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� Κλειδί ανάπτυξης ή αποσύνθεσης, απόδρα-

σης και αδράνειας

� Πηγή δικαίου και κοινωνικής ειρήνης και

ευημερίας 

ή διαφθοράς, παραοικονομίας, μαύρου χρήμα-

τος και φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, 

Με το σοβαρότατο θέμα, του φορολογικού Συστήματος

(Φ.Σ.) έχω αποφύγει όλο αυτό το διάστημα να καταπια-

στώ, γιατί όσο κι αν μας “καίει” όλους,

ιδιαίτερα στην παρούσα κατάσταση, αν

μπεις στο “τρυπάκι” της επιστημονικής

ορολογίας κι ανάλυσης, κινδυνεύεις να

γίνεις τουλάχιστον βαρετός. 

Έχουμε βέβαια κάνει στο παρελθόν δύο

- τρεις αναφορές περιπτωσιακά και ση-

μειολογικά. Για τον Φ.Π.Α., για την φο-

ρολογία που “σκοτώνει” τα

δημοσιονομικά έσοδα, την οικονομία,

τους “υπήκοους” και το… κράτος - όπως

στην περίπτωση του Βυζαντίου.

Είχαμε αναφερθεί και στον Ιουλιανό, τον λεγόμενο “Πα-

ραβάτη”, για το πως αύξησε τα έσοδα μειώνοντας τους

φόρους κ.τ.λ. 

Σήμερα θα καταπιαστούμε πιο συστηματικά, εν όψει και

της εφαρμογής νέου φορολογικού Συστήματος (Φ.Σ.).

Θ’ αρχίσω από το θεμελιώδη νόμο του κράτους (έτσι

έπρεπε να κάνουμε - το δημόσιο κυρίως - σε κάθε μας

δράση). Τι λέει λοιπόν το Σύνταγμα επ’ αυτού; 

“Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα
δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους” (άρθρο 4

§5). Αυτό! Πάει και  δ ε ν τελείωσε, γιατί το κράτος αν-

τίστοιχα έχει κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στους πο-

λίτες που δεν δικαιούται να τις παραβλέπει κι ακόμη

χειρότερα, να τις παρακάμπτει εσκεμένα.

Πρέπει λοιπόν να δούμε δύο πράγματα:

Πρώτον ότι αυτή η υποχρέωση των πολιτών επιβάλεται

“χωρίς διακρίσεις” δηλαδή σε όλους, ασχέτως ιδιότητας

και δεύτερον ότι αυτή η συνεισφορά στα δημόσια βάρη

επιβάλεται “ανάλογα με τις δυνάμεις τους”.
Και κάτι άλλο, εξ ίσου σημαντικό. Ποιά είναι αυτά τα “δη-
μόσια βάρη”; 
Ας αρχίσουμε απ’ το τελευταίο - τα δημόσια βάρη - γιατί

είναι αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα, αλλά και το

εύρος και την υφή της φορολογικής συνείδησης. 
Τα δημόσια βάρη είναι όλα αυτά που ξοδεύει το κράτος

για να λειτουργήσει και ν’ ανταποκριθεί στις υποχρεώ-

σεις του:

- Μισθοί και Συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων του

στενού και ευρύτερου τομέα, των λειτουργών και των

αξιωματούχων. 

- Δαπάνες για την ασφάλεια, την Άμυνα, τις βασικές κοι-

νωνικές παροχές, την υγεία, την παιδεία, τις υποδομές κλπ. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι: Το αυγό κάνει την κότα ή
η κότα το αυγό. Δηλαδή καθορίζουμε κάπως(;) τις δαπά-

νες και μετά κοιτάμε να βρούμε και να ορίσουμε τα

έσοδα, ή ανάλογα με τα έσοδα που έχουμε καθορίζουμε

και τις δαπάνες.                                   Συνέχεια στη σελ. 2
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Συνέχεια από την σελ. 1

Μη βιαστείτε ν’ απαντήσετε “το δεύτερο”, γιατί θα έχετε

δίκηο, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχουν δαπάνες που

είναι πράγματι ανελαστικές. Πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν

όμως και δαπάνες που είναι διαμορφώσιμες ανάλογα με τις

δυνατότητες και το ύψος των πόρων. 

Αυτό κυρίως σε επίπεδο αξιωματούχων και λειτουργών,

αλλά και ως προς το πλήθος κυρίως, των υπαλλήλων και

των λειτουργικών δαπανών. 

Για να γίνουν κατανοητά αυτά πρέπει ν’ αλλάξουν νοοτρο-

πίες δεκαετιών και βάλε. Η νομενκλατούρα και η διαφθορά,

αλλά και ο εκφυλισμός δεν τιθασσεύονται και, πολύ πε-

ρισσότερο, δεν εξαλείφονται εύκολα. Είναι και θέμα ανα-

στήλωσης της κλίμακας αξιών, που λέγαμε σε

προγενέστερο άρθρο μας.

Εν πάση περιπτώσει με το μαστίγιο και …το φιλότιμο, την

πειθώ, πρέπει να γίνει εξορθολογισμός και σύμπτυξη των

δαπανών (Για την Ελλάδα, “ρε γαμώτο”) και για να δούμε

και καμμιά “άσπρη μέρα”.

Αυτός όμως ο ηρωισμός και ο εξορθολογισμός, το νοικο-

κύρεμα έχει και κάποια προαπαιτούμενα:

Πρώτον, να μη πληρώνουμε “κερατιάτικα” και 

Δεύτερον, να μη παριστάνουν μερικοί το “μάγκα”.

“Κερατιάτικα” και μακράν της εταιρικής Ευρωπαϊκής αλλη-

λεγγύης είναι ακόμη και το 3% επιτόκιο, που πληρώνουμε

με τη δανειακή σύμβαση όταν η Γερμανία δανείζεται με

0,75%, ακόμη και με αρνητικό επιτόκιο. Και μη μου λένε με-

ρικοί που θέλουν να εξαπατήσουν το λαό ότι “δεν είναι

σωστό να μας δανείζει η Ισπανία με 3% όταν εκείνη δα-

νείζεται με 7%. Η Ισπανία, η Πορτογαλία, και οι άλλες

χώρες που βρίσκονται στα ίδια χάλια με ‘μας, δεν έπρεπε

να μας δανείζουν. Αλλά γιατί η Ισπανία και η Ιταλία δανεί-

ζεται με 7 και 8% όπως κι εμείς παλιότερα από τις “αγο-

ρές”; Ποιός το ορίζει αυτό; Τα spreds, τα CDS, οι οίκοι...

αξιολόγησης. Ποιοί είναι αυτοί, ποιοί τους έβαλαν; Όχι οι

λαοί βέβαια. Η “ελεύθερη Αγορά”! Φάτε λοιπόν την “ελεύ-

θερη αγορά” της “άκρως ανταγωνιστικής οικονομίας”, που

θεσμοθέτησε η συνθήκη της Λισαβόνας. “Ελεύθερες Αγο-

ρές” και υπόδουλα κράτη. Αυτό θέλουμε, αυτό ανεχόμα-

στε; Οι “Αγορές” υπεράνω των κρατων; 

Οι “Αγορές” είναι το “στέρφο” χρηματοπιστοτικό κεφάλαιο

που λειτουργεί με την αρχή του μεγέθους, της οικονομικής

ισχύος, τις διασυνδέσεις, τη διαφθορά, τα παπατζίδικα παι-

χνίδια, χωρίς δημοκρατία, βέβαίως, χωρίς ήθος, χωρίς αιδώ!

Ενώ τα κράτη λίγο - πολύ εντάσσονται σε μια παγκόσμια

οργανωμένη Κοινωνία, δεσμεύονται από διεθνείς κανόνες,

ανήκουν σε λαούς, τους οποίους πρέπει να υπηρετούν και

λειτουργούν κάτω από κανόνες δικαίου και λίγο - πολύ δη-

μοκρατικά. Φόρος για το κράτος - την οργανωμένη κοινω-

νία που ζω - πληρώνω. Φόρους - θυσία για τον Μινώταυρο

των αγορών “ΔΕΝ πληρώνω - τουλάχιστον με τη θέλησή

μου. 

Ξέφυγα φαινομενικά από το θέμα, αλλά η παρένθεση αυτή

ήταν αναγκαία. 

Η δίκαιη συνεισφορά στα λελογισμένα και αναγκαία δημό-

σια βάρη “είναι καθήκον του πολίτη και, λίγο ιδεαλιστικά,

θα ‘πρεπε να αισθάνεται υπερήφανος εκείνος που πληρώ-

νει πολλά!

Η άρνηση ή η αποφυγή αφαίμαξης χάριν των τοκογλύφων

και των δυνάμεων άδικης επιβολής, είναι πράξη αντίστα-

σης. 

Για τούτο, το νέο φορολογικό Σύστημα θα πρέπει πρωτί-

στως να λαμβάνει υπ’ όψη του αυτά:

- εξορθολογισμός και συρρίκνωση δημοσίων δαπανών.

- Όχι “κερατιάτικα”

- Δίκαιο και αναλογικό φοροδοτικό σύστημα.

Οι 10 αρχές του Φ.Σ.

Κοιτάχτε τώρα τι είχα σημειώσει από πέρυσι όταν κάποιος

κύριος Μαυραγάνης¹ μιλούσε στο 3ο Forum του Ελληνο-

Αμερικάνικου Επιμελητηρίου, για τις αρχές, τις τάσεις, στη

θεωρία της φορολογίας.

Ο ομιλητής εισαγωγικά είχε πει: «...σ’ όσους προτάσσουν
“το συμφέρον της πατρίδας” στη φορολογία να το αποδεί-
ξουν έμπρακτα, οικοδομώντας επιτέλους ένα δίκαιο σύ-
στημα, που δεν θ’ αφήνει τους φοροφυγάδες να
πλουτίζουν εις βάρος των μισθωτών, των συνταξιούχων και
των υγιών επιχειρηματιών».
Κοίτα να δεις τώρα πώς έρχονται τα πράγματα.

Λίγους μήνες μετά ο άνθρωπος αυτός έγινε ο αρμόδιος

Υφυπουργός Οικονομικών, για ν’ αποδείξει “έμπρακτα” –

εκτός εισαγωγικών – αυτά που έλεγε αναπτύσοντας τις

αρχές ή κριτήρια αξιολόγησης Φορολογικών Συστημάτων

(Φ.Σ.).

Οι δέκα αρχές συνοπτικά είναι:

1. Διαφάνεια

2. Ουδετερότητα (όταν η φορολογία των τόκων καταθέ-

σεων είναι 10% και της επιχειρηματικής δραστηριότητας

40%, διαμορφώνεται οικονομική συμπεριφορά που οδηγεί

ξεκάθαρα στις μη παραγωγικές επενδύσεις).

3. Ευρύτητα φορολογικής βάσης. Πρότεινε, μάλιστα, τη

δημιουργία για το σκοπό αυτό, ηλεκτρονικού περιουσιο-

λόγιου (τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά).

4. Απλότητα. Απλοί και κατανοητοί κανόνες και διαδικασίες

στη φορολογία, τον έλεγχο και τη φορολογική δικαιοσύνη.

5. Βεβαιότητα – Σταθερότητα και σε βάθος χρόνου Φ.Σ.

6. Λειτουργικότητα του Φ.Σ. Να μην είναι γραφειοκρατικό

και τυπολατρικό (που αυξάνει και το λειτουργικό κόστος).

7. Αναπτυξιακή Διάσταση. Το Φ.Σ. πρέπει ν’ αντιμετωπίζει

με θετικό πνέυμα το επιχειρείν και όχι να το τιμωρεί θέ-

τοντας εμπόδια στις συναλλαγές και υπερφορολογώντας.

“Οι φόροι πρέπει ν’ αποσπούν όσο το δυνατόν μικρότερο

ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη, για να

μπορεί το υπόλοιπο να διοχετεύεται στην πραγματική οι-

κονομία και να τροφοδοτείται η ανάπτυξη. Η 7η αρχή θέλει

περαιτέρω επεξεργασία και ανάπτυξη· θα το αποτολμήσει

κάποια στιγμή η “7η”).

8. Ισορροπία φόρων. Να επιδιώκει επιθυμητή ισορροπία με-

ταξύ των διαφόρων ειδών και τύπων φόρων (έμμεσοι – άμε-

σοι, εκτακτοι φόροι. Πρέπει να δοθεί έμφαση στους

άμεσους και τακτικούς).

9. Ισότητα – αναλογικότητα. Εδώ έχουμε να κάνουμε τις

εξής παρατηρήσεις: Με το ισχύον Φ.Σ. καλούνται οι επίση-

μοι φτωχοί (άνω των 5000€ εισόδημα να πληρώσουν φό-

ρους, όταν το επίσημο όριο της φτώχειας σύμφωνα με την

Eurostat είναι 7.200€). Δηλ. 600 ευρώ το μήνα. Η τρόικα

των τοκογλύφων δανειστών μάς φτωχοποίησε επισήμως κι

ΕΜΕΙΣ και η Ε.Ε. το δεχθήκαμε. Είδε η ΕΟΚ;

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα εισόδημα

14.400€ επιβαρύνεται με 75%(!) σε σχέση με το προηγού-

μενο αφορολόγητο, ενώ εισόδημα 73.000€ επιβαρύνεται

μόνο καά 5,66%. Εδώ εντάσσεται και η σχέση εμπιστοσύ-

νης και ισότητας κράτους – πολίτη. Το κράτος καθυστερεί

ατιμωρητί, ενώ ο πολίτης πληρώνει πρόστιμα. ‘Η δεν γίνε-

ται συμψηφισμός εκατέρωθεν οφειλών – απαιτήσεων.

10. Νομιμότητα. Το Φ.Σ. δεν μπορεί να έρχεται σε σύγ-

κρουση με το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τις διμερείς

Συμβάσεις και πρέπει ν’ απαγορεύεται η διπλή φορολό-

γηση.

Στο προσεχές Β’ μέρος θα τ’ αναπτύξουμε πιο φιλοσοφικά

το θέμα με αναφορά και σε σχετικά άρθρα του Συντάγμα-

τος, όπως το άρθρο 17 για την προστασία της ιδιοκτησίας,

του 16 για την παιδεία κλπ. Το 21, το 22 κ. ά.

Παράνομη διάθεση λυμά-
των στον Ιππόδρομο Αθη-
νών Σελ. 6

Αντιπλημμυρικά έργα στην
Ανάβυσσο Σελ. 6

Πρόγραμμα ραντίσματος για τα
κουνούπια Σελ. 6

Αναξίμανδρος Πραξιάδου
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Γεια σου “υπεύθυνε” πολίτη! 
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Ωρες ευθύνης για βιώσιμη
έξοδο από την κρίση Σελ. 9

Ακόμα και το ναό του Ποσει-
δώνος; Σελ. 11

Πώς ν’ αντιμετωπίσετε τη

...ζέστη Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Θερινό ...σινεμά στο κάμπινγκ

Βούλας Σελ. 15

Βραυρώνεια 2012 Σελ. 15

Πρωταθλήτριες Ελλάδος οι νεα-
νίδες του ΝΟΒ Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
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Επεισοδιακή η 1η συνάντηση 

Δημάρχων - Βουλευτών
Παρά τις όποιες πολιτικές δυσκολίες η πρώτη συνάντηση – ενημέρωση των

δημάρχων της Ανατολικής Αττικής με τους βουλευτές της Περιφέρειας Ατ-

τικής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Ιουλίου στο Δημαρχείο Σαρωνι-

κού ανέδειξε χρήσιμα συμπεράσματα. 

Η συνάντηση έγινε μετά από πρωτοβουλία των δημάρχων της Ανατολικής

Αττικής - με σκοπό την ενημέρωση των Βουλευτών για τα προβλήματα της

περιοχής και την δύσκολη οικονομική κατασταση που βρίσκεται πλέον η Το-

πική Αυτοδιοίκηση - με κάποιους όμως απόντες. 

Ενοχλημένοι αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στην συζήτηση ο Δήμαρχος Μαρ-

κοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης και ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Παύ-

λος Χαϊκάλης. Ο λόγος ήταν ότι ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου

δεν προσκάλεσε τον Ηλ. Κασιδιάρη, Βουλευτή της Χρυσής Αυγής, απο-

κλείοντάς τον έτσι από την συζήτηση μεταξύ Δημάρχων και Βουλευτών. 

Με την έναρξη της σύσκεψης, το λόγο έλαβε ο Δή-

μαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος ι έκανε

μια πρώτη τοποθέτηση – παρουσίαση των προβλημά-

των που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σή-

μερα, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η

χώρα,  εξαιτίας των μεγάλων περικοπών στις κρατι-

κές επιχορηγήσεις. Οι μειώσεις των πόρων για τις

λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΑ που φτάνουν σε πο-

σοστό 50% περίπου τα τελευταία τρία χρόνια, σε συν-

δυασμό με τη μείωση της ΣΑΤΑ (που αφορά στις

επιχορηγήσεις για επισκευές, συντηρήσεις και μικρά

έργα) κατά 55% σε σχέση με το 2009 και την τερά-

στια γραφειοκρατία που έχει επιφέρει ο Καλλικράτης,

προκαλούν έντονο προβληματισμό στους δημάρχους

και καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την ομαλή λειτουρ-

γία των δήμων. Κοινό σημείο των τοποθετήσεων

όλων των δημάρχων που έλαβαν το λόγο ήταν ότι η

Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει συνεισφέρει τα μέγιστα

στη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας τόσο σε

περικοπές κονδυλίων, όσο και σε συγχωνεύσεις υπη-

ρεσιών· μειώσεις που δεν έχουν προηγούμενο σε κα-

νέναν άλλο φορέα της κεντρικής κυβέρνησης. 

Στις σύντομες τοποθετήσεις τους οι δήμαρχοι που

συμμετείχαν στη συνάντηση εξέφρασαν την αγωνία

τους για την οικονομική δυσπραγία της αυτοδιοίκη-

σης και το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι

δήμοι και ανέπτυξε ο καθένας από την πλευρά του τα

προβλήματα που αντιμετωπίζει σε τοπικό επίπεδο,

καθώς και ανέπτυξαν από κοινού τα βασικά θέματα

που απασχολούν την Ανατολική Αττική και χρήζουν

άμεσης επίλυσης, ζητήματα – κλειδιά για την περαι-

τέρω ανάπτυξη της περιοχής, όπως είναι: χωροτα-

ξιακός σχεδιασμός – σχέδια πόλης (τακτοποίηση

αυθαιρέτων – πρόστιμα), αποχέτευση, έργα αντι-

πλημμυρικής προστασίας, θέματα υγείας (λειτουρ-

γία Κέντρων Υγείας, παροχές υγείας κ.α.), επέκταση

Προαστιακού ως το Λαύριο, παραλίες, θέματα παι-

δείας, αυξημένη γραφειοκρατία που προκαλεί καθυ-

στερήσεις στην υλοποίηση μεγάλων έργων – Ελεγ-

κτικό Συνέδριο, προβλήματα στην αστυνόμευση της

περιοχής – αύξηση εγκληματικότητας κ.α. 

Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι αν καταρρεύσει η

Τοπική Αυτοδιοίκηση που είναι ο κατεξοχήν φορέας

που βρίσκεται κοντά στους πολίτες και στηρίζει τις

τοπικές κοινωνίες, θα καταρρεύσει και η ίδια η κοι-

νωνία, γι’ αυτό και οι Βουλευτές δήλωσαν ότι θα στα-

θούν στο πλευρό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα

υποστηρίξουν τους δήμους στο αίτημά τους να μην

υπάρξουν άλλες μειώσεις στις επιχορηγήσεις προς

τους ΟΤΑ.  

Όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση ζήτησαν σύντομα να

πραγματοποιηθεί μια δεύτερη συνάντηση και προτά-

θηκε να προγραμματιστεί ημερίδα το Σεπτέμβριο με

πλήρη αντζέντα των τοπικών προβλημάτων των

Δήμων της Ανατολικής Αττικής. 

Μείζον θέμα το οικονομικό αδιέξοδο των Δήμων

Δυναμική παρέμβαση 

του Δήμαρχου Παλλήνης

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Θανάσης Ζούτσος στην ομιλία

του αναφέρθηκε  γενικότερα

στα αναπτυξιακά προβλή-

ματα και τους στόχους της

ευρύτερης περιοχής, αλλά

και του Δήμου Παλλήνης

συγκεκριμένα, προβλήματα

τα οποία χρονίζουν και απο-

τελούν τροχοπέδη για την

ανάπτυξη της πόλης. 

Συνέχεια στη σελ. 7
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Οι Θερινές διαδρομές είναι μία σειρά εκδηλώσεων, περιη-

γητικού χαρακτήρα, υπό το γενικό τίτλο: ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΥ-

ΠΑΡΞΗΣ, σε χώρους με ιστορική και  πολιτιστική σημασία

(πολιτιστικά σημεία). Στο φυσικό φως και με όσο το δυνα-

τόν λιγότερα τεχνητά μέσα. Με στόχο να αντιληφθεί το

κοινό που θα συμμετέχει σε αυτές, με τον πλέον ξεκάθαρο

τρόπο, την ατμόσφαιρα και την φυσική ομορφιά, κάθε πο-

λιτιστικού σημείου. 

Στις Θερινές Διαδρομές, η συμμετοχή του κοινού είναι δωρεάν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

21 Ιουλίου,  ΠΥΡΓΟΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ 18.00 Προσεύλευση. 

18.30: Περιήγηση στον Πύργο και παρουσίαση της Ιστο-

ρίας του.

19.00: ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥΧΤΑ του  Σαίξπηρ. 

Είναι μια από τις σπουδαιότερες και πλέον περίτεχνες κω-

μωδίες του μεγάλου ποιητή της Βικτοριανής Εποχής. 

Σε μία παράσταση ντυμένη με τις αυθεντικές αναγεννη-

σιακές μελωδίες, που θα παίζονται ζωντανά από δύο μου-

σικούς (recorder και κλασική κιθάρα). Η πρεμιέρα θα

πραγματοποιηθεί σε φυσικό χώρο, στο φως της μέρας και

συγκεκριμένα στο σημείο όπου βρίσκεται ο μεσαιωνικός

Πύργος της Βραυρώνας. 20.35: Αναχώρηση από τον Πύργο.

Γενική είσοδος: 13€  Μαθητικό φοιτητικό: 10€

Θα πραγματοποιηθεί προπώληση εισιτηρίων. (Πληροφορίες

στο 2299040803 / 6980678974)

25 Ιουλίου: ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ (Πίσω από το Μουσείο

Βραυρώνας). Η Εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα της UNESCO.

Δράσεις για παιδιά και μεγάλους:

17.00 - 17.30: Συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία 

17.30: Ποδηλατοβόλτα μέχρι τον υγρότοπο Βραυρώνας

18.30: Δραστηριότητα περιβαλοντικής εκπαίδευσης με πα-

ρατηριτήρια πουλιών, και περιήγηση στον υγρότοπο (Πα-

ρουσίαση από την Ορνιθολογική Εταιρεία των σπάνιων

ειδών πτηνών που υπάρχουν στον υγρότοπο).

― Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία

με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Μαρκοπούλου Ερμής και με

την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία. 

Είσοδος Ελεύθερη.

28 & 29 Ιουλίου: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΟ

18.00 - 18.45: Προσέλευση. Περιήγηση στις εγκαταστάσεις

του Συνεταιρισμού και παρακολούθηση έκθεσης φωτο-

γραφίας από τη δημιουργία του στα τέλη του 19ου αιώνα.

