
Οι “μικροί Άσσοι” 
σήκωσαν το κύπελο

Ξεκίνησαν τα έργα 
βιολογικού καθαρισμού

στο Μαρκόπουλο 
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Η καθαριότητα 
στο Μαρκόπουλο   
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Ο Δήμος 3Β χάνει συνεχώς
κομμάτια γης 

στο παραλιακό μέτωπο
Σελίδα 3
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«Οι μεγαλύτερες καταστροφές

δεν προήλθαν από την ανυπα-

κοή, αλλά από την υπακοή».

Χάουαρντ Ζίν

Αναζητούνται εκατομμύρια

στα υποθηκοφυλακεία 

Σπάτων & Κορωπίου Σελίδα 7

Κυριακή 10 Ιουνίου, πρωί, θα ανοίξουν τα κάγκελα του Κάμπινγκ
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β Σελίδα 13

Σελίδα 24

Είναι πάρα πολύ

σοβαρό θέμα για να το αντιμετωπίσω με

χλευαστική διάθεση· με χιούμορ. Απ’ την

άλλη, είναι τόσο φαιδρή η κατάχρηση

του μπαμπούλα της δραχμής, που διε-

ρωτήθηκα, στ’ αλήθεια, αν έπρεπε ν’

ασχοληθώ στα σοβαρά με το θέμα. 

Ε, όταν είδα πλέον ν’ ασχολείται με τον

μπαμπούλα της επιστροφής στη δραχμή,

με «επιστημονική» 16σέλιδη μελέτη και

η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδος, η

ΕΘΝΙΚΗ, τότε είπα ν’ ασχοληθώ κι εγώ με τα «παιδιά».

Γιατί τα «παιδιά» τρομοκρατούν όσοι επισείουν την τερα-

τόμορφη τρομακτική δραχμή. Όπως όμως είναι γνωστό,

«η παιδαγωγική του μπαμπούλα», της τρομοκράτησης με

ανύπαρκτα φοβερά πλάσματα της φαντασίας, έχει εγκα-

ταλειφθεί από τους μορφωμένους σύγχρονους γονείς.

Έχει αντικατασταθεί από την νουθεσία, που εμπεριέχει

απλή και κατανοητή αποδεικτική διαδικασία και τον παρα-

δειγματισμό. 

Φαίνεται όμως πως οι επικοινωνιολόγοι, αλλοδαποί και

επιτόπιοι, έχουν σταθμίσει ότι ένα μέρος του πληθυσμού

– μικρό, όσο χρειάζεται για να κερδηθούν δολίως οι εκλο-

γές – ένα μικρό ποσοστό του εκλογικού σώματος, λοιπόν,

κατά την εκτίμησή τους, βρίσκεται σε «παιδική» ηλικία,

από πλευράς μορφωτικού και νοητικού επιπέδου. 

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου
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Συνέχεια από την σελ. 1

Οπότε θεώρησαν ότι ο προσφορότερος τρόπος για να το

«συνετίσουν», να το παιδαγωγήσουν και να το χειραγωγή-

σουν (μανιπουλάρουν) είναι η τρομοκρατία:

- Αν ψηφίσεις αριστερά θα μας διώξουν απ’ την Ευρωζώνη
ή θ’ αναγκαστούμε να φύγουμε μόνοι μας από το ευρώ και
θα γυρίσουμε στη δραχμή. Και τί δραχμή! Όχι του 1999
(που ήταν καλύτερα από σήμερα) αλλά της κατοχής!!!
Μπουουου!!                             

Κι όταν έρχεται η Εθνική Τράπεζα και σου λέει, “μείωση του

βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων κατά 55%, αν βγει η

Ελλάδα απ’ το ευρώ”, ύφεση 22% και η ανεργία να

εκτινάσεται στο 34%, με πληθωρισμό 30%, τι άλλο κάνει

από το να επισείει τον μπαμπούλα, να τρομοκρατεί και να

οδηγεί και τους εναπομείναντες καταθέτες ν’ αποσύρουν

τις καταθέσεις τους, να βγάζουν εκτός Ελλάδος τα ευρώ,

ή στο σεντούκι, για να ‘ρχονται στη συνέχεια οι ληστές να

τους κακοποιούν και να τους τ’ αρπάζουν. 

Αυτό σε άλλες εποχές ήταν αδίκημα “κατά του εθνικού

νομίσματος” και εδιώκετο ποινικά. Θυμάμαι τη 10ετία του

’60, Κοινοτάρχης που “τόλμησε” να ζητήσει προσαρμογή

συμφωνηθέντος μισθώματος με τον ΕΟΤ προς την

συναλλαγματική αξία της δραχμής, να επιτιμάται από τον

Νομάρχη γιατί τόλμησε ν’ αμφισβητήσει “την σταθερότητα

της δραχμής”!

Την επιστημονικοφανή μελέτη – φόβητρο της ΕΤΕ

ακολούθησε έκθεση της ALPHA Bank, για να επιτιμήσει τα

κόμματα που αντιμετωπίζουν με «αβάσταχτη ελαφρότητα»

τις «συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν

από το Μνημόνιο». Καταγγελία του Μνημονίου θα σήμαινε

παύση της χρηματοδότησης της χώρας, σύμφωνα με την

έκθεση της ALPHA Bank1.

Πρέπει να επισημάνουμε βεβαίως, ότι ολοκληρώθηκε πρό-

σφατα η μεταβίβαση 18 δις ευρώ στις τέσσερις μεγαλύτε-

ρες τράπεζες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι

προαναφερθείσες. (7,43 δις στην Εθνική, 1,9 στην ALPHA

Bank, 4,7 στην Τράπεζα Πειραιώς και 3,97 στην Eurobank).

Πιθανότατα με 1 δις να εύρισκα κι εγώ λόγους να γράφω

υπέρ του Μνημονίου!...

Κι ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο «μας κούναγαν το δά-

κτυλο» απαιτώντας «να τηρηθούν οι δεσμεύσεις», πράγμα

που από κεκτημένη αντίληψη, ορισμένοι της Τρόικα συνε-

χίζουν να κάνουν μέχρι σήμερα, τα πράγματα έχουν αρχί-

σει ν’ αλλάζουν από τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Άρχισαν να

μαλακώνουν· άρχισαν να βάζουν «νερό στο κρασί τους»·

άρχισαν να δέχονται δειλά – δειλά ότι «μπορεί να συζητη-

θεί μια επιμήκυνση του χρόνου προσαρμογής», ότι μπορεί

να βελτιωθούν κάπως τα πράγματα, αλλά η επωδός είναι

πάντα και σ’ όλους «να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα».

Οι κορυφαίοι οργανοπαίχτες της ενορχηστρωμένης επίθε-

σης των «αγορών» και των τραπεζών κατά των λαών με θύ-

ματα της πρώτης γραμμής την Ελλάδα, την Ισπανία, την

Ιταλία και την Πορτογαλία, μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου

«τα ‘χουν παίξει»!. Συνέχισαν να παίζουν τον ίδιο σκοπό,

αλλά πιο χαμηλά, με φάλτσα και παραφωνίες. Με απειλές,

αλλά και υποχωρήσεις.

Μέρκελ, Σόιμπλε, Σουλτς κ.α. δηλώνουν σ’ όλους τους τό-

νους πως θέλουν την Ελλάδα στην Ευρωζώνη, αλλά να τη-

ρήσει τις δεσμεύσεις της». 

Ο Όλι Ρεν (Επίτροπος Οικονομ. Υποθέσεων της Ε.Ε.) κάνει

μια στροφή σε πλάγιο τόνο «χρειαζόμαστε μια νοοτροπία
γνήσιας σταθερότητας» λέει, με αναβαθμισμένη ικανότητα

του κοινού για περιορισμό της διάχυσης της κρίσης, αλλά

και «τη μείωση του κόστους δανεισμού από τα κράτη –
μέλη – και συμπλήρωσε: «Ας μιλήσουμε ειλικρινά, αυτά
είναι αν θέλουμε ν’ αποφύγουμε τη διάλυση της Ευρωζώ-
νης»2.

Αλλά και η Λαγκάρντ άρχισε να τα μαζεύει μετά την υπε-

ροπτική γκάφα που διέπραξε με τις αμετροεπείς δηλώσεις

της, σύγκρισης της Ελλάδας με τα παιδιά Αφρικανικής λι-

μοκτονούσας χώρας.

Όμως, ενώ από τους εκπροσώπους των μνημονιακών κομ-

μάτων και τα μιντιακά τους εξαπτέρυγα εκπέμπονται σ’

όλους τους τόνους οι τρομοκρατικές δηλώσεις και οι κα-

ταστροφολογικές προοπτικές της καταγγελίας ή αναθεώ-

ρησης, ή απαγκήστρωσης ή αλλαγής του Μνημονίου,

αποσιωπούνται ή ψιθυρίζονται οι δηλώσεις όπως αυτή του

Όλι Ρεν, που προανέφερα, αλλά και το μήνυμα 50 διεθνών

προσωπικοτήτων που εξέπεμψαν S.O.S. για την Ελλάδα

και κατ’ ακολουθία για την Ευρωζώνη και την παγκόσμια οι-

κονομία. 

Αυτές λοιπόν οι προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων Νομ-

πελίστες, Οικονομολόγοι, Ευρωβουλευτές, πρώην ηγέτες

κρατών, τονίζουν μεταξύ άλλων σε κοινή δήλωσή τους, με

τίτλο «Σώστε το Ευρω» (Save the euro):

- Να δοθούν στη χώρα μας ανταλλάγματα, όπως μειωμένα

επιτόκια δανεισμού, μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την

μείωση του ελλείματος κλπ. 

- Καταδίκασαν ως αποτυχημένες τις πολιτικές ανελαστικής

λιτότητας. 

- Πολλοί πιστεύουν, λένε, πως η Ευρώπη, τώρα, είναι αρ-

κετά δυνατή ώστε ν’ αναχαιτίσει το domino από μια ελλη-

νική έξοδο. «Αντιθέτως, εμείς πιστεύουμε πως στην
πραγματικότητα, μια ελληνική έξοδος θα ισοδυναμούσε με
οικονομική και πολιτική καταστροφή». Κι αμέσως μετά:

- Μια ελληνική έξοδος, θα μπορούσε να πυροδοτήσει τη
διάλυση της Ευρωζώνης, η οποία με τη σειρά της θα οδη-

γούσε σε βαθιά ύφεση και σε μια νέα παγκόσμια οικονο-
μική κρίση. 

- Γι’ αυτό απευθύνουμε έκκληση στους Ευρωπαίους πολιτι-

κούς να δώσουν στην Ελλάδα έναν τρόπο ώστε αυτή να

επιστρέψει σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης εντός της Ευ-

ρωζώνης. Έχει καταστεί προφανές πως ο δρόμος της

ακραίας και χωρίς συμβιβασμούς λιτότητας μπορεί να οδη-

γήσει μόνο σε οικονομική αποτυχία3. 

Ποιός τρομοκρατεί λοιπόν ποιόν; 

Αλλά η πρόοδος, η ευημερία, η κοινωνική ειρήνη ΔΕΝ επι-

τυγχάνεται με τρομοκρατία. Η Ελλάδα και οι αντιμνημο-

νιακοί, οι αντιστασιακοί στην αρπαγή και στην υποτέλεια,

δεν χρειάζεται να τρομοκρατούν την Ε.Ε. και τους G8. Δεν

είναι στην ιδεολογία τους η τρομοκρατία ως μέθοδος. Δεν

τρομοκρατούν, αλλά αμυνόμενοι, υπενθυμίζουν τους κιν-

δύνους των συντηρητικών επιλογών της μονόπλευρης επι-

βολής και της ιδιοτέλειας και αναλόγως πράττουν. 

Διαπραγμάτευση με «ελαφρά κλίση της κεφαλής προς τα

δεξιά και κάτω», σ’ ένδειξη υποτέλειας, δεν γίνεται. 

Μην τρομοκρατείστε λοιπόν· μην σας φοβίζουν οι μπαμ-

πούλες. Διαθέτουμε τη δύναμη του αδυνάτου και του δι-

καίου.

Στις εκλογές της 6ης Μαΐου ο λαός «ράγισε το ντουβάρι»

του Μνημονίου. Στις εκλογές της 17ης Ιουνίου εκφράζον-

τας πιο δυνατά την βούλησή του, την αξιοπρέπεια και την

υπερηφάνειά του, θα το γκρεμίσει. 

Είναι στο χέρι μας. 

––––––––––––––
1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1/6/12

2. Δηλώσεις του στις 18/5

3. Επιστολή αναρτημένη στο διαδίκτυο (www.savetheeuro.wordpress.com)

Ο μπαπούλας! Τρομοκρατία και τρομολαγνεία

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Σελ. 4

Διανομή λαδιού Σελ. 6

Στηρίζω την Πόλη μου Σελ. 7

Περί Αριστοτέλους (μέρος Α’)

γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Τα παιδιά ...του Νίγηρα Σελ. 8

“Ήταν σκληρός και τον έλεγαν
...ΝΟΥΝΟΥ Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Ο Μπαρόζο ξεσκέπασε τον
Παπαδήμο Ηλέκτρας Βενετσάνου Σελ. 10

Eπιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Super τροφές για μαθητές Σελ. 21

Τζελάτεια 2012, στον Λαιμό Σελ. 23

Τουρνουά ακαδημιών 
στον Πρωτεα Σελ. 24

Αγώνες αντοχής Ποσειδώνια 2012 Σελ. 23

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β 
συνεδριάζει για την παραλία Τετάρτη 6/6, 7μ.μ.

–––––––––––
Για να γνωρίζετε, για να μαθαίνετε

Ενημερωθείτε για τις αποφάσεις του Δήμου Σαρω-

νικού όσον αφορά την αναπροσαρμογή τελών κοι-

νοχρήστων χώρων, τις θέσεις για το στάσιμο

εμπόριο, τον κανονισμό των κοιμητηρίων και τις

τιμές για το δίκτυο ύδρευσης.
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Ειδική συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την

περασμένη Δευτέρα 28/5 στο Δήμο 3Β, κα-

τόπιν υπογραφής δκεατεσσάρων συμβού-

λων και θέμα την παραλιακή ζώνη του

Δήμου και ειδικότερα.

1. Αποδοχή γνωμοδότησης και λήψη από-

φασης που αφορά την δικαστική αντιμετώ-

πιση, εκ μέρους του Δήμου, των δικών που

εκκρεμούν με την «Μετοχική Εταιρεία Εκ-

μεταλλεύσεως Κτήματος Βούλας»

(Μ.Ε.Ε.Κ.Β).

2. Λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση

των θεμάτων της παραλιακής ζώνης του

Δήμου και τον καθορισμό προγράμματος

δράσης και της συνολικής πρότασης του

Δήμου, μετά την απόρριψη της πρότασης

της ΕΤΑ (μνημόνιο).

Οπως έχουμε γράψει κατ’ επανάληψιν στο

παρελθόν, η παραλία της Βούλας διεκδικεί-

ται από την εταιρεία «Μετοχική Εταιρεία

Εκμεταλλεύσεως Κτήματος Βούλας»

(ΜΕΕΚΒ), η οποία μετά από 60 χρόνια, σκέ-

φτηκε ότι της ανήκουν και έχει ξεκινήσει δι-

καστικούς αγώνες από το 2000 με νίκες(!)

υπέρ της, παρά το ότι από το 1940 τα κομ-

μάτια που διεκδικεί, με νόμο είχαν χαρα-

κτηριστεί κοινόχρηστα έως το 1968 που η

Χούντα τα χαρακτήρισε οικοδομήσιμα.

Πολλά στοιχεία συνηγορούν ότι η παρα-

λιακή ζώνη ανήκει στο Δήμο και αν μη τι

άλλο στο δημόσιο.

― Κ. Συντακτική Πράξη 1968 που περιέρ-

χονται στον ΕΟΤ.

― Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΤ

το 1987/2118

― Υπογραφή παραχώρηση το 1993 στο

Δήμο Βούλας

― Μελέτη ποδηλατόδρομου στην παρα-

λιακή που περνάει μέσα από τα επίμαχα

τμήματα η οποία πληρώθηκε από την ΕΤΑ

Α.Ε. τον 2/2010.

Ο Δήμος με απόφαση του Δ.Σ. είχε αναθέ-

σει σε δικηγορικό γραφείο (Δελλή-Κιτσαρά)

να προχωρήσει σε γνωμοδότηση επί του θέ-

ματος. 

Επί του πρώτου σκέλους του θέματος, έκανε

μία εισήγηση ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς, με κα-

ταγραφή των τρεχουσών υποθέσεων στα δι-

καστήρια, και ούτε λίγο ούτε πολύ

κατηγόρησε το δικηγορικό γραφείο για έλ-

λειψη συνεργασίας.   Μάλιστα αναφέρθηκε με

βαρείς χαρακτηρισμούς κατά του γραφείου.

Στο μεταξύ τρέχουν οι δικαστικές ημερομη-

νίες.

Ορθα επεσήμανε ο Γ. Σκουμπούρης ότι:

«Καταλήγω ότι δεν υπάρχει καλή χημεία
μεταξύ του Δήμου και του Δικηγορικού Γρα-
φείου. Αρα δεν θα προχωρήσει το θέμα».
Ηδη έχασαν το δικαστήριο, όπου η ΜΕΕΚΒ

διεκδικεί τα μισθώματα του καφέ “Νότος”,

και ζητάει από το Δήμο 13 εκατομμύρια

ευρώ χωρίς τους τόκους!

Σ.Σ.: Σημειώνουμε ότι η ήθελε να πάρει δικό

της δικηγορικό γραφείο, από τον Ιούλιο

μήνα, που ακόμη ήταν δήμαρχος ο Γρ. Κα-

σιδόκωστας και το ίδιο επιθυμούσε και ο Σπ.

Πανάς, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο απο-

φάσισε διαφορετικά.

Σημειώνω επίσης ότι κάποια στοιχεία της

υπόθεσης δεν θα τα δημοσιοποιήσουμε

γιατί αφορούν τη δικαστική οδό που προ-

τείνεται να ακολουθήσει ο Δήμος και δεν θα

έπρεπε να είναι γνωστά τοις πάσι. Και

κακώς μοιράστηκε - κατά τη γνώμη μας - η

γνωμοδότηση σε όλους τους συμβούλους

και συζητήθηκε εκτενώς. Θα μπορούσαν να

ενημερωθούν οι σύμβουλοι σε ειδική συ-

νάντηση με το γραφείο και μετά να έρθει το

θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Υπάρχουν “χαρτιά” που δεν ανοίγονται...

Σημαντικές παρατηρήσεις

Ο Παν. Καπετανέας και άλλοι σύμβουλοι

επεσήμαναν ότι για να συζητηθεί ένα τέτοιο

θέμα έπρεπε οπωσδήποτε να βρίσκεται και

εκπρόσωπος του δικηγορικού γραφείου που

έχει αναλάβει τη γνωμοδότηση.

Εριξε ευθύνες και στην προηγούμενη Δη-

μοτική Αρχή αλλά και στην τωρινή. «Αφή-
νετε τις προθεσμίες να περνάνε και
χάνουμε πολύτιμο χρόνο», επεσήμανε.

Πώς είναι δυνατόν να συζητιέται η γνωμο-

δότηση και να λείπει ο συντάξας, για να

απαντήσει σε ερωτήσεις και να λύσει τυχόν

απορίες των συμβούλων.

Για το λόγο αυτό η Λ. Αργυροπούλου ζή-

τησε την αναβολή του θέματος.

Η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευ-

σης, όπως την κατέθεσε ο Διον. Γεωργου-

λόπουλος (ο Γρ. Κωνσταντέλλος

απουσίαζε), ήταν να γίνει πλήρης ανάθεση

της υπόθεσης στο Δικηγορικό Γραφείο

Δελλή για τη συνέχιση των διεκδικήσεων

και δημιουργία Διαπαραταξιακής Επιτροπής

για συντονισμό ενεργειών με τα ΕΤΑ.

“Βάλαμε το λύκο 
να φυλάει τα πρόβατα”

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη ενημέρωσε το σώμα

ότι τα κομμάτια γης κάτω από την παρα-

λιακή λεωφόρο είναι νησίδες γης,  δεν είναι

οικοδομικά τετράγωνα, βρίσκονται εκτός

σχεδίου. «Η Τεχν. Υπηρεσια απ’ όσο γνω-
ρίζω, διαθέτει εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέ-
δια, τα οποία έχουν με σαφηνεια

καθορισμένες τις νησίδες αυτές χαρακτηρι-
σμένες ως ΚΞ. Αρα δεν μπαίνει θέμα να συ-
ζητάμε για κάτι άλλο. Συζητάμε για το
πρώτο θέμα, για τη νησίδα που είναι το

“Νότος” και μια ιστορία που θα την ξεκινή-
σουμε από δω και στο εξής, είναι το αποτέ-
λεσμα κάποιων ανθρωπων που τους άνοιξε
η όρεξη. Είδανε ότι κερδίζουν και τους
άνοιξε η όρεξη».
Οσο για τη γνωμοδότηση του δικηγορικού

γραφείου επεσήμανε: «Μου είναι δύσκολο
να απαντήσω· δεν είμαι νομικός και δεν
είναι εδώ το γραφείο να απαντήσει σε καί-
ρια ερωτήματα. Η Νομική Υπηρεσία του
Δήμου που έχασε μία σειρά απο διεκδική-
σεις, έρχεται να γνωμοδοτήσει για το αν
πρέπει  να αποδεχτούμε την εισήγηση. Βά-
λαμε δηλαδή το λύκο να φυλάει τα πρό-
βατα», κατέληξε.

Σ.Σ. Εδώ θα θυμίσουμε ότι η Νομική Υπηρε-

σία του Δήμου με υπογραφές όλων των νο-

μικών είχε παραιτηθεί της υπόθεσης ως μη

δυνάμενη να αναλάβει ένα τέτοιο βάρος.

Ο Γιάννης Νιτερόπουλος επίσης ήταν κα-

τηγορηματικός:

«Εγώ περιμένω να ακούσω “σκέψεις επί της
γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου;” Αυτοί δεν δέχτηκαν να αναλάβουν
την υπόθεση γιατί ήταν πέραν των δυνατο-
τήτων τους». Αποδέχθηκε δε την εισήγηση

του Γρ. Κωνσταντέλλου, να προχωρήσουν

με το γραφείο.

Μάλιστα έκανε επίκληση στον δημοτικό

σύμβουλο, δικηγόρο και επί σειρά ετών

Πρόεδρο του Δ.Σ. των προηγούμενων Δη-

μοτικών Αρχών, Α. Κάσδαγλη να μιλήσει,

αλλά...  Και πράγματι, ο Α. Κάσδαγλης γνω-

ρίζει πολλά γιατί ως δικηγόρος και Δημο-

τική Αρχή, πρέπει να παρακολουθούσε την

υπόθεση και κακώς - κάκιστα ποτέ δεν ενη-

μερώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Ν. Ζυγούρης ρώτησε τον Δήμαρχο «Τι
προτείνετε. Ποιο είναι το σχέδιό σας. Θέ-

λετε να αλλάξετε δικηγορικό γραφείο; Κα-
τηγορείτε το γραφείο χωρίς στοιχεία».

Τέλος  το θέμα αναβλήθηκε, με ρητή από-

φαση να επανέλθει εντός εβδομάδος, αφού

γίνει μία άτυπη συνάντηση με το δικηγορικό

γραφείο για ενημέρωση. 

Οπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως, συνεδριά-

ζει το Δ.Σ. την προσεχή Τετάρτη 6/6, 7μ.μ.

Η απώλεια της παραλιακής ζώνης της Βούλας

είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα  και θα επιφέρει

πολύ κακές και μη αναστρέψιμες περιβαλλον-

τικές επιπτώσεις για την πόλη. Γι’ αυτό θα

πρέπει να κινητοποιηθούν άπαντες· κάτοικοι,

φορείς και Δήμος να συντονίσουν ενέργειες

για τη σωστή αντιμετώπιση.

Αννα Μπουζιάνη

Μακρύς και επίπονος ο αγώνας για την παραλία της Βούλας
Ο Δήμος 3Β χάνει συνεχώς κομμάτια γης, 

στο παραλιακό μέτωπο της Βούλας, 

από εταιρεία φάντασμα.

Τώρα του ζητάνε και 13 εκατομ. € 

Διάσταση συνεργασίας Δημάρχου με Δικηγορικό Γραφείο!
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΒΔΟ-

ΜΑΔΑ στο ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ

Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου και ώρα 20.00, ο Δήμος Ωρωπού

και ο φορέας Πολιτισμού του έχουν την εναρκτήρια εκ-

δήλωση της Περιβαλλοντικής Εβδομάδας στην αίθουσα

του Δ. Συμβουλίου (ΕΠΑΛ). Επίσης θα γίνει η βράβευση

μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

με αφορμή μαθητικό - καλλιτεχνικό διαγωνισμό με θέμα

το περιβάλλον, και ομιλία εκπροσώπου του Ινστιτούτου

Διεπιστημονικών Σπουδών Περιβάλλοντος.  

«ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΦΩΤΟΣ
ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΩΝ»

ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Εσπερίδα πολιτιστικής έκφρασης με την ευκαιρία της

100ής επετείου από την ίδρυση της Κοινότητας Λιοπε-

σίου (Παιανία) διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέ-

χνης, τη Δευτέρα 4 Ιουνίου στις 7.30μ.μ. στην αίθουσα

«Συνιδιοκτησία» (Σπύρου Αγγελή 14, έναντι ναού Αγίας

Παρασκευής) στην Παιανία.

Θα παρουσιασθεί το νέο βιβλίο του Παιανιώτη ποιητή και

αισθητικού της τέχνης Ευάγγελου Ανδρέου «Γεώργιος
Μάρκου ο Αργείος – το μέγιστο της Αγιογραφίας σχολειό
στο 18ο αιώνα», με ομιλητές τους συγγραφείς Δημήτρη

Καραμβάλη και Γιάννη Πρόφη.
Το βιβλίο έρχεται να φωτίσει τη ζωή του «απρόσιτου» πρωταγωνιστή

της μεταβυζαντινής τέχνης, με κάθε στοιχείο από το ήδη υπάρχον πε-

νιχρό βιβλιογραφικό υλικό καθώς και με τη διεξοδική μελέτη όλων των

μνημείων της καλλιτεχνικής δημιουργίας του Μάρκου στην Αθήνα,

στην Πεντέλη, στην Παιανία, στο Κορωπί, στο Μαρκόπουλο, στον Κου-

βαρά.  

«ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΩΝ»

(Μέρος 1ο – Ίδρυση του χωριού Λιόπεσι)

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η προβολή του ντοκιμαντέρ

«Κληρονομιά φωτός και δακρύων – ένα ιστορικό οδοιπο-
ρικό του ποιητή Ευάγγελου Ανδρέου» (Μέρος 1ο – Ίδρυση

του χωριού Λιόπεσι), σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ανδρίκου, ει-

καστική συνεργασία της ζωγράφου Αμαλίας, αφήγηση Ρά-

νιας Βισβάρδη και μουσική επένδυση από έργα των

συνθετών Διονύσιου Βισβάρδη, Λευτέρη Παπασταύρου, Μα-

νώλη Χατζημάρκου και Νίκου Λαρυγγάκη.

Ο Ευάγγελος Ανδρέου ακολουθεί τα βήματα των διεσπαρ-

μένων Λιοπεσιωτών του 17ου αιώνα, από τις μεσογείτικες

περιοχές των τσιφλικιών Καρελά, Κόκλα και Μπεσικένη και

φτάνει μέχρι την ίδρυση του πρώτου χωριού (της σημερινής

Παιανίας) στα ριζά της ανατολικής πλευράς του Υμηττού,

αποδίδοντας επακριβώς τοπικά γεγονότα της ενετοκρατίας

και τουρκοκρατίας, που συνδέονται με τη γενικότερη ιστορία

της Αττικής και των Αθηνών. 

Το ντοκυμαντέρ εμπλουτίζεται με άγνωστο φωτογραφικό υλικό

εποχής, από το οικογενειακό αρχείο του ποιητή καθώς επίσης

και από την προπολεμική φωτογραφική συλλογή του ιστοριο-

δίφη της Αττικής Γεωργίου Δ. Χατζησωτηρίου. 

Προσδιορίζεται η αρβανίτικη καταγωγή των κατοίκων, γνωστο-

ποιούνται και ετυμολογούνται οι τοποθεσίες της περιοχής και

περιγράφονται τα κεντρικά μνημεία του τόπου, που αφορούν

κυρίως στην πρωτοχριστιανική, βυζαντινή και μεταβυζαντινή

αρχαιολογία.

Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων  που ορ-

γανώνει ο Δήμος 3Β σε συνεργασία με τα Σχολεία

του και άλλους πολιτιστικούς φορείς έχει προγραμ-

ματίσει εκδηλώσεις με θέατρο, χορό, μουσική, παρά-

δοση.

«Σμύρνη συγγνώμη»
παρουσίαση βιβλίου

Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκ-

δηλώσεων του Δήμου 3Β, θα πα-

ρουσιάσουν το βιβλίο του

Θεόδωρου Δεύτου με τίτλο

«Σμύρνη συγγνώμη», την Τε-

τάρτη 6 Ιουνίου, 8μ.μ. στην αί-

θουσα “Ιωνία” (δίπλα από το

Δημαρχείο στη Βούλα).

