
Οταν σκοτεινιάζει ο ήλιος, δεν μένουν κάποιες φω-

τεινές εστίες. Οταν “κατεβάζεις τον γενικό διακό-

πτη”, στο σπίτι σου, δεν μένει στο καθιστικό η

λάμπα αναμμένη! Και το κακό είναι ότι έχουμε

μάθει να δουλεύουμε με τον “γενικό”. Οχι με το δια-

κόπτη του κάθε “φωτιστικού” χωριστά.

Κι αυτό συμβαίνει γιατί δεν είμαστε δημοκρατικοί

χαρκατήρες, αλλά  α υ τ α ρ χ ι κ ο ί !

Οι Ελληνες πλέον, ασχέτως ιδεολογικοκομματικής

τοποθέτησης, είναι στην πλειονό-

τητά τους αυταρχικοί χαρακτήρες:

Δουλοπρεπής προς τον “ανώτερο”
(ανώτερος είναι κι εκείνος που τον

έχουμε πρόσκαιρα ανάγκη) δεσποτι-

κός, απολυταρχικός προς τον “κα-

τώτερο” (“κατώτερος” είναι κι εκείνος

που μας έχει πρόσκαιρα ανάγκη). Απ’

αυτόν το γενικό κανόνα δεν ήταν

δυνατόν να ξεφύγει ούτε η Κυβέρ-

νηση Σαμαρά: Ιδιαιτέρως δουλοπρεπής προς την

τρόικα εξωτερικού, ακόμα και προς τους υπαλλή-

λους της (Τόμσεν κλπ.) και άκρως δεσποτική, “απο-
φασίζομεν και διατάσσομεν”, επιστρατεύσεις, ΜΑΤ,

διαγραφές βουλευτών και άφεση αμαρτιών στη συ-

νέχεια, μετά από έμπρακτη μετάνοια κλπ., προς

τους “υπηκόους” της.

Ε, αυτό έκανε και τώρα, με την ΕΡΤ: Κατέβασε τον

Γενικό διακόπτη με μια αυτάρεσκη ικανοποίηση,

έπαρση και χαρακτηριστική αλαζονεία του Σ. Κεδί-

κογλου, με την αλησμόνητη φράση “Η ΕΡΤ, - της

οποίας προΐστατο επί ένα χρόνο και διόριζε συμβού-

λους και Διοικητές - είναι μια χαρακτηριστική περί-
πτωση, μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης
σπατάλης. Κι αυτό τελειώνει σήμερα [...] ορι-
στικά(!!!). Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την

ΕΡΤ1. 

Και συμπλήρωνε το αυτο-ικανοποιητικό λογίδριο,

έμπλεο οργασμικής ολοκλήρωσης, “η σημερινή κυ-
βέρνηση αποδεικνύει ότι διαθέτει την πολιτική βού-
ληση”...
Ναι! Και τη “βούληση” και τον αυταρχισμό 

και την απερισκεψία              Συνέχεια στη σελ. 2

Μονόδρομος...
η ανεξαρτησία της χώρας

του Κώστα
Βενετσάνου

Παρουσίαση του βιβλίου 

“Ο Κηπουρός”  

Σελίδα 3

Eκθεση γλυπτών στον ΝΟΒ   
Σελίδα 5

Ανοίγει το 5ο Δημοτικό & 
5ο Νηπιαγωγείο στο Κορωπί 

Σελίδα 7

“Βροχή” τα μετάλλια στο ΝΑΟΒ
Σελίδα 22, 23

Ο Αλέξης 
Τσίπρας 
στα Καλύβια 

Σελίδα 3

Τί να προσέξουμε στη 
φορολογική μας δήλωση

Σελίδα 16

Ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος
απαντά στο 2ο Γυμνάσιο Αρτέμιδας

Σελίδα 11

Οχι στην παράταση
των δανείων του Δήμου

Σελίδα 13

Σελίδα
12, 17

Η ΕΥΔΑΠ 

αλλάζει 

πολιτική;
Ευνοϊκές ρυθμίσεις στα χρέη

των καταναλωτών

Πετύχαμε το στόχο! Ξεπερά-
σαμε τον αριθμό υπογραφών
για τη μη πώληση του νερού
ως Ελλάδα. 

Σελίδα 2

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ 3Β ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Η ΔΗΜ.ΑΡ. 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σελίδα 2



2 ΣΕΛΙΔΑ - 22  ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΒΔΟΜΗ

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Designer: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Συνδρομές ετήσιες:  Ιδιώτες   10 € - Φορείς 50€

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ετσι κατέληξε ο Σαμαράς να στηρίζεται πλέον στον Βενι-

ζέλο κα τους βουλευτές του, που τρέμουν τις ...”κατα-

στροφικές” εκλογές, γιατί πολλοί απ' αυτούς θ’

αποχαιρετήσουν μάλλον οριστικά τα βουλευτικά έδρανα,

ίσως και σε κάποιους της ΔΗΜΑΡ που είδαν τη χαρά να

φεύγει από τα ...σχέδιά τους, να ...υπουργοποιηθούν.

Το κλείσιμο της ΕΡΤ προβλεπόταν στο Μνημόσνιο 3 όπως

αποκαλύπτει το eglimatikotita.gr2 - αυτό που πολλοί από

τους απολυμένους δημοσιογράφους της ΕΡΤ παρουσίαζαν

ως “μονόδρομο”!

Διακήρυξη ανεξαρτησίας
Θα τα πούμε τηλεγραφικά, γιατί τα ‘χουμε πει πολλές

φορές από το 2010.

― Η λύση του προβλήματος δεν μπορεί να δοθεί από αυ-

τούς που το εδημιούργησαν. “Αυτοί” είναι το ΠΑΣΟΚ και η

Ν.Δ., κυρίως.

― Το τοκογλυφικό χρέος άνω των 300 δις ευρώ ΔΕΝ είναι

δυνατόν να εξοφληθεί.

Λογιστικός έλεγχος και αναδιάρθρωση συγκριτική.

Με ταυτόχρονη αναστολή πληρωμών (όχι παύση). Σύνδεση

της αποπληρωμής του όποιου ποσού προκύψει με ετήσιο

ποσοστιαίο ποσό επί του ΑΕΠ.

― Αξίωση εξόφλησης των Γερμανικών οφειλών προς την

Ελλάδα, κατόπιν λογικής συμφωνίας.

― Αναστολή ή και κατάργηση ορισμένων συμβατικών υπο-

χρεώσεών μας.

― Κατάργηση των ακύρων, εξ’ άλλου, Μνημονίων.

― Η Κυβέρνηση ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ήταν Αντισυνταγματική.

Προϊόν συνταγματικού προξικοπήματος και εκούσιας ή ανε-

πίτρεπτα ακούσιας απάτης.

Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, που δεν είναι θεωρητικού

περιεχομένου. Εχουν τραγικές πρακτικές συνέπεις.

Να διερευνηθεί κοινοβουλευτικά απ’ όλα τα εθνικά Κοινο-

βούλια της Ε.Ε. και από την Ευρωβουλή, γιατί μετακυλή-

θηκαν τα τοξικά περιουσιακά στοιχεία, του ενεργητικού των

ευρωπαϊκών τραπεζών εν τω συνόλων τους - που αυτές δη-

μιούργησαν κερδοσκοπώντας - στις πλάτες των λαών και

στην καταστροφή των οικονομιών και της κοινωνικής συ-

νοχής και δημοκρατικής λειτουργίας. Εχουν ευθύνη ΟΛΟΙ

οι Βουλευτές, ΟΛΩΝ των κομμάτων! Να διαβιάζουν.

― Οι εκλογές δεν είναι “τραγικές”, που “όλοι απεύχονται”.

Οι εκλογές είναι ύψιστη εκδήλωση της λαϊκής κυριαρχίας.

Καταστροφικές και τραγικές είναι για κείνους που θα τις χά-

σουν ως απόρροια της λαϊκής αγανάκτησης και αποδοκιμα-

σίας αυτών που μας οδήγησαν σ’ αυτή την τραγική

κατάσταστη, της ανεργίας - του παροπλισμού, δηλαδή - του

ενός τρίτου (1/3) του ενεργού πληθυσμού, στην ανασφάλεια

το δεύτερο τρίτο του πληθυσμού, στην αυτοκτονία και στη

μετανάστευση μεγάλου μέρους του ελληνικού πληθυσμού.

Αν για ορισμένους είναι “καταστροφικές” οι εκλογές, να ζη-

τήσουν ανοιχτά να τις καταργήσουμε. Να έχουμε δηλαδή

δικτατορία! Αλλά όχι. Μας χρειάζονται κάθε 4 χρόνια, για

να έχουμε επίφαση δημοκρατίας.

Η λύση είναι μία, για όποιον θέλει να είναι πράγματι Πρω-

θυπουργός κι όχι κατ’ όνομα. Μόνο για τους υποστατικούς

και υποτακτικούς:

― Στέλνεις στο ...καλό, με ευγένεια και αποφασιστικότητα

την τρόικα και τους τροϊκανούς, 

― Επαναδιακηρύττεις την ανεξαρτησία της Ελλάδας

― κάνεις κυρίαρχα, με τη συμπαράταξη και συστράτευση του

Λαού ΟΣΑ ΕΙΠΑΜΕ παραπάνω κι ότι άλλο χρειάζεται.

Και ζητάς από το Λαό είτε να σε επιδοκιμάσει, να σε επι-

βραβεύσει, αποδεχόμενος δίκαιες και αναλογικές θυσίες,

είτε να σε ...κρεμάσει! 

Κι επειδή έχουν απαγορευτεί στον ποινικό μας πολιτισμό

καταδίκες σε θάνατο και οι εκτελέσεις, και σωστά, εγώ,

τουλάχιστον, αν αποτύγχανα, θα αυτοκτονούσα.

―――――――
1. Σ. Κεδίκογλου, ΝΕΤ, 16.48, 11/6/2013.

2. eglimatikotita.gr (κοίτα φωτοαντίγραφο).

Μονόδρομος... η ανεξαρτησία της χώρας

Ποιες περιοχές θα ψεκαστούν
για τα κουνούπια Σελ. 6

Πανελλαδικό συλλαλητήριο από
ΟΤΑ Σελ. 7

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου
ευχαριστεί Σελ. 7

Ο Δήμος Μαρκοπούλου καλεί

τους οφειλέτες... Σελ. 7

Η αποικία της Γέλας και οι Συ-
ρακούσες, γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Το προφανές Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Κινέζικη μαφία στην Ανατ. Ατ-
τική Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Χάσαμε το “Νότος”. Η παραλία
του; Σελ. 12

Γιατί να εγγραφώ στο ΕΠΑ.Λ. Σελ. 14

Η Στέλλα Πατεράκη στην εθνική

ομάδα Νεανίδων Σελ. 23

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Η ΔΗΜ.ΑΡ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

«Η ΔΗΜΑΡ, μετά από απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
δεν μετέχει στην κυβέρνηση. 
Ζήτησε από τους Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γενι-
κούς και Ειδικούς Γραμματείς, που η ΔΗΜΑΡ είχε
υποδείξει να υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους».

Είναι βέβαιο, μετά την ανακοίνωσης της ΔΗΜ.ΑΡ.,

ότι δρομολογούνται εξελίξεις. 

Περισσότερα www.ebdomi.com

Η διοίκησης της ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε

ένα νέο πρόγραμμα διακανονισμού

οφειλών των καταναλωτών, με ειδικές

ρυθμίσεις κοινωνικού χαρακτήρα. 

Αραγε συνειδητοποίησαν την τραγική

κατάσταση που έχει φθάσει η ελλη-

νική οικογένεια ή “κλείνουν” τα χρέη

τους για την καλύτερη πώλησή της;

Οπως και να ‘χει αυτή τη στιγμή, έστω

και έτσι, δίνει μία ανάσα σε νοικοκυ-

ριά που χρωστάνε  νερό, όπως:

― Ευνοϊκότερο πρόγραμμα διακανο-

νισμών για τον καταναλωτή με απο-

δεδειγμένη οικονομική δυσκολία και

πολύμηνη καθυστέρηση στην απο-

πληρωμή οφειλών, με αύξηση δόσεων

μέχρι 36, από 6 δόσεις που προβλέ-

πονται μέχρι σήμερα.

― Απλούστευση της διαδικασίας δια-

κανονισμού, γρήγορη έγκριση των αι-

τημάτων χωρίς την υποχρέωση υπο-

βολής πλήθους δικαιολογητικών.

― Θεσμοθέτηση ειδικής Επιτροπής

Αξιολόγησης Αιτημάτων Διακανονι-

σμού Οφειλών, για την άμεση εξέ-

ταση και διευθέτηση των

περιπτώσεων καταναλωτών που βρί-

σκονται σε δεινή οικονομική θέση,

ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές

ομάδες (χρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι,

κ.ά.).

― Προσωρινή αναστολή των μέτρων

αναγκαστικής είσπραξης, βάσει του

Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

μέχρι 30/06/2014 και μέχρι ποσού

3.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση της

έγκαιρης προσέλευσης των οφειλε-

τών για τον διακανονισμό της απο-

πληρωμής των χρεών τους σε

δόσεις, σύμφωνα με τη νέα πολιτική

της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις

προϋποθέσεις εφαρμογής του προ-

γράμματος μπορείτε να απευθύνεστε,

στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ

στο www.eydap.gr.     

Ξεπεράσαμε το όριο 

των υπογραφών

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο,

στη σελίδα της Ηλέκτρας Βενετσά-

νου, ότι μας λείπουν κάποιες υπογρα-

φές για να στείλουμε ως χώρα,

αίτημα να μην ιδιωτικοποιηθεί το

νερό.

Είμαστε ευτυχείς που συμβάλλαμε

στο να υπερβεί πλέον ο αριθμός των

υπογραφών.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για χρέη καταναλωτών προς ΕΥΔΑΠ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
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Μάθετε 

ξένες γλώσσες 

με δάσκαλο 

στο σπίτι σας! 
Η εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ προσφέρει μαθήματα αξίας 150 ευρώ για εκ-

μάθηση ξένων γλωσσών  στο φροντιστήριο ή με καθηγητή στο σπίτι,

σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό  Eurosuccess.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε 

στα γραφεία της ΕΒΔΟΜΗΣ για να κατοχυρώσετε  την προσφορά!

Τα δώρα δεν σταματούν εδώ

αφού μπαίνοντας στην οικογένεια της EUROSUCCESS,  

ο εκπαιδευτικός οργανισμός προσφέρει στους γονείς των σπου-

δαστών δωρεάν μαθήματα Αγγλικών.

ΤΗΛ. 210-8959004 - 6937 153054

H παρουσίαση ενός βιβλίου είναι πάντα ένα γεγονός. Ενα

γεγονός για τον συγγραφέα και ιδιαίτερα αν είναι “πρωτά-

ρης”, όπως η Ιφιγένεια Αμοργιανού. Είναι το λογοτεχνικό

παιδί της.

Είναι γεγονός για τον εκδότη γιατί είναι εκείνος που θα

βάλει τη δεξιοτεχνία του για την καλή εμφάνιση του βι-

βλίου, την εύκολη ανάγνωση και την αρτιότητά του.

Είναι γεγονός όμως και για την πόλη που γίνεται. Γιατί

“κάθε βιβλίο είναι ένα παράθυρο στον κόσμο”.
Ετσι λοιπόν η Βούλα το περασμένο Σάββατο 15/6, στην

Πνευματική της Εστία, υποδέχθηκε ένα νέο βιβλίο με την

παρουσίαση  των εκδόσεων “Σκαραβαίος”, “Ο Κηπουρός”
της Ιφιγένειας Αμοργιανού.

Η εκδήλωση συνδυάστηκε μάλιστα με παράλληλη έκθεση

κεραμικών του Τμήματος εκμάθησης του ΟΑΠΠΑ (νομικού

προσώπου του Δήμου 3Β).

Στο πάνελ ο Κώστας Βενετσά-

νος (ιδρυτής των εκδόσεων

Σκαραβαίος), η συγγραφέας

Ιφιγένεια Αμοργιανού και η

ηθοποιός Αννα Δημητράτου.

Εκεί κοντά στο πιάνο η

Πέννυ Μπινιάρη.

Οι ομιλίες διανθίζονταν από

τα μουσικά κομμάτια του Μ.

Χατζιδάκι και η ανάγνωση

της ηθοποιού έδινε σκηνο-

θετική ατμόσφαιρα.

Η βραδιά κύλησε γλυκά.

Στο κλείσιμο η πιανίστα

“κυκλώθηκε” από ακροατές

που σιγοτραγούδησαν με τη μουσική της συνοδεία.

Η υπεύθυνη των εκδόσεων Σκαραβαίος, Αννα Βενετσάνου,

ευχαρίστησε όλους τους παράγοντες γι’ αυτή την όμορφη

βραδιά, καθώς και τον πρόεδρο του ΟΑΠΠΑ Γιάννη Νιτε-

ρόπουλο για την παραχώρηση της αίθουσας.

Το βιβλίο είναι ένα ευχάριστο ανάγνωσμα, που ο έρωτας,

το πάθος και ο πόνος συμπλέκονται...

Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο “Ιδρεία” Σωκράτους και Πα-

πάγου στη Βούλα.

Εκδόσεις Σκαραβαίος, τηλ. 210 8959.004

Παρουσίαση του βιβλίου “Ο Κηπουρός” από τις εκδόσεις “Σκαραβαίος”

H δασκάλα της κεραμικής τέχνης Αννα Αστρά με τον Γ. Νιτερόπουλο.

Αποψη της εκδήλωσης και της έκθεσης κεραμικών.

H Ιφιγένεια Αμοργιανού υπογράφει τα βιβλία της.

Πραγματοποιήθηκε το διε-

θνές διήμερο Συνέδριο, στα

Καλύβια, με θέμα “την κατα-

πολέμηση των πολιτικών λι-

τότητας μέσα από την

ανασυγκρότηση του Συνδι-

καλιστικού Κινήματος, από

τα κάτω”, σύμφωνα με όσα

είχαν προαναγγελθεί και στο

προηγούμενο φύλλο της

“7ης”, από τους συνδιοργα-

νωτές: Διεθνές Ινστιτούτο

Εργασίας, το Πανεπιστήμιου

του Γκρίνουιτς και το The

press project.

Η πρώτη ημέρα του Συνε-

δρίου πραγματοποιήθηκε

στο χώρο της ΕΡΤ - μετά τα

έκτακτα γεγονότα του κλει-

σίματός της - για συμπαρά-

σταση προς τους

εργαζόμενους και λόγω του

συμβολισμού “εν τοις πράγ-

μασι”, του αντικειμένου του

Συνεδρίου.

Συνεχίστηκε τη δεύτερη

ημέρα στο αμφιθέατρο του

Δημαρχείου Σαρωνικού στα

Καλύβια, όπου μίλησε ο

πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

Αλέξης Τσίπρας, ενώπιον

μιας κατάμεστης αίθουσας

από ένα ενθουσιώδες πλή-

θος ενεργών πολιτών εργα-

ζομένων και ανέργων...

Διακρίναμε επίσης τους

βουλευτές Γ. Πάντζα και

Αλ. Μητρόπουλο.

Ο Αλέξης Τσίπρας  έκανε

ιδιαίτερη αναφορά στην

ΕΡΤ, στην ΠΝΠ, στην από-

φαση του ΣτΕ, αλλά κυρίως

στην αυθόρμητη συμπαρά-

σταση του κόσμου στους

εργαζόμενους της ΕΡΤ.

Αυτό δηλαδή που ήταν και

το ζητούμενο στο Συνέδριο

“ανασυγκρότηση του Συνδι-
καλιστικού Κινήματος από
τα κάτω”. Από τη λαϊκή

βάση των εργαζομένων κι

όχι από τους κομματικούς

“εργατοπατέρες”.

Διεθνές Συνέδριο στα Καλύβια για την ανασυγκρότηση

του συνδικαλιστικού κινήματος

Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να λειτουργήσει άμεσα 

η δημόσια ραδιο-τηλεόραση
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«Φιλουμένα Μαρτουράνο»
θεατρική παράσταση στη Βούλα, Βάρη

To θεατρικό έργο “Φιλουμένα Μαρτουρανο” του |Εν-

τουάρντο ντε Φιλίππο, ανεβάζει ο Οργανισμός Αθλητι-

σμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου 3B, με

το τμήμα της εθελοντικής θεατρικής του ομάδας. 

Το έργο παίζεται:

Σάββατο 22, Κυριακή 23 και Τετάρτη 26 Ιουνίου, στις

8μ.μ. στην αίθουσα Ιωνία δίπλα από το Δημαρχείο στη

Βούλα, (Κ. Καραμανλή).

Σάββατο 29, Κυριακή 30 Ιουνίκου, 8μ.μ. στο Θέατρο του

Δημοτικού Σχολείου Βάρης (Αττιδος 7).

Η είσοδος είναι ελεύθερη
Οποιος θέλει μπορεί να προσφέρει τρόφιμα ή ότι άλλο

επιθυμεί για το ΚΑΑΠΑΑ (ΠΙΚΠΑ) Βούλας, τα χωριά SOS

και τους συνδημότες που έχουν ανάγκη.

Στο έργο παίζουν: Βασίλης Αποστολίδης, Αννα Αστρά,

Ιωάννης Καλαντζής, Νανά Καραγιάν, Ελσα Κυπραίου, Κα-

τερίνα Κωνσταντίνου, Μάκης Μπιλιώνης, Θωμάς Νώτης,

Θεόδωρος Πανουριάς, Ελενα Πάσχου, Αφροδίτη Σινανί-

δου, Νίκος Σπυρόπουλος και Μιχάλης Χατζηστεφάνου.

Σκηνοθεσία: Μενέλαου Ντάφου

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου,

στο Τεχνολογικό πάρκο

Λαυρίου, γιορτάστε το καλο-

καίρι με τους Daddys Work

Blues Band.
Αυθεντικά επιλεγμένα κομ-

μάτια από μια εξαιρετικά

δεμένη μπάντα που προ-

σεγγίζει με τον δικό της

βιωματικό τρόπο το blues.

Θανάσης Γκιόκας: κιθάρα,

Δημήτρης Δουλγερίδης: κι-

θάρα-φωνή,

Στάθης Ανέστης: μπάσο,

Ευθύμιος Πολύζος: τύμ-

πανα

Γιάννης Παχύδης:  φυσαρ-

μόνικα

Οι Daddy’s Work Blues

Band είναι μια blues- rock

μπάντα με έδρα τα Δυτικά

Προάστια της Αθήνας

(πέρα από το ποτάμι). Το

αρχικό της όνομα ήταν

Bluesburger (1993), με αρ-

κετές εμφανίσεις σε μουσι-

κές σκηνές της Αθήνας

αλλά και της επαρχίας.

Από το 2009 ως Daddy’s

Work Blues Band συνεχί-

ζουν τη διαδρομή τους σε

διάφορα μουσικά στέκια

και φεστιβάλ. (Half Note

Jazz Club, Life jazzy bar,

Rockwood, Stage25,  Bad-

minton Theater, 7th TRIPo-

lis Rock Festival, Crescent

Blues Festival κ.ά.)

Το όνομά της η μπάντα το

πήρε από ένα τραγούδι των

Blues Wire.

“DADDY’S WORK BLUES

BAND: Είναι μεγάλη υπό-

θεση να γνωρίζεις ότι το

blues είναι αυτό ακριβώς

που νιώθεις και δεν είναι

ανάγκη να μπαίνεις σε «κα-

λούπια»… και οι Daddies

ακολουθούν την καρδιά

τους, γι αυτό είναι αυθεντι-

κοί.

Είσοδος Ελεύθερη
Την συναυλία προσφέρει η

Lamda laboratories

Τριήμερη γιορτή στα Σπάτα
Γιορτάζουν οι πολιούχοι Απόστολοι

Πέτρος και Παύλος

Εορταστικό τριήμερο ετοιμάζει ο οργανισμός του Δήμου

Σπάτων - Αρτέμιδος “Ο Ξενοφών”, για να τιμήσει τους πο-

λιούχους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο.

Ετσι την Τετάρτη 26 Ιουνίου 8.30μ.μ. θα δοθεί συναυλία

χορωδίας “Η Μελωδική Κιβωτός” στο Πνευματικό Κέντρο

Σπάτων “Χρ. Μπέκας” (Στ. Μπέκα 7 Σπάτα).

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 8.30μ.μ. έχει συναυλία η χορωδία

του Οργανισμού “Ο Ξενοφών” επίσης στο Πνευματικό Κέν-

τρο Σπάτων.

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου ώρα 10 το πρωί γίνεται η εκκί-

νηση του Ποδηλατόδρομου του στιφάδου σε συνεργασία

με τον Ορειβατικό Σύλλογο. Η εκκίνηση γίνεται στο Γυ-

μνάσιο Σπάτων με τερματισμό στα “Φαγιά”. Στις 7μ.μ. έχει

πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό και στις 8.30 λαμπαδη-

δρομία από τον ναό Αγ. Αποστόλων στο χώρο “Φαγιά” με

το παραδοσιακό άναμμα της φωτιάς στα καζάνια.

Το Σάββατο μετά τον όρθρο και την πανηγυρική λειτουρ-

γία, θα γίνει στις 7μ.μ. φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας πα-

λαιμάχων Αήττητου στο Δημοτικό Στάδιο Σπάτων και στις

9μ.μ. το Λύκειο Ελληνίδων θα παρουσιάσει παραδοσια-

κούς χορούς στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων.

Μια διαφορετική συναυλία με τον

Κρητικό ερμηνευτή  Ηλία Παλιουδάκη

διοργανώνουν ο Δήμος Γλυφάδας και

η Ένωση Κρητών Γλυφάδας «Η

Κρήτη» την Τετάρτη 26 Ιουνίου, στις

21.00 στην 3η μαρίνα Γλυφάδας. 

Στόχος της συναυλίας είναι η συγ-

κέντρωση φαρμάκων και τροφίμων

μακράς διάρκειας για την ενίσχυση

του έργου του Κοινωνικού Φαρμα-

κείου και του Κοινωνικού Παντοπω-

λείου του Δήμου μας.  