19.00: Παράσταση ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥΧΤΑ του Ο. Σαίξπηρ. 

1 Αυγούστου: ΠΑΛΑΙΟ ΠΗΓΑΔΙ ΜΕΡΕΝΤΑΣ.

20.00 - 20.30: Προσέλευση - Περιήγηση

20.30: Η παραμυθού ΜΑΝΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ αφηγείται: Οδύσ-

σειας (ραψωδία) ω: Μικρή Νέκυια, στον αγρό, Σπονδές, με

συνοδεία παραδοσιακών οργάνων.

Είσοδος Ελεύθερη,  υπό την αιγίδα της UNESCO.

3 Αυγούστου: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΩΝΗΣ - ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ.

18.30 - 20.00: Περιήγηση στην περιοχή - Παρουσίαση της

Ιστορίας του Πόρτο Ράφτη και της περιοχής ειδικότερα.

20.30: Συναυλία: Μουσικό αφιέρωμα στον Ν. Καββαδία και

τραγούδια της θάλασσας 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα των Περιά-

κτων (www.periaktoi.gr).

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ: ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 2012

· Σάββατο 21 Ιουλίου:

NEED, TARDIVE DYSKINESIA, SLAVEBREED, PO-

TERGEIST, THE BLISS, PROGRESS OF INHUMAN-

ITY, STILL FALLING, SARCASTIC OBEDIENCE.

· Κυριακή 22 Ιουλίου:

KARMA VIOLENS, HEAD CLEANER, INFIDEL,

FREEFALL, BEYOND PERCEPTION, MORTAL TOR-

MENT, BAND BARBAX, CHRONOSPHERE.

+ Special guests

ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΜΠΥΡΑ, COCTAILS, ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ,

MΠΛOYZAKIA KAI CD ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤIΣ ΜΠΑΝΤΕΣ!

Μην το χάσετε!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη 19005. 

Τηλέφωνο: 22940 98500

Web: http://www.apopeires.gr/, Τηλ: 2294098500

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Μετά την εξαγγελία του πρωθυπουργού για εκποίηση της

παραλίας από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο και του υπουρ-

γού οικονομικών για μετατροπή της σε Ριβιέρα, η “Εναλ-

λακτική Δράση”, καλεί σε συνάντηση συλλογικοτήτων και

πολιτών για συζήτηση και διαβούλευση για δράση ενάντια

στην εκποίηση σχεδόν του συνόλου του παραλιακού  με-

τώπου του Σαρωνικού.

Η συνάντηση θα γίνει στις 23 Ιουλίου 8μμ στο Κάμπινγκ

της Βούλας. Θέμα της συνάντησης θα είναι η οργάνωση

συντονισμένων εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων.

Το κάμπινγκ Βούλας βρίσκεται δίπλα από το ΠΙΚΠΑ Βού-

λας (ΚΑΑΠΒ), στα όρια των Δήμων Γλυφάδας - Βούλας. 

Η είσοδος επιτρέπεται σε πεζούς και ποδήλατα από την

στεγασμένη πύλη πεζών. 

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω site:

www.enallaktiki-drasi.gr

ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙ

Την  Παρασκευή 27  Ιουλίου οι   ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ. ΔΡΑΣΗ

προγραμματίζουν εναλλακτική βραδινή  ποδηλατοβόλτα

στην παραλία του  Λαγονησίου, όπου θα γίνει συνάντηση

εθελοντών από διάφορες δράσεις. Στη συνάντηση, που

μπορούν να πάρουν μέρος και μη ποδηλάτες, θα έχουμε

την ευκαιρία πίνοντας το ποτάκι μας στην παραλία  να

γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε εμπειρίες

Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από την  αφετηρία  του Τραμ

στη Βούλα στις 8.30 μ.μ.

Υπεύθυνος ενημέρωσης Γιώργος Δρούκας  6945820575

Περισσότερες πληροφορίες www.enallaktiki-drasi.gr   

Οι Πολιτιστικές Απόπειρες και ο

Δήμος Μαραθώνα παρουσιάζουν για

8η συνεχή χρονιά, το Σάββατο 21 και

την Κυριακή 22 Ιουλίου, το open air

festival «Μουσικά Κύματα» στο Πολι-

τιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μά-

κρης. Το φεστιβάλ ξεκινάει στις 17:00

και έχει είσοδο μόλις 2 ευρώ την

ημέρα. 

Ένα festival του οποίου η φήμη χρόνο

με το χρόνο μεγαλώνει και που έχει

καθιερωθεί πλέον ως ένας θεσμός

που στηρίζεται από τους φίλους του

ροκ ήχου και όχι μόνο. Φέτος στα

Μουσικά Κύματα θα εμφανιστούν 16

από τις πιο ενεργές μπάντες της εγ-

χώριας underground rock και metal

σκηνής.

Line up 2012:

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Open air festival «Μουσικά Κύματα» 



Από τις 14/7 ξεκίνησε το Πολιτιστικό

Καλοκαίρι 2012, για τον Δήμο Ωρω-

πού που διοργανώνει μουσικοχορευ-

τικές, θεατρικές και άλλες

πολιτιστικές εκδηλώσεις για όλους.

Ο Δημάρχου Ωρωπού Γιάννης Οικονο-

μάκος έστειλε μήνυμα επισημαίνον-

τας ότι:

“Στην δύσκολη περίοδο κοινωνικής και

οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, ο

Πολιτισμός αποτελεί τη μοναδική διέ-

ξοδο αισιοδοξίας και το αέναο μονο-

πάτι ελπίδας και προοπτικής. Σε

συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτι-

σμού και Περιβάλλοντος, ενώνουμε

κάθε γωνιά του Δήμου μας σε ένα πο-

λυποίκιλο καλλιτεχνικό πάζλ, παρου-

σιάζοντας ακόμη ένα δημιουργικό

Πολιτιστικό Καλοκαίρι με μουσικοχο-

ρευτικές εκδηλώσεις, θεατρικές πα-

ραστάσεις και πλήθος εικαστικών και

ιστορικών δράσεων που στόχο έχουν

να αφυπνίσουν συνειδήσεις, να ψυχα-

γωγήσουν και να αναβαθμίσουν την

καθημερινότητα του πολίτη”.

Αναφέρουμε μέρος των εκδηλώσεων:

Κυριακή 22 Ιουλίου - ώρα 9.00μ.μ.

Σκάλα Ωρωπού - λιμάνι  

Νησιωτική Συναυλία με τον Βαγγέλη

Κονιτόπουλο

Τρίτη 24 Ιουλίου - ώρα 9.00μ.μ.

Άγιοι Απόστολοι Καλάμου - πλατεία 

Παιδική θεατρική Παράσταση

“Ο ευτυχισμένος πρίγκηπας” Όσκαρ

Ουάιλντ

Τετάρτη 25 Ιουλίου - ώρα 9:00μ.μ.

Άγιοι Απόστολοι Καλάμου - πλατεία 

Αρχαία Τραγωδία

“Ιφιγένεια εν Αυλίδι” του Ευριπίδη

Παρασκευή 27 Ιουλίου - ώρα 8:00μ.μ.

Παραλία Μαρκοπούλου - Φάρος

Μουσική Συγκέντρωση Νεολαίας

Κυριακή 29/7 - ώρα 9:00μ.μ.

Χαλκούτσι - πάρκιν

Θεατρική παράσταση “Το παιχνίδι

της φαντασίας”

Τρίτη 31/7 - ώρα 9:00μ.μ.

Χαλκούτσι - πάρκιν

Παιδική παράσταση “Η συναυλία των

ζώων”

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται έως τις 9

Σεπτεμβρίου

ΕΒΔΟΜΗ 21 IOYΛIOY 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

«Ορνιθες» Αριστοφάνη

10, 11 Αυγούστου, 9μ.μ.

Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου

Σε καιρούς δεινής κρίσης η αναζήτηση της ουτοπίας

επανέρχεται δριμύτερη. Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κα-

κλέας με ένα επιτελείο αξιόλογων ηθοποιών και σύμ-

μαχο τη θρυλική μουσική του Χατζιδάκι, αναζητεί τη

Νεφελοκοκκυγία του σήμερα.

Κωμωδία εξαιρετικά επίκαιρη, οι Όρνιθες γράφτηκαν

το 414 π.Χ., εποχή που ο πόλεμος, η πείνα, τα χρέη

και η παρακμή μάστιζαν την Αθήνα. Η απόγνωση οδη-

γεί δύο ηλικιωμένους Αθηναίους στην φυγή και στη

δημιουργία της ιδανικής πόλης σε συμμαχία με τα

πτηνά.

Παίζεται 10 & 11 Αυγούστου, 9μ.μ. στο Αρχαίο θέα-

τρο Επιδαύρου.

Πολιτιστικό καλοκαίρι Δήμου Ωρωπού
Θέατρο - μουσική - χορός

Ο πολιτιστικός οργανισμός του

Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, οργανώ-

νει για το Καλοκαίρι, ποικίλες εκδη-

λώσεις όπως παρακάτω:

Παρασκευή 27/07/2012 – Θεατρική

Παράσταση η «ΗΛΕΚΤΡΑ» του Σοφο-

κλή, από τις Μορφές Έκφρασης με

τον Θωμά Κινδύνη ώρα 21:00,  εισι-

τήριο 10€ προπώληση και 14€ χωρίς

προπώληση.

Σάββατο 04/08 – Συναυλία «ΕΝΑ ΠΑ-

ΚΕΤΟ ΕΛΛΑΔΑ» από το συγκρότημα

“Περί αυλών & Οργάνων”, ώρα 21:00,

εισιτήριο 7€ (ενηλίκων) & 5€ (παι-

δικό).

Οι εκδηλώσεις γίνονται στην πλατεία

Ελ. Βενιζέλου στην Αρτέμιδα και στο

Γήπεδο Μπάσκετ Βραυρώνας.

“Καλοκαιρινά” στην παραλία Αρτέμιδας

Στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2012 το Εθνικό Θέατρο και ο Λευτέρης Βογιατζής ανεβά-

ζουν το έργο του Μολιέρου, “Αμφιτρύων” στις 4 - 5  Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επίδαύρου.

Ο Μολιέρος εμπνέεται από την ελληνική

μυθολογία, στηρίζεται δεξιοτεχνικά πάνω

στον Αμφιτρύωνα του Πλαύτου και μετα-

πλάθει τον μύθο του Αμφιτρύωνα και της

Αλκμήνης σε μια απολαυστική κωμωδία. 

Μετά τη θερμή υποδοχή της Αντιγόνης, ο

Λευτέρης Βογιατζής επανέρχεται στo αρ-

χαίo θέατρο με ένα αριστούργημα του Μο-

λιέρου. Επικεφαλής ενός εκλεκτού θιάσου

σκηνοθετεί, σε έμμετρη μετάφραση της

Χρύσας Προκοπάκη, τον Αμφιτρύωνα

(1668), κωμωδία εμπνευσμένη από το ομώ-

νυμο έργο του Πλαύτου που βασίζεται στην

ελληνική μυθολογία.

Ο Δίας μεταμορφώνεται σε Αμφιτρύωνα για να τρυπώσει στο κρεβάτι της γυναίκας του Αλκμήνης και ο Ερμής

στον υπηρέτη Σωσία, προκαλώντας ευτράπελες παρεξηγήσεις και διαβολικές συγκρούσεις. Μέσα από τους

αντικριστούς καθρέφτες αναδεικνύονται δεξιοτεχνικά σκοτεινές όψεις του κωμικού, τότε και σήμερα.

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει. 

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου - “Αμφιτρύων”

Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί εισιτήρια στο Ταμείο του

Δημαρχείου Μαρκοπούλου (1ος όροφος), στο Δημοτικό

Υποκατάστημα Πόρτο Ράφτη και την ημέρα της εκδήλω-

σης, στο Ταμείο του Θεάτρου Σάρας, στο Μαρκόπουλο.

Παραδοσιακοί Χοροί 
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Σύσκεψη των Δημάρχων της πα-

ραλιακής ζώνης για την αξιοποί-

ηση του παραλιακού μετώπου από

τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο πραγ-

ματοποιείται την ώρα που “κλεί-

νουμε” το φύλλο της εφημερίδας

(Παρασκευή μεσημέρι), με αφορμή

τις προγραμματικές δηλώσεις του

Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά

για αξιοποίηση του παραλιακού

μετώπου από τον Πειραιά μέχρι

και το Σούνιο.

Σκοπός της σύσκεψης είναι οι Δή-

μαρχοι να καθορίσουν από κοινού

την ανάπτυξη που προσδοκούν για

τους δήμους του παραλιακού με-

τώπου και να ζητήσουν συνάντηση

με τον Πρωθυπουργό και τους αρ-

μόδιους υπουργούς προκειμένου

να ενημερωθούν για το σχεδιασμό

που προωθεί η κυβέρνηση για τη

συγκεκριμένη περιοχή. 

Νεότερα για τα αποτελέσματα της

σύσκεψης στο: www.ebdomi.com

Συζητιέται η “τύχη” της παραλιακής ζώνης

απ’ τον Πειραιά μέχρι και το Σούνιο

Νέα παρανομία διάθεσης λυμάτων παρατηρήθηκε

την Τετάρτη 18 Ιουλίου με πιθανό υπεύθυνο τις εγ-

καταστάσεις του Ιπποδρόμου Αθηνών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ιππόδρομος Αθηνών

αφήνει τα λύματά του παράνομα. 

Συγκεκριμένα, έπειτα από καταγγελία, εντοπίστηκε

από υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας και της

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου, πα-

ράνομη διάθεση λυμάτων, στο ρέμα «Μαλέξι» και

κατ’ επέκταση, στην περιφερειακή Οδό Μαρκοπού-

λου.

Διαπιστώθηκε οργανοληπτικά, ότι τα λύματα ήταν

αφρώδη, είχαν έντονη δυσοσμία και ενδείξεις ευ-

τροφισμού (πράσινο χρώμα).

Οι αρνητικές συνέπειες από την παράνομη ρήψη λη-

μάτων είναι πολλές και η υπομονή των κατοίκων έχει

εξαντληθεί. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι το καλοκαίρι λόγω

του έλους που δημιουργείται, τους τρώνε τα κου-

νούπια, ενώ όσον αφορά τα γύρω αμπέλια … απλά

έχουν καταστραφεί!

Η Τεχνική υπηρεσία κατήγγειλε το περιστατικό στη

Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντι-

κής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής και η υπόθεση

αναμένεται να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. 

Οι κάτοικοι μπορούν να βοηθήσουν πολύ ενημερώ-

νοντας τον δήμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του για

παρόμοιες περιπτώσεις. 

Πάρτυ εθελοντών 

Στα «Σκαλάκια» Κρωπίας 

( Σάββατο 21 Ιουλίου 2012) 

Οι εθελοντές (δασοπροστασίας και κοινωνικής αλ-

ληλεγγύης) του συλλόγου Αλθέας καλούν στο κα-

θιερωμένο πλέον ραντεβού τους για γνωριμία,

χορό και διασκέδαση στην όμορφη  παραλία «Σκα-

λάκια» Δήμου Κρωπίας, 21 Ιουλιου, 21:30. 

Ανοιχτοί οι χώροι του
συλλόγου “Λόφος Παλ-

λήνης” για το κοινό 

Ανοίγει τις πόρτες του Εντευκτηρίου του ο Σύλλογος

“Λόφος Παλλήνης”  όλη την ημέρα και ειδικότερα τις ημέ-

ρες με καύσωνα.

Παρέχονται, Κλιματισμός, Τηλεόραση 42’’, καφές...

Πληροφορίες στα: 6993 706949 και 6936667755.

Εγκρίθηκε το έργο  αντιπλημμυρικής προστασίας για

την περιοχή της Αναβύσσου. 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των συλ-

λεκτήρων ομβρίων της Λεωφόρου Καραμανλή, της

οδού Κυριακοπούλου και της οδού Μικράς Ασίας,

καθώς και των συλλεκτήρων που συμβάλλουν σε

αυτές στην περιοχή της Αναβύσσου που εντάσσεται,

με την πρόσφατη πολεοδομική μελέτη, στη ζώνη

επέκτασης Α’ κατοικίας (από την οδό Κυριακοπούλου

έως την οδό Ανώνυμος – Συρίγα 93). 

Αντιπλημμυρική προστασία
στην Ανάβυσσο

Έγκριση της Νότιας

Επέκτασης Μαρκοπούλου

Καλό νέο για τα πολεοδομικά του Μαρκοπούλου

ήταν η αναγγελία της έγκρισης της Νότιας Επέκτα-

σης της Πόλης.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε το πολεοδομικό σχέδιο και

ο κανονισμός της πολεοδομικής ενότητας (ΠΕ) 5 και

τμήματος της πολεοδομικής ενότητας (ΠΕ) 3, στη

Νότια περιοχή του οικισμού Μαρκοπούλου, με τον

καθορισμό, οικοδομήσιμων χώρων, οδών πεζοδρό-

μων, κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου κα. 

Με τη δημοσίευση της εν λόγω έγκρισης στην Εφη-

μερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Αναγκαστικών

Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων, Αρ.

Φύλλου 180), ανοίγει ο δρόμος για την εντός σχε-

δίου οικοδομική αξιοποίηση της συγκεκριμένης πε-

ριοχής, που θα έχει πολλαπλά οφέλη για την τοπική

κοινωνία, την ανάπτυξη και το περιβάλλον.

6 χρόνια έμενε σαν εκρεμμότητα και τώρα που επε-

τεύχθη οι πολίτες θα πρέπει να περιμένουν άλλον

έναν χρόνο περίπου για το επόμενο στάδιο μέχρι την

ολοκλήρωση της διαδικασίας που είναι η Κύρωση της

Πράξης Εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδίου. 

Παράνομη διάθεση λυμάτων
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“Δημοκρατικό ατόπημα 

η κίνηση του Δημάρχου”

Οι παραπονούμενοι έστειλαν μάλιστα επιστολές

στις οποίες εξηγούν τους λόγους για τους οποίους

δεν δέχτηκαν να παρευρεθούν στην συνάντηση

αυτή. 

Συγκεκριμένα στην επιστολή

του ο Π. Χαϊκάλης δηλώνει

ότι χάρηκε πολύ όταν είδε

στην αρχή την πρόσκληση

όταν όμως διαπίστωσε ότι

δεν έχει προσκληθεί ο εκλεγ-

μένος βουλευτής της περιφε-

ρειας Ηλ. Κασιδιάρης δεν

θεώρησε δημοκρατικό και

σωστό να παραστεί και μέσω

του Δ/ντή του Πολιτικού του

Γραφείου Στ. Πετρόπουλου δήλωσε την άρνησή

του, δηλώνοντας ότι η κίνηση του Δημάρχου να

αποκλείσει επιλεκτικά κάποιον Βουλευτή, ήταν δη-

μοκρατικό ατοπημα. 

“Το θεώρησα μερική 

υφαρπαγή της υπογραφής μου”

Με ανοιχτή επιστολή προς τους συναδέλφους του

Δημάρχους ενημέρωσε για την δική του αποχή ο Σ.

Μεθενίτης αναφέροντας μάλιστα μέσα σε αυτήν ότι

είχε βάλει την υπογραφή του

στην πρόσκληση που εστάλη

προς Δημάρχους και Βουλευ-

τές με την προϋπόθεση ότι θα

προσκαλούνταν όλοι. Κάτι τέ-

τοιο όμως δεν έγινε και όπως

χαρακτηριστικά λέει, αυτό

ισοδυναμεί, με μερική υφαρ-

παγή της υπογραφής μου,

αφού είχα την ενημέρωση,

ότι θα προσκληθούν όλοι οι

Βουλευτές της περιοχής μας.

Μάλιστα είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Π.

Φιλίππου για να διαμαρτυρηθεί, όπου ο Δήμαρχος

Σαρωνικού του απάντησε ότι δεν θέλει να καλέσει

ανθρώπους που χτυπούν Βουλευτές και μάλιστα

γυναίκες και ότι εάν επιμένει στην συμμετοχή του,

να τον καλέσει εκείνος προσωπικά.

Τέλος απάντησε ο Δήμαρχος Σαρωνικού με προ-

σωπική επιστολή και στους δύο, ενημερώνοντάς

τους, για τα θέματα που συζητήθηκαν στην συνάν-

τηση και καλώντας τους εκ νέου να τα συζητήσουν

με όποια απ’ τα μέλη της Χρυσής Αυγής επιλέξουν

οι ίδιοι...

Επεισοδιακή η 1η συνάντηση 

Δημάρχων - Βουλευτών
Συνέχεια από τη σελ. 3

Συγκεκριμένα τόνισε πως θα πρέ-

πει άμεσα να ξεπεραστούν γρα-

φειοκρατικά εμπόδια, τα οποία

προκαλούν αγκυλώσεις με συνέ-

πεια να μην προχωρούν έργα και

μελέτες ακόμη και αν έχουν εξα-

σφαλιστεί οι οικονομικοί πόροι

από τους δήμους.

Εν συνεχεία αναφέρθηκε στο κλα-

σικό πλέον φαινόμενο να μεταφέ-

ρονται αρμοδιότητες στους

Δήμους «εν μια νυκτί», χωρίς

όμως να μεταφέρονται οι αντί-

στοιχοι οικονομικοί πόροι ή το

ανάλογο εργατικό δυναμικό, ανα-

φέροντας παραδειγματικά το θέμα

της μεταφοράς των μαθητών, τις

καθαρίστριες των σχολείων,

καθώς και με την διαδικασία απο-

γραφής και καταβολής των προ-

νοιακών επιδομάτων.

Τέλος σε γενικότερο πλαίσιο ο κος

Ζούτσος επισήμανε ότι θα πρέπει

οι πολίτες της Ανατολικής Αττικής

να πάψουν να αντιμετωπίζονται

σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας

και να δοθούν οριστικές λύσεις σε

ζητήματα που καθυστερούν εξαι-

τίας ασαφειών του νόμου, αορι-

στιών αρμοδιοτήτων και άλλων

παθογενειών της Δημόσιας Διοί-

κησης.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν οι:

Δήμαρχοι Διονύσου Γιάννης Καλαφα-

τέλης, Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης,

Λαυρεωτικής Κώστας Λεβαντής, Μα-

ραθώνα Ιορδάνης Λουίζος, Παιανίας

Δημήτρης Δάβαρης, Παλλήνης Θανά-

σης Ζούτσος, Ραφήνας – Πικερμίου

Γιώργος Χριστόπουλος, Σαρωνικού

Πέτρος Φιλίππου, Σπάτων – Αρτέμιδας

Χρήστος Μάρκου, Ωρωπού Γιάννης Οι-

κονομάκος, ενώ από το Δήμο Μαρκο-

πούλου παρών στη σύσκεψη ήταν ο

επικεφαλής παράταξης της αντιπολί-

τευσης Γιώργος Αδάμος. 

Από την πλευρά των βουλευτών πα-

ραβρέθηκαν οι 

βουλευτές της ΝΔ Γεωργία Μαρτίνου,

Γιώργος Βλάχος και Θανάσης Μπού-

ρας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης

Μητρόπουλος και Γιώργος Πάντζας, η

βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύη Χριστοφι-

λοπούλου, ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάν-

νης Γκιόκας, ο βουλευτής της

Δημοκρατικής Αριστεράς Βασίλης Οι-

κονόμου 

Η Περιφέρεια Αττικής, με ιδίους

πόρους και με τη διαδικασία Διε-

θνούς Διαγωνισμού,  συμμετέχει

στο πρόγραμμα για την καταπολέ-

μηση των κουνουπιών, με συνο-

λικό κόστος 533.860 ευρώ. 