Επίσης, την Παρασκευή 8 Ιουνίου στην αίθουσα

“Ιωνία” (παραλιακή λεωφόρος δίπλα από το Δημαρ-

χείο) στη Βούλα, στις 8μ.μ. θα δοθεί παράσταση με

θέατρο και χορό από το ΚΔΑΠ του Δήμου.

“Αγγέλα Παπάζογλου” 

Το Σάββατο 9 Ιουνίου στις 8μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία”

θα δοθεί η παράσταση “Αγγέλα Παπάζογλου” με την

Αννα Βαγενά.

“Σαιξπηρ τα πάντα όλα”

Το Σάββατο 16 Ιουνίου στις 9μ.μ. στην αίθουσα

“Ιωνία” θα δοθεί η θεατρική παράσταση “Σαιξπηρ τα
πάντα όλα” με την θεατρική Ομάδα Αργυρούπολης.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στα 3Β

Οι “Ανεξάρτητες Παρουσίες” δίνουν

και εφέτος το παρόν στο 11ο Φεστιβάλ

Χορού του Σωματείου Ελλήνων Χορο-

γράφων, με δημιουργίες νέων, πρωτο-

εμφανιζόμενων χορογράφων και

χορευτών, που δεν έχουν σταθερές

ομάδες. 

Περισσότεροι από είκοσι νέοι δημι-

ουργοί παρουσιάζουν τα έργα τους με

ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στα θέ-

ατρα “Ροές”, “Olvio” και στον “Χώρο

Τέχνης” 14η μέρα στις 3, 4, 5 & 6 και

15 & 16 Ιουνίου.

«Εστιάζοντας αποκλειστικά στην εγ-

χώρια καλλιτεχνική παραγωγή, δημι-

ουργούν ένα πεδίο συνάντησης

ανάμεσα στο κοινό και τους Ελληνες

χορογράφους, συμβάλλοντας έτσι,

στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολι-

τιστικού προσώπου της χώρας μας. 

Εκτός από τα μέλη, οι «“Ανεξάρτητες

Παρουσίες”, φιλοξενούν, όπως κάθε

χρόνο, νέους χορογράφους που πα-

ρουσιάζουν για πρώτη φορά έργα

τους και χορογράφους που δεν έχουν

ομάδες», αναφέρει ο Πρόεδρος του

Σωματείου Πέτρος Γάλλιας.

Το Σωματείο Ελλήνων Χορογράφων

δεν παρεμβαίνει στις επιλογές των

χορογράφων, αλλά δίνει την ευκαιρία

σε όλους όσους δοκιμάζουν τις εμ-

πνεύσεις τους στο σύγχρονο χορό να

συναντήσουν το κοινό, να του ζητή-

σουν να εκτιμήσει τη δουλειά τους και

να τους δώσει το εισιτήριο για το επό-

μενο βήμα τους. 

Οι χορογράφοι προσφέρουν και πα-

ρουσιάζουν τα έργα τους στο φεστι-

βάλ χωρίς αμοιβή, προσδοκώντας

στην ανταμοιβή των θεατών και στη

συμμετοχή τους στο σύγχρονο δημι-

ουργικό τοπίο.
Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη του

Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και

τη συνεργασία του Ελληνικού τμήματος

του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού CID UNE-

SCO, του Μουσείου Μπενάκη και του Ιδρύ-

ματος Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής

Β&Μ Θεοχαράκη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΕΣ 
03.06 // 22:30 - 04.06 // 21:00

Achilles heel Το Παν
χορογραφία Αχιλλέας Αρσενίου

aleajactaest Τα γενέθλια μου
χορογραφία Βασίλης Σκαρμούτσος

Άρια Μπουμπάκη

Αμετακίνητ[ρ]ο ‘7-2’
χορογραφία Μαρία Παπαθανασίου

Χορόγραμα ΕΞΟΥΣΙΑ… ζω? (Με αφορμή

τον Μάκβεθ) 

χορογραφία Βίκυ Παπανικολάου, Χορό-

γραμμα

ΘΕΑΤΡΟ OLVIO 05.06 // 21:00 - 06.06 //

22:30

Moving Flowers Miluines
χορογραφία Δημήτρης Βαρουξής

Indigo Internal conflict
χορογραφία Μάνος Κοπανάκης, Άννα Λια-

νοπούλου

Φωτοσκίασις αντί φωνής Ευρυδίκης εν τωι
Αιδή
χορογραφία Αγγελική Παπαδοπούλου

LA.LO Περνώντας

χορογραφία Εριφύλη Δαφέρμου

Movere We Are…
χορογραφία Δημήτρης Αντωνόπουλος

Footsteps Dance Company  Dance-Decan-
dence
χορογραφία Γιώτα Πολυχρονοπούλου

ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΕΣ 05.06 // 22:30 - 06.06 //

21:00

Alma Libre Wish
χορογραφία Αναστασία Μπρουζιώτη

Ελεονώρα Σιαράβα Trypa
χορογραφία Ελεονώρα Σιαράβα

Soyuz Radio Transmission
χορογραφία Soyuz

Circle Team Το Παιχνίδι της σφαγής – μια
δοκιμή
χορογραφία Δημήτρης Ζωγραφάκης

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ 14η ΜΕΡΑ 14.06 // 21:00

- 15.06 // 22:30

Connected Dots Αδιαμφισβήτητα Κόκκινο
χορογραφία Connected Dots

Rotation Until the end
χορογραφία Ευγενία Χαχάγια

RORRIM RORRIM
χορογραφία Νίκος Ράπτης

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ 14η ΜΕΡΑ 14.06 // 22:30

- 15.06 // 21:00

BelleVille-Suez ΕΠΕΚΕΙΝΑ
χορογραφία Χρυσάνθη Μπαδέκα

Marotte Sleep
χορογραφία Δήμητρα Καστέλλου, Κων-

σταντίνα Καστέλλου

Fibre Performing Arts Grand Master

χορογραφία Σταύρη Καλοπετρίδου

ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΕΣ: Ιάκχου 16, Γκάζι

ΘΕΑΤΡΟ OLVIO:  Φαλαισίας 7, Γκάζι

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ 14η ΜΕΡΑ: Καλλι-

ρόης 10, Αθήνα

Είσοδος Ελεύθερη

11ο Φεστιβάλ Χορού του Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων



"Τροβατόρε" του Βέρντι 
Προνομιακές τιμές για τους κατοίκους

του Δήμου Παλλήνης

O Δήμος Παλλήνης προέβη σε συνεννόηση με την Εθνική

Λυρική Σκηνή και εξασφάλισε την δυνατότητα παρακο-

λούθησης της Όπερα «Τροβατόρε» του Τζουζέπε Βέρντι

σε προνομιακές τιμές (με έκπτωση εως και 35%).
Είναι μια μεγάλη παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής η οποία

παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και έχει να πα-

ρουσιαστεί στο Ηρώδειο τριάντα χρόνια, από το καλοκαίρι του

1982.

Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται από 45 έως και 15

(σπουδαστικό) €.

Οι παραστάσεις έχουν ορισθεί για 10,12,13 &14 Ιουνίου

στο Ωδείου Ηρώδου του Αττικού, Ώρα : 21:00μμ.

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τμήμα ομαδικών

κρατήσεων της Λυρικής Σκηνής, κα Πανάγου στα τηλέ-

φωνα: 210 3711342 και 210 3711200 έως 229 και e-mail:

panagou@nationalopera.g.

Οι κρατήσεις θα γίνονται ονομαστικά, αναφέροντας τον

Δήμο Παλλήνης.

“To Ανθος του Γιαλού”

Το Σάββατο 2 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Σπά-

των ‘Χρήστος Μπέκας’ (Σταύρου Μπέκα 7, Σπάτα),

θα πραγματοποιηθεί η παράσταση ‘Το Άνθος του
Γιαλού’.
Η παράσταση είναι βασισμένη στα διηγήματα του

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 

‘Έρως - Ήρως’ το ‘Μοιρολόγι της Φώκιας’ και ‘Άνθος
του Γιαλού’ με πρωταγωνιστή τον Τάκη Χρυσικάκο.

Η σκηνοθεσία είναι της Μάνιας Παπαδημητρίου.

Η μουσική του Λουδοβίκου των Ανωγείων.

Τιμές εισιτηρίων 12 € και 10€(μαθητικό, φοιτητικό,

πολύτεκνοι, συνταξιούχοι άνω των 65).

ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8958866 info@artgallerycafe.gr

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 9 Ιουνίου στις 8μ.μ. θα γίνουν τα εγκαίνια

της ομαδικής έκθεσης των εικαστικών δημιουργών, με

θέμα “Περιήγηση στη φαντασία”, στο art gallery cafe, η

οποία θα διαρκέσει έως τις  16 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Μαζί τους σε αυτό το ταξίδι η Εβελίνα Νικόλιζα.
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Ανακαλύψτε την

τέχνη του πηλού

στο Κορωπί

Την Κυριακή 3 Ιουνίου, στην Πλατεία Ελευθερίας από

τις 11 το πρωί (απέναντι από το Δημαρχείο Κρωπίας),

διακεκριμένοι κεραμίστες από τον Βόλο, το Μαρούσι, το

Μαρκόπουλο, το Κορωπί θα κάνουν επιδείξεις διαφόρων

τεχνοτροπιών. Στη συνέχεια οι κεραμίστες μαζί με το

κοινό θα δημιουργήσουν κεραμικά. Ειδικός φούρνος θα

«ψήσει» τις κεραμικές δημιουργίες κεραμιστών και δη-

μοτών, που θα συμμετέχουν. 

Το απόγευμα 19:00, θα συνε-

χιστεί η εκδήλωση, στο αμ-

φιθέατρο του Δημαρχείου

(Β. Κωνσταντίνου 47) με ομι-

λίες της Κερασίας Ντούνη,

Αρχαιολόγου και της Αγγε-

λικής Τσεβά, Κεραμίστριας-

Ζωγράφου. Τέλος από τις

18:00 έως 20:00, θα λειτουρ-

γεί, στο Ισόγειο του Δημαρ-

χείου Κρωπίας, έκθεση

Καλλιτεχνών Κεραμιστών

που δεν ζουν πια. Ειδικότερα

θα παρουσιαστούν έργα των,

Ιωάννη Ιωάννου, Ζήση Αφαι-
ρημ, Μάνου Δάνου, Σωτήρη Κωνσταντή, Περδικούρη
Νίκου, Τριανταφυλλίδου Ήρας. Τα έργα που θα εκτε-

θούν, ανήκουν στην συλλογή του Μουσείου «Αγγελικής

Τσεβά.».

Το Πρόγραμμα

11.00 π.μ. : Έναρξη

11.30 π.μ. :Καλωσόρισμα Εθελοντών Καλλιτεχνών

11.45 π.μ.: Ελάτε να γνωρίσετε την τέχνη του πηλού

κοντά σε γνωστούς κεραμίστες.

19.00 μ.μ.: Ομιλίες στην αίθουσα του Δημαρχείου. 

19.45 μ.μ. : Απονομή τιμητικών διπλωμάτων συμμετοχής

Φεστιβάλ Αθηνών

και Επιδαύρου
Πακέτα εισιτηρίων 

για συγκεκριμένες παραστάσεις

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου σας δίνει και φέτος την

ευκαιρία να αγοράσετε πακέτα εισιτηρίων για συγκεκριμέ-

νες παραστάσεις, απολαμβάνοντας 20% έκπτωση. Η

έναρξη της προπώλησης έχει ξεκινήσει από τις 28 Μαΐου,

και τα πακέτα είναι τα εξής:

ΧΟΡΟΣ
― Δημήτρης Παπαϊωάννου

Πρώτη ύλη

23-26 Ιουνίου & 30-3 Ιουλίου, Πει-

ραιώς 260 Α'

― Βραδιά Σύγχρονου Ελληνικού Χορού

Γεωργία Βαρδαρού - Hardcore Research on Dance (21.00)

Ομάδα Χορού Αμάγαλμα - Μαρία Γοργία - Kρυμμένη

στους ελαιώνες (22.00)

27-28 Ιουνίου, Πειραιώς 260 Ε'

― Ομάδα Χορού ZHTA - Ίρις Καραγιάν

Μητέρες

7-8 Ιουλίου, Πειραιώς 260 Ε'

― Ομάδα KLOKWORKS - Μαριάννα Καβαλλιεράτου

Auto Run

17-18 Ιουλίου, Πειραιώς 260 Ε'

ΘΕΑΤΡΟ
― Δημήτρης Λιγνάδης

Αύγουστου Στρίντμπεργκ, Δεσποινίς Τζούλια
10-11 Ιουνίου, Πειραιώς 260 Δ'

― Εταιρ. Θεάτρου Sforaris - Γιάννης Καλαβριανός

Γιοι και Κόρες

15-16, 18 Ιουνίου, Πειραιώς 260 Ε'

― Εταιρ. Θεάτρου Χώρος - Σίμος Κακάλας

erofili synopsis

22-24 Ιουνίου, Πειραιώς 260 Ε'

― Ομάδα blitz : Δον Κιχώτης

28-29 Ιουνίου, Πειραιώς 260 Δ' 

ΜΟΥΣΙΚΗ
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Έργα καλομοίρη, Προκόπιεφ, Τσαϊκόφσκι

Mουσικη διεύθυνση: Βασίλης Χριστόπουλος

28 Ιουνίου, Ηρώδειο

Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής
Θεόφραστου Σακελλαρίδη, Ο βαφτιστικός

Μουσική Διεύθυνση: Γιώργος Πέτρου

3-4 Ιουλίου, Μέγαρο Τριάντη

― Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Έργα Βέμπερ, Μότσαρτ, Ντβόρζακ
Μουσική Διεύθυνση: Στέφανος Τσιαλής

5 Ιουλίου, Ηρώδειο

― MusicAeterna
Έργα Ραχμάνινοφ, Σοστακόβιτς

Μουσική Δι/νση: Θεόδωρος Κουρεντζής

10 Ιουλίου, Μέγαρο (Λαμπράκης) 

«ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ»

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα”, οργα-

νώνει εκδήλωση με θέμα: «ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ – ΜΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ», την Κυριακή 10 Ιουνίου

στις 11 το πρωί, στην αίθουσα εκδηλώσεων  του

Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας.
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Μικρά - μικρά
• Στην γειτονιά μου, στην Παλλήνη σε πολυσύχναστο

δρόμο, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, πολύ κοντά στο

Δημαρχείο, τα αυτοκίνητα παρκάρουν πάνω στα πεζο-

δρόμια τα οποία και καταλαμβάνουν εντελώς. Εννοείται

ότι δεν απομένει χώρος για πεζούς και παιδικά καρότσια

… Κανείς δεν τους  κόβει κλήση εδώ και τρία χρόνια. Ρω-

τώντας υπάλληλο της Δημοτικής αστυνομίας, μου απάν-

τησε ότι δεν το επιτρέπει ο Δήμαρχος (ο πρώην). Μήπως

θα μπορούσε άραγε ο τωρινός Δήμαρχος να αλλάξει την

κατάσταση; 

• Υπάρχει και στην Ελλάδα η ομάδα Arnica. Απευθύνεται

σε πιο εναλλακτικούς γονείς, σε εκείνους που δεν δί-

νουν αντιβιοτικά στα παιδιά τους, δεν κάνουν εμβό-

λια….. Υπεύθυνη της ομάδας στην Ελλάδα είναι η

Sandrine stefanidis  Μια φορά το μήνα γίνεται η συνάν-

τηση των μελών τα οποία πληθαίνουν συνεχώς. 

Σύλλογος Διεκδίκησης

Τρίτου Γυμνασίου - Λυκείου Βούλας
3glvoulas@gmail.com

www.facebook.com/groups/216576405077372/

Σύλλογος για τη διεκδίκηση του πολυπόθητου 3ου Γυμνασίου - Λυ-

κείου Βούλας, δημιουργήθηκε μετά από την κοροϊδία επί σειρά

ετών και της πολιτικής εξουσίας (με υποσχέσεις επί υποσχέσεων

βουλευτών) και της Δημοτικής Αρχής (που δεν το κυνήγησε ως

όφειλε) δημιουργήθηκε στη Βούλα.

Σήμερα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, όταν η αξία της γης που

ήταν υπό απαλλοτρίωση για την ανέγερση του 3ου Γυμνασίου-Λυ-

κείου ήταν κατά δεκάδες εκατομμύρια χαμηλότερη. Και αν σκεφθεί

κανείς και την οικονομική κρίση γίνεται ακόμη δυσκολότερο.

Ομως, οι γονείς - και πολύ σωστά - δεν το βάζουν κάτω και ανα-

διοργανώνονται δημιουργώντας Σύλλογο.

Ετσι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Διεκδίκησης Τρίτου

Γυμνασίου- Λυκείου Βούλας, μετά από προσκλήσεις που απέ-

στειλε,  συναντήθηκε στις 27-5-2012, με τους εκπροσώπους των

δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης.

Στη συνάντηση παρέστησαν εκ μέρους της δημοτικής αρχής ο Αν-

τιδήμαρχος Διονύσιος  Κοντονής και από την αντιπολίτευση οι :

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Παναγιώτης Καπετανέας, Ιωάννης

Σκουμπούρης, Παναγιώτης  Σωτηρόπουλος  και  για την παράταξη

του ΚΚΕ  (Κώστα Πασακυριάκος) οι  Στράτος  Παραδέλης και Βα-

σίλης Σιοκορέλης.

Η συνάντηση και η συζήτηση ήταν ιδιαιτέρως εποικοδομητική. Οι

εκπρόσωποι του Δήμου αναγνώρισαν την ανάγκη  και δεσμεύτη-

καν στην από κοινού προώθηση του αιτήματος μέσω  των θεσμι-

κών τους ρόλων. Συγκεκριμένα, ο Δ. Κοντονής δεσμεύτηκε για τη

σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, εντός του μηνός Ιουνίου 2012,

με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για

την άμεση εξεύρεση χώρου για το 3ο Γυμνάσιο- Λύκειο. 

Ο Σύλλογος Διεκδίκησης Τρίτου Γυμνασίου Λυκείου Βούλας θα

συνδράμει με όλες τους τις δυνάμεις για την ταχύτερη και προ-

σφορότερη λύση και θα παρακολουθεί στενά όλες τις ενέργειες

των δημοτικών αρχών. 
Για το ΔΣ του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος Γενική Γραμματέας

Ανδρέας Τσαβλίρης  Ελένη Κατσακιώρη

Στο πλαίσιο των κοινωνικών του

δράσεων ο Δήμος Παλλήνης απο-

φάσισε να παρέμβει στο καταναλω-

τικό κίνημα με τη διαμεσολάβηση

μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.

Ετσι, ο δήμος έρχεται σε επαφή με

παραγωγούς ώστε οι πολίτες να

αποκτήσουν προϊόντα σε πολύ κα-

λύτερες τιμές, χωρίς μεσάζοντες,

παρέχοντας την υλικοτεχνική υπο-

δομή και συντονίζοντας τη διαδικα-

σία. 

Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης

από τους δημότες και της ανάγκης

βελτιστοποίησης της διαδικασίας σε

οικονομικούς και χρονικούς όρους,

ο Δήμος προέβη στην ανάπτυξη

ενός εργαλείου που θα απλοποιήσει

και θα αυτοματοποιήσει τη διαδικα-

σία με στόχο την καλύτερη εξυπη-

ρέτηση των πολιτών. 

Είναι ο  πρώτος φορέας τοπικής αυ-

τοδιοίκησης που προχωράει στην

δημιουργία μιας τέτοιας εφαρμογής

προκειμένου να στηρίξει τις παρεμ-

βάσεις στο καταναλωτικό κίνημα.

Με τη χρήση τεχνολογιών ανοιχτού

κώδικα αναπτύχθηκε ένα διαδι-

κτυακό εργαλείο το οποίο δίνει τη

δυνατότητα στο δημότη να ενημε-

ρώνεται για τις τρέχουσες διανομές

προϊόντων, να προβαίνει σε παραγ-

γελίες, να επεξεργάζεται τις παραγ-

γελίες του, να εκτυπώνει

αποδεικτικά παραγγελίας, και να εκ-

δηλώνει ενδιαφέρον για προϊόντα

που θα ήθελε να διανεμηθούν. Ταυ-

τόχρονα, μπορούν οι προμηθευτές

να πληροφορούν το Δήμο για τα

προϊόντα τους καταγράφοντάς τα

στην ειδική φόρμα που δημιουργή-

θηκε για αυτό το σκοπό και δίνοντας

τις απαραίτητες πληροφορίες.

Με αυτό τον τρόπο δίνεται ένα ερ-

γαλείο στον πολίτη για την καλύ-

τερη εξυπηρέτησή του και ένα

εργαλείο στο Δήμο για να διαχειρί-

ζεται αποδοτικότερα τα αιτήματα

των πολιτών και να αυτοματοποιήσει

τη διαδικασία.

Την εφαρμογή μπορείτε να τη χρη-

σιμοποιήσετε είτε μέσω του site

www.pallini.gr είτε απευθείας στη

διεύθυνση www.marketpallinis.gr

Διανομή ελαιολάδου

και φέτας 

Ο Δήμος Παλλήνης μετά την επιτυ-

χημένη παρέμβασή του στο κατανα-

λωτικό κίνημα με τη διάθεση

πατάτας στους δημότες, συνεχίζει

τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγ-

γύης και προχωράει στη διανομή

ελαιολάδου και φέτας.

Για το ελαιόλαδο προσφέρουν δύο

εναλλακτικές. Η πρώτη εναλλακτική

είναι παραγωγής του Νομού Ηλείας

και θα διατίθεται σε συσκευασία του

προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 22000-2005

διεθνών προδιαγραφών. Τα ποιοτικά

χαρακτηριστικά είναι όψεως διαυ-

γούς, χρώματος πρασίνου και οξύ-

τητας max 0.3. Η τιμή  είναι 2,80

ευρώ ανά λίτρο και θα διατίθεται σε

συσκευασία των 5 λίτρων στην τιμή

των 14,00 ευρώ.

Η δεύτερη επιλογή είναι ελαιόλαδο

βιολογικής γεωργίας, παραγωγής

της ορεινής περιοχής νήσου Λέ-

σβου, εξαιρετικά χαμηλής οξύτητας

(0,65).Η τιμή είναι 3,00 ευρώ ανα

λίτρο και προσφέρεται σε κιβώτια με

12 φιάλες  των 750ml  έκαστη (συ-

νολικά 9 λίτρα), στην τιμή των 27, 00

ευρώ.

Η φέτα (Π.Ο.Π.) είναι από ελληνικό

αιγοπρόβειο γάλα με προδιαγραφές

ISO 9001 & HACCP 22000-2005 θα

διατίθεται σε πλαστικά δοχεία με

άρμη, καθαρού βάρους 2 κιλών, στην

τιμή των 13,00 ευρώ.

Οι παραγγελίες  αφορούν μόνο κα-

τοίκους του Δήμου Παλλήνης  και θα

κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της

νέας εφαρμογής που αναπτύχθηκε

για τη διαχείριση αυτών των αιτημά-

των. Η πρόσβαση  θα γίνεται είτε

μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου

Παλλήνης www.pallini.gr, είτε απευ-

θείας στη διεύθυνση www.market-

pallinis.gr έως τις 10 Ιουνίου.

Οι δημότες οι οποίοι δεν έχουν πρό-

σβαση στο διαδίκτυο μπορούν να

εξυπηρετούνται στο Δήμο Παλλή-

νης, Ιθάκης 12 , Γέρακας.

Οι παραγγελίες δεν μπορούν να

υπερβαίνουν στο ελαιόλαδο τα 30

λίτρα και στη φέτα τα 10 κιλά ανά οι-

κογένεια.

Ο Δήμος Σαρωνικού ξεκινάει τη δια-

νομή ελαιόλαδου χωρίς μεσάζοντες.

Πρόκειται για Έξτρα Παρθένο Κρη-

τικό Ελαιόλαδο (οξύτητας 0,3 – 0,5

βαθμών, παραγωγής 2011-2012) που

μπορούν οι πολίτες να προμηθευ-

τούν κατευθείαν από τον παραγωγό

σε χαμηλή τιμή.

Θα διατίθενται συσκευασίες των 5

λίτρων στην τιμή των 14,5€ και των

17 κιλών στην τιμή των 49€ (στις

τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και το

κόστος μεταφοράς). 

Ετσι, δημότες και κάτοικοι του

Δήμου Σαρωνικού, που επιθυμούν να

προμηθευτούν φθηνό ελαιόλαδο,

μπορούν να συμπληρώσουν την αί-

τηση παραγγελίας που θα βρουν 

α) στην ιστοσελίδα του Δήμου

www.saronikoscity.gr (στην ενό-

τητα Γραφείο Τύπου – Ανακοινώ-

σεις) και να την υποβάλλουν

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

info@saronikoscity.gr, καθώς και             

β) σε έντυπη μορφή στο Δημαρχείο

Σαρωνικού και στα καταστήματα των

δημοτικών κοινοτήτων και της τοπι-

κής κοινότητας του Δήμου (Ώρες:

09:00 – 13:00). 

Πληροφορίες, στα τηλέφωνα: Καλύ-

βια - 2299 320300 και 320310, Ανά-

βυσσος - 22910 41220 (εσωτ. 6),

Παλαιά Φώκαια - 22910 38721

(εσωτ. 117), Σαρωνίδα - 22910

54444 και Κουβαράς - 22990 69422. 

Η συλλογή των αιτήσεων έχει ξεκι-

νήσει τη Δευτέρα 28 Μαΐου και θα

ολοκληρωθεί την Τρίτη 5 Ιουνίου.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί από

τους ίδιους τους παραγωγούς, αυ-

στηρά, σύμφωνα με τα έντυπα πα-

ραγγελίας την Κυριακή 10 Ιουνίου

μετά τις 09:00  α) στο χώρο του

υπαίθριου πάρκινγκ δίπλα στο Δη-

μαρχείο (Καλύβια) και  β) στην κεν-

τρική παραλία (Πέτρινο) στην

Ανάβυσσο. 

www.marketpallinis.gr
Διαδικτυακό εργαλείο ενημέρωσης και παραγγελίας προϊόντων χωρίς μεσάζοντες

Διανομή ελαιόλαδου και στο Σαρωνικό

Κυριακή 10 Ιούνη, στις 8:00 μμ,

στην Πλατεία της ΒΟΥΛΑΣ.
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Ισχύς και Ακυρότητα 

Διεθνών Συμβάσεων

γράφει ο Κώστας Βενετσάνος
sine nobilita

Το θέμα που διαπραγματεύομαι στο παρόν, δεν ανα-

φέρεται άμεσα στη Συνταγματική τάξη, αλλά, ανα-

φέρομαι παρεκκλίνοντας, λόγω επικαιρότητας, στο

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, και ειδικότερα στις Διε-

θνείς Συμβάσεις ή Συνθήκες, εστιάζοντας στο Μνη-

μόνιο και τη Δανειακή Σύμβαση.

Το Μνημόνιο και η δανειακή σύμβαση δεν θα ακυρωθούν

ΕΙΝΑΙ άκυρα! Είναι ανυπόστατα. 

Είναι ανυπόστατα σύμφωνα με τους κανόνες του Διε-

θνούς Δικαίου, αλλά πρέπει η πραγματικότητα αυτή να

δηλωθεί - να κοινοποιηθεί στους αντισυμβαλλόμενους -

εταίρους, ΕΚΤ και ΔΝΤ - παρ’ όλο που καλώς το γνωρί-

ζουν και πρέπει να το γνωρίζουν.

Είναι δε ανυπόστατα γιατί υπεγράφησαν από παράνομη

συνταγματικώς κυβέρνηση, όπως έχω καταδείξει σε προ-

γενέστερη αρθρογραφία μου και ιδίως στο τελευταίο

φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ 26/5/12 (φ. 735, σ. 7).

Η κυβέρνηση Παπαδήμου λοιπόν ήταν μια κυβέρνηση

(Κυβ) de facto (εκ των πραγμάτων) και όχι de jure (εκ του

νόμου).

Ηταν επιπλέον μια ιδιόρρυθμη de facto Κυβ. γιατί δεν προ-

ήλθε από επανάσταση ή στρατιωτικό πραξικόπημα, αλλά

από απάτη, ή βαριά και ανεπίτρεπτη αμέλεια και άγνοια

των περισσοτέρων, τουλάχιστον των συντελεστών.

