10:00. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνι-

κή γλώσσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη.

9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Η απο-

σφράγιση των προσφορών θα γίνει την καταληκτική

ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στην

Παλλήνη, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Πλα-

τεία Ελευθερίας. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευ-

ρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγω-

νιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί

τους.

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Οι προσφέροντες οφεί-

λουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να

καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνι-

σμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5%

του προϋπολογισμού του Έργου, συμπεριλαμβανομέ-

νου του ΦΠΑ, δηλαδή το ποσό 7.395,00€.

11. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται

με την προσφορά του: Οι προσφορές ισχύουν και δε-

σμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για δύο (2) μή-

νες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομη-

νίας υποβολής τους. 

12. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης:

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά με κριτήρια που ανα-

φέρονται στα συμβατικά τεύχη.

13. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης: Η παρού-

σα δημοσίευση απεστάλη στον τύπο στις 21/8/2009.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
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Οι φετινοί Διεθνείς Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες Ανοικτής

Θάλασσας με την επωνυμία "Aegean Regatta",

διοργανώνονται από το Υπουργείο Εμπορικής

Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, σε συ-

νεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της

Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους

Ομίλους: Ν.Ο. Χίου, Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Ν.Ο. Σάμου,

Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, με συντονιστή Όμιλο για το

2009 τον Α.Ο. Αιγαίου. 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν από Κυριακή 23 Αυγού-

στου μέχρι Σάββατο 29 Αυγούστου, στο Ανατολι-

κό Αιγαίο. 

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν όσοι έχουν σκά-

φη με έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης ORC

International (ORCi) (πληρώντας κάποια κριτήρια),

IRC και O.R.C. Club, ολικού μήκους ίσου ή μεγα-

λύτερου των 7 μέτρων, των οποίων το ΠΓΕ επι-

τρέπει πλόες τουλάχιστον κατηγορίας III (ΠΔ

917/19-11-1979).

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν

στην γραμματεία της Επιτροπής Αγώνων το αργό-

τερο μέχρι την Κυριακή 23 Αυγούστου 2009 και

ώρα 14:00.

Ο αγώνας αποτελείται από 5 ιστιοδρομίες για όλα

τα σκάφη.

Το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο:

Δευτέρα, 24 Αυγούστου

1η Ιστιοδρομία: Εύδηλος - Καρλόβασι

Εκκίνηση: Από Εύδηλο, ώρα 10:00

Διαδρομή: Ανοικτής Θάλασσας

Απόσταση: 28 νμ περίπου

Την Τρίτη, ελεύθερη μέρα στο Καρλόβασι.

Τετάρτη, 26 Αυγούστου

2η Ιστιοδρομία: Καρλόβασι - Βαθύ

Εκκίνηση: Από Καρλόβασι, ώρα 10:00

Απόσταση: 20 νμ περίπου

Πέμπτη, 27 Αυγούστου

3η Ιστιοδρομία: Βαθύ

Εκκίνηση: Θαλάσσια περιοχή Βαθύ, ώρα 11:00

Διαδρομή: Παράκτια ή Όρτσα - Πρίμα

Απόσταση: 6 νμ περίπου

Παρασκευή, 28 Αυγούστου

4η Ιστιοδρομία: Βαθύ - Λειψοί

Εκκίνηση: Από Βαθύ, ώρα 10:00

Απόσταση: 47 νμ περίπου

Σάββατο, 29 Αυγούστου

5η Ιστιοδρομία: Λειψοί

Εκκίνηση: Θαλάσσια περιοχή Λειψών, ώρα 12:00

Διαδρομή: Παράκτια ή Όρτσα - Πρίμα

Απόσταση: 6 νμ περίπου

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Κυριακή, 23 Αυγούστου, ώρα 21:00, Εύδηλος.

Τελετή Έναρξης, Τοπικές Εκδηλώσεις και Δεξίωση

πληρωμάτων.

Τρίτη, 25 Αυγούστου

ώρα 21:00, Καρλόβασι. 

Απονομή επάθλων και Τοπικές Εκδηλώσεις.