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη

το βαθμό επικινδυνότητας, προχώ-

ρησε με απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής σε απευθείας ανάθεση

προγράμματος καταπολέμησης

κουνουπιών στο Μαραθώνα και

συγκεκριμένα στις περιοχές

Μπρέξιζα και Σχοινιά, στις αρχές

του Μαΐου 2012.

Κατά το μήνα Μάιο πραγματοποι-

ήθηκαν τρεις (3) επίγειοι ψεκασμοί

στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου

Μαραθώνα (Σχοινιάς, Μπρεξίζα)

και δύο (2) αεροψεκασμοί στην πε-

ριοχή του Σχοινιά. Οι αεροψεκα-

σμοί θα συνεχισθούν εις το εξής

κάθε Παρασκευή έως τις 10-08-

2012 στην ίδια περιοχή.

Επίσης από τις 17-07-2012 ξεκι-

νούν και οι επίγειοι ψεκασμοί σε

όλους τους Δήμους της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Ανατολικής Ατ-

τικής, σύμφωνα με το πρόγραμμα

και θα επαναλαμβάνονται μέχρι

της λήξης του προγράμματος στο

τέλος του 2012.

Οι ψεκασμοί θα πραγματοποι-

ηθούν στα σημεία που αναφέρον-

ται στη διακήρυξη, η οποία είναι

αναρτημένη στο διαδίκτυο με

αριθμό ΑΔΑ Β44Χ7Λ7-474.

Στην περίπτωση που οι πολίτες εν-

τοπίσουν πρόσθετα σημεία με στά-

σιμα νερά περιαστικά του Δήμου,

μπορούν να τα αναφέρουν στην

επιτροπή παρακολούθησης του

έργου στα τηλέφωνα 2132005253-

57,   FAX  2132005387

Υπενθυμίζεται ότι για το αστικό

περιβάλλον υπεύθυνος φορέας

για τη λήψη μέτρων είναι η Υπηρε-

σία εκάστου Δήμου σύμφωνα με

τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (πρό-

γραμμα Καλλικράτης). 

Ακολουθεί το πρόγραμμα των ψε-

κασμών (επίγειων και αεροψεκα-

σμών).

Περιφερειακής Ενότητας

Ανατ. Αττικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΠΙΓΕΙΩΝ 

ΨΕΚΑΣΜΩΝ

Δευτέρα    23-07

Αχαρναί –Διόνυσος

Τρίτη        24-07

Κορωπί

Βάρη –Βούλα-Βουλιαγμένη

Τετάρτη   25-07

Παλλήνη-Παιανία

ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ

27.07.2012 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΙΝΙΑ

03.08.2012 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΙΝΙΑ

10.08.2012 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΙΝΙΑ

Θα γίνει επιπλέον μία εφαρμογή

μερικές εβδομάδες αργότερα.

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών
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«Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος, ακουστής
Θαλέω πρώτος ετόλμησε την οικουμένην
εν πίνακι γράψαι».

(Ο Αναξίμανδρος από τη Μίλητο, ένας

μαθητής του Θαλή, ήταν ο πρώτος που

τόλμησε να σχεδιάσει την οικουμένη

επάνω σε πλάκα, μας πληροφορεί ο Αγα-

θήμερος ο Αλεξανδρινός γεωγράφος του

3ουμ.Χ. αιώνα, στο βιβλίο του: “Γεωγρα-

φίας Σκιαγραφίαι”Ι, 1 .)

Τρείς ήταν οι Μιλήσιοι φιλόσοφοι, που

πρώτοι τόλμησαν και  προσπάθησαν  να

απαλλάξουν την κοσμογονία από τις επι-

κρατούσες μυθικές  δοξασίες, οι οποίες

αναφέρονταν στην γένεση του κόσμου: ο

Θαλής, ο Αναξίμανδρος και ο Αναξιμένης. 

Σήμερα ο λόγος για τον Αναξίμανδρο, ο

οποίος θεωρείται , ο πρώτος από τους αρ-

χαίους Έλληνες  φιλοσόφους ο οποίος

“έγραφε” τις θεωρίες του  και τον ευρύ-

τερο  στοχασμό του. 

Με ύφος επιβλητικό, απλό και επιγραμ-

ματικό, διατύπωνε:

«Εξ ών δε η γένεσίς εστι τοίς ούσι, και
την φθοράν εις ταύτα γίγνεσθαι κατά
χρεών. Διδόναι γάρ αυτά δίκην  και τίσιν
αλλήλοις της αδικίας κατά την του χρό-
νου τάξιν».
Δηλαδή, εκείνα δε από τα οποία προέρ-

χεται η γένεση των όντων, υφίστανται

επίσης και την φθοράν. Διότι τα όντα πλη-

ρώνουν μεταξύ τους παράλληλα  την

ποινή  και την επανόρθωση της αδικίας

τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του χρό-

νου.

Κοντολογής, σαν να είμαστε όλοι αμαρ-

τωλοί και εξαγοράζομε τη γέννηση μας,

πρώτα με τη ζωή και μετά με το θάνατο.

Έτσι αποφάσισε και έπραξε η κοινή αν-

θρώπινη μοίρα ή καλύτερα η ειμαρμένη,

να εξοφλείται  το γραμμάτιο της ύπαρξης

μας με αναρίθμητους πόνους και θάνατο,

το γραμμάτιο ήτοι το πρωταρχικό

σφάλμα που υπογράφηκε  κατά  τη γέν-

νησή μας . Και αυτή η μοίρα δεν έχει μι-

λήσει μόνο για την ανθρώπινη ύπαρξη,

αλλά το ίδιο και για το νερό, τη θερμό-

τητα ή και το ψύχος και όλα τα γήινα

στοιχεία. 

Εύκολα λοιπόν βγαίνει  το συμπέρασμα,

ότι το κάθε παρεμβαλλόμενο στο δρόμο

του “γίγνεσθαι”, το  κάθε τι που από εδώ

και στο εξής κάνομε, αποσκοπεί στην

προσπάθεια της ένοχης χειραφέτησης

και απαγκίστρωσης από την ποινή του “αι-

ωνίου  Όντος”. Με δυό λόγια από την

ετυμηγορία  του   δημιουργού, που

όποιος και νάναι αυτός, δεν παύει να μας

κρατά υποχείριους με το φάσμα του θα-

νάτου,  όπως θυμοσοφικά καταλήγει ο

Νίτσε.  Και πάλι εν συμπεράσματι και

μέχρι κάποιας άλλης διαφορετικής έκβα-

σης της υπάρχουσας γνώσης, ό,τιδήποτε

γεννήθηκε, μοιραία, θα ακολουθεί τον

δρόμο της εξαφάνισης. Αυτή είναι δυ-

στυχώς, η στυγνή πραγματικότητα. 

Και ο Αναξίμανρος συνεχίζει: «Το οποι-

οδήποτε “όν”, το οποίο όμως φέρει και

κατέχει  ορισμένες ποιότητες ένοχα

λόγω του σφάλματος της γέννησής του,

δεν θα μπορούσε με κανένα τρόπο να

είναι η πραγματική και η αληθινή αρχή, η

αφετηρία των όντων. Το αληθινό  γενεσι-

ουργό ‘Ον, δεν είναι δυνατόν να έχει τέ-

τοιες ποιοτικές ιδιότητες φθοράς, αλλιώς

και αυτό θα γεννιόταν και κατά συνέπεια

θα υφίστατο τους κανόνες του εξαφανι-

σμού. 

Αυτό το “πρωταρχικό Όν” το αληθινό, το

άμορφο, το άφθαρτο, σε αυτό που όλα τα

φθαρτά, όταν εξαφανιστούν ξαναγυρί-

ζουν κοντά του, ήτοι στον δημιουργό των

πάντων, πρέπει να είναι το “Άπειρον”. Το

“Απειρον” απηλλαγμένο από τη φθορά,

δεσπόζει του γίγνεσθαι, γιατί είναι αθά-

νατο με την αιωνιότητα εξασφαλι-

σμένη… Είναι το “Οντως Ον” το αληθινό,

το πραγματικό καθ΄ εαυτό ανώτατο Ον.

Δεν έχει καμιά ποιότητα, η οποία  να μοι-

άζει με τον κόσμο του “γίγνεσθαι”, δη-

λαδή με τον ανθρώπινο κόσμο, γι’ αυτό

και είναι η αρχή των πάντων. Κάποιος δια-

βάζοντας αυτές τις γραμμές, εξ αυτών

συμπεραίνει, ότι ίσως και να πιθανολο-

γείται αλληγορικά το “Θείον”.  

Αλλά ποιά είναι η αφετηρία του και από

πού ξεκινά και πώς  λειτουργεί αυτό το

γίγνεσθαι, αυτή  η αέναη και αδιάκοπη

γέννηση της κίνησης των πάντων; Και

αυτό το “γίγνεσθαι”, αυτό που συνέχεια

γεννιέται ζεί και πεθαίνει, γιατί να μην

έχει δικαίωμα για μια ζωή, χωρίς φθορά

και αφανισμό;

Εντυπωσιάζεται κανείς από το βάθος των

ερωτημάτων αυτών, που  μας έρχονται

από τον αρχαίο φιλόσοφο. Η σκέψη του

Αναξίμανδρου πετά, διαπερνώντας αν-

θρώπινες  ιδεολογικές θέσεις και δοξα-

σίες. Προκλητικά  και επιτακτικά αναζητεί

με πόνο τα δικαιώματα της λύτρωσης με

τα ερωτήματα. Ποιός  λοιπόν είναι ο

λόγος και η αξία της ύπαρξής μας;

Μήπως πεθαίνομε και εξαφανιζόμαστε

γιατί δεν έχομε καμιά αξία;  

O Αναξίμανδρος (611-545 π.Χ. ήταν γιός

του Πραξιάδου, και φίλος του Θαλή.

Είναι ο πρώτος που με την πολλαπλή

συγγραφή του “Περί Φύσεως”, “Περί
απλανών Αστέρων”, “Περί Σφαίρας και Γε-
ωμετρίας” ασχολήθηκε πρώτος με το κο-

σμολογικό πρόβλημα. Έκανε γνωστή

«την οικουμένην επί πίνακι γράψαι». Πί-

στευε ότι υπάρχουν  κόσμοι  αναρίθμητοι,

διαδοχικοί όμως και όχι συνυπάρχοντες.

Πίσω δε από την πολλαπλότητα των αι-

σθητών φαινομένων, υποκρύπτεται  μια

αρχέγονος ουσία, αυτό που  προανέφερα

το “Απειρον” στοιχείον. Δεν είναι όμως

σαφές το τι εννοούσε  με το  “Άπειρον”.

Μήπως το απεριόριστο του χώρου; Ίσως

όμως, ότι η αυτή πρωταρχική ουσία είναι

απέραντη όσον αφορά την έκτασή της,

για αυτό και περικλείει και γεννά όλα τα

πράγματα. Ίσως  όμως όπως ερμηνεύει ο

Αριστοτέλης, εννοούσε, μια  υπάρχουσα

ενδιάμεση ουσία, που εδράζεται ανάμεσα

στα αντίθετα στοιχεία π.χ. φωτιά και

αέρα  ή αέρα και νερό, δρώντας καταλυ-

τικά. Πάλι ο Αριστοτέλης για την έννοια

του “Απείρου”, τονίζει το “γενικώς” απε-

ριόριστον, το οποίο δεν είναι ανάγκη να

υποπίπτει στα αισθητήριά μας , το οποίο

δεν είναι αισθητό, δηλαδή δεν το κατα-

λαβαίνομε. «Ούτε γαρ αναγκαίο ενεργεία
άπειρον είναι σώμα αισθητόν». Το

‘Απειρο υπάρχει δίπλα στα αντιμαχόμενα

φθαρτά, αποτρέπει την ολική τους εξα-

φάνιση και τα αναπαράγει. «Του δε Απεί-

ρου ουκ έστι αρχή, αλλά αυτή των άλλων

δοκεί και περιέχει άπαντα και πάντα κυ-

βερνάν ώσπερ φησίν ο Αναξίμανδρος και

οι άλλοι φυσιολόγοι» (Αριστοτέλης, Περί

Ουρανού). Ο Αναξίμανδρος προσέτι

ασχολήθηκε με την αστρονομία και  θεω-

ρείται πρώτος με το πρόβλημα της κο-

σμογονίας. Μας  λέγει ότι αυτή άρχισε,

όταν διαχωρίστηκε το ζεστό από το κρύο.

Τότε σε ανύποπτο χρόνο, στον απέραντο

κόσμο άρχισε να σχηματίζεται μια πύρινη

σφαίρα, η οποία μέσα της  περιέκλειε μια

ψυχρή  και υγρή μάζα.  Προοδευτικά με

το χρόνο αυτή η μάζα στερεοποιήθηκε.

Το σκληρό της περιφερικό περίβλημα,

διαρρήχθηκε, εξακοντίστηκε και σχημά-

τισε τα άστρα, τον ήλιο και τη σελήνη.

Πρώτος  ο Αναξίμανδρος μας είπε, ότι η

σελήνη δεν έχει δικό της φως, είναι

άστρο ετερόφωτο και φωτίζεται από τον

ήλιο.

Ο ήλιος δεν είναι μικρότερος σε μέγε-

θος από τη γη και η μάζα του είναι διά-

πυρος. Κάποτε όλη η γη ήταν μια

θάλασσα. Από την ιλύ της θάλασσας

γεννήθηκαν τα πρώτα  ζώα. Ο ήλιος ο

δυνατός αποξήρανε τη θάλασσα σε

πολλά μέρη και  φάνηκε η στεριά. Τότε

στα θαλάσσια ζώα καθώς ξαφνικά βρέθη-

καν στη στεριά και κάτω από τον καυτό

ήλιο, το δέρμα τους ξεράθηκε, διαρρή-

χτηκε και άρχισε να βγάζει μηχανισμούς

όπως πόδια και λοιπά αναγκαία όργανα,

τα οποία θα τους έδιναν τη δυνατότητα

μιας χερσαίας επιβίωσης. Από αυτά τα τε-

λευταία ζώα εξελίχθηκε και ο άνθρωπος. 

Ο Αναξίμανδρος ακόμα εφεύρε τους δεί-

κτες, επάνω στα ηλιακά ωρολόγια. Τα

ωρολόγια του, μερικά ήταν τοίχου, έδει-

χναν συνάμα “τα ηλιοστάσια” και επεσή-

μαιναν τις “ισημερίες”.  Φτιάχνοντας δε

τον χάρτη της γης, προσδιόρισε την πε-

ρίμετρο της ξηράς, τα όρια της θαλάσσης

και όλα αυτά σε μια ολοκληρωμένη υδρό-

γειο σφαίρα. 

Εν κατακλείδι ο Αναξίμανδρος, είναι ο

πρώτος που εισήγαγε την έννοια του

“Απείρου” αλλά και του υπερβατού. Δια-

τύπωσε τη δική του θεωρία της δημιουρ-

γίας του σύμπαντος, αλλά και  μας

παρουσίασε και τη δική του θέση στη θε-

ωρία της βιολογικής εξέλιξης.

Τελικά ο Αναξίμανδρος εγράφη πρώτος

διαχρονικά  στην κορυφή του αέναου

αγώνα του ανθρώπου, να λυτρωθεί από

τα φαντάσματα που κυριαρχούν στη θε-

ώρηση του κόσμου.

Αυτά που για  εκείνους, οι οποίοι όταν

ακούν να γίνεται λόγος  για  αρχαία ελ-

ληνική φιλοσοφία και γραμματεία, αφή-

νουν να τους ξεφύγει διακριτικά, εκείνο

το αδιόρατο χαμόγελο μιας ανόητης συγ-

κατάβασης. Από  ξύλινα σύγχρονα ναρκι-

σιστικά μοντέλα όμως, τι να περιμένει

κανείς. Πνεύμα ή διανόηση;  
γιάννης κορναράκης του μάνθου

_______________

Βοηθήματα 

Διογένους Λαέρτιου: ‘’Βίοι Φιλοσόφων’ Εκδ. Γεωργιάδη 

Φρ. Νίτσε:  ‘’Η Γέννηση της Φιλοσοφίας’’ Εκδ. Κο-

ρόντζη 

Λεξικό Αρχαίου κόσμου Εκδ. Δομή 

‘’ A.Bogomolov: ‘’Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας’’

Εκδ Ειρμός

Kirk, Raven, Schofileld‘’Οι Προσωκρατικοί Φιλόσο-

φοι ‘ ΜΙΕΤ

Ν. Λούβαρη: ‘’ Ιστορία της Φιλοσοφίας ‘ Εκδ. Ελευ-

θερουδάκη

Υστερόγραφο: ενθέρμως σας συνιστώ σχετικώς και

άσχετα με τον εν λόγω φιλόσοφο το βιβλίο του ποι-

ητή Γιώργου Μαρινάκη σαν ενημερωτικό συγκριτικό

βοήθημα. Θα το απoλαύσετε, αν φυσικά  σας αρέσει

η καλή ποίηση. 

Αναξίμανδρος  Πραξιάδου, ο Μιλήσιος
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Άντε λοιπόν και πούλησες του σκοτωμού το καλό αυτοκί-

νητο που είχες και που για να ξεχρεώσεις τις δόσεις του

είχες φτύσει αίμα. Πήρες ένα μεταχειρισμένο κουβά μι-

κρότερου κυβισμού, να στα τρώει κάθε τρεις και λίγο το

συνεργείο κι όταν αποφασίζεις προσπέραση, να θυμάσαι

κείνο το προγονικό «βάστα Τούρκε να γεμίσω». Κάτι χω-

ραφάκια στο χωριό, ποτισμένα με ποτάμια ιδρώτα των γο-

νιών σου και των γονιών τους, πάνε κι αυτά, τα σκότωσες.

Πώς τη βλέπεις τη δουλειά; Εκείνα τα βαφτιστικά σταυ-

ρουδάκια των παιδιών, να πάνε να κάνουν παρέα με τ’

άλλα τα χρυσαφικά στο ενεχυροδανειστήριο; Γράφτα και

κλάφτα, που λέμε. Αλλιώς πως θα επαληθευτούν τα μα-

θηματικά του Γιωργάκη, του Βαγγελάκη και του Αντω-

νάκη; Βγάζεις 1.000 και χρωστάς στο κράτος 2.000 κάθε

μήνα αλήτη. «Αγαπούλα πούλα».

Όμως, πάνω απ’ όλα είσαι νομοταγής πολίτης εσύ. Φιλή-

συχος και σοβαρός άνθρωπος. Ενημερώνεσαι από το

Μέγκα, τον Αντένα, τον Σκάϊ και τη ΝΕΤ. Ψηφίζεις

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ. Είσαι υπεύθυνος πολίτης εσύ. Βρε να

δεις πως τους λέγαμε παλιά κάτι τέτοιους «υπεύθυνους»;

Είναι κι αυτή η λογοκρισία της Άννας Βενετσάνου και δεν

μπορώ να την πω τη λέξη που μού ‘ρχεται, αχ!

Λέμε «καλημέρα», σε ρωτάω «τι κάνει το παιδί; βρήκε
δουλειά;» και μ’ απαντάς «αχ ναι το πουλάκι μου, θα
πάει στην Αγγλία. Ευχή και κατάρα τού δίνω να μην ξα-
ναγυρίσει σ’ αυτή την κωλοχώρα. Έξω από δω κι όπου
νά ‘ναι. Να σωθεί, να σωθεί». Να σωθεί από σένα δη-

λαδή. Γιατί σε όλα αυτά που τώρα ζούμε, εσύ έστρωνες

το χαλί τόσα χρόνια, με την κουτοπονηριά, τον ωχα-

δερφισμό, το βόλεμά σου και την αθεράπευτη πολιτική

μυωπία σου. Φρόντισες μάλιστα να μη μάθουν τα παιδιά

σου, ότι Ελλάδα δεν είναι η δική σου ραγιαδίστικη κα-

κομοιριά. Φρόντισες καλά να τα μάθεις ότι η ζωή είναι

για τους καταφερτζήδες, τους ημέτερους γυμνοσά-

λιαγκες της εκάστοτε εξουσίας, για τους πονηρούς και

τους αετονύχηδες. Οι άλλοι; Ας πεθάνουν. Είσαι ανε-

ξάρτητο πνεύμα εσύ, εκσυγχρονισμένος κι ελεύθερα

σκεπτόμενος άνθρωπος κι ως γνωστόν στην Ελλάδα

όλοι οι εκσυγχρονισμένοι κι ελεύθερα σκεπτόμενοι άν-

θρωποι ψηφίζουν ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ.

Πατρίδες και θρησκείες, αξίες και ιδανικά και παραδό-

σεις. Μακακίες! Γνήσιε συνεχιστή εσύ του κατοχικού

μαυραγορίτη, κάπου τ’ άκουσες το τραγουδάκι του

εκείνο το χαρωπό και σ’ άρεσε μπαγάσα. «Που πεθαίνει
ο βλάκας; Στον πόλεμο. Που πλουτίζει ο έξυπνος; Στον
πόλεμο» (και στην Κατοχή, βεβαίως βεβαίως, που έλεγε

και ο αλησμόνητος Τσαγανέας). Έλα όμως τώρα, που

όλα αυτά που ψήφιζες και ψηφίζεις, γυρίσανε και βα-

ράνε και τη δική σου κεφάλα. Λέω «όλα αυτά» και όχι

«όλοι αυτοί» επειδή τα σκ..., όπως τους έχει αποκαλέσει

παλαιότερα ο Χάρυ Κλυν, είναι γένους ουδετέρου στη

γραμματική μας.

Έξυπνε άνθρωπε, εκσυγχρονιστή! Μήπως κατάλαβες

τώρα τι έκανες που δεν πήγαινες τα παιδιά στην εκκλη-

σία; Αυτά είναι για τις «θεούσες», έτσι πάνσοφε; Με

ποιά ψυχή να κάτσει το παιδί σου στην Ελλάδα και να

πολεμήσει για να μην τού την κλέψουν; Με τη δική σου

ψυχή; Που την έχεις; Στην τσέπη σου ή στο τηλε-κον-

τρόλ; Πόση Ελλάδα φρόντισες να φυτέψεις στην ψυχή

των παιδιών σου; Προφανώς όση έχεις κι εσύ. Μηδέν.

Οπότε μηδέν από μηδέν ίσον μηδέν.

Σκύψε ραγιά, σκύψε κι άλλο. Προσκύνα τους «υπεύ-

θυνε» πολίτη. Όταν κοψομεσιαζόσουν για την εύνοια

των πράσινων και μπλε Τσοχατζόπουλων, ήσουν ευτυ-

χισμένος. Τώρα πάνσοφε; Η γερμανική δικαιοσύνη έχει

από καιρό δώσει στη δημοσιότητα τη λίστα Χριστοφο-

ράκου. Κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο. Διάβασε και θα

φρίξεις. Αυτούς ψήφισες και πάλι ρεαλιστή. Τους ίδιους

ακριβώς. Μα καλά, είναι δυνατόν να περιμένεις ότι αυτοί

θα σώσουν την Ελλάδα; Οι ίδιοι που την έφεραν εδώ;

Δεν βλέπεις ότι με το αζημίωτο είναι, εδώ και 30 του-

λάχιστον χρόνια, σε διατεταγμένη υπηρεσία υποδού-

λωσης της χώρας; Τσανακογλείφτες είναι, μόνο που η

δική τους η τσανάκα ήταν πάντα πολύ μεγάλη και γε-

μάτη από δωράκια εκατομμυρίων, ενώ η δική σου είχε

πάντα ψίχουλα έρμε και τώρα δεν τά ‘χει ούτε αυτά.

