
Η ΚΕΡΑΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ
“Οι ΧΥΤΑ είναι η χείριστη επιλογή,  καθώς έχουν το μεγαλύτερο υγειονομικό
και περιβαλλοντικό ρίσκο σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους διαχείρισης

των απορριμμάτων”.                                                                           Σελίδα 7

ΧΩΡΙΣ  ΜΕΛΕΤΗ

ΚΛΕΙΝΟΥΝ 

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η Εθνική Σχολή

Δημόσιας Υγείας 

διαψεύδει 

Γιώργος Μπουλμπασάκος

Σελίδα 14

“Σφήττεια”

2ος γύρος 

εκδηλώσεων 
Σελίδα 4

Καταργούνται

οι Εφορίες

Κορωπίου &

Λαυρίου 

Σελίδα 6

Αλλαγή 

χωροταξικού 

στη Λαυρεωτική

ζητάει 

ο Στ. Ιατρού 

Σελίδα 7

Αντιδρούν οι Δήμαρχοι

στις περικοπές

ΣABBATO
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Για να έχετε νέα 

όλη την εβδομάδα

Διαβάστε μας και στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com

Ένας καλός τρόπος προφύλαξης είναι να περιπαίζεις

εκείνο ακριβώς το οποίο επιδιώκεις. 

Λοιδορείς την ομοφυλοφιλία, ενώ είσαι ...γκέι, γιατί θέ-

λεις να το αποκρύψεις «ανδροπρεπώς»!

Ονειδίζεις τους μοιχούς, ενώ μέσα σου χορεύεις διονυ-

σιακούς χορούς στο αντίκρυσμα μιας παιχνιδιάρας «λο-

λίτας» ή εν πάσει περιπτώσει, του

όποιου φαντασιακού ερωτικού σου πρό-

τυπου.

Απ’ την άλλη, σπάνια ένας κοινωνιστής

ή κομμουνιστής θ’ απεκήρυττε την ιδε-

ολογία του, χωρίς την εντολή του κόμ-

ματος.

Ένας σωστός συνομώτης όμως θα απε-

κήρυττε και μάλιστα «μετά βδελυγ-

μίας» τη συνομωσία που κατεργαζόταν

κι ακόμα πιο περίτεχνα, θα την

χλεύαζε!.

Έτσι, όσοι ψάχνουν, όσοι αναδιφούν για σκοπούμενη δη-

μιουργία της κρίσης ή υποβοήθηση αντικειμενικών υφι-

στάμενων αιτιών και μονοδιάστατων επιλογών

«επίλυσης» των προβλημάτων, αντιμετωπίζονται με θυ-

μηδία ως ...συνομωσιολόγοι!...

...Ως μυθομανείς φαντασιόπληκτοι που επιδίδονται σε

κυνήγι μαγισσών ή συγκρούονται «ηρωικώς» με ανεμό-

μυλους!…

Οι δε «σοβαροί» κλακαδόροι και μίσθαρνοι υπηρέτες των

συνομωτών συνεχίζουν ανενόχλητοι να μονοπωλούν

τους «άμβωνες» κατήχησης, αποπλάνησης, ύπνωσης και

αποβλάκωσης του κοινού που πρέπει να θυσιαστεί στο

«μινώταυρο» του χρηματοπιστωτικού ολιγοπωλιακού και

άριστα οργανωμένου νεο φιλελεύθερου συνομωτικού

καπιταλισμού. (Σ.Σ. Κανένα από τα παραπάνω επίθετα

δεν είναι τυχαίο ή περιττό· αντίθετα, είναι συμπεπτυγ-

μένα).                                                  Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ
της Capitalηστηκής διεθνούς

ή... Συνομωσιολογία; 

ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ

αφιέρωμα στο Σαρωνικό

Σελίδα 15

Η δημόσια υγεία στον
...πατριωτισμό των Ελλήνων

― Παιδιά ανασφάλιστα και χωρίς εμβόλια

― Εγκυες χωρίς δυνατότητα καισαρικής (αναγκαστικής)

― Νεογέννητα με προβλήματα οξυγόνωσης γιατί δεν ξεγεννήθη-

καν στην ώρα τους!

― Ανθρωποι που αφήνονται στην ...ατυχία τους, γιατί δεν έχουν

λεφτά να χειρουργηθούν!

― Καρκινοπαθείς που στέλνονται στα σπίτια τους για να πεθά-

νουν!!! Σελίδα 16

Σελίδα 2, 13
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Η ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ ξεκίνησε το 1947 στην Ελβετία

Κι αφού μιλάω για συνομωσία (χωρίς εισαγωγικά), οφείλω

να το αιτιολογήσω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θ’ αποφύγω

να μ’ αντιπαρέλθουν οι «σοβαροί» ρεαλιστές κλακαδόροι,

ή, σ’ ελαφρές περιπτώσεις, οι επιρρεπείς στην ομαδική ψυ-

χολογία, την ψυχολογία των όχλων»1. Είναι πράγματι εκ-

πληκτικό, πως μπορεί να μετατραπεί ένας ισορροπημένος

και μορφωμένος άνθρωπος, σε άβουλο μέλος του «κοπα-

διού», υπό την επήρρεια της ομαδικής ψυχολογίας. 

Το θέμα μας όμως, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι η «συνο-

μωσία του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού».

Η συνωμοσία δεν είναι κάτι που ξεπήδησε τυχαία. Δεν κυο-

φορήθηκε «χθες». Ξεκίνησε την επαύριο της λήξης του κα-

ταστροφικού Β’ παγκοσμίου πολέμου και στην ουσία η

σύλληψη της ιδέας, προϋπήρχε του πολέμου και ανάγεται

στην εποχή του «νέου – κοινωνικού συμβολαίου (new deal),

μετά την κρίση του ’29 – ’32. 

Οι νεο-φιλελεύθερες αντιλήψεις βέβαια, έχουν ακόμη με-

γαλύτερο χρονικό βάθος. 

Έχουμε αναδημοσιεύσει το Σεπτέμβρη του 2003 το περί-

φημο άρθρο του Μάρκ Τουαίν (1906) για τη φυλή των Αγ-

γλοσαξόνων, που «όταν ο Αγγλοσάξονας θέλει κάτι,
απλούστατα το παίρνει», (το αρπάζει),  όπως διακήρυττε

σε συγκέντρωση εκλεκτών Αμερικανών Τραπεζιτών, βιομη-

χάνων, εμπόρων, δικηγόρων, πολιτικών, δημοσιογράφων

και στρατιωτικών, ο Πρόεδρος, της «Λέσχης των Εσχάτων

της Υφηλίου»(!). «Είμαστε καθηγητές», έλεγε θρασύτατα

ο εν λόγω Πρόεδρος, καταχειροκροτούμενος από την εκλε-

κτή ομήγυρη: «χωρίς εμάς ο ευρωπαϊκός Οργανισμός Τρο-
φίμων ίσως δεν μάθαινε ποτέ την τέχνη να δηλητηριάζει
στο όνομα του κέρδους [...] χωρίς εμάς οι Ευρωπαϊκές
Ασφαλιστικές Εταιρείες ίσως δεν αποκτούσαν ποτέ την
δεξιότητα να εκμεταλεύονται τις χήρες και τα ορφανά.
Χωρίς εμάς ο Κίτρινος Τύπος, ίσως έκανε γενιές ολόκληρες
μέχρι να εμφανιστεί...»2.

Ήταν μια άλλη συγκέντρωση σαν κι αυτή του Mon Peleren

της Ελβετίας, μια άλλη «Εταιρεία», το club των ...εσχάτων

και οι αντιλήψεις του “Laisser Faire», της ελεύθερης χάριν

ευφημισμού, αντί της ασύδοτης αγοράς, που είναι το σκο-

πούμενο. Παλιά ιστορία και επιδίωξη του κεφαλαίου: «Το
κράτος έξω από το εργοστάσιο». Στο «εργοστάσιο» αφεν-

τικό είναι το Κεφάλαιο. Το κράτος χρειάζεται για την προ-

στασία του κεφαλαίου από τους αντιδρώντες στην

καταπίεση και στην αρπαγή του ανθρώπινου μόχθου. 

Αντιλήψεις που στο σύγχρονο τρόπον τινά βάθος τους,

φθάνουν στον Thomas Hobbes (17ος αιώνας).

Η σύγχρονη όμως και συστηματικά οργανωμένη συνωμο-

σία ξεκίνησε το 1947 με τη σύσταση της Εταιρείας (club-

λέσχης) Mon Peleren, στην ομώνυμη περιοχή της Ελβετίας,

από τον Φρίντριχ Χάγεκ Αυστριακό καθηγητή και τον νέο

τότε οικονομολόγο Μίλτον Φρίντμαν. 

Εκεί λοιπόν στη σύναξη των επιφανών πολιτικών, φιλοσό-

φων, οικονομολόγων, τραπεζιτών, αφού αναλύθηκε ότι «το
πράγμα δεν πάει άλλο» με το παρεμβατικό κράτος, που

είχε εισηγηθεί λίγα χρόνια πριν, μετά τη μεγάλη κρίση του

1929, ο Τζον Κέινς και είχε εφαρμόσει ο Φρ. Ρούσβελτ

όταν ανέλαβε Πρόεδρος των ΗΠΑ το 1933.

Υποστηρίχθηκε ότι οι «Αγορές»  δεν μπορεί να περιορί-

ζονται στη δραστηριότητά τους, γιατί έτσι εμποδίζεται η

ανάπτυξη! 

Ό,τι παράγεται κι όποια υπηρεσία προσφέρεται είναι αντι-

κείμενο κέρδους κι επομένως φορέας τους πρέπει να είναι

ιδιώτες. Το δημόσιο είναι αναποτελεσματικό, δυσλειτουρ-

γικό, γραφειοκρατικό, δαπανηρό. Το κράτος είναι για να

κρατάει την τάξη, να προστατεύει τις περιουσίες (τις με-

γάλες, θα πρόσθετα εγώ και βέβαια να περιβάλλει με τη νο-

μιμότητα των θετών κανόνων – των νομικών διατάξεων –

εκείνα που συμφέρουν το Κεφάλαιο.

Ο Χάγεκ τους είπε πως για ν’ αλλάξουν οι νοοτροπίες και

να «υιοθετηθεί» η νέα ιδεολογία θα χρειαστεί να περάσει

και μια γενιά ίσως και λεφτά, βεβαίως· αλλά λεφτά υπήρ-

χαν και υπάρχουν. Τι κάνουν τα διάφορα επώνυμα ιδρύματα

και οι κορυφαίοι πλουτοκράτες; Χρειαζόμαστε και Δεξαμε-

νές Σκέψης (Think Tanks), μυαλά! Θα τις κατασκευάσουμε.

«Μυαλά» με κύρος! Θα τους περιβάλουμε και μ’ αυτό, βε-

βαίως. 

Κι άρχισε η οργάνωση:

Δημιουργήθηκαν ινστιτούτα, αναπτύχθηκαν σχολές, απέ-

κτησαν φήμη και κύρος. Η οικονομική Σχολή του Πανεπι-

στημίου του Σικάγο, όπου έδρασε κυρίως ο Μ. Φρίντμαν

άρχισε ήδη από την δεκαετία του ’50 ν’ αναβαθμίζεται. Τα

χρηματοοικονομικά μαθηματικοποιήθηκαν και αναδείχθη-

καν σε ξεχωριστό κλάδο της οικονομίας. Το London School

of Economics, το American Enterprise Institute, το Heritage

Hoover, το Αdam Smith Inst. Ιδρύθηκαν και αναπτύχθηκαν

για να διαδώσουν τη συγκεκριμένη ιδεολογία του κατ’ ευ-

φημισμόν νεοφιλελευθερισμού. 

Κατάφεραν ακόμη να καθιερώσουν και βραβείο Νόμπελ για

τις οικονομικές Επιστήμες, πράγμα που δεν προβλεπόταν

από το 1901 όταν καθιερώθηκαν τα βραβεία Νόμπελ. Το

1968 η Σουηδική Τράπεζα καθιέρωσε το βραβείο αυτό, το

οποίο προσδίδει και το απαιτούμενο κύρος στους οικονο-

μολόγους που προβάλλουν και αναπτύσσουν τις νεοφιλε-

λεύθερες ιδεολογίες. 

Το 1962 ο Φρίντμαν κυκλοφόρησε το περίφημο βιβλίο του,

«Καπιταλισμός και Ελευθερία», όπου αναλύει τις θεωρίες

του και δέκα χρόνια μετά ευτύχησε να τις δει να εφαρμό-

ζονται στη Χιλή του δικτάτορα Πινοσέτ, με την καθοδήγησή

του. 

«Μια γενιά» είχε πει ο Χάγεκ ότι θα χρειάζονταν για να

«πετάξουν» το παρεμβατικό και συνακόλουθα κοινωνικό

κράτος και ν’ απελευθερώσουν πλήρως τις «αγορές». Ήταν

«προφήτης»!

Τη δεκαετία του ’80 ανέρχεται στην Αγγλία η Μ. Θάτσερ

που είχε ίνδαλμά της τον Χάγεκ, παίρνει το «μπαλάκι» ο

Ρέιγκαν ως πρόεδρος των ΗΠΑ και... με δύο κουβέντες

φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Οι περισσότεροι Πρωθυπουρ-

γοί, Υπουργοί Οικονομικών κλ.π. στον λεγόμενο δυτικό

κόσμο έχουν γαλουχηθεί, έχουν μπολιαστεί με τις νεοφι-

λελεύθερες ιδεολογίες. Δεν γνωρίζουν και δεν αναγνωρί-

ζουν τίποτε άλλο. Είναι κολημμένοι. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες της συνομωσίας του καπι-

ταλισμού θα επανέλθουμε, γιατί έχει πολλά παρακλάδια και

τ’ αποτελέσματά τους τα ζούμε και τα υφιστάμεθα. 

――――――

1. Γουσταύος Λεμπόν «Η ψυχολογία του όχλου»

2. ΕΒΔΟΜΗ φ.290 20/9/2003

Ερώτηση για τις ΔΟΥ από
τον Γ. Πάντζα Σελ. 6

Το “πάρτι” των Μ.Κ.Ο. Σελ. 8

Μετάθεση ευθυνών για τους
Βρεφονηπιακούς Σελ. 8

Πενταψήφια αισχροκέρδεια
στην υγεία Γ. Πρεβενιός Σελ. 9

Οταν το φως πηγαίνει διακοπές
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Το κουνούπι και η καμήλα
Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 9

Γέμισε στάχτες η Ελλάδα Σελ. 10

Διαδημοτικός Φορέας Δόμησης
Παιανία - Γλ. Νερά - Κορωπί - Μαρκόπουλο - Σαρωνικός Σελ. 12

Επλήγη η ψυχική υγεία των Ελ-
λήνων Σελ. 17

Απόσυρση προϊόντων Σελ. 10

Πρόταση Τροποποίησης εγκεκριμένου
Ρυμ. Σχεδίου Παραλίας Αγ. Δημητρίου
στα ΟΤ 84-85 & 89 Σελ. 18 & 19

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ της Capitalηστηκής διεθνούς ή... Συνομωσιολογία; 

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ 

29 & 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Ανακοινώσεις κυκλοφορούν από πολλούς Δήμους, όπου

οι Δήμαρχοι ενημερώνουν ότι 29 & 30 κλείνουν τους Δή-

μους, μετά από τις τελευταίες περικοπές που αποφάσισε

η κυβέρνηση στην κρατική επιχορήγηση για τους Ο.Τ.Α.

και σήμανε η ώρα ΜΗΔΕΝ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αυτό σημαίνει σχολεία χωρίς πετρέλαιο το χειμώνα, μα-

θητές χωρίς δυνατότητα μετακίνησης, άδειους Παιδικούς

Σταθμούς, ηλικιωμένους χωρίς Βοήθεια στο Σπίτι, Δήμους

φοροεισπράκτορες για να ανταπεξέλθουν, και πλήρη έλ-

λειψη έργων υποδομής (κατασκευή – συντήρηση δρόμων,

φωτισμού, παιδικών χαρών, πρασίνου, παραλιών κ.λ.π.)

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!
Αντιδρούμε και διεκδικούμε αγωνιστικά το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ.

Σας καλούμε να αγωνιστείτε μαζί μας, και μαζί με τους ερ-

γαζόμενους των ΟΤΑ, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, Τε-

τάρτη 29 Αυγούστου στις 11π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος. 

Συγκεκριμένα, από το Δήμο Σαρωνικού θα αναχωρή-

σουν λεωφορεία για Αθήνα, στις 09.00 π.μ. από την

Ανάβυσσο και στις 09.30 από τα Καλύβια.
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Συγγνώμη 

από το Νίκο Ζαχαράτο

στα 3Β

Γράφαμε προ εβδομάδος για τα επεισόδια που διε-

μείφθησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β (23.7),

όταν στο θέμα της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επι-

χείρησης του πρώην Δήμου Βούλας, σημειώθηκε

φραστικό και στη συνέχεια σωματικό επεισόδιο με-

ταξύ του Αντιδημάρχου Οικονομικών Νίκου Ζαχα-

ράτου και του δημοτικού συμβούλου Δημήτρη

Δαβάκη.

Βέβαια στη συνέχεια μπήκαν πολλοί στη μέση για

να σταματήσουν το επεισόδιο και η δημοτική σύμ-

βουλος Μαρία Σίνα, συμπιέ-

στηκε, με αποτέλεμα να

πάθει επώδυνη κάκωση στο

γόνατο, που την ταλαιπωρεί

μέχρι σήμερα.

Ο Νίκος Ζαχαράτος, με επι-

στολή του  (1.8.12 αρ. πρ.

40223) απευθύνεται προς

τον Πρόεδρο του Δημοτικού

Συμβουλίου, Δημ. Αναστα-

σίου και το κοινοποιεί προς

το Δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους  και

ζητάει συγνώμη για το επεισόδιο.

"Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Επιθυμώ  δια της παρούσης να ζητήσω συγνώμη
από εσάς προσωπικά και το Δημοτικό Συμβούλιο,
για την απρεπή συμπεριφορά μου, κατά τη συνε-
δρίαση της 23ης Ιουλίου 2012, η οποία προκάλεσε
τη διακοπή της συνεδρίασης."

Να ανοίξει το αναψυκτήριο

στην πλατεία Βουλιαγμένης

Το αναψυκτήριο της πλατείας 24ης Ιουλίου της

Βουλιαγμένης (δίπλα από το Δημαρχείο) είναι ένα

χρόνο περίπου κλειστό από κακές - θα λέγαμε - επι-

λογές.

Αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα στους κατοίκους

της περιοχής, που είχαν τη δυνατότητα να πιούν

έναν καφέ ή ένα αναψυκτικό, ιδιαίτερα σε γονείς

και παιδιά που πάνε στην  παιδική χαρά.

Ετσι μετά από πολλές διαμαρτυρίες των κατοίκων,

ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βου-

λιαγμένης Δημ. Κακογιαννάκος, στη συνεδρίαση

της 24/7 πρότεινε να συζητηθεί και να παρθεί μία

απόφαση, για να επισπεύσουν τις διαδικασίες δη-

μοπράτησης του αναψυκτηρίου, που από τη μη λει-

τουργία του άλλωστε ο Δήμος χάνει χρήματα.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο το συζήτησε και πήραν

ομόφωνη απόφαση (54/2012) να εισηγηθούν στο

Δημοτικό Συμβούλιο την επίσπευση των διαδικα-

σιών για να βρεθεί ενοικιαστής ούτως ώστε να λει-

τουργήσει το αναψυκτήριο.

Την έκρυθμη κατάσταση στο Δήμο 3Β,

την έχουμε διαπιστώσει προ πολλού,

αφού η πλειοψηφία είναι “τεμαχισμένη”

και δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος.

Τον τελευταίο καιρό παρουσιάζεται έλ-

λειψη απαρτίας με αποτέλεσμα να μη

μπορεί να “περπατήσει” ο Δήμος.

Η τελευταία συνεδρίαση που δεν πραγ-

ματοποιήθηκε τελικά λόγω έλλειψης

απαρτίας ήταν η 1η Αυγούστου.

Βέβαια όπως όλα δείχνουν, και οι υπη-

ρεσίες δεν είναι συντονισμένες και δεν

ενημερώνουν αρμοδίως και εγκαίρως,

γιατί πώς εξηγείται εδώ και ενάμισυ

χρόνο να έρχεται ως κατεπείγον θέμα

και στο παρά πέντε η έλλειψη καυσίμων

για την κίνηση των οχημάτων του

Δήμου; Το ίδιο συνέβη και στις αρχές

Αυγούστου. Και όπως όλοι ξέρουμε ο

Αύγουστος είναι μήνας διακοπών.

Η πρώτη εκλεγείσα σε ψήφους Γ. Μαρ-

τίνου λοιπόν, κάλεσε σε συνεδρίαση με

το αιτιολογικό της απουσίας του Προ-

έδρου και του Αντιπροέδρου, την παρα-

μονή(!) της Παναγίας, προκειμένου να

αποφασίσουν την αγορά υγρών καυσί-

μων με απευθείας ανάθεση λόγω του

επείγοντος.  

Το θέμα αφορούσε επακριβώς: «Προμή-

θεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του

Δήμου  έτους 2012 συμβατικής αξίας

710.000,00 €, ο οποίος διενεργήθηκε στις

3 Αυγούστου 201, είναι σε εξέλιξη, καθ’

ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία το αποτέ-

λεσμα του διαγωνισμού ελέγχεται από

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και

κατόπιν από το Στ΄  Κλιμάκιο του Ελεγ-

κτικού Συνεδρίου, που κατά μέσο όρο

διαρκεί 30-60 ημέρες, ενώ ο δήμος μας

έχει άμεση ανάγκη προμήθειας καυσίμων

για τα απορριμματοφόρα και τα οχήματα

που συμμετέχουν στην πυρόσβεση».

Σημειώνει δε: Επειδή  το  θέμα  της ημε-

ρησίας διάταξης  κρίνεται εξαιρετικώς

επείγον  πράγμα το οποίο προκύπτει,

και από το υπ΄αριθμ. πρωτ. 41790/

13.8.2012  έγγραφο του κ. Δημάρχου

αλλά και από τις  εισηγήσεις  των  αρ-

μοδίων  υπηρεσιών.

Στις αιτιάσεις του επείγοντος αναφέρει

και υπηρεσιακό σημείωμα των τεχνικών

υπηρεσιών (αριθμ. πρωτ. 41776/

13.8.2012), δηλαδή κυριολεκτικά στο

πάρα πέντε.

Τη διαδικασία αυτή δεν την έχουμε ξα-

ναδεί στα τόσα χρόνια που παρακολου-

θούμε τα δημοτικά δρώμενα.

Και βέβαια δεν μπορούσαν να μείνουν τα

οχήματα του Δήμου ακίνητα λόγω έλ-

λειψης καυσίμων, αλλά κάποιος πρέπει

να είναι υπεύθυνος και θα πρέπει να

ελεγχθεί, γιατί δεν μπορεί κάθε τρεις και

δύο να παίρνουν έκτακτες αποφάσεις

για καύσιμα.

Με πρόσκληση Μαρτίνου
επείγουσα συνεδρίαση στα 3Β

Η Χίος καίγεται, καίγεται και η μαστίχα, το βιος του

κάθε βιοπαλαιστή και η καρδιά μας μαζί. Η Κερατέα,

το Λαύριο, τα Καλύβια, ο Αμπελώνας. Φωτιές· φωτιές

που γίνονται στα ίδια και στα ίδια μέρη. Δεν γίνεται

κάθε χρόνο να θρηνούμε εκατοντάδες χιλιάδες

στρέμματα πράσινου και εκατομμύρια ευρώ απώλειες

σε περιουσίες.

Και αιτία του κακού δεν είναι οι άνεμοι, δεν είναι η

υπολειτουργία της Πολιτιστικής Προστασίας και οι

εθελοντές που δίνουν τη ζωή τους καθημερινά.

Αιτία του κακού είναι η πολιτεία και οι νόμοι που ψη-

φίζει και επιβραβεύει τους παράνομους και τους εμ-

πρηστές, αφού χτίζονται τα καμμένα και

νομιμοποιούνται!!!

Η Χιό, το όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα!!!
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“Ο τυχαίος θάνατος

ενός αναρχικού”
θεατρική παράσταση στο Λαύριο

Σήμερα, Σάββατο 25 Αυγούστου, θα δοθεί η θεατρική πα-

ράσταση του Ντάριο Φο “Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρ-
χικού” , στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, ώρα 8.30μ.μ.

Παίζουν: ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙ-

ΡΟΣ, ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΑΛΠΑ-

ΚΙΔΗΣ,  ΣΤΕΛΙΟΣ  ΠΕΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΤΣΑΗΛΙΔΟΥ
Συντελεστές:

Μετάφραση:                        ΑΝΝΑ ΒΑΡΑΒΑΡΕΣΟΥ

Σκηνοθεσία:                        ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σκηνικά- Κοστούμια:        ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ   

Μουσική & Τραγούδια:      ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

Φωτισμοί:                              ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΛΗΣ

Β. Σκηνοθέτης:                     ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Ειδικά Εφφέ:                        ΑΦΟΙ ΑΛΑΧΟΥΖΟΙ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  Ύστερα από τη μεγάλη επιτυχία που

γνώρισε κατά τη χειμερινή περίοδο 2010-2011, συνεχίστηκε και

φέτος για δεύτερη χρονιά στο θέατρο "ΑΛ. ΑΛΕΛΑΝΔΡΑΚΗΣ"

(πρώην Ριάλτο), η εκπληκτική κωμωδία του μεγάλου Ιταλού Νομ-

πελίστα συγγραφέα-ηθοποιού Ντάριο Φο.  Πρόκειται για μια ανε-

λέητη σάτιρα κατά της εξουσίας με  το γνωστό τρελό χιούμορ

του Φο, που δεν αφήνει τίποτα όρθιο!

Ένας τρελός για δέσιμο, ειδικός στις μεταμφιέσεις (Σπύρος Πα-

παδόπουλος), διεισδύει στα γραφεία της κεντρικής Ασφάλειας,

μεταμφιεσμένος σε ανώτατο ανακριτή του Υπουργείου Δικαιο-

σύνης, για να διαλευκάνει την υπόθεση της  «αυτοκτονίας» ενός

αναρχικού που έπεσε από τον 6ο όροφο της Ασφάλειας... 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22920 27774

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 

ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ

Με την ορχήστρα “Βασίλης Τσιτσά-

νης” που έρχεται από την πόλη των

Τρικάλων, (η πόλη που γεννήθηκε ο

Βασίλης Τσιτσάνης) και θα παρουσιά-

σουν ένα πρόγραμμα - αφιέρωμα στο

μεγαλύτερο Ελληνα δημιουργό του

λαϊκού τραγουδιού. Σάββατο 1η Σε-

πτέβρη στο θέατρο του πάρκου “Αν-

τώνης Τσιτσάνης” στις 8.30μ.μ.

“Ονειρο καλοκαιρινής
νύχτας”

Θεατρική παράσταση, “Ονειρο καλο-

καιρινής νύχτας” του Γούλιαμν Σαίξ-

πηρ, την Κυριακή 2 και τη Δευτέρα 3

Σεπτέμβρη, από τη νεανική σκηνή “Οι

ονειροβάτες”, στο Πάρκο “Αντώνης

Τρίτσης”, ώρα 8.30μ.μ.

“Τα ρούχα του Βασιλιά”
του Γιάννη Καλατζόπουλου, 

παιδικό θέατρο

Ενα έργο που βασίζεται στο παραμύθι

του Χανς-Κρίστιαν Αντερσεν “Τα και-

νούρια ρούχα του Βασιλιά”, από την

παιδική σκηνή του θεατρικού εργα-

στηρίου Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη

“Ρενδία Λέξις”, στο πάρκο “Αντώνης

Τρίτσης” ώρα 8.30μ.μ.

10ο Ηπειρώτικο 

Σεργιάνι
από την Ενωση Ηπειρωτών Ιλίου

Μουσικοχορευτική παράσταση με την πα-

ραδοσιακή ηπειρώτικη κομπανία Μπάμπη

- Λούκα Χαλκιά στο κλαρίνο και συνοδεία

του γνωστού τραγουδιστή Αντώνη Κυρί-

τση. Συμμετέχει και η ομάδα των Ηπει-

ρώτικων πολυφωνικών τραγουδιών της

Ενωσης Ηπειρωτών Ηλίου.

Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, 8.30μ.μ.

Εκδηλώσεις μνήμης 

στην Παλαιά Φώκαια

Η «ΦΩΚΑΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», φορέας που ασχολείται  με

τον πολιτισμό και την ιστορία της Παλαιάς Φώκαιας, ορ-

γανώνει εκδηλώσεις Μνήμης για τα 90χρονα της Μικρα-

σιατικής Καταστροφής. 

Οι εκδηλώσεις αναφέρονται σε δύο ανθρώπους των τε-

χνών που έχουν άμεση σχέση με την ιστορία μας και της

Παλαιάς Φώκαιας,  με τον διωγμό του 1922. 

Ετσι την Παρασκευή 31/8 τιμούν την Φωκιανή ζωγράφο

Αννα Κινδύνη, της οποίας το έργο έχει αναγνωριστεί παγ-

κοσμίως και αναφέρεται κυρίως στη μάνα και το παιδί σε

καιρό προσφυγιάς και πολέμου. 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει Μικρασιάτικα τραγούδια από

τους μουσικούς Αλέκο Δεληγιάννη και Αλέξανδρο Σοφό. 

Το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με το Ελληνικό

Ιδρυμα Ιστορικών Μελετών,  παρουσιάζουν το βιβλίο της Αγά-

πης Μολυβιάτη-Βενέζη με τίτλο: «Το χρονικό των 10 ημερών».
Το βιβλίο  αναφέρεται στην περιπέτειά της αδελφής  τού Ηλία

Βενέζη να τον σώσει  από τα Τάγματα Εργασίας, στα βάθη της

Τουρκίας. Θα προβληθεί σχετικό DVD.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο θέατρο στο Λι-

μάνι. ΄Ωρα έναρξης 20.30 και ελούν υπό την αιγίδα του

Δήμου Σαρωνικού και της Δημοτικής Κοινότητας Παλ. Φώ-

καιας. 

«ΦΩΚΑΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ
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«Στη Λάμψη του Φεγγαριού»
στο Ναό του Ποσειδώνα

Μια μαγευτική βραδιά υπόσχονται οι Τάνια Τσα-

νακλίδου και  Ελένη Τσαλιγοπούλου με τον

Γιώργο Ανδρέου στο Ναό του Ποσειδώνα στο

Λαύριο, «στη Λάμψη του Φεγγαριού».  

Οι τρεις ερμηνευτές θα ερμηνεύσουν προσωπι-

κές τους επιτυχίες κάτω από την πανσέληνο, την

Παρασκευή 31/8 στις 9 μ.μ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη 

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Οι Αιτωλοακαρνάνες

χορεύουν 

Ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων του νεου Δήμου

Παλλήνης  καλεί όλους τους συνδημότες να δια-

σκεδάσουν μαζί στην ετήσια εκδήλωση που θα

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012

στο χώρο του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα

οδός Ανάφης και Κέας με παραδοσιακή μουσική και

τραγούδια. Επίσης όποιος συμπατριώτης ή φίλος

επιθυμεί να γίνει μέλος του συλλόγου να επικοινω-

νήσει στα τηλέφωνα: Ναπολέων Νταλάκος 210-

6046247 6944544279, Δημήτρης Σκαλτσής

210-6611376, 6945492022, Παναγιώτης Σωτηρό-

πουλος 210-6612635, 6973223594.  

«Ανακαλύπτουμε την Πικροδάφνη»

Μέχρι το Σεπτέμβριο η έκθεση για το ρέμα της Πικρο-

δάφνης στο σταθμό του μετρό Αγ. Δημήτριος.

Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η έκθεση φω-

τογραφίας με τίτλο «Ανακαλύπτουμε την Πικροδάφνη», στο

σταθμό του Μετρό Άγ. Δημήτριος. Την έκθεση φωτογραφίας

επιμελήθηκε ο Δήμος Αγ. Δημητρίου σε συνεργασία με την

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης καθώς φιλοξε-

νείται και υποστηρίζεται από την εταιρεία διαχείρισης του

Μετρό, Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.   

Με καλλιτεχνική ματιά η έκθεση στοχεύει στην προβολή

της περιβαλλοντικής αξίας του ρέματος της Πικροδάφ-

νης για την ευρύτερη περιοχή, την ανάδειξη του μοναδι-

κού φυσικού του τοπίου της και της ξεχωριστής

βιοποικιλότητάς της.  

Οι φωτογραφίες της  έκθεσης  αναδεικνύουν τη φυσική

ομορφιά της Πικροδάφνης καθώς οι καλύτεροι φωτο-

γράφοι φύσης της χώρας, όπως ο Χρήστος Βλάχος και ο

Νίκος Πέτρου αλλά και άλλοι, έχουν τραβήξει μοναδικές

φωτογραφίες της χλωρίδας και της πανίδας του ρέματος,

φωτογραφίες τοπίων αλλά και “κατοίκων” της Πικροδάφ-

νης που δύσκολα θα πιστεύαμε ότι ζουν μέσα στην πόλη

μας, όπως τσαλαπετεινοί, κουκουβάγιες, αλκυόνες, νυ-

χτερίδες, σκαντζόχοιροι και αμφίβια. 

Η έκθεση θα λειτουργήσει μέχρι τη Δευτέρα 3 Σεπτεμ-

βρίου, στο σταθμό Μετρό Αγ. Δημήτριος και στη συνέ-

χεια θα μεταφερθεί σε άλλους εκθεσιακούς χώρους. 

Ξεκίνησε η προπώληση εισιτη-

ρίων για το 3ο ARK Festival της

Αθήνας, που θα πραγματοποιηθεί

την Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11

Σεπτεμβρίου στην «Τεχνόπολις»

του Δήμου Αθηναίων, με φιλοξε-

νούμενους αγαπημένους καλλιτέ-

χνες: ο Λουκιανός Κηλαηδόνης,

ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Mar-

aveyas Ilegal, οι Burger Project

με τους Takim, τα Τιγρέ Σποράκια,

η Ματούλα Ζαμάνη και οι Angry

Birds, οι Imam Baildi, η Nalyssa

Green, οι Swing Shoes με την

Sugahspank, οι Wedding Singers,

η Μαριέττα Φαφούτη, οι Bangies,

ο Monsieur Minimal και η έκπληξη

με την ονομασία The One Night

Onlys θα ταξιδέψουν με την κι-

βωτό του ARK και μαζί τους το

αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαι-

ρία να ζήσει το πιο μεγάλο ARK

Festival που έγινε ποτέ.

Οι τιμές των εισιτηρίων:

12 ευρώ (τα πρώτα 400 εισιτήρια)

15 ευρώ (φοιτητικό)

17 ευρώ (εισιτήριο ημέρας στην γε-

νική προπώληση)

20 ευρώ (εισιτήριο ημέρας στο ταμείο

τις ημέρες του φεστιβάλ)

30 ευρώ (εισιτήριο διημέρου)

Εισιτήρια προπωλούνται: 

Σε όλα τα καταστήματα Public

Στα ταμεία της «Τεχνόπολις»  

Πληροφορίες 

Official Site: www.arkfestival.gr

“Μεγάλες ημέρες της Νεμέας”

στο Κτήμα Νέμειον

Τριήμερη γιορτή με οινοποσία, μπορείτε να απολαύ-

σετε στο Κτήμα Νέμειον με θέμα “Μεγάλες ημέρες της

Νεμέας” από Παρασκευή 31 Αυγούστου μέχρι Κυριακή

2 Σεπτεμβρίου.

Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα οι επισκέ-

πτες στο Κτήμα μπορούν να ξεναγηθούν στο ισοβαρικό

οινοποιείο και να περιηγηθούν στους χώρους και τους

αμπελώνες του, ενώ οι οινόφιλοι θα έχουν την ευκαι-

ρία να γευθούν τους πολυβραβευμένους μεγάλους οί-

νους Κτήμα Νέμειον και Ηγεμών και την Νεμέα

Βασιλείου σε απλές και κάθετες γεύστικές δοκιμές.

Παράλληλα υπάρχει διαρκής έκθεση βιβλίου οίνου και

οινοποσίας και η δυνατότητα γεύματος στο χώρο του

οινοποιείου με τιμή 10 ευρώ το άτομο.

Προυπόθεση τηλεφωνικής κράτησης για το γεύμα.

Για τα μέλη της Λέσχης των Φίλων έκπτωση 40% στις

αγορές.

Το Κτήμα Νέμειον βρίσκεται στη θέση Καρφοξυλιά,

20500 Νεμέα Τηλ. 27460 20700 / Fax 27460 20701.

Δανείστηκε το όνομά του από την Αρχαία Νεμέα και

αποτελεί ένα οινοποιείο - έργο τέχνης στην καρδιά της

σύγχρονης Νεμέας. Οι αμπελώνες του είναι βιολογι-

κής καλλιέργειας, πιστοποιημένοι από την ΔΗΩ, και

βρίσκονται σε υψόμετρο περίπου 400 - 600 μέτρων,

στις περιοχές Πετρί, Κούτσι και Ασπρόκαμπος, εκεί

όπου παράγεται το καλύτερο ποιοτικό δυναμικό της

Νεμέας.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου σας προ-

σκαλεί στο «Τρένο της Χαράς».

Ένα τριήμερο παιδικό “happening”,

που διοργανώνει η Κοινωφελής

Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπού-

λου (Κ.Δ.Ε.Μ.), για τους μικρούς

φίλους, από Παρασκευή 24, το

Σάββατο 25 και την Κυριακή 26

Αυγούστου 2012, στις 6 μ.μ., στο

λιμάνι του Πόρτο Ράφτη.

Το «Τρένο της Χαράς» προσκαλεί

τα παιδιά σε ένα ονειρικό ταξίδι,

δίνοντας τους την ευκαιρία να

συμμετέχουν σε πολλές, εναλλα-

κτικές και ευχάριστες δραστηριό-

τητες, με τελικό προορισμό τη

διασκέδαση!

Οι τριήμερες εκδηλώσεις περι-

λαμβάνουν μεταξύ άλλων: ξυλο-

πόδαρους, ζωγραφική, θεατρικό

παιχνίδι, καραόκε, μάγους, παρα-

μυθότοπο, ζωγραφική προσώπου

(face painting), διαγωνισμό χορού

και δώρα έκπληξη!

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Είστε

όλοι καλεσμένοι στο πιο ξέφρενο

παιδικό τριήμερο του καλοκαιριού!

«ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ» Ενα ξέφρενο

παιδικό τριήμερο  στο Πόρτο Ράφτη
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ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ 

Η Δ.Ο.Υ. ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Πάντζα

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα την πα-

ραμονή των υπηρεσιών της Δ.Ο.Υ. στην πόλη των Μεγά-

ρων, κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής Γιώργος Πάντζας. 

Την ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής

με αφορμή τα προβλήματα που θα

προκύψουν σε πολλούς δημότες του

διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου

Μεγαρέων από την ενδεχόμενη κα-

τάργηση της Δ.Ο.Υ. της πόλης των

Μεγάρων και τη απορρόφηση αυτής

από τη Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.

Στην ερώτησή του ο Βουλευτής επι-

σημαίνει ότι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο

Δήμος Μεγαρέων είναι ο μεγαλύτερος δήμος της Δυτι-

κής Αττικής με πληθυσμό 37.000 μόνιμων κατοίκων και

ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση δήμους της

χώρας, στον οποίο καθημερινά αναπτύσσονται οικονομι-

κές δραστηριότητες σε όλους τους τομείς της οικονομίας

(εμπόριο, βιομηχανία, βιοτεχνία, γεωργία, κτηνοτροφία,

πτηνοτροφία, αλιεία, τουρισμός κ.λ.π.). 

Επισημαίνει ότι δεν συντρέχει ουσιαστικός λόγος για την κα-

τάργηση της Δ.Ο.Υ., μιας και προκύπτει από τις επίσημες κα-

ταστάσεις των οικονομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. Μεγάρων,

ότι την τελευταία 5ετία είναι οικονομικά βιώσιμη. 

Επιπροσθέτως, ζητά να ενημερωθεί για τα κριτήρια σύμ-

φωνα με τα οποία θα προχωρήσει η κυβέρνηση στο συ-

νολικό σχεδιασμό εξοικονόμησης πόρων σε σχέση με τις

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της χώρας.

Μέχρι το τέλος του χρονου 117 εφο-

ρίες κλείνουν ή αναστέλλουν τη λει-

τουργία τους ή συγχωνεύονται.

Από τις 287 Δημόσιες Οικονομικές

Υπηρεσίες, ο σχεδιασμός για τις

εφορίες με τον “Καλλικράτη”, προ-

βλέπει ότι θα παραμείνουν σε λει-

τουργία 80, εκ των οποίων οι 30

βρίσκονται στην Αττική. 

Είναι μία απόφαση που αποτελεί

μνημονιακή δέσμευση και που δεν

έχει ακόμη ενεργοποιηθεί, αλλά την

προωθεί με επείγουσα απόφαση ο

νυν  υπουργός Οικονομικών Γ.

Στουρνάρας.

Από στοιχεία που δημοσιεύθηκαν

στην “Ημερησία”, το σχέδιο προβλέ-

πει ότι το πρώτο κύμα καταργήσεων

ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου με το

κλείσιμο 50 εφοριών, εκ των οποίων

οι 14 βρίσκονται στην Αττική. 

Συγκεκριμένα, στο λεκανοπέδιο κα-

ταργούνται οι ΔΟΥ Χολαργού, Μο-

σχάτου, Αργυρούπολης, Άνω

Λιοσίων, Κορωπίου, Ιλίου, ΙΕ΄, ΙΘ΄,

ΚΒ΄ και ΚΓ΄Αθηνών, Κορυδαλλού,

ΚΑ΄Αθηνών, Πετρούπολης, Β΄Καλ-

λιθέας. Σημειωτέον ότι η Εφορία Κο-

ρωπίου που συγχωνεύεται με την

Εφορία Παλλήνης, η οποία  είναι μια

από τις μεγαλύτερες εφορίες της

Αττικής.

Οσοι την έχουν επισκεφθεί έχουν

νιώσει τη δραματική πολύωρη ανα-

μονή.

Την 1η Νοεμβρίου στην Αττική θα

κλείσουν δέκα εφορίες.  

Την 1η Δεκεμβρίου κλείνουν 18 εφο-

ρίες στις οποίες περιλαμβάνονται οι

ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου, Λαυρίου και Με-

γάρων.

Οι υπάλληλοι των εφοριών που κα-

ταργούνται θα μεταφερθούν στις

ΔΟΥ που θα προκύψουν μετά τη

συγχώνευση, όπως ορίζει η Υπουρ-

γική απόφαση:  «Οργανικές θέσεις
των ΔΟΥ, των οποίων αναστέλλεται
η λειτουργία, περιέρχονται στις
ΔΟΥ, στις οποίες μεταφέρεται η
κατά τόπον και καθ΄ ύλην αρμοδιό-
τητά τους, προσαυξάνοντας, αντί-
στοιχα, τις οργανικές θέσεις
αυτών».

Ηλεκτρονική πληρωμή φόρων

Οπως ανακοινώθηκε το σχέδιο του

υπουργείου Οικονομικών για την

πλήρη αναδιάρθρωση του φοροει-

σπρακτικού και φοροελεγκτικού μη-

χανισμού συνοδεύεται με την

πληρωμή κάθε είδους φόρου και τέ-

λους μέσω των τραπεζών προκειμέ-

νου να εκλείψουν οι ουρές.

Στο δικτυακό τόπο της Γενικής

Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-

στημάτων (www.gsis.gr ) παρέχεται

μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω

της οποίας οι φορολογούμενοι πλη-

ροφορούνται κάθε είδους οφειλή

που έχουν προς την εφορία, είτε

αυτή είναι ενήμερη, είτε είναι ληξι-

πρόθεσμη. 

Δίπλα από κάθε οφειλή θα εμφανί-

ζεται ένας ειδικός κωδικός ηλεκτρο-

νικής πληρωμής. Με τον κωδικό

αυτό οι φορολογούμενοι θα μπο-

ρούν να επισκεφθούν το ταμείο

οποιασδήποτε τράπεζας για να εξο-

φλήσουν την οφειλή τους. Επίσης

θα έχουν τη δυνατότητα να πραγμα-

τοποιήσουν την πληρωμή μέσω web

banking που προσφέρουν οι περισ-

σότερες τράπεζες.

Επίσης  θα δοθεί η δυνατότητα

στους φορολογούμενους να εξο-

φλούν τις οφειλές τους με τη χρήση

πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας στο

δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμμα-

τείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Βέβαια αυτό βρίσκεται ακόμη στην

προετοιμασία, δεν ανακοινώνεται

ημερομηνία λειτουργίας του και ο

καθένας αντιλαμβάνεται το χάος

που θα προκύψει στις εφορίες που

διπλασιάζεται ο φόρτος εργασίας,

αλλά και η ταλαιπωρία των πολιτών,

που θα πρέπει να διανύσουν δεκά-

δες χιλιόμετρα για να τις προσεγγί-

σουν.

Μνημονιακή δέσμευση

η κατάργηση εφοριών
Ανάμεσά τους του Κορωπίου και του Λαυρίου

Ενα ακόμη σημαντικό βήμα στην ενί-

σχυση της πολιτιστικής και κοινωνικής

ζωής της πόλης του Μαρκόπουλου

έγινε από την πλευρά του Δήμου με τη

λειτουργία του Δημοτικού Πολυχώρου

Πολιτισμού στο Πόρτο Ράφτη.

Ο υπό ίδρυση νέος δημοτικός χώρος,

αφορά κτήριο 100 τ.μ., που βρίσκεται

σε κεντρικό σημείο, επί της λεωφόρου

Πόρτο Ράφτη (κοντά στον κόμβο του

«Γέγου»), με δυνατότητα απρόσκο-

πτης πρόσβασης ΑμεΑ και στάθμευ-

σης οχημάτων.

Καλύπτοντας όλα τα κριτήρια της Δια-

κήρυξης Δημοπρασίας Μίσθωσης, επι-

λέχθηκε έπειτα από φανερή

μειοδοτική δημοπρασία και η μίσθωσή

του εγκρίθηκε, με τη σχετική ομόφωνη

απόφαση 99/2012 της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου, στις 31-07-

2012, προκειμένου να εξυπηρετήσει

τους δημότες, προς υλοποίηση προ-

γραμμάτων γυμναστικής, ζωγραφικής,

χορού κλπ.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου επιθυμεί να

αξιοποιηθεί άμεσα και στο μεγαλύτερο

δυνατό βαθμό, ο νέος Δημοτικός Πο-

λυχώρος Πολιτισμού και γι’ αυτό,

καλεί όλους τους τοπικούς συλλό-

γους και φορείς, να απευθυνθούν

άμεσα στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού

και Παιδείας Μαρία Κιμπιζή (τηλ. 2299

0 71706 & 2299 0 85095, email: kim-

bizi@markopoulo.gr), για ενημέρωσή

τους σχετικά με τις διαδικασίες χρή-

σης του χώρου, όσο και για την υπο-

βολή προτάσεων, για την καλύτερη

διαμόρφωση και αξιοποίησή του, προς

όφελος των δημοτών.

Δημοτικός Πολυχώρος Πολιτισμού στο Πόρτο Ράφτη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η οικογένεια του  Βασίλη Παπαδόπουλου

ευχαριστεί θερμά

όλους όσους συμπαραστάθηκαν

στο βαρύτατο πένθος για το θάνατο 

του πολυαγαπημένου υιού, αδελφού, 

Νίκου Παπαδόπουλου

40ήμερο Μνημόσυνο

Νίκου Παπαδόπουλου

Την Κυριακή 26 Αυγούστου, ώρα 10π.μ. τελείται

στον Αγιο Νεκτάριο Πανοράματος Βούλας, το

40ήμερο μνημόσυνο του Νίκου Παπαδόπουλου

που χάθηκε σε τροχαίο στις 24 Ιουλίου και κηδεύ-

θηκε στον Αγιο Νεκτάριο Βούλας.

Η οικογένεια του  Βασίλη Παπαδόπουλου
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Δημοσιεύουμε  επιστολή του τ. δημάρχου Κερατέας Σταύ-

ρου Ιατρου, στην οποία επισημαίνει ότι ο αγώνας της Κε-

ρατέας δικαιώνεται, επίσημα από τα χείλη υψηλόβαθμων

στελεχών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Και βέβαια δικαιώνε-

ται και ο ίδιος που πρωτοστατησε στον αγώνα αυτό και

ολόκληρος ο λαός της Κερατέας, που με πίστη και αγωνι-

στικότητα κράτησε επί 124 ημέρες και άντεξε στα χημικά

και στην αστυνομοκρατία που επικράτησε και μέσα στην

πόλη ακόμη.

«Σε συγχρονισμένες ταυτισμένες δηλώσεις δύο υψηλό-

βαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμφισβητούν

πλήρως το μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων που επι-

βλήθηκε στη χώρα μας από το 1995 ως σήμερα, ειδικά

στην Αττική. 

Συγκεκριμένα ο Έλληνας Γεώργιος Κρεμλής, προϊστάμε-

νος της Διοικητικής Μονάδας Πολιτικής Συνοχής και Εκτί-

μησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Κομισιόν

δήλωσε στην Καθημερινή της Κυριακής 19/8/2012 ότι:     

“Θα πρέπει να γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασης,
ώστε αντί για τη λογική των μεγάλων έργων η Πολιτεία να
προωθήσει ένα σύστημα διαλογής και διαχείρισης κοντά
στην πηγή. Ο διαγωνισμός για την Αττική εκφράζει μια λο-
γική [μεγάλων έργων]την οποία πληρώνουμε μέχρι σή-
μερα. Η διαχείριση των απορριμμάτων, όμως είναι
διαφορετική. Χρειάζεται δουλειά σε επίπεδο νοικοκυριού
και επίπεδο δήμου. Το έργο της Αττικής, όπως επιχειρείται

να δημοπρατηθεί, χρειάζεται σχεδόν το 100% των απορ-
ριμμάτων που παράγονται στην Αττική, ώστε να δικαιολο-
γήσει φαραωνικά έργα για τη διαχείρισή τους. Μάλιστα, η
Πολιτεία εγγυάται τις ποσότητες αυτές σε βάθος δύο δε-
καετιών, κάτι που με την παρούσα οικονομική κρίση φαίνε-
ται ότι είναι παρακινδυνευμένο. Επιπλέον, λόγω του

μεγέθους του έργου είναι πολύ πιθανό στην παρούσα συγ-
κυρία να συναντήσει χρηματοδοτικό πρόβλημα. Εκτιμώ ότι
τελικά θα προχωρήσει μόνο η κατασκευή του εργοστασίου,
που θα δώσει παράταση ζωής στο ΧΥΤΑ Φυλής.” 

Την ίδια ημέρα εξάλλου στην REAL NEWS ο Χούλιο Γκαρ-

σία-Μπουργκες, επικεφαλής της Υπηρεσίας Διαχείρισης

Απορριμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι: «Προτεραιότητα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η συγκρότηση ενός νέου συ-
νολικού προγράμματος για τη διαχείριση των απορριμμά-
των στην Ελλάδα. Μέχρι τις αρχές φθινοπώρου θέλουμε
να έχουμε σχηματίσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, η
οποία θα επισκεφτεί τη χώρα σας και θα έρθει σε επαφές
με Έλληνες αξιωματούχους, τόσο από την κυβέρνηση όσο
και από τις τοπικές Αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η
ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφέρουν με σαφήνεια ότι οι
ΧΥΤΑ είναι η χείριστη επιλογή,  καθώς έχουν το μεγαλύ-
τερο υγειονομικό και περιβαλλοντικό ρίσκο σε σχέση με
τις υπόλοιπες μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, υπάρχει μια εμπειρία δημόσιας
κακοδιαχείρισης και οι πολίτες είναι πολύ καχύποπτοι στην
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Στόχος μας είναι να αναλά-
βουμε δράση το συντομότερο δυνατόν, με την εφαρμογή
τριών πιλοτικών προγραμμάτων διαχείρισης απορριμμάτων
στην Ελλάδα. Η Επιτροπή έχει έτοιμο ένα καινοτόμο πρό-
γραμμα, το οποίο βασίζεται στην αξιοποίηση των σκουπι-
διών ως πηγή ανάκτησης υλικών, μέσω νέων τεχνολογιών,
αλλά και στην ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου που έχει η
διαχείριση των απορριμμάτων στο περιβάλλον. Δεν έχουμε
καταλήξει ακόμα στις τρεις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί
το πρόγραμμα, υπάρχουν κάποιες που σκεφτόμαστε, αλλά
δε θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή». 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ για τον αγώνα της ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Πόσο δραματικά δικαιωνόμαστε όταν ήμασταν αντί-

θετοι με το σχέδιο “Καλλικράτης”, το οποίο ισοπέ-

δωσε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη διέλυσε και την

έθεσε όμηρο της κεντρικής διοίκησης, αφανίζοντας

το ΔΗΜΟ, όπως ο Κλεισθένης είχε πολύ εύστοχα με-

ταρρυθμίσει και κόντρα στο Σύνταγμα, που γράφει

.........

Τα προβλήματα τεράστια και δισεπίλυτα, οι πόλεις

ανόμοιες και οι πολίτες αδιάφοροι, αφού ο Δήμος

τους, απέχει δεκάδες χιλιόμετρα -πολλές φορές- από

την πόλη τους.

Θιασώτες του “Καλλικράτη”, το 2010 η μεγαλύτερη

πλειοψηφία των Δημάρχων, τότε, σήμερα διαπιστώ-

νουν ότι αυτοί που εναντιώνονταν είχαν δίκιο.

Ο “Καλλικράτης” δεν ήρθε για να διορθώσει, αλλά για

να καταστρέψει και να διαιρέσει...

Ο πρώην δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού, ένας

από τους θιασώτες του “Καλλικράτη”, έρχεται σήμερα

με επιστολή του και ανοιγει το θέμα, με την ευκαιρία

πρόσφατης δημόσιας τοποθέτησης του Υπουργού

Εσωτερικών Ε. Στυλιανίδη προς Δήμους, που θεω-

ρούν ότι υπάρχει πρόβλημα στις συνενώσεις να κα-

ταθέσουν τις προτασεις τους.

Ο Στ. Ιατρού θεωρεί αποτυχημένη τη συνένωση Λαυ-

ρίου, Κερατέας και Αγίου Κωνσταντίνου και ζητάει

συνεργασία από τις παρατάξεις της Λαυρεωτικής

προκειμένου να καταθέσουν κοινή πρόταση στο

Υπουργείο.

Οπως μας είπε και δια ζώσης, συμφωνούν οι παρατά-

ξεις του Δήμου και σύντομα να έχουν συνάντηση. 

Τις  παρατάξεις εκπροσωπούν:

Κων/νος Λεβαντής (δήμαρχος Λαυρεωτικής).

Δημήτρης Λουκάς, τ. δήμαρχος Λαυρίου και νυν 

επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης.

Σταύρος Παπασταυρόπουλος τ. δήμαρχος Λαυρίου

και νυν επικεφαλής δημ. σύμβουλος αντιπολίτευσης.

Απόστολος Παμφίλης, επικεφαλής και δημ. σύμβου-

λος αντιπολίτευσης. 

Το σχέδιο “Καλλικράτης” άνοιξε ο Υπουργός Εσωτερικών Ε. Στυλιανίδης

Αλλαγή χωροταξικού στο Δήμο Λαυρεωτικής ζητάει ο Σταύρος Ιατρού

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΤΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε πρόσφατη συνάντησή του, ο

Υπουργός Εσωτερικών κ. Ε. Στυλιανί-

δης, με τους Περιφερειάρχες και Δη-

μάρχους της Ελλάδας, άνοιξε

-επιτέλους- το θέμα της αναπροσαρ-

μογής του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ιδίως σε ότι αφορά το “χωροταξικό”.

Ζήτησε μάλιστα από τους Ο.Τ.Α. να

ενημερώσουν το υπουργείο για ενδε-

χόμενες προτάσεις, βελτιώσεις και αλ-

λαγές.