Σύμφωνα με το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Δ.Δ.Δ.) “Οποιος
κατέχει πράγματι την εξουσία, (αλλά) με την ρητή ή σιω-
πηρά συγκατάθεση του Εθνους (λαμβανομένου υπό την

στενή έννοια, του Λαού), δύναται να συνομολογεί εγκύ-
ρως Συνθήκες1.
Μένει να δούμε αν η Κυβ. Λουκά Παπαδήμου είχε τη ρητή
ή σιωπηρά συγκατάθεση του Λαού. Οι συγκεντρώσεις και

διαδηλώσεις στην πλατεία Συντάγματος κι αλλού, καθώς

και το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 6ης

Μαΐου, καταδεικνύουν χωρίς καμμιά αμφιβολία ότι ο Λαός

κάθε άλλο παρά την συγκατάθεσή του είχε δώσει στην

Κυβέρνηση Παπαδήμου. Είχε την κατηγορηματική και

πλειοψηφούσα αντίθεση του Λαού. Αρα οι Συνθήκες που

συνομολόγησε ήταν μη έγκυρες. Είναι άκυρες. Η Κυβέρ-

νηση λοιπόν που θα προκύψει μετά την 17η  Ιουνίου έχει

χρέος να γνωστοποιήσει στην Ε.Ε., στην ΕΚΤ, και στο

Δ.Ν.Τ. ότι και αυτή - η de jure Κυβέρνηση, η νόμιμη - θε-

ωρεί τις Συνθήκες αυτές άκυρες και ανυπόστατες.

Ορθώς, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θεωρεί το ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Ακυρο - όχι θα το “ακυρώσει”, ως “απονομιμοποιημένο”,

όπως διατυπώνεται στην επιστολή Τσίπρα προς την Ε.Ε.

- και ότι θα επαναδιαπραγματευθεί τη δανειακή Σύμβαση.

Η Δανειακή Σύμβαση είναι “εν τοις πράγμασι” υπαρκτή,

αφού δεχθήκαμε ήδη δανεικά. Ή επιστρέφουμε λοιπόν τα

χρηματικά ποσά που λάβαμε - πράγμα που αδυνατούμε

να πράξουμε - ή επαναδιαπραγματευόμαστε τους όρους,

που σημαίνει:

― Απαλείφεται ο όρος της παραίτησης από την ασυλία,

λόγω εθνικής κυριαρχίας, πράγμα που ουδείς δικαιούται

ν’ αποδεχτεί.

― Απαλείφεται ο όρος της υπαγωγής μας στο Αγγλικό

Δανειακό Δίκαιο.                            

Συνέχεια στη σελ. 11

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

Μια πρωτοποριακή πρόταση του Δη-

μάρχου Κρωπίας, Δημήτρη Κιούση σε

συνεργασία με την Ενωση Επαγγελμα-

τιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Κορωπίου,

έρχεται να δώσει ανάσες σε μαγαζιά και

καταναλωτές με εκπτωτική κάρτα που

ήδη έχει δημιουργήσει ο Δήμος και θα

την προμηθεύεται ο δημότης, που θα

μπορεί να ψωνίζει με έκπτωση από τα

καταστήματα εκείνα που έχουν μπει στο

εκπτωτικό πρόγραμμα.

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει με δή-

λωση του Προέδρου της Κοινωφελούς

Δημοτικής Επιχείρησης και δημοτικού

συμβούλου Κώστα Δήμου, ότι είναι έτοι-

μος να υλοποιήσει το εκπτωτικό πρό-

γραμμα, που αφορά προϊόντα και

υπηρεσίες σε συνεργασία με την

Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και

Εμπόρων Κορωπίου.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Ένωσης

Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων

Κορωπίου, ο Κ. Δήμου ενημέρωσε για

την πολιτική απόφαση του Δημάρχου

Κρωπίας Δημήτρη Κιούση, που σκοπό

έχει τη δημιουργία ενός πρακτικά υλο-

ποιήσιμου μετώπου κοινωνικής πρό-

νοιας, αλληλεγγύης και δημιουργικής

στήριξης, τόσο των δημοτών όσο και

των επαγγελματιών της πόλης. Επισή-

μανε δε ότι αυτή η πολιτική απόφαση

έχει και μια άλλη διάσταση· αυτή της

ανάδειξης του Κορωπίου και ιδιαίτερα

του εμπορικού κέντρο της πόλης ως

ανάχωμα στα εμπορικά μεγαθήρια που

λειτουργούν στα Μεσόγεια. Στο πλαίσιο

αυτής της πολιτικής ανακοίνωσε την

πρακτική εφαρμογή μιας τέτοιας δημι-

ουργικής πρότασης. 

Ο Δήμος Κρωπίας έχει ήδη προετοιμα-

στεί τεχνικά και ουσιαστικά για την πα-

ροχή των απαραίτητων μέσων για την

υλοποίηση της πρότασης χωρίς καμμία

επιβάρυνση όσων συμμετέχουν. Η λίστα

των συμμετεχόντων με τα προϊόντα και

τις υπηρεσίες θα αναρτηθεί στον διαδι-

κτυακό τόπο του Δήμου και σε δημοσιο-

γραφικούς ιστότοπους ή άλλες

εφαρμογές δικτύωσης. Ο Κ. Δήμου πα-

ρουσίασε, το αυτοκόλλητο σήμα, που θα

έχει κάθε μέλος-επαγγελματίας  στο κα-

τάστημά του, την εκπτωτική κάρτα που

θα έχουν οι δημότες με το σύνθημα

«Στηρίζω την πόλη μου» και το έντυπο

της συμμετοχής των επαγγελματιών

στο πρόγραμμα. Πρέπει να σημειωθεί,

ότι η πρόταση του Δήμου έχει ήδη συ-

ζητηθεί σε επίπεδο Δ.Σ της Ένωσης και

έχει συμφωνηθεί να υλοποιηθεί, πάντα

σε εθελοντική βάση. 

Ετσι, από τις 28 Μαΐου κάθε επαγγελ-

ματίας, βιοτέχνης, έμπορος μπορεί να

συμμετέχει σ’ αυτή την προσπάθεια.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετο-
χών : 210-662 23 34 (εσωτ.115, ώρες
09:00-15:00) 

E-mail : koropi@hol.gr

«ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» 
Εκπτωτική κάρτα για τους δημότες στο  Κορωπί

Ελέγχους σε όλα τα υποθηκοφυλακεία

της χώρας ξεκινά το ΣΔΟΕ, μετά την

αποκάλυψη ότι τρεις επικεφαλής «έβα-

λαν στην τσέπη» πάνω από 4 εκατ. ευρώ

που προορίζονταν για δαπάνες εκσυγ-

χρονισμού των υποθηκοφυλακείων. 

Πληροφορίες, λένε, ότι κατά τους ελέγ-

χους που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ στα

υποθηκοφυλακεία σε Νίκαια, Κορωπί και

Σπάτα, διαπίστωσε ότι οι επικεφαλής

τους, παρακράτησαν την τελευταία δε-

καετία περισσότερα από ένα εκατομμύ-

ριο ευρώ ο καθένας για δαπάνες

εκσυγχρονισμού των υποθηκοφυλα-

κείων τους. 

Σύμφωνα με το νόμο ο άμισθος υποθη-

κοφύλακας παρακρατεί συγκεκριμένα

ποσοστά επί της αξίας των μετεγγρα-

φομένων τίτλων «για τη βελτίωση και

τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας του

υποθηκοφυλακείου του, καθώς και για

την εισαγωγή συστήματος πληροφορι-

κής, η οποία θα γίνει με δαπάνη του».

Όπως διαπίστωσε το ΣΔΟΕ, στη Νίκαια,

την τελευταία δεκαετία έχουν παρακρα-

τηθεί για δαπάνες εκσυγχρονισμού

1.230.266,97 ευρώ, στο Κορωπί

1.915.080,83 ευρώ και στα Σπάτα

1.038.591,29 ευρώ. Τα ποσά αυτά ανα-

γράφονται σε ιδιαίτερη στήλη του βι-

βλίου εσόδων εξόδων. Όμως, οι

δαπάνες δεν «φαίνονται» στα υποθηκο-

φυλακεία, και παραστατικά δεν υπάρ-

χουν πουθενά. 

Το 1993 ο Νόμος 2145, όριζε ότι ο άμι-

σθος υποθηκοφύλακας παρακρατεί συγ-

κεκριμένα ποσοστά επί της αξίας των

μεταγραφόμενων τίτλων, «για τη βελ-

τίωση και τον εκσυγχρονισμό λειτουρ-

γίας του υποθηκοφυλακείου του καθώς

και για την εισαγωγή συστήματος πλη-

ροφορικής, η οποία θα γίνει με δαπάνη

του».

Στις ίδιες διατάξεις ορίζεται πως με από-

φαση του υπουργού Δικαιοσύνης καθο-

ρίζεται ο χρόνος έναρξης των έργων

εκσυγχρονισμού, ενώ επίσης με από-

φαση του υπουργού Δικαιοσύνης σε πε-

ρίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης

έναρξης ή περάτωσης των σταδίων της

μηχανογράφησης διακόπτεται εφεξής η

παρακράτηση του εν λόγω ποσού υπέρ

του υποθηκοφύλακα και αποδίδεται στο

Δημόσιο, αφαιρουμένων των ποσών που

απαιτούνται για τη βελτίωση των συνθη-

κών λειτουργίας του υποθηκοφυλακείου

του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την

πλευρά τους οι υποθηκοφύλακες σημει-

ώνουν ότι από το 1993 μέχρι σήμερα δεν

έχουν καθοριστεί με αποφάσεις του

υπουργού Δικαιοσύνης, ούτε ο χρόνος

έναρξης του συστήματος πληροφορικής,

ούτε η εφαρμογή ενιαίου συστήματος

μηχανοργάνωσης, γι' αυτό και δεν έγι-

ναν οι συγκεκριμένες δαπάνες. 

Δεν γύρισαν όμως ούτε τα λεφτά!

Εκατομμύρια παρακρατήσεις στα

Υποθηκοφυλακεία, αναζητούνται
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Τα παιδιά του Νίγηρα 

και η Λαγκάρντ!!!

Οπως λέμε, ο φάντης με το ρετσινόλαδο, που λέει ο

σοφός λαός. Μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση με τα παι-

διά του Νίγηρα, έστω και διανοητική, με την κυρία Λαγ-

κάρντ;

Η μόνη σχέση που υπάρχει, είναι ότι η Γαλλία λειτουργεί

με αποικιοκρατικό τρόπο πάνω στο Νίγηρα, αφού η γαλ-

λική κρατική εταιρεία AREVA, η οποία δραστηριοποιείται

στον Νίγηρα, είναι η τρίτη χώρα παγκοσμίως στην παρα-

γωγή ουρανίου και  απολαμβάνει ετησίως κέρδη ύψους

14 δισ. ευρώ από τα οποία σπαταλά μόλις το 0,05% το

χρόνο για υγειονομική και κοινωνική φροντίδα των κα-

τοίκων του Νίγηρα.

Τα δε ραδιενεργά, θανατηφόρα απόβλητά της τα σκορ-

πίζει στο περιβάλλον οδηγώντας στο θάνατο τα παιδιά

και τους κατοίκους του Νίγηρα, ενώ ο Νίγηρας παραμέ-

νει από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου.  

Α, έχει άλλη μια σχέση η Λαγκάρντ με τα παιδιά του Νί-

γηρα, γιατί πριν δύο χρόνια ώς υπουργός Οικονομικών

της Γαλλίας,  αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της κρατικής

γαλλικής εταιρείας AREVA.

Περισσότεροι από έξι εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται

άμεσα βοήθεια σε τρόφιμα στο Νίγηρα, καθώς η χώρα

αυτή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις,

προειδοποιούν ο ΟΗΕ και η μη-κυβερνητική οργάνωση

Oxfam.

Οι δύο οργανισμοί στην κοινή ανακοίνωση που εξέδω-

σαν σημειώνουν ότι «ανησυχούν για την πρωτοφανή μεί-
ωση των αποθεμάτων πολλών οικογενειών», αλλά και

για τον κίνδυνο να επιδεινωθεί η κατάσταση.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση για τις γυναίκες και 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Κάλλιστον το δικαιότατον, λώστον δ’ υγιαί-

νειν· πάντων ήδιστον δ’ ού τις ερά το τυχείν».
Το μεγαλύτερο αγαθό είναι η υγεία. Αλλά η με-
γαλύτερη ηδονή είναι να επιτύχει κανείς αυτο

που λαχταρά.

Αριστοτέλης “Ηθικά Ευδήμεια”

Ο λόγος σήμερα για τον Αριστοτέλη (384- 322

π.Χ.). Ο Αριστοτέλης ήταν μαθητής του Πλά-

τωνα (428- 347 π.Χ.).  Την ημέρα που    γεν-

νήθηκε ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων ήταν ήδη 44

ετών.  

Και οι δυό ήταν φιλόσοφοι. Τι εννοούμε όμως

λέγοντας  φιλόσοφοι και και κατ’ επέκταση  τι

εννοούμε με το να λέμε φιλοσοφία;

O  πανεπιστημιακός καθηγητής Ν. Λούβαρης,

στο  δίτομο βιβλίο του “Ιστορία της Φιλοσο-

φίας”, γράφει ότι  «φιλοσοφία είναι η  προ-

σπάθεια γνώσεως  των αιωνίων ιδεών, της

αναλλοιώτου ουσίας των όντων», και επεξη-

γεί  «η φιλοσοφία σκοπό έχει να οδηγήσει

ημάς, εις την γνώσιν ημών αυτών, εις την γνώ-

σιν του κόσμου εν τω οποίω ζώμεν και εις την

γνώσιν των ιδανικών προς τα οποία κατατεί-

νομεν». Την πιο κατανοητή,  αλλά  περιγρα-

φική απάντηση, τη βρήκα  στο επίτομο βιβλίο

“Εισαγωγή  της Φιλοσοφίας” του επίσης πα-

νεπιστημιακού καθηγητή Χαράλαμπου Θεο-

δωρίδη: «Φιλοσοφία  είναι η  καθολική

επιστήμη, που γεννήθηκε από την ανάγκη του

ανθρώπου να βάλει σε τάξη τον κόσμο που

τον τριγυρίζει και να ορίσει τη  δική του τη

θέση, μέσα σε αυτόν». 

Με τον ορισμό αυτόν ερχόμαστε αμέσως

κοντά στην αγωνία  του φιλοσόφου και στα

ερωτήματα που καλείται να απαντήσει. 

Αλλά εδώ, ξέχωρα ο καθένας από τους φιλο-

σόφους, κατανοεί και άγεται με το δικό του

τρόπο και τις προσωπικές του  παραδοχές

χωρίς να στηρίζεται στη ρήση των προηγου-

μένων.  Σε αυτό άλλωστε, η  επιστήμη που αγ-

καλιάζει  τη  φιλοσοφία, αποστασιοποιείται

από τις θετικές επιστήμες. 

Οι θετικές επιστήμες δηλαδή, προχωρούν και

θεριεύουν πάνω σε θεμέλια, που προηγούμε-

νοι  μελετητές και ερευνητές, με πολύ κόπο

και μόχθο έχουν στήσει.  Οι καινούργιοι θετι-

κοί επιστήμονες, αναδιφώντας προσεκτικά

ό,τι παλιό υπάρχει, εμπειρικά συμπεραίνουν

και χτίζουν στον δικό τους λόγο, το ανανεω-

μένο   “είναι”  του “εν τώ παρόντι γίγνεσθαι”.   

Έτσι λοιπόν ο Αριστοτέλης θεράπων στο

χώρο της φιλοσοφίας, καίτοι  “μαθητεύσας”

κοντά στον Πλάτωνα, τον οποίον  σεβόταν

πολύ, δεν έπαυσε ποτέ να αντιπαλεύει  φιλο-

σοφικά μαζί του και να διαλέγει τον δικό του,

τον ξεχωριστό  δρόμο. Τόσο  συγκρουσιακά,

που κάποτε ο Πλάτων, δεν  κρατήθηκε και ξε-

στόμισε, απαγγέλλοντας στίχους από τον

Ομηρο: «Ωκήμορος  δή μοι τέκος έσσεαι οί

αγορεύεις». Που θα πει,  έτσι που πάς,  «λίγο,

μου φαίνεται παιδί μου, ότι θα ζήσεις με τέ-

τοιο στόμα».   

Άς πιάσομε όμως τα πράγματα από την αρχή

και πρώτα από το βιογραφικό του.              

Ο Αριστοτέλης, ο ένας από τους δυό παγκό-

σμιους φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας,

γεννήθηκε στα Στάγειρα το 384 π.Χ. Ορθο-

γραφικά τον γενέθλιο τόπο του, μερικοί τον

γράφουν Στάγ (ι) ρα με γιώτα, αλλά αυτό δεν

έχει καμιά σημασία παρά μόνο σχολαστική. Το

βέβαιο είναι πως  αυτή,  ήταν μια μικρή πόλη

της Χαλκιδικής, κατοικημένη από θρακικές

φυλές και αποικισμένη από τους νησιώτες Αν-

δριώτες.  Ο πατέρας του ήταν στο επάγγελμα

γιατρός και έφερε το όνομα Νικόμαχος. Ήταν

γιατρός του  Αμύντα του Β΄, βασιλιά της Μα-

κεδονίας, πατέρα του Φιλίππου του Β΄, που

ήταν   ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η ιατρική στο σπίτι του Νικομάχου ήταν οικο-

γενειακή παράδοση. Ο προπάππος του, ο ομη-

ρικός ήρωας Μαχάονας, ήταν και αυτός για-

τρός·  μάλιστα δε καταγράφεται σαν γιός του

Ασκληπιού. Αλλά και η μητέρα του η  Φαιστίς,

που είχε γεννηθεί στη Χαλκίδα, κρατούσε από

το γένος των Ασκληπιαδών. 

Ο Αριστοτέλης  ήταν παιδί ακόμα όταν πέθανε

ο πατέρας του. Τότε, την ανατροφή του ανέ-

λαβε ο Πρόξενος από  τον Αταρνέα, που ήταν

πόλη απέναντι από τη Λέσβο, στη Μικρασια-

τική Αιολίδα.  Να σημειωθεί δε, ότι αργότερα,

ενήλικος πια όντας, ο Αριστοτέλης είχε ανα-

λάβει υπό την προστασία του και είχε υιοθε-

τήσει το γιό του Προξένου, Νικάνορα.  Ο

Αριστοτέλης είχε έναν αδελφό τον Αρίμνηστο

και  αδελφή με το ίδιο όνομα την Αριμνήστη. 

Όταν λοιπόν ό Αριστοτέλης έφτασε στα 17

του χρόνια, ο Πρόξενος θέλησε να του δώσει

την κάθε δυνατή μόρφωση της εποχής του.

Ετσι αποφάσισε να τον στείλει για σπουδές

στην Αθήνα (367 π.Χ.). Στην Αθήνα ο Αριστο-

τέλης, φοίτησε στην Ακαδημία του Πλάτωνα,

για 20 χρόνια. (367- 348 π.Χ.).  Η Ακαδημία

του Πλάτωνα ήταν, κατά κάποιο τρόπο, μια

σχολή  πολιτικών επιστημών. 

Την εποχή εκείνη λειτουργούσε στην Αθήνα

παράλληλα και η σχολή του  φιλομακεδονα

Ισοκράτη (436-338 π.Χ.). Ο Ισοκράτης δεν δί-

δασκε την φιλοσοφία, αλλά την ρητορική και

ήταν ονομαστός για την ευρυμάθειά του. Είχε

δε  μαθητεύσει κοντά στους διασημοτέρους

σοφιστές της εποχής του, όπως τον Πρωτα-

γόρα, τον Γοργία, τον Πρόδικο, οι οποίοι μέ-

νοντας μακρυά από τα μεταφυσικά

προβλήματα, προέβαλλαν “τον άνθρωπο και

τις ανάγκες του”. Ακόμα ήταν ένθερμος θαυ-

μαστής του Σωκράτη. Ο Πλάτωνας από την

αρχή είχε διακρίνει τον Ισοκράτη και εκτιμή-

σει τη φιλομάθειά του, αλλά όταν διαπίστωσε

ότι ο Ισοκράτης για τα μεταφυσικά δεν έτρεφε

κάποιο ενδιαφέρον, όχι μόνο  τον διέγραψε

από το πρόγραμμα που είχε να τον φέρει

κοντά του, μα και  τελικά τον περιφρόνησε.

Αλλά και ο Ισοκράτης καθώς βρέθηκε αντιμέ-

τωπος προς τον φιλοσοφικό ανταγωνισμό

του, δεν δίστασε στον “Πανηγυρικό”, που

έγραψε εναντίον των “Τριάκοντα Τυράννων”,

να αφήσει αιχμές κατά του Πλάτωνα και των

“Ιδεών” του. 

Έτσι λοιπόν ο Αριστοτέλης, στην έμφυτη

έφεση για γνώση που είχε, επόμενο ήταν να

μελετήσει τα συγγράμματα του Ισοκράτη.

Επηρεάστηκε τόσο από αυτά, που εγκατέ-

λειψε μάλιστα και το λεκτικό ύφος της Ιωνι-

κής διαλέκτου της Χαλκιδικής, που ακολου-

θούσε  και έδωσε στη γραφή  του, καινούργιο

προσωπικό στίγμα. Αλλά και στο διαλεκτικό

σχήμα της διδασκαλίας του    αποστασιοποι-

ήθηκε και διαφοροποιήθηκε  από τον διαλο-

γικό τρόπο  του Πλάτωνα. 

Λυπούμαι που μακρυγόρησα με παρεμβολές,

μα  τις θεώρησα σκόπιμες για να μπορέσομε

συμπορευόμενοι να κατανοήσομε εκείνο το

κρατούν πνεύμα της εποχής του 5ου και 4ου

αιώνα. 

Επανέρχομαι λοιπόν στο  εν αρχή βιογραφικό.   

Το 348 π.Χ. πεθαίνει ο Πλάτων.  Η διεύθυνση

της Ακαδημίας έρχεται στα χέρια του Σπευ-

σίππου. Ο Αριστοτέλης προσέβλεπε σε αυτή

τη διεύθυνση,  αλλά ο  Σπεύσιππος  ήταν μεν

αξιόλογος, ήταν όμως και  ανηψιός του Πλά-

τωνα, πράγμα που μας λέγει πολλά.  Έτσι ο

Αριστοτέλης δυσαρεστημένος, αποφασίζει να

εγκαταλείψει την Ακαδημία. Όχι μόνο αυτό,

αλλά φεύγει και από την Αθήνα. Σε αυτό συ-

νέτρεξαν προφανώς και λόγοι πολιτικοί.   Οι

Αθηναίοι είναι δυσαρεστημένοι με κάθε τι που

είναι Μακεδονικό. Και ο λόγος είναι η πρό-

σφατη  πράξη του  βασιλιά Φιλίππου Β’  να  κα-

ταστρέψει την πόλη  ΄Ολυνθο, η οποία είχε

αρνηθεί  να φύγει από την Αθηναϊκή Συμμα-

χία και να δηλώσει υποταγή στους Μακεδό-

νες. Ο Αριστοτέλης είναι Μακεδόνας, το κλίμα

είναι εχθρικό και επικίνδυνο ακόμα και για τη

ζωή του  γι΄αυτό  και εγκαταλείπει την Αθήνα.

Στα Στάγειρα δεν μπορεί να επιστρέψει, γιατί

τα έχει καταστρέψει ο Φίλιππος*. Φεύγει, κα-

τευθύνεται προς τη νότια Τρωϊκή ακτή και εγ-

καθίσταται στην Άσσο, απέναντι από τη

Λέσβο. Εκεί μαζί με άλλους φιλοσόφους από

την Αθήνα ιδρύει φιλοσοφική και επιστημονική

σχολή.  Στο επόμενο η συνέχεια.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

*  Ο Αριστοτέλης όταν ανέλαβε  τη μόρφωση του Μεγά-

λου Αλέξανδρου, στο πλάνο της αμοιβής του είχε συμ-

περιληφθεί και το ξαναχτίσιμο της πατρίδας του των

Σταγείρων, όπερ και εγένετο. 

Βοηθήματα 

1) Χ. Θεοδωρίδη:  “Εισαγωγή στη Φιλοσοφία”, Εκδ. Κολ-

λάρου

2) Ν. Λούβαρη: “Ιστορία της Φιλοσοφίας”,  Εκδ. Ελευθε-

ρουδάκη

3) Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλου: “Εισαγωγή στη Φιλοσοφία’’,

Εκδ. Εστίας 

4) Αριστοτέλους: “Άπαντα”, Εκδ. Κάκτου

5) Διογένη Λαερτίου: ‘’Βίοι Φιλοσόφων’’ Εκδ. Γεωργιάδη 

6) “Λεξικό του Αρχαίου Κόσμου”, Εκδ. Δομή.            

Περί Αριστοτέλους (μέρος πρώτο)

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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τα παιδιά. «Κάνουμε έκκληση για μια γρήγορη και συγ-
κροτημένη ανταπόκριση, που θα έχει ως στόχο να θέσει
σε εφαρμογή βιώσιμες λύσεις», είπε ο Φοντέ Εντιάγιε,

εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών στη Νιαμέι.

Προφανώς η Λαγκάρντ θέλει να μας δει να έχουμε φτά-

σει στην κατάσταση των κατοίκων και των παιδιών του

Νίγηρα. Την ενοχλεί που μπορούμε ακόμη να επιβιώ-

νουμε αξιοπρεπώς, όσοι πλέον μπορούμε.

Η συνέντευξη που έδωσε στην  βρετανική εφημερίδα

«The Guardian», ότι σκέφτεται συνεχώς τα παιδιά στον

Νίγηρα, τα οποία, «διψούν για μόρφωση» και στοιβά-

ζονται 3 μαζί σε μια καρέκλα... της Λαγκάρντ έχει ξεση-

κώσει θύελλα αντιδράσεων, η οποία δεν μπορεί να

κατακάτσει, παρά τις φραστικές  “επανορθώσεις” και τις

επεξηγήσεις.

Τολμά να μιλάει η Λαγκάρντ για φοροφυγάδες, όταν η

ίδια εισπράττει ετησίως 350.000 ευρώ αφορολόγητα!!!

Στο FACEBOOK
Οι αντιδράσεις των Ελλήνων, κυρίως, χρηστών του διαδι-

κτύου εκφράζουν είτε συγκρατημένα είτε επιθετικά την

οργή που προκάλεσε η σκληρή γλώσσα που χρησιμοποί-

ησε η επικεφαλής του ΔΝΤ.

― «Ισως οι Γάλλοι να πιστεύουν ότι είσαι η επόμενη Μαρία

Αντουανέτα. Μιλάς για την πείνα φορώντας το ακριβό σου

κοστούμι και τα ακριβά σου παπούτσια και παραδίδεις μαθή-

ματα εντιμότητας όταν πάνω σου πέφτουν σκιές σκανδάλων»

― «Ξέρεις τι σημαίνει να πληρώνεις όλους αυτούς τους
φόρους με μισθό 400 ευρώ;».

― «Εμείς πληρώνουμε».
― «Εσύ ζεις στην πολυτέλεια και οι Αμερικανοί και οι Ευ-
ρωπαίοι πολίτες την πληρώνουν. ΕΣΥ ζεις μια ζωή για την
οποία ΕΜΕΙΣ πληρώνουμε». Πολλά από τα σχόλια είναι ιδι-
αιτέρως δηκτικά. «Εσύ τα νοιάζεσαι τα παιδιά στη Νιγηρία,
αυτά τα ρώτησες;;;»
― «Ανησυχείς για τα παιδιά στην Αφρική πριν ή μετά το
σολάριουμ». 
― «Παράγουμε ωραίες ντομάτες εδώ, έλα να τις απολαύ-
σεις».
Αλλά και οι αντιδράσεις προς την εφημερίδα «Guardian»

δεν έμειναν πίσω, με μια χαρακτηριστική:

― «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα ο “Guardian” να ερευνήσει τις
φορολογικές δηλώσεις της κυρίας Λαγκάρντ».

Θυμάμαι τον Αντώνη Σαμαρά, όταν ξεκινούσε τον

άπελπι αγώνα του για την διεκδίκηση της προεδρίας της

Ν.Δ. απέναντι στην πανίσχυρη –τότε- εσωκομματικά

Ντόρα Μπακογιάννη. Και μόνο ότι αντιπαρετίθετο σε μία

εκ των κορυφαίων εκπροσώπων της πλέον ακραιφνούς

υποτέλειας, τον είχε καταστήσει συμπαθή και σε Έλλη-

νες που ουδέποτε είχαν ψηφίσει τη Ν.Δ.

Ήταν τότε, αμέσως μετά τον εκλογικό θρίαμβο του

ΠΑ.ΣΟ.Κ  και του πιστού υπηκόου της Παγκόσμιας Δια-

κυβέρνησης, Γιωργάκη-Τζέφρυ Παπανδρέου, που πά-

τησε πάνω στο τυμπανιαίο πτώμα της Ν.Δ. του

καλοκάγαθου μπούλη Κωστάκη Καραμανλή, αντιπαθέ-

στατου τότε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν

πριν παραδώσει –κατ’ εντολήν- την εξουσία που είχε

δεύτερη φορά αναλάβει μόλις δυό χρόνια πριν, ανακοί-

νωνε την έστω μισή αλήθεια στον ελληνικό λαό, ότι θα

απαιτηθούν θυσίες, την ίδια ώρα που ο αρχιψευταράς

Γιωργάκης εξαπατούσε κάποιους εκλογείς με την μπα-

ρούφα «λεφτά υπάρχουν».