Πόσα ακόμα είναι διατεθειμμένη να δεχτεί η ράχη σου,

για να μην πω κάτι άλλο; Δηλαδή αν αύριο-μεθαύριο σού

πούνε ότι «η σωτηρία της πατρίδας» απαιτεί να τούς

στείλεις την κόρη σου το βράδυ, θα την στείλεις; Ήδη

στο λένε απέξω-απέξω, δεν το βλέπεις; Μιά Ελλάδα με

βιοτικό επίπεδο Βουλγαρίας και Ρουμανίας θα έχει όλα

τα γνωρίσματα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Κάτι

θα έμαθες τότε που πήγαινες για ειδικό τουρισμό εκεί,

ατακτούλη.

Θα σε πεθάνουν κι εσένα δεν θα τη γλιτώσεις, η Ιστορία

εκδικείται όσους περιφρονούν τα διδάγματά της. Και ξέ-

ρεις τι θάνατος θα είναι; Της ξεφτίλας. Με τη σφαίρα

στην πλάτη κακομοίρη, καθώς θα τρέχεις να σωθείς

...από τον εαυτό σου «υπεύθυνε πολίτη».

Γειά σου «υπεύθυνε» πολίτη!
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Τώρα  που  ο  λαός  εκφράστηκε  στις  πρόσφατες  εκλογές

του  Ιουνίου  και  έχουμε  κυβέρνηση  συνεργασίας  (γεγονός

αξιοσημείωτο  για  τα  ελληνικά  πολιτικά  δεδομένα),  είναι

ώρα  να  πέσουν  οι  τόνοι  της  προεκλογικής  περιόδου  και

να  συνδράμουμε,  όλοι  μαζί  και  ο  καθένας  με  τον  τρόπο

του, στην  εθνική  προσπάθεια  για  την    ανάκαμψη  και  ανα-

συγκρότηση  της  χώρας,  μακριά  από  ακραίες  συμπεριφο-

ρές,  λαϊκισμούς  και  διχαστικά  διλήμματα.  Τώρα  είναι  η

ώρα  της  ευθύνης  και  των  πραγματικών  πατριωτών,  που  θέ-

τουν  το  εθνικό  συμφέρον  πάνω από οποιοδήποτε προσω-

πικό,  κομματικό  ή  συντεχνιακό  συμφέρον  και  πάνω  από

οποιεσδήποτε  ιδεοληψίες  ή  μικροπολιτικές  διαφορές  του

παρελθόντος.

Πιστεύουμε  ακράδαντα  ότι  η  μεγάλη  κρίση  που  αντιμετω-

πίζει  η  πατρίδα  μας  αποτελεί,  ταυτόχρονα,  μοναδική  ευ-

καιρία  για  να  αφυπνιστούμε  ως  έθνος  και  να

αποφασίσουμε,  επιτέλους,  να  αλλάξουμε  δομές  και  νοο-

τροπίες  που  μας  έφεραν  στο  «σημείο  μηδέν».  Συγκεκρι-

μένα,  θεωρούμε  ότι  η  προσπάθεια  για  την  ανάκαμψη –

ανασυγκρότηση  της  χώρας  πρέπει  να  περιέχει  τα  εξής

τέσσερα  βασικά  στοιχεία:

(1)  Εθνική  συνεννόηση,  βασισμένη  σε  εποικοδομητικό  διά-

λογο,  σε  όλα  τα  επίπεδα  του  πολιτικού  μας  συστήματος

και  της  ευρύτερης  κοινωνίας,  με  έμφαση  στην  αναζήτηση

όλων  εκείνων  των  στοιχείων  που  μας  ενώνουν  ως  Έλλη-

νες  και  ως  κοινωνία. Προφανώς, το παράδειγμα  οφείλει  να

το  δώσει  πρώτη  η  νέα  Βουλή  των  Ελλήνων,  η  οποία,  για

το   καλό  της  χώρας,  πρέπει  να  απαλλαγεί  από  παλαι-

οκομματικές  συνήθειες  και  πρακτικές.  

(2)  Προγράμματα  που  εξασφαλίζουν  την  κοινωνική  συ-

νοχή,  τόσο  σε  εθνικό  όσο  και  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο.  Δεν

νοείται  εθνική  ανάκαμψη  με  ανεργία  23%  και  το  ένα  τρίτο

του  πληθυσμού  κάτω  από  το  όριο  της  φτώχειας,  ούτε  νο-

είται  «Ευρωπαϊκή  Ένωση»  με  κάποια  από  τα  μέλη  της

στο  χείλος  της  ανθρωπιστικής καταστροφής. Επομένως,

είναι  απολύτως  απαραίτητο,  προγράμματα  και  δράσεις  που

αποσκοπούν  στη  δημοσιονομική  εξυγίανση  των  κρατών

μελών  να  συνοδεύονται  από  προγράμματα  και  δράσεις

που  αποσκοπούν  στην  κοινωνική  συνοχή,  τόσο  σε  επίπεδο

χωρών  όσο  και  σε  επίπεδο  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

(3)  Ένα  ολοκληρωμένο  σχέδιο  εθνικής  ανάκαμψης  και  ανα-

συγκρότησης  της  χώρας  (Ελλάδα 2020),  το  οποίο,  πέρα

από  τις  άμεσες  ενέργειες  που  απαιτούνται  για  να  απο-

φύγουμε  την  οικονομική  και  κοινωνική  καταστροφή,  θα  πε-

ριέχει:  ένα  εθνικό  όραμα  που  μπορεί  να  εμπνεύσει  όλους

τους  Έλληνες,  συγκεκριμένους  στόχους  για  όλους  τους

τομείς  δραστηριότητας  και  ξεκάθαρο  οδικό  χάρτη  για  το

πως  μπορούμε  να  τους  πετύχουμε.  

(4)  Διαρθρωτικές  αλλαγές  παντού,  εδώ  και τώρα!  Χωρίς

αυτές,  οποιαδήποτε  προσπάθεια  για  βιώσιμη  έξοδο  από

την  κρίση  είναι  καταδικασμένη  σε  αποτυχία,  ακόμη  και  αν

μας  χάριζαν  το  σύνολο  του  χρέους,  μια  και  θα  εξακο-

λουθούσαμε  να  παράγουμε  πρωτογενή  ελλείμματα.  Η  έμ-

φαση  των  μεταρρυθμίσεων  θα  πρέπει  να  δοθεί  εκεί  όπου

παρουσιάζονται  τα  μεγαλύτερα  προβλήματα,  όπως:

-  Στην  εξυγίανση  του  πολιτικού  μας  συστήματος,  με  πρω-

ταρχικό  στόχο  την  αποδέσμευσή  του  από  τα  γνωστά  πε-

λατειακά  χαρακτηριστικά.  Συγκεκριμένα,  προτείνεται  η  υιο-

θέτηση  μικτού  συστήματος  εκλογής  βουλευτών  (λίστα /

σταυρός  προτίμησης),  η  δραστική  μείωση  του  αριθμού

τους  και  η  θέσπιση  χρονικού  ορίου  θητείας,  η  κατάργηση

βουλευτικών  προνομίων  που  προκαλούν  το  δημόσιο  αί-

σθημα  και,  βέβαια,  η  κατάργηση  της  βουλευτικής  ασυλίας.

Επίσης,  προτείνεται  δικαίωμα  αναπομπής  των  ψηφισθέντων

νόμων,  είτε  από  μια Άνω  Βουλή,  είτε  από  τον  Πρόεδρο

της  Δημοκρατίας,  είτε  από  κάποιο  άλλο  θεσμικό  όργανο.  

-  Στον  πλήρη  διαχωρισμό  των  τριών  εξουσιών  (Νομοθετι-

κής,  Εκτελεστικής,  Δικαστικής),  με  την  καθιέρωση  του

ασυμβίβαστου  της  ιδιότητας  του  υπουργού  με  εκείνης  του

βουλευτή  και  με  την  πλήρη  ανεξαρτητοποίηση  της  δι-

καιοσύνης  από  την  εκτελεστική  εξουσία.

-  Στην  κατά  προτεραιότητα  αναβάθμιση  της  λειτουργίας  της

δικαιοσύνης,  με  κύριο  στόχο  τη  δραστική  μείωση  των  μα-

κροχρόνιων  καθυστερήσεων  στην  εκδίκαση  των  υποθέσεων.

-  Στην  καταπολέμηση  της  διαπλοκής  και  της  διαφθοράς  στο

δημόσιο  βίο,  με  την  αυστηρή  εφαρμογή  κανόνων  διαφάνειας

σε  όλα  τα  επίπεδα  και  με  τη  θέσπιση  υποχρεωτικού  «πόθεν

έσχες»  για  όλα  τα  δημόσια  πρόσωπα  που  διαχειρίζονται  δη-

μόσιο  χρήμα  ή  παίρνουν  αποφάσεις  για  τη  διάθεσή  του,  με

ουσιαστικό  έλεγχο  από  ανεξάρτητα  όργανα,   με  αναδρομική

ισχύ  και  με  ρήτρα  δήμευσης  περιουσιακών  στοιχείων  που

δεν  μπορούν  να  δικαιολογηθούν.

-  Στη  ριζική  αναμόρφωση – αναδιάρθρωση  της  δημόσιας

διοίκησης  και  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα,  με  την  κα-

τάργηση  ή  συγχώνευση  φορέων,  όπου  επιβάλλεται, την

εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης  και  τη  θέ-

σπιση  θέσεων  μονίμων  υφυπουργών  ή  γενικών  γραμμα-

τέων  υπουργείων.  

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

www.enosipolitonvoulas.blogspot.com             

Ώρες  Ευθύνης:  το  τετράπτυχο  για  μια

βιώσιμη  έξοδο  από  την  κρίση
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η εβδομάδα με την

υψηλότερη θερμοκρασία του καλοκαιριού και όσοι

δεν κατάφεραν να αποδράσουν κατέφυγαν σε συν-

τριβάνια ή δούλεψαν στο φουλ τα aircondition. Εξ’ ού

και οι διακοπές ρεύματος, αφού το σύστημα της ΔΕΗ

υπερφορτώθηκε και δεν άντεξε.

Ο υδράργυρος έφτασε τους 42 βαθμούς Κελσίου,

στις πόλεις (Αθήνα, Σπάρτη, Λάρισα) ενώ στα νησιά

του Ιουνίου, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη τα επί-

πεδα της θερμοκρασίας ήταν λίγο χαμηλότερα.

Πώς να αντιμετωπίσετε 

τη ζέστη

Υπάρχουν άνθρωποι που αντέχουν περισσότερο το

κρύο, οι χειμερινοί τύποι και οι άλλοι που αντέχουν

περισσότερο τη ζέστη, οι καλοκαιρινοί τύποι. Εγώ

ανήκω στην δεύτερη κατηγορία. 

Αν όμως εσείς ανήκετε στην πρώτη και δεν αντέχετε

τις θερμοκρασίες, που αγγίζουν οι μέρες αυτές ακο-

λουθήστε μερικές συμβουλές για να περάσετε την

ζέστη όσο πιο ...δροσερά γίνεται.

Προτιμήστε τα ανοιχτόχρωμα χρώματα και ντυθείτε

ελαφρά. 

Προτιμήστε δροσερούς χώρους και χρησιμοποιήστε

κλιματιστικά και ανεμιστήρες. 

Αποφύγετε να κυκλοφορείτε τις καυτές ώρες μεταξύ

12:00 - 16:00, αλλά αν κυκλοφορήσετε μην ξεχάσετε

να βάλετε καπέλο και γυαλιά ηλίου. 

Οι γυναίκες αποφύγετε το μακιγιάζ, γιατί αυτό φρά-

ζει τους πόρους του δέρματος και ζεστένεστε περισ-

σότερο.

Αν πάλι τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει αποτέλε-

σμα, φουσκώστε μια παιδική πισίνα στο μπαλκόνι σας

και “βγάλτε” την εκεί μέσα. 

Όταν ο υδράργυρος 

αγγίζει τους 40
ο

C

Δεν είναι η ζέστη που

έκανε τους Ναπολιτά-

νους να πετάξουν τα

ρούχα τους, αλλά η οικο-

νομική ανέχεια στην

οποία βρίσκονται και

μπαίνουν όλο και πιο

βαθιά. 

Εισέβαλε λοιπόν ομάδα

Ιταλών, γνωστοί για το

μεσογειακό τους ταπε-

ραμέντο - γυμνοί σε τρά-

πεζες και εφορίες!

“Δεν θα μας αφήσετε με
τα σώβρακα! Εμείς το
χρέος δεν το πληρώ-
νουμε  (Non ci lascerete
in mutande! Noi il debito
non lo paghiamo!) ήταν

το σύνθημά τους και το

έδωσαν όσο πιο παρα-

στατικά γίνεται.

Η φωτογραφία είναι από

την εισβολή στην τρά-

πεζα BNL της Νάπολης

που μπλοκαρίστηκε για

περισσότερες από τρεις

ώρες...

Πετάς τα ρούχα σου ψηλά, 

γυμνός μεσ’ στην αγανάκτησή σου

� ....δεν είναι περίεργο που ο Θεός μιλάει με τους

Εβραίους καμιά 300αριά φορές στην Βίβλο, αλλά

ούτε μια φορά δεν τους προειδοποιεί για τους Ναζί

?????

� Η εκκλησία δεν αποδέχεται την ύπαρξη του μποζο-

νίου Higgs διότι αποτελεί αποκύημα φαντασίας κι όχι

εμπεριστατωμένης έρευνας, όπως ο κρίνος!

Το γνωστό συγκρότημα

APURIMAC με τον Daniel

Armando, Αργεντίνο

στην καταγωγή, που έχει

ζήσει όμως πολλά χρόνια

στην Ελλάδα, δημιούρ-

γησε ένα τραγούδι μονα-

δικό στο είδος του, διότι

ναι μεν είναι ισπανό-

φωνο, χρησιμοποιεί

όμως ελληνικές λέξεις! 

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει

σε συνέντευξή του ότι

κάποτε στην Κούβα,

έπεσε στα χέρια του ένα

βιβλίο με τίτλο “Οι 17.000
ελληνικές λέξεις στην
Ισπανική γλώσσα” κι ήταν

αυτό αφορμή να δημι-

ουργήσει αυτό το τρα-

γούδι για να περιγράψει

την πολιτικο-οικονομικο-

κοινωνική κατάσταση

που περνάει η χώρα μας

με την εμπειρία του ως

Αργεντίνος και τονίζει

ιδιαίτερα ότι δεν βλέπει

καμμία διαφορά από την

δική τους κρίση. Βλέπει

όμως τους Έλληνες πιο

κοιμισμένους απ’ ότι

ήταν οι Αργεντίνοι... 

Θέλοντας μέσα από την

τέχνη του να μας “ταρα-

κουνήσει” μας τραγου-

δάνε μαζί με την Έλλη

Πασπαλά το “Τελευταίο
μου ταγκό στην Αθήνα”. 
Και γιατί το τελευταίο

μας ταγκό; Γιατί αν δεν

ξυπνήσουμε και δεν αντι-

δράσουμε σαν άνθρωποι

άμεσα, τότε δεν θα

υπάρξει άλλη ευκαιρία να

τραγουδήσουμε και να

χορέψουμε ένα ταγκό

ακόμα...

Ση μ α ν τ ι κ έ ς

μειώσεις στις

χρεώσεις των

κλήσεων προς

τα κινητά τηλέ-

φωνα από όλα τα δίκτυα ανα-

μένεται να φέρουν τα νέα

τέλη τερματισμού των κλή-

σεων στα δίκτυα κινητής τηλε-

φωνίας που φτάνουν έως και

το 80% μέχρι το 2012, αποφά-

σισε η Εθνική Επιτροπή

Τηλ/ιών και Ταχυ-

δρομείων.

Ενοπλος πυ-

ροβόλησε

και σκότωσε τουλάχιστον

14 άτομα και τραυμάτισε

άλλα 50 σε κινηματογράφο

του Κολοράντο, στις ΗΠΑ,

στην πρεμιέρα του έργου

Μπάτμαν. 

Η αιτία της επίθεσης και η

ταυτότητα του επιτιθέμε-

νου είναι ακόμα άγνωστες. 

Ένα ισπανόφωνο τραγούδι γραμμένο 

στα ...Ελληνικά
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Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στη Βουλή την παραχώρηση

σε επενδυτές του θαλάσσιου μετώπου της Αττικής,  από το

Φάληρο μέχρι το Σούνιο.

Με σχεδόν διθυραμβικούς τόνους, τόσο ο κ. Σαμαράς όσο και

οι αρμόδιοι υπουργοί, δηλώνουν και στη Βουλή και στα μέσα

ενημέρωσης ότι έχουν έτοιμο σχέδιο για να μετατρέψουν το πα-

ραλιακό μέτωπο από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο σε …Ελληνική

Ριβιέρα!!!  Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα πάντα με την κυβέρνηση,

θα έχει στην κορυφή του την αξιοποίηση των 6.000 στρεμμάτων

του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού  και η υλοποίησή του θα

αναταθεί σε «εξειδικευμένους επενδυτές», σε ένα Επενδυτικό

Σχήμα Ειδικού Σκοπού (SPV) όπως το ονομάζουν και προβλέπει

τεράστια ξενοδοχειακά συγκροτήματα, μαρίνες, συνεδριακά

κέντρα, γήπεδα γκόλφ, εμπορικά κέντρα κα.

Η σημερινή κατάσταση

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι επιδίωξή της είναι να βάλει

τάξη στη σημερινή άναρχη κατάσταση, ελπίζοντας ότι μπο-

ρεί να αλλάξει το σκηνικό πολεοδομικής παρανομίας της

οικιστικής αναρχίας, της προχειρότητας και της αισχρο-

κέρδειας που επικρατεί στο παραλιακό μέτωπο. Αποκρύ-

πτει όμως επιμελώς ότι η κατάσταση αυτή είναι

αποτέλεσμα της πολιτικής που εφάρμοσαν τα 20 τελευταία

χρόνια τα δύο κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ), που σήμερα συγκυ-

βερνούν. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι το ότι το

μεγαλύτερο μέρος της παραλίας έχει παραχωρηθεί σε ιδιώ-

τες-τις περισσότερες φορές παράνομα - για νυχτερινά κέν-

τρα, ταβέρνες, καφετέριες, μπαρ, οργανωμένες πλαζ και

άλλες εγκαταστάσεις παραβιάζοντας τη νομοθεσία και το

Σύνταγμα σύμφωνα με τα οποία οι παραλίες είναι δημόσια

περιουσία στερώντας από εκατομμύρια πολίτες, ιδιαίτερα

στις σημερινές συνθήκες κρίσης, το στοιχειώδες δικαίωμα

για δωρεάν κολύμβηση. Αποτέλεσμα της αντικοινωνικής

συμπεριφοράς των σημερινών «επενδυτών», ιδιαίτερα των

πλαζ και των νυχτερινών κέντρων, είναι εκτός από την αι-

σχροκέρδεια και οι τόνοι  ποικίλων σκουπιδιών που παρά-

γουν και ιδιαίτερα η αδιαφορία για την ησυχία των

κατοίκων, που τους κρατούν άυπνους από τα χιλιάδες ντε-

σιμπέλ των ηχείων των νυχτερινών κέντρων ή των συναυ-

λιών που πραγματοποιούνται  στις οργανωμένες πλαζ.

Αποκορύφωμα αυτής της ανάλγητης συμπεριφοράς είναι

ότι στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο της Βούλας οι ασθενείς μέ-

νουν άυπνοι, ενώ κινδυνεύουν σοβαρά και συνάνθρωποί

μας με επείγοντα προβλήματα που βρίσκονται στις εντατι-

κές, εξαιτίας των ηχητικών από τα νυχτερινά κέντρα στα

ΑΣΤΕΡΙΑ Γλυφάδας ή από τις συναυλίες που οργανώνον-

ται στην Α Πλαζ Βούλας, απέναντι από το νοσοκομείο.

Εκτός όμως από τις κοινωνικές  επιπτώσεις, εξαιτίας της

υποβάθμισης απαξιώνονται πάρα πολύ  τα σημαντικά μνη-

μεία της ιστορίας και της φύσης που βρίσκονται στην πα-

ραλιακή ζώνη. Ενδεικτικά μόνο αναφέρω το Φαληρικό

Όρμο με τα 3000 χρόνια ιστορίας μαζί  με το βιότοπο του

Δέλτα του Κηφισού που βρίσκεται δίπλα του, το ναό του

Ζωστήρα Απόλλωνα που βρίσκεται στον …περίβολο του

Αστέρα της Βουλιαγμένης και θα πωληθεί μαζί με το ξενο-

δοχείο στους επίδοξους επενδυτές, το βιότοπο των Αλυ-

κών και του Αγίου Νικολάου στην Ανάβυσσο που

προορίζεται για ξενοδοχειακές μονάδες, τις αρχαιότητες

της παραλίας της Βούλας που βρίσκονται θαμμένες κάτω

από τα τραπεζάκια της παράνομης επέκτασης της καφετέ-

ριας Νότος και θα μπορούσα να παραθέσω πολλά άλλα.

μνημεία.

Στην άναρχη αυτή κατάσταση προσπάθησε η Εκτελεστική Επι-

τροπή του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας να βάλει

κάποια τάξη και ετοίμασε ένα Ρυθμιστικό Σχέδιο εργαζόμενη

από το 12/2011 έως το 3/2012, όπως δήλωσε στην ΕΠΟΧΗ της

Κυριακής 15/7 η κ. Μαντούβαλου  Μαρία καθηγήτρια του Πο-

λυτεχνείου και μέλος της Επιτροπής. Δυστυχώς όμως τα εμ-

πόδια που συνεχώς παρουσιάζονταν από την κυβέρνηση

εξανάγκασαν την Επιτροπή σε παραίτηση με αποτέλεσμα σή-

μερα η Αθήνα να μην έχει ρυθμιστικό σχέδιο. 

Πίσω από το όραμα της Ελληνικής Ριβιέρας

Η κυβέρνηση λοιπόν σύμφωνα με τις εξαγγελίες της σχε-

διάζει - και μάλιστα άμεσα - να αλλάξει ριζικά την πιο πάνω

εικόνα του παραλιακού μετώπου και να δημιουργήσει την  (!)

την Ελληνική Ριβιέρα. Θα  παραχωρήσει λοιπόν όλη την

έκταση από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο στο επενδυτικό σχήμα

που πιο πάνω αναφέραμε για να δημιουργηθούν ξενοδοχει-

ακά συγκροτήματα, μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, γήπεδα

γκολφ, εμπορικά κέντρα και κάθε είδους επιχειρήσεις που θα

φέρουν κέρδη για τη χώρα και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις

εργασίας.