Αντί εισιτηρίου όσοι θέλουν να πα-

ρακολουθήσουν τη συναυλία θα πρέ-

πει να φέρουν φάρμακα και τρόφιμα

μακράς διάρκειας τα οποία θα διατε-

θούν από το Κοινωνικό Φαρμακείο

και Κοινωνικό Παντοπωλείο του

Δήμου σε συμπολίτες μας που δοκι-

μάζονται κι αδυνατούν να ανταποκρι-

θούν στις καθημερινές ανάγκες. 

Τα τρόφιμα και τα φάρμακα θα πρέπει

να είναι σε ξεχωριστές σακούλες και

θα συγκεντρώνονται την ίδια μέρα

στην είσοδο του χώρου της συναυ-

λίας. 

Κρητική συναυλία στη Γλυφάδα

Οι Daddys Work Blues Band 

στο Τεχνολογικό πάρκο Λαυρίου

Έκθεση Ζωγραφικής Ενηλίκων

του N.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Το N.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», σας προσκαλεί στα εγκαίνια

της έκθεσης ζωγραφικής του Τμήματος Ενηλίκων, το Σάβ-

βατο 22 Ιουνίου και ώρα 7.00 μ.μ., που θα πραγματοποι-

ηθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου.

Οι σπουδαστές του Τμήματος, που θα εκθέσουν για δεύ-

τερη φορά τα έργα τους στο κοινό, διδάχτηκαν κατά τη

διάρκεια της χρονιάς, σχέδιο εκ του φυσικού με κάρ-

βουνο και μολύβι, σε φυσικό και τεχνητό φωτισμό.  

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 30 Ιουνίου και θα είναι ανοι-

χτή: Δευτέρα με Κυριακή 5.30 μ.μ. έως 8.30 μ.μ.

«Το ιερόν στη μελωδία

του χρώματος»
Παμμεσογειακό πολιτιστικό πολύπτυχο αφιερωμένο

στον κορυφαίο ζωγράφο του 18ου αιώνα Γεώργιο Μάρ-

κου τον Αργείο, διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέ-

χνης, με την αιγίδα των δημάρχων της Μεσογαίας

Αττικής (Παιανίας Δ. Δάβαρη, Κρωπίας Δ. Κιούση, Μαρ-

κοπούλου Σωτ. Μεθενίτη και Σαρωνικού Π. Φιλίππου) και

διακεκριμένων εκπροσώπων της επιστήμης και των γραμ-

μάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το πρόγραμμα,

που θα εγκαινιασθεί τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013 το

βράδυ, περιλαμβάνει:

Έκθεση-φωτογραφικό οδοιπορικό της ζωγράφου Αμα-

λίας στα ναϊκά μνημεία των Μεσογείων, όπου εργάσθηκε

ο Μάρκου, με τίτλο «Το ιερόν στη μελωδία του χρώμα-
τος» και έκθεση έντυπων, χειρόγραφων, φωτογραφικών

και άλλων ντοκουμέντων γύρω από την έκδοση «Γεώρ-
γιος Μάρκου ο Αργείος – Το μέγιστο της Αγιογραφίας
Σχολειό στο 18ο αιώνα». 

Στη διάρκεια της εσπερίδας o μελουργός και χοράρχης

Γιώργος Χατζηχρόνογλου θα εξαγγείλει τη φετινή διορ-

γάνωση του του 4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου «Βυζαντινός
Μουσικός Πολιτισμός» του Αμερικανικού Ιδρύματος Βυ-

ζαντινής Μουσικής & Υμνολογίας (ASBMH), που θα πραγ-

ματοποιηθεί τον προσεχή Οκτώβριο στην Παιανία και θα

προβληθεί το ντοκυμαντέρ «Κληρονομιά φωτός και δα-
κρύων» (Ένας σύγχρονος ποιητής ακολουθεί τα βήματα

των διεσπαρμένων Λιοπεσιωτών  του 17ου αιώνα…)
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Η ομάδα ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ διοργανώνει μια σειρά διαλέξεων

και ομιλιών. Μαθηματικοί, φυσικοί, ιστορικοί τέχνης, εικαστι-

κοί και συγγραφείς προσεγγίζουν, με απρόβλεπτο τρόπο,

τους δεσμούς και τις ποικίλες σχέσεις που συνδέουν τα μα-

θηματικά και, γενικότερα, την επιστήμη με την τέχνη και την

αφήγηση.

Οι συναντήσεις ξεκίνησαν τον Νοέμβριο και γίνονται κάθε

μήνα. Μετά τις διαλέξεις με ομιλητές, την εικαστικό Κατερίνα

Ζαχαροπούλου, την επιμελήτρια του ΕΜΣΤ Μαρίνα Τσέκου,

τον φυσικό και διευθυντή των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων

Κρήτης Στέφανο Τραχανά, τον μαθηματικό και συγγραφέα

Τεύκρο Μιχαηλίδη, τη συγγραφέα Σώτη Τριανταφύλλου,

τους μαθηματικούς Ηλία Ανδριανό και Σταυρούλα Παπανικο-

λάου, ακολουθεί η ομιλία του μαθηματικού Σωτήρη Συριό-

πουλου.

Η ομιλία θα  γίνει το Σάββατο 29 Ιουνίου στις 12.30 

H είσοδος είναι ελεύθερη

«Ένας Εχθρός του Λαού» 
Θεατρική παράσταση

Τον Ιούνιο ξεκινάει η περιοδεία  της παράστασης «Ένας εχ-
θρός του Λαού» του Ίψεν από τον καλλιτεχνικό οργανισμό

Μορφές Έκφρασης.  

Το έργο αποτελεί ένα από τα πιο επίκαιρα έργα της εποχής

μας, και έχει επιλεγεί από πολλούς μεγάλους θιάσους, σε

Ευρώπη και Αμερική καθώς εκφράζει την ανάγκη όλων μας

για την ανατροπή της παγκόσμιας κρίσης αξιών.

Η παράσταση παίζεται στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπού-

λου, το Σάββατο 22 Ιουνίου στις 21.00, διάρκεια 100’
Τιμές εισιτηρίων: 15€(γενική είσοδος), 12€ (ανέργων, πολυτέ-

κνων, συνταξιούχων, φοιτητικό, παιδικό), 10€ (προπώληση – εκ-

πτωτικό κουπόνι).

Τηλέφωνα: 2103464903, 2103464002, 2299020128

Προπώληση εισιτηρίων: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΕΠ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΛΑΖ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ

“Ο Καραγκιόζης στο Μαρκόπουλο”

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μαρκοπούλου, συνε-

χίζει τη διοργάνωση εκδηλώσεων, στα πλαίσια της Κυριακά-

τικης Πεζοδρόμησης, που

καθιέρωσε η αγάπη του κόσμου!

Το θεσμό θα εγκαινιάσει φέτος ο

Καραγκιόζης, αγαπημένος διαχρο-

νικός ήρωας όλων μας, σε μια μο-

ναδική παράσταση, που

επιμελήθηκε και θα παρουσιάσει το

«Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο Σκιών Μι-

χάλη Ταυλάτου», την Κυριακή 23

Ιουνίου και ώρα 9.00 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία Μαρκο-

πούλου.

Η εκδήλωση θα έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, για «ανακύ-

κλωση» αντικειμένων, ρούχων, βιβλίων κ.α., ανταλλάζοντάς

τα, με εκείνα που πραγματικά χρειαζόμαστε. Ακόμη, ένα

κουτί γάλα, ένα πακέτο μακαρόνια ή οποιαδήποτε άλλα συ-

σκευασμένα τρόφιμα, είναι ευπρόσδεκτα για την ενίσχυση

του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου!

«Αναμνήσεις - Δημιουργίες - Αποκτήματα» 
Έκθεση  του Γαβρίλου Μιχάλη

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου στις 7μ.μ.

εγκαινιάζεται η έκθεση με τίτλο «Ανα-

μνήσεις - Δημιουργίες – Αποκτήματα»

του Γαβρίλου Μιχάλη. Tην έκθεση πα-

ρουσιάζει ο Δήμος Σαρωνικού σε 4 χώ-

ρους στην κεντρική πλατεία και στο 1ο

Δημ. σχολείο στα Καλύβια Αττικής.

Μέσα από τα έργα 140 Ελλήνων και

ξένων καλλιτεχνών - προσωπικές και

άλλες δημιουργίες - εκφράζονται συ-

ναισθήματα, σχέσεις, τάσεις, απόψεις.

Τα έργα-αποκτήματα είναι η εξιστό-

ρηση μιας «ολόκληρης» ζωής μέσα

στη σύγχρονη τέχνη.

Η έκθεση στα Καλύβια θα διαρκέσει

από 28 Ιουνίου μέχρι 27 Ιουλίου και θα

είναι ανοιχτή Τρίτη - Παρασκευή 19:00

- 22:00, Σάββατο και Κυριακή 10:00 -

14:00 και 19:00 - 22:00.  

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ-ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ-

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ

ΣΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Στο μικρό και καταπράσινο νησάκι Αγκίστρι θα πραγματο-

ποιήσει εξόρμηση η “Εναλλακτική Δράση”, την Κυριακή

30 Ιουνίου. Στην εξόρμηση θα συμμετέχει και η ποδηλα-

τική ομάδα ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ. ΔΡΑΣΗ  που θα κάνει πο-

δηλασία στο νησί. Μπορούν να πάρουν μέρος  όσοι

ποδηλάτες επιθυμούν.

Το ραντεβού για όλους θα είναι  στις 7.30  το πρωϊ στο λι-

μάνι του Πειραιά, στην προβλήτα που φεύγουν τα πλοία

για Σαρωνικό. (Το πλοίο αναχωρεί στις 8πμ)  

Δηλώσεις συμμετοχής 

Γιαχανατζή Νελλη 2104538187 και 6955493480

Μαρία Κορομηλά 2108991145  και  6940308757                                

Εmail ena.drasi@gmail.com 

Έκθεση γλυπτών, φιλοτεχνημένων

από τους Arbit City Group, θα φιλοξε-

νηθεί στον Nαυτικό  Όμιλο Βουλιαγ-

μένης για δύο εβδομάδες. Τα

εγκαίνια της Έκθεσης πραγματοποι-

ήθηκαν την Πέμπτη 20/6.

Οι Arbit City Group είναι μια εικαστική

ομάδα αποτελούμενη από τους

Κρήνη Δημοπούλου, Δήμητρα Δημο-

πούλου, Νατάσα Ευσταθιάδη, Μα-

νώλη Δασκαλάκη-Λεμό και Γιάννη

Μουράβα, αποφοίτους της Ανωτάτης

Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας.

Σχηματίστηκαν το 2011 στην Αθήνα

και εστιάζουν, κυρίως, σε θέματα που

αφορούν το δημόσιο χώρο και το συλ-

λογικό ασυνείδητο.

Έχουν συμμετάσχει σε ομαδικές εκ-

θέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,

όπως το Πεδίο Δράσης Κόδρα το

2012 και τη 15η Μπιενάλε Μεσογείου

στη Θεσσαλονίκη το 2011 ενώ έχουν

πραγματοποιήσει και μια σειρά από

μόνιμες δημόσιες εικαστικές παρεμ-

βάσεις στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

στην Κομοτηνή, στον Αυλώνα και

στην Αθήνα.

Για το Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης

οι Arbit City Group δημιούργησαν μια

σειρά τεσσάρων επιζωγραφισμένων

γλυπτών μεγάλων διαστάσεων (2,5m

x 1,25m x 0,018m) που αφορούν προ-

σωπικότητες που συνέδεσαν το

όνομά τους με τη θάλασσα και τη ναυ-

τιλία. Είναι πορτρέτα συγγραφέων και

ποιητών όπως ο Joseph Conrad και ο

Αντρέας Εμπειρίκος στη λογική της

δημιουργίας προτύπων αναλόγων με

το κάθε πλαίσιο, χώρο και περίσταση

που υποστηρίζει η ομάδα.

Τα γλυπτά, τοποθετημένα στους υπαί-

θριους χώρους του Ομίλου, είναι διά-

τρητα, αφήνοντας το φως του ήλιου

στο Λαιμό Βουλιαγμένης να τα διαπε-

ράσει για να σχηματίσει τo πορτρέτο

μέσα από κηλίδες φωτός στη λογική

του ράστερ της φωτογραφίας.

Απροσδόκητοι συνδυασμοί πορτρέ-

των όπως αυτός του Ιουλίου Βερν με

τον Captain Haddock, ή του Ζακ Υβ

Κουστώ με τον Mitch Buccannon

πραγματώνουν συνειρμικές συγκρού-

σεις και αντιστίξεις με αναφορές στην

ιστορία της λογοτεχνίας και της ποπ

κουλτούρας με αφορμή τη θεματική

της θάλασσας που συνδέεται και

αφορά άμεσα το Ναυτικό Όμιλο Βου-

λιαγμένης.

Παράλληλα με τα γλυπτά θα εκτεθούν

στο εντευκτήριο του Ομίλου και ζω-

γραφικά έργα των μελών της ομάδας

που επίσης σχετίζονται με τη θεμα-

τική της θάλασσας και της ναυτιλίας.

Μαγεμένο Μουσικό Ταξίδι 
Συναυλία για μικρούς και μεγάλους

Ένα Μαγεμένο Μουσικό Ταξίδι μπορούν να απολαύσουν

μικροί  και μεγάλοι το Σάββατο 22 Ιουνίου , ώρα 6 μ.μ.,

στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138. 

Τη μουσική βραδιά διοργανώνει το Εθνικό Ωδείο και το

πρόγραμμα περιλαμβάνει τη γνωστή όπερα του Αμαντέ-

ους Μότσαρτ “Μαγεμένος Αυλός” καθώς και έργα των Αν-

τόνιο Βιβάλντι, Μανώλη Καλομοίρη, Περικλή Κούκου κ.ά.

Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα Μουσικά Σύνολα, η Παι-

δική Χορωδία και το Τμήμα Μελοδραματικής του Εθνικού

Ωδείου. 

«Dear Mr. Fantasy», Bombelli, πώς τα κατάφερες;

Έκθεση Γλυπτών από τους Arbit City Group 

στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης



6 ΣΕΛΙΔΑ - 22  ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΒΔΟΜΗ

Η αξία και η χρήση του

Ελεύθερου Λογισμικού 

στις μέρες μας

Εσπερίδα ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί στον αυτοδια-

χειριζόμενο χώρο του Κάμπινγκ Βούλας, την Σάββατο 29 Ιου-

νίου στις 7.30 μ.μ. με θέμα: την αξία και τη χρήση 

του Ελεύθερου Λογισμικού στις μέρες μας.

Το θέμα θα παρουσιάσουν μέλη της

"Ένωσης Χρηστών και Φίλων Linux Ελ-

λάδας-Hellenic Linux Users Group -

HEL.L.U.G.".

Σημαντικά σημεία της εσπερίδας είναι:

Μέρος Α

1. Παρουσίαση  της Ένωσης-Συλλόγου-Κοινότητας Hel.l.u.g. 

Ιστορικότητα - Κεντρικοί σκοποί - Δράσεις.

2. Παρουσίαση της φιλοσοφίας του Ελεύθερου Λογισμικού

(Συνοπτικό ιστορικό, Stallman, Torvald, GNU, Linux, κτλ)

3. Αναζήτηση Ελεύθερου Λογισμικού (διανομές, προγράμ-

ματα εφαρμογών)

4. Κοινότητες Ελεύθερου Λογισμικού και υποστήριξης

5. Οφέλη από την υιοθέτησή του  - πώς μπορούμε να το δο-

κιμάσουμε, ποιοι φορείς θα μπορούσαν να ωφεληθούν κτλ.)

Μέρος Β

• Πρακτική επίδειξη διανομής Ελεύθερου Λογισμικού και πε-

ριγραφή καθημερινής χρήσης.

Το  Κάμπινγκ βρίσκεται στη Βούλα (δίπλα από το ΠΙΚΠΑ). Η

εκδήλωση θα γίνει  στο κάτω κτήριο δίπλα στη παραλία.

www.voulacamp.blogspot.gr

Τον κίνδυνο να βρεθούν χωρίς ελληνικό πρό-

γραμμα αντιμετωπίζουν όσοι αναλάβουν τη

διεύθυνσή του οποιοσδήποτε φορέα αντικα-

ταστήσει την ΕΡΤ. Και επιπλέον κινδυνεύουν

να βρεθούν αντιμέτωποι με πολλές αγωγές.

Εκατοντάδες υπογραφές από δημιουργούς

οπτικοακουστικών έργων έχουν συγκεντρω-

θεί ήδη σε ένα κείμενο που άρχισε να κυκλο-

φορεί από τις πρώτες στιγμές που

ανακοινώθηκε το κλείσιμό της. Οι δημιουργοί

εκφράζουν την αντίθεσή τους στο κλείσιμο

της ΕΡΤ και δηλώνουν την πρόθεσή τους να

αποσύρουν τα έργα τους που βρίσκονται στο

αρχείο της ΕΡΤ και να τους επιστραφούν

πρωτότυπα και αντίγραφα.

Στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται δημι-

ουργοί από όλο το φάσμα παραγωγής όπως,

παραγωγοί, σκηνοθέτες του κινηματογράφου

και της τηλεόρασης, σεναριογράφοι, τεχνικοί,

ραδιοφωνικοί παραγωγοί, ηθοποιοί, τραγου-

διστές και κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων

μεγάλων δημιουργών (Ρασούλη, Απ. Καλ-

δάρα, Μανθούλη, Καβουκίδη και πολλοί άλλοι

που οι υπογραφές μέχρι στιγμής υπερβαίνουν

τις 300).

Στο κείμενο, που κυκλοφορεί ήδη και στο

εξωτερικό επιζητώντας την υποστήριξη και

ξένων δημιουργών γράφουν μεταξύ άλλων:

«Εμείς, οι δημιουργοί οπτικοακουστικών

έργων (παραγωγοί, σκηνοθέτες, σεναριογρά-

φοι, συνθέτες, ηθοποιοί και όσοι άλλοι κατέ-

χουν πνευματικά δικαιώματα) και τα έργα μας

βρίσκονται στα αρχεία της ΕΡΤ

Απαγορεύουμε σε οποιοδήποτε φορέα δια-

δεχθεί την ΕΡΤ την μετάδοση των έργων μας.

Απαιτούμε την άμεση επιστροφή πρωτότυπων

και αντιγράφων.

Θα διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο σε

Ελλάδα και εξωτερικό την υλοποίηση των πα-

ραπάνω αποφάσεων.

Καλούμε τους συναδέλφους σε όλο τον

κόσμο να πράξουν το ίδιο και να μποϋκοτά-

ρουν οποιοδήποτε τερατούργημα δημιουργη-

θεί στα ερείπια της ΕΡΤ.

Η απαγόρευση θα αρθεί μόνο σε περίπτωση

που ακυρωθεί το προεδρικό διάταγμα διάλυ-

σης της ΕΡΤ ΑΕ (Επικοινωνία: 6973342113,

apiros@otenet.gr)».

“ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΤ; ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ!”
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

Η Αντιπεριφερειάρχης

Ανατολικής Αττικής Χρυ-

σάνθη Κισκήρα, μας ενη-

μερώνει για την έναρξη

του προγράμματος κατα-

πολέμησης κουνουπιών

ανά Δήμο που έχει ήδη ξε-

κινήσει.

Η Διεύθυνση Υγειονομι-

κού Ελέγχου και Περιβαλ-

λοντικής Υγιεινής της

Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής, στα

πλαίσια των αρμοδιοτή-

των της την Πέμπτη 20.06

ξεκίνησε εφαρμογές κα-

ταπολέμησης κουνουπιών

από εδάφους και την

Τρίτη 25.06 θα προχωρή-

σει από αέρος στις περια-

στικές περιοχές των

Δήμων Π. Ε. Ανατολικής

Αττικής σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα από το δια-

γωνισμό για τις περιοχές

ψεκασμού. 

Κατά την εφαρμογή θα

ψεκαστούν σημεία

(εστίες) που θα εντοπι-

στούν και δεν περιλαμβά-

νονται στο πρόγραμμα. 

Σημειώνουμε παραπλεύ-

ρως καλυπτόμενες περιο-

χές εφαρμογής

ψεκασμών από εδάφους

σύμφωνα με το διαγωνι-

σμό (εκτός αυτών που

τυχόν εντοπιστούν)

Καταπολέμηση κουνουπιών ανά Δήμο από

την Αντιπεριφέρεια Ανατ. Αττικής
Περιαστικές περιοχές εφαρμογής

ψεκασμών προνυμφοκτονίας

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Δ.Κ. ΒΑΡΗΣ: 

1) ρέμα Βάρης (υπόγειος αγωγός ομβρίων υδάτων στη Λ. Αθη-

νών – Σουνίου), 2) στάσιμα νερά (γέφυρα γηπέδου).

Δ.Κ. ΒΟΥΛΑΣ: 

1) κανάλι πλησίον Β΄ πλαζ Βούλας, 

2) κανάλι ομβρίων υδάτων (ελεύθ. παραλίας προ Δημαρχείου),

3) λίμνη νησίδας παραλιακής Λεωφόρου (ύψος ΠΙΚΠΑ). 

Δ.Κ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: 

1) περιοχή Καβούρι – καντίνες (δεξαμενή λημμάτων),

2) περιοχή Νηρηίδες (δεξαμενή πυρόσβεσης), 

3) Λόφος ΛΟΚ (δεξαμενή πυρόσβεσης), 

4) επί της οδού Διός (δεξαμενή πυρόσβεσης), 

5) επί της οδού Μαυρολέοντος (δεξαμενή πυρόσβεσης), 

6) επί της οδού Αύρας (τρεις (03) δεξαμενές πυρόσβεσης).

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ: 

1) οδός Λομβάρδας (γεφυράκι), 2) ρέμα Παπαγιαννοπούλου έως

θάλασσα, 3) κανάλι στην παραλία της Λομβάρδας.

ΚΙΤΣΙ:  ρέμα οδού Παπαγιαννοπούλου (θερμοκήπια Φλεριανού),

ρέμα Οδού Αθηνάς και ρέμα οδού Φλεριανού.

ΚΟΡΩΠΙ:  1) θέση γήπεδο Παπασιδέρη

ΚΑΡΕΛΛΑΣ:  ρέμα οδού Μεταξά,  αγωγός επί της Λ. Μαρκοπούλου.  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ: 

1) ρέμα Κυπριανού, 4) ρέμα περιφερειακού Λαυρίου,

2) ρέμα Λεγραινών, 5) συλλογές υδάτων στη Δ.Ε.Η.

3) ρέμα οικισμού Ποντίων, 6) περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου

7) ρέμα περιοχή Κομομπίλι (ανάμεσα 3ο Δημοτικό Σχολείο & Τε-

χνικό Λύκειο),   8) ρέμα οξυγόνο.

Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ: 

1) ρέμα Βαλμέσας, 5) γέφυρα Αγ. Σεραφείμ, 

2) ρέμα Ελαιοχωρίου, 6) γέφυρα Οβριοκάστρου, 

3) ρέμα Αγίας Τριάδας, 7) ρέμα Αμάχειρης, 

4) ρέμα Σιδηρ/κού σταθμού, 8) ρέμα κεντρικό, 

9) ρέμα 2, 10) ρέμα Κερατέας Κουβαρά.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 

1) κανάλι από ΜΑΡΚΟ προς θέση Ντάγλα,  2) κανάλι οδού Ευαγ-

γελιστρίας (Κέντρο Υγείας),  3) ρέμα Αγίου Γεωργίου (Αμαξοστά-

σιο),  4) κανάλι παράλληλα με Λ. Σουνίου, 5) λιμνάζοντα ύδατα

στη θέση Πούσι Μπάρτζη (πυροσβεστική), 6) κανάλι οδού Μυρι-

νούντος, 7) κανάλι στη θέση Παναγιά Βαραμπά, 8) ρέμα στη

θέση Βρύση Βραυρώνος, 9) ρέμα στη θέση Πρασιές (Αγ. Μα-

ρίνα), 10) κανάλι στη θέση Βούρλιζα, 11) κανάλι επι της Λ. Γρέ-

γου, 12) κανάλι στη θέση Πύργος Βραυρώνος. 13) λιμνάζοντα

ύδατα στην περιοχή Βουρλέζα, πλησίον κατοικιών ΑΒΑΞ, 14)

στάσιμα νερά σε ημιυπόγειο οδού Ευαγγελιστρίας (Κέντρο

Υγείας), 15) κανάλι ομβρίων υδάτων, Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο.

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ: 

1) βάλτοι στη θέση Πρασιές – Αγ. Μαρίνα.

2) ρέμα Χιλίστρας (κάτω από γέφυρα στην οδό Αυλακίου).

Tην Τρίτη στις 25/06/2013

συμπληρώνουμε μαζί τις φο-

ρολογικές δηλώσεις μας.

Υπολογίζουμε τον φόρο που

προκύπτει και εξετάζουμε

τρόπους μείωσής του.

Απαντάμε στο ερώτημα του

τι συμβαίνει εάν δεν πληρώ-

σουμε ή δεν υποβάλλουμε

φορ.δήλωση?

Συζητάμε για τα αναγκα-

στικά μέτρα είσπραξης και

την ρύθμιση ληξιπροθέσμων

χρεών επίσης για οποιοδή-

ποτε άλλο ερώτημα σας!

Σας περιμένουμε στον αυτο-

διαχειριζόμενο χώρο του

Πρ. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ,

στο κάτω κτίριο της πλαζ

στις 19.30.

Η πρόσκληση αυτή απευθύ-

νεται σε μισθωτούς/συνταξι-

ούχους και κυρίως σε όσους

ανήκουν σε ευπαθείς

κοιν.ομάδες (άνεργοι, χαμη-

λόμισθοι, πολύτεκνοι κτλ.)

και στους εθελοντές των

Κοινωνικών Ιατρείων.

Δεν θα συμπληρώνονται

Δηλώσεις επιτηδευματιών

και Ε9.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει

να προσκομίσουν μαζί τους:

Αντίγραφο περσινής φορ.δή-

λωσης. Βεβαιώσεις αποδο-

χών / συντάξεων.

Φωτοτυπίες των δικαιολογη-

τικών δαπανών αθροισμένες

κατά κατηγορία  - (Ιατρικά-

Ενοίκιο - Δίδακτρα- Δω-

ρεές), Κωδικούς Taxisnet.

Το ποσό των αποδείξεων οι-

κογενειακών δαπανών υπο-

λογισμένο .