Δύο περίπου χρόνια από την εισήγηση

–και καθιέρωση- του Καλλικράτη και τη

συγχώνευση σε ένα ενιαίο Δήμο των

πρώην Δήμων Λαυρεωτικής, Κερα-

τέας και της Κοινότητας Αγίου

Κων/νου, πιστεύω ότι ήλθε η ώρα να

κάνουμε μια αποτίμηση, να κοιτάξουμε

το μέλλον και να κάνουμε τις προτά-

σεις μας. Η ευκαιρία δόθηκε από τον

υπουργό, αλλά εκτός αυτού νομίζω ότι

είναι και αναγκαία η πρωτοβουλία μας.

Για το λόγο αυτό προτείνω να γίνει μια

προκαταρκτική συνάντηση – συζήτηση

των 5 επικεφαλής των Δημοτικών πα-

ρατάξεων, προκειμένου να ανιχνεύ-

σουμε τις θέσεις μας, να εκτιμήσουμε

την κατάσταση και εφ’ όσον (ιδίως στο

χωροταξικό) προκύψουν κοινές θέσεις

να συγκληθεί συνεδρίαση του Δημοτι-

κού Λαυρεωτικής να συζητήσει, να

αποφασίσει και να προτείνει προς το

υπουργείο Εσωτερικών τις θέσεις μας.

Είναι αυτονόητο, ότι δε θα ελάμβανα

αυτή την πρωτοβουλία, εάν ήμουν ικα-

νοποιημένος από την χωροταξική

μορφή του νέου Δήμου. Πιστεύω ότι η

συγκεκριμένη συνένωση ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ-

ΤΥΧΗΜΕΝΗ και δημιούργησε πολλά

προβλήματα.

Με την παρούσα ζητώ από την πλει-

οψηφούσα παράταξη να ορίσει τόπο

και χρόνο της σύσκεψης που πρότεινα

και τους επικεφαλής των παρατάξεων

να παραστούν. Ζητώ επίσης αυτό να

γίνει πριν το έκτακτο Συνέδριο της

ΚΕΔΕ (30-8-2012, Αθήνα) εκτιμώντας

ότι το θέμα του Καλλικράτη θα τεθεί

και θα συζητηθεί εκεί, ώστε να έχουμε

καταρχήν ήδη διαμορφωμένη άποψη.

Τέλος σας εκφράζω την πίστη και θέση

μου ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα απαιτεί

ειλικρινή συζήτηση προσεκτική διαδι-

κασία και ισχυρή πλειοψηφία –αν όχι

ομοφωνία.

Αναμένοντας απόκριση στην πρότασή

μου.

Ιατρού Σταύρος

τ. Δήμαρχος Κερατέας

Δημοτικός Σύμβουλος Λαυρεωτικής
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Το “πάρτι” των 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Καιρός ήταν να ασχοληθεί επιτέλους,  το Υπουργείο

Οικονομικών με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

ΜΚΟ), που έχουν πολλαπλασιαστεί σαν τα μυρμήγκια

και στις περισσότερες, ο ρόλος είναι ιδιαίτερα σκοτει-

νός.

Τόσο που τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, το σύνθημα

ήταν «κάνε κι εσύ μια ΜΚΟ». Ετσι μέχρι χθες σύλλογοι

πολιτιστικοί και άλλοι έγιναν ΜΚΟ γιατί υπήρχε δυνα-

τότητα επιχορήγησης και πολλοί μα πάρα πολλοί

έπαιρναν. Βέβαια συνήθως ήταν αυτοί που «ακουμπού-

σαν» σε βουλευτικά γραφεία, εκείνοι που χρηματοδο-

τούντο.

Τελευταία, επιχορηγήθηκαν με σημαντικά ποσά ΜΚΟ

προκειμένου να προσλάβουν προσωπικό που θα το

χρησιμοποιήσουν Δήμοι! στο πρόγραμμα «Κοινωφε-

λούς Εργασίας», κάτι που το έχουμε καυτηριάσει σε

σχόλιο της Εβδόμης, παλιότερα, αλλά και στο τελευ-

ταίο φύλλο μας (745,4.8.12), δημοσιεύουμε καταγγε-

λία της «Πρωτοβουλίας Κατοίκων στα Νότια», για

προσλήψεις 57 ατόμων στο Δήμο Γλυφάδας, μέσω

ΜΚΟ, κάτι που έχει γίνει σε πολλούς Δήμους.

www.ebdomi.com/arthra

Πριν ένα χρόνο, έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα κα-

τόπιν παραγγελίας του προϊστάμενου της Εισαγγελίας

Εφετών Αθηνών, Ιωάννη Σακελλάκου, η οποία έχει

ολοκληρωθεί και ο φάκελος ΜΚΟ βρίσκεται πλέον στα

χέρια της της Εισαγγελίας 

Σύμφωνα με πληροφορίες η προκαταρκτική εξέταση

έχει επεκταθεί  πέραν των ΜΚΟ, σε πολιτιστικούς συλ-

λόγους και φιλανθρωπικές οργανώσεις, καλλιτεχνικά

σχήματα, τοπικούς συλλόγους και ερευνητικά κέντρα.

Στα χέρια των εισαγγελικών λειτουργών επίσης βρί-

σκεται το πόρισμα της Επιτροπής Διαφάνειας της Βου-

λής, το οποίο κατέγραψε το «θολό, αχαρτογράφητο

και νεφελώδη» τρόπο με τον οποίο τα υπουργεία χρη-

ματοδοτούσαν εκατοντάδες ΜΚΟ χωρίς κανείς να γνω-

ρίζει με ποιες διαδικασίες γινόταν η χρηματοδότηση,

με ποια κριτήρια επιλέγονταν οι οργανώσεις και εάν

υπήρχε μηχανισμός που ήλεγχε την κατανομή των χρη-

μάτων.

Μάλιστα οι βουλευτές δήλωσαν αδυναμία να προβούν

σε καταμέτρηση των ΜΚΟ, αφού δεν υπάρχει εθνικός

κατάλογος και όσα υπουργεία διατηρούν μητρώα εγ-

γεγραμμένων ΜΚΟ εμφάνισαν αντιφατικά στοιχεία.

Παράλληλα στη διάθεση των εισαγγελικών Αρχών βρί-

σκονται και στοιχεία της έρευνας που πραγματοποίησε

ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος

Ρακιντζής, όπου κατόπιν στοιχείων που προσκομί-

στηκαν από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προέκυψε ότι η συν-

τριπτική πλειοψηφία των Οργανώσεων ούτε δήλωση

υπέβαλλε ούτε τον Φ.Π.Α.

Στοιχεία: wordpress.gr

Κόβονται οι πιστώσεις στις ΜΚΟ

Με εντολή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, κό-

βονται και θα επανεξεταστούν από μηδενική βάση τα

κονδύλια προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για το

2013.

Σχετική επιστολή έστειλε προς όλους τους υπουργούς

ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, Παναγιώτης

Μπαλτάκος, στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξοικο-

νόμηση πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα στην επιστολή ο γενικός γραμματέας

ζητά να ενημερώσουν, εντός δύο ημερών, τη Γενική

Γραμματεία της κυβέρνησης για το ύψος των πιστώ-

σεων που εξοικονομήθηκαν από το κόψιμο των επιχο-

ρηγήσεων. Επίσης, αναφέρει ότι όλες οι δαπάνες θα

επανεξεταστούν από μηδενικής βάσης από το νέο

έτος.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Τη μετάθεση ευθυνών προσπαθεί ο Υπουργός Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Βρού-

τσης, με την απαντητική επιστολή του προς την ΚΕΔΕ,

σχετικά με το θέμα των βρεφονηπιακών σταθμών και

τον αποκλεισμό χιλιάδων παιδιών. 

Λέει λοιπόν ο Υπουργός

α) πως οι Δήμοι έχουν χρηματοδοτηθεί ήδη αρκετά

μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), συνολικού προ-

ϋπολογισμού 2,6 δις ευρώ του οποίου μέρος είναι και

το Πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγ-

γελματικής Ζωής" που αφορά τους βρεφονηπιακούς

σταθμούς. 

β) πως οι Δήμοι(;) θα πρέπει να επανεξετάσουν τη δυ-

νατότητα χρήσης του όρου της σχετικής πρόσκλησης,

σύμφωνα με τον οποίο «σε περίπτωση υπέρβασης του

συνολικού προϋπολογισμού της πρόσκλησης, ο Δι-

καιούχος (ΕΕΤΑΑ) μπορεί να προβεί σε οριζόντια μεί-

ωση του εγκεκριμένου ποσού ανά Φορέα/Δομή». 

Αν και αφήνει παράθυρο στη "μικρή" αύξηση της χρη-

ματοδότησης ο Υπουργός με πιο "κομψό" τρόπο απ' ότι

η ΓΓ Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων προσπαθεί να εμ-

πλέξει τους Δήμους σε κάτι που όχι μόνο δεν είχαν

σχέση αλλά είχαν επισημάνει τους κινδύνους πολύ

πριν βγουν τα αποτελέσματα από την ΕΕΤΑΑ. 

Τα ερωτήματα μένουν αναπάντητα 

α) αφού δεν υπήρχαν χρήματα γιατί εγκρίθηκαν οι θέσεις; 

β) γιατί δεν επιδιώχθηκε νωρίτερα η ενίσχυση του προ-

γράμματος με επιπλέον πόρους; 

γ) η μικρή αύξηση του προϋπολογισμού που ΘΑ εξεταστεί

τι θα καλύψει; Γιατί δεν έχει εξεταστεί ήδη; 

δ) με τα οφειλόμενα χρήματα στους Δήμους από πέρυσι τι

θα γίνει; 

ε) θα εγκριθούν θέσεις προσωπικού, ώστε να μπορούν να

λειτουργήσουν οι σταθμοί από τους Δήμους; 

Τέλος να επισημάνω πως υπάρχουν διαφορετικές τοποθε-

τήσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα επιπλέον πόρων μέσω

του ΕΠΑΝΑΔ. Η ΚΕΔΕ στις 26 Ιουλίου προτείνει: 

«Οι πόροι αυτοί, προτείνει η ΚΕΔΕ, θα προέλθουν είτε από

«κοιμώμενα» προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως για πα-

ράδειγμα από τον Άξονα 5 «Θεματικός Άξονας

Προτεραιότητας 5, Άξονες Προτεραιότητας 5.1, 5.2, 5.3:

«Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής

Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και

προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού», στον

οποίο το ποσοστό απορρόφησης παραμένει ιδιαίτερα χα-

μηλό, είτε με τροποποίηση του προϋπολογισμού Επιχειρη-

σιακών Προγραμμάτων και μεταφορά ποσού από ΕΠ με

χαμηλή κινητικότητα προς το ΕΠΑΝΑΔ, προκειμένου να

απορροφηθούν τα δις που παραμένουν αναξιοποίητα. Επί-

σης με στόχο πάντα την ένταξη και νέων δομών, μπορούμε

να διεκδικήσουμε την προκήρυξη της σχετικής πρόσκλησης

με τη χρήση της διαδικασίας της υπερδέσμευσης (overboo-

king) ποσών για τη δράση, ώστε στην επικείμενη αναθεώ-

ρηση του ΕΣΠΑ να πετύχουμε την μεταφορά πόρων από

άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Εξάλλου αυτή η διαδι-

κασία και μεθοδολογία έχει ακολουθηθεί και άλλες φορές

σε αντιμετώπιση αντίστοιχων προβλημάτων». 

Ο Υπουργός με την επιστολή του λέει: 

Το Υπουργείο Εργασίας, μέσω της Γενικής Γραμματείας

Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, έχει ενεργοποι-

ήσει κατά το διάστημα των τελευταίων μηνών πλήρως το

διαθέσιμο προϋπολογισμό του Ε.Π., επιταχύνοντας παράλ-

ληλα το ρυθμό απορρόφησής του, με αποτέλεσμα την ανυ-

παρξία άλλων πόρων προς διάθεση. Συνεπώς, οποιαδήποτε

άποψη υποστηρίζει ότι υπάρχουν «λιμνάζοντες πόροι», δεν

ευσταθεί. 

κ. Υπουργέ να υπενθυμίσω πως οι επιστολές μετάθεσης ευ-

θυνών δεν βάζουν παιδιά στους βρεφονηπαικούς. Απαιτεί-

ται δράση ΧΘΕΣ. Αυτό που με την επιστολή σας λέτε "το

Υπουργείο Εργασίας έχει επιδείξει μέγιστη ευαισθησία για

την υλοποίηση δράσεων με άμεσο θετικό κοινωνικό αντί-

κτυπο, σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των προβλημάτων

που προκαλούνται στην κοινωνία, λόγω της ύφεσης" κάντε

το ΑΜΕΣΑ πράξη. 

* Ο Δ. Καρράς είναι δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης http://www.dimitriskar-

ras.com 

Μετάθεση ευθυνών  από τον Υπουργό Εργασίας  στους Δήμους 
για τη λειτουργία των  Βρεφονηπιακών  σταθμών

γράφει ο Δημήτρης Καρράς*
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Έδειχναν όλα ίδια.
Άνθρωποι πηγαινοέρχονταν στ’ αυγουστιάτικο
λιοπύρι, λίγα τα λόγια κι ακόμα λιγότερα τα γέλια.
Αν τα φύλλα στο ημερολόγιο δεν έγραφαν της
κάθε μέρας τ’ όνομα και τον αριθμό, θα ‘λεγες πως
κάποιος έβαζε ξανά και ξανά την ίδια ταινία να
παίζει.
Έδειχναν όλα ίδια, μα δεν ήταν.
Ο ήλιος έκαιγε, δεν φώτιζε.
Κάθε πρωί αναζητούσε έναν καθρέφτη του αγα-
πημένο, να στείλει κίτρινο φως κι ο καθρέφτης να
δώσει λευκό. Εκείνο το λευκό που λάμπει, μα δεν
τυφλώνει. Μόνο φωτίζει κι ανεβάζει από τα βάθη
των ανθρώπων την ομορφιά και το ξάφνιασμα, ν’
αναρωτιούνται πως γίνεται αυτό σ’ έναν κόσμο
που φοβάται το φως, να υπάρχει τέτοιο φως να
γλυκαίνει σαν παραμύθι και νανούρισμα.
Έδειχναν όλα ίδια μα δεν ήταν, στον δρόμο που
καιγόταν στ’ αυγουστιάτικο λιοπύρι.

Έλειπε ένας άνθρωπος, του ήλιου εικόνισμα, τρα-
γούδι του νερού, χαρά τ’ ανέμου και ξάφνιασμα
Θεού, ότι κι Εκείνος κάποιες φορές σαστίζει στων
θαυμασίων Του τ’ αντίκρισμα.

Lacrimae rerum

Το έγραψε ο Λάμπρος Πορφύρας.
Δεν ξέρω γιατί προτίμησε τη λατινική γλώσσα για
τον τίτλο ενός ποιήματος-κραυγής.
Lacrimae rerum σημαίνει τα δάκρυα των πραγμά-
των.
Κλαίνε τα πράγματα;
Όχι βέβαια, τ’ άψυχα δεν κλαίνε.
Όμως, πόσες φορές χαϊδέψαμε μιά καρέκλα, μι-
λήσαμε σ’ ένα ρολόϊ, ένα αντικείμενο που τ’ αγα-

πούσε ιδιαίτερα ένας άνθρωπος για μας αγαπημέ-
νος, που δεν είναι πια κοντά μας.
Ίσως σε τέτοιες εποχές, όπως της Ελλάδας η τω-
ρινή, να έρχονται πιό κοντά οι άνθρωποι στα
πράγματα. Ιδίως όταν αναγκάζονται να τ’ αποχω-
ριστούν για πάντα, ή έστω για λίγο.
Δεν κλαίνε τα πράγματα.
Είναι όμως νοτισμένα από τον άνθρωπο που τα
χρησιμοποιεί. Ποτισμένα από τη μυρωδιά του, την
αύρα του, την κούραση, την πίκρα, τη χαρά του.
Κάπου, κάπως, ίσως να ‘χουνε γράψει τις σκέψεις
και τα λόγια του. Ποιός ξέρει;
Ένα αυτοκίνητο ήταν, παρατημένο πάνω στο πε-
ζοδρόμιο, αγκαλιασμένο μ’ ένα θάμνο, που λες και
το παρηγορούσε μέχρι να επιστρέψει τ’ «αφεν-
τικό».
Είπαμε, δεν κλαίνε τ’ άψυχα.
Εμένα γιατί μου φαινόταν ότι εκείνο τ’ αμαξάκι
έκλαιγε;

Όταν το φως πηγαίνει διακοπές

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά και ύπουλα έβαλαν στην ζωή μας τα πε-

ρίφημα πενταψήφια τηλεφωνικά νούμερα με τις “υπέρογκες” χρεώσεις.

Όλοι ενθυμούμαστε ότι αυτό το τηλεφωνικό πλιάτσικο ξεκίνησε πρώτα

από ανόητες κουτσομπολίστικες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομ-

πές οι οποίες καθιέρωσαν αυτή την μορφή επικοινωνίας (για την απο-

στολή SMS) με δόλωμα κάποια γελοία και ...  χαμηλού κόστους δώρα

για να βγάλουν τα έξοδα τους αλλά και για να αφήσουν μεγάλα κέρδη

στους βαρόνους των Media.

Μετά πήγαν στις πληροφορίες του τηλεφωνικού καταλόγου και μετά

επεκτάθηκαν σε κάθε λογής πληροφορία, που το κόστος της τείνει να

φτάσει πλέον στα επίπεδα των περίφημων “ροζ” τηλεφώνων, όπου κά-

ποιοι "φαντασιώνονται" στο άκουσμα μιας εκπαιδευμένης “λάγνας”

φωνής (που πολλές φορές είναι και τηλεφωνητής), η οποία μπορεί να

ανήκει στην οποιαδήποτε κουτσή, στραβή και άσχημη γυναίκα!

Θα μου πείτε βέβαια ότι σε αυτή την περίπτωση κανένας δεν υποχρεώ-

νει κανέναν να σχηματίσει αυτά τα νούμερα, αλλά αυτό πέστε το στον

περίεργο έφηβο ή στον μοναχικό άνθρωπο που ψάχνει απελπισμένα να

βρει έστω και μια εικονική συντροφιά!

Τέλος πάντων για να επανέλθουμε στο θέμα μας όλα αυτά τα αναφέρω

για να καταλήξω στα σημερινά, όπου οι κύριοι αυτοί με το έτσι θέλω μάς

επέβαλλαν σε οικονομικά δύσκολους καιρούς να καλούμε στα πεντα-

ψήφια νούμερα τους για το πολυτιμότερο όλων των αγαθών δηλ. αυτό

της υγείας μας.

Μιας υγείας που την έχει ανάγκη ο υπέργηρος, ο χαμηλοσυνταξιούχος

αλλά και ο χαμηλόμισθος μια και οι κατέχοντες την εξασφαλίζουν στα

πανάκριβα ιδιωτικά θεραπευτήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Μάλιστα οι κυβερνώντες για να ξεπληρώσουν τις κατά καιρούς χορη-

γίες αλλά και για να εξασφαλίσουν και την περαιτέρω στήριξη όλων

αυτών των κυρίων, τους μοίρασαν τα νούμερα των πληροφοριών του

ΕΟΠΥΥ για να οικονομήσουν ... όλοι τους.

Φυσικά αυτές τις μέρες μας βομβαρδίζουν με τηλεοπτικά σποτ για να

εμπεδώσουμε την νέα τους αλχημεία η οποία θα ξεκοκαλίσει ακόμα πε-

ρισσότερο το ήδη πενιχρό εισόδημα μας!

Υποσημείωση

Παράκληση!.. όσο μπορείτε περιορίστε τις πενταψήφιες κλήσεις σας για

να αντισταθούμε στον εκβιασμό και την αισχροκέρδεια τους!

Γιάννης Πρεβενιός

e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Πενταψήφια αισχροκέρδεια

στην υγεία!

«Αλλοίμονο σας Γραμματείς και Φα-

ρισαίοι υποκριτές, ότι διυλίζετε το

κουνούπι και αφήνετε την καμήλα

να περάσει», αυτά είπε ο Χριστός

πριν δύο χιλιάδες χρόνια και η σύγ-

κριση της καμήλας με το κουνούπι

δείχνει το μέγεθος της υποκρισίας

των αρχόντων στην εφαρμογή των

νόμων.

Αφορμή η σύλληψη μιας παράνομης

επιχειρηματία από τις δυνάμεις της

οικονομικής αστυνομίας, που δια-

χειρίζεται εστιατόριο στην Ύδρα

χωρίς να εκδίδει αποδείξεις, παρα-

κρατώντας έτσι το ΦΠΑ που αναλο-

γεί στο κράτος. Προφανώς δεν είναι

ο μόνος επιχειρηματίας ή πολίτης

αυτού του τόπου που φοροδιαφεύ-

γει και αποτελεί καθήκον μιας ευνο-

μούμενης  πολιτείας να προστατεύει

τα συμφέροντα του κράτους από

τους καπηλευτές του δημοσίου χρή-

ματος και άρπαγες του δημοσίου

πλούτου.

Με αφορμή αυτό το προφανές αδί-

κημα όλα τα δημοσιογραφικά παπα-

γαλάκια του συστήματος, άνδρες

και κυρίως γυναίκες, προσπαθούν

να  μας πείσουν ότι αδίκως εξεγέρ-

θηκε ο κόσμος της Ύδρας ενάντια

στην οικονομική αστυνομία, προς

ενίσχυση της οποίας κατέφθασαν

στο νησί με πλοίο της γραμμής άν-

δρες των ΜΑΤ και με   ειδικά ναυ-

λωμένη φρεγάτα οι εκπρόσωποι των

αρχών, με ένα κόστος που προφα-

νώς υπερβαίνει τις απώλειες του

Δημοσίου από την φοροδιαφυγή της

εν λόγω κυρίας.

Προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο

Ελληνικός λαός είναι διεφθαρμένος

και υποστηρίζει τους παρανομούν-

τες προς έκπληξη και αγανάκτηση

όλων αυτών των νομίμων πολιτών,

δημοσιογράφων, πολιτικών και εντί-

μων διανοουμένων, που υπηρετούν

το σύστημα και κόπτονται για την

νομιμότητα.

Εκπλήσσονται που ο λαός υποστη-

ρίζει έναν μικροκατεργάρη και δεν

εκπλήσσονται ούτε δημιουργούν

θέμα για το ότι κυκλοφορεί ελεύθε-

ρος ο Γ. Παπανδρέου που ψευδό-

μενος δημοσίως λέγοντας ότι

«λεφτά υπάρχουν» παρέσυρε το

εκλογικό σώμα σε μία πλάνη, ζη-

μιώνοντας το Δημόσιο με δισεκα-

τομμύρια, τη στιγμή μάλιστα που

ήδη είχε έλθει σε προ-συνεννόηση

με τον τότε διευθυντή του ΔΝΤ,

όπως αποκάλυψε ο τελευταίος,

αλλά και  μέλη του ιδίου οργανι-

σμού. 

Εθελοτυφλούν για το ότι ο Κ. Σημί-

της έκανε τα στραβά μάτια στην

υπόθεση του χρηματιστηρίου, που

ζημίωσε τους Έλληνες αποταμιευ-

τές με δισεκατομμύρια και τους απέ-

τρεψε από την πραγματική

παραγωγική επένδυση οδηγώντας

τους στην ανέγερση ακινήτων, που

τώρα φορολογούν μανιωδώς. 

Αδιαφορούν  για το ότι υπουργοί με

αποδεδειγμένη ενοχή  στην κατα-

σπατάληση και κατάχρηση δημο-

σίου χρήματος κυκλοφορούν

ελεύθεροι, ενώ μερικοί από αυτούς

συγγράφουν μάλιστα τα απομνημο-

νεύματα τους για το πώς οι ίδιοι

έδιναν επιδοτήσεις σε κομματικούς

οπαδούς και προσελάμβαναν δημο-

σίους υπαλλήλους κατηγορώντας

εκ των υστέρων το σύνολο του

λαού ότι  τάχα «μαζί τα φάγαμε».
Είναι προφανές ότι  το κόστος της

«επιχείρησης Ύδρα», που όπως ήδη

ανέφερα υπερβαίνει κατά πολύ την

απώλεια της συγκεκριμένης φορο-

διαφυγής, δεν έγινε για την υπερά-

σπιση των υπαλλήλων της

οικονομικής αστυνομίας, αλλά προ-

φανώς για την πρόληψη τυχόν εξέ-

γερσης ενός αγανακτισμένου λαού

που ζει υπό την βία της κοινωνικής

αδικίας και την έλλειψη μέτρου στην

εφαρμογή των νόμων.

Οδηγούν το λαό στην εξαθλίωση για

να καλύψουν δικές τους παρανομίες

και του δημιουργούν αισθήματα ενο-

χής για πραγματικές μεν παρανο-

μίες που όμως συγκρινόμενες με τις

δικές τους καταχρήσεις δίνουν ακρι-

βώς το μέτρο σύγκρισης της καμή-

λας με το κουνούπι. Εάν δεν

απομακρυνθούν από την εξουσία με

νόμιμο τρόπο και δεν δικασθούν από

ανεξάρτητους δικαστές θα οδηγή-

σουν το λαό  σε εμφύλιο σπαραγμό

με απρόβλεπτες συνέπειες. Αυτός,

προφανώς, είναι ο εφιάλτης τους

και η ευθύνη είναι όλη δική τους και

κατόπιν αυτών που καραδοκούν για

κάτι τέτοιο.

Ηλίας Σταμπολιάδης 

Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Το κουνούπι και η καμήλα
(Η αμετροέπεια της δικαιοσύνης)
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Με αφορμή το σάλο που δημιουργήθηκε

μετά την απόδραση του βαρυποινίτη Μι-

χάλη Μακρυγιάννη, ο οποίος αν και κα-

ταδικασμένος σε τέσσερις φορές ισόβια,

πήρε πενθήμερη άδεια, το Υπουργείο Δι-

καιοσύνης “παίρνει τα μέτρα” του μελε-

τώντας σχέδιο για τοποθέτηση ειδικών

βραχιολιών εντοπισμού με GPS όσων

κρατούμενων βγαίνουν σε άδεια.

Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται ήδη στις

ΗΠΑ και την Αγγλία με στόχο να απο-

συμφορηθούν οι φυλακές κάνοντας έτσι

οικονομία στο κράτος. 

Ακολουθώντας τα βήματα της τεχνολο-

γίας, έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνι-

κές στο εξωτερικό, όπως η τοποθέτηση

μικροτσίπ κάτω από το δέρμα των φυλα-

κισμένων...

Γέμισε στάχτες η Ελλάδα

Δείτε το κύπελλο του Σπ. Λούη 

Για έναν ολόκληρο χρόνο θα φιλοξενήσουν στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης

το κύπελλο του Σπύρου Λούη δύνοντας έτσι

την δυνατότητα στους πολίτες να δουν αυτό το

μοναδικό έκθεμα από κοντά. 

Στις 28 Αυγούστου, λοιπόν θα βρίσκεται στο

μουσείο της Ακρόπολης και θα πλαισιώνεται

από οπτικοακουστικό, καθώς και έντυπο ενημε-

ρωτικό υλικό ενώ για τις επισκέψεις δεν θα

απαιτείται η αγορά εισητηρίου. 

Το κύπελλο που αγοράστηκε πρόσφατα από το

Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ήταν έμπνευση του

Γάλλου φιλόλογου και φιλέλληνα Michel Breal

και απονεμήθηκε στον Μαραθωνιονίκη Σπύρο

Λούη κατά τους πρώτους Σύγχρονους Ολυμπια-

κούς Αγώνες του 1896 της Αθήνας. 

Για ακόμα μια χρονιά ο Αύγουστος, εκτός απ’ τις διακοπες - για τους περισσότερους - μας έφερε και καταστροφικές φωτιές σε δεκάδες μέτωπα, διάσπαρτα σε όλη τη χώρα. Σαν παν-

δημία η μια φωτιά διαδεχεται την άλλη κι οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να βάλουν προτεραιότητες στις πυρκαγιές, όσο είναι δυνατόν να βάλεις σειρά στην καταστροφή

δασικών εκτάσεων. 