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα που κρύβεται πίσω από

όλες αυτές τις εντυπωσιακές εξαγγελίες;

α)  Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα πιθανότατα ξένων συμ-

φερόντων θα λειτουργούν  με τη γνωστή μέθοδο του all inclu-

sive παρέχοντας  κάθε είδους υπηρεσίες (εμπορικά

καταστήματα, εστιατόρια, μπαρ, κομμωτήρια κα.), ενώ οι πε-

λάτες τους με το γνωστό βραχιολάκι στο χέρι δε θα βγαίνουν

καθόλου έξω από αυτά. Αναγκαστικά λοιπόν σε όλους τους

δήμους  της παραλιακής ζώνης  θα κλείσουν εκατοντάδες, πι-

θανόν και χιλιάδες επιχειρήσεις, που λειτουργούν σήμερα,

όπως μικρά ξενοδοχεία, ταβέρνες, καφετέριες, μπάρ  και τόσα

άλλα καταστήματα, με αποτέλεσμα να χαθούν χιλιάδες θέσεις

εργασίας.

β)  Η πρόσβαση στην παραλία θα είναι πλέον τελείως απαγο-

ρευμένη για όσους δε θα έχουν να πληρώσουν το πανάκριβο

εισιτήριο για να μπουν στις πολυτελείς αυτές τουριστικές μο-

νάδες.

γ)  Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα ιστορικά μνημεία θα υπο-

βαθμιστούν ακόμα περισσότερο, αφού θα ξεκοπούν τελείως

από τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο να

δούμε ακόμα και το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο στον προ-

αύλιο χώρο μιας τουριστικής μονάδας, όπως είναι σήμερα ο

ναός του Ζωστήρα Απόλλωνα στον προαύλιο χώρο του

Αστέρα Βουλιαγμένης.

δ)  Πολύ χειρότερη μοίρα θα περιμένει βέβαια τα φυσικά οι-

κοσυστήματα της παραλιακής ζώνης. Γιατί ποιος από τους

επενδυτές θα ενδιαφερθεί για το Δέλτα του Κηφισού, το ρέμα

της Πικροδάφνης, τον βιότοπο του Αγ. Νικολάου και των αλυ-

κών της Αναβύσσου και τα άλλα φυσικά τοπία;

ε)  Εκτός από όλες τις πιο πάνω επιπτώσεις, είναι σχεδόν σί-

γουρο ότι στο όνομα της ανάπτυξης θα εκδιωχθούν από την

παραλιακή ζώνη όλοι οι ναυταθλητικοί σύλλογο, όπως του Φα-

λήρου, του Καλαμακίου, της Γλυφάδας, της Βούλας, της Βου-

λιαγμένης, της Βάρκιζας και άλλων παράλιων περιοχών, όπως

έχει ήδη αποφασισθεί να εκδιωχθεί το αθλητικό κέντρο του

Αγίου Κοσμά προκειμένου να παραχωρηθεί ο χώρος στον υπο-

ψήφιο επενδυτή μαζί με το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού.

στ)  Η καταστροφικότερη όμως επίπτωση, αν βέβαια παραδο-

θεί η παραλιακή ζώνη στους επενδυτές  θα είναι η απώλεια

της δημόσιας γης που αποτελεί τη σημαντικότερη προίκα της

χώρας μας για την οικονομική της ανάπτυξη, όταν ξεπερά-

σουμε την περίοδο της κρίσης.   

Όμως ας μην ανοίγει και πολύ η όρεξη των επενδυτών.Γιατί είναι

σίγουρο ότι οι αγώνες των τοπικών κινημάτων και όλων των φο-

ρέων του Λεκανοπεδίου θα ακυρώσουν και αυτή τη φορά τα φα-

ραωνικά αυτά σχέδια και θα ισχύσει και πάλι αυτό που

αναφέρεται στον ιστότοπο buildnet.gr στις 13-72012: «το εγχεί-

ρημα έχει αναγγελθεί πολλές φορές μέχρι σήμερα, αλλά άλλες

τόσες φορές  έχει μείνει στα συρτάρια των υπουργείων».

Δημόσιες και ελεύθερες παραλίες 
για ήπια άθληση και αναψυχή

Το Ελληνικό Μητροπολιτικό Πάρκο 
Υψηλού Πρασίνου

Για μια ακόμα φορά λοιπόν έρχονται στην επιφάνεια οι

διεκδικήσεις των συλλογικοτήτων και των πολιτών που επί

20 και πλέον χρόνια αγωνίζονται για να μείνει η παραλιακή

ζώνη δημόσιος χώρος με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους.

Είναι ανάγκη επιτέλους να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτή-

ματα του παραλιακού μετώπου με ήπιες εναλλακτικές επι-

λογές, δράσεις άθλησης και αναψυχής. Ιδιαίτερα μάλιστα

για το Ελληνικό είναι ανάγκη ζωτικής σημασίας, εξαιτίας

της μεγάλης έλλειψης πρασίνου και ελεύθερων χώρων στο

λεκανοπέδιο, να υλοποιηθεί η μελέτη του Πολυτεχνείου

και να γίνει το πρώην αεροδρόμιο Μητροπολιτικό Πάρκο

Υψηλού Πρασίνου.

Παράλληλα οι συλλογικότητες και τα κινήματα των δήμων

του παραλιακού μετώπου διεκδικούν:

- Να γκρεμισθούν όλες οι παράνομες κατασκευές στην παρα-

λιακή ζώνη, να αναβαθμισθούν οι ακτές, τα ιστορικά μνημεία

και τα φυσικά οικοσυστήματα και να αξιοποιηθούν για ιστο-

ρική και περιβαλλοντική ενημέρωση και ήπια αναψυχή (Δέλτα

Κηφισού, Φαληρικός Όρμος, Ρέμα Πικροδάφνης, αρχαιότητες

σε Γλυφάδα και Βούλα, Αλυκές Αναβύσσου κα.)

- Ο Ναός του Ζωστήρα Απόλλωνα να απαλλοτριωθεί, να βγει

εκτός του περιβόλου του Αστέρα και να αποτελέσει αυτοτε-

λές αρχαιολογικό μνημείο.

- Οι οργανωμένες πλαζ να δοθούν στους δήμους και να έχουν

σε αυτές ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση όλοι οι πολίτες.

- Οι ναυταθλητικοί σύλλογοι να ενισχυθούν για την προαγωγή

των θαλάσσιων αθλημάτων.

- Να δημιουργηθεί ποδηλατόδρομος από το Φάληρο μέχρι το

Σούνιο σύμφωνα με τη μελέτη του Πολυτεχνείου.

- Να συνδεθεί ο Πειραιάς με το Σούνιο με προαστιακό Σιδη-

ρόδρομο.

Το αναπτυξιακό λοιπόν μοντέλο της Ελληνικής Ριβιέρας που

σχεδιάζει η κυβέρνηση και που μόνο ζημιά θα προκαλέσει και

στην οικονομία και στο φυσικό περιβάλλον και στα ιστορικά

μνημεία και στην κοινωνία, δεν είναι μονόδρομος.

Οι πολίτες και τα κινήματα τους έχουν επιλέξει το δρόμο της

ήπιας ανάπτυξης που είναι προς όφελος και της κοινωνίας

και του φυσικού περιβάλλοντος. Και το δρόμο αυτό του

οποίου οι βασικές  κατευθύνσεις πιο πάνω αναφέρθηκαν θα

διεκδικήσουν και θα επιβάλλουν με τους αγώνες τους. 

Μάκης Σταύρου Ιστορικός-Περιβαλλοντολόγος 

Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού Τηλ 6977990887

Ακόμα και το Ναό του Ποσειδώνος;
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Συγκέντρωση φαρμάκων και στην Παλλήνη
Απέδωσε η προσπάθεια συγκέντρωσης

φαρμάκων για το Ιατρείο Κοινωνικής

Αποστολής στην Παλλήνη, καθώς η

συμμετοχή των κατοίκων του Δήμου

ήταν πολυάριθμη.

Η οργάνωση έγινε στο πλαίσιο της

πρωτοβουλίας του ΣΚΑΙ “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ”, με το κάλεσμα της Δη-

μοτικής Αρχής, σε συνεργασία με τον

Φιλανθρωπικό Οργανισμό “ΑΠΟ-

ΣΤΟΛΗ” της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθη-

νών, αλλά και τον Ιατρικό Σύλλογο

Αθηνών.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδιαί-

τερα θερμή, παρά τις υψηλές θερμο-

κρασίες που επικρατούσαν. 

Συγκεντρώθηκε σημαντικός αριθμός

φαρμάκων τα οποία παρελήφθησαν

από ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου

Αθηνών για το ιατρείο της «Κοινωνικής

Αποστολής», όπου και θα γίνει η δια-

λογή και κατηγοριοποίησή τους.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος

Ζούτσος δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποι-

ημένος από τη συμμετοχή του κόσμου,

σημειώνοντας ότι: «Όλοι μαζί μπο-
ρούμε και στην Υγεία. Έστω και ένας

συνάνθρωπός μας να βοηθηθεί από την
προσπάθειά μας, θα είναι για μας η με-
γαλύτερη επιτυχία. Όλοι μαζί, λοιπόν
αποδείξαμε ότι μπορούμε να συμβά-
λουμε στην ανάπτυξη του πνεύματος
συμμετοχικότητας που θα οδηγήσει
στην αξιοπρεπή διαβίωση μελών της
κοινωνίας μας που δοκιμάζονται».

Στην Κερατέα οι δυο σπουδαίοι καλλιτέχνες, Φίλιππος Πλιάτσικας και Ελεωνόρα

Ζουγανέλη, ένωσαν τις μελωδίες τους και ενθουσίασαν το κοινό  της Ανατολικής

Αττικής με τις μαγευτικές φωνές τους.

Το δημοτικό στάδιο Κερατέας γέμισε ασφυκτικά το Σάββατο 14 Ιουλίου και το έν-

θερμο κοινό τραγούδησε μαζί με τους καλλιτέχνες τις μεγάλες επιτυχίες τους

αλλά και καινούργια τραγούδια απ’ την δισκογραφία τους.

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας, γνωστός και αγαπητός μέσα από την  πολύχρονη καλλι-

τεχνική του πορεία, έδωσε μια ποιητική διάσταση στη βραδιά με τους μοναδικούς

του στίχους ενώ η  Ελεωνόρα Ζουγανέλη απέδειξε περίτρανα πως δικαίως έχει

συμπεριληφθεί ανάμεσα στις καλύτερες συναυλιακά και δισκογραφικά τραγου-

δίστριες της νέας Ελληνικής μουσικής σκηνής.

Μετά το τέλος της συναυλίας οι καλλιτέχνες υπέγραψαν αυτόγραφα και φωτο-

γραφήθηκαν με τους δεκάδες μικρούς και μεγάλους φίλους τους, που περίμεναν

καρτερικά να τους δουν από κοντά.

Το σημείο συγκέντρωσης φαρμάκων στην Παλλήνη με τον Δήμαρχο παρόντα.

Φίλιππος Πλιάτσικας - Ελεωνόρα Ζουγανέλη·

η συναυλία του καλοκαιριού

Ελεωνόρα Ζουγανέλη και Φίλιππος Πλιάτσικας, ένα ντουέτο που κέρδισε τον κόσμο.
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Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος “Σφητείων” 2012
Έκλεισε ο πρώτος κυκλος των Σφηττείων

2012, με ποιοτικές θεατρικές παραστάσεις

για εφήβους και παιδιά που συγκέντρωσαν

μεγάλο αριθμό θεατών.

Οι δημοτικοί παράγοντες έδειξαν να έμει-

ναν ευχαριστημένοι από την ποιότητα των

εκδηλώσεων αλλά και από την συμμετοχή

του κόσμου, ενώ ο Αντιδήμαρχος Πολιτι-

σμού Ανδρέας Ντούνης συνοψίζοντας δή-

λωσε ότι “η γέφυρα μεταξύ πολιτισμού και
παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων που
«φτιάξαμε» και αυτός ο συνδυασμός των
εκδηλώσεων, όπερας, συναυλίας πνευστών
κ.α. μαζί με τις  τοπικές εκθέσεις ζωγραφι-
κής και τις θεατρικές παραγωγές του “Σφητ-
τός”, μας δίνουν ελπίδα για να αντέξουμε

τη δεινή κοινωνική πραγματικότητα”. 

Θεατρικό έργο γραμμένο

στη γλώσσα των εφήβων

Την Τετάρτη 11 Ιουλίου η θεατρική

εφηβική ομάδα  του ΝΠΔΔ Σφηττός πα-

ρουσίασε το έργο του Dennis Kelly

“DNA”, ένα έργο γροθιά στη σύγχρονη

κοινωνική παθογένεια σε σκηνοθεσία

των Κατερίνα Σκουρλή και Βαγγέλη

Κυριακού. Ο Β. Κυριακού μετά το

πέρας της παράστασης ευχαρίστησε

όλους τους ηθοποιούς για την απόδοση

των ρόλων και δήλωσε ενθουσιασμέ-

νος για το αποτέλεσμα, μετά από μόλις

80 ώρες πρόβα ! 

Η εφηβική θεατρική ομάδα συνεχίζει με

το έργο αυτό, τη δική της πορεία, που

καθορίστηκε τόσο, από το έτος της

ίδρυσής της (2007)  όσο και από τα

έργα που μόνη της δημιούργησε πέρσι

το 2011 και παρουσιάστηκαν στο κοινό,

το «Κουτί» στο θέατρο Νέου Κόσμου

και την «Ημέρα Ενηλικίωσης» στην

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. 

Πολλά μέλη της θεατρικής ομάδας

ήταν στην παιδική θεατρική ομάδα του

τότε Πνευματικού Κέντρου Δήμου

Κρωπίας που αναπτύχθηκε με τα χρό-

νια και τα παιδιά έχουν αναπτύξει γε-

ρούς δεσμούς μεταξύ τους. 

Ροκ και Μέταλ συναυλίες

που ξεσήκωσαν 

Η νεανική μουσική συναυλία Ροκ και

Μέταλ των Poem και των Κορωπιωτών

Revolver ξεσήκωσε το νεανικό κοινό

και απέδειξαν ότι υπάρχει ελληνική ροκ

σκηνή που συνεχώς ανανεώνεται.

Η σκηνική παρουσία των Poem ήταν εξαι-

ρετική και δημιούργησαν τη γνώριμη

ατμόσφαιρα συμμετοχής του κοινού στην

«σκηνή». Σταθερή αξία πλέον στα Σφήτ-

τεια, οι  Revolver, μετεδωσαν την ενέρ-

γειά τους στον κόσμο και χτυπήθηκαν

στις ροκ - μέταλ νότες όλοι μαζί.  

Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, δή-

λωσαν ότι το ιδιαίτερο είναι ότι έπαιξαν

δικά τους κομμάτια που εντυπωσίασαν.

Απέδειξαν ότι η ελληνική ροκ και μέταλ

σκηνή αξίζει της προσοχής μας και τα

Σφήττεια είναι πάντα ανοιχτά σε αυτά

τα είδη μουσικών ρευμάτων. 

Παιδική θεατρική παράσταση

Η θεατρική ομάδα Μαγικές Σβούρες,

μέλος του Ελληνικού Κέντρου Θεάτρου

για τα Παιδιά και τους Νέους,  παρου-

σίασε στο παιδικό κοινό και στους γονείς

τους, το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας»

του Ο. Σαίξπηρ σε διασκευή για παιδιά και

σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη.  Η παραμυ-

θένια αυτή, τρελή θεατρική κωμωδία, για

μικρούς και μεγάλους ενθουσίασε το

κοινό και καταχειροκροτήθηκαν οι μικροί

ηθοποιοί και οι συντελεστές της παρά-

στασης.

Το επόμενο ραντεβού είναι στο Πανη-

γύρι του Αγίου Φανουρίου Καρελλά

στις 26 Αυγούστου, όπου και ξεκινάει

ο δεύτερος κύκλος των Σφηττείων. Οι

εκδηλώσεις τελειώνουν την Παρα-

σκευή 7 Σεπτεμβρίου με το πανηγύρι

στον Αγ. Δημήτριο Αλυκού Κορωπίου. 

Τα έθιμα του Σιν Μελέτη, της γιορτής

της Μουσταλευριάς, της ποδηλατοδρο-

μίας,  της Εορτής του κρασιού (Λήναια)

μαζί με τις εκθέσεις παραδοσιακών κεν-

τημάτων, εικαστικών τεχνών και τις μου-

σικές βραδιές προσφέρουν άλλη μια

δυνατή  πολιτιστική «ανάσα» για τα Με-

σόγεια επισημαίνει ο Πρόεδρος του ΔΣ

Σφηττός Αντώνης Κορωνιάς.

Γέλια και χαρούμενες παιδικές φωνές

γέμισαν την γιορτή των παιδικών σταθ-

μών και νηπιαγωγείων Μαρκοπούλου

Πόρτο Ράφτη, αποχαιρετώντας έτσι με

τον καλύτερο τρόπο την σχολική χρο-

νιά που έφυγε και καλοσορίζοντας το

καλοκαίρι. 

Στη Γιορτή που διοργάνωσε ο Δήμος

Μαρκοπούλου, (11/7), στον πολυχώρο

Kwaba στο Μαρκόπουλο, η προσέ-

λευση των μικρών, αλλά και μεγάλων

ξεπέρασε τα εξακόσια άτομα!

Οι μικροί απόλαυσαν εντελώς δωρεάν,

ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα, με ατε-

λείωτη μουσική και δραστηριότητες με

μάγους, ξυλοπόδαρους, αθλητικο-κινη-

τικά και μουσικο-κινητικά παιχνίδια,

φουσκωτά, τραμπολίνο, rollers και

πολλά άλλα. Σε όλα τα παιδιά προ-

σφέρθηκαν δωρεάν παγωτά, γλυκά,

φαγητά, αναψυκτικά, δώρα – παιχνίδια

και δύο αναμνηστικές φωτογραφίες.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ευχαριστεί

τους χορηγούς, για τις γενναιόδωρες

προσφορές και τη συμβολή τους, στην

επιτυχία της εκδήλωσης.

Αποχαιρέτησαν τη σχολική χρονιά τα 
...νηπιάκια του Μαρκοπούλου

FLORAL ART
& DECORATION

ΠΑΤΡΩΝ 19 ΒΟΥΛΑ
ΤΗΛ. 210 8959.886 - 6977715278
www.seliaflowers.gr
info@seliaflowers.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 16/7/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ προκηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή

αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕ7 & ΠΕ8”

(με το σύστημα προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες

τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας,

με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4

παράγραφος 4 του Ν.1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85).

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Οδοποιία. Η συνολική δαπάνη του

έργου, κατά τον προϋπολογισμό μελέτης της Υπηρεσίας, ανέρχεται σε

88.426,19€, πλέον αναθεώρησης (3.537,05) και Φ.Π.Α. (21.151,54€) και

χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Παιανίας: Δ/νση Καραολή

& Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, τηλ. 2132030758, fax: 2106646188, όπου

και θα κατατεθούν οι προσφορές. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο

διαγωνισμό, ορίζεται η 07/08/2012 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής

προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α) εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.)

που τηρείται στη Γ.,Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1,

στην Α2 και στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, με έδρα ανε-

ξαρτήτου νομού και στην 2η τάξη, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας με τον

περιορισμό των κατώτατων ορίων. 

Β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-

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

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

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

γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους

καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμε-

νες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-

σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι

έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και

ποσοτική άποψη. 

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

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

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

ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα

με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφό-

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

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

χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμνα προκύπτει από τον προϋπολογισμό

της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να

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

ϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) εφόσον δεν κα-

λείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης

κατηγορίας.

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων του

Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ.10

του άρθρου 16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα-

ξίας).

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως

μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμο-

νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-

ρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν.3669/08 (“κύρια

κατηγορία”). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την

συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατα-

σκευή Δημοσίων Έργων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους δια-

γωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν.3669/08, εγγυητικές

επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπο-

λογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των

1.769,00 ευρώ. 

Το έντυπο οικονομική προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγω-

νιζόμενους, και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στα γραφεία της Τ.Υ.

του Δήμου Παιανίας, Καραολή και Δημητρίου 38Α, Παιανία 19002. Πλη-

ροφορίες κα. Μουντράκη Ελισάβετ και κ. Καββαδία Χρήστο – Ανδρέα τηλ.

2132030758 και 2132030718. Προϊστάμενη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμ-

βούλιο του Δήμου Παιανίας, η οποία εκγρίνει και το αποτέλεσμα της Δη-

μοπρασίας. 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις

κ.λ.π. για το διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διε-

ξάγει, το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης

υποβολής των προσφορών. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΔΑΒΑΡΗΣ

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την

Πέμπτη 12/7/2012 στα γραφεία

της Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) με  μο-

ναδικό θέμα την «Μεταφορά μα-

θητών».

Οι εκπρόσωποι των Δήμων, στους

οποίους ανήκει πλέον η αρμοδιό-

τητα της μεταφοράς των μαθητών

στα σχολεία, κατέστησαν σαφές

ότι η νέα σχολική χρονιά αναμέ-

νεται να ξεκινήσει για άλλη μία

φορά με προβλήματα στις μετα-

φορές χιλιάδων μαθητών, καθώς

δεν αποδίδουν οι διαγωνισμοί

ανάθεσης του έργου, εξαιτίας της

μη κατάθεσης μειοδοτικών προ-

σφορών από τους λεωφορειού-

χους.

Συγκεκριμένα σημείωσαν ότι η βα-

σικότερη αιτία βρίσκεται στον μα-

θηματικό τύπο που έχει ορίσει το

υπουργείο Παιδείας με προεδρικό

του διάταγμα (για τις προϋποθέ-

σεις του διαγωνισμού), ο οποίος

προσδιορίζει τον τρόπο αποζημίω-

σης των λεωφορειούχων (τιμή

βενζίνης ανά χιλιόμετρο), με συν-

τελεστή που για τους λεωφορει-

ούχους θεωρείται πολύ χαμηλός,

ώστε να μην τους επιτρέπει να κά-

νουν προσφορές στους διαγωνι-

σμούς που προκηρύσσουν οι

δήμοι, και συνεπώς να βγαίνουν

άγονοι.

Μετά από συζήτηση και ανταλ-

λαγή απόψεων για τα προβλήματα

που έχουν παρουσιαστεί με το μεί-

ζον θέμα της μεταφοράς μαθητών

οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης κατέληξαν σε κοινό ψή-

φισμα στο οποίο επισημαίνονται

τα εξής:

• καταγγέλλεται η ολιγωρία που

έχει επιδείξει η πολιτεία για το

θέμα, που παρά το γεγονός ότι

είναι ενήμερη για το πρόβλημα

δεν έχει δώσει καμία λύση.

• ζητείται να αλλάξει ο υπολογι-

σμός της αποζημίωσης των σχο-

λικών μεταφορών (δρομολογίων),

γιατί το ισχύον – σύμφωνα με την

ΚΥΑ 35415/28-7-2011 – τίμημα

είναι πολύ χαμηλό και ιδιαίτερα

ασύμφορο για τους μεταφορείς, οι

οποίοι για το λόγο αυτό δεν υπο-

βάλλουν προσφορές. 

• να  μην ισχύσουν οι χιλιομετρι-

κοί περιορισμοί, όπως αυτοί δια-

τυπώνονται στην εν λόγω ΚΥΑ,

τουλάχιστον για τους περιφερει-

ακούς δήμους, όπου δεν υπάρχει

κανένας άλλος τρόπος μετάβασης

των μαθητών στα σχολεία, λόγω

της έλλειψης τοπικής συγκοινω-

νίας. 

• η μεταφορά των μαθητών στα ει-

δικά σχολεία (καλλιτεχνικά,

ΑΜΕΑ, μουσικά κλπ.), επειδή είναι

υπερτοπική αρμοδιότητα, καθώς

μεταφέρονται εκεί μαθητές από

διαφορετικούς δήμους, να παρα-

μείνει στην αρμοδιότητα των πε-

ριφερειών.