Φωτοτυπίες των λογαρια-

σμών της ΔΕΗ για τους

αριθμούς παροχής ρεύματος

των δηλούμενων ακινήτων.

ΑΜΚΑ προστατευόμενων

τέκνων. Μολύβι και γόμα.

Το σεμινάριο συνδιοργανώ-

νεται από τους Eθελοντές

του Κάμπινγκ και την Πρω-

τοβουλία Πολιτών 3Β.

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να  επικοινωνούν με

την  Ρένα Αλεξούδη,

εθελόντρια του Δικτύου

στο τηλ. 6945468303 

Συμπληρώνουμε μαζί φορολογικές δηλώσεις

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ολοκληρώνεται ο πρώτος

κύκλος σεμιναρίων εναλλα-

κτικής θεώρησης της ιστο-

ρίας που διήρκεσαν 3 μήνες,

και η “Εναλλακτική Δράση”

οργανώνει την τελική εκδή-

λωση,   την Τρίτη 25 Ιουνίου

8μμ στο Κάμπινγκ της Βού-

λας, στην οποία  θα δοθεί η

ευκαιρία να συζητήσουν την

εμπειρία των σεμιναρίων

που έγιναν και να σχεδιά-

σουν τον επόμενο κύκλο

που θα αφορά τη ρωμαϊκή

και βυζαντινή ιστορία.

Η εκδήλωση γίνεται μέσα

στο χώρο του πρ. κάμπινγκ

(δίπλα από το ΠΙΚΠΑ) κοντά

στην παραλία.
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Το 5ο Δημοτικό σχολείο και το 5ο Νη-

πιαγωγείο που ιδρύθηκαν στα «χαρ-

τιά» το 2007, βρήκαν επιτέλους στέγη

με ενέργειες της δημοτικής αρχής

Κρωπίας και την έγκριση της Διεύθυν-

σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Ανα-

τολικής Αττικής. Το 5ο Δ.Σ και

Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει  σε

ενοικιαζόμενο ολοκαίνουργιο κτίριο

στο Ο.Τ που περικλείεται από τις

οδούς Αφροδίτης, Δ.Κατσίκη, Κ.Δ.

Θεοδοσίου, Χ.Ε.Ντούνη στην περιοχή

βόρεια και ανατολικά της Οδού Αττι-

κής.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του, τον

Σεπτέμβριο του 2013, πρέπει να κα-

θοριστούν τα γεωγραφικά όρια των

δημοτικών σχολείων 3ου και 5ου και

μερικώς, σε ένα τμήμα μεταξύ του

2ου και 3ου. 

Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, σε

συμφωνία με τους Διευθυντές,  είναι

τα όρια μεταξύ 1ου, 2ου και 4ου

Δημ.Σχ. να παραμείνουν σταθερά

όπως ίσχυαν προγενέστερα για να

μην υπάρξει αναστάτωση, χωρίς

λόγο, σε μαθητές και γονείς. Τα όρια

του 3ου και του 1ου Δ.Σχ. να παρα-

μείνουν όπως είχαν διακανονιστεί τα

προηγούμενα χρόνια. Έτσι μεταβολή

θα υπάρξει μεταξύ των Δ.Σ, 3ου και

5ου και σε ένα πολύ μικρό τμήμα με-

ταξύ 2ου και 3ου.

Η Δημοτική αρχή λαμβάνοντας υπόψη

ότι πολλά παιδιά από την έναρξη της

φοίτησής τους στα νηπιαγωγεία βρέ-

θηκαν σε άλλα σχολεία από αυτά που

ήταν κοντά στον τόπο διαμονής τους

διατυπώνει την πολιτική της βούληση

για να μη δημιουργηθεί ψυχολογικό

πρόβλημα στα παιδιά και επιπλέον

κοινωνική αναστάτωση στους γονείς,

ως εξής : όσα παιδιά βρίσκονται σε γε-

ωγραφικά όρια άλλων σχολείων από

αυτό που φοιτούν, για λόγους μη

δικής τους υπαιτιότητας, να παραμεί-

νουν εκεί που φοιτούν, εφόσον φυ-

σικά το επιθυμούν. Η πρόταση της

Δημοτικής Αρχής δεν αντιβαίνει την

παιδαγωγική ηθική και είναι η πλέον

κατάλληλη.

Ανοικτή 

Ευχαριστήρια Επιστολή 

του Δημάρχου Μαρκοπούλου

Σωτήρη Μεθενίτη

Αγαπητοί Συμπολίτες!

Θέλω να εκφράσω μέσα από την καρδιά μου ένα με-

γάλο ευχαριστώ, για όλη αυτή την αγάπη που εισέ-

πραξα από εσάς, μέσω μηνυμάτων και

τηλεφωνημάτων συμπαράστασης, κατά τη διάρκεια

της δεύτερης προ-

γραμματισμένης

επέμβασής μου στο

στομάχι, στην

οποία υποβλήθηκα

την Δευτέρα, 17

Ιουνίου 2013, στο

Σισμανόγλειο Νο-

σοκομείο. 

Το ενδιαφέρον σας

με συγκίνησε και

μου έδωσε ακόμα

περισσότερη δύναμη, προκειμένου να αναρρώσω

γρήγορα και σύντομα να γυρίσω πίσω στην καθημε-

ρινότητα και τις υποχρεώσεις μου. Εάν όλα κυλή-

σουν ομαλά, πιστεύω ότι την ερχόμενη Τρίτη, θα

μπορέσω να αναλάβω και πάλι τα καθήκοντά μου! 

Ευχαριστώ ακόμη θερμά, το ιατρικό και νοσηλευτικό

προσωπικό του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου και ιδι-

αίτερα τον Διευθυντή της Α’ Χειρουργικής Κλινικής,

κο Νίκο Οικονόμου, που χάρη στην άψογη δουλειά

τους, το χειρουργείο στέφθηκε με επιτυχία. 

Με ιδιαίτερη αγάπη, ευχαριστίες και εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ 5ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ & 

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ!
Πρόταση της Δημοτικής Αρχής  όσον αφορά τα γεωγραφικά όρια, 

να μη γίνουν αλλαγές  που θα επηρεάσουν ψυχολογικά τα παιδιά

O Δήμος Μαρκοπούλου, ενημε-

ρώνει τους δημότες του, που

οφείλουν πάνω από 293 ευρώ,  να

καταβάλουν τις οφειλές τους   η

να τις ρυθμίσουν.

Το κάλεσμα έγινε μετά την υπο-

χρέωση που επέβαλε προς όλους

τους Δήμους της Ελλάδας, το

Υπουργείου Οικονομικών βάσει

των δεσμεύσεων που έχει ψηφί-

σει με τον μνημονιακό νόμο.

Σε διαφορετική περίπτωση η

οφειλή τους θα πάει στην Εφορία

για τα περαιτέρω...

Γράφει μεταξύ άλλων η επιστολή:

Στα πλαίσια εφαρμογής των Μνημο-

νιακών Δεσμεύσεων της Κυβέρνησης

και κατόπιν ρητής έγγραφης εντολής

από το Υπουργείο Οικονομικών προς

όλους τους Δήμους της Ελλάδας,

είναι υποχρέωσή μας, να καλέσουμε

όλους τους συνδημότες μας, που

οφείλουν προς τον Δήμο Μαρκοπού-

λου, περισσότερα από διακόσια ενε-

νήντα τρία (293) Ευρώ, να

καταβάλουν ή να ρυθμίσουν άμεσα

τις σχετικές οφειλές. 

Σε διαφορετική περίπτωση, ο σχετι-

κός Μνημονιακός Νόμος προβλέπει,

ότι ο Δήμος Μαρκοπούλου είναι υπο-

χρεωμένος, να προχωρήσει σε βεβαί-

ωση της οφειλής τους στην Δ.Ο.Υ.

(Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία) Κο-

ρωπίου, με αποτέλεσμα να δεσμευτεί

η φορολογική ενημερότητά τους! 

Για να μη συμβεί αυτό, παρακαλούμε

θερμά τους δημότες, να προσέλθουν

έγκαιρα στις οικονομικές υπηρεσίες

του Δήμου, για την άμεση ρύθμιση

ή/και εξόφληση των οφειλών τους,

αφού πρώτα, αναζητήσουν πληροφο-

ρίες στο 22990-20111. 

ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

καλεί η ΠΟΕ - ΟΤΑ στην ΑΘΗΝΑ
Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Δήμων καλεί σε πανελ-

λαδικό συλλαλητήριο, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι: «Η απόφαση του πρω-
θυπουργού με την ανοχή και των άλλων δύο κυβερνητικών συνεταίρων του
για τον «ξαφνικό» θάνατο της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.) είναι
μόνο η αφετηρία. Προγραμματίζουν το κλείσιμο δεκάδων οργανισμών του
Δημοσίου, αλλά και Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. με αποτέλεσμα χιλιάδες
εργαζόμενοι στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να οδηγηθούν στην
ανεργία και οι πολίτες να στερηθούν βασικών Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Είναι ξεκάθαρη πλέον η πολιτική τους, όπως  και το τι Ελλάδα θέλουν. Τόσο
η συγκυβέρνηση όσο και η τρόικα επιβάλουν συνθήκες απόλυτης φτώχειας,
εξαθλίωσης και ανεργίας με αποφάσεις άκρως αυταρχικές και τρομοκρατών-
τας τους εργαζομένους, τους συνταξιούχους και όλη την Ελληνική κοινωνία.
Θέλουν να φοβίσουν τον Ελληνικό Λαό, γιατί μόνο ο φόβος και η βία δια-
σφαλίζουν την υποταγή των πολιτών στο νέο μνημονιακό καθεστώς που κα-
ταβαραθρώνει το βιοτικό επίπεδο εκατομμυρίων Ελλήνων και καταστρέφει
εκατομμύρια ζωές. Οι «μαύρες» τηλεοπτικές οθόνες που σόκαραν τον λαό
μας όταν η κυβέρνηση διέταξε να κοπεί το σήμα της Ε.Ρ.Τ. συμβολίζουν το
μέλλον των Ελλήνων και της Δημοκρατίας στη χώρα μας.
Γι’ αυτό διοργανώνουμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑ-
ΛΗΤΗΡΙΟ όλων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με σύνθημα
“ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ”».

Σάββατο 29 Ιουνίου, στις 11.30 το πρωί στην Πλατεία Καραϊσκάκη-Αθήνα και

στην πορεία στην Πλατεία Συντάγματος.

O Δήμος Μαρκοπούλου καλεί τους μικροοφειλέτες

να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν οφειλές τους
Στα πλαίσια εντολής του Υπουργείου Οικονομικών

Υπεύθυνος περιβάλλοντος για τη

Βουλιαγμένη ο Παν. Σκουζής

Αρμοδιότητες σε θέματα περιβάλλοντος ανατέθηκαν,

με απόφαση του Δημάρχου Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγμένης, Σπύρου Πανά, στον Δημοτικό Σύμβουλο,

Παναγιώτη Σκουζή.

Ειδικότερα, ο Παναγιώτης  Σκουζής ανέλαβε την επο-

πτεία και το συντονι-

σμό των δράσεων για

την αναβάθμιση του

περιβάλλοντος και την

εφαρμογή των ρυθμί-

σεων που αφορούν τις

προστατευόμενες πε-

ριοχές στη γεωγρα-

φική περιοχή της Δ.Ε.

Βουλιαγμένης. 

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να συμβάλει

στην καλύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου της Δι-

εύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου και

στην προσπάθεια για προστασία της ποιότητας ζωής

των πολιτών. 
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Μετά την ΕΡΤ η Ελληνική 

Βιομηχανία Οπλων! και μετά 

τα Σχολεία!

Μετά την ΕΡΤ σειρά παίρνουν οι αμυντικές βιομηχανίες με

την τρόικα να κλείνει τα ΕΑΣ και την ΕΛΒΟ και η κυβέρ-

νηση να εκτελεί εντολές... 

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δίνεται το δι-

καίωμα στον κάθε Υπουργό να κλείνει όποια ΔΕΚΟ θέλει,

όποια ώρα θέλει!!

Μήπως το επόμενο κλείσμο πρέπει να ξεκινήσει από τη

Βουλή; Τι τους θέλουμε; για να προσκυνάνε την κάθε Μέρ-

κελ; Αύριο η χώρα δεν θα μπορεί να κατασκευάσει ούτε

σφαίρες για τα όπλα των στρατιωτών της και θα πρέπει

να κάνει … εισαγωγές για να αμυνθεί, ίσως από τον

...εχθρό της!!!

Τί μας είπε ο Σαμαράς στο Ναύπλιο;

«Η ΕΡΤ ήταν ακόμα η πιο παραλυμένη. Τον τελευταίο ενά-
μιση χρόνο βρίσκεται συνεχώς σε απεργία. Χρειάζεται απί-
στευτη υποκρισία για να υποστηρίζει κανείς ότι προσέφερε
δημόσια ενημέρωση η ΕΡΤ το τελευταίο διάστημα.
Ή ΕΡΤ ήταν η πιο αδιαφανής. Από πού να αρχίσει κανείς; 

-Από τα έξι λογιστήρια που υπήρχαν και δεν επικοινωνού-
σαν μεταξύ τους, κι ότι μπορεί να υπήρχαν τιμολόγια που
πληρώνονταν δύο και τρείς φορές; 
-Από το γεγονός ότι σε όλες τις αλλεπάλληλες απεργίες,
όλοι σχεδόν πληρώνονταν κανονικά, γιατί δήλωναν «προ-

σωπικό ασφαλείας»; 
-Από το γεγονός ότι κανείς δεν ήξερε ποιοι και πόσοι ακρι-
βώς δουλεύουν στην ΕΡΤ, γιατί οι συμβάσεις δεν βρί-
σκονταν πουθενά συγκεντρωμένες και δεν μπορούσαν να
ελεγχθούν; 
-Από το γεγονός ότι υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν
στην ΕΡΤ αλλά είχαν να πατήσουν χρόνια; (βλέπε Πιπιλή)
-Από το γεγονός ότι δίνονταν απίστευτα ποσά για «εξω-
τερικές παραγωγές», που μπορούσαν να ετοιμαστούν
μέσα στην ΕΡΤ, με πολύ μικρότερο κόστος; 
-Από το γεγονός ότι πληρώνονταν απίστευτα ποσά σε υπε-
ρωρίες;

Kαι ποιός είναι υπεύθυνος, κ. Σαμαρά, για όλα αυτά

τα κακά, που περιγράφετε, αν δεν είναι οι διευθύ-

νοντες σύμβουλοι που εσείς διορίζατε με τους πα-

χειλότατους μισθούς και πρώτος πρώτος ο

Υπουργός που έκλεισε την ΕΡΤ;

Λίγάκι τσίπα χρειάζεται...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Το χαρακτηριστικό της ιστορικής διαδρο-
μής  των Ελλήνων είναι, αφ΄ένός μεν η
στενή εξάρτησή τους από τον ξένο παρά-
γοντα, αφ’ ετέρου η αέναη τάση τους για
ένα συνεχιζόμενο εμφύλιο αλληλοφά-
γωμα.» W.Schuller 

Η σημαντικότερη αποικία στην Κάτω Ιταλία

ήταν οι Συρακούσες, αλλά  δεν ήταν η μόνη

που είχε ιδρυθεί, ούτε η μόνη με ρόλο  ρυθ-

μιστικό  στην όλη εξέλιξη του εκεί αποικι-

σμού. 

Στην Κάτω Ιταλία, πρώτοι οι Χαλκιδείς

είχαν ιδρύσει την Κύμη με ορμητήριο τις Πι-

θηκούσες, μετά δε τη Νάξο τους Λεοντί-

νους, την Κατάνη, το Ρήγιο και  τη Ζάγκλη,

η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Μεσ-

σάνα  και  σήμερα λέγεται  Μεσσήνη.  Η Κό-

ρινθος, όπως ήδη έχομε αναφέρει, με

ενδιάμεσο σταθμό την Κέρκυρα, ίδρυσε  τις

Συρακούσες. τα Μέγαρα ίδρυσαν  τα   Υμ-

βλαία  Μέγαρα    και αυτά πάλι  το 650 π.Χ.

τον Σελλινούντα.  

Γύρω στο 700 π.Χ. Ρόδιοι και Κρήτες

ιδρύουν  τη Γέλα, αυτή δε  το 588 π.Χ.  τον

Ακράγαντα,  σημερινό Agrigento. κ.ο. κ. 

Από την κεντρική Ελλάδα, οι Αχαιοί  με εν-

διάμεσο κρίκο την Ζάκυνθο, ιδρύουν τον

Κρότωνα και τη Σύβαρη  και μαζί με τους

Φωκαείς το Μεταπόντιο.    Οι Λοκροί

ιδρύουν τους  Επιζεφύριους Λοκρούς και  η

Σπάρτη τη μοναδική της αποικία, τον Τά-

ραντα. Στην όλη διαδικασία του αποικισμού

απέχουν οι Αθηναίοι και καταδηλώνουν

την πλήρη  εκεί  απουσία τους. Για τους Θη-

ραίους και την Κυρήνη στη Λιβύη, έχομε

ήδη αναφερθεί διεξοδικά. Μια δε και ανα-

φερόμαστε για αποικισμό στη Δύση, θα

πρέπει να δηλώσουμε τους Φωκαείς ο

οποίοι, αφού ίδρυσαν την  Λάμψακο  στη

Μικρά Ασία,  λίγο μετά και μπροστά στον

φόβο των Περσών,  μεταναστεύουν με όλα

τους τα γυναικόπαιδα  στη Δύση και

ιδρύουν εμπορικούς ναυτικούς  σταθμούς,

όπως  το Εμπόριο, τη Μασσαλία, τη Νίκαια

και την Αντίπολη. Αυτή δε  η  οικονομική

ανάπτυξη και η επεκτατική δραστηριότητα

των αποίκων,  προκάλεσε  την πολεμική  αν-

τιπαλότητα και πρόκληση σε   ανταγωνισμό

τους Ετρούσκους  και τους πανίσχυρους

Καρχηδονίους.

Γνωρίζω ότι αυτή η αναφορική παράθεση

ονομάτων και τόπων καταντά ενίοτε  ανιαρή

στην ανάγνωση της, όμως από την άλλη

μεριά νομίζω πως είναι αναγκαία  για μια

πιο εμπεριστατωμένη και  καλύτερη ενημέ-

ρωση.

Η  Δωρική Γέλα, είχε κτισθεί στα νότια πα-

ράλια της Ιταλίας, από  Ροδίους και Κρήτες.

Ονομαστικά σημειώνονται  οι αρχηγοί τους,

ο Ρόδιος Αντίφημος και ο Κρής ‘Επιμος.

(αλλού: ΄ Εντιμος; ). Οι Ρόδιοι, οι οποίοι

ήταν κι οι πιο πολλοί, προέρχονταν από την

Λίνδο, έτσι το πρώτο όνομα που δόθηκε

στην αποικία ήταν Λίνδιοι. Αργότερα δε

όταν ενέσκυψαν και άλλα κύματα εποικι-

στών  από  την Τήλο και τα μικρασιατικά πα-

ράλια της Καρίας, με αρχηγό τον Γέλωνα

την ονόμασαν Γέλα.

Η Γέλα φτάνοντας γρήγορα στην ακμή της,

ιδρύει  το 582 π.Χ. και τη δική της αποικία

τον Ακράγαντα. Αλλά η Γέλα εταλανιζόταν

από τις  αντιπαραθέσεις των   φατριών  με

συνέπεια τις αλλεπάλληλες πολιτικές εσω-

τερικές συγκρούσεις. Έτσι ο Κλέανδρος

επωφελήθηκε από την κοινωνική ανωμαλία,

πήρε με το μέρος του το λαό και  το 498

π.Χ.  έγινε ο   Τύραννος της πόλης. Μετά δε

το θάνατό του και μέχρι το 491 π.Χ. τον δια-

δέχεται ο αδελφός του  Ιπποκράτης.

Ο Ιπποκράτης ιδιαίτερα φιλόδοξος, ακο-

λουθώντας ένα πρόγραμμα  υπερφίαλου

επεκτατισμού, παρασύρει  τη Γέλα σε συνε-

χείς πολεμικές συγκρούσεις με τις γειτονι-

κές πόλεις, ακόμα και με τις Συρακούσες. 

Αρχικά καταλαμβάνει την Καμαρίνα, η

οποία ήταν συνοριακή οχυρωμένη πόλη,

γέννημα θρέμμα  των Συρακουσίων, αλλά

με τις κακές σχέσεις μητριάς. Σε συνέχεια η

Γέλα  προχωρεί και επιτίθεται και σε αυτές

τις Συρακούσες,  οι οποίες όμως  με την πα-

ρέμβαση μητροπολιτικών στρατών από

Κέρκυρα   και Κόρινθο  διασώζονται.  Με

ηγέτη πάντοτε τον Ιπποκράτη, η Γέλα κατα-

λαμβάνει τις Χαλκιδικές αποικίες Λεοντί-

νους και Νάξο, προχωρεί και κυριαρχεί στη

Ζάγκλη. Το  491 π.Χ.  ο Ιπποκράτης σκοτώ-

νεται πολεμώντας τους ντόπιους Σικελούς

και στην Τυραννία ανεβαίνει ο Γέλων.

Αυτός το 485 π.Χ.  καταλαμβάνει τις Συρα-

κούσες και γίνεται Τύραννός τους, ενώ την

Γέλα την αφήνει στα χέρια  του αδελφού

του Ιέρωνα.  Αυτός κυβερνά  στη Γέλα μέχρι

το 476 π.Χ.  Τώρα η Γελα μαζί με τις Συρα-

κούσες και τον Ακράγαντα,  αποτελούν την

ισχυρότερη  συνασπισμένη δύναμη και ηγε-

μονεύουν στους λαούς της Σικελίας.  Στη

Σικελία χτίζονται μεγαλοπρεπή μνημεία

‘’Θησαυροί’’  αφιερώνονται στην Ολυμπία.

Στην αυλή του Ιέρωνα  συγκεντρώνεται και

ανθίζει  το πνεύμα του ελληνισμού. Στις Συ-

ρακούσες ανεβάζει  για πρώτη φορά τους

Πέρσες του ο Αισχύλος και τις τραγωδίες

του ο Διονύσιος Α΄. Στη Γέλα γεννιέται ο

κωμικός ποιητής Απολλόδωρος, και   αργό-

τερα εκεί πεθαίνει ο Αισχύλος.  

Έκτοτε τα γεγονότα τρέχουν. Το 466 π.Χ.

μετά από αιματηρές εμφύλιες συγκρούσεις

που δεν λείπουν ποτέ, αποκαθίσταται η δη-

μοκρατία. 

Το 431 π.Χ.  εκρήγνυται ο Πελοποννησια-

κός πόλεμος. Το εχθρικό μίσος μεταξύ

Ιώνων και Δωριέων μεταγγίζεται  γρήγορα

από τον Ελλαδικό χώρο στους Έλληνες της

Σικελίας. Συνετοί πολιτικοί, όπως ο Συρα-

κούσιος Ερμοκράτης, εις μάτην προσπα-

θούν να πραϋνουν τα πάθη. Η  κατάσταση

επιδεινώνεται με την άστοχη εκστρατεία

του Αλκιβιάδη στη Σικελία. Την κατάσταση

την επωφελούνται οι Καρχηδόνιοι με τον

Αμίλκα που εποφθαλμιούν τις Ελληνικές

αποικίες. Επιτίθενται  στη Γέλα. Την κατα-

στρέφουν, την σφαγιάζουν και εξανδραπο-

δίζουν τους κατοίκους της. 

Το 345 π.Χ. στην ερειπωμένη και κατε-

στραμμένη  Γέλα  φτάνουν καινούργιοι

άποικοι, αλλά τώρα από την Κέα (Τζια ).

Την ξαναχτίζουν και την ξαναστήνουν στα

πόδια της εγκαθιστώντας  πολίτευμα ολι-

γαρχικό. Αυτά όλα δεν αρέσουν στις Συρα-

κούσες και έτσι  στέλνουν το στρατηγό

Αγαθοκλή και με τους δημοκράτες του, οι

οποίοι σκοτώνουν τους προκρίτους  και  εγ-

καθιστούν Τυραννία.   Το  288 π.Χ. πέφτουν

Μαρμαρινοί (από τη θάλασσα του Μαρ-

μαρά;) και ισοπεδώνουν την πόλη.  Τους φυ-

γάδες τους περιμαζεύει ο  Φιντίας, που

ήταν τύραννος του Ακράγαντα  και τους

βοηθά να ιδρύσουν εκεί κοντά, μια νέα πόλη

την Φιντιάδα. Μεταγενέστερες  ανασκαφές

μας φέρνουν στο φως τα χαρακτηριστικά

νομίσματα της Γέλας με ανάγλυφο τον αν-

θρωποκέφαλο ταύρο, συμβολική εικόνα του

ποταμού Γέλα, αυτού που καθιστά την πε-

ριοχή εύφορο και γόνιμο.

Η Γελα, οι Συρακούσες, ο Ακράγαντας και

όλες όσες αποικίες θα αναφερθούν εκτενέ-

στερα στα επόμενα άρθρα, γράφονται στις

πίσω σελίδες του μαθητικού βιβλίου της

ιστορίας μας με μια δευτερεύουσα θεώρηση

ή και αξιολόγηση. Και όμως μέσα από αυτές

τις σελίδες  καταγράφεται ο Έλληνας που

διαπρέπει και μεγαλουργεί στο εξωτερικό,

ο οποίος  άν  και με αποκομμένο τον ομφά-

λιο λώρο, απομυζά ηδονικά το αιώνιο  σα-

ράκι της φυλής μας: το αλληλοφάγωμα που

επιφέρει τον αδελφικό διχασμό.

γιάννης κορναράκης του μανθου 

Βοηθήματα 

1) Θουκυδίδου: “Ιστορία”, Εκδ Εστία

2) Διοδώρου  Σικελιώτη:  “Ιστορική Βιβλιοθήκη”, Εκδ. Γε-

ωργιάδη

3) Στράβωνος: “Γεωγραφικά”, Εκδ. Πάπυρος

4)  Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα 

5)        ‘’      W. Schuller: ‘’Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας’’

ΜΙΕΤ

6) V. Manfrendi: ’’Οι Έλληνες της Δύσης” Εκδ. Λιβάνη   

Η Αποικία της Γέλας και οι Συρακούσες
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Το προφανές είναι συχνά το πιό καλά κρυμμένο.