Καλαμπάκα, Ζάκυνθος, Χίος, Καπανδρίτι, Μεσσηνία, Αγρίνιο, Κόρινθος είναι λίγα μόνο από τα σημεία που φλέγονται, με χειρότερο σε έκταση και σε σημασία το δάσος της Χίου, μία

πλούσια έκταση από μαστιχόδεντρα και πεύκα που σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Δασικών Πυρκαγιών (Ε.F.F.Ι.S.) άνω των 130.000 στρεμμά-

των της πλέον έχουν καεί. 

Η φωτιά αυτή, εκτός από καταστροφή της φύσης, φέρνει και την καταστροφή των παραγωγών μαστίχας, που βλέπουν τα δέντρα τους να καίγονται. Μέχρι τώρα έχει αποτεφρωθεί

περίπου το 40% των Μαστιχόδεντρων, δέντρα τα οποία αναπτύσσονται αργά και δεν δίνουν μαστίχα μέχρι τον πέμπτο ή έκτο χρόνο, υπολογίζοντας έτσι την ζημιά των παραγωγών

σε εκατομμύρια. Να σημειώσουμε ότι μόνο στην Χίο γίνεται παραγωγή μαστίχας, πουθενά αλλού σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ επιστήμονες της έχουν αποδώσει θεραπευτικές ιδιό-

τητες για παθήσεις εντέρου, στομαχιού και συκωτιού.

Η παρακάτω φωτογραφία είναι αεροφωτογραφία της ΝASA και δείχνει την καταστροφή από ψηλά. 

Η δύναμη της θέλησης

Ο Νοτιοαφρικανός Οσκαρ Πιστόριους είναι ο πρώτος αθλητής στην παγκόσμια

ιστορία που κατάφερε αν και με αναπηρία να αγωνισθεί

στους Ολυμπιακούς αγώνες καταφέρνοντας μάλιστα να

προκριθεί στους τελικούς! 

Καταχειροκροτήθηκε από χιλιάδες παρόν-

τες θεατές και συγκίνησε εκατομμύρια

ακόμη, που εκείνη την ημέρα πήραν ένα μά-

θημα ζωής βιώνοντας την υπερ-προσπάθεια

και την θέληση του αθλητή για την νίκη.

Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο και ελπιδο-

φόρο το ότι η τεχνολογία μαζί με την προ-

σπάθεια του ανθρώπου -

αθλητή κατάφερε να “εξα-

φανίσει” το πρόβλημα

των ποδιών του αντικαθι-

στώντας τα με “καινούρ-

για” που όπως μας απέδειξε ο Όσκαρ Πιστόριους δεν υπολείπονται

σε τίποτα.

Αυτό θα πει, η επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου.  

Εντοπισμός κρατουμένων με ...βραχιολάκι
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Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των συμφερότε-

ρων προσφορών των παραγωγών αγροτικών προϊόν-

των, οι οποίοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους μέσα από

την ιστοσελίδα www.marketpallinis.gr, προκειμένου να

δημιουργηθεί λαϊκή αγορά χωρίς μεσάζοντες στο Δήμο

Παλλήνης με συγκεκριμένα προϊόντα.

Ως εκ τούτου ο Δήμος Παλλήνης προχωράει στην διορ-

γάνωση διανομής των παρακάτω αγροτικών προϊόντων

«Χωρίς Μεσάζοντες»: Αλεύρι, Ελαιόλαδο, φακές, κου-

κιά, Ρεβίθια, Φασόλια, Ρύζι, Μέλι, Γραβιέρα, Κεφαλο-

τύρι, Φέτα, Πατάτες.

Μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις παραγγελίας ηλε-

κτρονικά στην ιστοσελίδα www.marketpallinis.gr από το

διάστημα 20/8 έως και  5/9.

Όσοι δεν έχουν πρόσβασή στο internet μπορούν να

υποβάλλουν την αίτηση τους στο Δημαρχείο Παλλήνης

(Ιθάκης 12, Γέρακας) στη γραμματεία Αντιδημάρχων.

Με τον παραπάνω τίτλο το Δίκτυο Σα-

ρωνικού, μοιράζοντας φυλλάδια προ-

τρέπει τους κατοίκους της περιοχής

να στηρίξουν αντίστοιχα τα καταστή-

ματα της περιοχής.

Αγαπητοί φίλοι – Αγαπητές  φίλες,

Εδώ και μήνες ξεκίνησαν τα έργα στη

Λ.Καλυβίων και ευχή όλων είναι να

ολοκληρωθούν το συντομότερο, ώστε

να αποκτήσει επιτέλους η περιοχή,

που στερείται υποδομών, ένα σύγ-

χρονο και λειτουργικό δρόμο. Στο με-

ταξύ όμως, στο τμήμα όπου

υλοποιούνται τα έργα, υπάρχει τερά-

στιο πρόβλημα με τα καταστήματα.

Όσα βέβαια, έχουν απομείνει, μια και

καθημερινά κάποια μετακομίζουν και

κάποια άλλα κλείνουν οριστικά. Από

τη μια η κρίση, από την άλλη τα έργα,

στο τέλος όταν θα έχει ολοκληρωθεί

ο δρόμος, ενδεχομένως  να μην υπάρ-

χει αγορά.

Αν η αγορά του Λαγονησίου ρημάξει,

όχι μόνο θα χαθούν θέσεις εργασίας,

όχι μόνο θα υποβαθμιστεί η περιοχή,

αλλά θα επιβαρυνθούμε με επιπλέον

κόστος μετακίνησης για την κάλυψη

και των πιο άμεσων και καθημερινών

αναγκών μας.

-Μπορεί να γίνει κάτι; 

-Ασφαλώς! Μάλιστα, η λύση βρίσκε-

ται αποκλειστικά στα δικά μας

«χέρια»! 

Πράγματι, εμείς μόνο μπορούμε να

ενισχύσουμε τους τοπικούς επαγγελ-

ματίες, για να επιβιώσουν. Ας επι-

στρέψουμε λοιπόν στην αγορά του

Λαγονησίου!

Η σχέση μας μαζί τους είναι αμφί-

δρομη. Τους έχουμε ανάγκη, μας

έχουν  ανάγκη.

Ας καταβάλλουμε μια ιδιαίτερη προ-

σπάθεια για να συντηρήσουμε τη

μικρή μεν, εξυπηρετική δε, αγορά μας.

Είναι βέβαια αλήθεια, πως η προσπέ-

λαση είναι δύσκολη. Λακκούβες, χώ-

ματα, εμπόδια, σκόνη, λάσπες, κτλ.,

ταλαιπωρούν εμάς και τα αυτοκίνητά

μας. Αξίζει όμως, να υποστούμε αυτή

τη μικρή θυσία, για το συμφέρον το

δικό μας, αλλά και της περιοχής γενι-

κότερα.

Στα πλαίσια της αμοιβαιότητας, εννο-

είται  ότι όλοι πλέον οι καταστημα-

τάρχες προσφέρουν ανταγωνιστικές

τιμές στα είδη που εμπορεύονται ή τις

υπηρεσίες που παρέχουν.

Καλή μας επιτυχία!

ΔΙΚΤΥΟ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αύγουστος 2012

www.saronikosnet.gr

Στις διαθέσεις τρίτων 

το μέλλον της χώρας
«Χωρίς εναλλακτικές προτάσεις, δίχως σχέδιο και βού-
ληση επαναδιαπραγμάτευσης πέρα από τη λογική του
αδιέξοδου μοντέλου που μας οδήγησε ως εδώ, ο πρω-
θυπουργός επαφίεται αποκλειστικά στις διαθέσεις τρί-
των. Προσφέρεται έτσι ως ο πρόθυμος "πτωχός
συγγενής" με προδιαγεγραμμένη μοίρα. Είτε ως Ιφιγέ-
νεια, είτε ως ιδανικός αυτόχειρας. Με βαρύτατο τίμημα
για τη βιωσιμότητα και τις προπτικές της οικονομίας και
της κοινωνίας».

«Συμφωνία Συμβιβασμού» 
με απώλεια 2 δις ευρώ!

Η υπογραφή της «Συμφωνίας Συμβιβασμού» μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιριών Siemens AG και
Siemens A.E. που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών
«με βάση εξουσιοδότηση που παρείχε η Βουλή», βρίσκει
τη ΔΗΜΑΡ αντίθετη.
Την αντίθεσή της εξέφρασε με κατηγορηματικό τρόπο, πριν

από την υπογραφή, ο πρόεδρός της Φώτης Κουβέλης.

Με την υπογραφή της συμφωνίας δεν μπορεί να κλείσει
το τεράστιο πολιτικό και οικονομικό θέμα που δικαίως
απασχόλησε και απασχολεί την ελληνική κοινωνία ως
υπόθεση διαφθοράς και προσβολής του δημοσίου συμ-
φέροντος.  
Να υπενθυμίσουμε ένα στοιχείο από την πληθώρα, που
αφορούν την υπόθεση: Σύμφωνα με το ομόφωνο πόρι-
σμα της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής,
το Ελληνικό Δημόσιο υπέστη ζημιά  από αξιώσεις του-
λάχιστον 2 δισ. ευρώ. Δεν υπάρχουν «ισοδύναμα
οφέλη» από τη συγκεκριμένη συμφωνία συμβιβασμού.
Για τη Δημοκρατική Αριστερά η διαφάνεια και η αντιμε-
τώπιση της διαφθοράς δεν συμψηφίζονται με «συμφω-
νίες οικονομικού συμβιβασμού».

Καλή η καταγγελία, αλλά συμμετέχετε στην κυβέρνηση

ως ΔΗΜΑΡ αν δεν κάνω λάθος. Αρα έχετε συνευθύνη!

ΔΙΚΤΥΟ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΔΡΑΣΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Στηρίξτε τα καταστήματα της περιοχής

Στο Κυπαρίσσι

Κάτω  απ’ του δάσους τα δεντρά
τα δροσερά τα σφριγηλά τα μυρωμένα,
με πόση θλίψη στην καρδιά, 
σ’ αναθυμιέμαι φτωχό μου εσένα!

Σε βλέπω αδύναμο στεγνό,
πνιγμένο μεσ’ στον κουρνιαχτό 
του άχαρου του δρόμου,
μ’ ένα κλωνάρι αχαμνό
να γνέφεις το απέναντι βουνό.

Χρόνια και χρόνια μια πικρή
μια μαραζιάρικη ζωή κι οι δυό μας ζούμε,
κι όταν βραδιάσει στη σιωπή
μιαν όμοια γλώσσα εγώ  κι εσύ κρυφομιλούμε.

Εδώ στου βουνού τα βαθιά
που όλα είναι γύρω σιγαλιά στη μοναξιά μου
θυμάμαι κείνη τη βραδιά,
που επάνω σου έσταξαν βαριά τα δάκρυά μου!

πως ο βουβός μου ο σπαραγμός
ήτανε τότε νοητός απ’ τη σιωπή σου!
Ολος μου εχήθηκε ο κρουνός
στο φύλλωμά σου, κι ο λυγμός
μες στην ψυχή σου!!!

Για με τον ίσκιο σου σκορπάς
με τον κόμπο της δροσιάς 
τον σπαταλεύεις το νιώθω
ότι πονάς ανατριχιάζεις λαχταράς
μη μαραθείς παρακαλάς.

Το κυπαρίσσι που άγγιζε τον ουρανό 
και που κρυφοκουβέντιαζε με τ’ άστρα
χέρι κακό το πέταξε μες τη χαλάστρα
ξεφεύγουν απ‘ τα κλώνια του πουλιά τρεμάμενα 
με χλαγοή μεγάλη κι εσύ μεσ’ απ’ τη βίγλα σου γροικάς
τον ύστερνό σου βόγγο και πονάς και κλαις. 
Κλείσε τ’ αυτιά και σφίξε την καρδιά 
να δείχνεις αιώνια ασάλευτο στητό
πες μας γιατί και πώς;;;

Εύα Καλαπόδη

Ο Δήμος Μαρκοπούλου 

ευχαριστεί τους 

«Εθελοντές του Κόσμου» 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου θέλει να ευχαριστήσει τη Μη Κυ-

βερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) «Εθελοντές του Κόσμου»,

για την ουσιαστική, σταθερή και διαρκή βοήθεια και υπο-

στήριξη, που προσφέρει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του

Δήμου Μαρκοπούλου. 

Με πρωτοβουλία των «Εθελοντών του Κόσμου» παραδό-

θηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είδη καινούργιου

αθλητικού ρουχισμού (586 κομμάτια) της εταιρείας X-

TREME STORES, για τις ανάγκες εβδομήντα οικογε-

νειών, που εξυπηρετούνται από την εν λόγω Υπηρεσία και

που έχουν πληγεί από την πρωτοφανή οικονομική κρίση. 

Οι «Εθελοντές του Κόσμου είναι μια ανθρώπινη αλυσίδα

αλληλεγγύης, που στηρίζεται αμιγώς στις συνδρομές και

προσφορές των μελών της και δεν επιδοτείται (και άρα,

δεν ελέγχεται) από κανέναν διεθνή, κρατικό ή ιδιωτικό

φορέα, λειτουργώντας μακριά από την παρωχημένη

(αλλά δυστυχώς παγιωμένη) έννοια της «περιφρονητι-

κής» φιλανθρωπίας.

Η επιλογή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μαρ-

κοπούλου από τους «Εθελοντές του Κόσμου» είναι τιμή για

τον τόπο μας. Αν τελικά μια τοπική κοινωνία κρίνεται από

τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πιο ευάλωτα μέλη της, τότε

το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη απέδειξαν ότι διαθέ-

τουν ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο κοινωνικό κεφάλαιο.      

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  «ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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Με μεγάλη επιτυχία και τεράστια ανταπόκριση του

κόσμου, ολοκληρώθηκε η συλλογή φαρμάκων στους

Δήμους Μαρκοπούλου και  Σαρωνικού για το Ιατρείο

Κοινωνικής Αποστολής το Σάββατο 4 Αυγούστου

2012. 

Αυτή η πρωτοβουλία ανθρωπισμού και αλληλεγγύης

υλοποιήθηκε στο Μαρκόπουλο, στα Καλύβια και τη

Ραφήνα στο πλαίσιο της δράσης «Όλοι μαζί Μπο-

ρούμε και στην Υγεία» από το Ιατρείο Κοινωνικής

Αποστολής και τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ με τη

στήριξη των Δημάρχων Σαρωνικού, Μαρκόπουλου και

Ραφήνας-Πικερμίου. 

Τη συλλογή των φαρμάκων ακολούθησε η μεταφορά

34 μεγάλων σάκων (και από τους τρεις δήμους) και η

παραλαβή τους από εθελοντές στο Ιατρείο Κοινωνι-

κής Αποστολής. Στη συνέχεια  θα ακολουθήσει δια-

λογή και περαιτέρω κατηγοριοποίηση των ωφέλιμων

φαρμάκων. 

Ηταν αλήθεια συγκινητικό να βλέπεις τον κόσμο με

τις σακουλίτσες στο χέρι, πολλές φορές κατευθείαν

από το φαρμακείο, να τις παραδίδουν στους ανθρώ-

πους που είχαν στήσει τραπεζάκι γι αυτό το σκοπό.

Η όλη προσπάθεια είχε ως στόχο να ενισχυθεί με

φάρμακα και υγειονομικό υλικό το Ιατρείο Κοινωνικής

Αποστολής, σύμπραξη του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-

νών με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και το Φιλαν-

θρωπικό της Οργανισμό  ΑΠΟΣΤΟΛΗ, που εξυπηρετεί

περισσότερους από 3.500 ανασφάλιστους ασθενείς.

Από τη μεριά του, ο Δήμος Μαρκοπούλου έπραξε το
αυτονόητο, ενισχύοντας με όλες του τις δυνάμεις

την εν λόγω δράση και ενεργοποιώντας το τεράστιο
κοινωνικό κεφάλαιο ευαισθητοποιημένων συνανθρώ-
πων μας, που διαθέτει το Μαρκόπουλο και το Πόρτο
Ράφτη, δήλωσε ο δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης

Μεθενίτης.

Στο Σαρωνικό τη δράση στήριξαν με την παρουσία

τους ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, η

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρία Κόλλια,

ενώ πολύτιμη ήταν η συμβολή για την επιτυχία του

όλου εγχειρήματος της υπηρεσίας «Βοήθεια στο

Σπίτι» του Δήμου Σαρωνικού. 

Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στον Ιατρικό Σύλλογο

Αθηνών, την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στο σταθμό

ΣΚΑΙ  σε συνεργασία με τους Δήμους που ανταπο-

κρίνονται.

Υπενθυμίζουμε,  ότι το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστο-

λής δέχεται ασθενείς, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι,

καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. Εκεί, μπο-

ρούν να εξετάζονται και να παραλαμβάνουν τα φάρ-

μακά τους, τα οποία αποδεδειγμένα δεν μπορούν να

αγοράσουν.

Μεγάλη η συμμετοχή και η ανταπόκριση στη συλλογή φαρμάκων

σε Μαρκόπουλο και Σαρωνικό

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου ανάμεσα σε οργανωτές και εθε-
λοντές στη συλλογή φαρμάκων.

Πέντε Δήμοι της Ανατολικής Αττικής

(Παιανίας-Γλυκών Νερών, Κρωπίας,

Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σαρωνικού

και Λαυρεωτικής) προσανατολίζονται

για ίδρυση Διαδημοτικού Φορέα Υπηρε-

σιών Δόμησης. Κάτι που επιτάσσει ο

"Καλλικράτης" μετά την εφαρμογή του

με ημερομηνία λήξης την 1η Ιανουαρίου

2013.

Σύμφωνα με τα άρθρα 94, 95 του

Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και το

άρθρο 2 του Ν.4030/2011 όλες οι πολε-

οδομικές αρμοδιότητες μεταφέρονται

στους Ο.Τ.Α Α΄βαθμού, οι οποίοι υπο-

χρεώνονται να ιδρύσουν και να λει-

τουργήσουν υπηρεσίες Δόμησης

(Υ.ΔΟΜ) από 1η Ιανουαρίου 2013. Η με-

γάλη οικονομική κρίση σε συνδυασμό με

τις μνημονιακές πολιτικές των τελευ-

ταίων ετών στο χώρο της Αυτοδιοίκη-

σης είχαν ως αποτέλεσμα τη συνεχή

μείωση έως και κατάργηση ουσιαστικά

θεσμοθετημένων από το Ελληνικό Σύν-

ταγμα οικονομικών πόρων, καθώς και

την αδυναμία στελέχωσης των Υ.ΔΟΜ

των Δήμων έστω με το ελάχιστο απαι-

τούμενο τεχνικό προσωπικό (μηχανικοί

όλων των βαθμίδων, διοικητικοί κλπ).

Ετσι,  μετά από 4 συναντήσεις των εκ-

προσώπων των 5 Δήμων (Δημάρχων, αντι-

δημάρχων κα.) που πραγματοποιήθηκαν

στα Δημαρχεία Μαρκοπούλου, Κρωπίας,

και Σαρωνικού, αποφασίστηκε να ανατεθεί

το νομικό σκέλος της προετοιμασίας του

Διαδημοτικού Φορέα Δόμησης, σύμφωνα

με τις διατάξεις του αρ.99 του Ν. 3352/10,

σε δικηγορικό γραφείο, ενώ ως προς το

πολιτικό σκέλος προτάθηκε ο νέος φο-

ρέας να έχει συλλογικό όργανο επο-

πτείας με σύνθεση που να περιλαμβάνει

στελεχιακό προσωπικό, πολιτικό και επι-

στημονικό, σε συνάφεια με το αντικεί-

μενο των υπηρεσιών δόμησης. Η έδρα

της Διαδημοτικής Υ.ΔΟΜ επελέγη να

είναι το Μαρκόπουλο, με κριτήριο την

κεντροβαρή θέση του σε σχέση με την

περιοχή που καλύπτει, και πυρήνα το

ήδη υπάρχον Τμήμα Πολεοδομίας και

Πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου

Μαρκοπούλου, το οποίο μέχρι σήμερα

εξυπηρετούσε τους 5 Δήμους μετά τη

διάλυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-

σης Ανατολικής Αττικής. 

Η πρώτη διάρκεια ζωής του φορέα προ-

τάθηκε να είναι από 1.1.2013 έως

31.12.2016. Η εισήγηση και όλα τα συ-

νοδευτικά έγγραφα για την ίδρυση της

διαδημοτικής Υπ. Δόμησης των πέντε

Δήμων θα εισαχθούν στα δημοτικά συμ-

βούλια των δήμων για συζήτηση και τε-

λική απόφαση.

Στην τελευταία και τέταρτη σύσκεψη

των Δήμων, την Τετάρτη 1 Αυγούστου

2012, που έγινε στο Δημαρχείο Σαρωνι-

κού συμμετείχαν: ο Δήμαρχος Σαρωνι-

κού Πέτρος Φιλίππου, ο Δήμαρχος

Παιανίας-Γλυκών Νερών Δημήτρης Δά-

βαρης, ο αντιδήμαρχος Παιανίας-Γλυ-

κών Νερών Χρ. Δάβαρης, ο

αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής Στ. Ρόζης,

ο αντιδήμαρχος Μαρκοπούλου Γ. Καβα-

σακάλης, ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Γ.Τσιβίλογλου ενώ τον Δήμαρχο Κρω-

πίας Δημήτρη Κιούση εκπροσώπησαν ο

δημοτικός σύμβουλος Νίκος Γιαννάκος

και ο τεχνικός σύμβουλος του Δήμου

Κρωπίας για τα πολεοδομικά θέματα Στ.

Σαίτης. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην

προηγούμενη συνάντηση στο Δημαρ-

χείο Κρωπίας συμμετείχε και ο Δήμαρ-

χος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος για το θέμα

της περιοχής των Γλυκών Νερών, που

υπάγεται πολεοδομικά στην Παλλήνη

και συμφωνήθηκε ότι από 1.1.2013 και

τα Γλυκά Νερά, που είναι πλέον μέρος

του Καλλικρατικού Δήμου Παιανίας, θα

υπάγονται πολεοδομικά στον υπό

ίδρυση Διαδημοτικό Φορέα με έδρα το

Μαρκόπουλο.

Η ίδρυση αυτοτελούς Υπηρεσίας Πολε-
οδόμησης στον Δήμο μας ήταν ένα χρό-
νιο αίτημά μας. Ήταν μια πολύ σωστή
νομοθετική ρύθμιση του προγράμματος
Καλλικράτη με στόχο την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση του πολίτη αλλά και τον κα-
λύτερο έλεγχο των πολεοδομικών
πολιτικών και της εφαρμογής των
νόμων. Όμως το νέο επιδεινούμενο οι-
κονομικό περιβάλλον και οι μνημονιακές
πολιτικές που εφαρμόζονται, επιβάλ-
λουν να ακολουθήσουμε τον αναγκα-
στικό δρόμο της διαδημοτικής
συνεργασίας. 

Αυτή την αναγκαστική επιλογή θα προ-
σπαθήσουμε να την κάνουμε όσο το δυ-
νατόν καλύτερη, με νέο πνεύμα και
εργασιακή συνείδηση, για την εξυπηρέ-
τηση των πολιτών μας και την προστα-
σία του φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος, σχολίασε ο Δήμαρχος

Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης.

Ιδρύεται Διαδημοτικός Φορέας Δόμησης από 5 Δήμους
Παιανία-Γλυκά Νερά, Κορωπί, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Σαρωνικός και Λαυρεωτική
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Αναβρασμός στα δημαρχεία και στα γρα-

φεία των δημάρχων εν’ όψει του Εκτα-

κτου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ που γίνεται

στις 30 Αυγούστου, με κύριο θέμα οι πε-

ρικοπές στους κεντρικούς αυτοτελείς

πόρους των ΟΤΑ (ΚΑΠ).

Οι πόροι   έχουν περικοπεί κατά 30% και

όπως ακούγεται αναμένεται να φθάσει

το 50%. Αυτό όπως αντιλαμβάνεται ο

καθένας είναι σημάδι ότι οι Δήμοι θα βά-

λουν λουκέτο, αφού ούτε τη μισθοδοσία

δεν θα μπορούν να πληρώσουν.

Και η κατάληξη πάντα είναι στον πο-

λίτη, που θα κληθεί να βάλει πάλι το

χέρι στην τσέπη ή να στερηθεί στοι-

χειώδεις υπηρεσίες που μέχρι σήμερα

παρέχονται από τους Δήμους.

Στο κλίμα αυτό πραγματοποιήθηκε η Γε-

νική Συνέλευση της Περιφερειακής

΄Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) την

Τετάρτη 22/8, στην οποία αφού αναλύ-

θηκαν από τον πρόεδρο Ν. Σαράντη οι

συνθήκες που βιώνουν οι Δήμοι όλης

της χώρας, προχώρησαν σε απόφαση

δράσης.

Ο Πρόεδρος Ν. Σαράντης στην εισή-

γησή του τόνισε ιδιαίτερα τις τραγικές

περικοπές των κονδυλίων και ανέλυσε

τον προβληματισμό του, ότι οι Δήμοι σε

λίγο θα αδυνατούν να προσφέρουν στο

Δημότη, ακομα και τη στοιχειώδη εξυ-

πηρέτηση που οφείλουν.

Παράλληλα θα αναγκαστούν να απο-

στερήσουν βασικές κοινωνικές ανάγ-

κες στα σχολεία που θέλουν

συντήρηση και ανοίγουν σε λίγες ημέ-

ρες, στις αθλητικές εγκαταστάσεις,

στους Παιδικούς Σταθμούς, στα κοινω-

νικά παντοπωλεία στα δημοτικά ια-

τρεία, που όλα αυτά έχουν γίνει

ιδιαίτερα απαραίτητα με την κριση που

μαστιζει την ελληνική κοινωνία.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε μεταξύ

άλλων:

«Με αυτούς τους ΚΑΠ που λαμβάναμε
μέχρι τώρα η Αυτοδιοίκηση βρισκόταν στην
κόψη του ξυραφιού. Οι Δήμοι δεν έχουν στο
Ταμείο τους ούτε το προβλεπόμενο από τη
νομοθεσία ποσό των δυο μηνιαίων μισθο-
δοσιών. Οι περικοπές που έχουμε αναγκα-
στεί  να κάνουμε στις δαπάνες κάνουν όλο
και πιο δυσχερή την εξυπηρέτηση των κα-
τοίκων.
Αναπάντεχα λοιπόν, πληροφορούμαστε ότι η
δόση των ΚΑΠ για το μήνα Αύγουστο, είναι
δραστικά μειωμένη και φτάνει μόλις στα 96
εκατομμύρια Ευρώ. Με το ποσό αυτό, πολλοί
Δήμοι θα φτάσουν άμεσα σε αδυναμία πλη-
ρωμών και παύση λειτουργίας.
Η κεντρική εξουσία, προκειμένου να καλύ-
ψει επικοινωνιακά τις επιλογές της που
εξοντώνουν την Αυτοδιοίκηση, επιχειρεί να
στρέψει ομάδες πολιτών τη μια απέναντι
στην άλλη. 
[...]

Στην απευκταία περίπτωση που οδηγη-
θούμε στην αδυναμία λειτουργίας των

Δήμων, θα καταρρεύσουν αμέσως προ-
γράμματα κοινωνικής προστασίας στα
οποία στηρίζονται δεκάδες χιλιάδες πολί-
τες, όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, τα προ-
γράμματα των ΚΑΠΗ, οι προληπτικοί
έλεγχοι υγείας, η ψυχοκοινωνική μέριμνα
για παιδιά και εφήβους, οι συμβουλευτικές
υπηρεσίες κλπ.