• στο κόστος της μεταφοράς των

μαθητών, να προβλεφθεί και το

κόστος των συνοδών των σχολι-

κών λεωφορείων. 

• να εξαιρεθούν, εάν είναι δυνα-

τόν, οι συμβάσεις της μεταφοράς

των μαθητών από τον έλεγχο της

Υπηρεσίας Επιτρόπου, ο οποίος

και χρονοβόρος είναι και συνήθως

δεν εγκρίνεται.

• να πραγματοποιείται έγκαιρη

εκταμίευση των σχετικών πιστώ-

σεων.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

Μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα

στους Δήμους

Ισολογισμοί - Προκηρύξεις 
Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ 210 6030655 - 6937 153052

www.ebdomi.com

Το θέμα αντιμετωπίστηκε με ολιγωρία 

και προχειρότητα από την κεντρική διοίκηση 

επισημαίνει ο Δήμαρχος Παλλήνης

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος, ο οποίος είναι μέλος της αρμόδιας

τριμελούς επιτροπής της Π.Ε.Δ.Α. αναφέρθηκε εκτενώς στα θέματα  που αντι-

μετωπίζει ο Δήμος Παλλήνης σχετικά με την μεταφορά των μαθητών.

Ο Αθ. Ζούτσος ξεκίνησε την εισήγηση του κάνοντας μια σύντομη ανασκόπηση

των εξελίξεων επί του θέματος της μεταφοράς των μαθητών από την αρχή

μέχρι τώρα.

Ο Δήμος Παλλήνης προέβη, κατά την σύνταξη της σχετικής μελέτης, σε σύμ-

πτυξη των δρομολογίων από 54 που ίσχυαν στην Νομαρχία σε 42 και συνεπώς

μείωσε το κόστος από 1.150.000 ευρώ (περίπου 900.000 ευρώ για διαδημοτικές

διαδρομές & 250.000 ευρώ για τοπικές διαδρομές ) που ίσχυαν σε 480.000

ευρώ.

Στην συνέχεια επισήμανε ότι ως συνήθως η συγκεκριμένη μεταφορά αρμοδιο-

τήτων από τις Νομαρχίες στους Δήμους έγινε χωρίς την μεταφορά οικονομι-

κών πόρων και ότι παρ ‘όλες τις παρατηρήσεις την περασμένη χρονιά δόθηκε

προσωρινή λύση στο θέμα των άγονων διαγωνισμών, με παράταση των τότε

υπαρχόντων συμβάσεων  με τους μεταφορείς, αλλά δεν έγινε καμία πρόοδος

στα υπόλοιπα θέματα.

Αυτό είχε σαν συνέπεια η Περιφέρεια να πληρώσει για την περασμένη χρονιά

λόγω των παρατάσεων με τους ίδιους όρους της πρώην Νομαρχίας το αυξη-

μένο ποσό των 1.150.00 ευρώ αντί του προβλεπόμενου στην νέα μελέτη της

οποίας ο διαγωνισμός απέβη άγονος.

.....

Τέλος τόνισε ότι το όλο θέμα αντιμετωπίστηκε με ολιγωρία και προχειρότητα

από την κεντρική διοίκηση, η οποία συνεχίσθηκε μέχρι σήμερα,  ότι θα πρέπει

να σταματήσουν οι ακροβατισμοί και οι μεσοβέζικες λύσεις από εδώ και στο

εξής για να δοθεί επιτέλους οριστική λύση στο φλέγον αυτό θέμα να δημιουρ-

γηθεί εκείνο το θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίσει την ασφαλή μετακίνηση

των μαθητών με συνέπεια και συνέχεια.  
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Ιου-

λίου η πρώτη κινηματογραφική προβολή στο κάμ-

πινγκ της Βούλας, στα πλαίσια των πολιτιστικών

εκδηλώσεων που λαμβάνουν μέρος στην ελεύθερη

πλέον παραλία του κάμπινγκ. 

Η ταινία που προβλήθηκε ήταν το γνωστό έργο

«Ακόμα και η Βροχή» του Ισπανού σκηνοθέτη Ισιάρ

Μπολάιν που αναφέρεται στον αγώνα του λαού της

Βολιβίας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Έκ-

πληξη για τους διοργανωτές ήταν η μεγάλη πέρα από

την προσδοκία τους προσέλευση του κόσμου, ώστε

δεν ήταν αρκετά τα καθίσματα που εθελοντικά είχαν

συγκεντρώσει.

Μετά από την προβολή ακολούθησε συζήτηση για

την επικείμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ με παρου-

σία εκπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση,

Λεωνίδα Κουτσούρη, Διονύση Γελαδά και Βασίλη

Τσόκαλη και παρουσίασαν στον κόσμο στοιχεία που

εξηγούν ότι:

α)  Το νερό σαν φυσικός πόρος είναι κοινωνικό

αγαθό, δε μπορεί να γίνει αντικείμενο εμπορευματο-

ποίησης και πρέπει να μείνει κάτω από το δημόσιο

έλεγχο. Πολύ περισσότερο που από αυτό το αγαθό

εξαρτάται απόλυτα η υγεία μας και η ίδια η ζωή μας.

β)  Η ΕΥΔΑΠ  παρά το ότι έχει πολύ χαμηλό τιμολό-

γιο είναι κερδοφόρα επιχείρηση.

γ)  Η ΕΥΔΑΠ και με την ύδρευση αλλά και με την απο-

χέτευση μπορεί να προσφέρει, και το κάνει ήδη, και

σημαντικό περιβαλλοντικό έργο, όπως  το Κέντρο της

Ψυττάλειας, όπου  πραγματοποιείται ο βιολογικός

καθαρισμός των λυμάτων με αποτέλεσμα την απορ-

ρύπανση του Σαρωνικού, η αξιοποίηση της λυματο-

λάσπης για βιομάζα και αναδάσωση περιοχών και η

παραγωγή βιοαερίου ως καύσιμο.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με ερωτήσεις από τους πα-

ρευρισκόμενους  μέχρι τα μεσάνυχτα, απολαμβάνον-

τας συγχρόνως τον ξάστερο ουρανό και την δροσιά

της θάλασσας, ενώ υπήρξαν και κάποιοι που δεν της

αντιστάθηκαν και απόλαυσαν νυχτερινό μπάνιο.

**Η είσοδος στο κάμπινγκ όπως έχουμε ξαναπεί είναι

πλέον ελεύθερη για πεζούς και ποδήλατα και η συμ-

μετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται δω-

ρεάν.                                                                           

«Άνεμος πρύμος και καλός τα ιστία μας κολπώνει
και υψώνει μας ατίθασο το κύμα ως τα ουράνια…
…………………………………………………….
Στα ξάρτια των ονείρων μας μια μουσική ωκεάνια
μπερδεύεται γεμάτη φως κι ολούθε μας κυκλώνει…»

Νότης Παναγιώτου

(Αστροφεγγιά)

Με αυτούς τους στίχους ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου,  η απο-

νομή των Διακρίσεων του 2ου Ποιητικού Διαγωνισμού

«ΒΡΑΥΡΩΝΕΙΑ 2012» και του 1ου Ποιητικού Διαγωνισμού

Παίδων και Εφήβων, που προκήρυξε η Ομοσπονδία Εξω-

ραϊστικών και Εκπολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμιδας Αττι-

κής.

Καλεσμένοι κριτικοί της διήμερης γιορτής της ποίησης και

μουσικής που αξιολόγησαν τα έργα ήταν οι:

1. Αριστοτέλης Παπανικολάου, μουσικοπαιδαγωγός, συγ-

γραφέας

2. Άννυ Αχειλαρά, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, λογο-

τέχνης

3. Κώστας Γκούνας, ψυχολόγος, θεατρολόγος, ποιητής

4. Σπύρος Αυλωνίτης, πολιτικός μηχανικός, λογοτέχνης

5. Θωμάς Μπουνόβας, δάσκαλος, τ. Υπ/ντης 1ου Δημ. Σχο-

λείου Ραφήνας οι οποίοι ανέδειξαν νικητές τους παρα-

κάτω:

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:

Κατερίνα Ταρλή για το ποίημα «Η πορεία της ψυχής μου»

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ, με ισοβαθμία:

1) Ελένη Χρυσού, για το ποίημα «Δέηση ενός πεύκου στη
Βραυρώνα»

2) Μαρία – Χαρίκλεια Βάγγερ, για το ποίημα «Εκάτη»

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ, με ισοβαθμία

1) Ειρήνη Οθείτου, για το ποίημα «Το σπίτι της ειρήνης»,

2) Δήμητρα Καραφύλλη, για το ποίημα «Νόστος»,

3) Φωτεινή Ψυχογυιού, για το ποίημα «Δεν είμαι εγώ»,

4) Σωτήρης Μπάρκας, για το ποίημα «Αναζητώ»

Στους υπόλοιπους απονεμήθηκαν  Αναμνηστικά Συμμετο-

χής και Έπαινοι.

Στο κλείσιμο των εορταστικών εκδηλώσεων πραγματοποι-

ήθηκε Φεστιβάλ Χορωδιών:

• πανμεσογειακής και παραδοσιακής χορωδίας «Μελωδική

Κιβωτός», με μαέστρο τον Κωνσταντίνο Παπαχριστοδού-

λου,

• συλλόγου «Φίλων Μουσικής» και Φιλανθρωπικού της

Βραυρωνίας Αρτέμιδας, με μαέστρο το Δημήτριο Υφαντό-

πουλο και

• της Δημοτικής Χορωδίας Ραφήνας – Πικερμίου με μαέ-

στρο τον Αριστοτέλη Παπανικολάου.

Την ευθύνη οργάνωσης και παρουσίασης είχε η εκπαιδευ-

τικός Μαρία Χρυσού, δασκάλα του 1ου Δημ. Σχολείου Ρα-

φήνας.

Βραυρώνεια 2012
Βραδιές ποιητικής και μουσικής ανάτασης

“ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ” ΣΤΟ  ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Με σκοπό την συλλογή απορριμμάτων συναντήθηκαν την

Τετάρτη 11 Ιουλίου μέλη του Δικτύου Σαρωνικού στο δα-

σύλλιο ανατολικά του όρμου της Σαρωνίδας και παρά τον

καύσωνα επιδόθηκαν στο έργο που είχε προγραμματίσει ο

Υδρόβιος Σαρωνικού.

Μάζεψαν λοιπόν σκουπίδια κάθε είδους γεμίζοντας πολλές

μεγάλες μαύρες σακούλες φροντίζοντας να πάρουν τον

δρόμο της πραγματικής χωματερής κι όχι αυτής που δημιούρ-

γησαν κάποιοι πετώντας τα σκουπίδια τους στη φύση. 

Αφού λοιπόν καθάρισαν το περιβάλλον, ανέλαβε ο φίλος

της παρέας τους Φραγκίσκος την ξενάγηση των μελών σε

άνγωστα για τους πολλούς, γερμανικά πολυβολεία, που

βρίσκονται στους λόφους της περιοχής, διανθίζοντας τη

βόλτα με όμορφες ιστορίες, σχετικές με την πρόσφατη

ιστορία της χώρας μας.

Τα πολυβολεία αυτά όχι μόνον μένουν αναξιοποίητα - θα

μπορούσαν να αποτελούν στάση / προορισμό ακόμη και για

τους ξένους που μεταφέρονται στο Σούνιο με τουριστικά

λεωφορεία - αλλά δυστυχώς έχουν μετατραπεί και τα ίδια

σε σκουπιδότοπους. 
ΥΔΡΟΒΙΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ του  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

www.saronikosnet.gr

Καθαρισμός και...

Ξενάγηση στη Σαρωνίδα!
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης: 148/ 2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερ. 9 Ioυλίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 166-73

Τηλ. 213-20.20.000 /213-20.20.110

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού από τη δημόσια Ανοικτή – Τακτικής Συνεδρίασης του δημοτικού

Συμβουλίου του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με αριθμό 16, της 9ης

Ιουλίου 2012.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΘΕΜΑ 4ο Ημερήσιας διάταξης

Καθορισμός τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών πεζόδρομων, πεζο-

δρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμά-

των.

Σχετικά : Aπόφαση 118/2012 της Οικονομικής Επιτροπής-

Σήμερα στις 9 Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε σε

δημόσια ανοικτή – τακτική συνεδρίαση το δημοτικό Συμβούλιο, στο 

δημαρχείο του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ.

πρωτ. 34225/ 4.7.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε

νόμιμα στο καθένα από τα μέλη του Δ.Σ. και στο Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (33) μελών

βρέθηκαν παρόντες (21) απόντες (12) και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟ-

ΕΔΡΟΣ, ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟ-

ΛΑΟΣ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ,

ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΣΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.,

ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ., ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.,

ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ., ΚΑΣΙΔΟΚ.ΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜ.

ΣΥΜΒ., ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ., ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-

ΑΝΝΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ., ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ-ΝΑΝΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ., ΝΙΤΕΡΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ.

ΣΥΜΒ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ., ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΝ-

ΡΕΑΣ ΑΡΧ.ΜΕΙΟΨ., ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ., ΣΚΟΥΜ-

ΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ., ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜ.ΣΥΜΒ., 

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ****, ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.****, ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ, ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.****, ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.*, ΒΑΣΙ-

ΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.**, ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕ-

ΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.***, ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ., ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤ.-

ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ., ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ., ΑΠΟΣΤΟ-

ΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ., ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧ.

ΜΕΙΟΨ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ +33 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 21 ΑΠΟΝΤΕΣ 12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ 21 /33

Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν.

Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου,

κα Μαίρη Σκέντου.

*Ο κ. Γ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης

των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

**Ο κ. Κ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του χαρακτηρισμού

ως κατεπείγοντος του 1ου εκτάκτου θέματος (απόφαση υπ΄αριθμ.

144/2012)

*** Ο κ. Δ. ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ αποχώρησε μετά το πέρας του 1ου εκτάκτου θέ-

ματος.

**** ο κ. Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης

του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και η κα Γ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ και η κα Η.

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του 1ου θέματος

της ημερήσιας διάταξης.

TO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

΄Εχοντας υπόψη:

1.- Το με αριθμ. πρωτ. 34239/ 4.7.2012 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής

με το

οποίο μας διαβιβάζεται η με αριθμ. 118/2012 απόφαση «περί καθορισμού

τελών για

χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινο-

χρήστων

χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων», και η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα , 4.7.12

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 34238

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ. Πράξης : 21

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρ. Απόφασης: 118

Στη Βούλα σήμερα στις 4 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ.

και στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε δημόσια Τακτική συνεδρίαση η

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, μετά από

την με αρ. πρωτ. 33005/29.6.12 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής

Επιτροπής κ. Σπυράγγελου Πανά, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό

στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του

Δ.Κ.Κ (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε απαρτία στα μέλη της Οι-

κονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Σπυράγγελος Πανάς, Πρόεδρος, 2. Ιωάννης Σκουμπούρης, Αντιπρόεδρος,

3. Δημήτρης Μπελετσιώτης, Τακτ.Μέλος, 4. Χρήστος Βαδάσης, Τακτικό

Μέλος, 5. Μαρία Σίνα – Χόβρη, Τακτ. Μέλος, 6. Ιωάννης Νιτερόπουλος, Τα-

κτικό Μέλος, 7. Νικόλαος Ζαχαράτος, Τακτ. Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νικόλαος Ζυγούρης, Τακτικό Μέλος, 2. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Τα-

κτικό Μέλος

Αφού υπάρχει απαρτία των μελών της επιτροπής όπως το άρθρο 75 του Ν.

3852 /7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», απαιτεί, η Οικονομική Επι-

τροπή προχωρεί στην συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας

διάταξης.

Θέμα 4ον : «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, «Καθορισμός τελών

για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών

κοινόχρηστων χώρων, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων»

Ο Δήμαρχος Σπυράγγελος Πανάς, ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτρο-

πής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη

αυτής, το με αριθ. πρωτ.32820/28.6.2012 νεώτερο Υπηρεσιακό Σημείωμα

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο επανέρχεται στο

θέμα : «Καθορισμός τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων,

πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, για ανάπτυξη τραπεζοκαθι-

σμάτων» και αναφέρει τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. και το άρθρο 3 του
Ν. 1080/80, όπως ισχύουν, επιτρέπεται η, υπέρ Δήμου, επιβολή τέλους σε
βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή πρόσκαιρα, πλατείες, πεζόδρο-
μους, πεζοδρόμια και γενικά κοινόχρηστους χώρους.
Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώ-
ρηση της χρήσης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, καθορίζονται με από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το τέλος για χρήση-κατάληψη των χώρων αυτών ορίζεται ετήσιο με από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από
το χρόνο χρήσης και ανάλογα με την περιοχή της πόλης στην οποία βρί-
σκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος.
Το ύψος των τελών για χρήση-κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων, των
οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, ορίζεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο χωρίς περιορισμό από διάταξη νόμου, αρκεί προηγουμένως να
έχουν θεσπιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο αντικειμενικά κριτήρια, ώστε
το ύψος των τελών να αντικατοπτρίζει την αξία του παραχωρούμενου δι-
καιώματος.
Προς τούτο, σας διαβιβάζουμε τη με αριθ. 90/2012 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, με την οποία έχουν θεσπιστεί τα αντικειμενικά κριτήρια, τα
οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του ύψους των
τελών, με βάση την οποία εισηγούμαστε τα παρακάτω τέλη για χρήση-κα-
τάληψη κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από επι-
χειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν
μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.
Για τον καθορισμό του ύψους των εισηγούμενων τελών ελήφθησαν υπόψη
και τα τρία αντικειμενικά κριτήρια που θέσπισε το Δημοτικό Συμβούλιο με τη
με αριθ. 90/2012 απόφασή του, σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό των
χώρων σε ζώνες τοπικού και υπερτοπικού ενδιαφέροντος και σχετικούς δεί-
κτες, όπως φαίνονται στην αναλυτική κατάσταση, την οποία συνυποβάλ-
λουμε με την παρούσα.
Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τα εισηγούμενα τέλη και
προωθήσετε την απόφασή σας στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,
προκειμένου το σώμα να λάβει οριστική απόφαση με τον προσδιορισμό των
τελών για χρήση-κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζο-
καθισμάτων.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟ-
ΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
1) Ζώνη υπερτοπικού ενδιαφέροντος: παραλία Βάρκιζας
Προτεινόμενο τέλος: 33,64 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο
2) Ζώνη τοπικού ενδιαφέροντος: λοιποί χώροι Βάρης
Προτεινόμενο τέλος: 30,04 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
1) Ζώνη υπερτοπικού ενδιαφέροντος: παραλία Βούλας
Προτεινόμενο τέλος: 31,80 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο
2) Ζώνη τοπικού ενδιαφέροντος: Κεντρική πλατεία Βούλας
Προτεινόμενο τέλος: 30,44 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο
3) Ζώνη τοπικού ενδιαφέροντος: Λοιποί χώροι Βούλας
Προτεινόμενο τέλος: 19,96 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο
Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
1) Ζώνη υπερτοπικού ενδιαφέροντος: Μικρό Καβούρι, Μεγάλο Καβούρι,
όρμος Ζώσκα, όρμος Μαλτσινιώτη και οδός Απόλλωνος
Προτεινόμενο τέλος: 78,84 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο
2) Ζώνη υπερτοπικού ενδιαφέροντος: Πλατεία Νυμφών, οδός Αγίου Παν-
τελεήμονος, Λεωφόρος Ποσειδώνος, λιμανάκια Φασκομηλιάς και λοιποί
χώροι Βουλιαγμένης
Προτεινόμενο τέλος: 77,92 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης - κατάληψης κοινόχρηστου χώρου,
για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που προ-
βλέπονται από το άρθρ. 3 παρ. 8 του Ν. 1080/80, το άρθρ. 26 παρ. 5 του Ν.
1828/89 και το άρθρ. 6 του Ν. 1900/90, όπως ισχύουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το:

1. Την εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ

Α΄/87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεν-

τρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3. Το με αριθ. πρωτ. 32820/28.6.12 έγγραφο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 13 του από 24-9/20.10.58 Β.Δ. και του άρθρου

13 του Ν.1080/80

5. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 8 του Ν. 1080/80, το αρθρ. 26 παρ. 4 &

5 του Ν.1828/89 και το αρθρ. 6 του Ν. 1900/90, όπως ισχύουν.

6. Την με αριθ. 90/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εισηγείται, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ζ

του Ν.3852/2010, τον «Καθορισμό τελών για χρήση - κατάληψη πλατειών,

πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, για ανάπτυξη

τραπεζοκαθισμάτων», ως εξής:

ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟ-

ΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟ-

ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ

1) Ζώνη υπερτοπικού ενδιαφέροντος: παραλία Βάρκιζας

Προτεινόμενο τέλος: 33,64 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

2) Ζώνη τοπικού ενδιαφέροντος: λοιποί χώροι Βάρης

Προτεινόμενο τέλος: 30,04 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ

1) Ζώνη υπερτοπικού ενδιαφέροντος: παραλία Βούλας

Προτεινόμενο τέλος: 31,80 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

2) Ζώνη τοπικού ενδιαφέροντος: Κεντρική πλατεία Βούλας

Προτεινόμενο τέλος: 30,44 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

3) Ζώνη τοπικού ενδιαφέροντος: Λοιποί χώροι Βούλας

Προτεινόμενο τέλος: 19,96 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) Ζώνη υπερτοπικού ενδιαφέροντος: Μικρό Καβούρι, Μεγάλο Καβούρι,

όρμος Ζώσκα, όρμος Μαλτσινιώτη και οδός Απόλλωνος

Προτεινόμενο τέλος: 78,84 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

2) Ζώνη υπερτοπικού ενδιαφέροντος: Πλατεία Νυμφών, οδός Αγίου Παν-

τελεήμονος, Λεωφόρος Ποσειδώνος, λιμανάκια Φασκομηλιάς και λοιποί

χώροι Βουλιαγμένης

Προτεινόμενο τέλος: 77,92 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

Σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης - κατάληψης κοινόχρηστου χώρου,

για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που προ-

βλέπονται από το άρθρ. 3 παρ. 8 του Ν. 1080/80, το άρθρ. 26 παρ. 5 του Ν.

1828/89 και το άρθρ. 6 του Ν. 1900/90, όπως ισχύουν.

Μειοψήφησαν οι κ.κ.:

Α) Ιωάννης Σκουμπούρης, διότι θεωρεί ότι μειώνονται τα τέλη της Δημοτι-

κής Ενότητας Βουλιαγμένης κατά 156.000,00€ ετησίως, ποσό υπερβολικό

με τις μειώσεις που προτείνονται στις άλλες Δημοτικές Ενότητες. Αυτές οι

μειώσεις θα πρέπει να υπολογιστούν ώστε να ισοσκελιστεί ο προϋπολογι-

σμός και να αντικατασταθούν με άλλα έσοδα του Δήμου. Επίσης θεωρεί ότι

η διάκριση ανάμεσα στις δύο ζώνες Βουλιαγμένης είναι πολύ μικρές.

Β) Ιωάννης Νιτερόπουλος, διότι θεωρεί ότι τουλάχιστον στη Δημοτική Ενό-

τητα Βούλας δεν υφίσταται εδώ και μήνες κανένας έλεγχος και μπορεί ο

καθένας χωρίς να πληρώνει, να τοποθετεί όσα τραπέζια ή καρέκλες θέλει

και μάλιστα σε οποιοδήποτε χώρο, επίσης να τοποθετεί αυθαίρετα ζαρντι-

νιέρες, ομπρέλες κλπ και παρά τα γεγονός ότι έχει κάνει επανειλημμένα

καταγγελίες, η Δημοτική Αστυνομία να μην επιβάλλει τουλάχιστον την

τάξη.