Φοράει μιά δουλειά, μιά ηλικία, μιά θωριά, όλα απ’ το

σωρό, τίποτε να μην έχουν το ξεχωριστό. Μ’ απανωτά

στρωσίματα θαμμένο, σκεπασμένο από παλιά, τότε π’

ακόμα νόμιζε πως είναι ορατό και κατανοητό κι άφηνε

τον θυμό του να καλπάζει στ’ απέραντα λιβάδια της

σοφίας των πολλών, εκεί που θάλλει άφθονο και θε-

ραπευτικό της μιάς και μόνης γνώσης το χορτάρι.

Μαθαίνει με τα χρόνια να σιωπά όταν μιλά, να βλέπει

και να δείχνει πως απλά κοιτάζει, γιατ’ είναι ενοχλη-

τικό να βλέπεις και να λες με τ’ όνομά τους όσα νο-

μίζουν πως καλά κρυμμένα είναι. Του σαλονιού μα και

του λιμανιού οικείο, τι κι αν στενός κορσές ακόμα

είναι η φορεσιά που φόρεσε παλιά και γράφει πάνω

της φαρδιά-πλατιά «κοινωνικά αποδεκτό».

Να γίνεται ο αέρας που του πρέπει όλο πιό λιγοστός,

ο ήλιος πιό χλωμός και το νερό γλυφό, που λέει ο Σε-

φέρης. Αν δώσεις το οποιοδήποτε γραφτό του Γιώρ-

γου Σεφέρη σε δέκα ανθρώπους, θα πάρεις δέκα

ξεχωριστές αναγνώσεις, όλες σωστές, καθότι με-

γάλη ποίηση είναι αυτή που γεννιέται στην ψυχή του

ποιητή κι ύστερα αιώνια ζει σ’ αυτούς που τη διαβά-

ζουν, ν’ ανακαλύπτει ο καθένας τα δικά του λόγια έτσι

όπως θά ‘θελε να τά ‘χε πει.

Το προφανές θα ήθελε να τά ‘χε πει αλλιώς. Αλλά σε

ποιόν; Σίγουρα όχι στους πολλούς. Στον ένα, ναι. Κι

αν είδε αργά, πολύ αργά αυτόν τον ένα; Τότε προ-

φανέστατα εντελώς γίνεται ένα τροχαίο προφανές,

σ’ εκείνη τη διασταύρωση την ατυχή, ποιός είχε την

προτεραιότητα; Η «καλημέρα»; ή το «άντε από κει»;

Ο ασφαλισμένος και πιστός τηρητής του Κώδικα Οδι-

κής Κυκλοφορίας οδηγός, ή ο μιά ζωή ανασφάλιστος

και χύμα στο κύμα περιπλανώμενος παραβάτης; Η

απάντηση εύκολη και κάθε άλλη σκέψη περιττή. Όλα

τα δίκια με το μέρος του καθωσπρέπει οδηγού κι επι-

εικέστατο εντελώς το «άντε από κει» που εισέπραξε

ο λάθος. Σιωπή, μη μιλάς, μη βγάλεις άχνα, τι θαρ-

ρείς; Πως όσα δεν είπες μιά ζωή, θα τ’ αμολύσεις

τώρα;

- Μα ...
- Μαμούνια.
Ποιό Τ.Ο.Τ.Α. ανακριτικό να δώσει δίκιο στον οδηγό

που βγήκε καβάλα σ’ άσπρο άλογο να κυκλοφορήσει

στην Πατησίων. Κανένα Τ.Ο.Τ.Α. του κόσμου τούτου.

Αν κι εδώ που τα λέμε κι έτσι όπως τα είπε ο ποιητής

των γήϊνων ονείρων «στον άλλο κόσμο που θα πας
...», το πιθανότερο είναι ότι κι ο Υπέργειος Ανακριτής

θα σου ξαμώσει δυό φάσκελα όπως έπραξε κι ο επί-

γειος: 

- Είσαστε στα καλά σας;
- Όχι, δεν είμαι.
- Μη σας ξαναδώ μπροστά μου γιατί δεν ξέρω κι εγώ
τι θα κάνω ... Άντε από κει.

Μεσημέριασε. «Διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό
γλυφό» -ρε κόλλημα κι αυτό με τον Σεφέρη! ...«ρε
κακό πού ‘χουμε πάθει».

- Τι γράφεις εδώ; Τι είπε όταν τον ανακρίνατε;
- Ξέρω κι εγώ; Κάτι μαλακίες έλεγε, τι να γράψω; Είχε
λέει τον Ηλιο στα μάτια και θαμπώθηκε και βγήκε
άτσαλα μπροστά στον άλλο οδηγό.
Γκουπ ...

- Ορίστε τώρα ...κατεβείτε να δείτε τι κάνατε ...
- Συγνώμη, δεν μπορώ να κατέβω, έχω ανεβεί πολύ
ψηλά.
- Ρε άντε από κει.

Μεσημέριασε. «Πάνω στην άμμο την καυτή γράψαμε
τ’ όνομά της. Ωραία που φύσηξε ο μπάτης και σβύ-
στηκε η γραφή». Τα έχει πει όλα ο Σεφέρης. Ξέχασε

μόνο να πει τι γίνεται όταν φυσάει ο μπάτης και δεν

σβύνεται η γραφή, δεν σβύνεται που να φυσά γρέ-

γος, λεβάντες, μαϊστρος, τραμουντάνα και πουνέν-

τες, όλοι μαζί οι αγέρηδες. Είναι κάτι γραφές, ο Θεός

να σε φυλάει έτσι και γραφτούν ...

- Τι έγραψε;
- Τις γνωστές μαλακίες. Έλεος!
Μεσημέριασε και πάλι. Το προφανές έγινε ένα μπου-

κάλι πρώην δροσερό νερό, παρατημένο να βράζει

στον ήλιο, πάνω στην εξωτερική μονάδα του κλιματι-

στικού. Η εσωτερική μονάδα χάριζε δροσιά και την

απόλυτη βεβαιότητα του σωστού, χωρισμένη μ’ ένα

τζάμι φυμέ από το λάθος που έβραζε παρατημένο

στον ήλιο, στολισμένο με κάτι μαραμένα σαχλαμα-

ρολούλουδα.

Το προφανές έχει κι αυτό δύο μονάδες, όπως τα κλι-

ματιστικά. Απέξω φαίνεται μόνο εκείνο το κακά-

σχημο, ατσούμπαλο μπαούλο, το στηριγμένο στις

σκουριασμένες σιδεριές.   

To προφανές
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ.: Αλούπη Αικατερίνη
Τηλ: 210 6032200
Σπάτα        21/6/ 2013
Αριθμ. Πρωτ: 26310  

Περίληψη διακήρυξης δημοπρα-
σίας για την μίσθωση  οικοπεδι-
κών και κτιριακών χώρων για την
στέγαση του   Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΤΕ-
ΜΙΔΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ, Προκηρύσσει φανερή προφο-
ρική, μειοδοτική δημοπρασία,  για
τη μίσθωση οικοπεδικών και κτιρια-
κών χώρων  που θα χρησιμοποι-
ηθούν  για την στέγαση του Β΄
ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και  καλεί
τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώ-
σουν το ενδιαφέρον τους υποβάλ-
λοντας προσφορά ,μέσω
Πρωτοκόλλου, στην αρμόδια
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-
Τμήμα Προμηθειών   του Δήμου
(Βασ.Παύλου 108 και  Φλέμινγκ) το
αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημε-
ρολογιακές ημέρες από τη δημοσί-
ευση της προκήρυξης αυτής.
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
-Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται
στην δεξιά πλευρά του πολεοδομι-
κού ιστού της Αρτέμιδας και δει
πλησίον της κεντρικής αρτηρίας
της Λεωφόρου Βραυρώνος.
-Η αναζητούμενη έκταση θα πρέ-
πει να διαθέτει κτίριο από 400 m2
έως 500 m2. 
-Η συνολική επιφάνεια του οικοπέ-
δου που θα χρησιμοποιηθεί ως αύ-

λιος χώρος θα πρέπει να είναι πε-
ρίπου 3.000 m2 . Να μην καλύπτε-
ται από καλλιέργειες ή
δενδροστοιχίες και να έχει κλίση
6%.
-Δεν είναι απαραίτητο το εν λόγω
ακίνητο να προέρχεται από μία και
μόνη ιδιοκτησία. Στην περίπτωση
όμως αυτή θα πρέπει οι διαφορετι-
κές ιδιοκτησίες να είναι όμορες. 
Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον το ακί-
νητό τους κριθεί κατάλληλο, θα
πρέπει στη συνέχεια και κατά τη 2η
φάση αυτού, να προσκομίσουν εγ-
γύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό, η οποία  ορίζεται σε ποσοστό
10% του ετήσιου προσφερόμενου
μισθώματος και βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα
τράπεζας.    

Πληροφορίες για τους όρους
του διαγωνισμού και λοιπές προ-
ϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν
να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από
το Τμήμα Προμηθειών-Δ/νση Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος κατά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210-
6632200) και από την ιστοσελίδα
του Δήμου www.spata-artemis.gr.

Τα δικαιώματα του κήρυκα , τα
τέλη και δικαιώματα της μισθωτι-
κής σύμβασης με τα τρία αντί-
γραφα και τα έξοδα δημοσίευσης
στις εφημερίδες της αρχικής και
τυχόν επαναληπτικής δημοσίευσης
βαρύνουν τον εκμισθωτή  (άρθρο
22 Π.Δ. 28/80).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 21-6-2013 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 26307

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος δια-
κηρύσσει ότι προκειμένου να μι-
σθώσει ακίνητο για τη στέγαση
Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου και
Σχολής Γονέων του Δήμου με φα-
νερή προφορική, μειοδοτική δημο-
πρασία, καλεί τους
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν
το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας
προσφορά μέσω Πρωτοκόλλου
στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου (Βασ. Παύλου 108 και  Φλέ-
μινγκ) το αργότερο μέσα σε είκοσι
(20) ημερολογιακές ημέρες από τη
δημοσίευση της προκήρυξης
αυτής.
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Το προσφερόμενο προς μίσθωση
ακίνητο θα πρέπει:
- Να έχει επιφάνεια από 60τ.μ.έως
80τ.μ.
- Να βρίσκεται στην πλησιέστερη
δυνατή απόσταση από το κτίριο
που στεγάζεται η Δ/νση Κοινωνι-
κής Πολιτικής(στη συμβολή των
οδών Αύρας 5 και Αγίας Μαρίνας
στην Αρτέμιδα).
- Να αποτελείται από δύο(2) αίθου-
σες, wc  και μικρή κουζίνα.
Σε περίπτωση δε που δεν είναι

ισόγειος η μετακίνηση πρέπει να
εξασφαλίζεται από κλίμακα χωρίς
στροφές και από ανελκυστήρα.
Επιπλέον θα πρέπει να υφίσταται
νόμιμα σύμφωνα με τις πολεοδομι-

κές διατάξεις, να είναι στατικά
επαρκής και να εξασφαλίζονται οι
ηλεκτρομηχανολογικές εγκατα-
στάσεις όπως ηλεκτρικά, ψύξη-
θέρμανση, ύδρευση-αποχέτευση,
πυρασφάλεια και θερμομόνωση. 
Η μίσθωση θα αρχίσει από της δια
πρωτοκόλλου ημερομηνίας εγκα-
τάστασης της υπηρεσίας του
Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος στο ακί-
νητο και θα είναι διάρκειας δώδεκα
(12) ετών. 
Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον το ακί-

νητό τους κριθεί κατάλληλο, θα πρέ-
πει στη συνέχεια και κατά τη 2η
φάση αυτού, να προσκομίσουν εγ-
γύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό,
η οποία  ορίζεται σε ποσοστό 10%
του ετήσιου προσφερόμενου μισθώ-
ματος και βεβαιώνεται με την προ-
σκόμιση ισόποσου γραμματίου του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων ή εγγυητική επιστολή αναγνω-
ρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας.    
Πληροφορίες για τους όρους του
διαγωνισμού και λοιπές προϋποθέ-
σεις συμμετοχής, μπορούν να πά-
ρουν οι ενδιαφερόμενοι από το
Τμήμα Προμηθειών-Δ/νση Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπά-
των-Αρτέμιδος κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (τηλ. 210-
6632200) και από την ιστοσελίδα
του Δήμου www.spata-artemis.gr.
Τα δικαιώματα του κήρυκα , τα
τέλη και δικαιώματα της μισθωτι-
κής σύμβασης με τα τρία αντί-
γραφα και τα έξοδα δημοσίευσης
στις εφημερίδες της αρχικής και
τυχόν επαναληπτικής δημοσίευσης
βαρύνουν τον εκμισθωτή  (άρθρο
22 Π.Δ. 28/80).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ.: Αλούπη Αικατερίνη
Τηλ: 210 6032200
Σπάτα    21/6/ 2013
Αριθμ. Πρωτ: 26308  
Περίληψη διακήρυξης δημοπρα-
σίας για την μίσθωση  οικοπεδι-
κών και κτιριακών χώρων για την
στέγαση του Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ, Προκηρύσσει φανερή προφο-
ρική, μειοδοτική δημοπρασία,  για τη
μίσθωση οικοπεδικών και κτιριακών
χώρων  που θα χρησιμοποιηθούν
για την στέγαση του Δ΄ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και
καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκ-
δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υπο-
βάλλοντας προσφορά, μέσω
Πρωτοκόλλου, στην αρμόδια Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου (Βασ. Παύ-
λου 108 και  Φλέμινγκ) το αργότερο
μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές
ημέρες από τη δημοσίευση της
προκήρυξης αυτής.
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
-Το υπ’ όψη ακίνητο θα πρέπει να
βρίσκεται στην περιοχή, όπου σή-
μερα λειτουργεί το Δ’  Δημοτικό.
Κατά προτίμηση στο ίδιο ή σε παρα-
πλήσιο με το Ο.Τ. 2234 της Π.Ε. 13 
-Δεν αποκλείεται προσφορά ακινή-
του με συμφερότερους για τον
Δήμο όρους κυρίως οικονομικούς
και με προδιαγραφές όπως αυτές
περιγράφονται στην παρούσα
έστω και εάν το ακίνητο βρίσκεται
μακρύτερα του λειτουργούντος
σήμερα Δ΄ Δημοτικού.
-Στην αναζητούμενη οικοπεδική
έκταση θα τοποθετηθούν αίθουσες
διδασκαλίας, προκατασκευασμέ-
νες και σύμφωνα με τις προδια-
γραφές του ΟΣΚ. Απαραίτητο είναι

στην εν λόγω έκταση να υπάρχει
κτίριο για την εγκατάσταση των
γραφείων του σχολείου και άλλοι
βοηθητικού χώροι.
-Η συνολική αναζητούμενη έκταση
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
2.500m2 . Το δε κτίριο να είναι συ-
νολικής επιφάνειας 240 m2 τουλά-
χιστον.
-Δεν είναι απαραίτητο το εν λόγω
ακίνητο να προέρχεται από μία και
μόνο ιδιοκτησία. Στην περίπτωση
αυτή όμως θα πρέπει οι διαφορετι-
κές ιδιοκτησίες να είναι όμορες. 
-Η εν λόγω οικοπεδική έκταση θα
πρέπει να έχει μέγιστη κλίση 6%,
να μη διαθέτει δενδροστοιχίες ή
καλλιέργειες.
Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον το ακί-
νητό τους κριθεί κατάλληλο, θα
πρέπει στη συνέχεια και κατά τη 2η
φάση αυτού, να προσκομίσουν εγ-
γύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό, η οποία  ορίζεται σε ποσοστό
10% του ετήσιου προσφερόμενου
μισθώματος και βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα
τράπεζας.    
Πληροφορίες για τους όρους του
διαγωνισμού και λοιπές προϋποθέ-
σεις συμμετοχής, μπορούν να πά-
ρουν οι ενδιαφερόμενοι από το
Τμήμα Προμηθειών-Δ/νση Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπά-
των-Αρτέμιδος κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (τηλ. 210-
6632200) και από την ιστοσελίδα
του Δήμου www.spata-artemis.gr.

Τα δικαιώματα του κήρυκα, τα
τέλη και δικαιώματα της μισθωτι-
κής σύμβασης με τα τρία αντί-
γραφα και τα έξοδα δημοσίευσης
στις εφημερίδες της αρχικής και
τυχόν επαναληπτικής δημοσίευσης
βαρύνουν τον εκμισθωτή  (άρθρο
22 Π.Δ. 28/80).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ



10 ΣΕΛΙΔΑ - 22  ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΒΔΟΜΗ

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Κινέζικη μαφία στον Μαραθώνα 
Θερμοκήπια με τεράστιες ποσότη-

τες χασις, τα οποία καλλιεργούσε

κινέζικη μαφία ανακάλυψε η ΕΛ.ΑΣ,

στον Μαραθώνα. Πιο συγκεκριμένα

καλλιεργητές ήταν Κινέζοι και Βιετ-

ναμέζοι και έκαναν εξα-

γωγή μεγάλων

ποσοτήτων σε Ολλανδία

και Γερμανία, μέσα σε

φορτηγά που μετέφεραν

νόμιμα προϊόντα.

Στις εκτάσεις αυτές καλ-

λιεργούσαν εκατοντά-

δες δέντρα κάνναβης σε

τρία οργανωμένα θερμο-

κήπια.

H δράση τους έληξε

όταν η ομάδα της Δίω-

ξης συνέλαβε σε Μαρα-

θώνα και Ηλιούπολη έξι

άτομα, δύο άνδρες ηλικίας 35 και 51

ετών και τέσσερις γυναίκες 40 και

41 ετών κινέζικης και βιετναμέζικης

υπηκοότητας.

«Βιτρίνα» για το ξέπλυμα των μεγά-

λων χρηματικών ποσών που εξοικο-

νομούσαν από τη χονδρική πώληση

του πολύ καλής ποιότητας χασίς

που καλλιεργούσαν ήταν το κινεζικό

εστιατόριο «Νέο Σινικό Τείχος», το

οποίο είχαν ανοίξει στην περιοχή

της Ηλιούπολης! Στο πίσω μέρος

του καταστήματος είχαν εγκατα-

στήσει ένα ειδικό δωμάτιο, όπου γί-

νονταν οι συναλλαγές.

Οι τιμές του «προϊόντος» στη χον-

δρική ήταν 5.000 ευρώ για ένα κιλό

χασίς άριστης ποιότητας που παρή-

γαγαν, 3.500 ευρώ το κιλό για τη

δεύτερη ποιότητα και 2.500 ευρώ

για την κατώτερη ποιότητα. Οι αστυ-

νομικοί της Δίωξης βρήκαν και κατά-

σχεσαν συνολικά 1.003 δενδρύλλια

κάνναβης, ύψους δέκα εκατοστών

έως 1,80 μ., 525 δενδρύλλια κάννα-

βης, ύψους έως 15 εκατοστών μέσα

σε γλαστράκια, μία νάιλον σακούλα

με κάνναβη υδροπονικής καλλιέρ-

γειας μικτού βάρους 2 κιλών και 840

γραμμαρίων, μία μηχανική ζυγαριά

ακριβείας, έναν ανεμιστήρα, μία

λάμπα αλογόνου και τέσσερις

συσκευασίες λιπάσματος.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στην ανα-

κάλυψη των θερμοκηπίων και εν

συνεχεία στην σύλληψη της σπεί-

ρας, αφού είχαν πρώτα εισβάλλει

σε πολυτελή διαμερίσματα στη

Γλυφάδα και στη Βούλα, όπου

είχαν πληροφορίες ότι κρύβονται

ναρκωτικά. Μπαίνοντας στο χώρο,

αντίκρισαν υπερσύγχρονα εργα-

στήρια υγροπονικής καλλιέργειας

φυτών κάνναβης, αξίας τουλάχι-

στον 600.000 €, σύμφωνα με τις

Αρχές.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληρο-

φορίες που ήθελαν την οργάνωση

να ψάχνει οδηγό για να μεταφέρει

40 κιλά κάνναβης στην Αγγλία.

Αστυνομικός παρουσιάστηκε ως

οδηγός φορτηγού έκλεισαν το ραν-

τεβού και εκεί οι αστυνομικοί τούς

συνέλαβαν.
πηγή: ethnos.gr

Δύο βραβεία απέσπασε η ομάδα φοιτητών του τμήματος Νομικής του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του Παγκόσμιου

Διαγωνισμού Ποινικού Δικαίου που διεξήχθη στη Χάγη, με συμμετοχή φοι-

τητών από τα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου. 

Η ελληνική ομάδα, αν και συμμετείχε για πρώτη φορά στον εν λόγω δια-

γωνισμό, κατάφερε να κερδίσει το βραβείο της «Καλύτερης Εισαγγε-

λίας», καθώς και της καλύτερης «Μη Αγγλόφωνης Ομάδας», αφήνοντας

πίσω πανεπιστήμια μεγάλων χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης, της Κεν-

τρικής και Νότιας Αμερικής, της Ασίας και της Αφρικής.

Στην τελική κατάταξη η αποστολή του ΑΠΘ κατέλαβε την 4η θέση σε σύ-

νολο 60 συμμετοχών απ' όλον τον κόσμο. Η υπόθεση, επί της οποίας δια-

γωνίστηκαν οι φοιτητές αφορούσε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

και προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια εμφύλιας σύρ-

ραξης, και συγκεκριμένα κακοποίηση γυναικών και απαγωγή και στρατο-

λόγηση παιδιών.

«Οι φοιτητές, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, προετοιμάστηκαν μήνες για

τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ύστερα από κλήρωση, οι ομάδες λαμβάνουν

είτε το ρόλο της εισαγγελίας είτε το ρόλο του κατηγορουμένου στην υπό-

θεση, άρα θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για κάθε εν-

δεχόμενο» δήλωσε ο διδάκτορας του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ

Ιωάννης Ναζίρης, που ανέλαβε και την προετοιμασία της τετραμελούς

ομάδας των φοιτητών.

Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην ομάδα, η οποία εργάστηκε υπό την

επιστημονική ευθύνη της καθηγήτριας του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ,

Ελισάβετ Συμεωνίδου - Καστανίδου είναι οι: Στέργιος Αϊδινλής, Ιφιγέ-

νεια Ξανθοπούλου, Δάφνη Λίμα και Αλκης Τριανταφυλλίδης. Την προ-

ετοιμασία εκτός από τον κ. Ναζίρη ανέλαβε και ο λέκτορας του Τμήματος

Νομικής, Κωνσταντίνος Χατζηκώστας. πηγή: newsbomb.gr

Διεθνής διάκριση για φοιτητές της Νομικής του ΑΠΘ!
Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ποινικού Δικαίου

Χωρίς ρεύμα περιοχή της Βουλας 

απο ...ομπρέλα!

Την Πέμπτη 20/6 το μεσημέρι και όταν πολύς κόσμος ψώ-

νιζε στην λαϊκή αγορά της Βούλας, δυνατός αέρας, πα-

ρέσυρε τεράστια

ομπρέλα πάγκου

της λαϊκής, την

περιδίνησε και την

εμπλεξε στα κα-

λώδια της ΔΕΗ,

χωρίς ευτυχώς να

τραυματιστεί κα-

νένας, με αποτέ-

λεσμα όμως να

γίνει βραχυκύ-

κλωμα και να δια-

κοπεί το ρεύμα. 

Η πυροσβεστική

κατέφθασε γρή-

γορα στο σημείο

καθώς και η ΔΕΗ

για αποκατάσταση

της βλάβης.

Το ρεύμα επανήλθε σύντομα. 

Πρόστιμα

στην Google

Η Εθνική Επιτροπή για την

Πληροφορική και τις Ελευ-

θερίες (CNIL) της Γαλλίας,

απειλεί την κορυφαία μη-

χανή αναζήτησης στο Ίν-

τερνετ - Google - με

πρόστιμο, αν δεν συμμορ-

φωθεί στη γαλλική νομο-

θεσία περί προστασίας

των προσωπικών δεδομέ-

νων, εντός των επόμενων

τριών μηνών.

Μετά τη Γαλλία σειρά θα

πάρουν οι: Ισπανία, Βρετα-

νία, Γερμανία, Ιταλία και

Ολλανδία προκειμένου η

εταιρεία αναζήτησης να

συμορφωθεί με το νομικό

πλαίσιο των χωρών σεβό-

μενη τα προσωπικά δεδο-

μένα των χρηστών.
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α . . .

Κύριε Διευθυντά, 

Θερμώς θα σας παρακαλούσα να πα-

ραγγείλετε στην κυρία Ρεπούση ότι ο

ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ είναι αληθινό

πέρα ως πέρα γεγονός και ότι ποτέ δεν

μου πέρασε από το μυαλό ότι δεν έγινε

έτσι. Για τον απλούστατο λόγο, το ΙΔΙΟ

ΑΚΡΙΒΩΣ θα έκανα και εγώ. Θα έπεφτα

από τον πιο ψηλό βράχο – αν όχι τρα-

γουδώντας – αν έβλεπα μπροστά μου

βάρβαρους Τούρκους καβαλάρηδες να

ορμάνε με λύσσα επάνω μου. Πώς θα αι-

σθανόμουν την άλλη μέρα, θα μπορούσα

ποτέ να ζήσω μετά από τέτοια φρικτή

εμπειρία;

Η κυρία αυτή ίσως καταχαιρόταν αγκα-

λιά με τους φίλους της τους Τούρκους

και πράγματι της είναι αδιανόητο να πε-

θάνει κάποιος, αν είχε τη μεγάλη τύχη

να βιαστεί  από έναν … Σουλεϊμάν!

Να μιλήσω λίγο πιο σοβαρά. Πριν χρόνια

μια γιαγιούλα από αυτά τα άγια χώματα

του Ζαλόγγου μου διηγήθηκε ότι οι γο-

νείς της έβρισκαν κόκκαλα βόσκοντας

τα πρόβατα στις απόκρημνες χαράδρες,

όπως κόκκαλα έβρισκε και η προ-προ-

γιαγιά μου σε χωράφια στο Μανιάκι, από

τα παλληκάρια του Παπαφλέσσα

(υπήρχε Παπαφλέσσας ή είναι μύθος;)

Δεν ξέρω τίνος εχθρού της Ελλάδας

εξυπηρετεί τα συμφέροντα, αλλά έμαθε

καλά το μάθημα ότι όλοι οι πράκτορες,

οι προδότες και οι εθνοφονιάδες πήραν

θέσεις, αναρριχήθηκαν, πλούτισαν και

κάποτε δοξάστηκαν.