Μέσα στην ασφυκτική συγκυρία της κοινω-
νικής και οικονομικής κρίσης, η Αυτοδιοί-
κηση σηκώνει το βάρος ακόμη και της
καθημερινής επιβίωσης πολλών χιλιάδων
οικογενειών,με θεσμούς όπως τα κοινωνικά
παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία και φαρμα-
κεία, τράπεζες χρόνου, προγράμματα δια-
νομής τροφίμων ή σίτισης σε συνεργασία
με εθελοντικούς φορείς και την εκκλησία.
Πως θα πούμε σ’ αυτούς τους ανθρώπους
που αντικειμενικά σήμερα αποτελούμε το
τελευταίο τους καταφύγιο ότι δεν μπο-
ρούμε πλέον να τους προσφέρουμε ούτε τα
στοιχειώδη;

Στραγγαλίζεται οικονομικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση
Οι Δήμαρχοι αντιδρούν και προαναγγέλουν κινητοποιήσεις

FLORAL ART

& DECORATION

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

Η Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής

΄Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) σε έκτακτη

συνεδρίασή της, την Τετάρτη 22 Αυγούστου

αποφάσισε τις παρακάτω κινητοποιήσεις σε

ένδειξη διαμαρτυρίας για τον οικονομικό

στραγγαλισμό της Αυτοδιοίκησης:

1) Διήμερο κλείσιμο των Δήμων της Αττι-

κής Τετάρτη 29 και Πέμπτη 30 Αυγούστου.

2) Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη

29 Αυγούστου στο Υπουργείο Εσωτερικών,

με τη συμμετοχή των εργαζομένων στην

Αυτοδιοίκηση, των φορέων των προγραμ-

μάτων κοινωνικής μέριμνας όπως Βοήθεια

στο Σπίτι κλπ.,  την κάθοδο των απορριμ-

ματοφόρων οχημάτων στη συγκέντρωση

και τη συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνα-

τού αριθμού κατοίκων.

3) Τη σύνταξη ενημερωτικής ανακοίνωσης

και άλλων ενημερωτικών υλικών. Το κείμενο

της ανακοίνωσης  θα σταλεί άμεσα στους

Δήμους για εκτύπωση και διανομή στους

κατοίκους.

4) Πρόταση στο έκτακτο συνέδριο της

ΚΕΔΕ την Πέμπτη 30 Αυγούστου για κλι-

μάκωση των κινητοποιήσεων.

Οι Δήμοι της Αττικής διεκδικούμε:

Α) Τήρηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων

για διατήρηση των ΚΑΠ τουλάχιστον στα

2,7 δις για το 2012. Όχι στις αιφνιδιαστικές

και εξοντωτικές για την Αυτοδιοίκηση πρό-

σφατες μειώσεις που διαμορφώνουν τη μη-

νιαία δόση των ΚΑΠ σε επίπεδα κάτω από

τις στοιχειώδεις λειτουργικές δαπάνες της

Αυτοδιοίκησης με αποτέλεσμα οι Δήμοι να

οδηγούνται στο κλείσιμο.

Β) Απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων

της Αυτοδιοίκησης.

Γ) Χρηματοδότηση των απαραίτητων ανα-

πτυξιακών έργων από το ΕΣΠΑ, μετά και

την συρρίκνωση μέχρι σημείου ουσιαστικής

κατάργησης της ΣΑΤΑ.

Δ) Υπεράσπιση των Αυτοδιοικητικών θε-

σμών και λειτουργιών από τον ευτελισμό

και την απαξίωση.

Το κόστος από την αδυναμία λειτουργίας των

Δήμων στην οποία οδηγούμαστε με ευθύνη

της κυβέρνησης θα πληρώσουν οι πολίτες

της Αττικής, που θα στερηθούν λειτουργίες

κοινωνικής υποστήριξης και υπηρεσίες απα-

ραίτητες για την καθημερινή εξυπηρέτησή

τους και ποιότητα της ζωής τους. Οι Δήμοι της

Αττικής θα προχωρήσουν σε εκστρατεία ενη-

μέρωσης των πολιτών για τους κινδύνους αυ-

τούς που διαμορφώνονται, ζητώντας την

ενεργητική συμπαράστασή τους.

Κινητοποιήσεις Τετάρτη 29 & Πέμπτη 30 Αυγούστου
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«Δεν λύνουν το πρόβλημα
του Δήμου 

οι προσλήψεις μέσω ΜΚΟ»

Η παράταξη της αντιπολίτευσης στο Δήμο Ωρωπού, “Δημο-

τική Συνεννόηση για τον Ωρωπό”  (ΔΗΣΩ) καταγράφει τις

απόψεις της για τις προσλήψεις στους Δήμους μέσω ΜΚΟ. 

Η ΔΗΣΩ, αντιλαμβανόμενη και συναισθανόμενη πλήρως

το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει πολλοί συμπολί-

τες μας που πλήττονται από την ανεργία τάσσεται ανα-

φανδόν υπέρ της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Θεωρούμε προβληματική την εμπλοκή των ΜΚΟ στο ευ-

ρωπαϊκό πρόγραμμα πρόσληψης συμβασιούχων για

πέντε μήνες προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των

Δήμων. Οι πεντάμηνες συμβάσεις, οι οποίες μάλιστα δεν

μπορούν να ανανεωθούν, δεν δίνουν ουσιαστική διέξοδο

και προοπτική στους ανθρώπους που θα προσληφθούν. Η

ΔΗΣΩ πήρε καθαρή θέση απόρριψης αυτής της λύσης για

απασχόληση και κάλυψη των αναγκών του Δήμου από

ΜΚΟ, στο Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού. Είναι φανερό

ότι οι δημοτικοί συνδυασμοί δεν νομοθετούν, αλλά οφεί-

λουν κατά τη γνώμη μας να ενημερώνουν τους πολίτες

που εκπροσωπούν, για τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας,

ειδικά στις μέρες μας που η οικονομική κρίση έχει πλήξει

ανεξαιρέτως όλα τα σπίτια και στον Δήμο Ωρωπού, έτσι

ώστε μέσα από την ενημέρωση, να υπάρξει τουλάχιστον

διαφάνεια στις προσλήψεις.

Η ΔΗΣΩ προτείνει από το 2010 και συνεχίζει να υποστη-

ρίζει και τώρα ότι μόνη ορθολογική διέξοδος για την αν-

τιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων του Δήμου

μας (λόγω της διαρκώς μειούμενης κρατικής επιχορήγη-

σης) και για την πραγματοποίηση των απαραίτητων

έργων υποδομών και προοπτικής στα χωριά μας είναι η

διεκδίκηση Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

(ΣΔΙΤ), που αποτελεί σήμερα και τη πιο λειτουργική δια-

δικασία για την δημιουργία νέων μονίμων θέσεων εργα-

σίας για τους συμπολίτες μας. Στα πλαίσια της εκ νέου

διεκδίκησης της δημοτικής αρχής από την ΔΗΣΩ το 2014

θα καταθέσουμε ολοκληρωμένα τις προτάσεις μας για

την ανάπτυξη του Δήμου Ωρωπού αναφέροντας λεπτο-

μερώς ποια κατά τη γνώμη μας είναι τα έργα που μπο-

ρούν και πρέπει να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ.

Χαιρετίζουμε την απόφαση της κυβέρνησης να σταματήσει

άμεσα την χρηματοδότηση των διαφόρων ΜΚΟ για το 2012

και να γίνει επανεξέταση όλων αυτών των ενισχύσεων και

της σκοπιμότητας χρηματοδότησης από τον κρατικό προ-

ϋπολογισμό για δράσεις που μικρή ή καθόλου σχέση έχουν

με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας σε αυτές τις δύ-

σκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Υπενθυμί-

ζουμε ότι οι πόροι που αξιοποιούνται για την πρόσληψη

συμβασιούχων από τους Δήμους για πέντε μήνες προέρ-

χονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς αντί την ευ-

θύνη προκήρυξης των θέσεων εργασίας να την έχουν οι

Δήμοι, επιλέχθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση η οδός

των ΜΚΟ. 

Και ο τότε επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΔΗΣΩ,

Βασίλης Οικονόμου όσο και η σημερινή επικεφαλής της Δη-

μοτικής Ομάδας της ΔΗΣΩ, Ελένη Βαρνάβα - Καραγιάννη

έχουν εκφράσει διαχρονικά την αντίθεση της παράταξης σε

αυτές τις επιλογές απορρόφησης κονδυλίων και ανθρώπι-

νου δυναμικού από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς με

τους μειωμένους πόρους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση

λίαν συντόμως θα οδηγηθούμε στην αναστολή ή στο κλεί-

σιμο των Δήμων όπως επανειλημμένα είχαμε προειδοποι-

ήσει την σημερινή Δημοτική Αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρέπει ο Δήμος Ωρωπού όπως και συνολικά η χώρα να

βρουν εναλλακτικά σχέδια χρηματοδότησης. Σε αυτόν τον

δρόμο πρέπει να κινηθεί ο Δήμος και δυστυχώς βλέπουμε

ότι 2 χρόνια σχεδόν μετά την εκλογή της σημερινής διοίκη-

σης, να μην υπάρχει κάποιο απτό αποτέλεσμα.    

Τρία ζητήματα αναμένεται να κυριαρ-

χήσουν στο χώρο της υγείας το επό-

μενο διάστημα:

1) Το εφημεριακό

2) Οι συγχωνεύσεις των Νοσοκομείων

3) Οι νέοι οργανισμοί των νοσοκο-

μείων

Το εφημεριακό έχει πολλές διαστά-

σεις και παρά τις κατά καιρούς νομο-

θετικές ρυθμίσεις που αφορούν τον

τρόπο εφημέρευσης, των αριθμό των

εφημεριών και εφημερευόντων, την

αποζημίωση της εφημερίας, δεν έχει

γίνει κατορθωτό μέχρι σήμερα να

έχουμε ένα ξεκαθαρισμένο πλαίσιο.

Η ΕΙΝΑΠ σε μία από τις τελευταίες πα-

ρεμβάσεις της, απέστειλε εξώδικη δή-

λωση σε όλους τους Διοικητές των

Νοσοκομείων της Αθήνας και Πειραιά

καθώς και στις αντίστοιχες ΥΠΕ για

την τήρηση της νομιμότητας στην κα-

τάρτιση των εφημεριακών προγραμμά-

των (06/06/2012).

Το Δ.Σ. κάθε Νοσοκομείου οφείλει

ύστερα από κατάρτιση και εισήγηση

του Επιστημονικού Συμβουλίου να εγ-

κρίνει τις εφημερίες του ιατρικού προ-

σωπικού. Ο αριθμός των εφημεριών

(ειδικευόμενων και ειδικευμένων) είναι

από το νόμο ορισμένος. Εάν δεν επαρ-

κεί ο αριθμός των εφημεριών, τότε

ενεργοποιείται η διάταξη που ορίζει

ότι για την πραγματοποίηση πρόσθε-

των τυχόν εφημεριών απαιτείται προ-

ηγούμενη απόφαση του Διοικητή της

οικείας ΥΠΕ και η αποζημίωση των ια-

τρών καταβάλλεται από τα διαθέσιμα

κονδύλια του Νοσοκομείου ή της αντί-

στοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Η κατάσταση που υπάρχει το τελευ-

ταίο διάστημα έχει επιδεινωθεί. Οι κα-

θορισμένες εκ νόμου εφημερίες είναι

απλήρωτες από το μήνα Απρίλιο. Επί-

σης έχει γίνει αυθαίρετα περικοπή

κατά 16% της αποζημίωσης γιατί δεν

επαρκούσαν τα κονδύλια. Σημειωτέον

ότι έχει μειωθεί το ωρομίσθιο. Οι πρό-

σθετες εφημερίες έχουν να πληρω-

θούν από την αρχή του χρόνου.

Πιστεύω ότι η υπομονή μας έχει

εξαντληθεί.

Έχουμε υποστεί όπως όλοι οι εργαζό-

μενοι περικοπή στο εισόδημα μας που

αγγίζει το 35-40%.

Υφιστάμεθα μερική στάση πληρωμών

στο τμήμα των μισθών μας που αφορά

την υπερεργασία που καλούμαστε να

πραγματοποιήσουμε τα Σάββατα, τις

Κυριακές, τις αργίες, οποιαδήποτε

ημέρα με ότι αυτό σημαίνει για τον

προσωπικό μας προγραμματισμό. Η

υπερεργασία αυτή σε κάποια Νοσοκο-

μεία έχει τόσο από σωματικής όσο και

από πνευματικής προσπάθειας ένταση

που πολλές φορές εύκολα κανείς μπο-

ρεί να μιλάει για «πόλεμο».

Εύκολα συνεπώς αντιλαμβάνεται κα-

θένας γιατί θα έχουμε επισχέσεις ερ-

γασίας στα Νοσοκομεία, με όποια

ταλαιπωρία συνεπιφέρουν στους

ασθενείς αυτές οι ενέργειες.

Από την πλευρά μας εξαντλούμε όλα

τα όρια, γιατί καταλαβαίνουμε πολύ

καλά τι σημαίνει για τους χρήστες

υγείας αυτό το κλίμα στα Νοσοκομεία.

Οφείλει όμως η Πολιτεία να δει το

πρόβλημα και να ιεραρχήσει τις ανάγ-

κες της κοινωνίας. Κάποια πράγματα

προηγούνται εάν θέλουμε να εξυπη-

ρετήσουμε βασικές ανάγκες του πλη-

θυσμού και να μην διαρραγεί ο

κοινωνικός ιστός.

Οι συγχωνεύσεις των Νοσοκομείων

και οι νέοι οργανισμού  πρέπει πρώτα

απ’ όλα να έχουν δύο κόκκινες γραμ-

μές.

Όχι κατάργηση λειτουργικών κλινών

και καμία απώλεια θέσεων εργασίας.

Βασική επιδίωξη να εξυπηρετηθούν οι

πολίτες και οι ανάγκες τους.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας με

ανακοίνωσή της διαψεύδει ότι εκπό-

νησε μελέτη για τα Νοσοκομεία της

χώρας. Η έρευνα αποδοτικότητας των

νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για το 2009 ,

το 2010 και το 2011 έχει εκπονηθεί

υπό την εποπτεία του τέως Γενικού

Γραμματέα Κου Πολύζου με τη τεχνική

συμβολή του Καθηγητή Κου Μανια-

δάκη. Τα αποτελέσματα της έρευνας

αυτής διαφοροποιούνται στο χρόνο

και η ακρίβεια και αξιοπιστία της αμφι-

σβητούνται. Το ίδιο ισχύει και για κά-

ποια μελέτη του Κου Λιαρόπουλου.

Μπαίνει κατά συνέπεια ευθέως το

εξής ερώτημα:

Πώς μπορεί ένα Υπουργείο να προχω-

ρήσει σε κλείσιμο Νοσοκομείων και

Οργανισμών με στοιχεία που αμφισβη-

τούνται ευθέως; Επίσης υπάρχει αντί-

δραση από την ΠΟΕΔΗΝ με

ανακοίνωση που εξέδωσε στις

23/07/2012.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι δεν είναι

αναγκαίες οι συγχωνεύσεις σε ορι-

σμένες δομές υγείας όπως και η αλ-

λαγή χρήσης σε άλλες με τη

μετατροπή τους σε προνοιακού τύπου

Ιδρύματα που η χώρα υστερεί δραμα-

τικά.

Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται

σχέδιο, χρειάζεται μελέτη και προ-

γραμματισμός.

Η ενδεχόμενη οικονομία σε πόρους

δεν είναι το μοναδικό κριτήριο που

πρέπει να υπερισχύει σε τέτοιες περι-

πτώσεις.

Εάν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε

οικονομίες μεγέθους σε βάθος χρόνου

πρέπει να αναπτύξουμε κύρια την

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με

δράσεις προληπτικής Ιατρικής που τε-

λικά και υγεία καλύτερη θα προσφέ-

ρουμε στους πολίτες και μείωση στις

δαπάνες υγείας θα έχουμε.

Γεώργιος Μπουλμπασάκος
Πνευμονολόγος

Διευθυντής Πνευμονολογικού Τμήματος

Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΕΙ
Νοσοκομεία κλείνουν, εφημερίες καταργούνται,

και οι πολίτες στα “αζήτητα”
Αυτά που διαδραματίζονται καθημερινά στα δημόσια Νοσοκομεία, από τους πολίτες και τους εργαζόμενους είναι μία τρα-

γική κατάσταση, αφού τις τεράστιες ελλείψεις της δημόσιας υγείας καλείται να “κουκουλώσει” ο εργαζόμενος γιατρός

και νοσηλευτής σ’ αυτά, είτε με την άρνησή του να προσφέρει υπηρεσία (να γράψει εξετάσεις και φάρμακα), γιατί έχει

εντολές περικοπών, είτε γιατί δεν επαρκεί.

Ιστορίες τρέλας βιώνουν οι πολίτες καθημερινά μέσα στους χώρους των Νοσοκομείων. Ο άτυχος πολίτης, ιδιαίτερα εκεί-

νος που βιώνει μία χρόνια νόσο και χρειάζεται τακτική παρακολούθηση στα νοσοκομεία, αντιμετωπίζεται πλέον ως “πε-

ριττός”!!!

Ο δημοτικός σύμβουλος Παλλήνης Γιώργος Μπουλμπασάκος, ιατρός πνευμονολόγος, διευθυντής του Πνευμονολογι-

κού τμήματος του Ευαγγελισμού, δίνει  μία εικόνα για την κατάσταση στην υγεία, όσον αφορά τη λειτουργια των εφη-

μεριών, τα ωρομίσθια και γενικότερα τί πρέπει να γίνει για να μη χαθεί το πολύτιμο αγαθό του εθνικού συστήματος υγείας

από τον πολιτη.
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Σε μια κατάμεστη αίθουσα, η Δημοτική θεατρική ομάδα

«Εξόρυξη» Λαυρίου και το Θεατρικό Εργαστήρι του

συλλόγου Πελοποννησίων Λαυρεωτικής, παρουσίασε

(18-19/8)  την διαχρονική και ανατρεπτική κωμωδία του

Παντελή Χορν «Ο ΣΕΝΤΖΑΣ».

Το έργο αν και γράφτηκε το 1926 μας παραπέμπει στη

σύγχρονη εποχή, όπου το χρήμα εκμαυλίζει τις συνει-

δήσεις απλών ανθρώπων και εξαγοράζει την εξουσία

κάθε βαθμίδας!! 

Μέσα από σπαρταριστές και κωμικές καταστάσεις ο

συγγραφέας  στηλιτεύει την κοινωνικοπολιτική δια-

φθορά. Καταδικάζει τη φαυλότητα, την υποκρισία, την

υποταγή στο χρήμα και την αμάθεια αυτών που κατέ-

χουν την εξουσία. 

Οι θεατές, κάνοντας τους παραλληλισμούς με το κοι-

νωνικοπολιτικό γίγνεσθαι του σήμερα, διασκέδασαν με

την ψυχή τους και με το παρατεταμένο χειροκρότημά

τους επιβράβευσαν τους ηθοποιούς, που πήραν μέρος

στην παράσταση, οι οποίοι δεν είχαν σε τίποτα να ζη-

λέψουν από τους επαγγελματίες συναδέλφους τους. 

Η  άριστη ερμηνεία των ηθοποιών και το υπέρμετρο

πάθος όλων των συντελεστών απογείωσε πραγματικά

την παράσταση και πρόσφερε  στους παρευρισκόμε-

νους δυο ώρες άφθονου γέλιου και διασκέδασης. 

Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Μανώλη Μπίστα για το

υλικό.

Παντελή Χορν «Ο ΣΕΝΤΖΑΣ»

Ο τίτλος της εκδήλωσης κυριολεκτικά αποδόθηκε. Το κοινό κατέκλυσε

το θέατρο και δεν κουνήθηκε από τη θέση του μέχρι το τέλος. Ήταν

πράγματι ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι γεμάτο από Δόμνα Σαμίου, την

οποία ο πρώην Δήμος Καλυβίων είχε ανακηρύξει επίτιμο δημότη. 

Το αφιέρωμα ξεκίνησε με προβολή του τραγουδιού ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣΟ-

ΡΙΣΜΑΤΑ από την ίδια τη Δόμνα Σαμίου  πλαισιωμένη από παιδιά, από-

σπασμα από τη συναυλία της στο Ηρώδειο το 2003, όπου συμμετείχαν

12 περίπου ομάδες από όλο τον κόσμο και μία εξ’ αυτών ήταν και το

Χορευτικό Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων. 

Τραγούδια από το συγκρότημα «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ», που με τα νιάτα, τη

ζωντάνια τους και τις γλυκές φωνές τους, γέμισαν το Θέατρο με μυ-

ρωδιές από Δόμνα. Είχε μεγάλη αγάπη για τους νέους η Δόμνα. Θα

μπορούσαμε να πούμε ότι τους έψαχνε και χαιρόταν πολύ και το δή-

λωνε, όταν τους συναντούσε στις συναυλίες της. Δε θα μπορούσαν

λοιπόν να λείπουν από μια εκδήλωση - αφιέρωμα προς τη Δόμνα.

Η εικόνα της κυριαρχούσε στη σκηνή σε video wall. Δεν έλειψε ούτε

μια στιγμή από κοντά μας. Κατά διαστήματα βλέπαμε την ίδια τη

Δόμνα να μιλάει για τη Δόμνα. Είδαμε επίσης τον Παπαστεφάνου και

τον Σαββόπουλο να μιλούν για τη Δόμνα. Είδαμε όμως και τη Δόμνα

μέσα από την έρευνά της να ανακαλύπτει, να αναβιώνει και να φέρνει

κοντά μας ένα παραδοσιακό τραγούδι, τη Γιωργίτσα.  Γνωρίσαμε το

ταξίδι ενός τραγουδιού από τη δική της συλλογή. Το ταξίδι ξεκίνησε

από το στόμα της κας Κλεονίκης, σε μια συνάντηση έρευνας της Δό-

μνας και κατέληξε την ημέρα της εκδήλωσης, να ακουστεί από την ορ-

χήστρα νέων «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ» αμέσως μετά. Εξαιρετική η αφήγηση και

τα κείμενα  της Γιούλης Μακρή, μας έδωσαν μια πλήρη εικόνα της

ζωής και του έργου της Δόμνας Σαμίου και το κοινό έζησε τη ζωή της

Δόμνας με λεπτομέρειες, έτσι απλά, ακούγοντας, βλέποντας, τρα-

γουδώντας  και χορεύοντας. 

Ωραία εμφάνιση έκανε  το Χορευτικό Τμήμα του Εξωραϊστικού & Μορ-

φωτικού Συλλόγου «Η Αγία Ειρήνη» της Δημοτικής Κοινότητας Πα-

λαιάς Φώκαιας, που με κέφι μας ταξίδεψε στην αλύτρωτη πατρίδα μας

τη Μικρά Ασία, με δημιουργό τη δασκάλα τους Ιερωνυμάκη Ευαγγελία.

Εξαιρετική επίσης και η εμφάνιση του Χορευτικού Τμήματος Ελληνι-

κών Χορών Καλυβίων, Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρωνικού, που

μαζί με το δάσκαλό τους Γιάννη Κοντογιάννη, με μεράκι, πάθος και

εμπειρία στην παράδοση χόρεψαν Δημοτικά και Νησιώτικα, ξεσηκώ-

νοντας το θέατρο. 

Λίγο πριν το τέλος της εκδήλωσης, έγινε μία αναφορά και στα πολύ-

κροτα αποκριάτικα τραγούδια της Δόμνας, για τα οποία τόσο κυνηγή-

θηκε και όπως είπε και η ίδια, σε ένα απόσπασμα από εκπομπή του

Λαζόπουλου που μας παρουσίασαν, κόντεψε να πάει φυλακή. Σημαν-

τικό να ακούμε την ίδια να σχολιάζει το θέμα, αλλά και να μας ερμη-

νεύει ένα αποκριάτικο, χωρίς ενοχές όπως και ο απλός λαός. 

Άξιο λόγου επίσης να αναφέρουμε την παραχώρηση του υλικού της

ζωής και του έργου της Δόμνας από τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Δη-

μοτικής Μουσικής- Δόμνα Σαμίου, ώστε να πραγματοποιηθεί η εκδή-

λωση, αλλά και τη σημαντική βοήθεια και τεχνική στήριξη του Γιώργου

Λιάπη ώστε να αποτυπωθεί το οπτικοακουστικό υλικό, και του Γιώργου

Κολλιαδήμα που κάλυψε την εκδήλωση με ήχο και φως.

Κι όλα αυτά κάτω από την επιμέλεια, τη σκηνοθεσία και το συντονισμό

του σκηνοθέτη Γιώργου Πετρινόλη, που ακούραστα συμμετέχει στα

δρώμενα προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία του, όποτε του

ζητηθεί.

Η αφήγηση για τη ζωή και το έργο της Δόμνας έκλεισε, από την αφη-

γήτρια, με μια πολύ σημαντική δήλωση της ίδιας της Δόμνας, από μία

συνέντευξή της, που είναι χρέος μας να την αναφέρουμε και να με-

ταφέρεται από στόμα σε στόμα, ώστε να μάθει όλος ο κόσμος τι ήθελε

και τι έδωσε σε όλους εμάς η Δόμνα Σαμίου:

«Δεν είμαι τραγουδίστρια με την επαγγελματική σημασία της λέξης,

δεν τραγουδάω σε δημοτικά κέντρα ή σε πανηγύρια για τη διασκέ-

δαση μιας ορισμένης πελατείας. Τραγουδώ μόνο όπου πιστεύω πως

εξυπηρετώ τη διατήρηση και τη διάδοση του δημοτικού τραγουδιού,

έτσι ατόφιο, όπως έφτασε σε μας από την παράδοση. Προσπαθώ να

μιμηθώ τον τρόπο που τραγουδάει ένας Μακεδόνας, ένας Θρακιώτης,

ένας Ηπειρώτης ή ένας Κρητικός». 
Γ.Τ.Σαρωνικού

Αρκετοί ήταν οι εθελοντές που συγκεντρώθηκαν το από-

γευμα της Τετάρτης, 22-8, στο Λαγονήσι (Μονής Αρκαδίου

& Αγ.Κυριακής). Και έγινε σημαντική δουλειά. Eκτός από

το "σκουπιδότοπο", καθάρισαν και της Ι.Μονής Αρκαδίου.

Οπως σημειώνουν το “Δίκτυο Σαρωνικού”, για να μην επανα-

ληφθεί το ίδιο φαινόμενο, θα πρέπει να πετάμε τις καλά κλει-

σμένες σακούλες με τα σκουπίδια μας, ΜΕΣΑ στους κάδους.

Ευχαριστούμε όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά
μας και συμμετείχαν στον καθαρισμό.
Πάντως, όλοι αναρωτηθήκαμε γιατί δεν κινητοποιήθηκαν
περισσότεροι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής, τη
στιγμή μάλιστα που είχαν διανεμηθεί στα γύρω σπίτια ενη-
μερωτικά έντυπα για τον καθαρισμό.
Το Δίκτυο Σαρωνικού συνεχίζει τις δράσεις για την προ-

στασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση του τόπου. 

Καθάρισαν το σκουπιδότοπο στο Λαγονήσι 

«Μια ζωή σαν παραμύθι» - Αφιέρωμα στη Δόμνα Σαμίου
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Σε μία καταγραφή της προσφοράς των 6 πρώτων

μηνών, ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης και ο Γραμμα-

τέας Κ. Δήμντσας, μας παρουσιάζουν ένα σπου-

δαίο έργο και μια τραγικη κατάληξη των

ανθρώπων που μέχρι χθες ζούσαν στα σπίτια

τους με την ασφάλειά τους και την οικογένειά

τους και σήμερα βρίσκονται στο δρόμο, χωρίς

καμία τύχη!

Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής αποτελεί μία

πρότυπη δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας

και Περίθαλψης στην Αττική για Ανασφάλιστους

Πολίτες. 

Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής εντάσσεται στο

πλαίσιο της συμμαχίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

Αθηνών μέσω της ΜΚΟ της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με τον

Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την στήριξη των

ανασφάλιστων, άστεγων και παραμελημένων κοι-

νωνικών  ομάδων του πληθυσμού που έχουν

χτυπηθεί από την οικονομική κρίση.

Από την έναρξη της λειτουργίας του Ιατρείου την

1η Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, έχουν εξετα-

στεί 3.596 ανασφάλιστοι πολίτες, εκ των οποίων

το μεγαλύτερο ποσοστό έλαβε και τη θεραπευ-

τική του αγωγή από το Κοινωνικό Φαρμακείο του

Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής. Επίσης περισ-

σότεροι από 1.000 ασθενείς ανασφάλιστοι, που

εξετάστηκαν από άλλους συναδέλφους δημόσιων

ή ιδιωτικών ιδρυμάτων και μας προσκόμισαν συν-

ταγή, έλαβαν τα φάρμακα της συνταγής που εί-

χαμε από το Κοινωνικό μας Φαρμακείο ΔΩΡΕΑΝ. 