Η παραπάνω απόφαση αντικαθιστά εξ ολοκλήρου τη με αριθμ. 79/12 προ-

γενέστερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σ’ ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυράγγελος Πανάς Ιωάννης Σκουμπούρης

Δήμαρχος Νικόλαος Ζαχαράτος

Ιωάννης Νιτερόπουλος

Χρήστος Βαδάσης

Δημήτρης Μπελετσιώτης

Μαρία Σίνα - Χόβρη

2.- Tην εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου.

3.- Την πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

4.- Τις τοποθετήσεις των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγρά-

φονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση

Τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση όπως αυτή φαίνεται στην απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Κ Α Τ A   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

1.- Δια ψήφων 12 κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

(Δ. Κοντονής, Ν. Ζαχαράτος, Δ. Μπελετσιώτης, Ε. Αργυρουδάκης, Δ.

Γεωργουλόπουλος, Π. Σκουζής, Μ. Σίνα- Χόβρη, Π. Κασιδόκωστας, Α.Α.

Καμμένου, N. Κάραγιαν, Κ. Καραγεώργος, Δ. Αναστασίου).

7 παρών: Δ. Δαβάκης, Χ. Βαδάσης, Λ. Αργυροπούλου, Γ.

Κωνσταντέλλος, Α. Κάσδαγλης, Π. Καπετανέας, Ι. Σκουμπούρης

1 Aπέχω της ψηφοφορίας: I. Nιτερόπουλος

1 απών: E. Αποστολάτος (αποχώρησε στη διαδικασία της

συζήτησης και προ της ψηφοφορίας).

Καταψηφίζει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση του Αντιδημάρχου Οικονο-

μικών σύμφωνα με την οποία προτείνεται να παραμείνει ως έχει η απόφαση

της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δημοτική Ενότητα Βάρης και τη Δημοτική

Ενότητα Βούλας και σε ότι αφορά τη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης το

σκέλος Γ1 να διαμορφωθεί στο ποσό των 66,84 ευρώ ετησίως ανά τ.μ. και

το σκέλος Γ2 να διαμορφωθεί στο ποσό των 65,82 ευρώ ετησίως ανά τ.μ.

2.- Δια ψήφων 13 υπέρ της πρότασης

6 παρών: Δ. Δαβάκης, Λ. Αργυροπούλου, Γ. Κωνσταντέλλος, Α. Κάσδα-

γλης, Π. Καπετανέας, Ι. Σκουμπούρης.

1 κατά: I. Νιτερόπουλος

1 απών: E. Αποστολάτος (αποχώρησε στη διαδικασία της συζήτησης και

προ της ψηφοφορίας).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ζ του Νόμου 3852/2010 καθορίζει τα τέλη

για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζοδρόμων πεζοδρομίων και λοιπών κοι-

νοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ως κατωτέρω:
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Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ

1) Ζώνη υπερτοπικού ενδιαφέροντος: παραλία Βάρκιζας

Προτεινόμενο τέλος: 33,64 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

2) Ζώνη τοπικού ενδιαφέροντος: λοιποί χώροι Βάρης

Προτεινόμενο τέλος: 30,04 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ

1) Ζώνη υπερτοπικού ενδιαφέροντος: παραλία Βούλας

Προτεινόμενο τέλος: 31,80 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

2) Ζώνη τοπικού ενδιαφέροντος: Κεντρική πλατεία Βούλας

Προτεινόμενο τέλος: 30,44 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

3) Ζώνη τοπικού ενδιαφέροντος: Λοιποί χώροι Βούλας

Προτεινόμενο τέλος: 19,96 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) Ζώνη υπερτοπικού ενδιαφέροντος: Μικρό Καβούρι, Μεγάλο Καβούρι,

όρμος Ζώσκα, όρμος Μαλτσινιώτη και οδός Απόλλωνος

Προτεινόμενο τέλος: 66,84 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

2) Ζώνη υπερτοπικού ενδιαφέροντος: Πλατεία Νυμφών, οδός Αγίου Παν-

τελεήμονος, Λεωφόρος Ποσειδώνος, λιμανάκια Φασκομηλιάς και λοιποί

χώροι Βουλιαγμένης

Προτεινόμενο τέλος: 65,82 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

Σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης - κατάληψης κοινόχρηστου χώρου,

για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που προ-

βλέπονται από το άρθρ. 3 παρ. 8 του Ν. 1080/80, το άρθρ. 26 παρ. 5 του Ν.

1828/89 και το άρθρ. 6 του Ν. 1900/90, όπως ισχύουν.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 148/2012.

Αφού συντάxθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΡΟΣ

Του Δημοτικού Συμβουλίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥ-

ΣΙΟΣ, ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΓΕ-

ΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΣΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΙΝΑ ΧΟΒΡΗ

ΜΑΡΙΑ, ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ, ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ - ΑΝΝΑ. ΚΑ-

ΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ- ΝΑΝΑ, ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,

ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέν-

τζος, ξεκαθάρισε προς πάσα κατεύ-

θυνση, για να μην έχουμε αυταπάτες

(Τετάρτη 17/7) ότι θα τηρηθούν οι υπο-

χρεώσεις για την υγεία που απορρέουν

από τις δεσμεύσεις του Μνημονίου και

τόνισε ότι “δεν υπάρχουν περιθώρια δια-

φοροποιήσεων από τους στόχους του

υπουργείου και προανήγγειλε  σημαντι-

κές αλλαγές στην οργάνωση του υπουρ-

γείου, συγχωνεύσεις υγειονομικών

μονάδων και ενσωματώσεις δομών

υγείας, αλλά και περιστολή της δαπά-

νης”. 
Αναρωτιόμαστε· πόσο αθλιότερη μπο-

ρεί να γίνει, αλήθεια, η δημόσια υγεία; 

Ολους αυτούς τους κυβερνώντες θα

πρέπει όταν ασθενήσουν να πάνε υπο-

χρεωτικά σε δημόσιο νοσοκομείο για

να αντιμετωπιστούν.

Παράλληλα ο Ιατρικός Σύλλογος κα-

ταγγέλλει με σφοδρότητα ότι υπο-

γράφηκε εν κρυπτώ,  συλλογική

σύμβαση εργασίας με αμοιβή του ια-

τρικού προσωπικού των κλινικών,

ύψους... 815,00 ευρώ!!

• Με ρυθμούς χελώνας και αδιαφορώντας για τα τεράστια

κοινωνικά προβλήματα που έχει προκαλέσει η κρίση προ-

ωθείται δήθεν η «αναθεώρηση» του ΕΣΠΑ, σημειώνει σχο-

λιάζοντας απάντηση σε ερώτησή του προς τον Επίτροπο

Hahn ο  Νίκος Χουντής. 

Αντί να υπάρξει γενναία αναθεώρηση του ΕΣΠΑ (2007-

2013), στην κατεύθυνση τόνωσης της απασχόλησης, αλλά

και βελτίωσης της κοινωνικής κατάστασης των εργαζομέ-

νων, και ιδιαίτερα τώρα που η ανεργία διαλύει την ελληνική

κοινωνία, ο Επίτροπος περιφερειακής ανάπτυξης  Χαν,

αλλά και η ελληνική κυβέρνηση επιμένουν στις «εξυπηρε-

τήσεις», στα «έργα» και στις «προτεραιότητες» του έτους

2006 που καταρτίστηκε το τρέχον ΕΣΠΑ. 

Αυτό προκύπτει από απάντηση που κοινοποιήθηκε, από τον

Χαν, στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή, μετά από

σχετική ερώτησή του. 

Στην ερώτησή του ο Ν. Χουντής, αφού τόνιζε την ανάγκη

αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, ασκούσε κριτική για καθυστερή-

σεις και ζητούσε να πληροφορηθεί τις «νέες» προτεραι-

ότητες, αλλά και την ακολουθητέα διαδικασία για την

αναθεώρησή του.

Ο Χαν λοιπόν, μας πληροφορεί ότι «οι ελληνικές αρχές άρ-
χισαν την αναθεώρηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) τον Απρίλιο του 2012» (!!) (Δηλαδή δεν

έχει γίνει απολύτως τίποτα γιατί έχει ήδη αρχίσει η προ-

εκλογική περίοδος των εκλογών της 6ης Μαΐου) και συνε-

χίζει παραπέμποντας σε πρόσφατη απάντηση σε Έλληνα

ευρωβουλευτή, με την οποία αρνείται ουσιαστικά ότι θα

υπάρξει αναθεώρηση του ΕΣΠΑ αφού τονίζει ότι “Η Επι-
τροπή θεωρεί ότι, δεδομένων των ποσών που είναι ακόμη
διαθέσιμα στο πλαίσιο όλων των προτεραιοτήτων των διαρ-
θρωτικών ταμείων, θα ήταν καλύτερο να αποφευχθούν
προς το παρόν δραστικές αλλαγές και να επικεντρωθούν
όλες οι προσπάθειες στην επιτάχυνση της υλοποίησης των
προγραμμάτων με τη σταδιακή αξιοποίηση της εμπειρίας
που έχει αποκτηθεί”. 
Επίσης αναφέρεται γενικά και αόριστα στο πρόγραμμα «Ευ-

ρώπη 2020» που εξαγγέλθηκε το 2010, το οποίο αφορά το

σύνολο της Ευρώπης λέγοντας «Υπάρχουν διάφοροι στρα-
τηγικοί τομείς, που είναι στενά συνδεδεμένοι με τη στρα-
τηγική “Ευρώπη 2020”, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική
για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη στην Ελλάδα,
όπως διαφαίνεται από τον κατάλογο των σχεδίων προτε-
ραιότητας που καταρτίστηκε το 2011. Στα σχέδια αυτά συμ-
περιλαμβάνονται η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα για
τις ΜΜΕ, οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας,
το περιβάλλον, η ενέργεια και οι μεταφορές». 

Καταλήγοντας στην απάντησή του στον Ν. Χουντή, ο Επί-

τροπος ανακοινώνει ότι θα αποσυρθούν από το ΕΣΠΑ οι

«ανενεργείς αναθέσεις έργων και τα αδρανή σχέδια». Αυτό

ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη, αφού η αποφασισθείσα στο

παρελθόν αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης της ΕΕ

στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, χωρίς αύξηση όμως του συνολικού

ποσού χρηματοδότησης, οδηγεί στην αυτόματη απένταξη

πολλών δεκάδων έργων που είχαν προγραμματιστεί αλλά

και στην τεχνητή αύξηση του ποσοστού απορρόφησης του

ελληνικού ΕΣΠΑ.

Συγχωνεύσεις νοσοκομείων
επιτάσσει το Μνημόνιο!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 16/7/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ προκηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή

αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

“ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”

(με το σύστημα προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες

τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρε-

σίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρ-

θρου 4 παράγραφος 4 του Ν.1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85).

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Οικοδομικών. Η συνολική δαπάνη

του έργου, κατά τον προϋπολογισμό μελέτης της Υπηρεσίας, ανέρχεται

σε 174.322,66€, πλέον αναθεώρησης (6.972,91) και Φ.Π.Α. (41.697,98€)

και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Παιανίας: Δ/νση Καραολή

& Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, τηλ. 2132030758, fax: 2106646188, όπου

και θα κατατεθούν οι προσφορές. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο

διαγωνισμό, ορίζεται η 07/08/2012 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής

προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α) εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.)

που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η

και 2η (με τον περιορισμό των κατώτατων ορίων - εντός νομού έδρας και

σε ένα δεύτερο της επιολογής της) τάξη για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

Β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-

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

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

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους κατα-

λόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες

του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-

σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι

έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και

ποσοτική άποψη. 

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

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

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

ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα

με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφό-

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

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

χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμνα προκύπτει από τον προϋπολογισμό

της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να

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

ϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) εφόσον δεν κα-

λείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης

κατηγορίας.

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων του

Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ.10

του άρθρου 16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα-

ξίας).

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως

μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμο-

νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-

ρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν.3669/08 (“κύρια

κατηγορία”). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την

συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατα-

σκευή Δημοσίων Έργων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους δια-

γωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν.3669/08, εγγυητικές

επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπο-

λογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των

3.478,00 ευρώ. 

Το έντυπο οικονομική προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγω-

νιζόμενους, και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στα γραφεία της Τ.Υ.

του Δήμου Παιανίας, Καραολή και Δημητρίου 38Α, Παιανία 19002. Πλη-

ροφορίες κα. Μουντράκη Ελισάβετ και κ. Καββαδία Χρήστο – Ανδρέα τηλ.

2132030758 και 2132030718. Προϊστάμενη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμ-

βούλιο του Δήμου Παιανίας, η οποία εκγρίνει και το αποτέλεσμα της Δη-

μοπρασίας. 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις

κ.λ.π. για το διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διε-

ξάγει, το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης

υποβολής των προσφορών. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΔΑΒΑΡΗΣ

«Εξυπηρετήσεις» στα «έργα» και στις «προτεραιότητες» του  ΕΣΠΑ
επισημαίνει ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο

Αττικής, συνεδριάζει την

Τρίτη 24/7 και  ώρα 15:00,

στο αμφιθέατρο του Υπουρ-

γείου Υποδομών Μεταφο-

ρών και Δικτύων

(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,

Παπάγου-Χολαργού).

Επιλέγουμε θέματα:

1. Επικύρωση πρακτικών 

2. Έγκριση Ολοκληρωμένου

Περιφερειακού, Επιχειρη-

σιακού & Επικοινωνιακού

Σχεδίου (ΟΠΕΕΣ) του

έργου: «Ολοκληρωμένο

Πρόγραμμα Τουριστικής

Προβολής Περιφέρειας Ατ-

τικής».

3. Απολογισμός Περιφέρειας

Αττικής έτους 2011 

4. Μερική ανάκληση της

371/2011 απόφασης του Π.Σ..

5. Ορισμός εκπροσώπου Πε-

ριφέρειας Αττικής και ανα-

πληρωτή αυτού για

συμμετοχή σε επιτροπή του

Οργανισμού Λιμένος Ελευσί-

νας.

6. Αποτέλεσμα εκτέλεσης

προϋπολογισμού τριμήνου

1/4/2012 έως 30/6/2012. 

7. Έγκριση σκοπιμότητας και

έγκριση όρων προγραμματι-

κής σύμβασης μεταξύ Περι-

φέρειας Αττικής και Δήμου

Αθηναίων για καθαρισμό του 

Πεδίου Άρεως.

8. Ενημέρωση για τις αρχιτε-

κτονικές προτάσεις Δημιουρ-

γίας Νέας Αίθουσας

Συνεδριάσεων Περιφερει-

ακού Συμβουλίου, στο Κτήριο

Κ1 της Περιφέρειας Αττικής.

Μεταξύ των θεμάτων της

Ημερήσιας Διάταξης, θα συ-

ζητηθούν και θέματα Δήμων

της Ανατ. Αττικής.

ΤΟ Δ.Σ.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του

Δήμου Μαρκοπούλου συνε-

δριάζει την Τετάρτη 25 Ιου-

λίου, στις 8μ.μ. με 37

θέματα στην ημερήσια διά-

ταξη.

Το Περιφερειακό 

Συμβούλιο Αττικής

συνεδριάζει

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:

Γραφείο Προμηθειών Kορωπί: 19-07-2012

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ.: 19400 ΚΟΡΩΠΙ

Πληροφορίες: Ζαφειρία Μιχαλοπούλου

Τηλέφωνο: 210 6622379 εσ. 110

FAX: 210 6624963, e-mail: tykoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:

Θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την « Μεταφορά μαθητών Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  2012-2013».

Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση ανάθεσης εργασίας. 

Εργασία εκτός & εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας

Η εργασία θα εκτελεστεί ώστε να μεταφερθούν  εγκαίρως οι μαθητές της

πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης στα σχολεία, όπως ακρι-

βώς αναφέρεται στους όρους διακήρυξης της υπ’ αριθμ. ΤΥ/28/2012.

Γίνονται δεκτές προσφορές ανά δρομολόγιο ή για όσα δρομολόγια από

αυτά που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας

τεχνικής μελέτης. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντι-

προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των αντί-

στοιχων προτύπων όπου αυτό είναι δυνατό.

Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια των εκατόν

είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από το σημείο που αναφέ-

ρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως και έξι (6) ημέρες

πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού, χωρίς χρέωση.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόν-

τος εγγράφου.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορί-

ζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη με-

τάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να

αναφέρονται και στην αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται

στους αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι δια-

γωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόν-

τος εγγράφου.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 5%, συμπεριλαμβανο-

μένου του ΦΠΑ 23%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπη-

ρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Άρθρο 32 των

αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο

στο ποσό των 462.463,20 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 522.583,42 €. Η

χρηματοδότηση της εργασίας του τίτλου θα γίνει από τους ΚΑΠ για την

κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα

ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοι-

νοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των

αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 9 των

αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εννέα

μήνες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά. Αναλυτικές πληροφορίες στο Παράρτημα 1  και στα λοιπά

τεύχη των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο ….  Σεπτεμ-

βρίου 2012

Ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ε.Κ.

18 Σεπτεμβρίου 2012.

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Λάντα Μαριάννα τηλ. (22943) 20519

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόταση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για

άρση ασυμφωνίας στην οδό Αρμονίας μεταξύ των Ο.Τ. 52 και Ο.Τ. 51 στο

Νέο Βουτζά της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαρα-

θώνος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέλθουν στην Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου Νέας Μάκρης τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00

έως τις 12.00, προκειμένου να λάβουν γνώση της υπ’ αρ. 260/2010 από-

φασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροποποίηση για άρση

ασυμφωνίας μεταξύ των Ο.Τ. 52 και Ο.Τ. 51 του οικοδομικού συνεταιρι-

σμού Νέου Βουτζά της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης το Δήμου

Μαραθώνος και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, εντός δεκα-

πέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης πρό-

σκλησης.

Ο Δήμαρχος

Ιορδάνης Λοΐζος

Το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β συνεδριάζει

2. Πρόταση αναμόρφωσης εσόδων- δαπα-

νών λόγω της  ύπαρξης ελλείματος στον

προϋπολογισμό

6. 3η Παράταση ισχύος της υπ΄αρ. 81/2007 Προ-

γραμματικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ,  μέχρι  2/12/2013.

13. «Kαθορισμό ετήσιας συνδρομής και

προϋποθέσεις εγγραφής μελών στο

Κ.Α.Π.Η.  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης».

17. Κατασκευή τοιχίου στήριξης των χωμά-

των επί της οδού Βάκχου στο Καβούρι.

23. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε του έργου: 

«Κατασκευή ποδηλατοδρόμων στο Δήμο

Βούλας και ανάπλαση πρασίνου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, συνεδριάζει την  23η

Ιουλίου ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 24 θέματα.

Επιλέγουμε:
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας 

πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια

Επικοινωνήστε μαζί μας στα

210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

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.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΕΡΑΤΕΑ πλησίον συγκοινωνίας
5 διαμερίσματα ισογείου, 1ου & 2ου ορόφου το κα-
θένα ξεχωριστά από 35 μέχρι 54 τ.μ. σε κατάσταση
ημιτελή. Αριστη ποιότητα κατασκευής. Αναλαμβά-
νεται η δανειοδότηση. 2292022079 ιδιοκτήτης.

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα

Αρτια εργασία και 
εξυπηρέτηση

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Καβούρι -

Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία. Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30

από ιδιώτη. 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. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Καβούρι διαμέρισμα

50τ.μ., ισόγειο, επιπλωμένο, δίπλα στη θάλασσα, σαιζόν

ή για όλο το χρόνο. Τηλ. 210 8962.461 κιν. 6946 091886

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,   16-7-2012                             

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:  36416             

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό                              

Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια       

ΠΛΗΡ :Δ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ-Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   

ΤΗΛ: 2132020131, 2132019955, FAX : 2132020059

EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 

Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

προκηρύσσει τον αναβληθέντα ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγι-

σμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ΕΠΙ

ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 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»  προϋπολογισμού 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 Τρίτη 31 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 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 23/7/2012 έως Δευτέρα 30/7/2012,ώρες 8.30-13.00,

Τηλ.: 2132020131, 2132019955.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
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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 

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

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

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

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

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



ΕΒΔΟΜΗ 21  IOYΛIOY 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

Αλλεργία στο θαλασσινό νερό! 

Κι όμως υπάρχει! Είναι βέβαια η σπανιότερη μορφή

αλλεργίας, αλλά υπάρχει!

Ειδικά όταν πρόκειται για μια αλλεργία που θα εκδη-

λωθεί όταν θα βρίσκεστε στην κρύα θάλασσα κάποιου

αιγαιοπελαγίτικου νησιού, αρχές καλοκαιριού. Μια

αλλεργία αυτής της μορφής μπορεί να αναδειχθεί σε

μεγάλο μπελά για εσάς και να καταστρέψει τις δια-

κοπές σας.

Η δύσκολη εποχή για τους επιρρεπείς σε κνίδωση,

καταρροή και φτέρνισμα δεν περιορίζεται χρονικά

στην άνοιξη, αλλά επεκτείνεται και τους μήνες του

καλοκαιριού. Η αλλεργία στο νερό –από την επαφή

με αυτό– αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και είναι

σαφώς σπανιότερη. Πρόκειται για την αλλεργία στο

κρύο, που είναι ο υπ' αριθμόν ένα κίνδυνος της πε-

ριόδου και μπορεί να προκληθεί από το μπάνιο σε

πολύ κρύα θάλασσα.

Η αλλεργία αυτή υπάρχει και τον χειμώνα, απλώς δεν

εκδηλώνεται συχνά ή εμφανίζει πιο ήπια συμπτώ-

ματα, αφού τους χειμωνιάτικους μήνες το σώμα προ-

στατεύεται από τα ρούχα.

Αλλεργία στη ζέστη

Αν ανήκετε σε αυτούς που παρουσιάζουν αλλεργία -

κοκκινίλες σε καλά θερμαινόμενους χώρους, είναι

πολύ πιθανό να ταλαιπωρηθείτε και τις ημέρες που ο

υδράργυρος ανεβαίνει στα ύψη. Δηλαδή, τις καλο-

καιρινές μέρες σαν αυτές που περνάμε. Φροντίστε

λοιπόν, να βρίσκεστε σε χώρους δροσερούς και να

μην εκτίθεστε στη ζέστη. Η συμβουλή για προστασία

από τον ήλιο, για σας μετατρέπεται σε απαγό-

ρευση. Η έντονη έκθεση στο ηλιακό φως, όπως για

παράδειγμα το διάστημα της ηλιοθεραπείας, ενδέχε-

ται να προκαλέσει κνίδωση, αλλά δεν πρέπει να συγ-

χέεται με τη φωτοαλλεργία που προκαλεί παρεμφερή

συμπτώματα.

Αλλεργία στην άσκηση

Δεν είναι χιούμορ! Ούτε μια δικαιολογία που εφεύ-

ραν εκείνοι που απεχθάνονται διαδρόμους και ποδή-

λατα στα γυμναστήρια. Η κνίδωση αυτή εμφανίζεται

με τη σωματική κόπωση. Δεν πρέπει να ταυτίζεται με

την αλλεργία στη ζέστη. Η διαφορά τους είναι ότι η

τελευταία παρουσιάζεται και όταν κανείς ζεσταθεί

παθητικά (π.χ. αν μπει σε δωμάτιο όπου υπάρχει

αναμμένο αερόθερμο).