Πέμπτη, 27 Αυγούστου

ώρα 21:00, Βαθύ. Απονομή επάθλων και Τοπικές

Εκδηλώσεις.

Σάββατο, 29 Αυγούστου, ώρα 21:00, Λειψοί. Απο-

νομή Επάθλων, Τελετή Λήξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 634

ΝΟΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Λ. Αθηνών & Ρ. Φεραίου, 19010 ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Τηλ.: 22990 48332, 48289, 48665 ΠΡΟΫΠ.: 44.863,00€ (με Φ.Π.Α.)

FAX: 22990 48653, 48289 - E-mail: dkalivia@otenet.gr ΧΡΗΣΗ: 2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι-

σμό, με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗ-

ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 634 ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ», προϋ-

πολογισμού 44.863,50 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν ανοιχτής δημοπρασίας με σφρα-

γισμένες προσφορές (αρθρ.4 παρ.2α Ν1418/84 όπως ισχύει σήμερα), που

θα περιλαμβάνουν επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (αρθρ.4 παρ.4β

Ν.1418/84 όπως ισχύει σήμερα), με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης

τη χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται από τον Ν.3263/2004.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. – Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμέ-

νες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην ΓΓ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν

στην Α1, Α2 & 1η τάξη καθώς και οποιαδήποτε άλλη τάξη που μπορεί να

συμμετέχει σύμφωνα με το αρθρ.16 του Ν.1418/84, όπως έχει τροποποιη-

θεί και ισχύει σήμερα, για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

β. – Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊ-

κής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από

κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις

(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρού-

νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγ-

γεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα-

λούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.

γ. – Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη

στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-

πτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δη-

μοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων

(α), (β) και (γ) σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους

του αρθρ.2 παρ.7 του Π.Δ. 609/85 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) υπό

τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμ-

μετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων

κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ.3 του

αρθ.2 του Π.Δ. 609/85. Κατηγορίες εργασιών με ποσοστό κάτω του 10%

του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον

δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα-

λύτερης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1, Α2 ή

1η τάξη καθώς και οποιαδήποτε άλλη τάξη που μπορεί να συμμετέχει σύμ-

φωνα με το αρθρ.16 του Ν. 1418/84, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σή-

μερα, για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 άρθρο 16 του

Ν. 1418/84 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως ισχύει σήμερα.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος

ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες

διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς

για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα

στο αρθρ.6 της διακήρυξης και όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα συ-

νταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη μετά-

φραση στα ελληνικά.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25.08.2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) και σύμφωνα με το άρθρο 18 της δια-

κήρυξης και το άρθρ.3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα γραφεία του Δήμου Κα-

λυβίων που βρίσκονται στη Λεωφ. Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια

Αττικής, μπροστά σε επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος Καλυβίων Αττι-

κής στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές

τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερ-

θείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά,

θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η προϊ-

σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του

διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επα-

ναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη

του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν

εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή

τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το δια-

γωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Καλυβίων Αττικής.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι

(120) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε επτακόσια πε-

νήντα τέσσερα ευρώ (754,00€) δηλ. 2% επί του προϋπολογισμού του έρ-

γου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή, γραμμένη στα ελ-

ληνικά, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με τους όρους

του αρθρ.23 παρ.1 του Π.Δ.609/85 και πρέπει να απευθύνεται προς το ΔΗ-

ΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση

ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυη-

τικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη

σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Η ως άνω εγγυητική συμμετοχής δε γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μι-

κρότερο των διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών από την ημε-

ρομηνία δημοπράτησης (αρθρ.23 παρ.2 & 3 Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει).

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους δια-

γωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5

παρ. 2 της διακήρυξης με τα στοιχεία  (2, 4, 5, 6, 7 & 8) διατίθενται, όλες

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του Δήμου που βρίσκονται

στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους εφόσον αυτά ζη-

τηθούν τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξα-

γωγής του διαγωνισμού και χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης

εργάσιμης ημέρας από την υποβολή αίτησης χορήγησής τους.