Σε κάθε χρυσή σελίδα της ιστορίας μας

ξεφυτρώνει δηλητηριάζοντας τα πάντα,

την «αδειάζει», την αμαυρώνει, την γε-

λοιοποιεί. Μέχρι και μια μικρή Ινδή αυτο-

κτόνησε, όταν υπέστη τον εξευτελισμό

του βιασμού αυτές τις μέρες, ας σκεφθεί

τις άμοιρες Σουλιώτισσες.

Δεν ακούμπησε στην καρδιά της το τρα-

γούδι της Σουλιώτισσας; Πέρασε από

Ελληνικό Σχολείο η παραμορφωμένη

αυτή κυρά, που με βέβηλο στόμα αμφι-

σβητεί τα βάσανα, τις θυσίες και το χυ-

μένο αίμα των προγόνων μας;

Κλαίω τα παιδιά, τις ψυχούλες που δι-

δάσκει, όταν τους σκοτώνει το δέος για

την πατρίδα. Τα παιδιά κυρά μου δεν τα

απογυμνώνουν, τα ενθαρρύνουν, τα ενι-

σχύουν. Δεν τα αφήνουν βορά σε κά-

ποιον Manson (αυτόν  που 800 παιδιά τα

οδήγησε στην αυτοκτονία) χωρίς ιδα-

νικά, πίστη και ενθουσιασμό. Τα παιδιά

πρέπει να φλέγονται από τα κατορθώ-

ματα των προγόνων τους και να νιώ-

θουν το μεγαλείο της φυλής τους

«κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελ-

λάδα και θα νιώσεις κάθε είδος μεγα-

λείο» (όπως είπε ο Σολωμός, τον οποίον

η κυρία Ρεπούση θεωρεί ψεύτη). Και

μπορεί να μη χρειασθεί να φυλάξουν

Θερμοπύλες, αλλά πρέπει να είναι γε-

μάτα και ευτυχή, όχι προβληματισμένα,

άδεια και κακόμοιρα. 

Θα ήθελα να ξέρω όχι τις διασυνδέσεις

της παραμορφωμένης κυρίας Ρεπούση

και ποιος την έβγαλε από την αφάνεια,

αυτό το ξέρουμε, αλλά γιατί την τρώμε

στη μούρη (επί το λαϊκώτερον) καθημε-

ρινά στα κανάλια. Ήθελα να ξέρω καθώς

προέρχεται από τη Γαλλική Φιλολογία(;)

τι είδους έρευνες έχει κάνει, τι είδους

σπουδές και που και με ποιο κριτήριο

της ανέθεσαν να γράψει ιστορία για

τους μαθητές, γιατί την έχουν στα

Υπουργεία τους – και δεν έχουν εμένα

επί παραδείγματι. Με φρίκη και φόβο

σκέπτομαι αυτούς που την προωθούν και

γιατί αυτή; Τι κακό μας βρήκε μαζί με την

κρίση. Θεωρώ τον Ρεπουσιανισμό πιο

κακό από το μνημόνιο.

Και μη μου πείτε είναι καθηγήτρια. Δεν

είναι, την έκαναν!!! Μετά από 44 χρόνια

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μπορώ να

ξέρω καλύτερα από τον καθένα πως γί-

νονται καθηγητές και καθηγήτριες ορι-

σμένοι και ορισμένες (οι περισσότεροι,

όχι όλοι) σε μια νύχτα χωρίς κανέναν εν-

δοιασμό. Τους θέλει το Κόμμα, τους

θέλει ένας άλλος τενεκές καθηγητής,

ένας κουμπάρος, ένας συνδικαλιστής.

Είναι καλός στις συναλλαγές και εξυπη-

ρετεί κάποια ύποπτα συμφέροντα. Ως

παράδειγμα όλοι ανεξαιρέτως του Τμή-

ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών ήταν του ιδίου

αριστερού Κόμματος και όλοι του Τμή-

ματος των Νηπιαγωγών του άλλου αρι-

στερού Κόμματος, δεν άφηναν να

περάσει τρίχα από άλλο Κόμμα.

Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ μεσουράνησε,

καλύτερα εκτινάχθηκε στα ύψη κάνο-

ντας όποιον ήθελε καθηγητή σ’ ένα

βράδυ μάλλον σε μια … ώρα.

Για έναν άσχετο της Φιλοσοφίας απο-

φάσισαν ένας μαθηματικός, ένας νομι-

κός και ένας γεωλόγος από διάφορα

Πανεπιστήμια. Οι ενστάσεις δεν λαμβά-

νονταν υπ’ όψιν. Οι της Νέας Δημοκρα-

τίας ήταν μπουνταλάδες και οι υπόλοιποι

τους τσάκισαν.

Επομένως να είμαστε προσεκτικοί και να

μην έχουμε εμπιστοσύνη σε ορισμένους

καθηγητάδες. Άλλωστε θα το έχετε κα-

ταλάβει από τις διάφορες ηλιθιότητες

που ξεφουρνίζουν στα «παραθυράκια»

οι περισσότεροι.

Με ειλικρίνεια,

Βούλα Λαμπροπούλου

Πανεπιστημιακή συνταξιούχος

Θεωρώ τον Ρεπουσιανισμό πιο κακό από το μνημόνιο

H γνωστή πανεπιστημιακός, Βούλα Λαμπροπούλου, κάτοικος Βούλας, που πρόσφατα βραβεύθηκε από την

Ακαδημία Αθηνών, καταγγέλει την ρεπουσιανική ιστορία, επισημαίνοντας κάποια ενδιαφέροντα σημεία.

Ο Δήμαρχος Σπάτων - 

Αρτέμιδος απαντά στο 

2ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος, Χρήστος Α. Μάρ-
κου, απαντά με επιστολή του στο 2ο Γυμνάσιο Αρτέ-
μιδος και στο Σύλλογο Διδασκόντων, την οποίαμας
κοινοποίησε και δημοσιεύουμε, όπως είχαμε δημοσι-
εύσει την επιστολή του Διευθυντής και του Συλλόγου
Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου στο προηγούμενο
φύλλο μας (φ. 788).

Κύριε Διευθυντά, αξιότιμες και αξιότι-

μοι εκπαιδευτικοί,

δεν θα μπορούσε κανείς να διαφωνή-

σει με τν ουσία του περιεχομένου της

από 11/6/13 επιστολή σας.

Ομως δεχθείτε, κάποιες επισημάνσεις

και διευκρινίσεις σε σχέση με το απο-

σταλλέν κείμενό σας.

1. Το πρόβλημα της σχολικής στέγης

στην Αρτέμιδα σχετίζεται με τον

τρόπο της πολεοδομικής ανάπτυξης

διαχρονιά.

Ως χαρακτηρισμένη Β’ κατοικία δεν προβλέφθηκαν επαρκείς

εκτάσεις για την ανέγερση διδακτηρίων.

Το πρόβλημα αυτό εντάθηκε εξ’ αιτίας της παρατεταμένης οι-

κονομικής κρίσης, με τη μετατροπή των παραθεριστικών κα-

τοικίων σε κύριες κατοικίες και την ταυτόχρονη εγκατάσταση

στην Αρτέμιδα χιλιάδων νέων κατοίκων.

2. Ηταν είναι και θα απραμείνει πρώτη προτεραιότητα της ση-

μερινής Δημοτικής αρχής το ζήτημα της σχψολικής στέγης.

Δεν είναι αντικείμενο της παρούσας απάντησης οα πολογι-

σμός των ενεργειών μας για το εν λόγω ζωτικής σημασίας

θέμα.

3. Απλά σας επισημαίνουμε ότι επί των ημερών της σημερινής

Δημοτικής Αρχής ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποζημίωσης

των ιδιοκτητών της έκτασης που προσωρινά σας φιλοξενεί

μέσα στις όντως απαράδεκτες προκατασκευασμένες αίθου-

σες κα αποδόθηκε στον ΟΣΚ για την ανέγερση σχολικού κτι-

ρίου.

4. Η σημερινή Δημοτική Αρχή συγκαλεί για τις 27 Ιουνίου την

Επιτροπή καταλληλότητας προκειμένου να γίνει ένα ακόμα

βήμα μπροστά για τη θεμελίωση του έργου του νέου σχολείου.

Στο τέλος αυτής της καλοπροαίρετης επιστολής, που ανα-

γνωρίζει στο έπακρο τα γραφόμενά σας, θα θέλαμε να σας

επισημάνουμε πως οι πάντες θα κριθούν από τις πράξεις τους

και όχι από τις μεγαλόστομες υποσχέσεις.

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Α. Μάρκου

Θέλω δημόσια να εκφράσω τις ευχαριστίες

μου στο δήμαρχο Λαυρεωτικής Κώστα Λε-

βαντή, σε όλους τους δημοτικούς συμβού-

λους και στον ανεξάρτητo δημ. σύμβουλο

Νίκο Βλαχογιάννη, για τη λύση του προ-

βλήματος “Ευτέρπη”, που επί 18 ολόκληρα

χρόνια μ;aς είχαν ομήρους τόσο εμένα σαν

ιδιοκτήτη, όσο και τη βασανισμένη και τα-

λαιπωρημένη “Ευτέρπη”. Αλλα τόσα χρόνια

και περισσότερα, περίμεναν οι απόμαχοι

των γαλαριών να ξαναδούν την αγαπημένη

τους “Μούσα”, ζωντανή όπως παλιά και να

ξαναθυμηθούν τις όμορφες στιγμές που

περνούσαν, αυτό το λίγο χρόνο που είχαν,

όταν δεν εργάζονται σκληρά στα έγκατα

της γης. Δυστυχώς όλοι αυτοί έφυγαν με το

παράπονο στα χείλη!

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με δημοσιεύματα

τοπικών εφημερίδων, στην εκδήλωση που

έγινε έξω από την Ευτέρπη τον προηγού-

μενο Οκτώβριο, φέρεται να ειπώθηκε ότι,

“λόγω των απαιτήσεων του ιδιοκτήτη δεν
μπορέσαμε να αποκτήσουμε το εν λόγω κτί-
ριο”. Το μόνο που έχω να απαντήσω, ενη-

μερώνοντας τους συμπολίτες μου, ότι ότι

αυτό δεν ισχύει: Την τιμή της αναγκαστικής

απαλλοτρίωσης, δεν την καθορίζει ούτε ο

ιδιοκτήτης, ούτε η δημοτική αρχή. Την κα-

θορίζουν τα ελληνικά Δικαστήρια.

[....] Θέλω να ενημερώσω τους συμπολίτες

μου ότι το μόνο δικαστήριο που έγινε

ύστερα από διαδικασία που εκκίνησε ο

Δήμος Λαυρεωτικής ήταν ένα και μοναδικό,
Συνέχεια στη σελ. 14

18 χρόνια περίμενε η “Ευτέρπη” στο Λαύριο

Από τον αναγνώστη, κάτοικο Λαυρίου, Νίκο Κανελλόπουλο ελάβαμε την παρα-

κάτω επιστολή, στην οποία καταγράφει ένα ιστορικό πως σώθηκε η “Ευτέρπη”,

που περίμενε 18 ολόκληρα χρόνια.
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Διάκριση στην “κάρτα δημότη”

Για την κάρτα του δημότη” έκανε αναφορά

στο Δ.Σ. των 3Β (17/6) ο Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος, επισημαίνοντας τη διακριτική

μεταχείριση, των δημοτών (χρήση ανά κοι-

νότητα) και για το πάρκινγκ της Βουλιαγμέ-

νης που έχουν δικαίωμα δωρεάν χρήσης

μόνο οι κάτοικοι της Βουλιαγμένης!

Την ίδια διακριτική μεταχείριση ανέφερε και

ο Γ. Σκουμπούρης μιλώντας “για εσφαλ-

μένη κατεύθυνση”. 

Την πλατεία Βάρκιζας έχει κλείσει το κατά-

στημα “Μπαλάσκας” όπως επεσήμανε ο

Λυδία Αργυροπούλου με τα φορτηγά να ξε-

φορτώνουν όλη μέρα και τα ταξί να έχουν

διωχθεί. Ακόμη μίλησε για τη μουσική που

τους ξενυχτάει από παραλιακά μαγαζιά;

καντίνες; Μάλιστα ευχαρίστησε το Δή-

μαρχο Σπ. Πανά, στον οποίο έστειλε τις με-

ταμεσονύκτιες ώρες μήνυμα για την

“ηχορύπανση” και αντέδρασε άμεσα. Ακόμη

μίλησε για την πλέον ανελεύθερη παραλία

της Βουλιαγμένης (στο Λαιμό) που τοποθε-

τήθηκαν ομπρέλες χωρίς ίχνος ελεύθερης

παραλίας.

To 166 της ...αποψίλωσης

“Η αποψίλωση λειτουργεί σαν το 166.
Παίρνει τηλέφωνο κάποιος, πάμε και καθα-
ρίζουμε. Μας ενδιαφέρει ποιους θα εξυπη-

ρετήσουμε και όχι πόσα μέτρα καθαρίσαμε.
Στη Β’ πλαζ έχει ένα ρέμα σε άθλια κατά-
σταση», τόνισε ο Γ. Νιτερόπουλος στέλ-

νοντας τα “βέλη” του προς συγκεκριμένη

κατεύθυνση.

Ο Παντελής Κασιδόκωστας ονόμασε τη Λα-

θούριζα “σεληνιακό τοπίο”. Επιτέθηκε κατά

του εργολάβου Καράμπελα ο οποίος - όπως

είπε ο Π. Κασιδόκωστας - απειλεί τους κα-

τοίκους και έχει κάνει μεγάλες καταστρο-

φές στα οδοστρώματα. «Δεν πρόκειται να

ανεχθούμε την κατάσταση οι κάτοικοι», κα-

τέληξε.

Για την καθαριότητα που υπολείπεται στην

πόλη αναφέρθηκαν πολλοί σύμβουλοι. Ο

Δήμαρχος αναγνώρισε εν μέρει την κατά-

σταση, σημειώνοντας ότι «τα πράγματα δεν
είναι εύκολα. Εχουμε 60 άτομα λιγότερα.
Να συμβάλλουμε όλοι οι πολίτες».

Χάσαμε το “Νότος” θα χάσουμε

και το παραλιακό μέτωπο;

Για τον περιβάλλοντα χώρο στο καφέ

Νότος αναφέρθηκε ο Γ. Σκουμπούρης ζη-

τώντας να μάθει τι χρήματα παίρνουμε και

τι έχουμε πάρει μέχρι σήμερα. 

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι «από το χώρο
αποβλήθηκε ο Δήμος με τελεσίδικη από-

φαση στα Δικαστήρια. Η Τεχνική Υπηρεσία
έκανε αυτοψία, Μιλάμε για 1500 μέτρα πε-
ρίπου. Ο μισθωτής έκανε σύμβαση με την
εταιρεία ΜΕΕΚΒ απ’ ότι μαθαίνουμε. Ο κοι-
νόχρηστος χώρος όμως όπως του είπαμε
ανήκει στο Δήμο παραχωρημένoς από τον
ΕΟΤ. και ο Δήμος δεν εισέπραττε
φράγκο...».

Σ.Σ. Το έχουμε ξαναγράψει και το ξαναγρά-

φουμε. Το θέμα “Νότος” δεν μπορεί να έρ-

χεται ως ερώτηση προ ημερησίας; Είναι

πολύ σοβαρό θέμα και έχουν δικαίωμα οι

κάτοικοι να μάθουν και υποχρεώση η Δημο-

τική Αρχή να ενημερώσει. Θα πρέπει να

έρθει ως θέμα σε ημερήσια διάταξη και να

ενημερωθούν όλοι. Να μη συνεχιστεί η εγ-

κληματική πολιτική του τέως δημάρχου

πάνω σ’ αυτό το θέμα.

Στα δουλεμπόρια των ΜΚΟ
Στο έλλειμμα της πολιτικής προστασίας για

την φύλαξη αναφέρθηκαν πολλοί σύμβουλοι

και απάντησε ο κατεξοχήν αρμόδιος αντιδή-

μαρχος Διον. Κοντονής. «Εχουμε πάρει 5μη-
νίτες από τη ΜΚΟ του κ. Δρίτσα και
εργάζονται 8 με 4 το πρωί ως πυροφύλακες.
Δεν μπορούμε να τους βάλουμε άλλη ώρα ή
να τους στείλουμε κάπου αλλού.  Κι αν επι-
χειρήσουμε να τους αλλάξουμε πάνε στον κ.
Δρίτσα και έρχεται και μας κάνει φασαρία».
Σ.Σ.: Είδες η ΕΟΚ (Ε.Ε.); Απαγορεύει στους

Δήμους να προσλάβουν, δίνει χρήματα στις

ΜΚΟ να προσλάβουν εργατικό δυναμικό το

οποίο μισθώνουν στους Δήμους και μάλιστα

παίρνουν και ένα κατιτίς ποσοστό κατά κε-

φαλήν.  Αυτοί όμως δεν είναι ...εργαζόμε-

νοι και δεν κατακτούν εργατικά δικαιώματα;

Και άλλα στη σελ. 17

Οι γυναίκες της γυμναστικής εύχονται Καλό Καλοκαίρι

Σε λίγες ημέρες τελειώνει η περίοδος της γυμναστικής γυναικών στα 3Β. Είναι μια δρα-

στήρια και ζωντανή ομάδα που γυμνάζεται κάτω από το έμπειρο μάτι της Σούλας Καρ-

τακίδου.

Οι γυναίκες της γυμναστικής αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν τη γυμνάστρια

Σούλα για τις πολύτιμες υπηρεσίες που τους προσέφερε και το Δήμο 3Β για τη συμπα-

ράστασή του.

Εύχονται καλό καλοκαίρι και δίνουν ραντεβού το Σεπτέμβρη για να συνεχίσουν να γυ-

μνάζονται, χωρίς προβλήματα, γιατί αυτή τη χρονιά είχαν μικροπροβλήματα με την διά-

θεση αίθουσας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη χρονιά αυτή είχαν και μία μεγάλη απώλεια· της Χρυσούλας Πολυ-

χρονοπούλου που έφυγε από τη ζωή. Ηταν μια πολύ ζωντανή παρουσία μέσα στην ομάδα.

Για την ομάδα γυμναστικής οι Φιλίτσα Κοτσοβού, Χάρις Σταθάκη και Ευαγγελία Δανιγγέλη

Τι πιο φυσικό για έναν Κυνηγετικό Σύλλογο να έχει πρόεδρό του μία Αρτεμη. Ετσι ο Κυ-

νηγετικός Φιλοθηραματικός Σύλλογος Κερατέας “Η Αρτεμις” βρήκε τη δική του μέσα

από τη Γενική του Συνέλευση και τις εκλογές που πραγματοποί-

ησε στις 2 Ιουνίου.

Το Διοικητικό του Συμβούλιο αποτελείται  σχεδόν στο σύνολό

του από άντρες, πλην ενός μέλους που είναι γυναίκα· και είναι   η

πρόεδρός τους Ελμα Δόγκα.

Η Ελμα Δόγκα είναι κάτοικος Βούλας, με όνομα που φέρει με-

γάλο βάρος για την πόλη (κοινοτάρχης ο πεθερός της, δικηγόρος

της Κοινότητας ο αείμνηστος σύζυγός της), αλλά έχει δραστη-

ριότητα και στην Κερατέα.

Ετσι λοιπόν η Ελμα, ως νέα Αρτεμις, ανέλαβε τα ηνία του Κυνη-

γετικού Συλλόγου και δεν έχουμε καμμία αμφιβολία ότι θα τα

πάει πάρα πολύ καλά.

Τι Δ.Σ. αποτελείται από: Ελμα Δόγκα πρόεδρος, Σπ. Μητρογιάννης Αντιπρόεδρος, Αν-

δρέας Βαμβούνης Ταμίας, Νικ. Παπαγιάννης Γεν. Γραμματέας, Φανης Πρίφτης κοσμή-

τορας και Βασ. Δρίτσας, Κ. Γκίνης, Τ. Πρίφτης, Γ. Ανδρέου, Γιάννης Λεμοδέτης.

H “Αρτεμις” του Κυνηγετικού Συλλόγου Κερατέας

Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 3Β
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Η Τέχνη πηγάζει μέσα από μια Θεϊκή έκσταση,

και που ωθεί τον άνθρωπο που την αποδέχεται

σε έρευνα ψυχής και πνεύματος.

Τον οδηγεί έτσι στην δημιουργικότητα.

«Άσκηση του νου μέσω της τέχνης» ονομάζεται

η σειρά των μαθημάτων που γίνονται στο εικα-

στικό εργαστήρι της Αγγελικής Τσεβά στο Κο-

ρωπί.

Δεν είναι σεμινάριο, είναι μια παρέα που μέσω

της Τέχνης επικοινωνούν

μεταξύ τους.

Τι λέει γι’ αυτό όμως η ίδια η Αγγελική:

«Η ελεύθερη σκέψη πάνω στην εικαστική δημι-

ουργία, μας βοηθά στην ίδια μας

την ζωή πώς να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα

όσο δύσκολα και να ‘ναι.

Στο είδος της τέχνης που έχουμε επιλέξει

εφαρμόζουμε τον εξής κανόνα:

Ό,τι δεν μπορούμε να αλλάξουμε, αφού φυσικά

έχουμε προσπαθήσει αρκετά γι’ αυτό, το απο-

δεχόμαστε αφού κλέψουμε πρώτα ένα στοιχείο

απ’ αυτό, και μετά χαράζουμε έναν άλλο δρόμο

καινούργιο για μια άλλη δημιουργία, και μετά

απ’ αυτό άλλο ταξίδι ανοίγει την αγκαλιά του,

και άλλο, και άλλο…

Κι έτσι ο νους ασκείται πάντα σε κάτι καινούρ-

γιο, μέσα σ’ ένα ταξίδεμα που δεν τελειώνει

ποτέ.

Γιατί αν κανείς πει, εγώ τώρα έφτασα, δεν έχω

να κάνω τίποτα άλλο, (υπέρμετρος εγωισμός),

πέφτεις σε τέλμα = θάνατος = ανυπαρξία ζωής.

Εδώ θα ‘θελα να θυμηθούμε το ποίημα «Ιθάκη»

του Καβάφη  και το «Παρίσι» του Λάσκου, που

κάποιος είχε πόθο διακαή να πάει στο Παρίσι.

Κι όταν μετά από τεράστιο αγώνα κατάφερε να

κάνει αυτό το ταξίδι, φθάνοντας στα προάστια

του Παρισιού, γύρισε και επέστρεψε στο σπίτι

του για να νοιώθει πάντα μέσα του μια νοσταλ-

γία να επισκεφτεί το Παρίσι.

Δηλαδή να ‘χει μονίμως στο μυαλό του μια

ώθηση ψυχής για καινούργια δημιουργία.

Συγχωρέστε με για την πολυλογία μου.

Όταν μιλώ για Τέχνη θέλω να πω τόσα πολλά,

αλλά δεν υπάρχουν λέξεις, γιατί η Τέχνη είναι

Θεϊκό δώρο στον άνθρωπο, και εγώ σαν πλά-

σμα του δεν μπορώ να φτάσω σε αυτό το ασύλ-

ληπτο μεγαλείο της.

Θα ΄θελα να σας πω ότι κάθε χρόνο με το τέλος

των συναντήσεών μου με την ομάδα, οργανώ-

νεται μια έκθεση με τις τελευταίες τους δημι-

ουργίες της χρονιάς.

Εγώ η Αγγελική, η δασκάλα τους όπως με λένε,

τους απονέμω διπλώματα και βεβαιώσεις για το

έργο τους, σαν ανταπόδωση για τον σεβασμό

και την αγάπη τους σε ‘μένα τη φίλη τους.

Φέτος η οικογένεια Κυριακού μας παραχώρησε

έναν ξεχωριστό χώρο επί της οδού Βασ.

Κων/νου 61 στο Κορωπί.

Αρκετός ήταν ο κόσμος που μας στήριξε και τον

ευχαριστούμε.

Για την επιτυχία της εκδήλωσης  συνέτεινε και

η απεριόριστη βοήθεια του Γιάννη Τσεβά.

Τα διπλώματα απένειμε ο Πρόεδρος της ΔΕΔ-

ΔΗΕ Γεώργιος Κόλιας.

Εκεί, σ’ αυτή την έκθεση που έγινε 16/6 για

πρώτη φορά προκαλέσανε το κοινό μ’ ένα ταμ-

πλώ που έγραφε «Ζωγραφίστε για ‘μας».

Όλοι έκαναν και από κάτι, μα το πιό ευγενικό

σχέδιο ήταν από δυο μικρούλες τριών και τεσ-

σάρων χρόνων. Τις φωτογράφησα.

Θα το θυμούνται όταν μεγαλώσουν, και ίσως να

΄ναι η καινούργια γεννιά εικαστικών.-

Έλαβαν μέρος οι εξής εικαστικοί καλλιτέχνες:

Τμήμα Ζωγραφικής:

Αγοραστάκη Μερόπη, Κουρμπάτσου Δανάη,

Παπαμιχάλη Άννα, Παπαμιχάλη Ζωή, Σωφρόνη

Τούλα, Σπυρονίκου Μαίρη, Τσεβά Ευαγγελία.

Πλαστική Γλυπτική-Κεραμική:

Αλλαγιάννη Χρύσα, Άλφα Ρούλα, Γκρέβενου

Ναταλία, Παπαμιχάλη Ζωή, Τσεβά Σωτηρία.  

Την Κυριακή 16 Ιουνίου

πραγματοποιήθηκε η 10η

κατά σειρά Εορτή του Παι-

διού, που διοργανώνει κάθε

χρόνο το Γραφείο Νεότη-

τος, της Ιεράς Μητροπό-

λεως Γλυφάδας,

Ελληνικού, Β. Β. και Β.