Και δεν ήταν η μόνη απάτη του «Ροδόσταυρου» Γιωρ-

γάκη –δείτε You Tube, πολύ γέλιο χαρίζει η σχετική

φωτογραφία- αλλά επακολούθησε η όλη καλά διδαγ-

μένη, αποστηθισμένη και προμελετημένη σε κάθε της

λεπτομέρεια σταδιακή παγίδευση της Ελλάδας στον

λάκκο των «αγορών». Θυμηθείτε τις εξ’ από δω δηλώ-

σεις του τον πρώτο καιρό της διακυβέρνησής του «πω-
πω κάτι χρέη, αμάν κάτι ελλείμματα, τς τς τς τι
διαφθορά, τι σπατάλη», να ξεσαλώνουν τα spreads

κάθε φορά που άνοιγε τα ηχεία του στη διαπασών, να

πιέζουν οι «αγορές», να στενοχωριέται και να πονεί ο

Γιωργάκης ο «τίμιος», τόσο τίμιος, τόσο υπεύθυνος και

τόσο άντρας, όπως ο «άντρας» που κάθεται στο κα-

φενείο της γειτονιάς και διαλαλεί με ντουντούκα τι

κάνει και τι δεν κάνει η γυναίκα του.

Ακολούθησε η γνωστή μεθόδευση Προβόπουλου-Παπα-

κωνσταντίνου με τις προθεσμίες καταθέσεως τίτλων ελ-

ληνικών ομολόγων στην Τράπεζα της Ελλάδος και οι

εξελίξεις πήραν τον προδιαγεγραμμένο δρόμο τους,

που αν υπήρχε Δικαιοσύνη σεβόμενη τον εαυτό της και

την Πατρίδα, θα ήταν ο δρόμος του Κορυδαλλού για

τους αρχισυνωμότες κι όχι ο δρόμος της σκλαβιάς και

του δουλοπάζαρου για τους Έλληνες.

Τότε ο Αντώνης Σαμαράς δεν εμφανιζόταν ως ομό-

σταυλος του Γιωργάκη, αλλ’ ως άτι άγριο κι ατίθασο, μη

υπομένον χαλινόν και σέλα ή ...σαμάρι. Τότε δεν κυ-

κλοφορούσε ως ο Αντωνάκης, το καλό και υπάκοιο παιδί

των «αγορών» και της φράου Μέρκελ, αλλ’ ως «ο Αν-
τώνης, ο βαρκάρης, ο σερέτης», που έλεγε εκείνο το πα-

λαιό άσμα. Άντρας ασίκης, ζορμπαλής, βαρύς κι

ασήκωτος. Έμπαινε μέσα στη Βουλή με το ζωνάρι του

αμολυτό για καβγά και τη διμούτσουνη στο έδρανο γε-

μάτη, με τους κοκόρους σηκωμένους για ζημιά. Αρχής

γενομένης μ’ εκείνο το πρώτο νομοσχέδιο για την από-

δοση ελληνικής ιθαγένειας στους λαθρομετανάστες, διά

του οποίου η διακυβέρνηση του ποδήλατου και του κανό

έκρινε ότι έπρεπε ν’ αρχίσει η ανοικοδόμηση της Ελλά-

δας.

Αλλά κι όταν ο πονεμένος Τζέφρυ, με σπαραγμό ψυχής

μάς έχωνε στο Μνημόνιο 1, ο τότε Αντώνης και νυν Αν-

τωνάκης το κατεψήφισε με σύσσωμη στο πλευρό του τη

ΝΔ. –πλην Ντόρας Μπακογιάννη- κι εξαπέλυε τους κε-

ραυνούς του κατά του Μνημονίου, διαλαλώντας σε

όλους τους τόνους ότι δεν προηγήθηκε διαπραγμά-

τευση, ότι η Ν.Δ. όταν έρθει στην εξουσία θα το καταγ-

γείλει, ότι είναι λάθος συνταγή, ότι βαθαίνει την ύφεση,

αυξάνει την ανεργία, τη φτώχεια και μειώνει τα κρατικά

έσοδα.

Ήρθαν καπάκι και κάτι δηλώσεις σε ξένα Μ.Μ.Ε. του

τότε προέδρου του Δ.Ν.Τ., Ντομινίκ Στρος Καν, ότι ο

Γιωργάκης είχε πολλούς μήνες πριν τις εκλογές του

2009 συμφωνήσει για την αναγκαιότητα υπαγωγής της

Ελλάδας στο Μνημόνιο κι ο τότε πολλά βαρύς Αντώνης

ήταν γενικώς στα χάϊ του. Και ναι μεν κάποιοι πιό πάνω

από τον Στρος Καν θύμωσαν, επειδή με τις δηλώσεις του

έδωσε στεγνά τον «Ρόμποκοπ» που είχαν βάλει πρω-

θυπουργό στην Ελλάδα –ενώ δεν είχε ακόμα ολοκλη-

ρώσει την αποστολή του- και τον τιμώρησαν με την

καμαριέρα τον ατακτούλη, αλλά ο Αντώνης είχε αφεθεί

ακόμα να το παίζει «σκληρός» και αντιμνημονιακός.

Έδωσε μάλιστα και μιά συνέντευξη στα τέλη Νοεμβρίου

του 2011 στο περιοδικό «Επίκαιρα», όπου με το σύνη-

θες ασήκωτο ύφος δήλωνε στον Λάμπρο Καλαρρύτη

«δεν καταλαβαίνω από πιέσεις».

Ώσπου, λίγο αργότερα, φωνή μεγάλη ηκούσθη εξ «αγο-

ρών» λέγουσα: «Αντωνάκηηη ...το κακάο σου» και ω του

θαύματος, λες και μάγισσα κακιά μάγεψε τον βρυχώ-

μενο «λέοντα» και τον μεταμόρφωσε σε γατούλη του

σαλονιού. Κι εκεί στον καναπέ της φράου Μέρκελ αραγ-

μένος ο Αντουάν, δείχνει τώρα τα δοντάκια και τα νυ-

χάκια του στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για

...έλλειψη σοβαρότητας και αναξιοπιστία.

«Νιάααουουου» ...  

Αλλ’ έστιν δίκης οφθαλμός ος τα πάνθ’ ορά και του Αν-

τωνάκη η δικαία τιμωρία, με το γνωστό χαμόγελο της

κόμπρας, δίπλα του χαμογελάει τώρα, αλλά θα τον δαγ-

κώσει όταν έρθει η ώρα. Όλα εδώ πληρώνονται.

«Ήταν σκληρός και τον έλεγαν ...Νουνού»
(New greek spaghetti western)

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

www.24h.gr/

Τα παιδιά του Νίγηρα και η Λαγκάρντ!!! Τρία ερωτήματα προς την κυρία

Ντόρα Μπακογιάννη:

― Ποιός «τρομοκράτης» του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε εντολή να

αφαιρεθεί ο ένας εκ των δύο συνοδών αστυνομικών του

αείμνηστου Παύλου Μπακογιάννη, ενώ ήταν πρώτος σε

δημοσιευμένο κατάλογο στόχων της 17Ν; 

― Ποιός «τρομοκράτης» του ΣΥΡΙΖΑ αποστράτευσε άρον

– άρον τον υποστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ που είχε δώσει εν-

τολή να διερευνηθεί η ακατανόητη αφαίρεση του κυριο-

λεκτικά «ζωτικής» σημασίας συνοδού αστυνομικού;

― Ποιός «τρομοκράτης» του ΣΥΡΙΖΑ καθάρισε σε «τρο-

χαίο» τον αστυνομικό, τυχαίο αυτόπτη μάρτυρα της δο-

λοφονίας Μπακογιάννη;

Εάν απαντήσετε σε αυτά, έχω κι άλλα.
Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Τι θα γίνει άμα η χώρα μας 

εγκαταλείψει το ευρώ; 
Για ακόμη μία φορά, ο ξένος Τύπος, αλλά και διεθνείς οίκοι, απο-

πειράθηκαν να υπολογίσουν τη «λυπητερή» που θα κληθεί να

πληρώσει η υπόλοιπη Ευρώπη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Αν η Ελλάδα εγκατέλειπε την ευρωζώνη, ταυτόχρονα και η Γερ-
μανία θα έχανε σοβαρό κομμάτι της ευδαιμονίας της» σχολίαζε

ο «Observer», εξηγώντας ότι «αν συρρικνωθεί η ευρωζώνη, η
γερμανική αγορά θα γίνει πιο φτωχή, με αποτέλεσμα να μει-
ωθούν οι εισαγωγές, ενώ την ίδια στιγμή και οι εξαγωγές της θα
αντιμετωπίσουν προβλήματα, καθώς τα προϊόντα της θα γίνουν
αυτόματα πιο ακριβά» από ό,τι σήμερα. Την ίδια στιγμή, η No-
mura International, σε έκθεσή της με ημερομηνία 24 Μαΐου 2012,

υπολόγισε στα 303,2 δισ. € το άμεσο κόστος από ενδεχόμενη

έξοδο της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ.
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Είναι πραγματικά λυπηρό να διαβάζεις επιστολή ανθρώ-

που που πήρε έστω και 2% του ελληνικού λαού να φιλάει

κατουρημένες ποδιές. Είναι αλήθεια ότι πολλά απ' αυτά

που γράφει είναι πραγματικότητα, αλλά όταν έχεις ένα

πρόβλημα στο σπίτι σου, δεν πας να το διαδώσεις στον

γείτονα και μάλιστα περιμένοντας απ' αυτόν να στο διορ-

θώσει, προσπαθείς να το φτιάξεις μόνος σου, αφού όπως

πιστεύει κι ο ίδιος υπάρχει ικανό ανθρώπινο δυναμικό

στην Ελλάδα. 

Είναι εμμετικό να ευχαριστεί την Μέρκελ για το "αίμα"

που δίνει στην Ελλάδα κι ακόμα πιο εμμετικό να την προ-

σκαλεί να βάλει όρους ώστε να διορθώσει το δημόσιο και

το Ελληνικό Κράτος! Διοθρώστε το εσείς και τα στελέχη

σας κύριε Τζήμερε αν μπορείτε... 

Εσείς ο ίδος ακυρώνετε την όποια αξία σας. Φτου σας·

όχι για να μην σας ματιάσουν αλλά γιατί δεν δέχομαι να

με ξεφτιλίζετε ως Ελληνίδα! 

Διαβάστε την επιστολή στην ιστοσελίδα της εφημερίδας
www.ebdomi.com

Καιρό τώρα, λέμε ότι η πο-

λιτική που ασκούν τα 2

πρώην μεγάλα κόμματα

είναι τρομοκρατική. Ότι οι

κινήσεις που κάνουν ειδικά

μετά τις εκλογές της 6ης

Μαΐου που είδαν την αρι-

στερά του ΣΥΡΙΖΑ να κερδί-

ζει έδαφος είναι

βασισμένες στο φόβο του

λαού. Το ίδιο και οι δηλώ-

σεις των “κεφαλιών” της Ευ-

ρώπης. Πώς μπορούν ν’

αφήσουν το παιχνίδι να

χαθεί μέσ’ απ’ τα χέρια

τους;

Ομολογώ όμως, ότι η φαν-

τασία μου δεν είχε φτάσει

μέχρι εκεί που έφτασε η

στρατηγική, τρομοκρατική

πολιτική, του ΠΑΣΟΚ και

συγκεκριμένα του τελευ-

ταίου εγκάθετου πρωθυ-

πουργού της χώρας· του Λ.

Παπαδήμου. 

Είδηση του Reuters αναφέ-

ρει ότι: “Ο Παπαδήμος είχε

ζητήσει «σκληρή δήλωση»

από τον Μπαρόζο” για να σι-

γοντάρει κι η Ευρώπη στην

τρομοκρατία του λαού. 

Ο τέως πρωθυπουργός

έσπευσε να διαψεύσει... 

Σε άρθρο του για το παρα-

σκήνιο της ελληνικής κρί-

σης, το Reuters υποστηρίζει

ότι ευρωπαίος αξιωματού-

χος που δεν κατονομάζεται

τόνισε ότι ο Λουκάς Παπα-

δήμος σε μια προσπάθεια να

ταρακουνήσει το πολιτικό

σύστημα και να σχηματιστεί

κυβέρνηση, ζήτησε στις 11

Μαϊου από τον Ζοζέ Μα-

νουέλ Μπαρόζο να δηλώσει

τα εξής:

«Εάν ένα μέλος ενός κλαμπ

δεν σέβεται τους κανόνες,

καλύτερα να φύγει από το

κλαμπ. Και αυτό ισχύει για

κάθε οργανισμό, ινστιτούτο

ή εταιρεία".

Αν και ο Μπαρόζο τότε δεν

είχε αναφερθεί ευθέως

στην Ελλάδα, εν τούτοις

επρόκειτο για απάντηση σε

ερώτηση δημοσιογράφου

για την καταγγελία του μνη-

μονίου που είχε υποσχεθεί

ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο

Μπαρόζο δεν είχε σκοπό να

κάνει μια τέτοια σκληρή δή-

λωση, αλλά την έκανε

μετά από τηλεφώνημα του

Λουκά Παπαδήμου.

Ο τέως πρωθυπουργός

απάντησε λίγο αργότερα

στον  Βήμα FM, όπου διέ-

ψευσε την εν λόγω εί-

δηση.

«Δεν ζήτησα από κανέναν

να κάνει καμμία δήλωση,

ούτε μίλησα με πρωτοβου-

λία μου με κανέναν εκείνες

τις ημέρες. Κάποιοι θέλουν

να δημιουργήσουν πρό-

βλημα», δήλωσε ο Λ. Παπα-

δήμος. 

Κάποιοι σίγουρα προσπα-

θούν να δημιουργήσουν

πρόβλημα και κάποιοι άλλοι

τρέχουν να σβήσουν την

φωτιά. 

Θα καεί η γούνα σας κ. Πα-

παδήμο, κι εσάς και πολλών

άλλων που συντέλεσαν είτε

με την απάθειά τους, είτε

πολύ περισσότερο με την

υπογραφή τους για την κα-

τάρρευση της χώρας. 

Στην αρχή των πολυπληθών διαδηλώσεων στο

κέντρο της Αθήνας ενάντια στην πολιτική των

μνημονίων και της φτώχειας, είχα πει εξαγριω-

μένη από την αντιμετώπιση των ΜΑΤ, πως θα

έπρεπε αντί να πολεμούν τον διαδηλωτή, να κα-

τεβάσουν τις ασπίδες και να διαδηλώσουν κι εκεί-

νοι μιας και ο λόγος για τον οποίο κατέβαιναν

κατά εκατοντάδες χιλιάδες οι διαδηλωτές στο

Σύνταγμα ήταν για το συμφέρον όλων μας - και

αυτών δηλαδή - και της πατρίδας μας. 

Όσο μακρινό όνειρο κι αν σας φάνηκε τότε, να

που έγινε. Βέβαια όχι στην Ελλάδα...

Η εικόνα είναι από τη Γερμανία, στις 19 Μαΐου,

σε διαδήλωση των εκεί Αγανακτισμένων, όπου,

οι δυνάμεις των γερμανικών ΜΑΤ έβγαλαν τα

κράνη και διαδήλωσαν με το λαό! 

Απίστευτο; Και όμως αληθινό! Οι Γερμανοί

πραιτωριανοί απεδείχθησαν ανοιχτοΜΑΤες. Οι Έλληνες συνάδελφοί τους, παραμένουν στραβοΜΑΤες.

Εις μνήμη του 14χρονου ποδηλάτη που σκοτώθηκε

στην Πάτρα και διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση

που επικρατεί στους δρόμους, που είχε ως αποτέλε-

σμα τον τραυματισμό 4 ακόμα ποδηλατιστών στον

παράδρομο του ΣΕΦ, μαζευτήκανε γύρω στους 400

ποδηλάτες το Σάββατο 26 Μαΐου. 

Γονείς με τα παιδιά τους, ποδηλάτες της βόλτας,

αλλά και αθλητές κάθε επιπέδου απάρτιζαν το κοινό

που είχε μαζευτεί στο ΣΕΦ. Αφού διατήρησαν ενός

λεπτού σιγή, η ομάδα οργάνωσης της ποδηλατοδια-

μαρτυρίας, “έβγαλε” μια διαδρομή για Σύνταγμα, για

να δώσουν κι εκεί το παρών. 

Τα αιτήματα των ποδηλατιστών είναι να γίνει δρόμος

αποκλειστικά για ποδήλατα και πεζούς ο παράδρο-

μος της Παραλιακής και να υλοποιηθεί ικανοποιητικό

δίκτυο ποδηλατόδρομων ειδικά στους κεντρικούς

δρόμους της Αθήνας. 

Τον αποχεραίτισαν με

μια ποδηλατάδα

Τα ΜΑΤ ως διαδηλωτές

Ξεσκέπασε τον Παπαδήμο & 

την πολιτική του, ο Μπαρόζο

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ο Θ. Τζήμερος ως ...Εφιάλτης
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ε π ι σ τ ο λ έ ς

Αγαπητη Εβδόμη,

Παρακολουθώντας από τις στηλες σου

τον ακαιρο προβληματισμό που ανα-

πτυσσεται γύρω από προταση μετονο-

μασίας Κεντρικής Λεωφόρου της

Βουλιαγμένης, επίτρεψέ μου να προ-

σκομίσω την προσωπική μου μαρτυρία,

γύρω από τη διαστρέβλωση της τοπι-

κής ιστοριας και της λήθης που σκέ-

πασε το πρωτοποριακό έργο ενός

ρεκτη προέδρου της Κοινότητας την

εικοσαετία 1955-1975, του αειμνηστου

γιατρού Πάνου Αδαμόπουλου.

Από το 1955 έως και το 1970 υπηρέ-

τησα ως μηχανικός της Τ.Υ.Δ.Κ. Αττι-

κης με υπηρεσιακή απασχόληση τη

μελέτη και επίβλεψη πολλών έργων

της τότε σχεδόν άγνωστης κοινότητας

Βουλιαγμένης. Τότε ο οικιστικός ιστός

της, αποτελούμενος από λίγα νεόκτι-

στα σπίτια και περισσότερα χαμόσπιτα

με χωματόδρομους χαραγμένους

πάνω σε παλιά μονοπάτια, έδινε την ει-

κόνα πως ο θεός σκόρπισε σπίτια πάνω

στο πιο όμορφο τοπίο της πατρίδας

μας.

Τότε παράλληλα προς τα μεγάλα του-

ριστικά έργα τα οποία δημιούργησε το

Κράτος, η μικρή κοινότητα κατα-

σκεύασε έργα που ζηλευαν όλοι οι

Ο.Τ.Α. της Αττικής.

Τα έργα αυτα κατα χρονολογική σειρα

ειναι:

1. Η διάνοιξη και ασφαλτόστρωση του

μεγαλυτερου μέρους του οδικού δι-

κτύου του διάσπαρτου οικισμού.

2. Η μεταφορά νερού της Ε.Υ.Δ.ΑΠ.

και η δημιουργία εσωτερικού σωληνω-

τού δικτύου ύδρευσης και μεγαλης

υδατοξεδαμενής.

3. Η ανέγερση Δημαρχιακού μεγάρου

προωτοποριακού για τις συνθήκες στέ-

γασης των Γραφείων της μικρής Κοι-

νότητας. Κτίριο κόσμημα για την πόλη.

4. Η αποκτηση 10στρ. κρατικής γης και

η κατασκευή προτυπου Κοινοτικού

Νεκροταφείου.

5. Η αξιοποίηση αδιαμόρφωτων χώρων

και η δημιουργία:

α) του πάρκου μπροστά στο Δημαρχειο

και 

β) της πλατειας Νυμφών, στην οποία

αναπτυχθηκε η τοπική αγορά.

6. Η επέκταση του Αγιώργη.

7. Η διάνοιξη και αρχική διαμόρφωση

του χώρου, όπου σήμερα ειναι το

αθλητικό κέντρο.

8. Η προστασία και απόκτηση καταπα-

τημενων κοινόχρηστων χώρων. Γι’

αυτήν την θυπευθυνη υπηρεσιακή μου

αποστολή διώχθηκα από καταπατητές

φίλους του χουντικού Υπουργού Αν-

δρουτσόπουλου και με μετέθεσαν για

δύο χρόνια στην Ανατολική Μακεδο-

νία-Θράκη.

Δεκάδες μικρότερα έργα τα οποία συ-

νέβαλαν ο παλιός σχεδον άγνωστος

οικισμός να μετασχηματιστεί σε παγ-

κοσμίου φήμης τουριστικό κέντρο.

Πρόεδρος της Κοινότητας και οραμα-

τιστής των έργων υπήρξε ο αείμνη-

στος γιατρός Πάνος Αδαμόπουλος με

άμεσο συνεργάτη του, γραμματέα, τον

Μπάμπη Λάππα, που σήμερα μπορεί

να επιβεβαιώσει τη μαρτυρία μου.

Τη μνήμη του ρέκτη αυτού Προέδρου,

τα Δημοτικά Συμβούλια της ξακουστής

πλέον πόλης “τίμησαν” δίνοντας το

όνομά του... στο μονοπάτι που περ-

νούσε πίσω από την κατοικία του και

οδηγούσε στο λόφο ...με τα “τουρι-

στικά” ξυλοσπιτάκια!!

Υπάρχει λοιπόν παράδοση στην πόλη

να τιμά τα παδιά της. Ο Γρηγόρης εύ-

χομαι να μακροζωήσει και να τύχει της

συμπεριφοράς που του αξίζει.

Οι ΝΥΜΦΕΣ εξακολουθούν να κατέ-

χουν την πλατεία. Καιρός να μετακομί-

σουν στο Μυθολογικό φυσικό

περιβάλλον τους, δεν ειναι;

Εσύ τι λες;

Σε χαιρετώ

Βασ. Π. Παναγάκης

ομότ. μέλος Τ.Ε.Ε.

Ισχύς και Ακυρότητα 

Διεθνών Συμβάσεων

Συνέχεια από τη σελ. 7

― Απαλείφεται ο όρος Μεταβίβασης των απαιτήσεων και δι-

καιωμάτων των δανειστών σε τρίτους.

― Πώληση - Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου

― Απαλείφεται προτεραιότητα απαιτήσεων δανειστών έναντι

λαϊκών απαιτήσεων κλπ. γιατί προέχει η κάλυψη βασικών αναγ-

κών του Λαού, για αξιοπρεπή διαβίωση

― Αναστολη εξόφλησης υποχρεώσεων

― Λογιστικός και συγκριτικός έλεγχος δανείων κλπ.

Να επαναλάβω κι εγώ το ρητορικό ερώτημα που υποβάλουν οι

δημοσιογράφοι των καναλιών και οι εκπροσωποι των ένοχων κυ-

ρίως κομμάτων:

― Καλά, κι αν δεν το δεχθούν οι δανειστές μας, τί θα κάνετε;
Κατ’ αρχήν, τα κόμματα οφείλουν να εξαγγέλουν με σαφήνεια

τις γενικές προγραμματικές τους κατευθύνσεις. Δεν αποκαλύ-

πτεις, όχι στο Λαό, αλλά στους διαπραγματευόμενους αντισυμ-

βαλλόμενους ούτε την τακτική σου, ούτε, πολύ περισσότερο, τί

θα κάνεις σε κάθε πιθανή αντίδρασή τους.

Τα σχετικά λοιπόν ερωτήματα είναι ή αφελή, ή τίθενται εκ του

πονηρού.

Απάντηση επομένως στο ερώτημα θα δοθεί, αφού εκδηλωθεί η

πραγματική αντίδραση της τρόικα και όχι εκ των προτέρων. Σε

κάθε περίπτωση βέβαια, μια υπεύθυνη Κυβέρνηση έχει εναλλα-

κτικές διαπραγματευτικές επιλογές, συμβατές πάντως προς την

κεντρική πολιτική της επιλογή.

Για να δούμε τώρα, πόσο τους ενδιαφέρει η νομιμότητα της κυ-

βέρνησης που υπογράφει μια Συνθήκη. Θ’ αναφέρουμε ένα από

τα πολλά παραδείγματα (αν και μερικές φορές τους αρκεί η επί-

φαση· η νομιμοφάνεια!)

Μετά το τέλος του Γαλλο-Γερμανικού πολέμου το 1871 (στον

οποίο νίκησαν οι Γερμανοί) ο Καγκελάριος Βίσμαρκ, αποβλέ-

ποντας στην επιβολή επαχθέστερων όρων ειρήνης, για τη Γαλ-

λία, αξίωσε την διενέργεια γενικών εκλογών ώστε να προκύψει

κυβέρνηση de jure, η οποία, ως νόμιμη κυβέρνηση, θα είχε το

κύρος να δεσμεύσει τη Γαλλία στην τήρηση των επαχθών όρων

της Συνθήκης που θα της επεβάλλετο.

Στην παρούσα κατάσταση η καγκελάριος Αγγ. Μέρκελ, αντίθετα

με τον Βίσμαρκ, επέλεξε να υπογράψει τις επαχθείς και αναπο-

τελεσματικές συνθήκες που επέβαλε στη χώρα μας - ως εκπρό-

σωπος των συμφερόντων του χρηματοπιστωτικού συστήματος -

με μια κυβέρνηση παράνομη και μετά να γίνουν οι εκλογές που

θα ‘πρεπε να διενεργηθούν το Δεκέμβριο του 2011. Αυτό με την

ελπίδα ότι θα προκύψει κυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ. γι’ αυτό εξ’

άλλου είχε ζητήσει και τις δεσμευτικές επιστολές των Βενιζέ-

λου-Σαμαρά. Ο Λαός όμως επέλεξε διαφορετικά. Τους χάλασε

τη “συνταγή”.

Για τούτο ακριβώς έχουν “σκυλιάσει” όλοι οι καλοπληρωμένοι

εκπρόσωποι του στέρφου χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, με

απειλές και κατατρομοκράτηση του ελληνικού λαού, με αποκο-

ρύφωμα τις πρόσφατες ιταμές, προκλητικές δηλώσεις Λαγ-

κάρντ.

Ενας από τους λόγους εγκυρότητας των Συνθηκών είναι και’ “το
άρτιον της βουλήσεως των συμβαλλομένων”. ”Βασικός όρος

πάσης Διεθνούς συνθήκες [...] είναι η άρτια βούλησις. “...Ανευ

αυτής δεν υφίσταται διεθνής Συνθήκη, έτι δε ολιγότερον δέ-

σμευσις του εις αυτήν μετέχοντος κράτους”2.

Ελάττωμα της αρτίας βουλήσεως των συμβαλλομένων υφίστα-

ται όταν αυτοί δεσμεύτηκαν υπό το κράτος βίας ή και απειλής.

(Δεν θα ‘χαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις από τον

Ιούνιο του ‘10, θυμάστε;).

Βέβαια στο Δ.Δ. Δίκαιο υπάρχουν διχογνωμίες των θεωρητικών

κατά καιρούς, ανάλογα με το τί καταστάσεις εξυπηρετούν.

Δεδομένο όμως είναι ότι απειλή βίας υπήρχε και υπάρχει - εξα-

ναγκασμός της χώρας εξόδου από το ευρώ και η “συντέλεια του

κόσμου” που θα προκύψει εξ’ αυτού του λόγου. Κοίτα και την

πρόσφατη έκθεση της (ιδιωτικής) Εθνικής Τραπεζας της Ελλά-

δος, όπου λίγο πολύ προβλέπει την καταστροφή αν βγούμε από

το ευρώ!!! Αύξηση της ανεργίας, της λιτότητας, των ...διαζυγίων

(δεν το είπε), μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, της...σε-

ξουαλικής μας δραστηριότητας (δεν το είπε. Οσα δεν είπε, είναι

συνέπεια της καταστροφολογίας που έφερε στο φως της δημο-

σιότητας η ΕΤΕ την αποφράδα ημέρα της 29ης Μαΐου). Αυτά τα

είπε μια Τράπεζα· η μεγαλύτερη...

Ποιός της είπε, όμως, ότι θα βγούμε από το ευρώ; Ο Σαμαράς;

Κανένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία δεν λέει κάτι τέτοιο.

Δεν επιθυμούμε ν’ αποχωριστούμε το ευρώ. Δεν μπορούν να μας

βγάλουν. Και το κυριότερο, Δεν τους συμφέρει.

“Πτώχευση” της Ελλάδας θα πλήξει ακόμα και τις ΗΠΑ. «Το γε-

γονός (της πτώχευσης της Ελλάδος) ενέχει σοβαρούς κινδύ-

νους, καθώς έχει τη δυναμική να ωθήσει την αμερικανική

οικονομία σε νέα ύφεση»3. 

Ας βοηθήσουμε λοιπόν τις ΗΠΑ και την Ε.Ε., αν βάλουν κι αυτές

το χεράκι τους...

――――――――――――――

1. Απόφαση διαιτητικού Δικαστηρίου στην Rappperschwyl την 5η Ιουλίου

1902, επί διαφοράς μεταξύ Γαλλίας και Χιλής. (Γ. Τενεκίδης: δημόσιον Διε-

θνές Δίκαιον. Αθήνα 1959 σελ. 224).

2. Αυτόθι ως άνω, σελ. 229 κ.ε.

3. Αλαν Γκρίνσπαν ( ο πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τραπεζας των

ΗΠΑ, για μια 20ετία). Το Βήμα, Οικονομία, 17.6.2011.