Το 74% μικροεπιχειρηματίες 

που έκλεισε η επιχείρηση!

Το 44% των ασθενών που επισκέπτονται το Ια-

τρείο είναι πρώην ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που

είχαν κάποια μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία

έκλεισε και στη συνέχεια έμειναν ανασφάλιστοι

αφενός λόγω των οφειλών στο Ταμείο τους, αφε-

τέρου λόγω των οφειλών στην εφορία. Πρέπει να

σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό αυξάνει μέρα με

την ημέρα ολοένα και περισσότερο λόγω αδυνα-

μίας πληρωμής των εισφορών στον ΟΑΕΕ χιλιά-

δων ασφαλισμένων, που είτε έκλεισαν την

επιχείρησή τους είτε εργάζονται χωρίς να μπο-

ρούν να πληρώσουν τις εισφορές στον ΟΑΕΕ,

οποτε είναι χωρίς υγειονομική κάλυψη.

Το 46% ήταν πρώην ασφαλισμένοι ΙΚΑ που έχα-

σαν την κοινωνική τους ασφάλιση λόγω απόλυ-

σης ή λόγω χρόνιας ανεργίας

Το 88% των ασθενών έχασαν την κοινωνική του

ασφάλιση μέσα στα έτη 2010, 2011 και 2012.

Έλληνες πολίτες που πλήρωναν χρόνια τις ει-

σφορές τους και τώρα λόγω έλλειψης οικονομι-

κής δυνατότητας να τακτοποιήσουν τις οφειλές

τους προς την εφορία και προς τον ΟΑΕΕ απο-

τελούν το 74% των ασθενών που επισκέπτονται

το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής

Ακόμη, αρκετοί από τους προσερχόμενους, είναι

άστεγοι που διαμένουν σε κάποιο εξωτερικό

χώρο ή εγκαταλειμμένο σπίτι. 

Οι συνηθέστερες ασθένειες 

Τα συνηθέστερα προβλήματα υγείας ήταν ο καρ-

κίνος, η αρτηριακή υπέρταση, τα καρδιαγγειακά

νοσήματα και ο σακχαρώδης διαβήτης, η οστεο-

πόρωση, ενώ σε μικρότερες ηλικίες, συνηθέστε-

ρες είναι οι διαταραχές όρασης, οι θυρεοειδοπά-

θειες και τα ψυχιατρικά νοσήματα.

Εμβολιασμοί σε Παιδιά

Εκτεθειμένα σε σοβαρά λοιμώδη νοσήματα είναι

χιλιάδες παιδιά που δεν έχουν κάνει το βασικό

εμβολιασμό, γιατί οι γονείς τους είναι ανασφάλι-

στοι.  

Το 84% των παιδιων που πήγαν στο κοινωνικό

ιατρείο, ήταν  για δωρεάν εμβολιασμό. 

Το πρόβλημα αποτελεί βόμβα για τη Δημόσια

υγεία καθώς επιστρέφουν λόγω μειωμένης εμβο-

λιαστικής κάλυψης του παιδικού πληθυσμού σο-

βαρές παιδικές ασθένειες, απειλητικές για τη

ζωή, όπως η πολιομυελίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύ-

της, η ιλαρά, η ερυθρά, η μηνιγγίτιδα, η ηπατί-

τιδα Β και άλλα.

Εργαστηριακές Εξετάσεις από εθελοντές εργα-

στηριακούς γιατρούς και εργαστήρια

Εργαστηριακές εξετάσεις και διαγνωστικό

έλεγχο (αιματολογικό, μικροβιολογικό, και απει-

κονιστικό) εξασφαλίσαμε ΔΩΡΕΑΝ σε όσους

ασθενείς μας είχαν επείγοντα και απειλητικά για

τη ζωή τους προβλήματα που έπρεπε να διερευ-

νηθούν και να διαγνωσθούν, καθώς σε ασθενείς

που έχρηζαν εργαστηριακού ελέγχου για τη ρύθ-

μιση της φαρμακευτικής τους αγωγής.

Το άλυτο πρόβλημα: φεύγουν με διάγνωση, πε-

ριμένοντας το θάνατο…

Το 20% των ασθενών μας έχει έναν όγκο ή ένα

ανεύρισμα ή μία χοληδόχο γεμάτη πέτρες, ή μία

κήλη ή νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου οστού,

καταστάσεις δηλαδή απειλητικές δυνητικά για τη

ζωή, αν πρέπει να αντιμετωπισθούν χειρουργικά

και χρήζουν νοσοκομείου. 

Σε περισσότερους από 100 ασθενείς με όγκο αν-

τιμετωπίσιμο χειρουργικά στο παχύ έντερο, στο

μαστό, στην ουροδόχο κύστη, στον προστάτη,

στον πνεύμονα βρεθήκαμε σε αδιέξοδο όταν εί-

παμε «πρέπει να χειρουργηθείτε» και λάβαμε την

απάντηση «δεν έχω χρήματα». 

Αυτούς τους ασθενείς, εν έτει 2012, τους περι-

μένουμε λοιπόν να πεθάνουν από τον καρκίνο

που θα προχωρήσει να γίνει ανεγχείρητος και να

καταλήξει τον ασθενή στο θάνατο

Απέναντι σε αυτό το θέαμα της ανθρωπιστικής

κρίσης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προτίθεται

να εξασφαλίσει με κάλεσμα όλων των γιατρών

μελών του την εθελοντική συμμετοχή και τη δω-

ρεάν ιατρική παροχή χειρουργικών ή άλλων ια-

τρικών υπηρεσιών σε τέτοια περιστατικά

προκειμένου να σωθούν εκατοντάδες ανθρώπινες

ζωές που τώρα απλά φεύγουν από το Ιατρείο Κοι-

νωνικής Αποστολής περιμένοντας το θάνατο

Ταυτόχρονα, κάνει κάλεσμα ανθρωπισμού και αλ-

ληλεγγύης προς όλα τα νοσοκομεία να αναλά-

βουν τα έξοδα των χειρουργικών αυτών

επεμβάσεων και της νοσηλείας των ανασφάλι-

στων ασθενών, προκειμένου να σωθούν ανθρώπι-

νες ζωές. 

Εγκυμοσύνες υψηλού κινδύνου: Κινδυνεύει η

ζωή μητέρας παιδιού επειδή δεν έχουν να πλη-

ρώσουν τα νοσήλεια του τοκετού!!!

10% των ασθενών που προσέρχονται στο Ιατρείο

είναι ανασφάλιστες έγκυοι. 

Με εθελοντές γιατρούς του ΙΣΑ και εξειδικευμέ-

νους ελέγχους σε γυναικολογικά εμβρυομητρικά

κέντρα παρακολουθούνται οι έγκυοι κατά τη διάρ-

κεια της εγκυμοσύνης. Όμως, το μεγάλο πρό-

βλημα ξεκινά όταν πρέπει να γεννήσουν

προγραμματισμένα και δεν έχουν τα 800-1000 €

για τη νοσηλεία του τοκετού σε δημόσιο νοσοκο-

μείο! 

Αποτέλεσμα αυτού είναι να κινδυνεύει η ζωή και

της μητέρας και του βρέφους, λόγω καθυστέρη-

σης εξαγωγής του, με κίνδυνο πρόκλησης μόνι-

μων εγκεφαλικών βλαβών στο βρέφος λόγω

ελλειπούς οξυγόνωσης.

Περιγράφουν δε τέτοια περιστατικά, που μητέρες

άργησαν να γεννήσουν και τα βρέφη παρουσία-

σαν προβλήματα υγείας.

Το Παράδοξο της Ελληνικής Νομοθεσίας

Η ολιγωρία στην ελληνική νομοθεσία που δικαιο-

λογεί τα νοσήλεια ανασφάλιστων πολιτών σε κα-

τεπείγουσες καταστάσεις!!!

Δηλαδή, ένας ασθενής που πάσχει από χολολι-

θίαση και πρέπει να χειρουργήσει τη χοληδόχο

κύστη, δεν μπορεί αν δεν έχει χρήματα: πρέπει

να πληρώσει για να νοσηλευτεί. Αν ο ασθενής

αυτός δεν χειρουργηθεί, κάποια στιγμή η χολη-

δόχος κύστη με τις πέτρες θα σπάσει και θα προ-

σκαλέσει επείγουσες επιπλοκές στον άρρωστο,

οι οποίες απειλούν σαφώς τη ζωή του. Σε εκείνο

το στάδιο της κατεπείγουσας αντιμετώπισης,

αναλαβάνει η Ελληνική Πολιτεία τα έξοδα του

ανασφάλιστου πολίτη, που σε αυτό όμως πια το

ύστατο σημείο 1) μπορεί να χαθεί η ζωή του

ασθενή και 2) τα νοσήλεια είναι πολύ περισσό-

τερα λόγω της αυξημένης ιατρικής φροντίδας σε

μονάδες εντατικής.

Η στήριξη της Ογκολογικής Κλινικής του κου Συ-

ρίγου, που αναλαμβάνει τις χημειοθεραπευτικές

αγωγές καρκινοπαθών ανασφάλιστων πολιτών

στο Νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» αποτελεί παρά-

δειγμα για όλες τις της κλινικές. Ήδη, έχουν πα-

ραπεμφθεί περισσότεροι από 10 ασθενείς από το

Ιατρείο 

Κάλεσμα ανθρωπιάς σε όλες τις κλινικές όλων

των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων νοσοκο-

μείων, κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ 23 ΔΗΜΟΥΣ 

106.000 χιλιάδες φάρμακα και μεγάλες ποσότη-

τες παραφαρμακευτικού υλικού ο τελικός απολο-

γισμός της συλλογής στα πλαίσια της δράσης

του ΣΚΑΪ «Όλοι μαζί μπορούμε και στην Υγεία»

που έλαβε χώρα στους 23 Δήμους.

Στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής έγινε η δια-

λογή.

Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και προσέτρεξε να κα-

ταθέσει φαρμακα από το σπίτι αλλά και από το

φαρμακείο.

Συγκεντρώθηκαν και φάρμακα μεγάλης αξίας που

έχουν έλλειψη στα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ,

καθώς και πολύτιμα φάρμακα υψηλού κόστους

πολύ αναγκαία για εξειδικευμένη θεραπευτική

αγωγή (για ασθενείς με καρκίνο, αυτοάνοσα νο-

σήματα, τελική νεφρική ανεπάρκεια, μεταβολικά

νοσήματα και άλλες χρόνιες καταστάσεις), τα

οποία ο ΕΟΠΥΥ δε τα δικαιολογεί πια στους

ασφαλισμένους του, ή φάρμακα που τον τελευ-

ταίο χρόνο σταμάτησαν να κυκλοφορούν πλέον

στην ελληνική αγορά.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ από 20/8
Εκστρατεία Παιδικού Εμβολιασμού για παιδιά

ανασφάλιστων γονέων και γονέων χρονίως

ανέργων, καθώς και για παιδιά που ζουν στην

Ελλάδα χωρίς καμία ιατρική παρακολούθηση, ξε-

κινά το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής από 20

Αυγούστου. 

Σε 5 σημεία της Αθήνας - στο Ιατρείο Κοινωνικής

Αποστολής και στα τέσσερα παραρτήματά του

στους Δήμους Ίλιου, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγ-

μένης, Ηλιούπολης και Ηρακλείου, θα καταγρά-

φονται τα εμβόλια που χρειάζεται κάθε

ανασφάλιστο παιδί από εθελοντές παιδιάτρους

που στελεχώνουν τους εμβολιαστικούς σταθ-

μούς. 

Η δράση υλοποιείται με τη στήριξη των Δήμων

Ίλιου, Ηλιούπολης,  Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης  και Νέου Ηρακλείου, καθώς και

στα δύο Κοινωνικά Ιατρεία του Περιστερίου, που

λειτουργούν υπό την αιγίδα του Μητροπολίτη Πε-

ριστερίου και του Δήμου Περιστερίου.

Πληροφορίες για τους τόπους και το χρονοδιά-

γραμμα εμβολιασμών θα δίνονται στο Ιατρείο Κοι-

νωνικής Αποστολής, Σεβαστουπόλεως 113, 3ος

όροφος. στο τηλέφωνο 2103847374

Οι γονείς μπορούν να προσκομίζουν τα βιβλιάρια

υγείας των παιδιών τους από Δευτέρα 27 Αυ-

γούστου έως Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, να κα-

ταγράφονται στις λίστες τα εμβόλια που

χρειάζονται τα παιδιά τους.

Το προγραμμα εμβολιασμών θα ξεκινήσει αρχές

Οκτωβρίου κατόπιν ραντεβού. Παιδιά που είναι

πλήρως ανεμβολίαστα, θα κάνουν το λεγόμενο

“catch up” στην εμβολιαστική τους φαρέτρα, με

προτεραιότητα στα πιο ζωτικής σημασίας εμβό-

λια του Βασικού Εμβολιασμού.  

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” Μ.Κ.Ο. ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Απολογισμός Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής και διαπιστώσεις μεσαιωνικής εποχής!
― Παιδιά ανασφάλιστα και χωρίς εμβόλια

― Εγκυες χωρίς δυνατότητα αναγκαστικής καισαρικής

― Νεογέννητα με προβλήματα οξυγόνωσης γιατί δεν ξεγεννήθηκαν

στην ώρα τους

― Ανθρωποι που αφήνονται στην ...ατυχία τους, γιατί δεν έχουν λεφτά

να χειρουργηθούν

― Καρκινοπαθείς που στέλνονται στα σπίτια τους για να πεθάνουν!!!

Είναι μερικές από τις τραγικές διαπιστώσεις των εθελοντών του Ιατρείου

Κοινωνικής Αποστολής, που πραγματικά προσφέρει πολύ σπουδαία υπη-

ρεσία, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει το κράτος, που αφήνει τους

πολίτες να πεθαίνουν.
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12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν επί-

καιρη ερώτηση στη Βουλή - προς τους αρ-

μόδιους Υπουργούς -  όσον αφορά την

πώληση του υγιούς τμήματος της Αγροτι-

κής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς. 

Οι βουλευτές αναφέρουν ότι «ο διαχωρι-
σμός της Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ) σε
“καλή” και “κακή” τράπεζα, η μεταβίβαση
της πρώτης στην Τράπεζα Πειραιώς και η
εκκαθάριση της δεύτερης συνιστούν κορυ-
φαίο έγκλημα σε βάρος του τόπου και της
οικονομίας και πάνω από όλα σε βάρος του
αγροτικού πληθυσμού της χώρας». 
Η πώληση σημειώνουν συνιστά «μέγα
σκάνδαλο» και «χαριστική για την Τράπεζα

Πειραιώς, με χρήματα του Έλληνα φορολο-
γούμενου».
Αναφέρουν μεταξύ άλλων: «το ξεπούλημα
της ΑΤΕ στην Πειραιώς στην ουσία εκχωρεί
το βασικότερο εργαλείο ενίσχυσης της
αγροτικής παραγωγής σε ιδιώτες, μαζί με
τα δικαιώματα επί της υποθηκευμένης
αγροτικής γης, απειλώντας άμεσα χιλιάδες
δανειολήπτες, αλλά και πλήθος επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούνται στον αγρο-
τικό τομέα, στην αλιεία, την κτηνοτροφία,
την πτηνοτροφία και τις ιχθυοκαλλιέρ-
γειες».
[...]

Μιλούν για «αδιαφάνεια» και “προνομιακή

μεταχείριση υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς”.
«Οχι απλώς το κόστος που καταβάλει η
Τράπεζα Πειραιώς για να απορροφήσει την
‘καλή’ ΑΤΕ είναι ανύπαρκτο, αλλά αντιθέ-
τως προικοδοτείται αδρά από το ΤΧΣ –δη-
λαδή με χρήματα που πληρώνουν οι
Ελληνες φορολογούμενοι- για να καλύψει
το κενό στον ισολογισμό που προκύπτει
στην “καλή ΑΤΕ” από την αναντιστοιχία
ενεργητικού και παθητικού, αλλά και για να
ανακεφαλαιοποιηθεί το νέο σχήμα! Την ίδια
στιγμή στην “κακή ΑΤΕ” μεταβιβάζονται η
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, η “Δωδώνη”,
η ΣΕΚΑΠ και άλλες θυγατρικές, το ξεπού-
λημα των οποίων πλήττει άμεσα την περι-
φερειακή ανάπτυξη της χώρας και την
αγροτική παραγωγή».

Τέλος ερωτούν μεταξύ άλλων τους υπουρ-

γούς:

1. Ποιο είναι το τίμημα που κατέβαλε η Τρά-

πεζα Πειραιώς για να αποκτήσει το «καλό»

τμήμα της ΑΤΕ;

2. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που θα κα-

ταβάλει το ΤΧΣ για να καλύψει το κενό

στον ισολογισμό της «καλής» ΑΤΕ (funding

gap); Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ποιο

θα είναι το συνολικό ποσό που θα έχει κα-

ταβάλει το ΤΧΣ για την αρχική ανακεφαλαι-

οποίηση της Τράπεζας Πειραιώς, την

ανακεφαλαιοποίηση του νέου σχήματος

την κάλυψη του κενού στον ισολογισμό της

«καλής» ΑΤΕ, αλλά και για οποιοδήποτε

άλλο λόγο; Ποιο προβλέπεται να είναι το

κόστος της «κακής» ΑΤΕ για το Δημόσιο;

Αντίστοιχα, ποιο θα ήταν το ποσό που θα

δαπανούσε το ΤΧΣ, αν απλώς ανακεφαλαι-

οποιούσε την ΑΤΕ;

3. Γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην

ανακεφαλαιοποίηση της ΑΤΕ, όπως είχε

δεσμευτεί μετά τις απώλειες από τη συμ-

μετοχή της τράπεζας στο PSI, όπως έγινε

με τις ιδιωτικές τράπεζες;

4. Ποιες ήταν οι δεσμεύσεις απέναντι στην

τροϊκα σχετικά με την ΑΤΕ;

5. Έχετε λάβει υπόψιν τις σοβαρές καταγ-

γελίες στο έγκριτο διεθνές ειδησεογρα-

φικό πρακτορείο Reuters σχετικά με

παράνομες πράξεις κορυφαίου διοικητικού

στελέχους της Τράπεζας Πειραιώς; Θεω-

ρείτε ότι η μεταβίβαση της ΑΤΕ στην Τρά-

πεζα Πειραιώς χωρίς διερεύνηση των

κατηγοριών αυτών διασφαλίζει το δημόσιο

συμφέρον;

6. Τί θα ισχύσει για τις συλλογικές συμβά-

σεις των εργαζομένων στην ΑΤΕ μετά τη

δημιουργία του νέου σχήματος;  

7. Πως θα προστατευτεί η αγροτική γη που

είναι υποθηκευμένη με ευνοϊκούς όρους

στην ΑΤΕ;[...]

Παράλληλα ζητούν να δημοσιοποιηθούν τα

κριτήρια με βάση τα οποία κρίθηκαν βιώσι-

μες οι τέσσερις τράπεζες και μη βιώσιμη η

ΑΤΕ, την έκθεση της Blackrock για το ελλη-

νικό τραπεζικό σύστημα, τα business και

capital plans των τραπεζών και τις εκθέσεις

των εταιρειών συμβούλων για την ΑΤΕ και

την ιδιωτικοποίησή της.

Οι ερωτώντες βουλευτές είναι: Νάντια Βα-

λαβάνη, Δημήτρης Γάκης, Δημήτρης Γελα-

λής, Μαρία Διακάκη, Ευάγγελος

Διαμαντόπουλος, Κωνσταντίνος Δερμιτζά-

κης, Κατερίνα Ιγγλέζη, Παναγιώτης Λαφα-

ζάνης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος,

Στέφανος Σαμοϊλης, Ευκλείδης Τσακαλώ-

τος και Ζειμπέκ Χουσεϊν, 

Στην αναγνώριση των επιπτώσεων

της οικονομικής κρίσης στην ψυ-

χική υγεία των Ελλήνων προέβη ο

Επίτροπος για θέματα Απασχόλη-

σης, Κοινωνικών Υποθέσεων και

'Ένταξης, Λ. Άντορ, έπειτα από

κοινοβουλευτικό έλεγχο που

άσκησε ο ευρωβουλευτής Γ. Πα-

πανικολάου.

Ο Ούγγρος Επίτροπος ανέφερε

πως η Επιτροπή γνωρίζει τις προ-

κλήσεις που αντιμετωπίζουν οι

ευάλωτες ομάδες του ελληνικού

πληθυσμού και γι’ αυτό τον λόγο

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

παρέχει αντίστοιχη βοήθεια για

την προώθηση της κοινωνικής έν-

ταξης και της απασχόλησης των

ψυχικά ασθενών, την ανάπτυξη

εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών σε

θέματα ψυχικής υγείας, την αντι-

μετώπιση της διακριτικής μεταχεί-

ρισης και  την αναβάθμιση του

ανθρώπινου δυναμικού στον

τομέα της ψυχικής υγείας. 

Ο Γ. Παπανικολάου τόνισε  πως

στην Ελλάδα οι αυτοκτονίες και

οι απόπειρες αυτοκτονίας παρου-

σιάζουν σημαντική αύξηση σε

σχέση με το 2009, ως αποτέλεσμα

της μακρόχρονης ύφεσης και της

ανεργίας που πλήττουν την χώρα.

Παρ’ όλο όμως, που το ποσοστό

των αυτοχείρων αυξάνεται δραμα-

τικά, η οικονομική κρίση και οι δη-

μοσιονομικοί περιορισμοί ασκούν

πρόσθετη πίεση στις ψυχιατρικές

υποδομές της χώρας.  

Ο Επίτροπος Κοινωνικών υποθέ-

σεων σημείωσε πως κατά την τρέ-

χουσα προγραμματική περίοδο

(2007-2013), το Ευρωπαϊκό Κοι-

νωνικό Ταμείο παρέχει υποστή-

ριξη, μέσω του επιχειρησιακού

προγράμματος για την ανάπτυξη

του ανθρώπινου δυναμικού, για τη

μεταρρύθμιση του τομέα της ψυ-

χικής υγείας στην Ελλάδα. 

Οι ελληνικές αρχές έχουν δε-

σμεύσει συνολικά 241.186,513

ευρώ για τη μεταρρύθμιση του

τομέα της ψυχικής υγείας, εκ των

οποίων το 85% χρηματοδοτείται

από την ΕΚΤ και το υπόλοιπο προ-

έρχεται από εθνικές πηγές.

Ωστόσο, έως τα μέσα Απριλίου

2012, είχε απορροφηθεί μόνο το

3,3% της συνολικής χρηματοδό-

τησης.

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: «Η
νέα κυβέρνηση διαθέτει, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία της Κο-
μισιόν, ένα ισχυρό οικονομικό
οπλοστάσιο μέσα από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ώστε να
το αξιοποιήσει».

Κορυφαίο έγκλημα σε βάρος του τόπου 

η πώληση της Αγροτικής Τράπεζας στην Πειραιώς

καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Καθυστερήσεις αποζημιώσεων 
σε νεφροπαθείς

Ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Βλάχου

O Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής,  Γεώργιος Βλάχος,
με κατάθεση ερώτησης, έφερε στη Βουλή το θέμα της
καθυστέρησης στην καταβολή της χρηματικής αποζη-
μίωσης προς τους νεφροπαθείς για τις μετακινήσεις
τους, προκειμένου να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση.

Στην ερώτησή του επισημαίνει ότι η καθυστέρηση κατα-
βολής, της τόσο αναγκαίας για τους ανθρώπους που πά-
σχουν οικονομικής ενίσχυσης, επιτείνει ακόμα
περισσότερο την μεγάλη ταλαιπωρία που υπόκεινται οι
νεφροπαθείς, σωματικά αλλά και οικονομικά, προκειμέ-
νου να υποβάλλονται σε συνεχείς αιμοκαθάρσεις. 

Για το λόγο αυτό ο Γ. Βλάχος, ζητάει να ενημερωθεί για
το εάν τα συναρμόδια Υπουργεία είναι γνώστες της συγκεκριμένης κατάστασης,
αλλά και για τις ενέργειες που θα προβούν, ώστε να καταβληθεί άμεσα το συγκεκρι-
μένο ποσό στους δικαιούχους νεφροπαθείς.

Η ψυχική υγεία των Ελλήνων επλήγη

σοβαρά από την κρίση
Εκατομμύρια ευρώ περιμένουν αξιοποίηση στον τομέα αυτό
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Αποσύρονται Εμφιαλωμένα νερά 

«AQUARIUS» 

- «HYDROZYN» - «ΝΕΡΑΚΙ» 

- «Thassos Crystal Water»

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεν-

τρικής Μακεδονίας, προέβη σε τέσσερεις   δειγματοληψίες

επιτραπέζιων νερών, εμφιαλωμένων σε πλαστικές φιάλες

των 18,9 λίτρων, για έλεγχο μικροβιακών παραμέτρων.

Από τις εργαστηριακές εξετάσεις, που διενεργήθηκαν από

τη χημική υπηρεσία Σερρών, σε όλα τα δείγματα ανιχνεύ-

θηκε το βακτήριο Pseudomonas aeruginosa / Πυοκυανική

Ψευδομονάδα.

Καθένα από τα δείγματα χαρακτηρίστηκε ως «ΜΗ ΣΥΜ-

ΦΩΝΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ».

Η εμπορική επωνυμία των προϊόντων είναι:

α) «AQUARIUS», το οποίο έφερε τις ενδείξεις: «Επιτραπέζιο

νερό – Ημερομηνία παραγωγής 23-7-12 – Ημερομηνία λήξης 23-7-

13 – Εμφιαλώνεται από την «ΚΟΣΜΙΔΗΣ Δ. - ΛΙΤΑΣ Α. Ο.Ε.» - Δ.Δ.

ΡΟΔΙΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ».

β) «HYDROZYN», το οποίο έφερε τις ενδείξεις: «Επιτραπέζιο

νερό – L 211 – Ημερομηνία παραγωγής 23-7-12 – Ημερομηνία

λήξης 23-7-13 – Εμφιαλώνεται από την «ΚΟΣΜΙΔΗΣ Δ. - ΛΙΤΑΣ Α.

Ο.Ε.» - Δ.Δ. ΡΟΔΙΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ»

γ) «ΝΕΡΑΚΙ», το οποίο έφερε τις ενδείξεις: «Επιτραπέζιο νερό –

L 20120 – Ημερομηνία παραγωγής 19-7-12, Ημερομηνία λήξης 19-

7-13 – Εμφιαλώνεται από την «ΚΟΣΜΙΔΗΣ Δ. - ΛΙΤΑΣ Α. Ο.Ε.» -

Δ.Δ. ΡΟΔΙΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ»

δ) «Thassos Crystal Water», το οποίο έφερε τις ενδείξεις :

«Επιτραπέζιο νερό – L 20120 – Ημερομηνία παρ. 14-7-12 – Ημερ.

λήξης 14-7-13 – Εμφιαλώνεται από «ΚΟΣΜΙΔΗΣ Δ. - ΛΙΤΑΣ Α.

Ο.Ε.» - Δ.Δ. ΡΟΔΙΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση απόσυρση του συνόλου

των παραπάνω προϊόντων από την ελληνική αγορά και ήδη

βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί

τα ανωτέρω προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν.

Αποσύρεται πορτοκαλάδα “Φήμη”

Ο Ε.Φ.Ε.Τ.,  ενημερώθηκε από την επιχείρηση παραγωγής και

εμπορίας αεριούχων ποτών / αναψυκτικών / χυμών «ΖΗΔΙΑ-

ΝΑΚΗΣ Α.Ε.», για την παραγωγή και διακίνηση πορτοκαλά-

δας με ανθρακικό, στην οποία παρατηρήθηκε υπέρβαση του

ορίου για το συντηρητικό σορβικό οξύ. Σημειώνεται ότι επίση-

μοι έλεγχοι από τον ΕΦΕΤ για το εν λόγω προϊόν ήδη βρί-

σκονται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για το προϊόν "πορτοκαλάδα με ανθρακικό", με την εμπο-

ρική επωνυμία «Φήμη», σε συσκευασίες των 500ml, με αριθμό παρτί-

δας LOT: 217062ΠΟ και ημερομηνία λήξης 26/04/2013, που παράγεται

και διακινείται από την επιχείρηση «ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.» (Αγ. Παρα-

σκιές Ηρακλείου).