Πάνω από τέσσερις ώρες,

χιλιάδες παιδιά από όλη την

Αττική, μαζί με τους γονείς

τους, απασχολήθηκαν δημι-

ουργικά με μουσική, χορό,

θέατρο, εικαστικά, στα 25

περίπτερα-δοκιμασίες από

τα οποία αποκόμισαν δώρα.

Επίσης υπήρχαν πάρα

πολλά περίπτερα, όπου τα

παιδιά,  δροσίστηκαν με χυ-

μούς, νερά, έφαγαν πα-

γωτά, σουβλάκια, πίτσες,

μαλλί της γριάς, ψυχαγωγή-

θηκαν με τρεις παραστάσεις

κουκλοθέατρου, παρακο-

λούθησαν μία θεατρική πα-

ράσταση, κινούμενα σχέδια.

Ο Μητροπολίτης κ. Παύλος με δύο
μωρά στην αγκαλιά.

“Ζωγραφίστε για μας” στο Εργαστήρι της Αγγελικής Τσεβά

10η κατά σειρά Εορτή του Παιδιού

Από τη Μητρόπολη Γλυφαδας, Ε.Β.Β.Β

Τις δυνάμεις τους ένωσαν (16/6) ο Σύλλο-

γος Αιμοδοσίας Αγ. Ανάργυροι, το Κέντρο

Ελληνικής Τέχνης, ο Σύλλογος Κρητών Με-

σογείων "Ο Ψηλορείτης" και το Ελληνικό

Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού (στο χώρο

του) και συγκέντρωσαν "ότι είναι άχρηστο
σε μένα είναι χρήσιμο στον άλλον" τρό-

φιμα, ρούχα και πολλά παιδικά είδη και παι-

χνίδια.

Παράλληλα παρουσιάστηκαν Μεσογείτικα

τραγούδια από την Χορωδία του ΚΑΠΗ Κο-

ρωπίου υπό την διεύθυνση της μουσικού

Σταυρούλας Εφραιμίδου, Μεσογείτικοι και

Πανελλαδικοί Χοροί από την ομάδα του

Κέντρου Ελληνικής Τέχνης υπό την διδα-

σκαλία της  Ευαγγελίας Ιερωνυμάκη και

Χοροί της Κρήτης από τη χορευτική ομάδα

του Συλλόγου Κρητών Μεσογείων.

Στο χώρο λειτούργησαν 2 εκθέσεις με θε-

ματικές φωτογραφίες των Μεσογείων (αμ-

πέλι-διασκέδαση -αρχιτεκτονική) και η

ατομική έκθεση σκίτσων της 14χρονης

Άντζυ Χούντα.

Άκόμα στον χώρο του ΕΚΤ&Π ήταν ανοιχτή

και η μόνιμη έκθεση φωτογραφίας και αντι-

κειμένων "Η ζωή των Μεσογειτών άλλοτε".
Τέλος έχει συσταθεί επιτροπή η οποία θα

μοιράσει τα συγκεντρωμένα πράγματα.

Οποιος θέλει να συμμετέχει σ΄αυτή την

επιτροπή ή να προτείνει οικογένειες που

έχουν ανάγκη ας επικοινωνήσει στο τηλ.

2106020026.

"Οτι είναι άχρηστο σε μένα είναι χρήσιμο στον άλλον" 

Μια προσπάθεια που βρήκε ανταπόκριση στο Κορωπί

Οι εκπρόσωποι των φορέων που οργάνωσαν την εκ-
δήλωση.

H χορευτική ομάδα του Συλλόγου Κρητών Μεσογείων
“Ο Ψηλορείτης”.
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Στις 10-6-2013, στο 1ο Γυμνάσιο Γέ-

ρακα συναντήθηκαν τα διοικητικά συμ-

βούλια της Ε ΕΛΜΕ Αν. Αττικής και

της Ένωσης γονέων Παλλήνης.

Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εκ-

παιδευτικών ενημέρωσαν τους γονείς

για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο

της παιδείας και ιδιαίτερα για τις επικεί-

μενες υποχρεωτικές μετακινήσεις εκ-

παιδευτικών και τις ενδεχόμενες

απολύσεις λόγω της αύξησης του ωρα-

ρίου, και τη συγκρότηση των τμημάτων

με δυσμενέστερους για τους μαθητές

όρους, μετά τις νέες νομοθετικές ρυθμί-

σεις του Υπουργείου. 

Ειδικότερα το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ ενημέ-

ρωσε τους γονείς ότι στη συνάντηση

που είχαν Δ.Σ. ΕΛΜΕ της Αττικής με τον

περιφερειακό Δ/ντή Π/θμιας και Δ/θμιας

εκπαίδευσης Αττικής, τους έγινε σαφές

ότι η περιφέρεια θα παρέμβει με τρόπο,

ώστε ο αριθμός των απολυτηρίων που

θα «μοιραστεί» στα Γυμνάσια να είναι

κατά βάση πολλαπλάσιος του 27 (μαθη-

τές ανά τμήμα), για να μη δημιουργούν-

ται επιπλέον τμήματα εξαιτίας «μικρής»

υπέρβασης του αριθμού (δηλ. να μην

είναι ο αριθμός 55-56 ή 82-83).

Όσον αφορά τα θέματα των κατευ-

θύνσεων υπήρξε ξεκάθαρη άρνηση

του Περιφερειακού να δεσμευτεί αν

θα λειτουργήσουν τα τμήματα με

βάση την περσινή εγκύκλιο Παπαθεο-

δώρου, ενώ ξεκαθάρισε πως μόνο σε

απομακρυσμένες περιοχές της Αττι-

κής θα λειτουργήσουν κατευθύνσεις

με λιγότερους από 15 μαθητές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις έγινε

σαφές πως θα μετακινούνται οι μαθη-

τές από Λύκειο σε Λύκειο, για να «γε-

μίζουν» τμήματα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τα

δύο Δ.Σ. διαπίστωσαν την ανάγκη κοι-

νής δράσης για την προάσπιση του

Δημόσιου σχολείου και της δημόσιας

δωρεάν εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να

πραγματοποιηθεί παράσταση των δύο

Δ.Σ. στο Δ/ντή Δ/θμιας εκπαίδευσης

Αν. Αττικής με θέμα το χάρτη της νέας

σχολικής χρονιάς. Συμφωνήθηκε, επί-

σης, να γίνει προσπάθεια για κοινή σύ-

σκεψη του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ με τις

ενώσεις γονέων της Αν. Αττικής, στο

διάστημα 25-30 Ιουνίου, για να σχε-

διαστούν κοινές δράσεις ενόψει της

νέας χρονιάς.

Η Ενωση Συλλόγων Γονέων Παλλήνης συναντήθηκαν

με την ΕΛΜΕ Αν. Αττικής για τα προβλήματα στα σχολεία

• Ανοίγει νέους ορίζοντες στην εκπαίδευσή σου.

• Χορηγεί ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΙΣΟΤΙΜΟ με του Γενικού Λυ-

κείου.

• Χορηγεί ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ σε:
1. Οικονομικά-Διοίκηση Επιχειρήσεων

2. Νοσηλευτική

3. Βρεφοκομία

4. Γεωπονία

5. Πληροφορική

6. Μηχανολογία

• Σου δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής σε ΑΤΕΙ με ευνοϊ-

κούς όρους και σε ΑΕΙ με Πανελλαδικές Εξετάσεις.

• Εγγράφονται απόφοιτοι Γυμνασίου, Α΄ τάξης Γενικού Λυ-

κείου, Απόφοιτοι Λυκείου για απόκτηση πτυχίου ειδικότη-

τας, Απόφοιτοι ΤΕΕ και ΤΕΛ για απόκτηση απολυτηρίου.

1. Οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ αποκτούν  Απολυτήριο μόνο μέσα από

τις ενδοσχολικές εξετάσεις, απόλυτα ισότιμο με του ΓΕΛ, δίνον-

τάς τους ταυτόχρονα την δυνατότητα συμμετοχής  στις Πανελλα-

δικές εξετάσεις διεκδικώντας την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.

2. Με (4) μαθήματα (Δύο μαθήματα Ειδικότητας, Νεοελληνική

Γλώσσα και  Μαθηματικά) μπορούν  να συμμετέχουν σε πανελλα-

δικές  εξετάσεις (ΟΜΑΔΑ Α), μόνο για θέσεις των ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ,

Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιω-

ματικών, Αστυφυλάκων κλπ. Για τις θέσεις αυτές διατίθεται ειδικό

ποσοστό στο οποίο έχουν πρόσβαση αποκλειστικά οι απόφοιτοι

των ΕΠΑΛ. 

3.  Με (6) μαθήματα μπορούν να συμμετέχουν σε πανελλαδικές

εξετάσεις μαζί με τους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου (ΟΜΑΔΑ

Β) διεκδικώντας θέση τόσο για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ όσο και

στα ΑΤΕΙ,  επιλέγοντας δύο πεδία (όπως περίπου συμβαίνει στην

Θετική ή Τεχνολογική κατεύθυνση). Τα (4) μαθήματα γράφονται σε

ίδια θέματα με αυτά του ΓΕΛ συν (2) μαθήματα της ειδικότητας.

4. Οι απόφοιτοι εγγράφονται κατά προτεραιότητα στα ΙΕΚ. Αν επι-

λέξουν συναφή ειδικότητα με το πτυχίο τους εγγράφονται στο

τρίτο εξάμηνο. 

5. Την επόμενη χρονιά μετά την αποφοίτησή τους έχουν δικαίωμα

συμμετοχής στις Πανελλήνιες εξετάσεις σε οποιαδήποτε ειδικό-

τητα επιθυμούν ακόμα και να μην έχουν Πτυχίο αυτής της ειδικό-

τητας. Έτσι για παράδειγμα απόφοιτος με Πτυχίο Μηχανολογίας

μπορεί το επόμενο Σχολικό Έτος να είναι υποψήφιος για σχολές

Νοσηλευτικής χωρίς να παρακολουθήσει ξανά κανένα από τα εξε-

ταζόμενα μαθήματα.

6. Στην Γ΄ τάξη αποκτούν μαζί με το Απολυτήριο Λυκείου και Πτυ-

χίο  Ειδικότητας με κατοχυρωμένα πλέον επαγγελματικά δικαιώ-

ματα που δίνουν άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Στα ΕΠΑΛ στις τάξεις Α & Β γίνονται υποστηρικτικά μαθήματα

(φροντιστήριο) γενικής παιδείας. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα του

ΕΠΑΛ δεν διδάσκονται τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών και

των Λατινικών.

Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται:

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Μαθητής που προήχθη από την Α’ τάξη ΕΠΑΛ μπορεί να :

• Συνεχίσει σε οποιοδήποτε τομέα των ΕΠΑΛ, άσχετα από τον

κύκλο που παρακολούθησε.

• Να μετεγγραφεί στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

• Να εγγραφεί σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) ή σε σχολή του

ΟΑΕΔ για την απόκτηση ειδικότητας. 

Στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ εγγράφονται με δυνατότητα επιλογής ενός από

τους παρακάτω τομείς:

➢ Πληροφορικής

➢ Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

➢ Υγείας και Πρόνοιας (Νοσηλευτές – Βρεφονηπιοκόμοι)

➢ Γεωπονίας

➢ Μηχανολογίας

1. Οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυ-

κείου.

2. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς

αυτό

για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας παρακολουθώντας μόνον

τα μαθήματα ειδικότητας.

3. Οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ),

Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

(ΕΠΛ), Α’ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Β’ Κύκλου Τ.Ε.Ε., προκειμένου να απο-

κτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου

σπουδών τους παρακολουθώντας μόνον τα μαθήματα ειδικότητας.

Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑΛ εγγράφονται:

1. Οι προαγόμενοι στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

2. Εγγράφονται με σκοπό την απόκτηση  Απολυτηρίου και οι:

• Οι κάτοχοι πτυχίου Α’ Κύκλου Τ.Ε.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας.

• Οι κάτοχοι πτυχίου Β’ Κύκλου Τ.Ε.Ε., άλλης ειδικότητας του ιδίου

Τομέα.

• Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. άλλης ειδικότητας του ιδίου Τομέα.

Οι εγγραφές αρχίζουν από 17/06/2013 έως και 28/06/2013 και συ-

νεχίζονται τον Σεπτέμβριο.

Για περισσότερες πληροφορίες το 1Ο ΕΠΑΛ Βάρης βρί-

σκεται στην οδό Μουτούση 2 στη Βάρη (Δίπλα από το Γή-

πεδο Βάρης) Τηλ: 2108973394 & 2108974138 

mail: 1epal-varis@sch.gr  

Ιστοχώρος: http://1epal-varis.att.sch.gr/

Συνέχεια από τη σελ. 11

το 1994 επι Δημαρχίας κ. Κώστα Πόγκα. Η οριστική τιμή για

την απαλλοτρίωση καθορίστηκε από το Δικαστήριο το 1998.

Το ποσό που όρισε το Δικαστήριο δεν κατεβλήθη από τη δη-

μοτική αρχή διότι όπως υπηστήριζαν οι εκάστοτε Δήμαρχοι,

δεν υπήρχαν χρήματα στο ταμείο του Δήμου. Εγώ παρ’ όλα

αυτά, είχα εναλλακτικές λύσεις τις οποίες πρότεινα, αλλά

ποτέ δεν έγιναν αποδεκτές για λόγους που, βάσει κοινής

λογικής, είναι δύσκολο να κατανοήσω!

Την έλλειψη χρημάτων δεν μπορεί να την επικαλεστεί ο

Δήμος διότι, το 2006, η ΔΕΗ είχε δώσει στο Δήμο Λαυρεω-

τικής ένα ποσό το οποίο είχαμε συμφωνήσει, ενώ ως ιδιο-

κτήτης και ο κ. Δημήτρης Λουκάς, με την ιδιότητα του

Δημάρχου. Η ανωτέρω συμφωνία έγινε ύστερα από προ-

σωπική υποχώρηση και για να δώσω ένα τέλος σε ταλαιπω-

ρία τόσων ετών. Μολονότι, υπογράψαμε το ιδιωτικό

συμφωνητικό που επικύρωνε τη συμφωνία μας, ο Δήμος δεν

τήρησε την προθεσμία που είχε οριστεί, καίτοι τα χρήματα

που είχε δώσει η ΔΕΗ υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου και

δύνανται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για

την απόκτηση της “Ευτέρπης”. Προφανώς, δεν τους ενδιέ-

φερε η απόκτηση της “Ευτέρπης”.

Υστερα από όλες αυτές τις παλινωδίες και την απροθυμία

του Δήμου, αποφάσισα να εκκινήσω τις διαδικασίες της

δεύτερης απαλλοτρίωσης. Το δικαστήριο καθόρισε την τιμή

της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, αποτέλεσμα της οποίας

είναι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με τον νυν Δή-

μαρχο Λαυρεωτικής κ. Λεβαντή, με γνώμονα τη λύση του

προβλήματος “Ευτέρπη”.

Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμαρχο Κώστα Λε-

βαντή που έδειξε υπευθυνότητα, σοβαρότητα, ανθρωπιά,

ήθος, και απέδειξε ότι δεν παίζει ούτε με την ιστορία της

πόλης, ούτε και με τη νοημοσύνη των δημοτών της.

Νίκος Κανελλόπουλος

Λαύριο

18 χρόνια περίμενε 
η “Ευτέρπη” στο Λαύριο

Γιατί να εγγραφώ στο 1o Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ)  Βάρης;
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Επαγγελματίες
Επωφεληθείτε από την προσφορά μας

καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com

MINI MARKET
“H ΩΡΑΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ”

l ΤΥΠΟΣ l ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

l ΤΣΙΓΑΡΑ l ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ

l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

l FAX για το ΚΟΙΝΟ l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ

l ΕΠΟΧΙΑΚΑ l ΜΑΝΑΒΙΚΗ

Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00-20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ   08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30

κοντά σας και στη

γειτονιά σας, φιλικά

και οικονομικά

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

Λεωφ. Αθηνάς 90 (παλιό Video-club) Boυλιαγμένη

Τηλ. 210 8965.944

Γαυρίου 2, Βάρη, τηλ.: 210 8970.897

H Πανελλήνια Οργάνωση Γυναικών Παναθη-

ναϊκή παράρτημα Γλυφάδας - Βούλας, συναντή-

θηκαν την περασμένη Τετάρτη, μέλη και φίλοι,

σε παραλιακή ταβέρνα της Γλυφάδας, για ένα

αποχαιρετιστήριο, εν όψει του καλοκαιριού, με-

σημεριανό.

Ηταν μια όμορφη εκδήλωση, αντάλλαξαν ευχές

για τις οικογενειακές τους διακοπές, συζήτησαν

για τη νέα χρονιά και έδωσαν ραντεβού για το

Σεπτέμβρη.

Η πρόεδρος Μαίρη Δαμηλάκου επί παντός επι-

στητού χαιρετάει όλες και όλους ανάμεσα στα

τραπέζια.

Αποχαιρετιστήρια καλοκαιρινή εκδήλωση με την Παναθηναϊκή Οργάνωση Γλυφάδας - Βούλας
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Υποχρέωση να υποβάλουν φορο-

λογική δήλωση έχουν φέτος όλοι

οι φορολογούμενοι που έχουν

συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας.

Εξαιρούνται οι νέοι άνω των 18

ετών που είναι προστατευόμενα

μέλη των οικογενειών τους.

Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν

το 2012 (οικονομικό έτος 2013) θα

φορολογηθούν όπως ακριβώς και

τα εισοδήματα του 2011 (οικονο-

μικό έτος 2012). Δηλαδή, με βάση

το βασικό αφορολόγητο όριο των

5.000 ευρώ και τη φορολογική κλί-

μακα με τα 8 φορολογικά κλιμάκια.

Για τους νέους ηλικίας έως και 30

ετών, για τους συνταξιούχους άνω

των 65 ετών και τα άτομα με ειδι-

κές ανάγκες ή συνταξιούχους ανε-

ξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με

ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο

ποσό ορίζεται στις 9.000 ευρώ,

εφόσον το δηλωθέν εισόδημα,

πραγματικό ή αυτό που προκύπτει

με βάση τις αντικειμενικές δαπά-

νες δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ.

Την ηλεκτρονική οδό θα πρέπει να

ακολουθήσουν φέτος υποχρεω-

τικά όλοι οι φορολογούμενοι και

γι’αυτό θα πρέπει να λάβουν κλει-

δάριθμο από το τμήμα μητρώου της

ΔΟΥ, αφού πρώτα κάνουν ηλε-

κτρονική αίτηση εγγραφής στο

taxis.

Στους συνταξιούχους πρέπει να

έχουν ήδη αποσταλλεί ταχυδρο-

μικά από το taxis.

Στη φετινή φορολογική δήλωση

πρέπει να αναγραφούν όλα ανε-

ξαιρέτως τα εισοδήματα που απο-

κτήθηκαν το 2012, ακόμη κι αυτά

τα οποία φορολογήθηκαν αυτοτε-

λώς  (τόκοι καταθέσεων, ομολό-

γων,  μερίσματα εταιρειών κ.λπ.) ή

απαλλάσσονται από τη φορολογία

εισοδήματος (ΕΚΑΣ, επιδόματα

τριτέκνων και πολυτέκνων, αναπη-

ρικές συντάξεις, κέρδη από μερίδια

αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχές

κ.λπ.). Η αναγραφή όλων των εισο-

δημάτων στις φορολογικές δηλώ-

σεις ήταν υποχρεωτική από πέρυσι

λόγω της ειδικής εισφοράς αλλη-

λεγγύης 1% - 4% στα συνολικά ει-

σοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Σχετικά με τους τόκους των τρα-

πεζικών καταθέσεων αναγράφον-

ται μόνο εάν το συνολικό ποσό

τους υπερβαίνει το ποσό των

250,00 ετησίως. Μάλιστα οι 4 με-

γάλες τράπεζες θα αποστείλουν

στοιχεία στη ΓΓΠΣ και αυτή με τη

σειρά της θα τα ενσωματώσει στη

δήλωση αυτόματα έως 24/06/2013.

Αναλυτικά οι αλλαγές έχουν ως

εξής:

1. Παρατάθηκε και για τα εισοδή-

ματα του 2012 (οικονομικό έτος

2013) η σχετική διάταξη που δίνει

τη δυνατότητα στους μισθωτούς

να φορολογηθούν μόνο για τους

μισθούς που έχουν εισπράξει και

όχι για όλο το εισόδημα που ανα-

γράφεται στη Βεβαίωση Αποδο-

χών. Έτσι, εάν κάποια επιχείρηση

δεν έχει εξοφλήσει όλους τους μι-

σθούς του 2012, πρέπει να χορη-

γήσει στους εργαζόμενους τις Βε-

βαιώσεις Αποδοχών αναγράφον-

τας στην πρώτη σειρά της

βεβαίωσης τα ποσά που έχουν εξο-

φληθεί και στην δεύτερη τα ποσά

που δεν έχουν εξοφληθεί. Κατ'

αναλογίαν των ποσών θα υπολογι-

στεί και ο φόρος που έχει παρα-

κρατηθεί. Τα υπόλοιπα ποσά θα τα

δηλώσει όταν τα εισπράξει από την

επιχείρηση που εργάζεται.

2. Εξαιρούνται από τα τεκμήρια

απόκτησης περιουσιακών στοι-

χείων και τον έλεγχο του «πόθεν

έσχες» οι δαπάνες που πραγματο-

ποίησαν οι φορολογούμενοι το

2012 για να αγοράσουν ακίνητα,

να ανεγείρουν οικοδομές ή να κα-

τασκευάσουν πισίνες. Ωστόσο οι

φορολογούμενοι θα πρέπει να δη-

λώσουν στον πίνακα 6 τα ποσά

αυτά για πληροφοριακούς λόγους

και μόνο.

3. Στον Πίνακα 2 προστέθηκαν οι

Κωδικοί 019-020 «Είστε επιτηδευ-

ματίας που φορολογείται με τις

διατάξεις του άρθρου 45 ΚΦΕ; Ο

κωδικός καθιερώθηκε προκειμένου

να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις

του τελευταίου φορολογικού

νόμου, δηλαδή να έχουν ευνοϊκό-

τερη μεταχείριση όσον αφορά στο

τέλος επιτηδεύματος, όσοι αμεί-

βονται με μπλοκάκι αλλά είναι

στην ουσία μισθωτοί. Οι συγκεκρι-

μένοι φορολογούμενοι θα πληρώ-

σουν και φέτος τέλος

επιτηδεύματος 500 € σε αντίθεση

με τους ελεύθερους επαγγελμα-

τίες για τους οποίους το τέλος αυ-

ξήθηκε σε 650 €.

4. Για την αποφυγή των προβλημά-

των που δημιουργήθηκαν σχετικά

με όσους έχουν απαλλαγή από το

τέλος επιτηδεύματος επειδή πλη-

σιάζουν το έτος συνταξιοδότησης,

στον Πίνακα 2 προστέθηκαν οι Κω-

δικοί 027-028 «Ασκείται εμπορική
επιχείρηση και γεννηθήκατε μέχρι
την 31-12-1950». Ο κωδικός αυτός

καθιερώθηκε προκειμένου να εξαι-

ρεθούν αυτόματα από το τέλος

επιτηδεύματος όσοι επιτηδευμα-

τίες απέχουν τρία χρόνια από τη

συνταξιοδότησή τους. Ως έτος ηλι-

κίας συνταξιοδότησης θεωρείται

το 65ο.

5. Ένα από τα προβλήματα που

υπήρχαν στο περσινό Έντυπο Ε1,

και ταλαιπώρησε ειδικά στην αρχή

εφοριακούς και λογιστές, είναι η

επιβάρυνση με συμπληρωματικό

φόρο στα εισοδήματα των ακινή-

των του Πίνακα 4Ε «Εισόδημα από
Ακίνητα». Ο κωδικός που αφο-

ρούσε τις κατοικίες πάνω από 300

τ.μ. «έσπασε» σε τέσσερις κωδι-

κούς:

Οι Κωδικοί 175-176 διευρύνονται

και ο φορολογούμενος καλείται να

δηλώσει όχι μόνο το ακαθάριστο

εισόδημα κατοικιών πάνω από 300

τ.μ. η καθεμία, αλλά και το ακαθά-

ριστο εισόδημα από επαγγελματι-

κές και εμπορικές μισθώσεις.

Προστέθηκε νέος Κωδικός 177-178

όπου ο φορολογούμενος καλείται

να δηλώσει και το ακαθάριστο ει-

σόδημα κατοικιών επιφάνειας

μέχρι και 300 τ.μ, αστικών μισθώ-

σεων αποθηκών και χώρων στάθ-

μευσης ανεξαρτήτως επιφανείας.

6. Στον Πίνακα 5, ο Κωδικός 205

(πέρυσι) στον οποίο ο φορολογού-

μενος εκαλείτο να δηλώσει τον

αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύ-

ματος μόνο για την κύρια κατοικία

του, διευρύνεται και καθιερώνονται

τρεις κωδικοί, 204-205-206 στους

οποίους πρέπει να δηλωθεί ο αριθ-

μός παροχής ηλεκτρικού ρεύμα-

τος κύριας κατοικίας αλλά και

δευτερευουσών κατοικιών (εξο-

χικά). Στις περσινές δηλώσεις η κα-

ταγραφή του αριθμού παροχής

ηλεκτρικού ρεύματος είχε προαι-

ρετικό χαρακτήρα.

Στόχος, η διασταύρωση των αρ-

χείων της ΔΕΗ με αυτά της ΓΓΠΣ

από το Ε9 και τις αντικειμενικές

δαπάνες διαβίωσης του ίδιου του

Πίνακα 5 και η «ανακάλυψη» μέσω

των διασταυρώσεων των πραγμα-

τικών τετραγωνικών των κατοικιών.

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε

ότι στη ΔΕΗ, θεωρητικά καταχω-

ρούνται περισσότερα τετραγωνικά

από αυτά που δηλώνονται τόσο

στο Ε9, όσο και σαν αντικειμενική

δαπάνη διαβίωσης, μιας και στους

καταλόγους της υπάρχουν όλοι οι

ηλεκτροδοτούμενοι χώροι, χώροι

και τετραγωνικά που σε πολλές πε-

ριπτώσεις δεν έχουμε την υποχρέ-

ωση να τους δηλώσουμε στο Ε9 ή

στο Ε1 (π.χ. μπαλκόνια, κήποι

κ.λπ.).