Από τον αναγνώστη μας, Β. Παναγάκη, λάβαμε ιδιαίτερα διαφωτιστική επιστολή
για το ποιος έφτιαξε - τέλος πάντων - τη Βουλιαγμένη. Ενας φωτισμένος κοι-
νοτάρχης, ο οποίος έχει περιπέσει στη λήθη.
Και είναι ο πλέον αξιόπιστος γνώστης, αφού την περίοδο εκείνη υπηρετούσε ως
μηχανικός επιβλέπων του δημοσίου. 
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Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού του

Δήμου Μαρκοπούλου, στην περιοχή της «Μερέντας», για τη μετατροπή του

σε Τριτοβάθμιο Επεξεργαστή!

Μέσα στην “απραξία” της κρατικής μηχανής και της  οικονομικής κατάρρευ-

σης που επικρατεί στην χώρα, μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία, ότι επιτέλους ξε-

κινάει η αποκατάσταση του βιολογικού στη Μερέντα.

Η Δημοτική Αρχή, πέραν αυτών, προσπαθεί να εντάξει το έργο της αποχέ-

τευσης για όλη την παράκτια ζώνη του Πόρτο Ράφτη, σε βάθος δύο οικοδο-

μικών τετραγώνων, συνολικού κόστους δέκα οκτώ εκατομμυρίων

(18.000.000) ευρώ.

Το ζήτημα της Αποχέτευσης, ήταν και είναι η βασική προτεραιότητα της Δη-

μοτικής Αρχής. Ένα αίτημα ετών, σήμερα γίνεται πραγματικότητα και ο

Δήμος Μαρκοπούλου «γυρίζει σελίδα»!

Εκκίνηση για τα έργα βιολογικού καθαρισμού στο Μαρκόπουλο

Δεν γνώριζε για τα βιβλία

που πετάχτηκαν ο Σπ. Πανάς!

Μόνο ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος, ευαισθητοποιήθηκε

για τα βιβλία που πετάχτηκαν από τους πολιτικούς προ-

ϊστάμενους του Δήμου 3Β.

Ετσι, ρώτησε προ ημερησίας το Δήμαρχο, γιατί πετάχτη-

καν τα βιβλία, όπως διάβασε και είδε τις φωτογραφίες

στην εφημερίδα μας.

Ο Δήμαρχος, πάντοτε λαλίστατος, εδώ δεν είχε να πει

κάτι. Ετσι απάντησε: δεν το ξέρω. Οταν φτιάχτηκαν αυτά
τα βιβλία δεν μοιράστηκαν στους δημότες;» Και τέλος·

δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε παραπέρα με τέτοια,

ασήμαντα πράγματα...

Η πυθιακή απάντηση του δημάρχου μας οδηγεί στο συμ-

πέρασμα ότι, αφού μοιράστηκαν τα βιβλιά και περίσσε-

ψαν, δεν χρειάζονταν πλέον και τα πέταξαν...

Οι διαδοχικές εκλογικές αναμετρή-

σεις και το προβλεπόμενο από το

νόμο πάγωμα μιας σειράς διαδικα-

σιών, όπως προγράμματα ενίσχυσης

της απασχόλησης, προγράμματα

αθλητισμού, χρηματοδοτήσεις έργων

και κυρίως προσλήψεις, ακόμα και

στις πλέον ευαίσθητες υπηρεσίες των

Δήμων της χώρας, έχουν δημιουργή-

σει σοβαρά προβλήματα και καθυστε-

ρήσεις και στον Δήμο Μαρκοπούλου,

φέρνοντας στην επικαιρότητα, το

πάγιο αίτημα, για το διαχωρισμό του

Κράτους από τα Πολιτικά Κόμματα!

[...] Αυτή τη χρονική στιγμή λοιπόν, η

Υπηρεσία Καθαριότητας λειτουργεί

με μειωμένο προσωπικό και σοβαρές

ελλείψεις, με αποτέλεσμα να παρα-

τηρούνται αρκετές δυσκολίες στην

αποκομιδή των απορριμμάτων.

Σε αυτές τις συνθήκες, η συμβολή

των δημοτών και των επισκεπτών,

αποκτά ιδιαίτερη σημασία!

Θυμηθείτε: 

• Όχι σκουπίδια την Παρασκευή και

το Σάββατο, καθώς τα απορριμματο-

φόρα δεν πραγματοποιούν δρομολό-

για. 

• Χρησιμοποιείτε σακούλες απορριμ-

μάτων που κλείνουν σωστά.

• Τα ογκώδη και τα κλαδιά μέσα στις

σκάφες και όχι έξω και γύρω από

αυτές.

• Τηλεφωνήστε στο 22990 20 117, για

να παραλάβουμε οικιακές συσκευές,

στρώματα, έπιπλα κτλ., με επιβά-

ρυνση 30 ευρώ, αλλά και για να ενη-

μερώσετε τον Δήμο Μαρκοπούλου,

για τυχόν παραβάσεις του Κανονι-

σμού Καθαριότητας.

• Όχι αδιάλυτες ή βρώμικες συσκευα-

σίες στους κάδους ανακύκλωσης.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου καταβάλει με-

γάλες προσπάθειες, για να λύσει ορι-

στικά το ζήτημα των απορριμμάτων.

Υπενθυμίζουμε, ότι προχωρήσαμε

στην αγορά και τοποθέτηση 240 επι-

πλέον κάδων απορριμμάτων και 60

κάδων ανακύκλωσης, κυρίως στο

Πόρτο Ράφτη. Το έτος 2011, περισυλ-

λέξαμε πάνω από 700 τόνους ανακυ-

κλώσιμων υλικών, τη στιγμή που το

2010, η προηγουμένη διοίκηση είχε

περισυλλέξει μόλις 30!

Επίσης, τους τελευταίους 2 μήνες, η

Δημοτική Αστυνομία, που διαθέτει

μόνο  τρία άτομα προσωπικό για μια

έκταση 85.000 στρεμμάτων, έχει επι-

βάλλει πρόστιμα, για παραβάσεις που

σχετίζονται με την παράνομη ρίψη

κλαδιών και ογκωδών, συνολικού

ύψους πέντε  χιλιάδων ευρώ! Η ση-

μερινή Δημοτική Αρχή είναι η πρώτη

στην ιστορία του Δήμου Μαρκοπού-

λου, που επιβάλλει αυστηρές ποινές

στους παραβάτες.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας, με όσα

ελάχιστα μέσα διαθέτει, δεν θα εγκα-

ταλείψει τη μάχη για έναν καθαρό

Δήμο! Αν έχει και την υποστήριξη των

πολιτών, το αποτέλεσμα θα είναι

αυτό που όλοι επιθυμούμε!     

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Κώστας Μαγγανάς

Η Καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας

Και στον Δήμο Μαρκοπούλου
Ενημερωτική επιστολή προς τους κατοίκους του Δήμου Μαρκοπούλου απέστειλε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Κώστας Μαγγανάς, εξηγώντας τις καθυστερήσεις και επισημαίνοντας στους δημότες κάποιους κανόνες,
που είναι αναγκαιοι για να κρατηθεί η πόλη καθαρή. Γιατί όταν ο πολίτης είναι αδιάφορος και δεν φροντίζει
να τηρεί βασικούς κανόνες, τότε η καθαριότητα θα είναι γράμμα κενό για κάθε πόλη.
Εχουμε πει και γράψει πολλές φορές για το παράδειγμα. 
Δημοσιεύουμε παρακάτω απόσπασμα από την επιστολή του Αντιδημάρχου 

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΓΕΡΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΩΡΑ 20:30 

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 44

ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΚΑΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ

Η εκλογική επιτροπή Αττικής της ΔΗΜ.ΑΡ. και η τοπική

της Οργάνωση, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,   διοργα-

νώνουν συνάντηση με τους υποψήφιους βουλευτές της,

την Πέμπτη, 7 Ιουνίου στις 8 μ.μ. στην Πνευματική

Εστία Βούλας (είσοδος από Αγ. Ιωάννου 2). 

FLORAL ART
& DECORATION

ΤΗΛ. 6977715278
www.seliaflowers.gr
info@seliaflowers.gr
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Μακρά η συζήτηση για τη λειτουργία των

πλαζ, τη φιλοσοφία της ελευθερης πρό-

σβασης και δράσεις για την ημέρα του πε-

ριβαλλοντος, ήταν το δεύτερο σκέλος της

συνεδρίασης του Δ.Σ. 3Β, την περασμενη

Δευτέρα 28.5.

Επίθεση κατά του δημάρχου εξαπέλυσαν

πολλοί συμβουλοι για την εποπτεία της Α’

πλαζ Βούλας, όπου γίνονται κατασκευές

και δεν γνώριζαν τι κατασκευές είναι και τί

έχει κάνει ο Δήμος.

Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι και η θέση του

Δήμου είναι, ανοιχτές παραλίες, αλλά πρέ-

πει να γίνει με οργάνωση.

Ολοι μίλησαν για ελεύθερη πρόσβαση στις

παραλίες. Και ως δείγμα, πρότειναν δρά-

σεις, όπως η άμεση διάνοιξη του Κάμπινγκ

Βούλας και παράλληλη εκδήλωση την ίδια

ώρα.

Ο Δ. Δαβάκης αφού ενημέρωσε το σώμα

ότι ο Δήμαρχος έχει δώσει άδεια λειτουρ-

γίας στα καταστήματα της Α’ πλαζ  από τις

17/5/2012, του έκανε κατά μέτωπο επίθεση.

«Η υπόθεση παραλία, μαστίζει την περιοχή
εδώ και χρόνια. Εχω αφιερώσει, από τότε
που συνειδητοποίησα ότι είμαι ελεύθερος

άνθρωπος, τη ζωή μου για ελεύθερη παρα-
λία.
Τι γίνεται εκεί; Ποιος ελέγχει την κατά-
σταση κυριε Πανά;
Εγινε μια αυτοψία της Πολεοδομίας στην

Α΄πλαζ και μετά μία εβδομάδα, όπως εί-
πατε κι εσεις, έγινε μια επανάληψη για την
πρόσοψη. Τι κρύβεται από πίσω. Πολύ ψηλά
ιστάμενα μήπως σε  όλο το παραλιακό μέ-
τωπο; Μπήκανε κάποια πρόστιμα, είπατε.

Αυτό το γαϊτανάκι με τα πρόστιμα στη
Βούλα το ξέρουμε· το έχουμε ζήσει στη Β’
πλάζ.
Το βάλατε στην ΕΤΑ. Η ΕΤΑ είναι εταιρία
του δημοσίου, ενος δημοσίου  που καταρ-
ρέει και πείτε μου ανήκει η Α & Β στις Απολ-
λώνιες Ακτές ή έχει μπει άλλος επενδυτής; 
Εχετε μια φοβερή δύναμη, κύριε Πανά,
είστε Δήμαρχος, αντιδημαρχος Πολεοδο-
μίας - Τεχνικών Υπηρεσιών και πρόεδρος
της Ποιότητας Ζωής. Μ’ αυτές τις 3 ιδιότη-
τες μπορείτε άμεσα, αύριο το πρωί να ανα-
στείλτε τις άδειες καταστημάτων που
πήρανε στις 17/5, αφού ισχύουν τα πολεο-
δομικά πρόστιμα, κατέληξε.

Ο Γ. Σκουμπούρης επεσήμανε ότι ο Δήμος

«κρατάει αμυντική στάση και γιγαντώνον-
ται τα συμφέροντα. Οι παραλίες είναι οι
πλατειες της πόλης και πρέπει να ειναι
ανοιχτές», τόνισε. «Τίθεται θέμα στρατηγι-
κής».
Η Λ. Αργυροπούλου, κατηγόρησε τον

Πανά, ότι απ’ τη μιά μιλάει για ελεύθερες

παραλίες και απ’ την άλλη ο ίδιος υπέδειξε

στο Τοπικό Συμβούλιο Βάρκιζας να ψηφί-

σουν την αναπλαση της παραλίας της Βάρ-

κιζας. Αυτά τα δυο είναι ασυμβίβαστα.

Επίσης αναφέρθηκε στην οργανωμένη πα-

ραλία της Βάρκιζας, μέσα στην οποία

έχουν γίνει πάρα πολλές πολεοδομικές πα-

ραβάσεις και δεν ενοχλείται κανείς!

Μετά από πολύωρη συζήτηση, και ενω ο δή-

μαρχος είχε αποχωρήσει δυσαρεστημένος,

το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, την

αμεση αναστολή της άδειας λειτουργίας

των καταστημάτων στην Α’ πλαζ και κοινή

εκδήλωση στις 10 Ιουνίου με άνοιγμα της

εισόδου του Κάμπινγκ και καθαρισμό του

χώρου από εθελοντές.

Ολοι μαζί λοιπόν την Κυριακή 10 Ιουνίου

στο Κάμπινγκ της Βούλας, για να  ανοιχτεί,

να καθαριστεί και να δοθεί στην χρήση των

πολιτών.

Αννα Μπουζιάνη

Ελεύθερες παραλίες και άνοιγμα του Κάμπινγκ Βούλας!
Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β

10 Ιουνίου ανοίγουν την είσοδο

Πραγματοποιήθηκε στις 21

Μαΐου 2012 η συνεδρίαση

της Επιτροπής Ελέγχου

Ακτών Βάρης, υπό την προ-

εδρία του Δημάρχου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης  και

με τη συμμετοχή του Αντι-

δημάρχου Καθαριότητας

Ελ. Αργυρουδάκη και των

μελών του Δημοτικού Συμ-

βουλίου,  Λ. Αργυροπούλου

και Ι. Δήμα.  

Επίσης, συνήλθε σε συνε-

δρίαση η Επιτροπή Ελέγχου

Ακτών Βούλας,  υπό την

προεδρία του Δημάρχου και

με την παρουσία της Δημο-

τικής Συμβούλου Γ. Μαρτί-

νου και του Επικεφαλής της

μείζονος αντιπολίτευσης

Γρ. Κωνσταντέλλου.

Η επιτροπή αποφάσισε ομό-

φωνα τα ακόλουθα:

― η Α΄και Β΄πλαζ Βούλας

και η πλαζ Βάρκιζας να λει-

τουργούν από την Ανατολή

έως και τη Δύση του ηλίου.

-― Τη δωρεάν είσοδο στους

δημότες στην Α΄και Β΄πλαζ

Βούλας και στην πλαζ Βάρ-

κιζας καθώς και στους μόνι-

μους κατοίκους που

αποδεικνύουν ότι  είναι μό-

νιμοι κάτοικοι με οποιοδή-

ποτε δημόσιο έγγραφο,

λαμβάνοντας υπόψη τα

ισχύοντα στο εν λόγω θέμα

την τελευταία δεκαετία. 

Τα μέλη της επιτροπής απο-

φάσισαν επίσης ομόφωνα

τον λεπτομερή πάσης φύ-

σεως έλεγχο όλων των εγ-

καταστάσεων και των

επιχειρήσεων τόσο εντός

της Α’ και Β’ πλαζ Βούλας

όσο και στην πλαζ Βάρκιζας. 

Με τις αποφάσεις αυτές, η

Δημοτική αρχή αποδεικνύει

έμπρακτα την προσήλωσή

της στη διαφύλαξη της ποι-

ότητας ζωής των δημοτών

επιβάλλοντας αυστηρό

ωράριο λειτουργίας στις

ακτές και στις επιχειρήσεις

που λειτουργούν μέσα σε

αυτές. 

Ο βασικός στόχος του

Δήμου είναι να διατηρεί τον

πλήρη έλεγχο ώστε να απο-

φεύγονται αυθαίρετα κτί-

σματα και παράνομες

δραστηριότητες. Σταθερή

επιδίωξη της Δημοτικής

αρχής είναι η απόδοση των

παραλιών ελεύθερων προς

χρήση για τους Δημότες και

τους κατοίκους της περιο-

χής.

Ενόψει της έναρξης της κα-

λοκαιρινής περιόδου θέ-

λουμε για μια ακόμη χρονιά

να διαβεβαιώσουμε ότι θα

είμαστε πάντα δίπλα στον

πολίτη και στα προβλήματά

του. 

Ο Δήμαρχος 

Σπυράγγελος Πανάς

Από Ανατολή έως Δύση η λειτουργία  των πλαζ

Με δελτίο Τύπου, ο Δήμαρχος των 3Β Σπ. Πανάς, μας ενημερώνει για τη συνεδρίαση της

ΕΠΕΛΑΚ (Επιτροπή Ελέγχου Ακτών), όσον αφορά τη λειτουργία των ακτών Βούλας και τις

αποφάσεις που πήρε, το οποίο και δημοσιεύουμε παρακάτω.

Το παρουσιάζουμε και το κρατάμε. Ιδιαίτερα την απόφαση για ωράριο λειτουργίας των

ακτών από Ανατολή έως τη Δύση του ηλίου. 

Αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Ακτών (ΕΠΕΛΑΚ)
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«Τα σκάνδαλα της εταιρίας Siemens αποτελούν εδώ και
αρκετά χρόνια παγκόσμιο ανάγνωσμα και παρά τις πο-
λυάριθμες καταγγελίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρκείται
σε γενικόλογες διατυπώσεις», επεσήμαινε σε ερώτησή

του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής

Νίκος Χουντής. Τόνιζε δε ότι  ο εξωδικαστικός συμβι-
βασμός έρχεται σε αντίθεση με την κοινοτική νομοθε-
σία και ερωτούσε αν η Κομισιόν δεσμεύεται από την

ρήτρα ότι η Ελλάδα θα απέχει από την περαιτέρω διε-
ρεύνηση των σκανδάλων και των ευθυνών της
Siemens.  Μπορεί κατηγορηματικά να δηλώσει ότι η
ρήτρα αυτή σε καμμία περίπτωση δεν δεσμεύει την Επι-
τροπή; 
Η Κομισιόν μεταξύ άλλων απάντησε ότι: «Με βάση τις
διαθέσιμες πληροφορίες, σχετικά με τον εξωδικαστικό
συμβιβασμό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της
Siemens, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προβεί σε δή-
λωση ως προς τη συμβατότητα με τους ισχύοντες κα-
νόνες της ΕΕ.
...Βάσει των κανόνων της επιμερισμένης διαχείρισης, τα
κράτη μέλη φέρουν κατά κύριο λόγο την ευθύνη για την
υλοποίηση των προγραμμάτων, την επιλογή των έργων
και τη διαχείρισή τους, συμπεριλαμβανομένης της δια-
δικασίας ανάθεσης, λογιστικών και λοιπών ελέγχων.
...Και ότι ο εν λόγω συμβιβασμός δεν εμποδίζει την Επι-
τροπή να διερευνήσει τυχόν παραβιάσεις των ενωσια-
κών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις ή τα
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής εάν της υπο-

βληθεί σχετική καταγγελία ή εάν η Επιτροπή διαπιστώ-
σει παραβίαση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις
στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας.

Τέλος ο ευρωβουλευτής Ν. Χουντής  δήλωσε:  

Από την απάντηση του Επιτρόπου προκύπτει ότι το συγ-
χωροχάρτι του εξωδικαστικού συμβιβασμού με την
Siemens είναι όχι μόνο ηθικά αλλά και νομικά διάτρητο.
Όσοι βιάστηκαν να κουκουλώσουν με τον εξωδικαστικό
συμβιβασμό τις δωρεές στα κομματικά τους ταμεία, τις
λίστες Χριστοφοράκου και τις ευθύνες της Siemens που
“λάδωνε” κυβερνήσεις και πολιτικούς σε παγκόσμιο επί-
πεδο, καταλαβαίνουν τώρα ότι η υπόθεση αυτή είναι εύ-
κολο να ξανανοίξει αν υπάρξει η πολιτική βούληση από
την όποια κυβέρνηση προκύψει από τις εκλογές. Έχει
λοιπόν πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε, τώρα που ακόμα
και τα μνημονιακά κόμματα λένε ότι θα αναθεωρήσουν
το Μνημόνιο, αν δεσμεύονται επίσης ότι θα αναθεωρή-
σουν το συγχωροχάρτι που έδωσαν στην Siemens ή αν
θα “τιμήσουν τις υπογραφές τους” . 

24ωρη λειτουργία του 

Κέντρου Υγείας Σπάτων

Οριστικά και αμετάκλητα

Θετική κατάληξη είχαν οι προσπάθειες της Δημοτικής

Αρχής Σπάτων – Αρτέμιδος σε σχέση με την λειτουργία

του Κ.Υ. Σπάτων.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της σύσκεψης, που έγινε την

Τετάρτη 30/5/2012 στο Δημαρχείο Σπάτων - Αρτέμιδος

ανάμεσα στη Διοίκηση του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου,

εκπροσωπούμενη απ’ τον Αντιπρόεδρο και Περιφερειακό

Σύμβουλο Αττικής  Γ. Σμέρο και τη Δημοτική Αρχή που εκ-

προσωπήθηκε απ’ τον Δήμαρχο Χρήστο Α. Μάρκου, τον

Αντιδήμαρχο Αθ. Μαργέτη, τον Πρόεδρο του Τ.Σ. Σωτή-

ριο Γιαννάτο και τον Δημοτικό Σύμβουλο  Ν. Ραφαήλ.

Μετά το τέλος της σύσκεψης ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρ-

τέμιδος Χρήστος Α. Μάρκου δήλωσε : «Θέλω να πληρο-
φορήσω τις δημότισσες και τους δημότες των πόλεων
των Σπάτων και της Αρτέμιδας αλλά και τους κατοίκους
της ευρύτερης περιοχής πως μετά από επίμονες προσπά-
θειες διασφαλίσθηκε η εικοσιτετράωρη λειτουργία του
Κ.Υ. Σπάτων αφού η Διοίκηση του Σισμανόγλειου Νοσο-
κομείου ανταποκρίθηκε θετικά, όπως ανακοίνωσε ο Αντι-
πρόεδρος της κ. Γ. Σμέρος, στο αίτημα της διαρκούς
εφημερίας του Κ.Υ. με ιατρικό προσωπικό που θα προέρ-
χεται από το ίδιο το Κ.Υ. Σπάτων και επικουρικά από το
Κ.Υ. της Νέας Μάκρης». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,30-5-2012  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:26636
ΔΗΜΟΣ  ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ :Δ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ-Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   
ΤΗΛ : 2132020131 , 2132019955                                                                                                                                                                                                                                 
FAX : 2132020059                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 

Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙ-
ΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α  7/12 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και υπηρεσιών Δόμησης  για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογι-
σμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του
Ν.2286/95 και του Ν.3463/06, την με αρ. Πρωτ. 21518/7-5-2012 σχετική
Διακήρυξη και την Τεχνική Μελέτη με α/α  7/2012.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα από 10.00 π.μ. κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης ήτοι ποσό 7.500,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου καθη-
μερινά από Δευτέρα 11/6/2012 έως Τετάρτη 27/6/2012,ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.: 2132020131, 2132019955.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ. 7/2012  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αριθ. Απόφασης 119/2012 

Π ε ρ ί λ η ψ η 
Τροποποίηση Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού

Στα Καλύβια, σήμερα 4η του μηνός Απριλίου, του έτους 2012, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σαρωνικού,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7115/30-3-2012 έγγραφη πρόσκληση της
προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών πα-
ραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  25

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τροποποιεί τον Κανονισμό Ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού έτους 2012 ως
προς το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ – ΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ως εξής:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ – ΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΑΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΛΗ ΣΕ € 
――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 Σύνδεση Ατομικών Ιδιοκτησιών
- Απλή Σύνδεση 600 €
- Σύνδεση με επέκταση παροχής Ειδική Μελέτη
- Σύνδεση με επέκταση αγωγού Ειδική Μελέτη

――――――――――――――――――――――――――――――――――
2 Σύνδεση Συγκροτήματος

- Απλή Σύνδεση 600 €/σύνδεση
- Σύνδεση μέσω collecter 600 €/σύνδεση
- Σύνδεση με επέκταση παροχής Ειδική Μελέτη
- Σύνδεση με επέκταση αγωγού Ειδική Μελέτη

――――――――――――――――――――――――――――――――――
3 Σύνδεση Οικισμών

- Σύνδεση με επέκταση παροχής Ειδική Μελέτη
- Σύνδεση με επέκταση αγωγού Ειδική Μελέτη

――――――――――――――――――――――――――――――――――
4 Αίτηση διακοπής από υδρολήπτη 0 €

Επανασύνδεση 50 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――

5 Αντικατάσταση υφιστάμενων:
- υδρομέτρων 50€
- Αντικατάσταση υφιστάμενων collecter Κόστος 

Προμηθευτή & 30€
――――――――――――――――――――――――――――――――――

6 Αντικατάσταση υδρομέτρου Εισήγηση
- με υδρόμετρο μεγαλύτερης διαμέτρου Υπηρεσίας
- με υδρόμετρο μικρότερης διαμέτρου Ύδρευσης

――――――――――――――――――――――――――――――――――
7 Αποσύνδεση παλαιάς παροχής από παλιό ιδιωτικό

δίκτυο  και σύνδεση νέας παροχής  στο δημοτικό δίκτυο
- νέα παροχή 600€/σύνδεση
- παλαιά παροχή κόστος υλικών

――――――――――――――――――――――――――――――――――
8 Μεταφορές υφιστάμενων Παροχών

- Από προσωρινή θέση στην οριστική 100 €
- Σε ασφαλή θέση πρόληψης μόλυνσης 100 €
- Από μεμονωμένες παροχές σε collecter 30€/ παροχή

+ υλικά

Ανυψώσεις – καταβ/άσεις– μετατ/σεις Ειδική Μελέτη
υπαιτιότητα υδρολήπτη ή τρίτων

――――――――――――――――――――――――――――――――――
9 Κόστος Έλεγχου Υδρομέτρων κατόπιν  αιτήματος υδρολήπτη

- Α. περίπτωση βλάβης (μόνο  κόστος Αντικατάστασης) 50 €
- Β. περίπτωση ορθής λειτουργίας 
1.Υδρομετρητές ½ 100 €
2. Υδρομετρητές πάνω από ½’ 150 €

――――――――――――――――――――――――――――――――――
* H είσπραξη των τελών για την  (5) Αντικατάσταση υφιστάμενων:

� υδρομέτρων 
� Αντικατάσταση υφιστάμενων collecter

Θα γίνεται σε δύο δόσεις

Β. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ €
――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 Λαθραίες υδρεύσεις - κλοπή νερού Ποινική Δίωξη
από παράνομες συνδέσεις και
- Παράνομη σύνδεση με αγωγό 1000 €
- Παράνομη σύνδεση με παροχή τρίτου 1000€
- Παράνομη σύνδεση με διακοπείσα παροχή 1000 €

――――――――――――――――――――――――――――――――――
2 Λαθραίες υδρεύσεις - κλοπή νερού Ποινική Δίωξη

από δημοτικούς κρουνούς και
- Από κρουνούς πυρόσβεσης 2000 €
- Από κρουνούς κοινόχρηστων χώρων 2000 €

――――――――――――――――――――――――――――――――――
3 Παράβαση δικαιώματος 

αποκλειστικής χρήσης 1000 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――

4 Εμπορία νερού από Ποινική Δίωξη +
- παροχές δημοτικού δικτύου, 5000 €
είτε ύδρευσης ή άρδευσης
- Από γεωτρήσεις του Δήμου 5000 €
- Από ιδιωτικές γεωτρήσεις χωρίς άδεια 5000 €

――――――――――――――――――――――――――――――――――
5 Αυθαίρετη σύνδεση σε collecter 1000 € 

――――――――――――――――――――――――――――――――――
6 Σπάσιμο σφραγίδας ή παράνομη επέμβαση στον μετρητή

- Διακοπή Παροχής και πρόστιμο + 1000 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――

7 Οποιαδήποτε βλάβη από τον υδρολήπτη Κόστος απο/σης 
- στην Παροχή (οποιοδήποτε εξάρτημα) & 100 €
- στον αγωγό διανομής 200 €
- τροφοδοτικό αγωγό 200 €

――――――――――――――――――――――――――――――――――
8 Οποιαδήποτε βλάβη από τρίτους Κόστος αποκα-

(δημόσια έργα) τάστασης και
- στην Παροχή (οποιοδήποτε εξάρτημα) 100 €
- στον αγωγό διανομής 1000€
- τροφοδοτικό αγωγό 1500€

――――――――――――――――――――――――――――――――――
9 Μη λήψη μέτρων για αποφυγή 1000 €

μόλυνσης δικτύου από επιστροφή νερού από 
θερμοσίφωνες, δεξαμενές, και από γειτνίαση αυτού 
με δίκτυο αποχέτευσης, αγωγούς πετρελαίου, κλπ  

――――――――――――――――――――――――――――――――――
10 Μη φροντίδα και προστασία φρεατίου 

- από επικάλυψη χωμάτων ή 100 €
- από εσκεμμένη κάλυψη αυτού 1000 €

――――――――――――――――――――――――――――――――――
11 Μη αιτιολογημένη χρήση πάνω Αφαίρεση

από ένα υδρομετρητή, κατόπιν πλεοναζόντων
αυτοψίας αρμόδιας επιτροπής υδρομετρ.+200 € 

――――――――――――――――――――――――――――――――――
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

«Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός της Siemens  δεν εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να διερευνήσει τυχόν παραβιάσεις των ενωσιακών κανόνων  για τις δημόσιες συμβάσεις»
δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή
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Την Κυριακή 20 Μαΐου , με την ευκαιρία

της διεθνούς ημέρας Μουσείων,  η δη-

μοτική παράταξη του Δήμου Μαρκοπού-

λου, “Δύναμη Ελπίδας”, επισκέφθηκε το

Μουσείο  Βραυρώνας. Η Ευγενία Σπυ-

ροπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμ-

βουλίου της Κίνησης, έκανε μία

περιεκτική ξενάγηση για τα ενδιαφέ-

ροντα εκθέματα του Μουσείου, τα οποία

προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή

των Μεσογείων, και όπως είπαν οι εκ-

δρομείς εξεπλάγησαν από το πλήθος

και η σπανιότητα των ευρημάτων.