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του ανω-

τέρω προϊόντος, η διαδικασία της οποίας έχει ήδη ξεκινήσει

από την εν λόγω εταιρεία.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί

το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Αποσύρεται Παιδικό μπουκάλι μάρκας Η&Μ
H  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εται-

ρεία H&M HENNES & MAURITZ A.E., σε συνεργασία με τη

Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλη-

σης παιδικού μπουκαλιού νερού μάρκας Η&Μ με κωδικό

74292 6 4212 50/82.
Η τιμή του προϊόντος είναι 3,95 € και διατίθεται σε δύο χρώματα,

με κωδικό 74292 6 4212 50, και μπλε με κωδικό 74292 6 4212 82.

Το εν λόγω μπουκάλι έχει pull-up στόμιο που μπορεί να σπάσει σε

μικρά κομμάτια, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κίν-

δυνο πνιγμού.

Η ανάκληση αφορά 83 τεμάχια, που έχουν διατεθεί στην ελληνική

αγορά από τα καταστήματα Η&Μ. Η εταιρεία έχει ήδη αποσύρει

από τα σημεία πώλησης το προϊόν και έχει αναρτήσει σχετικές

ανακοινώσεις στις βιτρίνες των καταστημάτων της.

Η Γ.Γ.Κ. και η εταιρεία συνιστούν στους καταναλωτές, που έχουν προ-

μηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, να πάψουν να το χρησιμοποιούν

και να το προσκομίσουν σε οποιοδήποτε κατάστημα Η&Μ (η απόδειξη

δεν είναι απαραίτητη), προκειμένου να επιστραφεί το αντίστοιχο χρη-

ματικό αντίτιμο. Πληροφορίες στα γραφεία της εταιρείας και το

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλ. 210 3212920 ή με email

στη διεύθυνση: info.gr@hm.com.

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΦΕΤ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ
e-mail: agmarinakoropi@yahoo.gr

Αγαπητοί Συμπολίτες!
Θα θέλαμε να έκφράσουμε τις εύχαριστίες μας για την συμ-

βολή σας στην άνάδειξη των Νέων Μελών στην Διοίκηση

του Συλλόγου Αγίας Μαρίνας και ύποσχόμεθα να φανούμε

άντάξιοι της ψήφου σας και της έμπιστοσύνης σας. 

Για τυχόν προβλήματα στην περιοχή, θερμή παράκληση
να μας ένημερώσετε, προκειμένου να πράξουμε τά δέ-
οντα, προς άποκατάσταση και έπίλυση τους κατά τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο.
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως διαμορφώθηκε και
έγκρίθηκε όμόφωνα, στην έναρκτήρια συνεδρία την 30ην
Ιουλίου-2012 είναι το άκόλουθο:
Σπυριδούλα Αρμστρονγκ: Πρόεδρος

Θόδωρος Αγγούρης: Αντιπρόεδρος

Χρήστος Σταύρου: Αντιπρόεδρος

Παρ. Καρακαλπάκης: Γεν. Γραμματέας

Αργύρης Κερατιώτης: Αναπλ/της Γραμματέας

Ηλίας Σκριμιζέας: Ταμίας

Μαίρη Βελισσάρη: Πολιτιστικά

Μαρία Μαρκάκη: Αθλητικά

Παναγιώτης Ταραμπίκος: Αθλητικά

Τηλέφωνα Επικοινωνίας  

Σπυριδούλα Αρμστρονγκ: 698-107-4077

Παρ.Καρακαλπάκης 694-417-2228

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο karakalpakisp@gmail.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:Β4ΓΦΩΛ6-ΗΥ1
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 17ης/30-07-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου Κρωπίας

Αριθ. Απόφασης 242/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Περί έγκρισης πρότασης τροποποίησης εγκεκρι-
μένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Παραλίας Αγίου Δη-

μητρίου στα ΟΤ 84-85 και ΚΧ 82».
Στο Κορωπί σήμερα στις 30 του μήνα Ιουλίου του
έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε το δημοτικό Συμ-
βούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, μετά από
την με αριθμ. Πρωτ. 16052/26-7-2012 έγγραφη πρό-
σκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,
που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν.3852/10, δημοσιεύτηκε νόμιμα και γνωστο-
ποιήθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Συμβούλιο εμπρό-
θεσμα, κατά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω
Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Παρόντες:
1. Γεώργιος Σπέλλας Πρόεδρος, 2. Ιωάννης Σταύ-
ρου Γραμματέας, 3. Ελένη Τσεβά – Γκιόκα Αντι-
πρόεδρος, 4. Ανδρέας Ντούνης, 5. Αθανάσιος
Πουλάκης, 6. Θεόδωρος Γρίβας, 7. Κων/νος Δήμου,
8. Σωτήριος Λάμπρου, 9. Σπυρίδων Κόλλιας, 10. Θε-
οφάνης Μιχαιρίνας, 11. Παναγιώτης Πολίτης, 12.
Νικόλαος Γιαννάκος, 13. Ελένη Αδάμ, 14. Αριστεί-
δης Γκίκας, 15. Πέτρος Σουρλαντζής, 16. Δημή-
τριος Παπανικολάου, 17. Μαρία Γκίκα, 18. Αθήνα
Ψιλάκη – Σωφρόνη
Απόντες
1. Αδιαμαντία Μάλλιου, 2. Αντώνιος Ντούνης, 3.
Ευάγγελος Ρεμπάπης (Δικαιολογημένα), 4. Βάιος
Κιτσάκης (Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλή-
θηκαν).

Προσελεύσεις
1. Γεωργία Θεοχάρη – Μπούτση, 2. Εμανουήλ Γρι-
νιεζάκης (προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης), 3. Αντώνιος Κο-
ρωνιάς (προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέ-
ματος της ημερήσιας διάταξης), 4. Γεώργιος Γκίκας,
5. Βασίλειος Γούλας (προσήλθαν πριν την συζή-
τηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).
Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρ-
χος κ. Δημήτριος Ν. Κιούσης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία
εφ’ όσον σε σύνολο αριθμού Δημοτικών Συμβού-
λων 27 παρευρίσκονται οι 18 ο Πρόεδρος κηρύσ-
σει την έναρξη της συνεδρίασης.  Παρευρίσκεται
και η Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου κα Αργυρώ Βήχου.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου, πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημε-
ρήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό
Συμβούλιο να συζητηθεί ένα (1) θέμα εκτός ημερη-
σίας διάταξης και εξέθεσε τους λόγους για τους
οποίους πιστεύει ότι θα πρέπει να συζητηθεί με την
διαδικασία του επείγοντος. 
1. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Τεύχη Δημο-

πράτησης Αγωγών Ύδρευσης»
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη
συζήτηση του παραπάνω θέματος. 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την
εισήγηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
ανέπτυξε τα παρακάτω:
Την έγκριση της πρότασης τροποποίησης στα Ο.Τ.
84-85 και ΚΧ 82 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Παραλίας
Αγίου Δημητρίου, και συγκεκριμένα την προσαρ-
μογή των ΡΓ και ΟΓ των ανωτέρω ΟΤ στις οριστικά
εγκεκριμένες γραμμές οριοθέτησης του ρέματος
Γαλάζιας ακτής και παραρεμάτων αυτού, ώστε να
είναι δυνατή η ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμο-
γής και η κύρωση αυτής, βάσει του σκεπτικού της
εισήγησης και σύμφωνα με τα συνημμένα στην πα-
ρούσα, τεχνική-αιτολογική έκθεση και τοπογραφικό
διάγραμμα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας απόφασης. 
Στην ίδια απόφαση αναφέρονται τα παρακάτω. 
Με βάση την κείμενη νομοθεσία ορίζονται σαφώς
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης εγ-
κεκριμένων Πολεοδομικών μελετών και Ρυμοτομι-
κών σχεδίων. Συγκεκριμένα τα ανωτέρω
περιγράφονται από το Ν.Δ. 17-7-1923 σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 03-04-1929, τις εγκυ-
κλίους 1/61 και 8/75, τις αναλυτικές «Οδηγίες και
προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις Ρυ-
μοτομικών σχεδίων» εγκ. 55/88, τον Ν.2647/98
καθώς και όλες τις σχετικές αποφάσεις και εγκυ-
κλίους.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή η πρωτοβουλία
για την κίνηση της διαδικασίας ανήκει κατά κανόνα
στον οικείο Δήμο, απαιτείται απόφαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου
στην οποία να καθορίζονται με σαφήνεια και να δι-
καιολογούνται πλήρως, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις
τροποποίησης σε συνδυασμό με τις κατά νόμο
απαιτούμενες α) δημοσιεύσεις – αποδεικτικά δημο-
σίευσης, β) σχεδιαγράμματα βάσει προδιαγραφών,
γ) πιθανές ενστάσεις, δ) βεβαιώσεις Δημάρχου και
ε) Τεχνική – αιτιολογική έκθεση. Όλα τα ανωτέρω
θα πρέπει στη συνέχεια να κατατεθούν στο αρμό-
διο ΣΧΟΠ για γνωμοδότηση και προώθηση για έγ-
κριση από τον αρμόδιο φορέα με έκδοση
διοικητικής πράξης. 
Με το υπ’ αριθμ. 13279/27-06-2012 έγγραφο ο με-
λετητής της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Πα-
ραλίας Αγίου Δημητρίου κατάθεσε στην Υπηρεσία
την πρόταση τροποποίησης στο ΟΤ 84,85 και ΚΧ
82. Η αίτηση συνοδεύεται από πλήρη στοιχεία, ήτοι:
α) Τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο συνοδεύεται
από το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7928/19-07-2012 έγγραφο
του Πολεοδομικού Γραφείου Μαρκοπούλου, που
αφορά στην θεώρηση όρων δόμησης και Ο.Γ. – Ρ.Γ.
και β) Τεχνική – Αιτιολογική Έκθεση. 
Με την εν λόγω πρόταση τροποποίησης προτείνε-
ται η αλλαγή χάραξης των ρυμοτομικών και οικο-
δομικών γραμμών στα εν λόγω ΟΤ και ΚΧ, με
προσαρμογή τους στις οριστικά εγκεκριμένες γραμ-
μές οριοθέτησης του ρέματος Γαλάζιας Ακτής και
παραρεμάτων αυτού, ώστε να είναι δυνατή η ολο-
κλήρωση της Πράξης Εφαρμογής και η κύρωση
αυτής.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου εισηγείται την έγκριση της πρότασης τροπο-
ποίησης στα ΟΤ 84, 85 και ΚΧ 82 της περιοχής
Παραλίας Αγίου Δημητρίου σύμφωνα με την εισή-

γηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και καλεί τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν
συγκεκριμένα για την προσαρμογή των ΡΓ και ΟΓ
των ανωτέρω ΟΤ στις γραμμές οριοθέτησης του ρέ-
ματος Γαλάζιας Ακτής και παραρεμάτων αυτού,
όπως έχουν καθορισθεί από την εγκεκριμμένη
υδραυλική και περιβαλλοντική μελέτη του ρέμμα-
τος, για την οποία έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 128870/7-9-
2010 του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής αλλαγής, Υπ. Αγροτική Ανάπτυξης και
τροφίμων και Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού, με δη-
μιουργία πεζοδρόμων εκατέρωθεν και Κ.Χ. για την
προστασία του ρέμματος. Επίσης προτείνεται και η
ταυτόχρονη έγκριση της οριστικής γραμμής οριο-
θέτησης του ρέμματος στα συγκεκριμμένα  Ο.Τ. 
Διευκρινήσεις επί του θέματος έδωσε ο Δήμαρχος
κος Δημήτριος Κιούσης και η Διευθύντρια των Τε-
χνικών Υπηρεσιών κα. Αργυρώ Βήχου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη:
1. Το Ν.Δ. 17-07-1923 σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του Π.Δ. 03-04-1929, τις εγκυκλίους 1/61 και
8/75, τις αναλυτικές «Οδηγίες και προδιαγραφές
για τροποποιήσεις, επεκτάσεις Ρυμοτομικών σχε-
δίων» εγκ. 55/88, τον Ν.2647/98.
2. Το υπ’ αριθμ. 13279/27-06-2012 έγγραφο του μελε-
τητή μαζί με α) Τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο συ-
νοδεύεται από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7928/19-07-2012
έγγραφο του Πολεοδομικού Γραφείου Μαρκοπούλου,
που αφορά στην θεώρηση όρων δόμησης και Ο.Γ. –
Ρ.Γ. και β) Τεχνική – Αιτιολογική Έκθεση.
3. Την υπ’ αριθμ. 74/2012 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
3. Την Εισήγηση του Προέδρου και μετά από δια-
λογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει την πρόταση τροποποίησης στα Ο.Τ. 84-
85 και ΚΧ 82 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Παραλίας Αγίου
Δημητρίου και συγκεκριμένα την προσαρμογή των
ΡΓ και ΟΓ των ανωτέρω ΟΤ στις γραμμές οριοθέ-
τησης του ρέματος Γαλάζιας Ακτής και παραρεμά-
των αυτού, όπως έχουν καθορισθεί από την
εγκεκριμένη υδραυλική και περιβαλλοντική μελέτη
του ρέμματος για την οποία έχει εκδοθεί η σχετική
ΚΥΑ 128870/2010 Έγκρισης Περιβαλλοντικών
όρων, με δημιουργία πεζόδρομων εκατέρωθεν και
Κ.Χ. για την προστασία του ρέμματος. Με την πα-
ρούσα απόφαση εγκρίνεται ταυτόχρονα η οριστική
γραμμή οριοθέτησης του ρέμματος στα συγκεκριμ-
μένα Ο.Τ. ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της
Πράξης Εφαρμογής και η κύρωση αυτής, βάσει του
σκεπτικού της εισήγησης και σύμφωνα με τα συ-
νημμένα στην παρούσα: τεχνική – αιτιολογική έκ-
θεση και τοπογραφικό διάγραμμα, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
απόφασης. 
2. Ορίζει 15 ημέρες από την επίδοση της παρού-
σας ή την τελευταία δημοσίευσή της στο τύπο για
την υποβολή τυχόν ενστάσεων.
Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέρ-
γειες. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Γεώργιος Σπέλλας Ιωάννης Σταύρου
Τα Μέλη ως άνω

Η Αντιπρόεδρος
Ελένη Τσεβά – Γκιόκα
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα με δυνατότητα ερ-
γασίας στο σπίτι. Οχι ντήλερ - πλασιέ - φασόν. Υψηλά ει-
σοδήματα. Μερική απασχόληση: 400€ - 1000€/μήνα.
Πλήρης 1000€-3000€/μήνα. 
Πληροφορίες 23920 92520, 6939 158440.

ΖΗΤΕΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ σχολείο Ιδιωτικό Νο-
τίων Προαστίων ζητεί καθηγητές ειδικότητας ΠΕ 18 Τε-
χνολογίας.
Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 4809, ΤΚ 19400 ΚΟΡΩΠΙ

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ γκαρσονιέρα επι-
πλωμένη, ανεξάρτητη σε μονοκατοικία. Αυτόνομη
θέρμανση με δική της ξεχωριστή είσοδο μέσα σε
κήπο με γκαζόν. Τηλ. 6946 458433 & 210 8951.053.

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Καβούρι διαμέρισμα

60τ.μ., ισόγειο, μπροστά στη θάλασσα, 500 ευρώ μηνι-

αίως. Τηλ.  6932 848462

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A.E. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)

18ο  χλμ.  ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 

ΤΚ 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - τηλ.: 213 2002 400 • fax 210 6039636

www.ifet.gr

Από την α.ε με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» («Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.») γνωστοποιείται ότι:

H «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την ανάθεση της «Διαχείρι-

σης Οικιακών Φαρμακευτικών Σκευασμάτων και Υπολειμμάτων Φαρμά-

κων Οικιακής Χρήσεως», βάσει της υπ’ αριθμόν 1/2012 Διακήρυξης,

προϋπολογισθείσης δαπάνης ευρώ εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εξα-

κοσίων  (€ 147.600) συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 23%. 

Αναθέτουσα Αρχή είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙ-

ΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» («Ι.Φ.Ε.Τ.

Α.Ε.»).

Για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο εγ-

γυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 ευρώ), η

οποία θα απευθύνεται προς την «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» (18ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώ-

νος, Παλλήνη Αττικής), σύμφωνα με το άρθρο 5 και το Παράρτημα Δ της

Διακήρυξης.

Χρόνος Ισχύος των προσφορών: 180 ημερολογιακές ημέρες από την επο-

μένη διενέργειας του διαγωνισμού. 

Γλώσσα διαγωνισμού: Ελληνική

Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: η 28η Σε-

πτεμβρίου 2012,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στην έδρα της «Ι.Φ.Ε.Τ.

Α.Ε.». 

Ημερομηνία λήξης για την κατάθεση των προσφορών: η 27η Σεπτεμβρίου

2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Τμήμα Γραμματείας (κεντρικό πρω-

τόκολλο) στην έδρα της «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.». 

Η Διακήρυξη διανέμεται από την «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» μετά του Κανονισμού Προ-

μηθειών της κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 πμ. – 14:00 μμ. (τιμή

20 ευρώ)

Η παρούσα προκήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στο «Τεύχος Δια-

κηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και

στις οικονομικές εφημερίδες «ΚΕΡΔΟΣ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»,καθώς

και στην τοπική εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ», η δε Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην

ιστοσελίδα της «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» (www.ifet.gr). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Λ. Συγγρού 80-88,  117 41 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε δημόσιο διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6
του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥ-
ΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ – ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔHMOY
ΑΧΑΡΝΩΝ», με προϋπολογισμό 8.475.000,00 € με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.
1. Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με την μελέτη αναλύεται σε (δαπάνη εργα-
σιών):  5.190.705,39€ , (ΓΕ & ΟΕ 18%): 934.326,97€, (απρόβλεπτα 9%):
551.252,91€, (αναθεώρηση): 213.958,63€ και (Φ.Π.Α. 23%):1.584.756,10€.
2. Ο προϋπολογισμός προσφοράς περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες ερ-
γασιών: 
1η) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΣΗ-
ΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, δαπάνης
1.819.256,90€ 
2η) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟ-
ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,  δαπάνης 2.208.717,03€  
3η) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, ΕΡ-
ΓΑΣΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ,  δαπάνης 847.346,46€ 
4η) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, δαπάνης 315.385,00€                                           
3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 9/10/2012 ημέρα TΡITH και ώρα 10
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 11741, 5ος όροφος) ενώ-
πιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δη-
μοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα
ειδοποιηθούν με FAX.
4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη
ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην: 4η, 5η και 6η τάξη εντός
νομού υπό τις προϋποθέσεις του νόμου για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 
5. Γίνονται δεκτές επίσης αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού
Μητρώου ΜΕΕΠ.
6. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3669/08(ΚΔΕ) και η σύ-
ναψη της σχετικής σύμβασης υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης
στοιχείων του άρθρου 33 του ίδιου νόμου.
7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-
2013 μέσω Π.Δ.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-
37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ137/Α/24-8-93).
8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, 5% του αρχικού
συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και
άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου και 10% αρχικού συμβατικού αντικειμένου
για δαπάνες προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσω-
ματώνονται στο έργο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3669/08.
9. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 133.526,00€, κατατίθεται από τους
διαγωνιζόμενους κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν.3669/08 και απευ-
θύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. 
10. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική
προσφορά, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
11. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε (12) δώδεκα
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
12. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό, (κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για
διάστημα εννέα μηνών(απαιτείται  έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο)
από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
13. Δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα απαιτούνται μόνο για τις αλ-
λοδαπές Εργ. Επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ., ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι κατά-
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών.
14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή της Περιφέρειας Αττικής.
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.)
βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Α. Λ. Συγγρού 80-88, 11741, 5ος όρο-
φος πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132065313, 307, 308, fax 2106984020,
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα
τεύχη της δημοπράτησης, καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλή-
ρωση της προσφοράς τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την
03/10/2012.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σχετική προκήρυξη εστάλη στην εφημερίδα της
Ε.Ε. την 10/08/2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,14/8/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:41892

ΔΗΜΟΣΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               

Κ.Καραμανλή 18-16673, Βούλα          

ΠΛΗΡ: ΔΗΜ.ΜΠΙΤΕΛΗΣ-AΓΓ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     

ΤΗΛ: 2132020131,  2132019955 - FAX: 2132020059                                                                                                     

EMAIL: promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο μει-

οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜ-

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

στο σύνολο του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με α/α 47/2012 μελέτης

της Δ/νσης Περιβάλλοντος για την παροχή υπηρεσίας «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμού

39.999,60 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.

3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98, όπως

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, την Τεχνική Μελέτη

με α/α  47/2012 και την με αρ. Πρωτ. 40180/1.8.2012 σχετική Διακήρυξη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,

Βούλα, την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10.00, κατά την οποία

λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία

αποσφράγισης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-

γισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό 2.000,00 €. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-

λαβή της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου καθη-

μερινά από 27/8/2012 έως  12/9/2012 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
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ΥΓΕΙΑ = Οι φλούδες λεμονιού περιέχουν 5 έως 10 φορές πε-

ρισσότερες βιταμίνες από ότι ο χυμός του λεμονιού και δυ-

στυχώς εμείς αυτό το τμήμα το πετάμε... Οι φλούδες του

λεμονιού έχουν την δυνατότητα να ανανεώνουν τα κύτταρα

του σώματος μας με το να εκτοπίζουν τα τοξικά στοιχεία που

εισέρχονται στον οργανισμό μας από τις τροφές και το περι-

βάλλον.

ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ= Το κίτρο που περιέχει είναι ένα μαγικό συστα-

τικό καθώς σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα!!!!  Γνωρίζατε ότι

είναι 10.000 φορές πιο ισχυρό από την ίδια τη χημειοθερα-

πεία;;

Γιατί οι φαρμακευτικές έχουν τεράστια κέρδη με το να κατα-

σκευάζουν φάρμακα καταπολέμησης του καρκίνου, αλλά και

να κατασκευάζουν προιόντα από την φλούδα του λεμονιού

(κοσμετολογία) με αποτέλεσμα να επωφελούνται οικονομικά.

Τα δέντρα του κίτρου έχουν μια τεράστια γκάμα κατηγοριών.

Από λεμονια, πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ, lime κλπ.

Μπορείτε όλα να τα καταναλώνετε με διαφορετικούς τρόπους.

Μπορείτε να τα τρώτε ωμά, σε χυμό, σε σορμπέ, σε γλυκά κλπ

ΟΜΩΣ ο ευεργετικότερος τρόπος είναι να τρίβετε την φλούδα

τους στο φαγητό σας ωμή!!!! ΜΟΝΟ αυτή η μέθοδος καταπο-

λεμά όλους τους όγκους αλλά και τις κύστες στο ανθρώπινο

σώμα.

Η λεμονιά σαν δέντρο έχει αποδειχτεί σωτήρια για όλους τους

τύπους καρκίνου! Έχει ταυτόχρονα και μια τεράστια αντιμι-

κροβιακή δράση κυρίως ως προς τους μύκητες, βακτήρια, μι-

κρόβια, παράσιτα, σκουλήκια.

Το λεμόνι ρυθμίζει άψογα την αρτηριακή πίεση και είναι φυ-

σικό αντικαταθλιπτικό!!!! Ταυτόχρονα καταπολεμά το στρες

και τις νευρικές διαταραχές.

Η πηγή αυτής της πληροφορίας έρχεται από μια τεραστια

φαρμακευτικη εταιρία που αναφέρει πως έχουν γίνει πάνω από

20 μακροπρόθεσμα εργαστηριακά τεστ από το 1970 μέχρι και

σήμερα που απέδειξαν την συντριπτική δράση κι επιτυχία του

λεμονιού στην καταπολέμηση των καρκινικών κυττάρων κυ-

ρίως στο δέρμα, σε 12 τύπους καρκίνου όπως: παχέως εντέ-

ρου, στήθους, προστάτη, πνευμόνων και παγκρέατος.

Τα στοιχεία του λεμονιού έχουν 10.000 φορές ισχυρότερη

δράση από την ουσία Adriamycin που χρησιμοποιείται ευρέως

σε όλα τα φάρμακα χημειοθεραπείας παγκοσμίως.

Το σημαντικότερο όλων στην θεραπευτική δράση του λεμο-

νιού είναι πως ενώ σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα δεν βλά-

πτει τα υγιή κύτταρα!  Κάτι που η χημειοθεραπεία έχει

παταγωδώς αποτύχει...

Οι ασθένειες που βγάζει το σώμα μας δεν είναι απαραίτητα

κληρονομικές από τα γονίδια μας, αλλά μάλλον είναι αποτέ-

λεσμα του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και αντι-

δρούμε στο περιβάλλον μας: (Bruce Lipton Phd)

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο το λεμόνι

χωρίς να πετάξουμε τίποτε;

Απλά. Τοποθετήστε το λεμόνι στην κατάψυξη. Όταν το λεμόνι

παγώσει, πάρτε τον τρίφτη και τρίψτε ολόκληρο το λεμόνι (δεν

χρειάζεται να το ξεφλουδίσετε! Όπως τρίβουμε το λεμόνι στα

γλυκά) και ρίξτε το πάνω σε όλα ΟΛΑ σας τα φαγητά. 

Τοποθετήστε το μέσα στο ουίσκυ σας, το κρασί σας, την σα-

λάτα, τα γλυκά, τον καφέ τα φαγητά, στο παγωτό γενικά ΠΑΝ-

ΤΟΥ!

Το λεμόνι θα δώσει σε όλα μια ανέλπιστα καλή γεύση. Κυρίως

κάτι που σίγουρα δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ.