7. Στον Πίνακα 5 και στην αντικει-

μενική δαπάνη που αφορά τα

σκάφη αναψυχής (περ. δ’), καθιε-

ρώνονται νέοι Κωδικοί 844 και 845

στους οποίους οι φορολογούμενοι

που έχουν στην κατοχή τους

σκάφη αναψυχής καλούνται να δη-

λώσουν τον ΑΦΜ του κύριου ή του

κατόχου του σκάφους. Πέρυσι στη

δήλωση ο φορολογούμενος σημεί-

ωνε μόνο το όνομα του σκάφους

και όχι τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

8. Στον Πίνακα 7, στις φοροαπαλ-

λαγές, προστέθηκαν νέοι Κωδικοί

037-038 που αφορούν στις δαπά-

νες αποκατάστασης ακινήτων και

οι Κωδικοί 039-040 όπου  δηλώ-

νονται οι δαπάνες αποκατάστασης

διατηρητέων στην περιοχή Γεράνι

Αττικής.

9. Λόγω της παρακράτησης από

την 1.1.2012, από τους μισθούς και

τις συντάξεις που είναι πάνω από

12.000 ευρώ, της έκτακτης εισφο-

ράς, στον Πίνακα 8 προστέθηκαν οι

Κωδικοί 333-334 όπου θα αναγρα-

φεί το ποσό που έχει παρακρατη-

θεί.

10. Πέρα από τον ΑΦΜ, που καθιε-

ρώθηκε να συμπληρώνεται από πέ-

ρυσι, όσων προστατευόμενων

μελών βαρύνουν τον φορολογού-

μενο και έχουν ΑΦΜ, για φέτος

στον Πίνακα 9 πρέπει να συμπλη-

ρώσουμε και τον ΑΜΚΑ των προ-

στατευόμενων μελών.

Καταβλητέο ποσό φόρου μέχρι 300

ευρώ, το οποίο προκύπτει από την

εκκαθάριση της φορολογικής δή-

λωσης, πρέπει να εξοφληθεί υπο-

χρεωτικά εφάπαξ.

Αυτοί είναι οι νέοι κωδικοί και οι

νέες υποχρεώσεις των φορολο-

γούμενων για τις  φορ.δηλώσεις

του οικ. έτους 2013.

Καλή συμπλήρωση λοιπόν έχοντας

πάντοτε υπόψιν σας να ελέγχετε

σε πρώτο βαθμό την αντιστοιχία

μεταξύ Δηλωθέν και – Τεκμαρτού

Εισόδηματος και σε δεύτερο το

ποσό των απαιτούμενων οικογ.

αποδείξεων οι οποίες πρέπει να

αναγράφονται σε κάθε περίπτωση

ακόμη και όταν το δηλωθέν εισό-

δημα είναι κάτω από το αφορολό-

γητο όριο των 5.000,00.

Θυμίζουμε ότι την Τρίτη

25/06/2013 θα διεξαχθεί δω-

ρεάν φορολογικό σεμινάριο για

τον σωστό τρόπο συμπλήρω-

σης των φορ.δηλώσεων στον

πρ.κάμπινγκ της Βούλας.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟ - ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ 
Λογιστής Α’ τάξης 
αρ.αδ. ΟΕΕ14612

Μέλος των εθελοντών του

Κάμπινγκ Βούλας

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΤΩΝ ΦΟΡOΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΣ

Στερνό «αντίο»
στον πρωτοψάλτη Γιώργο Τσιμίνη

Έφυγε από τη ζωή και κηδεύθηκε σή-

μερα ο πρωτοψάλτης Γιώργος Τσιμί-

νης. Γεννήθηκε στην Παιανία το 1945.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εργά-

σθηκε ως δικηγόρος  (Μέλος του

Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς).

Υπήρξε δραστήριο στέλεχος του προ-

δικτατορικού φοιτητικού κινήματος με

έντονη συμμετοχή στις νεολαιΐστικες

δημοκρατικές εκδηλώσεις και συλλα-

λητήρια.

Μεγάλη του αγάπη στάθηκε η βυζαν-

τινή μουσική την οποία και υπηρέτησε

με πάθος από νεανικής ηλικίας.
Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης & Ερευνας, πολιτισμού του Ανατολικού Ρωμαϊκού

κράτους στην Ευρώπη
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H ασφάλιση των οχημάτων

Ως εκτακτο και κατεπείγον συζητήθηκε και

ψηφίστηκε κατά πλειοψηφίαν στο Δ.Σ. των

3Β 17/6, η ασφάλιση των οχημάτων του

Δήμου, κάνοντας κάποιους συμβούλους να

διαμαρτυρονται για το κατεπείγον, αφού

που γνώριζαν ότι λήγουν οι συμβάσεις. 

“Δεν δείχνει νοικοκυρεμένη διαχείριση επι-
εικώς απαράδεκτη να περιμένουμε να λή-
ξουν οι ασφαλιστικές συμβάσεις για να
φέρουμε το θέμα”, Γρ. Κωνσταντέλλος.

«Η μελέτη έχει έρθει 30 ημέρες όπως είπε
ο κ. Αργυρουδάκης κι εμείς το φέρνουμε
τώρα ως κατεπείγον», επεσήμανε ο Δ. Δα-

βάκης.

«Τρεις μήνες από την ψήφιση του προϋπο-
λογισμούν έπρεπε να έχουν έρθει. Μέχρι
χθες για κάθε καθυστέρηση φταίγαμε ο κ.
Δαβάκης κι εγώ. Ας φταίει και κάποιος
άλλος...», τόνισε η Ηλ. Τσιριγώτη.

Μειώσεις μισθωμάτων 

σε ακίνητα του Δήμου

Ηταν το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η

αίτηση καταστηματαρχών της Βουλιαγμέ-

νης να τους μειώσουν τα μισθώματα. 

Βάσει του Νόμου 4071 ο Δήμος έχει δι-

καίωμα να μειώσει μέχρι 20% και για ένα

έτος το μίσθωμα σε ακίνητό του που ενοι-

κιάζει.

Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφίαν,

λόγω έλλειψης τεκμηριωμένης εισήγησης.

«Είναι παράλειψη από τον αντιδήμαρχο να
μην έχει φέρει συγκριτικά στοιχεία. Μας
έχουν συνηθίσει στην προχειρότητα» είπε

ο Γ. Σκουμπούρης. 

Σε αναβολή “ξαναπήγαν” 

οι Καντίνες Καβουρίου

To θέμα της διαφοράς που έχει προκύψει με

τους μισθωτές των καντινών στο Μεγάλο

Καβούρι ήρθε προς συζήτηση, εξ’ αναβολής

από το προηγούμενο Συμβούλιο, με το αι-

τιολογικό τότε να παρευρεθούν και οι δικη-

γόροι του Δήμου για να ενημερώσουν το

σώμα.

Εκ των τριών όμως δικηγόρων παρίστατο

μόνο ο Δ. Γιατράς, ο οποίος τα θέματα της

Βουλιαγμένης δεν τα γνωρίζει πολύ καλά.

Επίσης είχε ζητήσει ο Γρ. Κωνσταντέλλος

την υπ. αρ. 138/2005 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, που αφορά

ακριβώς το θέμα των καντινών που επίσης

δεν παρουσίασε το προεδρείο. 

Ετσι αναβλήθηκε για δεύτερη φορά...

Τ
ο 6ο θέμα ήταν η επιμήκυνση των δα-

νείων του Δήμου, που έρχεται με νόμο

του κράτους, ο οποίο τροποποιεί και

θέτει και τους όρους. Είναι ο Νο 4093/12 τε-

λευταίος μνημονιακός και δίνει τη δυνατό-

τητα στους ΟΤΑ να παρατείνουν τα δάνειά

τους από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-

νείων.

Oπως εισηγήθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος

οικονομικών Ν. Ζαχαράτος, οι όροι είναι

συμφέροντες, αφού έχουν

― τριετή περίοδο χάριτος των τοκοχρεωλυ-

σίων Θα καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.

― το τοκοχρεωλύσιο θα είναι μειωμένο μετά

τα 3 χρόνια

― μείωση επιτοκίων για 3 χρόνια κατά μισή

μονάδα.

― παράταση δανείου μέχρι 8 χρόνια από το

τέλος του δανείου.

― Η επιβάρυνση των επιτοκίων δεν θα είναι

πάνω από 400.000 €. 

Το ωφέλιμο για το τρέχον έτος θα είναι 1,3

εκατομ. € λιγότερα και τα επόμενη 3 έτη.

― Μετά την τριετία ο Δήμος θα είχε όφε-

λος €710.179,64  ετησίως, λόγω της μεί-

ωσης του επιτοκίου €

Ο Δήμος πληρώνει σήμερα περίπου

1.750.000 € κατ’ έτος και αν έκανε τη ρύθ-

μιση θα πλήρωνε 480.000 € το χρόνο για τα

επόμενα τρία χρόνια, αποκτώντας μία ρευ-

στότητα περίπου 1.300.000 κάθε χρόνο.

Ετσι όπως ακούγεται φαίνεται ενδιαφέρον

για το Δήμο και γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέ-

ρον αν αυτά τα χρήματα που θα εξοικονο-

μηθούν θα πάνε για ένα μεγάλο έργο στην

πόλη. Αλλά η Δημοτική Αρχή δεν ήρθε

“οπλισμένη”, αλλά με μια λογική που λει-

τουργεί αρνητικά για το σώμα, «αν δεν σας

αρέσει μη το ψηφίζετε».

Ετσι οι σύμβουλοι κατέθεσαν τους προβλη-

ματισμούς τους, μάλλον αρνητικούς:

“Είδαμε το τυρί και δεν βλέπουμε το φάκα.
Μας ζητάει η Δημοτική Αρχή να φαλκιδεύ-
σουμε την επόμενη γενιά: χωρίς σχέδιο,
χωρίς πρόγραμμα. Ο κ. Δήμαρχος εν όψει
των εκλογών ζητάει με χρυσόσκονη και
λουλουδάκια να γεμίσουμε τν πόλη και να
επιβαρύνουμε τους πολίτες με 400 χιλ. €”
Γρ. Κωνσταντέλλος. “Οχι, γιατί θα χρεώ-
σουμε τις γενιές του 2020” Λ. Αργυροπού-

λου. “Εχει παραπλανητικό χαρακτήρα” Γ.

Νιτερόπουλος. 

Να γίνει με όρο την κατασκευή

του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου

Ο αντιπρόεδρος και δημοτικός σύμβουλος

της Αντιπολίτευσης,  Ιωάννης Σκουμπού-

ρης, πρότεινε τα χρήματα που θα εξοικονο-

μηθούν στη διάρκεια της επόμενης τριετίας,

να διατεθούν για την απαλλοτρίωση του οι-

κοπέδου, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί

το 3ο Γυμνάσιο Λύκειο Βούλας. Να δε-

σμευθεί η Δημοτική Αρχή υπέρ της δημι-

ουργίας του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου με

αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογι-

σμού του Δήμου.

Η πρόταση αυτή έγινε άμεσα αποδεκτή από

το Δήμαρχο,  Σπύρο Πανά, αλλά πολλοί

σύμβουλοι την είδαν με καχυποψία. 

«Αν θέλατε να κάνετε ένα μεγάλο έργο στο
Δήμο θα εσυζητείτο η περίπτωση αυτή στην
Οικονομική Επιτροπή, θα καταθέτατε εκεί
μία πρόταση με μια ολοκληρωμένη μελέτη,
για να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να
επικυρωθει», επεσήμανε η Ηλ. Τσιριγώτη

και το καταψήφισε.

Μετά από συζήτηση η πρόταση ετέθη σε

ψηφοφορία αλλά δεν έλαβε τον ικανό

αριθμό των ψήφων, αφού καταψηφίστηκε

από έντεκα συμβούλους εκ των οποίων οι 7

ήταν της πλειοψηφίας.

ΟΧΙ ψήφισαν οι: Δαβάκης Δημ., Τσιριγώτη Ηλ.,

Αργυροπούλου Λυδία, Νιτερόπουλος Ιωάν., Κα-

ραγεώργος Κων., Κωνσταντέλλος Γρηγ., Δήμας

Ιωάννης, Ζυγούρης Νικ., Κασιδόκωστας Παντ.,

Κάραγιαν Νανά, Γεωργουλόπουλος Διον.

ΝΑΙ ψήφισαν οι: Μπελετσιώτης Δημήτρης, Ζα-

χαράτος Νικόλαος, Κοντονής Διονύσιος, Αργυ-

ρουδάκης Ελευθέριος, Σίνα - Χόβρη Μαρία,

Μαρτίνου Γεωργία, Βαδάσης Χρήστος, Σκουμ-

πούρης Ιωάννης.

Ο Δήμαρχος,  Σπύρος Πανάς, δήλωσε: «Δυ-
στυχώς, κάποιοι έδειξαν ότι βάζουν το μι-
κροπαραταξιακό τους συμφέρον πάνω από
το συμφέρον της πόλης και τις ανάγκες των
παιδιών μας. Και είναι δικαίωμα των πολι-
τών της Βούλας να τους γνωρίζουν, με το
ονοματεπώνυμό τους. Πρόθεσή μας είναι
να επαναφέρουμε το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο, ώστε να μη χαθεί η ευκαιρία για
τη δημιουργία μιας σημαντικής και ανα-
γκαίας δημόσιας υποδομής».

Αννα Μπουζιάνη

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Γ.

Σκουμπούρης, Χημικός Μηχα-

νικός Ε.Μ.Π., M.Sc., με δελτίο

τύπου που μας απέστειλε,

εκφράζει την απογοήτευσή

του για το αποτέλεσμα της

ψηφοφορίας σημειώνοντας

μεταξύ άλλων:

Θεωρήσαμε ότι διαμορφώ-

νεται μία θετική συνθήκη

και ευκαιρία την οποία ο

δήμος όφειλε να μην απω-

λέσει. Η δημιουργία  της δη-

μόσιας αυτής υποδομής στο

χώρο της παιδείας της πόλης

μας, ιδιαίτερα τα κρίσιμα

αυτά χρόνια, που τα παιδιά

εγκαταλείπουν τα ιδιωτικά

σχολεία, είναι υπόθεση ζω-

τική για την πόλη μας και

στηρίζει τη δημόσια δωρεάν

παιδεία που πρέπει να παρέ-

χει η πολιτεία. Ας μην ξε-

χναμε ότι η Βούλα των

40.000 κατοίκων έχει ένα Γυ-

μνάσιο – Λύκειο ανά 20.000

κατ., η Βάρη των περίπου

20.000 κατ. έχει ένα Γυμνά-

σιο ανά 10.000 κατ. και η

Βουλιαγμένη ένα Γυμνάσιο –

Λύκειο ανά 5.000 κατ. 

Την πρότασή μας αυτή την

έκανε δεκτή η διοίκηση του

Δήμου, η πλευρά όμως της

μείζονος αντιπολίτευσης,

καθώς και άλλοι σύμβουλοι,

που αντιπαρατίθενται για

δίαφορους λόγους προς τη

διαλυμένη κατά τα άλλα

“συμπολίτευση”, απέρριψαν

και τη δική μας πρόταση,

που δεν ήταν άλλη από το

να προχωρήσουμε άμεσα

στην εξασφάλιση των χρη-

μάτων για το 251 ΟΤ, που

έχει απαλλοτριωθεί για το Γ’

Γυμνάσιο Λύκειο.  Θυμίζω

και τα χρήματα που θα προ-

κύψουν από την προσκύ-

ρωση οικοπέδου στη

Βουλιαγμένη, για τα οποία

υπάρχει ήδη δέσμευση για

τη χρήση τους για το Γ΄Γυ-

μνάσιο Λύκειο.

Προσωπικά ανέμενα να αρ-

θούν όλοι στο ύψος της

απαίτησης για τη δημιουρ-

γία ενός τόσο σοβάρου

έργου, όπως το Γ’ Γυμνάσιο

– Λύκειο Βούλας, να δια-

βλέψουν την ευκαιρία που

παρουσιάζεται και να προ-

χωρήσουμε, με την πρό-

ταση που διατυπώσαμε, σε

μία ομόφωνη και δεσμευ-

τική για τις επομενες διοι-

κήσεις απόφαση. 

Δυστύχως, επικράτησαν -

κατά την πολιτική μου εκτί-

μηση – προεκλογικής φύσης

αντιθέσεις και έτσι καταψη-

φίστηκε η πρόταση που δια-

τυπώσαμε.  Καταλαβαίνω εν

μέρει - στον πρόσφατα ενο-

ποιημένο Δήμο μας -  τους

συμβούλους που προέρχον-

ται από τις δημοτικές ενό-

τητες Βουλιαγμένης και

Βάρης και δεν ψήφισαν

υπέρ. Δεν καταλαβαίνω

όμως τους συμβούλους που

προέρχονται από τη Βούλα,

διότι αυτοί γνωρίζουν το

θέμα του σχολειού αυτού

και τις σημαντικές αρνητι-

κές επιπτώσεις της μη

ύπαρξής του.

Επαναφορά του 

θέματος με συλλογή

υπογραφών
Εμείς θα συνεχίσουμε να

ασκούμε δημιουργική αντι-

πολίτευση, όπως την αντι-

λαμβανόμαστε. Ταυτόχρονα

θα εξαντλούμε τα μέσα που

διαθέτουμε, για να πετύ-

χουμε ένα τόσο σοβαρό

έργο, που δεν μπορεί να το

βάλουμε στην όποια προ-

εκλογική ή άλλου είδους

αντιπαράθεση.

Για το λόγο αυτό, λόγω της

κρισιμότητας του θέματος,

εμείς παίρνουμε την πρωτο-

βουλία για άμεση συλλογή

υπογραφών δημοτικών συμ-

βούλων, ώστε να επανέλθει

το θέμα στο Δ.Συμβούλιο. 

Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 3Β

Παράταση δανείου με ελκυστικούς όρους
Επιμήκυνση των δανείων του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

Nαι στην παράταση δανείου για την ανέγερση του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου

Η πρόταση του Γιάννη Σκουμπούρη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλύβια 11/6/13
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 5775/13
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Πληροφορίες: Τηλ. 22993/20300 - 20345
Φαξ: 22990/48289 - 48653

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εχοντας υπόψη:
a) To άρθρο 3 του Ν.Δ. 17/7/1923 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 13 του Ν. 3212/2003.
β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4329/5.3.2013 έγγραφο της Δ.Π.Σ. - Υ.Πε.Κ.Α.
γ) την υπ’ αριθ. 173/5.6.2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του
δήμου Σαρωνικού περί έγκρισης της ανάρτησης της πολεοδομικής μελέ-
της.

Καλούνται
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής Β’ κατοικίας “Θυμάρι” της Δη-
μοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου μας, για τα τμήματα και
μόνο που αναφέρονται στο (γ) σχετικό, όπως προσδιορίζονται στα σχετικά
σχεδιαγράμματα κλίμακας 1/1.000, να λάβουν γνώση της πολεοδομικής με-
λέτης και να υποβάλλουν τις τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις τους.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκοληθεί στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου
μας και να δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και σε δύο ημερήσιες
των Αθηνών.
Η ανάρτηση θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Παλαιάς Φώκαιας. Η προ-
θεσμία υποβολής παρατηρήσεων - ενστάσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Διευθυντής Αναστάσιος Παπαϊωάννου

ΑΔΑ:ΒΕΖ2ΩΛ6-ΦΝ7  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί: 18-06-2013
Αρ. Πρωτ. :  14252
Βασ. Κων/νου 47,19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ. : Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6626294 
FAX :210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός
για την «Προμήθεια κάδων απορ-
ριμμάτων» για το τμήμα 2.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογι-
σμό της υπ’ αριθμ. ΤΥ/15/2013 Με-
λέτης που αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα των Όρων
Διακήρυξης. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το
τμήμα 2. Κάθε άλλη προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου
2013 και ώρα 12:00π.μ. έως και
12:30π.μ, στο σημείο που αναφέ-
ρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Παρασκευή 28 Ιουνίου
2013 ώρα 12:30π.μ, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετω-
πίδα του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπο-
λογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 8.400,00 ευρώ
(€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι
10.332,00 €. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χα-
μηλότερη τιμή προσφοράς. 
Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail:promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:20-6-2013
Aρ. Πρωτ.:34447

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ &
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙ-
ΗΣΕΩΝ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ
ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 25/2013 με-
λέτης της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών  και με κριτήριο κατα-
κύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για
την υπηρεσία «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑ-
ΚΕΛΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΤΟΜΙ-

ΚΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ», προϋπο-
λογισμού 27.457,50€  (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοι-
νοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροπο-
ποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, την Τε-
χνική Μελέτη με α/α  25/2013 και
την με αρ. Πρωτ.  31972/13-6-2013
σχετική Διακήρυξη .  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 5 Ιου-
λίου 2013 και ώρα 10.00, κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλα-
βής των προσφορών και αρχίζει η
διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό
1.373,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου  καθημερινά    από  Τρίτη 25-
6-2013  έως Πέμπτη 4-7-2013 και
ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955.     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               
Λεωφ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: X. Tενέντες
Τηλ. : 213 2063534 
FAX: 213 2063 533              
Αθήνα, 21/6/2013
Aρ. Πρωτ.: 121994

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-
κής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος η με αρ. πρωτ.
102796/13 Απόφαση Περιφερει-
άρχη Αττικής  με ΑΔΑ: ΒΕΖΡ7Λ7-

ΞΘ7 Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (σε ανανέωση της υπ’ αρ.
πρωτ. 1604/08/30-03-2009 ΑΕΠΟ)
του πρατηρίου υγρών καυσίμων
μετά πλυντηρίου-λιπαντηρίου αυ-
τοκινήτων, Αλκυονίδων 13, Βούλα
και μεταβίβασή της σε νέο φορέα
λειτουργίας με την επωνυμία
“ΖΕΖΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ”, η
οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περι-
βάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω από-
φασης μπορεί να ασκηθεί προ-
σφυγή από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον ενώπιον του Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέ-
ρες από τη δημοσίευσή της, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 227 και της παρ. 1 του
άρθρου 238 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΛ6-ΡΤ8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013
(ΤΥ/21/2013)
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠΟΛ. 73.799,50 € συμπερι-
λαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23%.
ΠΗΓΗ:  ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 13805/12-06-2013
13ΡROC001509248 2013-06-18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1.Προκηρύσσει πρόχειρη δημοπρα-
σία επιλογή αναδόχου με σφραγι-
σμένες προσφορές για την
εκτέλεση του έργου με τίτλο
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟ-
ΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 2013
Ο συνολικός προϋπολογισμός Με-
λέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρ-
χεται σε 73.799,50 Ευρώ και
αναλύεται σε :
Δαπάνη Εργασιών 44.214,88 ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά-
βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.958,68 ΕΥΡΩ .
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί
της δαπάνης εργασιών και του
κονδυλίου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.826,03
ΕΥΡΩ.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
13.799,91 ευρώ.
2.Ο διαγωνισμός θα γίνει την 02η
του μηνός Ιουλίου έτους 2013
ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης πα-
ραλαβής των προσφορών 10:00
π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διεξαχθεί η δημοπρασία την προ-
αναφερθείσα ημερομηνία ή αν διε-

ξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί
καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί
σε νέα ημερομηνία που θα καθορί-
σει με πράξη της η Προϊσταμένη
Αρχή  και η οποία θα γνωστοποι-
ηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημε-
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη
του διαγωνισμού και την ίδια ώρα
(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπο-
ρεί να επαναληφθεί και δεύτερη
φορά με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις. 
3.Η παραλαβή τευχών δημοπράτη-
σης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο
(2) μέρες εργάσιμες προ της ημέ-
ρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
4.Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
για υποβολή προσφοράς εργολη-
πτικές επιχειρήσεις ατομικές ή
εταιρικές, εγγεγραμμένες στα
ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 
5.Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται ο χρό-
νος των εκατόν ογδόντα (180)
ημερών. 
6.Η εγγύηση για την συμμετοχή
στην δημοπρασία ορίζεται σε 2%
επί του δημοπρατούμενου ποσού,
ήτοι 1.199,99 ευρώ, πρέπει ν’
απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
και να βεβαιώνεται με την προσκό-
μιση ισόποσου γραμματίου του Τα-
μείου Παρακαταθηκών & Δανείων
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι-
σμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο
που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται
να έχουν προθεσμία ισχύος που
όμως δεν θα είναι λιγότερη των
180 ημερολογιακών ημερών.
Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Διεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γραφείο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2, Τ.Κ.: 166 71 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Τηλέφωνο: 213 2020775
Fax: 213 2020779
E-mail: oappa@vvv.gov.gr 
Site: www.vvv.gov.gr 
Πληροφορίες: Πέτρος Βαγιακάκος

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Ο Πρόεδρος του οργανισμού έχον-
τας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α/77/30-3-
1981)
2. Το άρθρο 192 του Ν. 3463/06
(ΦΕΚ Α/114/30-6-2006)
3. Το Ν.3548/07 που αφορά δημο-
σιεύσεις διακηρύξεων.  
4. Το από 21/5/13 πρακτικό της επι-
τροπής καθορισμού τιμήματος. 
5. Την με αρ. 50/2013 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου που
αφορά την λήψη απόφασης για την
έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημο-
πρασίας για την εκμίσθωση κυλι-
κείου και επτά (7) γηπέδων τένις
στην περιοχή Μεγ. Καβουρίου
Βουλιαγμένης,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
Αντικείμενο δημοπρασίας : εκμί-
σθωση κυλικείου και επτά (7) γη-
πέδων τένις στην περιοχή Μεγ.
Καβουρίου Βουλιαγμένης. 
Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός
Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδι-
κής Αγωγής δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, Ταχ. Δ/νση: Αφρο-
δίτης 2, Τ.Κ. 166 71, Βουλιαγμένη,
τηλ.: 213 2020775 και 213
2020777,  φαξ : 213 2020779 ,

email : oappa@vvv.gov.gr 
Είδος δημοπρασίας: φανερή προ-
φορική με κριτήριο την υψηλότερη
τιμή. 
Κατώτερη τιμή έναρξης : 90.000,00
€  ετησίως.
Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμ-
μετοχής: Ελληνική
Εγγυήσεις: Για να γίνει κάποιος
δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να
καταθέσει στην επιτροπή διενέρ-
γειας της δημοπρασίας, εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης τράπε-
ζας  ή του Ταμείου Παρ/κών και Δα-
νείων στο όνομα του ιδίου, ποσού
ίσου προς τα δύο δέκατα (2/10) του
οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχι-
στου ορίου πρώτης προσφοράς
των 90.000 Ευρώ, ήτοι 18.000,00 €
που θα αντικατασταθεί μετά την
υπογραφή της σύμβασης με άλλη
ποσού ίσου με ένα ετήσιο μί-
σθωμα. 
Ημερομηνία δημοπρασίας: την
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 και ώρα
11.00, στο δημοτικό κατάστημα
Βουλιαγμένης, Ταχ. Δ/νση : Αφρο-
δίτης 2, αίθουσα συνεδριάσεων,
ισόγειο
Παροχή Πληροφοριών: Αναλυτικό
τεύχος των όρων δημοπράτησης :
υπάρχει στην έδρα του οργανι-
σμού αναρτημένο, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης www.vvv.gov.gr
στην καρτέλα του Ο.Α.Π.Π.Α.
Καθημερινά εργάσιμες ημέρες και
ώρες, γραφείο οικονομικών τηλ.
213 2020775 ή στο τηλεφωνικό
κέντρο 213 2020777. 
Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει
τον εκμισθωτή που ανακηρύχθηκε
πλειοδότης, με την προσκόμιση
των νόμιμων παραστατικών.
Για ότι δεν ορίζεται ειδικότερα
στην παρούσα, ισχύει η κείμενη νο-
μοθεσία.
Ο πρόεδρος  Ιωάννης Νιτερόπουλος 

ΑΔΑ: ΒΕΖ2ΩΛ6-Ι4Ν  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί 19-06-2013
Αρ. Πρωτ. 14423
Βασ. Κων/νου 47 - 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ.: Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο: 210 6626294 
FA :  210 6624963
e-mail: tpkoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός
για την «Προμήθεια και τοποθέ-
τηση αντλιοστασίων».
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογι-
σμό της υπ’ αριθμ. ΤΥ/20/2013 Με-
λέτης που αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα των Όρων
Διακήρυξης. 
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφο-

ρές ή εναλλακτικές προσφορές για
το σύνολο ή μέρος της προμή-
θειας.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου
2013 και ώρα 10:00π.μ. έως και
10:30π.μ, στο σημείο που αναφέ-
ρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Παρασκευή 28 Ιουνίου
2013 ώρα 10:30π.μ, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετω-
πίδα του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπο-
λογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 60.000,00 ευρώ
(€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι
73.800,00 €. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χα-
μηλότερη τιμή προσφοράς. 
Ο Δήμαρχος  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ. - Αση-
μακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131, 2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  19-6-2013
Aρ. Πρωτ.: 34073

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙ-
ΧΤΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
2013 -2014»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει ανοιχτό μει-
οδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ
ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ της με α/α 22/2013 μελέτης
της Δ/νσης Περιβάλλοντος  και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλό-
τερη τιμή σε συμπληρωμένο έντυπο
οικονομικής προσφοράς  για την
υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓ-
ΜΕΝΗΣ 2013-2014», προϋπολογι-

σμού 120.000,00€  και πιο συγκεκρι-
μένα για 137 οχήματα του Δήμου.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοι-
νοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροπο-
ποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ
237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Ν.
3557/2007, το άρθρο 72 παρ.1 του
Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης), την Τεχνική Μελέτη με
α/α  22/2013 και την με αρ. Πρωτ.
31970/13-6-2013 σχετική Διακή-
ρυξη. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
στο δημοτικό κατάστημα, Κ. Καρα-
μανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 2 Ιου-
λίου 2013 και ώρα 10.00, κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλα-
βής των προσφορών και αρχίζει η
διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό
6.000,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης από το Γρ. Προμηθειών του
Δήμου, καθημερινά    από  Τρίτη
25-6.