Παρ’ όλα αυτά το Μουσείο δεν έχει την

επισκεψιμότητα που θα έπρεπε· δεν

είναι αρκετά γνωστό.

Με το πέρας της παρουσίασης και της

ξενάγησης αποχώρησαν ικανοποιημένοι

και εφοδιασμένοι από ένα DVD που πε-

ριείχε την εικονική περιήγηση στο μου-

σείο, το οποίο ετοίμασε το μέλος της Κί-

νησης Γιώργος Τρουλινός.  

Ακολούθησε περιήγηση στον γύρω αρ-

χαιολογικό χώρο (πάντα έξω από την

περίφραξη, διότι οι συνεχιζόμενες ερ-

γασίες, οι οποίες προβλέπεται να ολο-

κληρωθούν την Άνοιξη του 2013, δεν

επιτρέπουν την είσοδο στο εσωτερικό

του). Ο περίπατος συνεχίστηκε ακολου-

θώντας το μονοπάτι που έχει κατα-

σκευαστεί και για τα άτομα με

προβλήματα όρασης και  διέσχισαν τον

υγροβιότοπο βαδίζοντας δίπλα στην

κοίτη του Ερασίνου ποταμού μέχρι την

εκβολή του. 

Η οδοιπορία συνεχίστηκε δίπλα στη θά-

λασσα, όπου συνάντησαν τα παλαιά πο-

λυβολεία, τα οποία σώζονται σε καλή

κατάσταση και κατέληξαν στην παραλία

της Νέας Βραυρώνας, για ξεκούραση

και γευσιγνωσία!

www.dynami-elpidas.gr

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Μουσικολογική Εκ-

δήλωση (Στ΄ κατά σειρά), της  Βυζαντινής Εκ-

κλησιαστικής Σχολής της Ι.Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β.

και Β., την περασμένη Δευτέρα 28 Μαΐου στον

Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Γλυφάδας.

Στην αρχή ακούστηκαν από την Χορωδία της

Σχολής της Μητροπόλεως, υπό την διεύθυνση

του Διευθυντή της Διονύσιου Ηλιόπουλου τρεις

Εισαγωγικοί ύμνοι: Ευλογητός ει Χριστέ (Ήχος

πλ. Δ΄ κατά Τριφωνία), το Απολυτίκιο της Ανα-

λήψεως και Άξιον Εστί (Ήχος Β΄ Γρηγορίου

Πρωτοψάλτου).

Στη συνέχεια ο Διευθυντής της Σχολής έκανε

μία εισαγωγική ομιλία για την φετινή εκδήλωση

και κάλεσε στο βήμα τον βασικό ομιλητή της εκ-

δήλωσης, Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του

Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρωτοψάλτη και Καθη-

γητή της Βυζαντινής Μουσικής  Αθανάσιο

Βουρλή με θέμα: «Το οκτάηχον σύστημα της Βυ-

ζαντινής Μουσικής. Ιστορική-Μουσικολογική και

Θεολογική Θεώρηση».

Ο Αθ. Βουρλής στην ομιλία του αναφέρθηκε στις

ρίζες και τις καταβολές του Οκτάηχου συστήμα-

τος και στο οποίο οικοδομήθηκε η Εκκλησια-

στική Μουσική, στο οποίο προϋπήρχε τόσο στην

αρχαία Ελλάδα όσο και στους λαούς της Μεσο-

γείου γενικότερα. 

...Το οκτάηχο σύστημα έχει σχέση και με την θε-

ολογία της Εκκλησίας περί της 8ης ημέρας στην

οποία πορεύεται η Εκκλησία και αποτυπώνεται

στις 8 εβδομάδες του Πεντηκοσταρίου. 

Κλείνοντας ο πανεπιστημιακός καθηγητής, τό-

νισε την ανάγκη για διατήρηση του συστήματος

από όλους Κληρικούς Ψάλτες και σπουδαστές.

Χαρακτήρισε τόλμη όσοι ασχολούνται σήμερα

συστηματικά με την παράδοση της Εκκλησίας. 

Στη συνέχεια ακολούθησε το κυρίως ακουστικό

μέρος της Εκδηλώσεως ως δείγμα σε αυτά που

ανέφερε ο κ. Βουρλής στην ομιλία του.  

Στην εκδήλωση, δεν παρευρέθη ο Μητροπολίτης

κ. Παύλος  λόγω του ταξιδιού του στη Ρωσία συ-

νοδεύοντας τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και

πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

“Βαδίζοντας στις ομορφιές του τόπου μας”

«Το οκτάηχον σύστημα της Βυζαντινής Μουσικής. 

Ιστορική-Μουσικολογική και Θεολογική Θεώρηση»

Εληξαν οι εκδηλώσεις του

8ου Εαρινού Φεστιβάλ Ερασι-

τεχνικού Θεάτρου στο Πνευ-

ματικό Κέντρο «Χρήστος

Μπέκας», την περασμένη Κυ-

ριακή 27/5, στα Σπάτα.

Το εαρινό φεστιβάλ για τα

Σπάτα έχει γίνει θεσμός και

δίνει μία ωραία πνοή πολιτι-

σμού κάθε χρόνο. 

Πολλές θεατρικές παραστά-

σεις με περιεχόμενο και ποι-

ότητα, αλλά και αξιώσεις  αν

και ερασιτεχνικές.

Η αυλαία λοιπόν έκλεισε με

την προβολή του Ντοκιμαντέρ

“Μίκης Θεοδωράκης, ο Συν-

θέτης”, των Αστέρη Κούτουλα

και Klaus Salge.

Ο Αστέρης Κούτουλας ταξί-

δεψε από το Βερολίνο για να

παραβρεθεί στην προβολή, η

οποία έγινε για πρώτη φορά

στην Ελλάδα (το Ντοκιμαντέρ

προβλήθηκε στην ταινιοθήκη

της Ελλάδος το Νοέμβριο του

2010). Την Κυριακή ήταν η

πρώτη δημόσια προβολή του.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Δή-

μαρχος του Δήμου Σπάτων –

Αρτέμιδος Χρ. Μάρκου ο

οποίος είπε : 

«Μετά από ένα μήνα πλού-

σιας θεατρικής δημιουργίας,

πέφτει σήμερα η αυλαία του

8ου Ερασιτεχνικού Θεατρικού

Φεστιβάλ, που διοργάνωσε με

ξεχωριστή επιτυχία ο Οργανι-

σμός Παιδείας Πολιτισμού &

Περιβάλλοντος του Δήμου

μας.

Δεν είναι τυχαίο, ούτε συμ-

πτωματικό, το ότι το 8ο Φεστι-

βάλ είναι αφιερωμένο σ’ ένα

σύμβολο της τέχνης και του

κοινωνικού αγώνα, στον με-

γάλο Έλληνα Δημιουργό Μίκη

Θεοδωράκη.

Δεν θα μπορούσε, κάτω από

την ασφυκτική συγκυρία, που

ζούμε όλοι μας, κανένας

άλλος να δώσει τον αέρα της

έμπνευσης και της ελπίδας,

που τόσο ανάγκη έχει σήμερα

ο Ελληνικός λαός.

Μίκη Θεοδωράκη να ζήσεις,

να δημιουργείς και να εμπνέ-

εις.

Το έχουμε απόλυτη ανάγκη

σήμερα παρά ποτέ».

Στην συνέχεια το λόγο πήρε η

Πρόεδρος του Οργανισμού

Παιδείας Πολιτισμού & Περι-

βάλλοντος «Ο Ξενοφών» Πα-

ναγιώτα Μάρκου

σημειώνοντας την παρουσία

του Αστέρη Κούτουλα στην

εκδήλωση και τονίζοντας με-

ταξύ άλλων:

«Το Θέατρο και η Μουσική ση-

ματοδότησαν και σηματοδο-

τούν μορφές αντίστασης σε

δύσκολους και σκοτεινούς

καιρούς για την πατρίδα μας.

Αφιερώσαμε το Φεστιβάλ

Ερασιτεχνικού Θεάτρου στον

Μίκη Θεοδωράκη τον Συν-

θέτη, τον Αγωνιστή. Τον Πα-

νανθρώπινο και Πανέλληνα

Μίκη. Υποκλινόμαστε στο με-

γαλείο του και τον ευχαρι-

στούμε για άλλη μια φορά για

ότι έχει κάνει για εμάς».

Επεσε η αυλαία του 8ου φεστιβάλ 

Εαρινού ερασιτεχνικού θεάτρου στα Σπάτα

Ο Δήμαρχος Χρ. Μάρκου προσφέρει δώρα στους καλεσμένους.



16 ΣΕΛΙΔΑ - 2  IOYNIOY 2012 ΕΒΔΟΜΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΕΝΤΥΠΩΝ

Υπεύθυνα 

εχέμυθα

Υπεύθυνος 

διανομής

Αναστάσιος 

Ματαράγκας

210 8964.294

6944 758426
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ 

& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΤΣΙ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ & ΠΕΡΙΞ 

“Η ΑΝΟΙΞΗ”

ΤΗΛ./ΦΑΞ.: 210 8970533

ΚΙΝ.: 6977341792

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι

στις 10/06/2012 θα συνεχι-

στεί η διακοπείσα Γ.Σ. για

την διεξαγωγή των ΕΚΛΟ-

ΓΩΝ (εκλογή νέου Δ.Σ. και

εξελεγκτικής επιτροπής)

στο Πολιτιστικό Κέντρο

Κίτσι από τις 08.00 π.μ.

έως τις 20.00 μ.μ. .

Μπορούν να ψηφίσουν όσοι

έχουν ιδιοκτησία στον οικι-

σμό ΚΙΤΣΙ και γύρω από

αυτόν.

Όσοι επιθυμούν να είναι υπο-

ψήφιοι για το Διοικητικό Συμ-

βούλιο ή την Εξελεγκτική

Επιτροπή, πρέπει να έχουν

ψηφίσει τις τελευταίες εκλο-

γές. Μπορούν να υποβάλουν

αίτηση στην εφορευτική επι-

τροπή το Σάββατο 02/06/2012

από τις 18.00 μ.μ. έως τις

20.00 μ.μ., την Κυριακή 03/06

από τις 10.00 π.μ. έως 12.00

μ.μ.  και την Τετάρτη 06/06

από τις 18.00 μ.μ. έως τις

21.00 μ.μ. στο γραφείο του

Συλλόγου.

Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και

την εξελεγκτική επιτροπή

θα πληρώσουν 5 ευρώ επι-

πλέον. 

Η συνδρομή των μελών

είναι 5 € για τα επόμενα 2

χρόνια. Τα μέλη μπορούν να

καταβάλουν την συνδρομή

τους ακόμη και την ημέρα

των εκλογών. 

- Χρειάζεται να δείξουμε εν-

διαφέρον όλοι οι κάτοικοι

για την διαμόρφωση της

πόλης μας.

- Χρειάζεται να θέσουν υπο-

ψηφιότητα και νέοι κάτοικοι

της περιοχής, διότι το μέλ-

λον ανήκει σε αυτούς και

αυτοί έχουν υποχρέωση να

βάλουν τις θέσεις τους σχε-

τικά με το περιβάλλον που

πρέπει και θέλουν να ζουν. 

Γι’ αυτό καλούμε τους ιδιο-

κτήτες της περιοχής (κατοί-

κους και μη) να

συμμετέχουν μαζικά στην

διεξαγωγή των εκλογών

στις 10/06.

Όσοι πιο πολλοί ψηφίσουν,

τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα

έχει ο σύλλογος για να μπο-

ρεί να διεκδικεί την λύση

των καθημερινών προβλη-

μάτων της περιοχής.

Η δύναμη είστε εσείς.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΣΤΗΡ

ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. («Εταιρεία»). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει

στη διεύθυνση του διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

Διεύθυνση διαδικτύου: www.astir-palace.com

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 29 Μαΐου 2012

Η Διεπιστημονική Ομάδα και οι Εθελοντές της Μονάδας Ανακου-

φιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία» οργανώνουν την Παρασκευή 8 Ιου-

νίου και ώρα 19:30 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σπάτων

εκδήλωση με θέμα:

«Γαλιλαία: Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας της ΙΜΜΛ, στήριξη,
ανακούφιση, ελπίδα».

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το έργο της Γαλιλαίας τα δύο

πρώτα έτη της λειτουργίας της, θα προβληθεί σχετικό βίντεο και

θα ακολουθήσει συζήτηση.

«Γαλιλαία: Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας της ΙΜΜΛ, 
στήριξη, ανακούφιση, ελπίδα»
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ                    ΚΟΡΩΠΙ,29/05/2012

ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.122

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ΄Κ.Ο.Σ.Ε.

ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18 – ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ: 210-6624420 - ΦΑΞ: 210-6022094 e-mail:kskorop@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου προκηρύσσει διαγωνισμό συμφέ-

ρουσας προσφοράς για την ασφάλεια των κυνηγών του, που αριθμούν

περίπου τους 3000, κατά την κυνηγετική περίοδο 2012-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους έως

και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 και ώρα 13:00  στα γραφεία του Συλ-

λόγου. Πληροφορίες  καθώς και τεχνικές προδιαγραφές στα γραφεία

του Συλλόγου, οδός Χρήστου Δημητρίου 18, Κορωπί.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΧΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ για το έτος 2012

Απόφαση Δ.Σ. 86/2012

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 5/2012  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αριθ. Απόφασης 61/2012

Περίληψη Λήψη απόφασης 
περί αναπροσαρμογής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων                                                                     

Στα Καλύβια, σήμερα 7η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2012, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού συ-
νήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα
Σαρωνικού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5079/1-3-2012 έγγραφη πρό-
σκληση της προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών πα-
ραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  24.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Καθορίζει (αναπροσαρμόζει) τα τέλη δικαιώματα κοινοχρήστων χώρων
για όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και την Τοπική ως εξής:

1. Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή μισθωτές κατα-
στημάτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα έμπροσθεν των καταστημάτων τους
πεζοδρόμια για την τοποθέτηση εμπορευμάτων τέλος 5ευρώ το τ.μ. μη-
νιαίως.
2. Για την κατάληψη πεζοδρομίων με μπάζα, οικοδομικά υλικά , περι-
φράγματα και σκαλωσιές καθώς και για σκαμμένο κοινόχρηστο χώρο που
βρίσκεται προ της ανεγειρόμενης οικοδομής,   τέλος 10 ευρώ το τ.μ. μη-
νιαίως.
Για την τοποθέτηση κοντέινερ (κάδων) συλλογής και απόρριψης οικοδο-
μικών υλικών στα πεζοδρόμια ή στο οδόστρωμα, τέλος 30 € ανά κάδο μη-
νιαίως.
Για την πληρωμή αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις ολό-
κληρο εκείνος που πήρε την άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτης του
ακινήτου. Η άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου θα ισχύει για διά-
στημα κατ΄ελάχιστο οχτώ (8)μήνες.  
3. Εκθέσεις και διαφημίσεις προϊόντων (σε σταντ) περιορισμένης διάρ-
κειας σε κοινόχρηστους χώρους τέλος 10ευρώ το τ.μ.
4. Για τη χρήση  κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περι-
πτέρων ( εκτός των περιπτώσεων των αναπήρων και των θυμάτων πολέ-
μου) τέλος  20ευρώ το τ.μ. ετησίως.

Το ανώτατο όριο κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου θα είναι 10τ.μ.
Πέραν  αυτού θα θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου
και θα χρεώνεται το ανάλογο πρόστιμο.
5. Για χρήση περιβάλλοντος χώρου εκκλησιών για μεμονωμένες εκδηλώ-
σεις (γάμους βαφτίσια κ.λ.π.) τέλος 200ευρώ την ημέρα και για χρησιμο-
ποίηση catering 500 ευρώ την ημέρα. 
6. Για χρήση αιγιαλού για πάσης φύσεως εκδηλώσεις (ψυχαγωγικές, δια-
φημιστικές κ.λ.π. ) το τέλος 1.000ευρώ.
7.  Για χρήση κοινόχρηστων χώρων για Λούνα Παρκ-Πολυθεάματα  κ.λ.π,
τέλος 5ευρώ το τ.μ. το μήνα.      
8. Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την εγκατάσταση και εκμετάλ-
λευση τηλεφωνικών θαλάμων (ΟΤΕ) τέλος 100Ευρώ ο θάλαμος ετησίως

Όσον αφορά την άσκηση  υπαίθριου εμπορίου

Α.  Για μικροπωλητές που συμμετέχουν στις εμποροπανηγύρεις τέλος   
20ευρώ την ημέρα για πάγκο έως 4τ.μ.

Β.  Για τους  μικροπωλητές που καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους
κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, Πάσχα και Απόκρεω με προϊόντα
σχετικά των  εορτών, τέλος 15ευρώ τα 4τ.μ. την  ημέρα και  για χρονική
διάρκεια  όχι μεγαλύτερη των 15ημερών.
Γ.  Για εκθέσεις βιβλίων και πώληση προϊόντων λαϊκής τέχνης τέλος 25
ευρώ  την εβδομάδα για πάγκους έως 4τ.μ. 
Δ.  Για μικροπωλητές που πωλούν κάστανα,  καλαμπόκι, μαλλί της γριάς
και είδη μαναβικής     τέλος 25 ευρώ το μήνα για καροτσάκι- πάγκο
Ε.  Για μικροπωλητές  που πωλούν  είδη μπιζού  και είδη ένδυσης,  υπό-
δησης, ψιλικά κ.λ.π.  τέλος 25 ευρώ  ανα τ.μ. το μήνα 
Ζ. Για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από τους παραγωγούς γεωργικών,
αμπελουργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, μελισσοκομικών προ-
ϊόντων και παραδοσιακών ειδών λαϊκής τέχνης τέλος 200Ευρώ ετησίως
για πάγκο έως 4τ.μ.
Η. Για χρήση κοινόχρηστου χώρου για  καντίνες  που ασκούν υπαίθριο
στάσιμο Εμπόριο εκτός των παραλιών, τέλος 1.000 Ευρώ   ετησίως.
Κατά τα λοιπά ισχύει η 116/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠ :    1.398.510,00 €
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΗΓΗ :    ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 18%

ΧΡΗΣΗ :    2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέ-
λεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙ-
ΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ»
Με ανοικτή δημοπρασία και με βάση το τιμολόγιο της μελέτης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός 1.137.000,00 € πλέον Φ.Π.Α  23%. Ο προ-
ϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι
1.137.000,00 € εκ των οποίων οι 143.959,85 € είναι απρόβλεπτα και οι
33.307,80 € για αναθεώρηση πλέον Φ.Π.Α 23% .
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 19/06/2012 του μηνός Ιουνίου ημέρα Τρίτη
και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ και το σύ-
στημα υποβολής προσφορών είναι το επιμέρους ποσοστών έκπτωσης
κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών
της υπηρεσίας στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ωρωπού . Λ. Χαλκου-
τσίου 50, Τ.Κ 19015. Πληροφορίες στο τηλ. 22953-20332 Fax: 22953-
20328 αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνίας Καρίνος Ζώης . Η παραλαβή
τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι την 14/06/02012.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη, 3η τάξη και 4η τάξη (εντός
νομού έδρας και σε έναν ακόμη δηλωμένο νόμο) μεμονωμένες εργολη-
πτικές επιχειρήσεις , για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ καθώς και Κοινο-
πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων  για έργα κατηγορίας  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (ανα-
βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής  του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των 24 μηνών.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 22.074,00€
(2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς
ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισότοπου γραμ-
μάτιου του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο
που ισχύει στο Δημόσιο . Η ισχύς  των εγγυητικών επιστολών θα είναι
τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών , μετά την ημέρα της διεξα-
γωγής του διαγωνισμού . Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι έξι μηνών
από την ημέρα υποβολής τους. 
7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από Εθνικού πόρους στο
πλαίσιο του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ.
8. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
9. Προκειμένου να παραληφθούν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και
Περιβάλλοντος τεύχη θα πρέπει προηγουμένως να έχουν καταβάλει 50,00
€ στο Ταμείο του Δήμου Ωρωπού.       

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ 24-5-2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.  14706
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΘΟΥΣΑΣ»

Αρ. Μελ. 08/2012
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ
ΠΡΟΫΠ.: 350.550,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ», με προϋπολογισμό 350.550,00 Ευρώ (με αναθεώ-
ρηση και Φ.Π.Α. 23%).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη  κατηγορία εργασιών:
• κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 283.147,00€ (εργασίες,
ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15% και απολογ.ασφαλτ.)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας
το αντίτιμο των 20,00 € (Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00-13:00),
μέχρι και την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210.66.04.649, FAX επικοινωνίας:
210.66.04.646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Οικονόμου Σοφία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19η Ιουνίου 2012 ημέρα Τρίτη, με ώρα
λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβο-
λής προσφοράς που περιλαμβάνει «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 4 παράγραφος
4β του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύ-
πτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου
• τάξεις Α 2, 1η 2η και 3η τάξης ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κατηγορία
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 5.663,00ΕΥΡΩ, η οποία θα ισχύει το λιγότερο για διά-
στημα ΔΕΚΑ (10) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) μήνες από την ημερο-
μηνία λήξεως υποβολής των προσφορών, κατά το άρθρο 24 του Ν.
3669/2008.
6. Το έργο χρηματοδοτείται ΣΑΤΑ του Δήμου Παλλήνης για το έτος 2012. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αθανάσιος Η. Ζούτσος
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Μαθήματα Σχεδίου & Ζωγραφικής
- Προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις (ΑΣΚΤ, Αρχι-

τεκτονική,ΤΕΙ) - Ετοιμασία portfolio

- Μαθήματα σε χομπίστες Τηλ.: 6977 593732

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Καθηγήτρια Αγγλικών πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας

με πολυετή πείρα σε όλα τα επίπεδα.

Ευέλικτες ώρες, προσιτές τιμές, χρήση οπτικοακουστι-

κού υλικού και υπολογιστή κατά τη διάρκεια του μαθήμα-

τος, έμφαση στην πρακτική εξάσκηση της γλώσσας.

Τηλ. 6936 685 206

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαραθώνα κεντρικό δια-

μέρισμα 2άρι, 62τ.μ. ισόγειο με αυτόνομη θέρμανση. 

Τηλ. 6946065360 & 2294067279

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΝΙΤΣΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  και της ΜΑ-

ΓΔΑΛΗΝΗΣ το γένος ΝΙΚΑ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ

και κατοικεί στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και η ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΤΣΙΑΜΑΝΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ, το

γένος ΓΩΓΟΥΛΗ, που γεννήθηκε στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ και κα-

τοικεί στην ΑΘΗΝΑ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην

Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

ΓΑΜΟΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Καβούρι

- Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία. Συντ.Δομ. 0,25 Καλ.

0,30 από ιδιώτη. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Οχι μεσίτες 

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Βουλιαγμένη διαμέρισμα  120

τ.μ., επί της οδού Θησέως  Α΄ όροφος, 3 υπνοδωμάτια, 2

λουτρά, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες 800 €

τηλ.: 6944897057. 

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι

65τ.μ., με κήπο, αυτόνομο με δική του είσοδο, 1300μ. από

τη θάλασσα Α/C, θέρμανση αυτόνομη, ήσυχο μέρος. Τηλ.

6974096857, 210 9653.522

Πωλούνται  - ευκαιρία - 2  Μεζονέτες
Περιοχή ΑΤΕ. Π.Φωκαίας Δήμος Σαρωνικού πρός Λαύριο.

Σχεδόν έτοιμες, σε τέσσερα επίπεδα, Πυλωτή Γκαράζ,

Ημιόροφος, 1ος Όροφος, Σοφίτα, με Υδραυλικό ασανσέρ

από το γκαράζ μέχρι επάνω.

Θέα η φύση, αρμονία πρασίνου και μοναδικής τοποθε-

σίας. Τιμή συζητήσιμη! Τηλ. 6937 48 49 29 Σωτήρης.

Τηλ. 6997 211 690 Ευάγγελος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση 3άρι, περιοχές Βούλα

Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη. τηλ.: 6947028574. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Λ. Συγγρού 15 - 17,   117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφο-
ρές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ»
του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Καθαρι-
σμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», με προ-
ϋπολογισμό 1.000.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις    26 / 06 / 2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περι-
φερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην
Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν
πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη
ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον  ανήκουν στην 2η, 3η και 4η  τάξεις για
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της
παρ. 10 του άρθρου 16 το Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι-
ναπραξίας).  
5. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού
Μητρώου ΜΕΕΠ.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έτους 2012 Π.Δ.Ε. Σ.Α.Ε.Π.
085 Περιφέρεια Αττικής, με κωδικό έργου: 2012ΕΠ08500120, απόφαση αρ.
πρωτ. 62167/02-05-2012 (ΑΔΑ:Β49Ψ7Λ7-ΤΣ2) «Ορισμός υπολόγου διαχει-

ριστή έργων Π.Δ.Ε. Σ.Α.Ε.Π. έργα Περιφέρειας Αττικής». Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
7. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 16.149,00 € αναγνωρισμένης Τρά-
πεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην Υπη-
ρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον
κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να
είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. 
8. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προ-
σφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
9. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο
ποσό των 595.000,00€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 15% 105.315,00€,
αναθεώρηση 5.593,13 € και Φ.Π.Α. 186.991,87€. 
10. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επι-
τρέπονται. 
11. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
12. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό, (κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διά-
στημα 9 μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την πιστοληπτική ικανότητα των
διαγωνιζόμενων. 
14. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα. 
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρί-
σκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττι-
κής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα
τηλέφωνα 213 2005333, FAX επικοινωνίας 210 6032993, αρμόδιος υπάλ-
ληλος για επικοινωνία κος Γ. Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς
και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2
ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
ήτοι μέχρι και Πέμπτη   21 / 06 / 2012.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 29/5/2012

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρ. 16198

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012»

Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος προκηρύσσει:

Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εργασία: «ΑΝΑ-

ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΕΤΟΥΣ 2012» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 82.669,05€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου

Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου και Φλέμιγκ Σπάτα Αττικής, ενώ-

πιον της Επιτροπής Διεξαγωγής διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών (Ερ-

γασιών) και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών, την

12.6.2012 ημέρα Τρίτη.

Ωρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης απο-

δοχής των προσφορών η 10:30 π.μ.

Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά

εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προ-

ϋπολογισθείσης δαπάνης, ήτοι 4.133,45€.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυ-

ξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του

Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη:

Αγγέλου Βασιλική, τηλ. 210 6632.200)

Ο Δήμαρχος  Χρήστος Αντ. Μάρκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Γέρακας 28/5/2012
ΤΕΧΝΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρ. 15053

Εργο: Αποχέτευσην ακαθάρτων υδάτων
γειτονιάς Γαργηττού Ι προς συλλεκτήρες
ΣΚΑ και ΣΚ3
Αρ. Μελ. 07/2011
Προϋπ.: 6.396.000,00 (συμπλ. ΦΠΑ 23%)
Χρημ/τηση: Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου: “Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων γειτονιάς Γαργηττού Ι προς
συλλεκτήρες ΣΚΑ και ΣΚ3” με προϋπολογισμό 6.396.000,00€ (με αναθε-
ώρηση και ΦΠΑ).
Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία υδραυλικών του ΜΕΕΠ, με προϋπο-
λογισμό 5.026.366,13€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 9%).
Στο πλαίσιο της σύμβασης προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευ-
σης ακαθάρτων υδάτων, συνολικού μήκους 16.100μ., στην Πολεοδομική
Ενότητ “Γαργηττός Ι” της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα, το οποίο θα απο-
χετεύεται μέσω των συλλεκτήρων ΣΚΑ και ΣΚ3, προς τις εγκαταστάσεις
της Ψυττάλειας. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή του υπο-
λειπόμενου τμήματος των συλλεκτήρων ΣΚΑ και ΣΚ3 καθώς και του συ-
νόλου του εσωτερικού δικτύου στην περιοχή που περικλείεται από τις
οδούς Μιλτιάδου, Αριστογείτονα, Ξενοφώντος, Λεωνίδα, Πίνδου, Μελίτ-
τωνα, Βοϊου, Αγ. Νεκταρίου, Αριστείδη, Γκιώνας, Ταϋγέτου, Αρακύνθου
και Παναχαϊκού.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης πληρώ-
νοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα - Παρασκευή κατά τις ώρες 08:00
- 13:00), μέχρι και την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012.
Η διακήρυξη του έργο έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Α. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210
66.04.645, ΦΑΧ επικοινωνίας: 210 6604.646, αρμόδιος υπάλληλος για επι-
κοινωνία Δρανδάκη Μαρία, Τσούκα Σταματία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Ιουλίου 2012, με ώρα λήξης
παραλαβής των προσφορών τις 10.π.μ. και το σύστημα υποβολής προ-
σφορών είναι “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας
αυτών” του άρθρου 4β του Π.Δ. 3660/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου
- τάξεις 4η, 5η στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 100.728 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον ΔΕΚΑ μηνών, μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι ΕΝΝΕΑ μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα “περιβάλλον
και αειφόρος ανάπτυξη” του ΕΣΠΑ 2007-2013 (κωδ. ΣΑ 2011ΣΕ07580169,
κωδ. πράξης 340189 αρ. υποέργου 2) στο πλαίσιο του άξονα προτεραι-
ότητας 2 “Προστασία και Διαχείριση υδατικών πόρων”, και συγχρηματο-
δοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ χωρίς τα αντιαισθητικά σιδεράκια!