Τεστ με επαφή

Τα τεστ για τις συγκεκριμένες αλλεργίες γίνονται με

την επαφή με το ίδιο το αλλεργιογόνο για μικρό χρο-

νικό διάστημα (π.χ. 10 λεπτά) στο ιατρείο. Αν, φερ' ει-

πείν, υποφέρετε από αλλεργία στο κρύο, ο γιατρός

θα τοποθετήσει παγάκι μέσα σε ένα μικρό μεταλλικό

σκεύος και πάνω στο χέρι σας για περίπου 10 λεπτά,

μελετώντας τις αντιδράσεις στο δέρμα σας. Οι κνι-

δώσεις που οφείλονται σε αυτού του τύπου τις αλ-

λεργίες, μπορούν να γίνουν επικίνδυνες: ενδέχεται

να προκαλέσουν συμπτώματα και σε άλλα συστή-

ματα, όπως π. χ. στο καρδιαγγειακό και στο ανα-

πνευστικό, κάνοντας επιτακτική την ιατρική

παρέμβαση.

Παρατήρηση: Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και στο

μεταξύ μην χρησιμοποιείτε θεραπευτικές κρέμες

δικής σας επιλογής.

. . . γ ια την υγειά μας

Παράξενες αλλεργίες!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΙΜΑΤΟΣ

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού σας

καλεί να  συμμετέχετε στην  Εθελοντική Αιμοδοσία

που διοργανώνει σε συνεργασία με το ΝΟΣΟΚΟ-

ΜΕΙΟ  ΠΑΙΔΩΝ  Αγλαϊα  Κυριακού.

“Επειδή κατά το μήνα Αύγου-
στο, η ανάγκη για αίμα-αιμοπε-
τάλια είναι πολύ μεγάλη για τα
παιδιά που παλεύουν για τη ζωή
τους, κάνουμε έκκληση στην
ευαισθησία σας και σας παρακα-
λούμε να  προσφέρετε αίμα, οποιαδήποτε μέρα τον
Αύγουστο, στο χώρο του Νοσοκομείου, (μετά από
συνεννόηση)”. 

Πληροφορίες 
Ξένια  Τσαλιαγκού, υπεύθυνη αιμοδοσίας 

τηλ. 6975915671

Βάσω Κιούση, διευθύντρια ΕΚΤ&Π  

τηλ. 2106020026 – 6974380541

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή 20.7.12

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 4279

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων

Πληροφορίες ΑΤΡΑΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας 161 21

Τηλ. 213 2010.764, Φαξ: 213 2010.762

e-mail esoda@kessariani.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή και προ-

φορική πλειοδοτική δημοπρασία η παραχώρηση - εκμίσθωση δέκα τεσσά-

ρων (14) θέσεων επί κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρομίων) του Δήμου

Καισαριανής για την τοποθέτηση στεγάστρων μετά πλαισίων εμπορικής

διαφήμισης και εκμετάλλευσηςσ αυτών για τρία (3) χρόνια με δυνατότητα

παράτασης για άλλο ένα (1) χρόνο.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 3 Αυγούστου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα

11.30 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και θα διεξαχθεί σε δύο φά-

σεις. Ελάχιστο όριο ετήσιου μισθώματος για κάθε στγέγαστρο ορίζεται

το ποσό των (1.550,00) ευρώ ήτοι (21.700,00) ευρώ βγια το σύνολο των

στεγάστρων ετησίως και ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των

2.170,00 ευρώ σε ποσοστό 10% του ορίου πρώτης προσφοράς επί των δι-

καιωμάτων (τελών) ενός (1) έτους στο σύνολο των στεγάστρων.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο όσοι α) δεν οφείλουν στο Δήμο από

οποιαδήποτε αιτία, β) όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο επαγγελματικό επι-

μελητήριο ή έχουν νόμιμα απαλλαγή από αυτήν την υποχρέωση και γ)

όσοι προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στη

διακήρυξη. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Τμήμα Δημοτικών

Προσόδων κ. Ατραϊδου Αναστασία τηλ. 213 2010.764 κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΜΠΑΚΑΣ

γράφει η Άννα Σαμπατακάκη
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Σε δυνατό ντέρμπι εξελίχθηκαν οι αγώνες της κατη-

γορίας 12άρια και 16αρια στο 6ο πανελλαδικό πρω-

τάθλημα, αφού οι αθλητές ήταν εξίσου καλοί, ικανοί

και δυνατοί. 

Οι αθλητές του ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έδωσαν τον

καλύτερο εαυτό τους, με τον Φραγκίστα Ευάγγελο να

είναι μέσα στους πρώτους 16 και την Δερμιτζάκη Αγ-

γελική μέσα στην 8άδα της πρωτιάς. 

Η σκληρή προπόνηση και μάχη των μικρών αθλητών συ-

νεχίζεται αφού τίποτα δεν έχει κριθεί τελικά, μέχρι το

τέλος του πρωταθλήματος. Οι αγώνες του πανελλήνιου

πρωταθλήματος σημειώνουν την έναρξη τους στις 29

Ιουλίου, ενώ το τέλος της μεγάλης προσπάθειας υπο-

λογίζεται την 12η Αυγούστου, χωρίς όμως να σημαίνει

το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, αφού στην πραγ-

ματικότητα αποτελεί μόνο ένα διάλειμμα για τους αθλη-

τές.

Αυτή τη φορά έδρες του πρωταθλήματος θα αποτε-

λέσουν ο Α.Ο. ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ για τα 12άρια και

18άρια, ενώ για τις κατηγορίες 14άρια και 16άρια έχει

επιλεχθεί ως έδρα η Α.Ε. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ. 

Το Τμήμα Τένις και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλη-

τικής Ένωσης Πόρτο Ράφτη θεωρεί τιμή την ανάθεση

για τρίτη φορά της κορυφαίας εκδήλωσης της Ομο-

σπονδίας που είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος μετά από απόφαση των

διοργανωτών αφιερώνουμε το Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα Juniors 2012 στον οργανισμό «Το Χαμόγελο

του Παιδιού»!

Στη κορυφαία αυτή διοργάνωση του αθλήματος θα

συναντηθούν όλοι οι αθλητές της χώρας, Αγόρια και

Κορίτσια από 12 έως 18 ετών, από την Θράκη έως την

Κρήτη και από το Αιγαίο έως το Ιόνιο προκειμένου να

δώσουν το αγωνιστικό τους παρών.

6ο Πανελλαδικό πρωτάθλημα ΤΕΝΝΙΣ

Πρωταθλήτρια Ελλάδας 2012 ανα-

δείχθηκε η ομάδα υδατοσφαίρισης

Νεανίδων της Βουλιαγμένης μετά

την εντυπωσιακή νίκη της επι του

Ολυμπιακού με 15-6 στο κολυμβητή-

ριο της Νέας Σμύρνης το απόγευμα

της Κυριακής 15/7. 

Πρόκειται για το 4ο πρωτάθλημα

πόλο που πηγαίνει φέτος στον Ν.Ο.Β

μετά των Ανδρών, Γυναικών και Νέων

Ανδρών και το 3ο με αντίπαλο στον

τελικό τον Ολυμπιακό.

Τα κορίτσια του Γιάννη Στεργιόπου-

λου όπως ακριβώς και σε όλα τα παι-

χνίδια της τελικής φάσης ήταν

ασταμάτητα και κέρδισαν δίκαια για

να καταχειροκροτηθούν απο το κοινό

που παρά την αφόρητη ζέστη γέμισε

κάθε γωνιά του κολυμβητηρίου της

Νέας Σμύρνης. Οι νεάνιδες της Βου-

λιαγμένης προηγήθηκαν ακόμη και 7-

0 στα μισά του 2ου οκταλέπτου

δίνοντας την ευκαιρία στον τεχνικό

της ομάδας να χρησιμοποιήσει όλες

τις παίκτριες.

Τη σύνθεση της ομάδας του ΝΟΒ και

τα γκολ σημείωσαν: Ζοφώλη Νιόβη,

Χυδηριώτη Ιωάννα 2, Μαυρωτά Αμα-

λία, Δήμου Κατερίνα 3, Πρωτοππαπα

Ελισάβετ, Ξενάκη Ελένη 5, Καλογε-

ράκου Μίλβα 2, Ζοφώλη Βικτωρία,

Μαυρωτά Ιφιγένεια, Ντάσιου Μαρία 2,

Λακουμέντα Ελένη 1, Σταυρίδου Ελ-

πίδα, Βαρελιδη Ζωή, Μαστροκαλου Μ.

Ο προπονητής Γιάννης Στεργιόπουλος

μετά τη νίκη των κοριτσιών και τον αμ-

φίπλευρο ενθουσιασμό τους, δεν γλύ-

τωσε τη βουτιά με τα ρούχα στην πισίνα. 

Ο προπονητής της πρωταθλήτριας

ομάδας ο Γιάννης Στεργιόπουλος πα-

νευτυχής και βρεγμένος μετά το

τέλος του αγώνα δήλωσε:

«Αυτός ο γύρος ήταν πολύ καλύτε-

ρος, παίξανε όλα τα κορίτσια πολύ

καλά, ήθελαν πάρα πολύ να κερδί-

σουν αυτό το πρωτάθλημα, είχαμε

δουλέψει είχαμε κάνει και πολύ προ-

πόνηση, το θέλανε παραπάνω, είχαν

ψυχή, θέληση κι αυτό έφτανε για να

κερδίσουμε κι όλες τις υπόλοιπες

ομάδες. Ειδικά τώρα στον τελικό

ήταν φανταστικές· παίξανε πολύ

καλά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημέ-

νος, κάνανε πολύ καλή προσπάθεια.

Απο εκεί και πέρα στο μέλλον πι-

στεύω να μείνει η ίδια ομάδα γιατί

έχει δέσει, είναι πολλά χρόνια μαζί,

παίζουν και στις μεγαλύτερες κατη-

γορίες, οπότε πιστεύω κι ευελπιστώ

να μείνουν όλες μαζί για να κάνουμε

μια καλή ομάδα στο μέλλον».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του

Ν.Ο.Β στην τελική φάση:

Ν.Ο.Β - Χίος 15-3

Ν.Ο.Β - Εθνικός 15-4

Πανιώνιος - Ν.Ο.Β 8-10

Ν.Ο.Β-Γλυφάδα 14 - 3 (Ημιτελικός)

Ν.Ο.Β-Ολυμπιακός 15 - 6 (Τελικός)

Κατατρόπωσαν όλες τις ομάδες 

οι νεάνιδες του Ν.Ο.Β.

Τα παιδιά του ΝΑΟΒ της εθνικής

ομάδας Optimist, Κώστας Χουσιά-

δας και Τέλης Αθανασόπουλος

μαζί με τον προπονητή τους  Ζαν-

νέτο Μαλατέστα, αρχηγό αποστο-

λής της Εθνικής Ομάδας  Optimist,

ταξίδεψαν στις 12/7 στον Άγιο Δο-

μίνικο στην Καραϊβική για να λά-

βουν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Optimist

στις 16-7-12 έως 25-7-12.

Αθλητές και προπονητές ευχαριστούν τους φίλους

του ΝΑΟΒ που με τη συνδρομή τους συνέβαλαν στην

υλοποίηση της συμμετοχής των ως άνω προκριθέν-

των αθλητών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Εμείς με την σειρά μας τους στέλνουμε τις ευχές μας

για καλή επιτυχία και περιμένουμε τα αποτελέσματα.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα

optimist αθλητές 

του Ν.Α.Ο.Β
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Διαγωνισμός φωτογραφίας
"Ο Δήμος Ωρωπού που αγαπάμε"

Ο Δήμος Ωρωπού, διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας

με θέμα "Ο Δήμος Ωρωπού που αγαπάμε". Σκοπός του δια-

γωνισμού είναι μέσα από τις φωτογραφίες ερασιτεχνών κι

επαγγελματιών φωτογράφων, να αναδειχθεί η ομορφιά

του φυσικού τοπίου, της ιστορικής φυσιογνωμίας και της

κοινωνικής δραστηριότητας του Δήμου.  

Οι φωτογραφίες θα μπορούν να απεικονίζουν φυσικά

τοπία, πρόσωπα (εφόσον έχουν την έγκριση τους), κίνηση

(δραστηριότητες της καθημερινότητας, ανθρώπους εν

ώρα εργασίας) ή κτήρια και μνημεία. Θα μπορούν να είναι

έγχρωμες ή ασπρόμαυρες. Οι ρυθμίσεις που επιτρέποται

για να είναι έγκυρη η συμμετοχή περιορίζονται στην διόρ-

θωση του φωτισμού και των χρωμάτων.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν τις φωτογρα-

φίες τους ηλεκτρονικά στην info@oropos.gov.gr  (με την

ένδειξη: "για τον διαγωνισμό φωτογραφίας) ΚΑΙ ταχυ-

δρομικά στο Γραφείο Τύπου, σε κλειστό φάκελλο με την

ίδια ένδειξη: “για τον διαγωνισμό φωτογραφίας”, στην δι-

εύθυνση: Δημαρχείο Ωρωπού, Λ. Χαλκουτσίου 50, 19015,

Σκάλα Ωρωπού, 1ος όροφος. 

Ο διαγωνισμός είναι σε ισχύ από την Παρασκευή 15 Ιου-

νίου έως την Παρασκευή 24 Αυγούστου. Μετά το πέρας

της καταληκτικής ημερομηνίας (σφραγίδα ταχυδρομείου)

καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

Όλες οι φωτογραφίες θα συμμετάσχουν στην μεγάλη έκ-

θεση που θα διοργανώσει ο Δήμος Ωρωπού σε ειδικά δια-

μορφωμένο χώρο, τον Σεπτέμβριο 2012 και η απονομή

βραβείων θα λάβει χώρα σε ειδική τελετή την ημέρα των

εγκαινίων της έκθεσης.  

Λεπτομέρειες στο www.oropos.gov.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Καλύβια  10-7-2012

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αρ. πρωτ 15930  

Ταχ. Διευθ.: Αθηνών και Ρήγα Φεραίου        

Τηλ. 2299320300 Φαξ: 2299048289

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σαρωνικού έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α)

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)

3. Το Π.Δ. 60/2007.

4. Τον Ν. 3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 15-6162.001 που έχει ψηφι-

στεί με την 155/25-6-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Την 155/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρί-

θηκε η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

7. Την από 10-7-2012 αποστολή για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων

Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου με

σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη οι-

κονομική προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1β του Π.Δ. 60/2007

για την αναδειξη αναδόχου για τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘ-

ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 (κωδικός CPV60130000 – υπηρεσίες ειδι-

κών οδικών μεταφορών επιβατών ) προϋπολογισμού 273.891,76 € χωρίς

ΦΠΑ (309.497,69€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Σα-

ρωνικού Αθηνών και Ρήγα Φεραίου Τ.Κ. 19013 Καλύβια Αττικής την 6η του

μηνός Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. και η κατάθεση

των προσφορών θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγω-

νιζομένους, κατά τους όρους του άρθρου 15του Π.Δ. 28/1980, εγγύηση

συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας

δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το σύνολο των δρομο-

λογίων ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά και θα

αντιστοιχεί σε ισόποση εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών

και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία

της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας , κατά τις εργάσιμε ημέρες

από τον δημοτικό υπάλληλο Ρήγα Ιωάννη (2291038721, FAX 2291036260).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στις ώρες μπορεί να παρατηρηθεί απόκλιση 5 έως 10 λεπτά.
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Τη «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων

φυσικών προσώπων»  ανέλυσαν σε ενημε-

ρωτική συζήτηση στο Δήμο Παλλήνης, που

πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 9/7, στον

Πολιτιστικό χώρο «Οινοποιείο Πέτρου», σε

συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργά-

νωση Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ενημέρωσε το κοινό σχετικά

με διάφορες ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεω-

μένων φυσικών προσώπων και σχετικά με

το τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

για να αξιοποιήσουν το νόμο 3869/10 για τα

υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό και δόθηκε

η ευκαιρία στο κοινό να απευθύνει ερωτή-

σεις προς τους νομικούς εκπροσώπους της

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος

Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος ο οποίος συ-

νεχάρη την Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. για την δράση της

και ευχαρίστησε τους ομιλητές για την ανα-

λυτική ενημέρωση που πρόσφεραν στους

κατοίκους της πόλης. 

Τόνισε ακόμη ότι το θεσμικό πλαίσιο του

Νόμου 3869/10 αποτελεί μια ρεαλιστική

διέξοδο  στους υπερχρεωμένους πολίτες

παρέχοντας τους το δικαίωμα για μια αξιο-

πρεπή διαβίωση.

Στην Εκδήλωση μίλησαν οι δικηγόροι: Χρι-

στοδούλου Μικαέλα, Δικηγόρος, Γραφείο

Νομικής Προστασίας Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.  Τσια-

φούτης Βίκτωρας, Δικηγόρος, Γραφείο Νο-

μικής Προστασίας Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

Από την άρτια οργάνωση για την καλύτερη

εξυπηρέτηση  του πολίτη χαρακτηρίστηκε η

διανομή ελαιολάδου και φέτας που πραγ-

ματοποιήθηκε το Σάββατο 30/6  στο χώρο

παρκινγκ του εκθεσιακού κέντρου EXPO

ATHENS στην Ανθούσα. 

Οι συνολικές παραγγελίες ανήλθαν σε

2.045 λίτρα ελαιόλαδου Ηλείας, 1.089

λίτρα extra παρθένου ελαιόλαδου Λέσβου

και 729 κιλά φέτας.

Κάτοικοι του Δήμου Παλλήνης οι οποίοι

προσέγγιζαν των χώρο για να πραγματο-

ποιήσουν τις παραγγελίες τους, εξυπηρε-

τούντο  από εργαζομένους και εθελοντές

του Δήμου Παλλήνης και μέσα από μια

άμεση διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων

παραλάμβαναν τα προϊόντα τους κατευ-

θείαν από τους παραγωγούς .

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο Δήμος Παλλή-

νης λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης από

τους δημότες και της ανάγκης βελτιστοποί-

ησης της διαδικασίας σε οικονομικούς,

αλλά και χρονικούς όρους, προχώρησε

πρώτος στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και-

νοτόμου εφαρμογής που συντόνισε με το

καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτοματοποί-

ησε την διαδικασία των παραγγελιών.

H ιστοσελίδα www.marketpallinis.gr απο-

δείχτηκε ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο

δίνει  τη δυνατότητα στο δημότη να ενημε-

ρώνεται για τις τρέχουσες διανομές προ-

ϊόντων, να προβαίνει σε παραγγελίες, να

επεξεργάζεται τις παραγγελίες του, να

εκτυπώνει αποδεικτικά παραγγελίας, και να

εκδηλώνει ενδιαφέρον για προϊόντα που θα

ήθελε να διανεμηθούν. Ταυτόχρονα, δίνεται

και στους προμηθευτές η δυνατότητα να

ενημερώνουν το Δήμο για τα προϊόντα

τους καταγράφοντάς τα στην ειδική φόρμα

που δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό. 

Η ιστοσελίδα www.marketpallinis.gr παρα-

μένει ενεργή δίνοντας την δυνατότητα

στους πολίτες αλλά και στους παραγωγούς

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και για

άλλα προϊόντα στο πλαίσιο της συνεχούς

δράσης παρέμβασης του Δήμου Παλλήνης

στο καταναλωτικό κίνημα.

Ως εκ τούτου ΚΑΛΟΥΜΕ τους παραγωγούς

και τους προμηθευτές αγροτικών προϊόν-

των  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους

και να υποβάλλουν τις προσφορές τους

στην ιστοσελίδα που έχει διαμορφώσει ο

Δήμος Παλλήνης ειδικά για την δράση αυτή

με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο

των πολιτών όσο και των παραγωγών στην

www.marketpallinis.gr μέχρι την Τρίτη 31/7

μπορούν οι παραγωγοί να δημιουργήσουν

λογαριασμό και να καταχωρήσουν την προ-

σφορά τους (τιμή, ποσότητα, διαθεσιμό-

τητα, χαρακτηριστικά προϊόντος) αλλά και

να δουν τις προσφορές άλλων προμηθευ-

τών.

Διανομή Ελαιόλαδου και Φέτας χωρίς Μεσάζοντες 

στους Κατοίκους  του Δήμου Παλλήνης

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων

φυσικών προσώπων
Ενημερωτική εκδήλωση - συζήτηση 

Νέα πυρκαγιά, ξέσπασε

την Πέμπτη 18/7, στο Διό-

νυσο Κερατέας, καταστρέ-

φοντας για άλλη μια φορά

πράσινο και περιουσίες. 

Σύμφωνα με την Πυροσβε-

στική Υπηρεσία, η φωτιά

τέθηκε υπό έλεγχο, απο-

χώρησαν τα εναέρια μέσα

πυρόσβεσης και παραμέ-

νουν οι επίγειες δυνάμεις

για την πλήρη κατάσβεση

των μικροεστιών στην πε-

ριοχή.

Σύμφωνα με το μέχρι τώρα

απολογισμό του πυροσβε-

στικού σώματος, πέντε κα-

τοικίες υπέστησαν φθορές

από τις φλόγες.

Μάλιστα, εκκενώθηκε το

μοναστήρι της Παναγιάς

και κατασκήνωση στην πε-

ριοχή, ενώ τα παιδιά μετα-

φέρθηκαν με ασφάλεια στα

ΚΑΠΗ της Κερατέας.

Στη μάχη με τις φλόγες

επιστρατεύθηκαν 120 πυ-

ροσβέστες με 56 οχήματα,

56 άτομα πεζοπόρο, 7 αε-

ροσκάφη και 3 ελικόπτερα. 

Σύμφωνα με τον δήμαρχο

Λαυρεωτικής Κώστα Λε-

βαντή, η πυρκαγιά ξεκίνησε

από σπίτι στην περιοχή του

Διόνυσου Κερατέας.

Ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ

Βασίλης Οικονόμου, με δή-

λωσή του τονίζει μεταξύ

άλλων ότι: «Οι νέες πυρ-

καγιές επιβεβαίωσαν δυ-

στυχώς τις τραγικές

ελλείψεις στο ζήτημα της

προστασίας κατά των

πυρκαγιών, ελλείψεις που

οφείλονται κυρίως στις

πολιτικές περικοπών των

κονδυλίων πυροπροστα-

σίας των Δήμων, στην έλ-

λειψη πυροσβεστικών

μέσων λόγω προφανούς

ελλείψεως κονδυλίων και

στην έλλειψη σχεδιασμού

αντιμετώπισης πολλών

μετώπων πυρκαγιάς».

Τονίζει δε ότι «η ΔΗ.ΜΑΡ

ζητά . να ανακηρυχθεί

άμεσα ο Δήμος Λαυρεωτι-

κής πυρόπληκτος και να

εφαρμοστούν οι σχετικές

διατάξεις για τους πυρό-

πληκτους Δήμους ώστε

να αποκατασταθούν οι ζη-

μιές, να αποζημιωθούν οι

πληγέντες και να γίνουν

έγκαιρα τα απαραίτητα

έργα προστασίας από τις

πλημμύρες

Νέα φωτιά στον Διόνυσο Κερατέας