Ποιο είναι το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης ολόκληρου του

λεμονιού; (βελτιώνει την γεύση σε όλα τα ροφήματα και φα-

γητά και πετάμε λιγότερα σκουπίδια)

. . . γ ια την υγειά μας

Μην πετάτε τις φλούδες λεμονιού

ΑΔΑ:Β4ΓΦΩΛ6-ΤΔ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αρ. 18ης/30.07.2012 τακτι-
κής συνεδρίασης του Δημοτικ. Συμβουλίου Κρωπίας

Αρ. Απόφασης 243/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

“Περί έγκρισης πρότασης τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυ-
μοτομικού Σχεδίου Παραλίας Αγίου Δημητρίου στο Ο.Τ. 89”

Στο Κορωπί σήμερα στις 30 του μήνα Ιουλίου του έτους
2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση, μετά από την με αρ. πρωτ.
16052/26.7.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, δημοσιεύτηκε
νόμιμα και γνωστοποιήθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμ-
βουλο εμπρόθεσμα, κατά το οποίο προσήλθαν οι παρα-
κάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Παρόντες:
1. Γεώργιος Σπέλλας Πρόεδρος, 2. Ιωάννης Σταύρου Γραμ-
ματέας, 3. Ελένη Τσεβά – Γκιόκα Αντιπρόεδρος, 4. Αν-
δρέας Ντούνης, 5. Αθανάσιος Πουλάκης, 6. Θεόδωρος
Γρίβας, 7. Κων/νος Δήμου, 8. Σωτήριος Λάμπρου, 9. Σπυ-
ρίδων Κόλλιας, 10. Θεοφάνης Μιχαιρίνας, 11. Παναγιώτης
Πολίτης, 12. Νικόλαος Γιαννάκος, 13. Ελένη Αδάμ, 14. Αρι-
στείδης Γκίκας, 15. Πέτρος Σουρλαντζής, 16. Δημήτριος
Παπανικολάου, 17. Μαρία Γκίκα, 18. Αθήνα Ψιλάκη – Σω-
φρόνη
Απόντες
1. Αδιαμαντία Μάλλιου, 2. Αντώνιος Ντούνης, 3. Ευάγγε-
λος Ρεμπάπης (Δικαιολογημένα), 4. Βάιος Κιτσάκης (Δεν
προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν).
Προσελεύσεις
1. Γεωργία Θεοχάρη – Μπούτση, 2. Εμανουήλ Γρινιεζάκης
(προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος της
ημερήσιας διάταξης), 3. Αντώνιος Κορωνιάς (προσήλθε κατά
την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης), 4.
Γεώργιος Γκίκας, 5. Βασίλειος Γούλας (προσήλθαν πριν την

συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).
Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ.
Δημήτριος Ν. Κιούσης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον
σε σύνολο αριθμού Δημοτικών Συμβούλων 27 παρευρί-
σκονται οι 18, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συ-
νεδρίασης.  Παρευρίσκεται και η Διευθύντρια της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου κα Αργυρώ Βήχου.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν
από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,
ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί ένα (1)
θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και εξέθεσε τους λόγους
για τους οποίους πιστεύει ότι θα πρέπει να συζητηθεί με
την διαδικασία του επείγοντος. 
1. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Τεύχη Δημοπράτη-
σης Αγωγών Ύδρευσης»
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συζή-
τηση του παραπάνω θέματος. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισή-
γηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ανέπτυξε
τα εξής:
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβ
ούλιο την υπ’ αριθ. 75/2012 απόφασή της. Στην απόφασή
της αυτή η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής αποφασίζει ομόφωνα
και εισηγείται τα παρακάτω:

Την έγκριση της πρότασης τροποποίησης στα Ο.Τ. 89  του
εγκεκριμένου Ρ.Σ. Παραλίας Αγίου Δημητρίου, και συγκε-
κριμένα την προσαρμογή των ΡΓ και ΟΓ του ανωτέρω ΟΤ
στις οριστικά εγκεκριμένες γραμμές οριοθέτησης του ρέ-
ματος Γαλάζιας ακτής και παραρεμάτων αυτού, ώστε να
είναι δυνατή η ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής και η
κύρωση αυτής, βάσει του σκεπτικού της εισήγησης και
σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα, τεχνική-αιτο-
λογική έκθεση και τοπογραφικό διάγραμμα, τα οποία απο-
τελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 
Στην ίδια απόφαση αναφέρονται τα παρακάτω. 
Με βάση την κείμενη νομοθεσία ορίζονται σαφώς οι προ-
ϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων
Πολεοδομικών μελετών και Ρυμοτομικών σχεδίων. Συγκε-
κριμένα τα ανωτέρω περιγράφονται από το Ν.Δ. 17-7-1923
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 03-04-1929, τις
εγκυκλίους 1/61 και 8/75, τις αναλυτικές «Οδηγίες και προ-
διαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις Ρυμοτομικών
σχεδίων» εγκ. 55/88, τον Ν.2647/98 καθώς και όλες τις

σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή η πρωτοβουλία για την
κίνηση της διαδικασίας ανήκει κατά κανόνα στον οικείο
Δήμο, απαιτείται απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία να καθορίζονται
με σαφήνεια και να δικαιολογούνται πλήρως, οι προτεινό-
μενες ρυθμίσεις τροποποίησης σε συνδυασμό με τις κατά
νόμο απαιτούμενες α) δημοσιεύσεις – αποδεικτικά δημο-
σίευσης, β) σχεδιαγράμματα βάσει προδιαγραφών, γ) πι-
θανές ενστάσεις, δ) βεβαιώσεις Δημάρχου και ε) Τεχνική –
αιτιολογική έκθεση. Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει στη συνέ-
χεια να κατατεθούν στο αρμόδιο ΣΧΟΠ για γνωμοδότηση
και προώθηση για έγκριση από τον αρμόδιο φορέα με έκ-
δοση διοικητικής πράξης. 
Με το υπ’ αριθμ. 13279/27-06-2012 έγγραφο ο μελετητής
της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Παραλίας Αγίου Δη-
μητρίου κατάθεσε στην Υπηρεσία την πρόταση τροποποί-
ησης στο ΟΤ 89. Η αίτηση συνοδεύεται από πλήρη
στοιχεία, ήτοι: α) Τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο συνο-
δεύεται από το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7927/19-07-2012 έγγραφο
του Πολεοδομικού Γραφείου Μαρκοπούλου, που αφορά
στην θεώρηση όρων δόμησης και Ο.Γ. – Ρ.Γ. και β) Τεχνική
– Αιτιολογική Έκθεση. 

Με την εν λόγω πρόταση τροποποίησης προτείνεται η αλ-
λαγή χάραξης των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών
στο εν λόγω ΟΤ, με προσαρμογή τους στις οριστικά εγκε-
κριμένες γραμμές οριοθέτησης του ρέματος Γαλάζιας
Ακτής και παραρεμάτων αυτού, ώστε να είναι δυνατή η
ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής και η κύρωση αυτής.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ει-
σηγείται την έγκριση της πρότασης τροποποίησης στο ΟΤ
89 της περιοχής Παραλίας Αγίου Δημητρίου σύμφωνα με
την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και καλεί τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν συγκε-
κριμένα για την προσαρμογή των ΡΓ και ΟΓ του ανωτέρω
ΟΤ στις γραμμές οριοθέτησης του ρέματος Γαλάζιας
Ακτής και παραρεμάτων αυτού, όπως έχουν καθορισθεί
από την εγκεκριμμένη υδραυλική και περιβαλλοντική με-
λέτη του ρέμματος, για την οποία έχει εκδοθεί η ΚΥΑ
128870/7-9-2010 του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής αλλαγής, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφί-
μων και Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού.  Επίσης προτείνε-
ται και η ταυτόχρονη έγκριση της οριστικής γραμμής
οριοθέτησης του ρέμματος στο συγκεκριμμένο  Ο.Τ. 
Διευκρινίσεις επί του θέματος έδωσε ο Δήμαρχος κος Δη-

μήτριος Κιούσης και η Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρε-
σιών κα. Αργυρώ Βήχου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη:
1. Το Ν.Δ. 17-07-1923 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Π.Δ. 03-04-1929, τις εγκυκλίους 1/61 και 8/75, τις αναλυτι-
κές «Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επε-
κτάσεις Ρυμοτομικών σχεδίων» εγκ. 55/88, τον Ν.2647/98.
2. Το υπ’ αριθμ. 13279/27-06-2012 έγγραφο του μελετητή μαζί
με α) Τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο συνοδεύεται από το
υπ’ αριθμ. πρωτ. 7927/19-07-2012 έγγραφο του Πολεοδομικού
Γραφείου Μαρκοπούλου, που αφορά στην θεώρηση όρων δό-
μησης και Ο.Γ. – Ρ.Γ. και β) Τεχνική – Αιτιολογική Έκθεση.
3. Την υπ’ αριθμ. 75/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής
3. Την Εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συ-
ζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει την πρόταση τροποποίησης στο Ο.Τ. 89 του εγκε-
κριμένου Ρ.Σ. Παραλίας Αγίου Δημητρίου και συγκεκριμένα
την προσαρμογή των ΡΓ και ΟΓ του ανωτέρω ΟΤ στις γραμ-
μές οριοθέτησης του ρέματος Γαλάζιας Ακτής και παραρεμά-
των αυτού, όπως έχουν καθορισθεί από την εγκεκριμένη
υδραυλική και περιβαλλοντική μελέτη του ρέμματος για την
οποία έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ 128870/7.9.2010 του Υπ.
Περιβάλλοντος Ενέργειας κασι Κλιματικής Αλλαγής, Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υπ. Πολιτισμου και
Τουρισμού, ώστε  ώστε να  ολοκληρωθει και κυρωθει η Πράξη
Εφαρμογής, με ταυτόχρονη έγκριση της οριστικης γραμμής
οριοθέτησης του ρεμματος στο συγκεκριμένο Ο.Τ. βάσει του
σκεπτικού της εισήγησης και σύμφωνα με τα συνημμένα στην
παρούσα, Τεχνική - Αιτιολογική εκθεση και τοπογραφικό διά-
γραμμα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πα-
ρούσας απόφασης. 
2. Ορίζει 15 ημέρες από την επίδοση της παρούσας ή την
τελευταία δημοσίευσή της στο Τύπο για την υποβολή
τυχόν ενστάσεων.
Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Γεώργιος Σπέλλας Ιωάννης Σταύρου

Τα Μέλη ως άνω

Η Αντιπρόεδρος
Ελένη Τσεβά – Γκιόκα
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Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκθεση μοντέλων παραδοσιακών

Ελληνικών και ξένων σκαφών  του Ηλία Ζουμά, που πραγματοποιήθηκε

στην αίθουσα μηχανουργείου του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρ-

κου Λαυρίου, από τις 4 έως τις 12 Αυγούστου.

Ο Ηλίας Ζουμάς βαθύτατα επηρεασμένος  από  το περιβάλλον του αγα-

πημένου του Λαυρίου , παρουσίασε τα μοντέλα του, δείχνοντας την απέ-

ραντη αγάπη του προς τα παραδοσιακά σκάφη, Ελληνικά και ξένα, αλλά

και αντικείμενα από την πόλη του χθες, όπως η «Γαλλική Σκάλα».

Η έκθεση πέτυχε απόλυτα το στόχο της, αφού οι επισκέπτες κατάφε-

ραν μέσω των εκθεμάτων να εμπλουτίσουν  τις γνώσεις τους ιστορικά,

τεχνολογικά και καλλιτεχνικά αλλά και να γνωρίσουν τον απώτερο

σκοπό του μοντελισμού που είναι η χαρά του να δημιουργείς αριστουρ-

γήματα με υλικά δουλευμένα στο χέρι με απίστευτο μεράκι και άρτιο

αποτέλεσμα.  

ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 

ΜΟΝΑ : 1ος Νικητής  ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΣ ΑΚΑΔ. ΑΝΤΙΣΦ. ΙΩΑΑΝΝΙ-

ΝΩΝ

2ος Νικητής ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Ο.Α

3ος Νικήτής  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΕΛΙΣ-

ΣΑΡΙΟΣ Α.Ο.Α ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΔΙΠΛΑ: 1οι Νικητές   ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΣ ΑΚΑΔ ΑΝΤΙΔΦ. ΙΩΑΝΝΙ-

ΝΩΝ

ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ο.Α ΑΘΛΗ-

ΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑ

2οι Νικητές 

ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Γ.Α.Σ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ο.Α

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

3οι Νικητές ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Ο.Α

ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΑΙΤΟΡ Ο.Α ΒΟΥΛ/ΜΕΝΗΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

ΜΟΝΑ: 

1η Νικήτρια ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΟΝΗΣ

2η ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ Ο.Α

ΑΘΗΝΩΝ

3η ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΑ Ο.Α ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΑ: 

1ες Νικήτριες ΓΑΚΗ  ΕΛΕΝΑ Ο.Α

ΑΘΗΝΩΝ, ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ο.Α ΣΟΥΔΑΣ

2ες Νικήτριες ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Ο.Α

ΓΡΙΒΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  ΑΙΟΛΟΣ ΙΛΙΩΝ

3ες Νικήτριες

ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ Α.Ο.Α

ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ Ο.Α ΑΘΛΗΤΙΚΉ

ΠΑΙΔΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18ΕΤΩΝ

ΜΟΝΑ: 1ος ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ Α.Ο.Α ΠΑΤΡΕΩΝ

2ος ΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   Α.Κ.Α

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

3ος ΧΑΤΖΗΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Α.Κ.Α ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

ΔΙΠΛΑ: 1οι Νικητές ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ο.Α ΠΑΤΡΩΝ

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛ. Α.Ο.Α ΠΑΠΑΓΟΥ

2οι Νικητές  ΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Α.Κ.Α ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΧΑΤΖΙΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α.Κ.Α

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

3οι Νικητές

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο.Α ΠΕ-

ΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Α ΒΟΥΛΙΑΓ-

ΜΕΝΗΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ 

ΜΟΝΑ: 1η ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΑ   Ο.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2η ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ Ο.Α ΠΕ-

ΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

3η ΚΟΚΚΟΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α.Ο.Α ΧΑΙ-

ΔΑΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΑ: 

1ες Νικήτριες ΒΟΓΑΣΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ο.Α ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΕΖΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο.Α ΒΟΥΛΙΑΓ-

ΜΕΝΗΣ

2ες Νικήτριες

ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Α ΠΕΤΡΟΥ-

ΠΟΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο.Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ

3ες Νικήτριες ΑΡΓΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Α.Ο.Α ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΚΟΚΚΟΤΑ ΑΓΓΕ-

ΛΙΚΗ Α.Ο.Α ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

Ο Α.Ο Βάρης “Ο Αναγυρούς”
ευχαριστεί τον Αντιδήμαρχο
Βάρης Ελευθέριο Αργυρου-
δάκη για την πολύτιμη βοήθεια
που προσέφερε  σε θέματα κα-
θαριότητος και περιβάλλοντος
για την προετοιμασία και κατά
τη διάρκεια του Πρωταθλήμα-
τος.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝΙΣ με τον ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΑ

Ο Πρόεδρος του ομίλου Παπανικολάου Κων/νος  εν μέσω των αθλητών αγοριών και  κοριτσιών  κάτω των 18 ετών  και
της Πατσουράκου Δώρας Επιδιαιτητή των αγώνων, του βοηθού Παπανικολάου Ηλία, Μιχαλόπουλου Νικόλαου και του
Γιατρού αγώνων Βαρδαξόγλου Ιωάννη.

Ο Α.Ο ΒΑΡΗΣ “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” ανέλαβε την διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Τένις

στις κατηγορίες αγόρια – κορίτσια κάτω των 12 ετών και αγόρια κορίτσια κάτω των 18 ετών, από

τις 28-07 έως τις 8-08 στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού κέντρου Βάρης.

Είναι σημαντικό γιατί είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται Πρωτάθλημα Ελλάδος στην περιοχή

των 3Β και αυτό  χάριν των καλών διοργανώσεων σε μικρότερα τουρνουά που είχε αναλάβει ο

“Αναγυρούς” στο παρελθόν.

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, με αθλητές, γονείς και συνοδούς από όλη την Ελλάδα. 

Το πρωτάθλημα διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία, κατά ομολογία των συμμετεχόντων.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

Εκθεση μοντέλων παραδοσιακών Ελληνικών και ξένων σκαφών 
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Ξεκίνησε η προετοιμασία

της νέας αγωνιστικής σεζόν

στο Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης

Ξεκίνησε 23/8 η προετοιμασία  της ανδρικής ομάδας πόλο

του Ν.Ο.Β ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν 2012-2013.

Οι  Πρωταθλητές και Κυπελλούχοι Ελλάδας μπήκαν σε

ρυθμούς εντατικών προπονήσεων χωρίς τους τρεις διε-

θνείς Χρήστο Αφρουδάκη, Μάνθο Βουλγαράκη και Μα-

νώλη Μυλωνάκη, που θα ενσωματωθούν στις 3

Σεπτεμβρίου, το νέο απόκτημα της ομάδας Άντρια Κο-

μάντινα ο οποίος θα ξεκινήσει στις 28/8 και τους Τίγκα,

Βελώνια, Ποταμιάνο και Λουιζίδη που έχουν υποχρεώ-

σεις με τις Εθνικές ομάδες.

Αντίθετα το παρών στην πρώτη προπόνηση έδωσαν μαζί

με την υπόλοιπη ομάδα ο Γιώργος Χατζηδάκης που επέ-

στρεψε στις τάξεις της Βουλιαγμένης αλλά και ο Αρτιν

Ελμισιάν που ξεκίνησε με κολύμπι μετά τον σοβαρό τραυ-

ματισμό του και την επέμβαση που υποβλήθηκε στο αρι-

στερό χέρι στις αρχές του καλοκαιριού.

«Ξεκινάμε μια χρονιά  με μεγάλες απαιτήσεις αφού για
πρώτη φορά η Βουλιαγμένη μπαίνει στη σεζόν ως Πρω-
ταθλήτρια και Κυπελλούχος . Οι πρώτες υποχρεώσεις της
ομάδας ξεκινούν στα τέλη Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των
αγώνων του Champions League και ως τότε θα είμαστε
έτοιμοι» τόνισε ο προπονητής της ομάδας Τεο Λοράντος.

NAO KEΚΡΟΨ Αγίας Μαρίνας Κρωπίας

Εγγραφές σε αθλήματα 

για παιδιά και ενήλικες

Ο ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ  (έτος ίδρυσης 1983/1985, μέλος

της Γ.Γ.Α. και των Ελληνικών Ομοσπονδιών Ε.Ι.Ο.

Κ.Ο.Ε. και Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ) έχει ήδη αρχίσει  τις εγ-

γραφές στα τμήματα, Ιστιοπλοΐας τριγώνου, opti-

mist και lazer (συμμετοχή μπορούν να δηλώνουν

ηλικίες απο 5 ετών και άνω) και Κολύμβησης (αρ-

χαρίων, κλασική και τεχνική). 

Ο ΝΑΟ Κέκροψ ενημερώνει ότι φέτος εντάσσουν

και τμήματα Ενηλίκων.  Για περισσότερες πληρο-

φορίες και για τα δικαιολογητικά που  οι ενδιαφε-

ρόμενοι πρέπει να προσκομίσουν μπορούν να

απευθύνονται στο τηλέφωνο : 22910-90645.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 23-08-2012
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Πρωτ: 21616 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Οινόης 6, 19007 Μαραθώνας
Τηλέφωνο: (22940) - 69258 - FAX : (22940) – 67909

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 186 και 191 του Ν. 3463/2006 και
του Π.Δ. 270/1981 προτίθεται να προβεί σε αγορά ακινήτου με φανερή και
προφορική μειοδοτική δημοπρασία για την αγορά ακινήτου που θα χρησι-
μοποιηθεί για ανέγερση σχολικών κτιρίων. 
Η μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:
Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
με έγγραφη προσφορά υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο
Πρωτόκολλο του Δήμου Μαραθώνα (Οινόης 6, Τ.Κ. 19 007), υπόψη της Επι-
τροπής Εκτί ησης Ακινήτων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει προφορική και φανερή μειοδοσία ενώ-
πιον της Επιτροπής  Διεξαγωγής Δημοπρασιών, σε ημερομηνία που θα κα-
θορισθεί από τον Δήμαρχο, μετά τη λήψη της εκθέσεως καταλληλότητας
των προσφερόμενων ακινήτων από την αρμόδια επιτροπή εκθέσεως κα-
ταλληλότητας, στα γραφεία του Δήμου σε δημόσια συνεδρίαση και ανά-
μεσα σε εκείνους που έλαβαν μέρος στη διακήρυξη εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και των οποίων τα κτίρια κρίθηκαν κατάλληλα από την επι-
τροπή του αρ.7 του Π.Δ 270/81 και έλαβαν σχετική πρόσκληση.
Το  προς αγοράν οικόπεδο για τη δημιουργία 12/θέσιου Γυμνασίου ή Λυ-
κείου 420 μαθητών πρέπει να βρίσκεται στο Δήμο Μαραθώνα και να πλη-
ρεί τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων για την ανέγερση
διδακτηρίων της υπ’ αριθμ. 37237/ΣΤ1 Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ
635/Β/24-04-2007. Ειδικότερα: 
1. Να είναι έκτασης το ελάχιστο 4800τ.μ., με πρόσοψη σε δημοτική ή
επαρχιακή οδό ή εθνική οδό να μην γειτνιάζει με ρέμα να μην έχει περιο-
ρισμούς από την αρχαιολογία και το δασαρχείο να μην είναι δημόσια
έκταση, η κλίση του εδάφους να είναι ομαλή και να βρίσκεται εντός Γ.Π.Σ.
ως πρώτη επιλογή και ως δεύτερη επιλογή αν δεν υπάρξει προσφορά για

τα παραπάνω, σε ζώνη ακτίνας - πλάτους 2,0 χμλ. από τα όρια του Γ.Π.Σ.
2. Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο
3. Ο χώρος επιβάλλεται να βρίσκεται σε απόσταση κατ’ ελάχιστον ίση με
την οριζόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κοινονιστικών πρά-
ξεων και σύμφωνα με τους εκάστοτε περιορισμούς που επιβάλλουν οι αρ-
μόδιοι φορείς κατά το στάδιο της αδειοδότησης της οχλούσας
δραστηριότητας, όπως αυτή καθορίζεται για το κατωτέρω:
3.1 Σταθμοί κεραιών – Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Υποσταθμοί υψηλής τάσης και Κ.Υ.Τ.
3.2 Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων.
3.3 Βιομηχανικές δραστηριότητες, αποθήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων.
3.4 Καταστήματα όπως μπάρ, χώροι τυχερών παιγνίων, κ.λ.π.
3.5 Νεκροταφεία.
3.6 Πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες.
3.7 Να αποφεύγονται γενικά χώροι ή λειτουργίες, που αποτελούν εστίες
ηχορύπανσης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας, πυρκαγιάς, εκρήξεων και λοιπών μολύνσεων, ώστε να απο-
τρέπονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που απορρέουν από τη γειτνίαση. Επί-
σης να εξετάζεται η προηγούμενη χρήση του οικοπέδου και να τηρείται
εύλογη απόσταση από εν δυνάμει επικίνδυνες κατασκευές, όπως καμινά-
δες κ.λ.π.  
3.8 Προτιμητέα οικόπεδα με κανονικό σχήμα, επίπεδα, χωρίς έντονες κλί-
σεις και ελεύθερα κτισμάτων ή άλλων εγκαταστάσεων.      
Επιπλέον :
1. Το προσφερόμενο οικόπεδο να ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα,
νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’
αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή,
η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.
2. Πρέπει να είναι ελεύθερο από δουλείες και δεσμεύσεις.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται
τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 9.00 έως 14.00, από το γρα-
φείο τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνα, Αρμόδιος: Κολοβός Γε-
ώργιος Διεύθυνση: Οινόης 6, 19007 Μαραθώνας Τηλέφωνο: 2294069258.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες καταλλήλων ακινήτων
για τον ανωτέρω σκοπό, να υποβάλουν στον Δήμο μέσα σε προθεσμία εί-
κοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα δημοσίευσης και μέχρι
την Παρασκευή 14/09/2012 έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ  ΛΟΥΪΖΟΣ 

Παρά τις υπάρχουσες οικονομικές δυ-

σκολίες, οι αθλητικοί στόχοι στο

ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ για την περίοδο 2012-

2013, εξακολουθούν να είναι φιλόδο-

ξοι. Έτσι:

- Ο στόχος για την Ανδρική ομάδα του

Γ.Σ. ΑΡΣΗ ΒΟΥΛΑΣ είναι η άνοδος

στην Α1 εθνική κατηγορία, είτε με την

κατάκτηση του Πρωταθλήματος της

Α2 κατηγορίας, είτε μέσω των «μπα-

ραζ».

- Η Γυναικεία ομάδα στοχεύει στην κα-

τάκτηση του πρωταθλήματος στη Β’

εθνική και την επάνοδό της στην Α2

εθνική κατηγορία. 

- Η ομάδα των Παγκορασίδων στο-

χεύεει στην κατάκτηση του Πανελλή-

νιου πρωταθλήματος για μια ακόμη

χρονιά (θα είναι η τέταρτη φορά στα

τελευταία 5 χρόνια).

- την κατάκτηση του Πανελληνίου

Πρωταθλήματος στοχεύουν και οι Κο-

ρασίδες του Συλλόγου και μια θέση

στην Οκτάδα θα διεκδικήσουν και οι

Νεάνιδες. 

- Η ομάδα του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 στο-

χεύει:

α) στην άνοδο της Ανδρικής ομάδας

από τν Β’ κατηγορία Αττικής στην Α

κατηγορία και το πέρασμα στην τελική

φάση του Πανελλήνιου ομαδικού πρω-

ταθλήματος εφήβων

β) Για την Γυναικεία ομάδα ο στόχος

είναι να τερματίσει μέσα στις 4 πρώ-

τες στη Β’ εθνική κατηγορία και η

ομάδα των Νεανίδων να πλασαριστεί

στην Οκτάδα. 

- Ο τρίτος Σύλογος, που ονομάζεται

πλέον Α.Σ. ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ, στοχεύει: 

Η ανδρική ομάδα να τερματίσει μέσα

στις 3 πρώτες ομάδες στο πρωτά-

θλημα της Β’ εθνικής κατηγορίας, η Γυ-

ναικεία ομάδα μέσα στις 4 στο

πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Αττι-

κής και η ομάδα των Κορασίδων να

φτάστει στην τελική φάση του Πανελ-

λήνιου Πρωταθλήματος. 

Οι Διοικήσεις των Σωματείων εύχονται

σε όλους τους αθλητές και τις αθλή-

τριες, να έχουν μια καλή αθλητική

χρονιά, χωρίς τραυματισμούς, με

υγεία και πρόοδο στις σπουδές τους. 

Θεωρούμε υποχρέωση να ευχαριστή-

σουμε και τους γονείς των αθλητών/

αθλητριών μας χωρίς τη βοήθεια των

οποίων, ελάχιστα από τα παραπάνω θα

μπορούσαμε να πετύχουμε. 

Είναι αυτονόητο ότι το προπονητικό

«team» θα κάνει τα πάντα, όπως έκανε

και τα προηγούμενα χρόνια, για την επί-

τευξη των στόχων. 

Στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της νέας περιόδου, ο Άρης Βούλας νίκησε γηπε-

δούχος την Αγία Λαύρα Αργυρούπολης με 5-0. Η ομάδα της Βούλας ήταν

πολύ καλύτερη του αναμενομένου.

Φαίνεται να έχει αλλάξει αγωνιστική νοοτροπία η ομάδα, καθώς «πατάει αλ-

λιώς» από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Η αλλαγή οφείλεται εν πολ-

λοίς στην συνεχή προσπάθεια του προπονητή Μιχάλη Λυκερίδη, ο οποίος έχει

προσδώσει καλή τεχνική στο σύνολο. 

Ο Άρης Βούλας στο φιλικό με την Αγ.  Λαύρα χρησιμοποίησε δύο ενδεκάδες,

μία σε κάθε ημίχρονο, και σημείωσε τα 5 τέρματά της με σκόρερ τους Παντελή

Μαντακίδη, Ταγκούλη, Τσιαγκάνη, Χρυσάφη και Πολυχρονιάδη. 

Στην ομάδα δημιούργησε σοβαρή έλλειψη, η απόφαση του 19χρονου παίκτη Φα-

τσέα, να παραμείνει στην Κομοτηνή, όπου σπουδάζει στα ΤΕΦΑΑ, και να αγωνισθεί

σε ομάδα εκείνης της περιοχής. Αρχικά είχε δεχθεί να βοηθήσει τον Άρη Βούλας,

στον οποίο ανήκει! Ο Φατσέας ακολούθησε το πρόγραμμα προετοιμασίας και

όποτε το θελήσει, η διοίκηση της ομάδας τον περιμένει πίσω... 

Τα διαρκείας 

Στην προσπάθεια εύρεσης τρόπων οικονομικής ενίσχυσης της ομάδας, η διοί-

κηση του Άρη Βούλας έθεσε σε κυκλοφορία εισιτήρια διαρκείας, αξίας 30

ευρώ. Το Δ.Σ. παρακαλεί όλους τους φίλους του Συλλόγου να συνεισφέρουν

σ’ αυτή την οικονομική εξόρμηση.

Βluemoon 
Χορεύοντας στο φως 

του φεγγαριού

Ο Ναυτικός Ομιλος Βουλιαγμένης

οργανώνει το χορό των μελών

το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου στις 9μ.μ.

στη Νότια πλαζ του Ν.Ο.Β.
Μουσική, χορός, φαγητό αλλά και άφθονο γέλιο

με τον Σίλα Σεραφείμ που 

σατιρίζει την επικαιρότητα

Ν.Ο.Β. Απόλλωνος - Λαιμός Βουλιαγμένης 

Π.Α. : έως 28 Αυγούστου

Φωτεινή Ανδρουλάκη 210 89 62 416

Επιτραπέζια αντισφάιριση στα 3Β
Φιλόδοξοι οι αθλητικοί στόχοι για το 2012-2013

Άρης Βούλας -

Αγία Λαύρα Αργυρούπολης με 5-0