Β. ΠΑΥΛΟΥ 87 Πλατεία Βούλας

(έναντι super market Μαρινόπουλος)

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8956.λ166 - Fax: 210 8953.169

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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 Specia-

list 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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αισθητική Οδοντιατρική ● Λεύκανση δοντιών ● Προσθετική 

Οδοντική Χειρουργική ● Γναθοχειρουργική ● Περιοδοντολογία

Ενδοδοντία ● Παιδοδοντία ● Νάρθηκες

ΕΡΜΟΥ 24, ΓΛΥΦΑΔΑ (Πλησίον εκκλησίας Αγίου Νικολάου)

Δέχεται με Ραντεβού, τηλ. 210-9681039, 6947 321655

www.roussou.gr 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΙΝΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Επιμελητής “Ιατρικού Κέντρου” (Ιατρικό Π. Φαλήρου)

τ. επικ/ός επιμελητής Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

Εκφυλιστικές παθήσεις αρθρώσεων & Σπονδ. στήλης, τραυματιολογία,

αθλητικές κακώσεις, παιδοορθοπαιδική, μικροχειρουργική, οστεοπόρωση

To ιατρείο λειτουργεί καθημερινά 5 -9μ.μ. & Σάββατο 10 - 2:30μ.μ.

http://krinas.gr

Βασ. Παύλου 84, Βούλα, τηλ. 210 8994.311 & 6975.702314

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936  510004

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc
τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΑΝΟΙΚΤΗ και ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

(Στενώσεις καρωτίδων, αρτηριοπάθειες, κάτω άκρων,  
διαβητικές αγγειοπάθειες, ανευρυσματική νόσος, φλεβική 

ανεπάρκεια, κιρσοί, φλεβικές θρομβώσεις)   

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ, 

(έναντι  “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”) 

Δέχεται με ραντεβού,
Τ. 2106646006, Κ. 6974971498

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

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΥΛΑΣ
D E N T A L  C E N T E R

L A S E R
24ώρες
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2012  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αριθ. Απόφασης 120/2012                                                                            

Π ε ρ ί λ η ψ η 
Ορθή επανάληψη της 411/2011 απόφασης Δ.Σ. περί

«Καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου
πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου του Δήμου Σαρωνι-
κού για το έτος 2012 και προσδιορισμός ισάριθμων
συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων
στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων».

Στα Καλύβια, σήμερα 4η του μηνός Απριλίου, του έτους
2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Σαρωνικού συνήλθε σε τακτική δη-
μόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σαρωνικού,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7115/30-3-2012 έγ-
γραφη πρόσκληση της προέδρου αυτού, η οποία επιδό-
θηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  25

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου πλα-
νόδιου εμπορίου στο Δήμο Σαρωνικού για το έτος 2012
,στην μία (1) άδεια (πώληση ψαριών).
2. Καθορίζει τις θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στά-
σιμου και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων
ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
- Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (πεζόδρομος Πλατείας
Ευαγγελιστρίας & Προκοπίου Γκίνη)
- Ταξιαρχών (έμπροσθεν Ιερού Ναού & οδός Αγ.Ταξιαρ-
χών)
- Σωτήρος (έμπροσθεν Ιερού Ναού & περιφερειακή οδός
Μέσα Γειτονιάς)
- Αγ.Αποστόλων (περίβολος Ιερού Ναού)
- Αγ.Παντελεήμονος (Οδός Ολυμπίου Διός & Τενέδου)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
- (πεζόδρομος Πλατείας Ευαγγελιστρίας & Προκοπίου
Γκίνη)
- περιοχή Λαγονησίου Πλατεία ΟΤ 750
- Παν.Μιχάλη 

ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ
- Ρήγα Φεραίου και σε σημεία της Περιφερειακής Οδού
Χρήστου Ράπτη
- Περιοχή Λαγονησίου ΟΤ669, 428, 469, 750

ΜΑΛΛΙ ΓΡΙΑΣ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
- Πλατεία Ευαγγελιστρίας
- Παν.Μιχάλη
- ΟΤ 750

- Διασταύρωση παραλιακής 
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Πλατεία Ευαγγελιστρίας, έμπροσθεν κτιρίου Αναγκα-
στικού Συνεταιρισμού   Καλυβίων 
- Λεωφ.Καλυβίων (πριν το Κέντρο Υγείας)
- Διασταύρωση Καλυβίων-Ταξιαρχών
- Ρ.Φεραίου & σε σημεία της Χρήστου Ράπτη
- ΟΤ 161 Α (Γαλάζια Ακτή)
- ΟΤ 252Α (Γαλάζια Ακτή)

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 
- (έμπροσθεν νεκροταφείου & Μέσα Γειτονιάς)
- Περοχή Λαγονησίου (ΟΤ428, ΟΤ407Α)
- Παν.Μιχάλη 

ΦΟ ΜΠΙΖΟΥ
- Υπόγεια διάβαση Γ.Ακτής
- Παράδρομος Λ.Αθηνών-Σουνίου (38ο χλμ)
- Παράδρομος Αγ.Νικολάου 
- Στάση Πεύκο (40ο χλμ. Λ.Αθηνών-Σουνίου)

ΚΑΝΤΙΝΕΣ
- Λ.Αθηνών-Σουνίου (Ευκάλυπτοι)
- Παραλία Πούντα

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  
- Γ. Γκίνη
- Ν.Νικολάκη 
- Κ.Φιλίππου 
- Πάροδος Λ. Καλυβίων (Λαγονήσι)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 
- Αγ.Παντελεήμονος (Λ.Αναβύσσου-Καλυβίων)
- Κοίμησης Θεοτόκου (οδός Πλάτωνος)
- Αγ.Βαρβάρας (οδός Αγ.Βαρβάρας)
- Αγ.Θεοδώρων (Λ.Καραμανλή & παράδρομος)
- Αγ.Κυριακής (οδός Παρνασσού & Αγ.Κυριακής)
- Αγ.Παρασκευής (οδός Παλαμά)
- Αγ.Κυπριανού (Λ.Αναβύσσου-Σαρωνίδας & πάροδος)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΓΙΟΡΤΗ ΛΟΥΛΟΥ-
ΔΙΩΝ - ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩ-

ΣΕΙΣ - ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
- Πλατεία Ελ.Βενιζέλου
- Πλατεία Ηρώων 
- Πλατεία Προσφύγων Μικρασιατών 
- Λ.Καραμανλή (παράδρομος)
- Παραλία πέτρινο 

ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ  
- Άγιος Νικόλαος
- Μαύρο Λιθάρι
- Roma Pizza
- Παραλία πέτρινο 
- Άγιος Παντελεήμων 

ΜΑΛΛΙ ΓΡΙΑΣ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
- Πλατεία Ελ. Βενιζέλου
- Πλατεία Ηρώων

- Παραλία πέτρινο 
ΚΑΝΤΙΝΕΣ (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ)

- Άγιος Παντελεήμων
- Σκαλάκια (υπόγεια διάβαση)
- Ηλέκτρας και Περιφερειακός

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  
- Αγ.Σκέπης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

- Στην Κεντρική Πλατεία έως 70 τ.μ. για εκθέσεις βι-
βλίων
- Στο πεζοδρόμιο της εισόδου  της Κεντρικής Πλατείας
επί της Λ.Σαρωνίδας καροτσάκι για πώληση κάστανα,
καλαμπόκι, κ.λπ.
- Στη συμβολή Κεφαλληνίας και Λ.Σαρωνίδας δύο (2)
θέσεις για υπαίθριο εμπόριο μαναβικής και σε απόσταση
είκοσι (20) μέτρων από την Λ.Σαρωνίδας για αποφυγή
και πρόληψη ατυχημάτων 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 
- Επί της οδού Κεφαλληνίας από Παρνασσού έως Λ.Σα-
ρωνίδας 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ

Αγ.Ευσταθίου (δρόμος Ραντάρ)
Αγ.Δημητρίου (περίβολος Εκκλησίας)
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Θουκιδίδου & περίβολος
Εκκλησίας)
Υπαπαντής (έμπροσθεν Εκκλησίας)
Ευαγγελιστρίας (προαύλειος χώρος Εκκλησίας)
Αγ.Γεωργίου (ανατολικά της Εκκλησίας)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
- Σε χώρο που βρίσκεται επί της Νέας Εθνικής Οδού -
Σταυρού Λαυρίου μετά το φανάρι στην είσοδο προς οι-
κισμό Πέτας και κατεύθυνση από Αθήνα προς Λαύριο 

ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ 
- Κεντρική πλατεία Κουβαρά (δίπλα στο περίπτερο)
- Πέτα (έξω από την εκκλησία/απέναντι από την τα-
βέρνα)

ΜΑΛΛΙ ΓΡΙΑΣ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
- Κεντρική πλατεία Κουβαρά (δίπλα στο περίπτερο)
- Πλατεία Αγ.Δημητρίου (Εκκλησία)
- Πέτα (έξω από την εκκλησία/απέναντι από την τα-
βέρνα)

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΚΑΝΤΙΝΕΣ
- 1η είσοδο προς Πέτα (πλησίον ΗΝΙΟΧΟΥ)
- Εκκλησία Αγ.Δημητρίου Κουβαρά
- Αγ.Ευστάθιος (δρόμος Ραντάρ)
- Ναός Ευαγγελίστριας (προαύλιος χώρος Εκκλησίας)
- Υπαπαντή-Λ.Αυλακίου

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
- Κατά μήκος της παλαιάς Λ.Αθηνών-Σουνίου

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
- Κατά μήκος της παλαιάς Λ.Αθηνών-Σουνίου

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
- έως 30-04 στην οδό Κ. Γκίνη στον Κουβάρα

- από 01-05 έως 31-08 στην οδό Θουκιδίδου στην Πέτα
- από 01-09 έως 31-12 στην οδό Σμύρνης στον Κουβαρά 

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
- Κεντρική Πλατεία Κουβαρά
- Πλατεία Αγ.Δημητρίου (Εκκλησία)
- Πλατεία Πέτας (Εκκλησία)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 

ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
- Οδός Αγίας Ειρήνης (από Ιερό ναό έως τη συμβολή με
την οδό 28ης Οκτωβρίου)
- Οδός Νικ.Δέδε (από τη συμβολή της με την οδό Αγ.Ει-
ρήνης έως τη συμβολή της με την οδό Σολεϊμέζη)
- Οδός Χρυσ. Σμύρνης
- Οδός 28ης Οκτωβρίου (από τη συμβολή της με την οδό
Αγ.Ειρήνης έως τη συμβολή της με την οδό 25ης Μαρ-
τίου)
- Οδός Αρ.Δαλάκα (από τη συμβολή της με την πλατεία
Ελευθερίας έως Λ.Σουνίου)
- Η οδός μεταξύ Παιδικής Χαράς και Πλατείας Ελευθε-
ρίας
- Πλατεία Ελευθερίας έως τη συμβολή της με την οσό
Αγ.Γεωργίου

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
- Περίβολος εκκλησίας (οικισμός ΑΤΕ) 

ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ
- Περίβολος εκκλησίας 

ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ
- Λ.Σουνίου

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ –ΜΑΛΛΙ ΓΡΙΑΣ –ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, 
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ κ.λπ.

- Χώρος Λιμανιού Π.Φώκαιας 
- Εισόδους οικισμών

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
- Χώρος Λιμανιού Π.Φώκαιας  (ΦΟ ΜΠΙΖΟΥ,Κ.ΛΠ.)
- Παρυφές Λαϊκής Αγοράς Π.Φώκαιας οδός Καραπιπέρη
όπισθεν κοιμητηρίου 
- Χώρος ανοιχτού θεάτρου Π.Φώκαιας

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΓΟΡΑ 
- Παραλιακός πεζόδρομος από Λιμάνι έως πάρκινγκ Λι-
μεναρχείου (Έκθεση Βιβλίου – Ειδών Λαϊκής Τέχνης)

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 
- Οδός Καραπιπέρη από Κωνσταντινουπόλεως έως την
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Σχολείου,
κάθε Σάββατο καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους  
2. Καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου στά-
σιμου εμπορίου στο Δήμο Σαρωνικού για το έτος 2012
,στις τρεις (3) άδειες για στάσιμες υπαίθριες δραστη-
ριότητες και επτά (7) άδειες για καντίνες δύο (2) άδειες
για την περιοχή Λαγονησίου, τρεις (3) άδειες για την
περιοχή της Αναβύσσου και δύο (2) άδειες για την πε-
ριοχή του Κουβαρά).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,30-5-2012  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:26644
ΔΗΜΟΣ  ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ.: Δ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ-Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   
ΤΗΛ: 2132020131 , 2132019955  -  FAX : 2132020059                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
11/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ-
ΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισμού 55.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23% ).
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 από-
φασης “Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (ΕΚ-
ΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 “Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι-
κας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με
α/α 11/2012 και την με αρ. πρωτ. 25076/23.5.12 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ. Καραμανλή
18, Βούλα, την Τρίτη 12/6/2012 και ώρα 12 π.μ., κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία απο-
σφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης,ήτοι ποσό 2.750,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου καθη-
μερινά από 5/6/2012 μέχρι  11/6/2012 κατά τις ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ     

Ολοι αναρωτιόμαστε.. σε περιοδο εξετά-

σεων, πώς συνδυάζεται, η σωστή δια-

τροφή, τα νόστιμα γεύματα και οι ουσίες

που μπορούν να βοηθήσουν τον εγκέφαλο

των παιδιών μας να κινητοποιηθεί αποτε-

λεσματικότερα; Χρήσιμες συμβουλές σχε-

τικά με τροφές δοκιμασμένες στο να

προσθέτουν βαθμούς στους μαθητές μας

αλλά όχι πόντους!

Ο καλός ύπνος, η ελαφριά άσκηση και η

καλή ψυχολογία συμβάλλουν στην πνευ-

ματική διαύγεια του μαθητή εν όψει των

εξετάσεων. Η σωστή κατανάλωση φαγη-

τών και ποτών, ωστόσο, παίζει καθοριστικό

ρόλο. Γενικές οδηγίες έχουν να κάνουν με

την ομαλή πρόσληψη υγρών (νερού και

φρέσκων χυμών), τα τακτικά και ελαφρά

γεύματα που δεν φουσκώνουν το στομάχι

δημιουργώντας δυσπεψία και ενός καλού

πρωινού πριν από κάθε εξέταση.

Υπάρχουν, συγκεκριμένες βιταμίνες και ου-

σίες που σχετίζονται με την πνευματική δι-

αύγεια και που είναι απαραίτητο να

προσλαμβάνονται από τους μαθητές κατά

την περίοδο του διαβάσματος. 

Ποιες είναι αυτές;

Τα λαχανικά και ιδιαίτερα το σπανάκι, οι

ντομάτες, οι πράσινες πιπεριές, το λάχανο,

οι πατάτες, τα ραπανάκια, τα καρότα, το

κουνουπίδι.

Τα ψάρια και ιδιαίτερα ο τόνος, ο φρεσκος

σολομός,  τα λαυράκια, οι σαρδέλες,  η πέ-

στροφα, το σκουμπρί, το φαγκρί, η ρέγκα.

Το ελαιόλαδο, οι ελιές αλλά και οι ξηροί

καρποί (ιδίως τα φιστίκια, τα αμύγδαλα)

Όλα τα φρούτα είναι ωφέλιμα για το παιδί

σας, καθώς προσφέρουν βιταμίνες και ιχνο-

στοιχεία απαραίτητα για τον οργανισμό. Τα

αυγά καθ’ότι είναι πολύ σημαντική πηγή

πρωτεΐνης, ενώ είναι από τις λίγες τροφές

που περιέχουν βιταμίνη D,. 

Τα δημητριακά Βρώμης, καθώς έρευνες

δείχνουν ότι τα παιδιά που τρώνε βρώμη,

είναι καλύτερα στη συγκέντρωση και έχουν

καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο.

Τα αμύγδαλα έχουν καλά λιπαρά απαραί-

τητα για έναν παιδικό οργανισμό.  Η κατα-

νάλωση των αμυγδάλων το πρωί είναι ό,τι

καλύτερο για το πρωινό ξεκίμημα. 

Η προσφορά του γάλακτος σε πρωτεΐνη

και κάλσιο αποτελεί τη… βενζίνη του μυα-

λού και του σώματος. 

Το γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά καθ’ότι πε-

ριέχει υγιή βακτήρια που είναι γνωστά για

την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συ-

στήματος και βοηθούν στην πέψη. Το γι-

αούρτι με τα χαμηλά λιπαρά έχει δύο έως

τρεις φορές το ποσό της πρωτεΐνης και λι-

γότερη ζάχαρη από το κανονικό γιαούρτι.

Το κακάο σε σκόνη έχει μία από τις υψηλό-

τερες συγκεντρώσεις φλαβονοειδών, μια

ένωση που είναι γνωστή για τη βελτίωση

της αρτηριακής πίεσης και της καρδιάς και

της στοματικής υγείας. Η γεύση του ενι-

σχύει και επιβραβεύει την ζήτησή του από

τα παιδιά αρκεί να μην συνδυάζεται με

καλές πηγές ασβεστίου (πχ με γάλα) γιατί

δυστυχώς εμποδίζει τη μέγιστη δυνατή

πρόσληψη του.
Καραμπά Ειρήνη

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Επιστημονική Υπεύθυνη Εat&Fit BAΡΗΣ

SUPER ΤΡΟΦΕΣ…. ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ!  

. . . γ ια την υγειά μας
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 6/2012  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αριθ. Απόφασης 101/2012

Περίληψη 
Τροποποίηση Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου Σαρωνικού                                                                      

Στα Καλύβια, σήμερα 28η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού συνήλθε σε τα-
κτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σαρωνικού, ύστερα από την
με αριθμό πρωτ. 6674/23-3-2012 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτού, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Α. Τροποποιεί τον Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου Σαρωνικού κατά τα
παρακάτω άρθρα ως εξής:

Άρθρο 4 : Περιγραφή Δημοτικών Νεκροταφείων

Α. Υπάρχοντα κοιμητήρια
Η παρ.Β αντικαθίσταται ως εξής:
Β. την χαρτογράφηση και τον προσδιορισμό με σαφήνεια της χρήσης των
υπαρχόντων τάφων ανά δημοτικό κοιμητήριο, σε:
1. τιμής ένεκεν με δικαίωμα χρήσης εξαετούς διάρκειας, 
2. οικογενειακούς και 
3. γενικής χρήσης τριετούς διάρκειας 
Β. Επέκταση - εκσυγχρονισμός υπαρχόντων κοιμητηρίων - νέα κοιμητήρια

Η παρ.3 αντικαθίσταται ως εξής:
3. Ιερός Ναός και χώροι ταφών 
�  τον Ιερό Ναό
�  τους τάφους ιερέων 
�  τάφους τριετούς   διάρκειας γενικής χρήσης.
�  τάφους τριετούς  διάρκειας αλλοθρήσκων δημοτών 
�  τάφους τριετούς διάρκειας απόρων δημοτών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Άρθρο 5: Ενταφιασμός νεκρών

1. Όλα τα θανόντα πρόσωπα, δημότες στις κατά τόπον Δημοτικές Κοινότητες
της Αναβύσσου, Καλυβίων, Παλαιάς Φωκαίας και Σαρωνίδας ενταφιάζονται στα
κατά τόπον δημοτικά κοιμητήρια Αναβύσσου, Καλυβίων, και Παλαιάς Φώκαιας.
Τα θανόντα πρόσωπα στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά ενταφιάζονται στο κοι-
μητήριο του Κουβαρά. Τα θανόντα πρόσωπα για να ενταφιαστούν στα κατά
τόπον δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Σαρωνικού θα πρέπει να είναι: 
Α. δημότες του Δήμου Σαρωνικού, οι οποίοι είναι κάτοικοι των Δημοτικών / Το-
πικών Κοινοτήτων αυτού. Η ταφή των δημοτών, θα πρέπει να γίνει με καταβολή
των προβλεπόμενων τελών και δικαιωμάτων στο άρθρο 20 του παρόντος, 
Β. Κατόπιν σύμφωνης γνώμης των Ιερών Ναών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
στα Καλύβια, Αγίων Θεοδώρων στην Ανάβυσσο και  Αγίας Ειρήνης στην Πα-
λαιά Φώκαια, καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος στα κατά τόπο  νεκροταφεία για
τον ενταφιασμό των μη ορθοδόξων ή των αλλοθρήσκων δημοτών.
2. Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από το
νομίμως πιστοποιηθέντα θάνατο, σε περίπτωση δε νεκροτομής αμέσως μετά
από αυτή. Ενταφιασμός δεν γίνεται, εάν δεν προσκομιστεί στον υπεύθυνο
υπάλληλο του κοιμητηρίου η άδεια ταφής που χορηγείται από τους κατά τόπον
Αντιδημάρχους, ή τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικών
Κοινοτήτων και καταχωρείται στο σώμα της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
3. Απαγορεύεται η ταφή εκτός της περιοχής του κοιμητηρίου και σε ιδιωτικούς
χώρους, εξαιρουμένων των Μοναστηρίων και Ησυχαστηρίων καθώς και των πε-
ριβόλων ιδρυμάτων, προκειμένου για τον ενταφιασμό προσωπικοτήτων που
προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο ίδρυμα.
4. Η περιουσία των υφιστάμενων κατά τόπο Κοιμητηρίων περιέρχεται στην κυ-
ριότητα του Δήμου Σαρωνικού, η δε χρήση τους βάσει των διατάξεων του πα-
ρόντος κανονισμού παραμένει εις τις ιδρύσαντες αυτών Δημοτικές Κοινότητες.
5. Οι Δημοτικές /Τοπικές Κοινότητες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα για την διαθεσιμότητα τάφων ανά πάσα στιγμή στα κοιμητήρια
τους. Σε περίπτωση θανάτου δημότη του Δήμου Σαρωνικού σε μία από τις Δη-
μοτικές / Τοπικές Κοινότητες του, στης οποίας στο κοιμητήριο την ημέρα του
θανάτου του Δημότη για έκτακτους λόγους δεν υπάρχει διαθέσιμος τάφος, κατ’
εξαίρεση επιτρέπεται η ταφή του θανόντος δημότη σε άλλο κοιμητήριο του
Δήμου Σαρωνικού που έχει διαθέσιμο τάφο, με καταβολή των προβλεπομένων
τελών και δικαιωμάτων στο άρθρο 20. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία και η
αδειοδότηση ταφής περιέρχονται στην αρμοδιότητα του κατά τόπο Αντιδη-
μάρχου ή του κατά τόπο Προέδρου της Δημοτικής /Τοπικής Κοινότητας στο κοι-
μητήριο της οποίας θα γίνει η ταφή, βάσει αιτήματος προς αυτόν του κατά τόπο
Αντιδημάρχου ή Προέδρου της Δημοτικής /Τοπικής Κοινότητας στο κοιμητήριο
της οποίας δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος να γίνει η ταφή. 

Άρθρο 7: Κατηγορίες τάφων

Στα υπάρχοντα κοιμητήρια, στο βαθμό που είναι δυνατή μία αναδιάρθρωση αυτών με
υιοθέτηση κάποιων εκ των βασικών τμημάτων και χωροθέτησης θέσεων των τάφων
όπως αυτά προτείνονται στο άρθρο 4 παρ. Β, βάσει ενός σχεδιασμού με ορίζοντα
υλοποίησης δέκα ετών, για την δημιουργία τομέων και διαδρόμων πρόσβασης,
ισχύουν τα κάτωθι:
1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι θέσεις ταφής να διακρίνονται : 
α. στο τομέα Α, ή τάφους τύπου Α, στους οποίους θα εντάσσονται οι τάφοι που έχουν
παραχωρηθεί μέχρι την ψήφιση του παρόντος με καθεστώς οικογενειακού τάφου,
είτε με αγορά σε όλα τα κατά τόπο κοιμητήρια, ή με παραχώρηση τιμής ένεκεν στους
πρώτους κατοίκους των επί μέρους δημοτικών κοινοτήτων Αναβύσσου και Παλαιάς
Φωκαίας, στους οποίους θα ενταφιάζονται οι δικαιούχοι αυτών δημότες και οι συγ-
γενείς αυτών με α’ βαθμού συγγένειας (ανιόντες και κατιόντες), οι οποίοι είναι δη-
μότες. Για τις ταφές στους ανωτέρω οικογενειακούς τάφους θα καταβάλλονται τα
προβλεπόμενα τέλη και δικαιώματα οικογενειακών τάφων στο άρθρο 20 του παρόν-
τος κανονισμού.
β. στο τομέα Β, ή τάφους τύπου Β, στους οποίους θα εντάσσονται οι τάφοι  τριετούς
χρήσης για τους οποίους ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 τέλη και δικαιώ-
ματα.
2. Ο καθορισμός και η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης ενός τάφου, σε ότι αφορά
τον κάθε τομέα ή κάθε τύπο τάφου, γίνεται από τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο σε συ-
νεννόηση με τον Πρόεδρο της Δημοτικής - Τοπικής Κοινότητας και τον Προϊστάμενο
της υπηρεσίας του κοιμητηρίου. 