Για τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων για τους αλλοδαπούς υποψήφι-

ους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ. 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.

Για τη χορήγηση των τευχών θα καταβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο το

ποσό των είκοσι (20.00) €.

Ο Δήμαρχος

α.α.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΓΙΑΝΝΗ

Αντιδήμαρχος

Δυναμικό παρόν 

η  Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό 

Εφήβων και Νέων Ιππέων 

Μεγαλειώδη εμφάνιση πραγματοποίησε στην πρώτη της συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα Νέων Ιππέων,

που διεξάγεται από χθες

στο Ermelo της Ολλανδίας,

η Αλεξάνδρα Αλεξοπού-

λου. H 20χρονη Ελληνίδα

αμαζόνα πήρε μέρος στο

πρώτο αγώνισμα, Prix St

George, της κατηγορίας νέ-

ων ιππέων πετυχαίνοντας

το εκπληκτικό ποσοστό

66,157%. 

Η απόδοσή τόσο της ίδιας

όσο και του 14χρονου αλό-

γου της κυμάνθηκε σε πολύ

καλά επίπεδα και κατέλαβε

την 16η θέση σε σύνολο 58 αθλητών από όλη την Ευρώπη. Αν και η συνέχειά της εί-

ναι το ίδιο καλή στο δεύτερο αγώνισμα του ατομικού, τότε είναι πολύ πιθανό να έχου-

με την πρώτη ιστορική πρόκριση Ελληνίδας αμαζόνας σε τελικό του Ευρωπαϊκού

Πρωταθλήματος, που θα γίνει την Κυριακή.

Χθες, αγωνίστηκαν στο πρώτο αγώνισμα του ατομικού και παράλληλα στο ομαδικό

αγώνισμα της κατηγορίας εφήβων οι δύο από τις τρεις αμαζόνες μας. Η Κέλλη Σκλα-

βούνου που πέτυχε ποσοστό 61, 027% και η Ρέα Καπετάνου με 60,864%. Περιμένου-

με και τα αποτελέσματα της τρίτης αμαζόνας μας στην Κατηγορία Εφήβων, Λίας Κου-

δούνη, για να έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα του Ομαδικού Αγωνίσματος. 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε απά-

ντηση δημοσιευμάτων που κατηγόρησαν

ότι η Πολιτεία αγνόησε την επιτυχία της

κατάκτησης του ασημένιου μεταλλίου του

Έλληνα κολυμβητή Σπύρου Γιαννιώτη, στο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ρώμης, ανα-

κοινώνονται τα εξής: 

“Η Πολιτεία στέκεται σταθερά αρωγός στις

προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών και
αθλητριών. 
Στηρίζει και επιβραβεύει τις προσπάθειες
και τις επιτυχίες τους”. Και καταλήγει ότι

στην περίπτωση του Σπύρου Γιαννιώτη ο

Γιάννης Ιωαννίδης, απέστειλε τηλεγράφη-

μα στην Κολυμβητική Ομοσπονδία,  συγχαί-

ροντας  τον Έλληνα αθλητή για τη μεγάλη

του διάκριση.

Σ.Σ. Η αλήθεια είναι ότι “η πολιτεία” γενικά

δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε επιτυχίες

αθλημάτων όπως το ποδόσφαιρο και το

μπάσκετ, αθλήματα που έχουν περισσότε-

ρους οπαδούς. Έτσι αθλητές με μεγάλες

επιτυχίες σε αθλήματα λιγότερο γνωστά

αδικούνται ή τους συγχαίρουν μέσω fax...

Aegean Regatta 2009
Διεθνείς Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 

Ασημένιο Παγκόσμιο μετάλλιο στην Κολύμβηση
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Την υποστήριξή τους και την αγάπη

τους για άλλη μια φορά έδωσαν απλό-

χερα πολίτες από την Ανατολική Αττι-

κή στον Α΄επιλ. Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ

στην Περιφέρεια Αττικής και Νομαρ-

χιακό Σύμβουλο Παντελή Ασπραδάκη. 