Άρθρο 8
Ταφές Ειδικών Περιπτώσεων
- Ταφές Τιμής ένεκεν Διακεκριμένων Δημοτών & Δημάρχων
- Ταφές Νέων – Απόρων – Νηπίων – Αλλοθρήσκων

1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρούνται τάφοι δωρεάν τιμής ένεκεν μέχρι
και εξαετή χρήση, για την ταφή αποβιούντων ιστορικών, ή ευεργετών, ή διακεκριμένων αν-
δρών, γυναικών, δημοτών του Δήμου Σαρωνικού. Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται αποκλει-
στικά και μόνο για την ταφή των άνω τιμωμένων προσώπων. Για την ιδιότητα κάποιου
προσώπου ως ευεργέτου ή  διακεκριμένου ή ιστορικού αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η ταφή ισχύει μέχρι μια εξαετία, μετά την λήξη της οποίας θα γίνεται εκταφή, εκτός εάν το
Δημοτικό Συμβούλιο παραχωρήσει την χρήση του τάφου τιμής ένεκεν στο διηνεκές. Εάν πα-
ραχωρηθεί ο τάφος για μία πενταετία και δεν υπάρχει λόγος παράτασης της χρήσης αυτού
μετά την εξαετία και δεν έχει πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση της πενταετίας η εκταφή
του θανόντος, τότε καταβάλλεται δικαίωμα χρήσεως παράτασης, όπως ορίζεται στο άρθρο
20 του παρόντος κανονισμού. 
2. Στα υπάρχοντα κατά τόπο κοιμητήρια της Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας παραχωρούν-
ται τιμής ένεκεν τάφοι, με καθεστώς οικογενειακών τάφων,  στους αποβιώσαντες πρώτους
κατοίκους αυτών, μέχρι 200 τάφοι στην Ανάβυσσο και 60 τάφοι στη Παλαιά Φώκαια, ανα-
γνωρίζοντας και τιμώντας με αυτό τον τρόπο τον αγώνα τους για την επιβίωση από την Μι-
κρασιατική Καταστροφή καθώς και του γηγενείς κατοίκους της περιοχή για την συνεισφορά
τους στην ίδρυση και αναγνώριση των Συνοικισμών Αναβύσσου το1929 και Παλαιάς Φωκαίας
το 1947, οι οποίοι μετεξελίχθηκαν στις σημερινές Δημοτικές Κοινότητες.  
Εάν έχει γίνει εκταφή των θανόντων αυτών πρώτων κατοίκων, τα δικαιώματα αυτών των οι-
κογενειακών τάφων περιέρχονται στους κατιόντες συγγενείς α’ βαθμού αυτών. Τότε αυτοί
οι τάφοι χαρακτηρίζονται  οριστικά ως οικογενειακοί και η χρήση τους διέπεται από το άρθρο
9Α περί υπαρχόντων οικογενειακών τάφων, οι οποίοι υπόκεινται στα προβλεπόμενα στον πα-
ρόντα κανονισμό τέλη και δικαιώματα.
Εάν όμως έχουν ενταφιασθεί σε αυτούς τους τάφους έμμεσοι συγγενείς εξ αίματος ή αγχι-
στείας Β ή Γ βαθμού, είτε προς τους πρώτους δικαιούχους των τάφων αυτών στους οποίους
παραχωρήθηκαν τιμής ένεκεν, ή στους άμεσα κατιόντες α’ βαθμού συγγενείς αυτών, τότε
αυτοί οι τάφοι χαρακτηρίζονται απλοί τάφοι τριετούς χρήσης και διέπονται από αυτό το κα-
θεστώς, οπότε μετά την εκταφή των ταφέντων σε αυτούς, η χρήση αυτών των τάφων πε-
ριέρχεται στη Δημοτική Κοινότητα.                                                                                             
Εάν έχει γίνει εκταφή των θανόντων πρώτων αυτών κατοίκων και στην θέση τους δεν έχουν
ενταφιασθεί κατιόντες συγγενείς α’ βαθμού αυτών, διότι αυτοί έχουν εκλείψει, τότε η χρήση
των τάφων αυτών περιέρχεται στην Δημοτική Κοινότητα. 
3. Ενδεείς δημότες του Δήμου Σαρωνικού, ανεξαρτήτως δόγματος, ενταφιάζονται δωρεάν
με έγκριση του Δημάρχου, κατόπιν αιτήσεως συγγενών, ή ελλείψει αυτών, κατόπιν αιτήσεως
προσφιλών του θανόντος προσώπων, υπό τον όρο ότι ο θανών ήταν εγγεγραμμένος στην κα-
τάσταση των απόρων, ή θα αποδεικνύεται η απορία του από την προσκόμιση αποδεικτικών
απορίας, όπως πιστοποιητικών απορίας, ή εκκαθαριστικών σημειωμάτων της ΔΟΥ στην οποία
υπαγόταν ο αποβιώσας, στα οποία θα φαίνεται ότι στερείται εισοδημάτων και περιουσίας
συνοδευόμενα από ένορκες βεβαιώσεις δύο μαρτύρων, οι οποίοι θα βεβαιώνουν ότι ο απο-
βιώσας ήταν άπορος. Η αίτηση των συγγενών ή προσφιλών προσώπων του θανόντος συνο-
δευόμενη από τα ανωτέρω έγγραφα θα εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή, οποία θα
εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση τάφου τριετίας στον Δήμαρχο. Σε περίπτωση απόρριψης
της αίτησης λόγω ανεπαρκών αποδείξεων, τα τέλη και δικαιώματα της παραχώρησης του
τάφου θα βαρύνουν τον αιτούντα συγγενή ή προσφιλές πρόσωπο του θανόντος. 
4. Οι αποβιούντες αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι καθώς και ενταφιαζόμενοι με πολιτική κηδεία εν-
ταφιάζονται σε τάφους τριετούς χρήσεως με την καταβολή όλων των προβλεπομένων από
το άρθρο 20 του παρόντος τελών και δικαιωμάτων. Μετά την λήξη της τριετίας αν προκύψει
ανάγκη παράτασης ισχύουν τα άρθρα 12, 13 και 14 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9: Οικογενειακοί Τάφοι
Α. Υπάρχοντες Οικογενειακοί Τάφοι 
Η παρ.1 διαμορφώνεται ως εξής:
Παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής στον υπάρχοντα οικογενειακό τάφο εις αυτόν
μόνον για εκείνον, προς τον οποίο ή για τον οποίο έγινε η παραχώρηση αυτού  του τάφου,
ή της συζύγου αυτού, ή των γονέων αυτού ή των τέκνων αυτού και των νομίμων τέκνων
αυτών. Μετά την χρήση από αυτούς τους δικαιούχους του οικογενειακού τάφου και αφού
πλέον εκλείψουν όλοι οι προαναφερθέντες δικαιούχοι, στο τέλος της εξαετίας του τελευ-
ταίου δικαιούχου, λήγει το δικαίωμα παραχώρησης και χρήσης αυτού ως οικογενειακού
τάφου και ο τάφος περιέρχεται στον Δήμο. Τα καταβληθέντα αρχικά δικαιώματα και τέλη
για τους οικογενειακούς τάφους αφορούν την παραχώρηση του χώρου και δικαίωμα ταφής
για τον πρώτο  δικαιούχο και των υπόλοιπων δικαιούχων του οικογενειακού τάφου, για τους
οποίους ισχύουν τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 11, 12,13, 14 και 20 του παρόντος κανονι-
σμού. Στους οικογενειακούς τάφους δεν τίθεται περιορισμός στα έτη ταφής και ως εκ τού-
του οι υπόχρεοι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται να καταβάλουν δικαιώματα παράτασης.

Β. Νέοι Οικογενειακοί τάφοι 
Διαμορφώνεται ως εξής:
Στα κατά τόπους υπάρχοντα κοιμητήρια του Δήμου, στα οποία ήδη υπάρχει πρό-
βλημα διαθεσιμότητας χώρου, δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η δημιουργία
νέων χώρων για οικογενειακούς τάφους πέραν των υφισταμένων σήμερα.
Νέα παραχώρηση δικαιώματος για οικογενειακούς τάφους θα γίνεται μόνον,
εφ’ όσον πάρει σχετική απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για το υπό ίδρυση νέο
κοιμητήριο, εάν προβλέπεται στον σχεδιασμό αυτού, με απόφαση του Δημάρ-
χου και μετά από εισήγηση  των κατά Τόπον Αντιδημάρχων και αναπληρούντων
αυτών Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων με την προϋπόθεση της διαθεσιμό-
τητας χώρου. Στη περίπτωση αυτή ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:  

1. Με την σύσταση οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα
ταφής εις αυτόν μόνον για εκείνον, προς τον οποίο ή για τον οποίο έγινε η πα-
ραχώρηση αυτού ή της συζύγου αυτού, των κατ’ ευθείαν γραμμήν ανιόντων γο-
νέων αυτών και κατιόντων αυτού νομίμων – θετών – νομιμοποιηθέντων τέκνων
αυτού. Μετά την χρήση από αυτούς τους δικαιούχους του οικογενειακού τάφου
λήγει το δικαίωμα παραχώρησης και χρήσης αυτού ως οικογενειακού τάφου
και ο τάφος περιέρχεται στον Δήμο. 
2. Τα τέλη και δικαιώματα χρήσης οικογενειακού τάφου, αφορούν την παρα-
χώρηση του τάφου και αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρόντος κανονισμού,
αφορούν δε την παραχώρηση χρήσης αυτού μέχρι και τον τελευταίο δικαιούχο,
που είναι παιδί του αρχικού δικαιούχου. Ο τελευταίος δικαιούχος έχει δικαίωμα
χρήσης πέντε έτη. Μετά την λήξη της πενταετίας ισχύουν τα άρθρα 12, 13, 14
και 15 του παρόντος κανονισμού. Επίσης ισχύουν τα ίδια άρθρα για όλους τους
δικαιούχους του οικογενειακού τάφου μέχρι και τον τελευταίο. 
3. Η χρήση οικογενειακού τάφου για τον οποίο εξέλιπαν αποδεδειγμένα οι κατ’
άρθρον 9 παραγρ. 1 (Α.Ν. 582/68 αρθρ.3 παρ.3) του παρόντος κανονισμού δι-
καιούχοι χρήσης, περιέρχεται μετά πενταετίαν από της ταφής του τελευταίου
νεκρού εις το Δήμο δια πράξεως του κ. Δημάρχου, δυναμένου να διαθέτει τού-
τους ελεύθερα κατά τις διατάξεις του παρόντος.
4. Οι ενταφιάζοντες νεκρούς σε οικογενειακούς τάφους οφείλουν να προσκο-
μίζουν προ της ταφής εις τον Προϊστάμενο του Νεκροταφείου το εις το παρόν
άρθρο παρ. 7 του παρόντος παραχωρητήριο ή σε περίπτωση απώλειάς του, αν-
τίγραφο αυτού που εκδίδεται από το Δήμο καθώς και βεβαίωση της οικείας υπη-
ρεσίας του Δήμου περί του βαθμού συγγενείας του ενταφιαζομένου προς τον
αρχικό δικαιούχο του τάφου, χορηγουμένης εν συνεχεία υποβολής υπό του εν-
διαφερομένου, υπευθύνου δηλώσεως του Ν.Δ. 1599/86.

5.  Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι χρήσεως παραιτούνται της
περαιτέρω χρήσεως αυτών περιέρχονται εις το Δήμο.
6. Οι παραχωρηθέντες στο Δημοτικό Νεκροταφείο χώροι για την σύσταση οι-
κογενειακού τάφου κατά τις διατάξεις του παρόντος δεν αποτελούν περιου-
σιακό στοιχείο εκείνων προς τους οποίους ή για τους οποίους γίνεται η
παραχώρηση ούτε είναι επιδεκτικοί οιασδήποτε παραχωρήσεως ή μεταβιβά-
σεως καθ’ οιονδήποτε τρόπο προς τρίτους με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου. Με
την παραπάνω πράξη συστάσεως οικογενειακού τάφου δεν ιδρύεται δικαίωμα
κυριότητος επί του παραχωρημένου χώρου, αλλά απλό δικαίωμα αποκλειστι-
κής χρήσεως αυτού και μάλιστα για την ταφή των αναφερομένων εις τον πα-
ρόντα κανονισμό συγγενών.
7. Για την παραχώρηση τάφου εις τους προβλεπόμενους από τον παρόντα Κα-
νονισμό χώρους, όπως αυτοί εμφαίνονται εις το οικείο ταφολόγιο, για την ταφή
νεκρών καταβάλλεται δικαίωμα καθοριζόμενο δια του παρόντος και ανάλογο
προς τον τομέα, την θέση και τις σχετικές διατάξεις του παραχωρούμενου
τάφου./
8. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν για τα παραχωρητήρια που
έχουν μέχρι σήμερα χορηγηθεί με βάση τον προϊσχύοντα Κανονισμό Λειτουρ-
γίας, του οποίου η ισχύς παύει με την ψήφιση του παρόντα από το Δημοτικό
Συμβούλιο.

Το Άρθρο 11 μετονομάζεται ως εξής:
Άρθρο 11: Ταφές Δημοτών

Άρθρο 15: Τέλος Ανακομιδής
Σε όλους τους τάφους το τέλος ανακομιδής εισπράττεται ταυτόχρονα με την
εκταφή και ανακομιδή των οστών του κάθε δικαιούχου χρήστη, από τον
πρώτο έως το τελευταίο δικαιούχο. Για τους ενταφιασθέντες συγγενείς του
δικαιούχου του οικογενειακού τάφου κατά τα άρθρα 9Α2 & 9Β2, εισπράττεται
το τέλος αυτό κατά την εκταφή αυτών.

Άρθρο 18: Οστεοφύλαξη
1. Η μεταφορά και διαφύλαξη των ανακομιζομένων οστών σε οστεοφυλάκια
διενεργείται με επιμέλεια από την υπηρεσία κοιμητηρίων κατόπιν σχετικής αι-
τήσεως των συγγενών για αγορά οστεοφυλακίων.
2. Η διαφύλαξη των οστών μπορεί να γίνει είτε σε μαρμάρινο οστεοφυλάκιο το
οποίο αγοράζεται από την υπηρεσία του κοιμητηρίου στον εξωτερικό χώρο του
κοιμητηρίου, ή σε απλό μεταλλικό οστεοφυλάκιο το οποίο, παραχωρείται από
την υπηρεσία, ή παραχωρείται  από τους υπόχρεους συγγενείς  και φυλάσσε-
ται εντός του διαθέσιμου κτιρίου προς αυτό το σκοπό. Σε κάθε οστεοθήκη επι-
τρέπεται να τοποθετούνται τα οστά μόνο ενός νεκρού.
3. Για να γίνει η διαφύλαξη των οστών σε οστεοφυλάκια θα πρέπει να γίνει η
καταβολή των αντίστοιχων δικαιωμάτων που ορίζονται στο άρθρο 20 του πα-
ρόντος κανονισμού. Οστά για τα οποία δεν κατεβλήθη το προβλεπόμενο στο
άρθρο 20 ποσό αγοράς οστεοφυλακίου, τοποθετούνται στο χωνευτήρι μετά
από σχετική προηγούμενη ειδοποίηση (συστημένη επιστολή). Σε περίπτωση που
ο υπόχρεος συγγενής προμηθεύσει ο ίδιος την υπηρεσία με μεταλλικό οστεο-
φυλάκιο, παραχωρείται θέση εντός του διαθέσιμου κτιρίου.
4. Για την παραμονή των οστών στο χώρο του πλυντηρίου και για διάστημα 20
ημερών προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να προετοιμάσει τη μεταφορά των
οστών σε άλλο Νεκροταφείο κανένα τέλος δεν εισπράττεται. Ο ενδιαφερόμε-
νος κατά την ημέρα της εκταφής οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα (Υπεύθυνη Δή-
λωση Ν. 1599/86) ότι εντός του διαστήματος αυτού θα παραλάβει τα οστά
(τηρούμενης της νόμιμης διαδικασίας) διαφορετικά αυτά θα μεταφερθούν στο
χωνευτήρι με μέριμνα της υπηρεσίας. Η παραλαβή των οστών από το Δημοτικό
Νεκροταφείο και η μεταφορά τους σε άλλο Νεκροταφείο ενεργείται μόνον κα-
τόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων συγγενών και μετά προηγούμενη τήρηση
της νομίμου διαδικασίας.
5. Οι οστεοθήκες που παραχωρούνται από την υπηρεσία κοιμητηρίων δεν απο-
τελούν περιουσιακό στοιχείο εκείνου στον οποίο γίνεται η παραχώρηση χρήσης
ή για τον οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτική οποιασδήποτε
και καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβιβάσεως προς τρίτους δια πράξεως εν ζωή ή
αιτία θανάτου.
6. Απαγορεύεται ρητά η εναπόθεση στις οστεοθήκες, οστών προσώπων που
δεν προβλέπονται, ούτε αναφέρονται στην σχετική οίκοθεν απόδειξη.

Άρθρο 20: Τέλη και Δικαιώματα των κατά τόπον Δημοτικών Νεκροταφείων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΤΕΛΗ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. Δικαίωμα ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο 400€
μή δικαιούχων του τάφου, αλλά συγγενών προς τον 
δικαιούχο, με περιορισμό παραμονής για τρία έτη 

3. Δικαίωμα ταφής σε κοινό τάφο με παραμονή τριετίας 400€

4. Δικαίωμα παράτασης ανά έτος 100 € 

5. Δικαίωμα εκταφής & ανακομιδής οστών 100 € 

6. Δικαίωμα αγοράς και τοποθέτησης μαρμάρινων 

οστεοφυλακίων  500 € 

8. Ετήσιο Τέλος καθαριότητας και συντήρησης 
του νεκροταφείου ανά τάφο 40 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κατά τα λοιπά ισχύει η 381/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Β. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό
της, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με τη  διαδικασία που προ-
βλέπεται από το άρθρο 284 του ΔΚΚ.

Γ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία το-
πική εφημερίδα 

Δ. α. Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο  του δημοτικού
καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό. 
β. Η απόφαση, με φροντίδα της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, να κα-
ταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
γ. Εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του Δ.Σ. όπως λάβει τα απαραίτητα μέτρα για
την όσο το δυνατόν  ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης με
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2012

αγώνες αντοχής
Ο Δήμος Λαυρεωτικής μέσω του νομικού του προσώπου “Θορικός” διοργανώνει τον

ετήσιο δρόμο αντοχής με την ονομασία «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2012», την Κυριακή 10 Ιουνίου. 

Ώρα έναρξης:  9 π.μ., με αφετηρία το Ναό του Σουνίου

Ώρα λήξης: 11 π.μ. και  τερματισμός στο Δημαρχείο Λαυρίου. 

Διαδρομή:   Εκκίνηση από τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο-  δεξιά λεωφόρος Λαυ-

ρίου - Σουνίου- Δεξιά προς Λιμάνι (διασταύρωση παραλίας Πέρδικας) και τερματισμός

στο Δημαρχείο της πόλης.

Αφετηρία πούλμαν : Δημαρχείο Λαυρίου στις 8 π.μ.

Δηλώσεις συμμετοχής στο  Fax:  22920 27391  και στο E- mail:daolavriou@gmail.com

Με συμμετοχή που ξεπερνά κάθε προηγούμενο

πραγματοποιούνται το Σαββατοκύριακο 2 και 3

Ιουνίου στο Λαιμό οι κολυμβητικοί αγώνες  «Τζε-

λάτεια 2012» που διοργανώνει κάθε χρόνο ο

Ν.Ο.Β στη μνήμη Γ.Τζελάτη.

Συνολικά 628 αθλητές κι αθλήτριες από 38 Σω-

ματεία όλης της Ελλάδας αναμένεται να δώ-

σουν το παρών, δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ

συμμετοχής.

Τα «Τζελάτεια 2012» θα πραγματοποιηθούν σε

τρεις αγωνιστικές ενότητες Σάββατο πρωί

(09:00), απόγευμα (18:00) που θα γίνει και η Τε-

λετή έναρξης και Κυριακή πρωί (09:00) και θα πε-

ριλαμβάνουν αγωνίσματα για τις κατηγορίες

Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων Α+Β, Παγκορα-

σίδων Α+Β   και προαγωνιστικών 10,11 και 12

ετών.

Στο τέλος των αγώνων που γίνονται υπό την αι-

γίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας θα απονε-

μηθεί το έπαθλο του πολυνίκη στην ομάδα με τις

περισσότερες νίκες ενώ σε όλους τους νικητές

όλων των αγωνισμάτων θα δοθούν μετάλλια και

αναμνηστικά διπλώματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,    30-5-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:  26639
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ :  ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ,ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   
ΤΗΛ : 2132020131 , 2132019955 -  FAX : 2109657131                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» 

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙ-
ΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 8/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙ-
ΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» (συνολικός προϋπολογισμός  200.000,00 € συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ ).
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του
Ν.2286/95 και του Ν.3463/06, το άρθρο 72 παρ.1 του Ν. 3852/2010 (Πρό-
γραμμα Καλλικράτης), την υπ.αρ. Π1/4310 απόφαση έγκρισης στο Ενιαίο
Πρόγραμμα Προμηθειών, την με αρ. Πρωτ. 25074/23-5-2012 σχετική Δια-
κήρυξη και την Τεχνική Μελέτη με α/α  8/2012.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, Βουλιαγμένη, την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 και ώρα από 10.00 π.μ.
κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει
η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης ήτοι ποσό 10.000,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης καθημερινά από Δευτέρα 11/6/2012  έως Παρα-
σκευή 29/6/2012 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131, 2132019955

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου,

καλούνται τα μέλη του σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέ-

λευση την 10/06/2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30 στη

Βούλα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου

Βούλας (κάτω από τη Γέφυρα της Βουλιαγμένης) για συ-

ζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Εκλογή Προέδρου Γ.Σ. εκλογή Γραμματέως Γ.Σ.

2. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.

3. Οικονομικός απολογισμός παρελθούσας αθλητικής περιό-

δου.

4.  Εγκριση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.

5. Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφορικά

με την Οικονομική Διαχείριση της παρελθούσας χρήσης.

6. Εγκριση προϋπολογισμού περιόδου 2012-2013.

7. Εκλογή οργάνωση διοίκησης (Δ.Σ., αναπληρωματικών

μελών Δ.Σ. εξελεγκτική επιτροπή και αναπληρωματικών

μελών της εξελεγκτικής επιτροπής).

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέ-

λευση θα επαναληφθεί την 18/6/2012 ημέρα Δευτέρα, την

ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια ως άνω θέματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,30-5-2012  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:26640
ΔΗΜΟΣ  ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ.: Δ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ-Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   
ΤΗΛ: 2132020131 , 2132019955  - FAX : 2132020059                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
11/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ», προϋπολο-
γισμού 45.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ).
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 από-
φασης ‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚ-
ΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95  ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι-
κας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με
α/α 11/2012 και την με αρ. πρωτ. 25077/23.5.2012 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την Τρίτη 12/6/2012 και ώρα 10 π.μ.,κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης,ήτοι ποσό 2.250,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου           κα-
θημερινά  από 5/6/2012 μέχρι  11/6/2012 κατά τις ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ     

Κολυμβητικοί αγώνες  «Τζελάτεια 2012» στο Λαιμό

18ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ 2012
Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ, οργανώνει την τελετή απονομής επάθλων, του 18ου Κυπέλλου Ανοιξης

2012, την Τετάρτη 6 Ιουνίου στις 8μ.μ. στις εγκαταστάσεις  του Ομίλου.

Οι Αθλήτριες Basket του

Αθλητικού Ομίλου Μαρκο-

πούλου (Α.Ο.Μ.) έφτασαν

αήττητες μέχρι στον τελικό

του Τουρνουά «Mini» της

ΕΣΚΑ, στις 26 Μαΐου, στο

κλειστό γυμναστήριο της

Πετρούπολης, μεταξύ του

Α.Ο.Μ. και του Δ.Α.Σ. Άνω

Λιοσίων. Νικήτριες όμως

αναδείχθηκαν τα κορίτσια

του Δ.Α.Σ. Άνω Λιοσίων.

Στην κατηγορία «Mini»,

αγωνίζονται αθλήτριες,

που έχουν γεννηθεί, από

το 1999 μέχρι και το 2003.   

Σε όλη τη διάρκεια της

αγωνιστικής χρονιάς,

όπως και στον τελικό, τα

κορίτσια του Α.Ο.Μ. δια-

κρίθηκαν για το ήθος, το

πάθος και την αγωνιστικό-

τητά τους!

Η ομάδα «Mini» του Α.Ο.Μ.

αποτελείται από τις Ιου-

λιάννα Αλλαγιάννη, Χρι-

στίνα Αλλαγιάννη,

Βαρβάρα Αστέρου, Ανα-

στασία Βλάχου, Καλλιρρόη

Βράτη, Χρυσάνθη Κυράνου,

Βίβιαν Μαρίνη, Κατερίνα

Μαρίνη, Ερρίκα Μεγα-

γιάννη, Ερρίκα Μεθενίτη,

Ειρήνη Ορφανού, Βέρα Πα-

στρικού, Γεωργία Παφίλα,

Ιωάννα Πετούρη, Δώρα

Πίντζου, Ματίνα Σουρμ-

πάτη, Χριστίνα Τσαπραΐλη.  

Ο Δήμος Μαρκοπούλου

συγχαίρει τις αθλήτριες

και τον προπονητή Σω-

τήρη Νικολάου, για τη

συμμετοχή τους στον τε-

λικό.

Εφτασαν μέχρι τον τελικό  

Τουρνουά Basket «Mini», ΕΣΚΑ 

Κορίτσια του Α.Ο.Μαρκοπούλου
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Με ανάμικτα συναισθήματα χαράς και λύπης αλλά και καιρικές

συνθήκες, πέρασε στην ιστορία το τελευταίο ΣΚ του 20ου Τουρ-

νουά Ακαδημιών.  Από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι την

λήξη του τελευταίου αγώνα την Κυριακή το βράδυ, αθλητές και

θεατές έζησαν υπέροχες στιγμές και απόλαυσαν αναμετρήσεις

γεμάτες πάθος και ένταση, αγώνες στην παράταση, διαγωνι-

σμούς για γερά νεύρα και σύννεφα που απειλούσαν, έφευγαν

και ξαναγύριζαν!!! 

Το Σαββατοκύριακο των τελικών και της τελετής λήξης είχε

φέτος, εκτός από την αγωνία των αποτελεσμάτων και των βρα-

βεύσεων, και την αγωνία του καιρού που "έκλαψε γοερά" την Κυ-

ριακή το βράδυ.  Ο τελικός των αγοριών Α και η τελετή λήξης

συνεχίστηκαν στο  "μεγάλο κλειστό" το οποίο ήταν ασφυκτικά

γεμάτο παρ' όλες τις κακές καιρικές συνθήκες και τον τρίτο τε-

λικό της Α1 Ανδρών.  Η οικογένεια του Πρωτέα, ευχαρίστησε και

τίμησε τους μικρούς και μεγάλους αθλητές του Συλλόγου, τους

Χορηγούς και εθελοντές της και  βράβευσε τις αθλήτριες Πέπη

Βαλέττα, Ασπα Γριμπαβιώτη, Αγγελική Τσέρου, τον αθλητή

Θωμά Τζούνα και τον προπονητή Πέτρο Ρέππα για την προ-

σφορά τους στον Πρωτέα.   

Επίσης, αποχαιρέτησε τους έφηβους και τις νεάνιδες που ολο-

κλήρωσαν τον "κύκλο" τους στις ακαδημίες και τα αγωνιστικά

τμήματα του Συλλόγου, Μιχάλη Γάργαλη, Τάκη Κουτσοδά-

σκαλο, Νίκο Αθηνιώτη, Κωνσταντίνα Κύρου, Γεωργϊα Μελά και

Μαρία Κλιάεβιτς.  

Την παράσταση όπως

πάντα έκλεψαν οι

αθλητές του Πρωτέα,

juniorakia, μικροί και

μεγάλοι,  τα 520 αγό-

ρια και κορίτσια που δί-

νουν καθημερινά

"σάρκα και οστά" στο

όραμα και την φιλοσο-

φία του Συλλόγου,

όπως την παρουσίασε

στην ομιλία του ο  Προ-

έδρος Χρήστος Βασι-

λειάδης.

φιλαθλος

3o Summer 

Basketball Camp

Α.Ο. ΒΑΡΗΣ 

για Παιδιά 6 - 16 χρονών

18-29 Ιουνίου 
στο Κλειστό Γήπεδο Basket  (Μηλαδέζα - Βάρη)              

Προπονητές:  Δημήτρης Παγίδας

Γιώργος Σταχίκας -  Κρίτων Γολέμης

Πληροφορίες & Eγγραφές: 

Γραφεία Ομίλου, Μουτούση 1 Βάρη

Τηλ: 210-9655475, ή στο Κλειστό Γήπεδο,

Τηλ: 210-9654626

Για  πρώτη φορά  διεξήχθη  στο Κλειστό Γυ-

μναστήριο Κερατέας  το τοπικό σχολικό πρω-

τάθλημα Μίνι Βόλεϊ στα πλαίσια των αθλητικών

εκδηλώσεων που διοργάνωσε το αθλητικό

τμήμα του Δήμου Λαυρεωτικής, του Ν.Π.Δ.Δ

«ΘΟΡΙΚΟΣ».

Στις  24 Μαΐου  ένδεκα ομάδες μίνι βόλεϊ (7

κοριτσιών και 4 αγοριών) από όλα  τα Δη-

μοτικά Σχολεία της Κερατέας, έδειξαν τις

ικανότητές τους πάνω στο φιλέ.    Τα κορί-

τσια  χωρίστηκαν σε 2 ομίλους  ενώ τα αγό-

ρια διαγωνίστηκαν σε έναν όμιλο.

Δόθηκε η ευκαιρία στους μικρούς αθλητές,

μέσα από το πρωτάθλημα του μίνι βόλεϋ και

τους γυμναστές τους, να γνωρίσουν τις βασι-

κές αρχές της σωστής άμιλλας και του αθλητι-

κού πνεύματος.

Τα ποτελέσματα των αγώνων είναι:  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1η Θέση: Καταιγίδα (2ο  Δημοτικό)

2η Θέση: Αχτύπητες (4ο  Δημοτικό)

3η Θέση: Αμαζόνες  (3ο Δημοτικό)

3η Θέση:  Stars         (4ο Δημοτικό)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ

1η Θέση: Κόμπρα (4o Δημοτικό)

2η Θέση: Σαΐνια       (4ο Δημοτικό)

3η Θέση: Ατρόμητοι (4ο  Δημοτικό)

Τοπικό σχολικό πρωτάθλημα - Μίνι Βόλεϊ στην Κερατέα

20ο Τουρνουά Ακαδημιών στον Πρωτέα Βούλας

Διεξήχθη (19-20/5) το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Τένις Νότου, κα-

τηγορίας 10 ετών, στα γήπεδα Τένις στο αθλητικό κέντρο Βάρης.

Λόγω της καλής διοργάνωσης, έχει γίνει θεσμός πλέον και κάθε

χρόνο διοργανώνεται από τον Α.Ο ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ».

Έλαβαν μέρος 27 Σωματεία από όλη την Νότια Ελλάδα.

Στη φωτογραφία αθλητές του Σωματείου “Αναγυρούς”, που πήραν
μέρος στο τουρνουά μαζί με τον Πρόεδρο του Ομίλου Κώστα Πα-
πανικολάου, τον Αντιπρόεδρο της Η΄ Ένωσης Τένις Φώτιο Πα-
τσουράκο και τον προπονητή της Ηλιούπολης κ. Σταμπούλο.

Οι “Μικροί Ασσοι” της Βουλιαγμέ-

νης, συμμετείχαν με δύο ομάδες

στο Περιφερειακό Διασυλλογικό

Πρωτάθλημα Τένις 10ς, Νότου

στην Βάρη. Πρώτη ομάδα ο ΙΑΚΩ-

ΒΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ και η ΚΑΠΕΛΛΑ

ΜΥΡΤΩ και δεύτερη ομάδα

ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ και ο

ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.

Οι ομάδες του Ο.Α. Βουλιαγμέ-

νης, κατάφεραν να διακριθούν

στην πρώτη θέση, ανάμεσα στα

27 Σωματεία που συμμετείχαν.

Οι “Μικροί Ασσοι” έχουν μια συ-

νεχή ανοδική πορεία και σήκωσαν

το κύπελλο. Προπονήτριά τους

είναι η Βασιλειάδου Όλγα.

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Τένις Νότου
Το κύπελλο σήκωσε η ομάδα του Ο.Α. Βουλιαγμένης “Μικροί Ασσοι”