Ο καλός λόγος, η ζεστή αγκαλιά και η

ανταλλαγή απόψεων για τα καθημερι-

νά προβλήματα αποτέλεσαν κύρια

στοιχεία της πολύ όμορφης βραδιάς,

που διοργανώθηκε με την ευκαιρία της

ονομαστικής του γιορτής.

Από τις 8 και μισή το παραλιακό κέ-

ντρο «ΜΕΔΟΥΣΑ» στην Αρτέμιδα γέ-

μισε ασφυκτικά και δεν άδειασε ακόμα

και μέχρι τη μία το πρωί, καθώς ακόμα

και μετά τα μεσάνυχτα πολλοί ήταν

εκείνοι που πήγαιναν να ευχηθούν

στον Παντελή Ασπραδάκη και την οι-

κογένειά του Χρόνια Πολλά αλλά και

καλή δύναμη σε κάθε τομέα δραστη-

ριοποίησης στην πολιτική και την αυ-

τοδιοίκηση.

Παρόντες αρκετοί αιρετοί, Δήμαρχοι

της περιοχής, Δημοτικοί και Νομαρχια-

κοί Σύμβουλοι, φίλοι του Παντελή και

πολίτες από την Ανατολική Αττική, που

όλα αυτά τα χρόνια τον στηρίζουν

ενεργά σε κάθε του βήμα, κάτι που

όπως φάνηκε από την προσέλευση και

τα συναισθήματα των παρευρισκομέ-

νων, η υποστήριξη αυτή θα συνεχιστεί

με εντονότερο τρόπο και στο μέλλον.

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας “Στις γειτονιές του Δήμου” άρχισαν με επιτυχία

οι ενημερωτικές συναντήσεις του Δημάρχου Παναγιώτη Καπετανέα με τους κα-

τοίκους του Χερώματος και του Κόρμπι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και στις δύο περιοχές βρέθηκαν αρκετοί δημότες και

είχαν την ευκαιρία να ακούσουν για τον προγραμματισμό και τις ενέργειες της

δημοτικής αρχής αλλά και να καταθέσουν ερωτήματα και προτάσεις για ζητή-

ματα που αφορούν την περιοχή τους.

Στο Χέρωμα μια περιοχή με σημαντικές ιδιαιτερότητες (οι άνθρωποι παραμέ-

νουν όμηροι μιας παράλογης νομοθετικής διάταξης που αφήνει το Χέρωμα

εκτός σχεδίου πόλης) οι κάτοικοι κατανοούν τις μεγάλες προσπάθειες του Δή-

μου στο ζήτημα της ενταξής τους στον ιστό της πόλης και καταδίκασαν τη στά-

ση της πολιτείας που αγνοεί επιδεικτικά τα προβλήματά τους εδώ και τριάντα

χρόνια. 

Στο Κόρμπι τα βασικά θέματα συζήτησης ήταν η τρίτη ανάρτηση η οποία προ-

γραμματίζεται για το πρώτο δίμηνο του 2010, και τα έργα υποδομής που αφο-

ρούν το Ρέμα του Κόρμπι. 

Παράλληλα η δημοτική αρχή ανακοίνωσε ότι σύντομα θα παραδοθεί προς χρή-

ση η νέα πλατεία στον Προφήτη Ηλία συνολικής έκτασης 1200 τ.μ.

Συμπερασματικά, οι κάτοικοι της Βάρης αντιμετώπισαν με θετική διάθεση την

πρωτοβουλία του Δημάρχου για ανοιχτές συζητήσεις στις γειτονιές του Δήμου.

Αυτός άλλωστε είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για εποικοδομητική επικοινωνία

μεταξύ Δήμου – Δημοτών.

Επικοινωνώντας με τον κόσμο, ακόμα και τα πιο δύσκολα προβλήματα, με προ-

γρραμματισμό και σωστό σχεδιασμό διευθετούνται με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο. Οι πολίτες, όταν ξέρουν ότι η φωνή τους ακούγεται, θέλουν να συμμε-

τέχουν στα κοινά. 

Με χιλιάδες φίλους γιόρτασε την 

ονομαστική του εορτή ο Παντελής Ασπραδάκης

Διάλογος με τους δημότες στο Δήμο Βάρης