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

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία ζητάει εργασία ως

γηροκόμος (μόνο σε κυρίες) ή baby siter, εσωτερική

για όλη την εβδομάδα, σε όλη την Ελλάδα. 

Τηλ. 6977 161209

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνιδα πεπειραμενη πτυ-

χιουχος νοσηλευτρια αναλαμβανει κατ' οικον νοση-

λεια σε πασης φυσεως περιστατικα οπως και

περιποιηση ηληκιωμενων. Τηλεφωνο: 6983044814.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail:promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:20-6-2013
Aρ. Πρωτ.:34439

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ
ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 23/2013 με-
λέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος
και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή  για την υπηρεσία
«ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»,
προϋπολογισμού 52.471,80€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοι-
νοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροπο-
ποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, την Τε-
χνική Μελέτη με α/α  23/2013 και
την με αρ. Πρωτ.  31971/13-6-2013
σχετική Διακήρυξη .  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Πέμπτη 11 Ιουλίου
2013 και ώρα 10.00, κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλα-
βής των προσφορών και αρχίζει η
διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
2.623,60 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμ-

μετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-

λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το

Τμήμα Προμηθειών του Δήμου  καθη-
μερινά    από  Tρίτη 25.6.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ»
Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του
Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α ́ 87/07-06-
2010) « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ – ο νέος
νόμος για την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση»
2. Τις διατα ́ξεις του α ́ρθρου 86 του
Ν. 3463 (ΦΕΚΑ ́114/2006) 
3.Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του
άρθρου 23 της Υ.Α. 11389/8-3-93
(ΦΕΚ Β ́ 185/1993 )
4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95
(ΦΕΚ Α’ 19/1.2.95), εδάφιο γ, παρ.
12, άρθ. 2 
5. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρ-
θρου 13 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ
Ά/107/30.05.1997 )
6. Την Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/12-
11-2010) απόφαση του Υπουργείου
Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: σύναψη, εκτέλεση και
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 2 (παρ. 5,12,13 & 16) του Ν.
2286/95 ( καθορισμός των ορίων των
ετήσιων συνολικών δαπανών προμη-
θειών κτλ.) 
7. Την από 1787/111.6.2013  τε-
χνική μελέτη της Τεχνικής Υπηρε-
σίας του Δήμου 
8. Τις υπ’ ́ αρ. Α-72 και Α-
73/12.6.2013 Προτάσεις  Ανάλη-
ψης Υποχρέωσης 
9.Την υπ ́ αρ. 75/2013 Απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού
Ο Πρόεδρος του νομικού προσώ-
που «Οργανισμός Αθλητισμού Πο-
λιτισμού & Παιδικής  Αγωγής
δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης» προκηρύσσει δημόσιο πρό-
χειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη προμηθευτών για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ.»
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η
προσφορά με την χαμηλότερη
τιμή.
Ως ημερομηνία παραλαβής προ-
σφορών ορίζουμε μέχρι την
2/7/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00 .  Προσφορές που θα κατα-
τεθούν μετά την προαναφερόμενη
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθε-
σμες και δεν παραλαμβάνονται,
ενώ σε περιπτώσεις ταχυδρομικής
αποστολής τους επιστρέφονται. 
Τόπος παράδοσης προσφορών : . 
Οι προσφορές μπορεί να κατατί-
θενται ή να αποστέλλονται ταχυ-
δρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση
Ο.Α.Π.Π.Α.Q ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2  Βου-
λιαγμένη 166-71
Η προθεσμία για την παραλαβή
από την υπηρεσία των προσφορών

που αποστέλλονται ταχυδρομικά
λήγει την προηγούμενη της ημερο-
μηνίας διενέργειας διαγωνισμού,
δηλαδή την 1/7/2013  και 14.00
μ.μ. ώρα. Οι προσφορές μπορεί
επίσης να κατατίθενται απευθείας
στην Επιτροπή Διενέργειας του
διαγωνισμού την ημέρα και ώρα
που θα γίνει ο διαγωνισμός.
Στις προσφορές που θα επιδοθούν
στην Επιτροπή πρέπει πρωτίστως
να έχει αναγραφεί ο αρ. πρωτο-
κόλλου κατάθεσης από το γραφείο
πρωτοκόλλου του ΟΑΠΠΑ 
Προσφορά η οποία υποβάλλεται ή
αποστέλλεται στην υπηρεσία εκ-
πρόθεσμα ή κατατίθεται στην επι-
τροπή μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης, επι-
στρέφεται χωρίς να αποσφραγι-
σθεί.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλ-
λόμενες ή οι ταχυδρομικώς απο-
στελλόμενες προσφορές δεν
πληρούν τα οριζόμενα από τις δια-
τάξεις των προηγουμένων άρθρων,
δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ημερομηνία αποσφράγισης προ-
σφορών ορίζουμε την 2/7/2013,
ήμερα Τρίτη και ώρα 11:00, στην
κεντρική αίθουσα του δημοτικού
καταστήματος Βουλιαγμένης
Αφροδίτης 2 Τ.Κ. 16671 Βουλιαγ-
μένη. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγω-
νισμό έχουν:  Όλα τα φυσικά και
νομικά πρόσωπα, Συνεταιρισμοί &
ενώσεις προμηθευτών που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.
Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να
αποδεικνύουν στο νομικό πρό-
σωπο τη φερεγγυότητά τους , την
επαγγελματική αξιοπιστία τους, τη
χρηματοπιστωτική και την οικονο-
μική  κατάστασή τους, τις τεχνικές
τους δυνατότητες. Όλα τα έγ-
γραφα που απαιτούνται για τη διε-
νέργεια του διαγωνισμού και τη
συμμετοχή σε αυτόν συντάσσον-
ται στην Ελληνική γλώσσα (άρθρο
6 παρ. 1 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) ικανότητες
και εμπειρία στο προκηρυσσόμενο
αντικείμενο. 
Η αίτηση οι λοιποί όροι συμμετο-
χής και τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά αναφέρονται στο αναλυτικό
τεύχος της διακήρυξης. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕ-
ΝΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
πληροφορηθούν σχετικά με την
ανωτέρω προμήθεια από τον
Ο.Α.Π.Π.Α., οδός: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Τ.Κ. 16671,
Τηλ. 2132020772, Fax 2132020779
(Κα Μ. ΧΙΩΤΗ).
Εφόσον, από τους ενδιαφερόμε-
νους προμηθευτές, ζητηθούν έγ-
καιρα συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγ-
γραφο του διαγωνισμού, αυτές πα-
ρέχονται πριν από την ημερομηνία
που έχει οριστεί για την υποβολή
των προσφορών.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με
τους όρους της διακήρυξης παρέ-
χονται από την υπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν το αναλυτικό τεύ-
χος της διακήρυξης μέχρι και την
1/7/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14:00 από το γραφείο προμηθειών
του Ο.Α.Π.Π.Α., Αφροδίτης 2, Τ.Κ
166 71 Βουλιαγμένη, 1ος όροφος,
τηλ. +302132020772 κ.Χιώτη) η ́
στο website του Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης στην ενότητα
ΟΑΠΠΑ . (http://www.vvv.gov.gr). 

Ο Πρόεδρος 
Ιωάννης Νιτερόπουλος

ΑΔΑ: ΒΕΖΣΓ-7ΤΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗ-
ΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩ-
ΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού-Διεύθυνση
Αναστήλωσης Βυζαντινών και Με-
ταβυζαντινών Μνημείων, προκη-
ρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για
την ανάθεση του έργου «Ενίσχυση
με μεταλλικές διατάξεις, αποκατά-
σταση στεγών και κλιμακοστασίου
του Καθολικού Μονής Δαφνίου –
Β΄ Φάση», με προϋπολογισμό
1.320.000,00 €, εκ των οποίων
1.063.000,00 € για εργασίες με
ΓΕ& ΟΕ και απρόβλεπτα, και ανήκει
στην κατηγορία έργων οικοδομικά.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν το έντυπο για τη σύν-
ταξη και υποβολή της προσφοράς
τους κ.λ.π. πληροφορίες σχετικά με
το έργο, προσερχόμενοι από τις 01-
07-2013, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες υποδοχής του κοινού,
μέχρι δύο (2) εργασιακές ημέρες

πριν από την ημερομηνία διεξαγω-
γής της δημοπρασίας (δηλ. έως 25-
07-2013), στα γραφεία της Δ/νσης
Αναστήλωσης Βυζαντινών και Με-
ταβυζαντινών Μνημείων του
ΥΠΑΙΘΠΑ (Αθήνα, Τζιραίων 8-10,
1ος όροφος).
Πληροφορίες: κ.κ. Χαρίκλεια Μάκα
και Βασιλική Μέρμπεη, τηλ. : 210-
3251.688 - 90.
Η παραλαβή του εντύπου της οικο-
νομικής προσφοράς θα γίνεται από
εξουσιοδοτημένο από την Επιχεί-
ρηση πρόσωπο, που θα προσκομίζει
φωτοτυπία του Μ.Ε.Ε.Π. ως απο-
δεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει
στις καλούμενες τάξεις για έργα
Οικοδομικά.
Τα τεύχη Δημοπράτησης και η εγ-
κεκριμένη μελέτη του έργου θα δι
τίθενται κατά την ίδια χρονική πε-
ρίοδο από το φωτοτυπείο «σχήμα»,
Καλλαίσχρου 6, Μακρυγιάννη. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες
και φροντίδα τους.
3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
30 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υπο-
βολής προσφορών είναι με επιμέ-
ρους ποσοστά έκπτωσης του
άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
α) ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχει-
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ,
που καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2η ,

3η καθώς και 4η εντός νομού ή σε
έναν δεύτερο της επιλογής της
στην κατηγορία οικοδομικά, β) αλ-
λοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρή-
σεις Κρατών μελών της Ε.Ε. ή
κράτους – μέλους του Ε.Ο.Χ. ή
κράτη -
μέλη που έχουν προσυπογράψει
στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμ-
βάσεων του Π.Ο.Ε. και αποδει-
κνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά)
με το δημοπρατούμενο.
Οι διαγωνιζόμενοι, και σε περίπτωση
Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον
μέλος αυτής, θα πρέπει να
διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισμού)
οι ίδιοι εμπειρία σε έργα στερέωσης-
αποκατάστασης- επισκευής-συντή-
ρησης και ανάδειξης μνημείων
Βυζαντινής  -  Μεταβυζαντινής πε-
ριόδου, κατά την τελευταία πενταε-
τία, συνολικού προϋπολογισμού ίσου
τουλάχιστον με το ½ αυτού του δη-
μοπρατούμενου έργου ή να συνερ-
γάζονται αποκλειστικά με ένα
φυσικό πρόσωπο ή μία επιχείρηση
που διαθέτει την εμπειρία αυτή. Η
συνεργασία θα αποδεικνύεται με
συμβολαιογραφική πράξη αποκλει-
στικής συνεργασίας για το συγκεκρι-
μένο έργο.
Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με
πίνακα εκτελεσθέντων έργων, που
έχουν ανατεθεί στο διαγωνιζόμενο ή
στον αποκλειστικά συνεργαζόμενο
από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλους
Δημόσιους Οργανισμούς ή Ν.Π.Ι.Δ.
που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη
δήλωση ότι τα υποβαλλόμενα στοι-
χεία είναι αληθή, βεβαίωση περαί-
ωσης για κάθε έργο και από
αντίστοιχο πιστοποιητικό εμπειρίας
του φορέα κατασκευής, για κάθε
έργο σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1/99
του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ.

Δ15/ΟΙΚ/23/24-1-1999 (για τους φο-
ρείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Δημό-
σιους Οργανισμούς), στο οποίο θα
περιγράφεται το έργο, θα αναφέρε-
ται η αξία και ο χρόνος εκτέλεσής
του και το ποσοστό συμμετοχής του
διαγωνιζόμενου ή του συνεργαζόμε-
νου στην εκτέλεσή του και θα βεβαι-
ώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε
έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων
χρονοδιαγραμμάτων.
Επισημαίνεται ότι, δηλούμενα έργα
που δεν θα συνοδεύονται από τα
προαναφερθέντα στοιχεία, δεν θα
λαμβάνονται υπόψη», σύμφωνα με
την Απόφαση του Υπουργού
Αν.Αν.Υ.Με.Δι.Δ17γ/103/8/ΦΝ440/1
6-04-2013.
5. Για τη συμμετοχή στη δημοπρα-
σία απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής ύψους σαράντα δύο
χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ΕΥΡΩ
(42.520,00 €) και ισχύ τουλάχιστον
έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από
την ημερομηνία δημοπράτησης
(άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ), μετά την ημέρα διε-
ξαγωγής του διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύ-
νεται προς το ΥΠΑΙΘΠΑ/ΔΑΒΜΜ,
Τζιραίων 8-10, Αθήνα, 117.42.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξι μήνες κατά τη διάταξη του
άρθρου 24 §2 του Ν. 3669/08.
6. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ»
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του
ΥΠΑΙΘΠΑ, ΣΑ Ε0148 ΚΑΕ
2011ΣΕ01480033. Προβλέπεται η
χορήγηση Προκαταβολής.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη της
Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης,
Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της ΔΑΒΜΜ

Θεμιστοκλής Βλαχούλης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12 ΒΟΥΛΑ 6946263867

k.gavrilaki@gmail.com"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα  21/6/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.26315

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,
UPS, κλπ. γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙ-
ΚΤΥΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ-
ΚΩΝ Η/Υ.
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές και με κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαμηλότερη τιμή  για την α)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,
UPS, ΚΛΠ γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙ-
ΚΤΥΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ-
ΚΩΝ Η/Υ, συνολικής προϋπολο-

γισθείσης αξίας 58.577,52 €. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύ-
λου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττι-
κής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, την
1/7/2013 ημέρα Δευτέρα  και από
ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης των προσφο-
ρών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύ-
νουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρ-
τέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  ΟΔΟ Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΒΑΚΧΟΥ 24 ΒΑΡΗ
THΛ.: 210 8972.923, κιν.  6944-387403

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 

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

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)

(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

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, Αυτοάνοσα
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

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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 & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα,  Τηλ. 210 89 55 320

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.9689770 - 6942574688

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

BAKXOY 13 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

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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Ο Δήμος Γλυφάδας σε συνεργασία με

το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Καρ-

διαγγειακό Εργαστήριο της Α’ Προπαι-

δευτικής Παθολογικής Κλινικής του

Πανεπιστημίου, καλούν

όλους τους δημότες

ηλικίας 18 – 65 ετών,

για να υποβληθούν σε

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις

της αρτηριακής πίεσης

από εξειδικευμένους επιστήμονες της

Ιατρικής Σχολής. 

Πρόκειται για καινοτόμο πρόγραμμα

μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης της

Υπέρτασης, με επιστημονικές μεθό-

δους διαχείρισης του στρες σε προ-

υπερτασικούς και υπερτασικούς

ασθενείς.

Σε όσους πληρούν τα απαραίτητα κρι-

τήρια ένταξης στο πρόγραμμα, θα

δοθεί η δυνατότητα για: 

• Διάγνωση Υπέρτασης με ενδελεχή

επιστημονικό έλεγχο 

• Κοινωνικοδημογραφικές & Σωματο-

μετρικές Μετρήσεις 

• Μετρήσεις του Στρες, του τρόπου

ζωής και καθημερινών συνηθειών 

• Εκτίμηση του Συνολικού Καρδιομε-

ταβολικού Κινδύνου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-

θύνονται καθημερινά 9.00 -17.00 στο

τηλέφωνο 697 8101 567.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται

από την Παρασκευή 28 Ιουνίου και

κάθε Παρασκευή, 14:00 – 17:00, στο

Κοινωνικό Ιατρείο, Μυστρά 1Α, Γλυ-

φάδα.

To στρες και η διαχείρισή του

Σεμινάριο για τη διαχείριση του στρες οργανώνεται με θεματι-

κές ενότητες “η έννοια του στρες και οι επιπτώσεις του, Αντι-

λήψεις που ενισχύουν το άγχος, συμπλήρωση και αξιολόγηση

ερωτηματολογίου τύπων προσωπικότητας, ενημέρωση και

εφαρμογή ασκήσεων & τεχνικών για τη μείωση του άγχους”κ.α.

Εισηγητές - Συντονιστές: Αννα Μαρία Κορομπίλια κλινική ψυ-

χολόγος, θεραπεύτρια οικογένειας. Μαριαλένα Xαραμή, συμβου-

λευτική ψυχολόγος, ψυχοδραματίστρια - κοινωνικοθεραπεύτρια

1η συνάντηση Τετάρτη 3/7, 7μ.μ. & 9.45 μ.μ. (Η 2η συνάν-

τηση θα ανακοινωθεί προσεχώς), στην οδό Λαζαράκη 6 (1ος

ορ.) στη Γλυφάδα. Για συμμετοχή, τηλ. 210 8985.895.

Πρόσκληση για αιμοδοσία 

Ο Δήμος Παλλήνης για να ενισχύσει την τράπεζα αίμα-

τος του δήμου διοργανώνει ακόμα μια εθελοντική αιμο-

δοσία στην Ανθούσα.

Το Σάββατο 13 Ιουλίου καλεί στο ΚΑΠΗ Ανθούσας (Πλα-

τεία 25ης Μαρτίου) από τις 9:00 έως 13:00 σε μια έμπρα-

κτη έκφραση κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.

Μην επαναπαύεστε στην ιδέα ότι δεν πρόκειται να συμ-
βεί σε εσάς. Σε πέντε λεπτά ..σώζεται μια ζωή!

Προληπτικός ΔΩΡΕΑΝ

έλεγχος υγείας στο Λαύριο

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στα πλαίσια του προγράμ-

ματος «Νοιάζομαι για την υγεία μου», πρόκειται να διαθέσει

μεγάλη κινητή μονάδα η οποία θα βρίσκεται από τις 26.6 έως

και 29.6 καθώς και την 1.7 και ώρες 9:00 – 13:30 στην Πλα-

τεία Ηρώων στο Λαύριο και σε συνεργασία με το νομικό πρό-

σωπο του Δήμου “Κέφαλος”, θα παρέχει δωρεάν προληπτικό

έλεγχο υγείας στους πολίτες.

Ο προληπτικός έλεγχος με την κινητή μονάδα περιλαμβάνει: 

• Έλεγχο Αρτηριακής Πίεσης • Ηλεκτροκαρδιογραφικό έλεγχο

• Μέτρηση επιπέδων σακχάρου • Μέτρηση χοληστερόλης  

•  Σπιρομέτρηση  •  Συμβουλευτική, οδηγίες και ενημέρωση 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 21/6/2013 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.26311

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟΧΕΙ-
ΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ -
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ(ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΛΠ)
-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ(ΜΕ-
ΛΑΝΙΑ κλπ.)

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Πρόχειρο μειοδο-
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατα-
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Η/Υ - ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗ-
ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΕΣ ΚΛΠ) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑ-
ΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΛΑΝΙΑ κλπ.)
συνολικής προϋπολογισθείσης

αξίας  24.390,90 €. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύ-
λου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττι-
κής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, την
1/7/2013 ημέρα Δευτέρα  και από
ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης των προσφο-
ρών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύ-
νουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρ-
τέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 21/6/2013 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:. 26316

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡ-
ΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ-
ΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ
2013, συνολικής προϋπολογισθεί-
σης  αξίας  52.492,39 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύ-
λου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττι-
κής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, την
28/6/2013 ημέρα Παρασκευή  και
από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης των προ-
σφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύ-
νουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρ-
τέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 21/6/2013 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:. 26319

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗ-
ΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕ-
ΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ
2013, συνολικής προϋπολογισθεί-
σης  αξίας  58.966,20 €. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου

Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου
108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττικής,
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, την 28/6/2013 ημέρα
Παρασκευή  και από ώρα 12:00 μ.μ.
έως 13:00 μ.μ. (ώρα λήξης παράδο-
σης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύ-
νουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρ-
τέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 21/6/2013 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:. 26313

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: 
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2013, συνολικής προϋπο-
λογισθείσης  αξίας  71.949,65 €. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύ-
λου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττι-

κής, ενώπιον της Επιτροπής Διε-
νέργειας Διαγωνισμού, την
28/6/2013 ημέρα Παρασκευή  και
από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης των προ-
σφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύ-
νουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρ-
τέμιδος  τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 21/6/2013 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.26313

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: 
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2013, συνολικής προϋπο-
λογισθείσης  αξίας  71.949,65 €. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-
των-Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου 108 και

Φλέμινγκ  Σπάτα Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνι-
σμού, την 28/6/2013 ημέρα Παρα-
σκευή  και από ώρα 10:00 π.μ. έως
11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύ-
νουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρ-
τέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ. 210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 21/6/2013 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.26318

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗ-
ΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές και με κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαμηλότερη τιμή  για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗ-
ΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 συνολι-
κής προϋπολογισθείσης  αξίας
26.377,66 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου
108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττικής,
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμο, την 28/6/2013 ημέρα
Παρασκευή  και από ώρα 12:00μ.μ.
έως 13:00μ.μ. (ώρα λήξης παράδο-
σης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύ-
νουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρ-
τέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 21/6/2013 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.26312

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2013
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές και με κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαμηλότερη τιμή  για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2013 συνολικής προϋπολο-
γισθείσης  αξίας  21.544,68 €. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου

Σπάτων – Αρτέμιδος – Βας. Παύ-
λου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττι-
κής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, την
28/6/2013 ημέρα Παρασκευή  και
από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης των προ-
σφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύ-
νουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν  τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρ-
τέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΥΠΕΡΤΑΣΗ. ΔΩΡΕΑΝ  ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
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Ολοκληρώθηκε και δόθηκαν και τα μετάλλια του 1ου Κυ-

πέλλου Ανοιξης, που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Ναυτικός

Αθλητικός  Όμιλος Βούλας. 

Η διοργάνωση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών ναυ-

ταθλητών  με τα καλύτερα σκάφη του στόλου του Σαρωνι-

κού να συναγωνίζονται πότε με ήπιες συνθήκες χαμηλού

αέρα και κύματος, και πότε με δύσκολους αέρηδες και κύ-

ματα. Φέτος 110   ιστιοφόρα σκάφη συμμετείχαν στους

αγώνες που διεξήχθησαν σε δυο Σαββατοκύριακα. 

Η  αρχή έγινε το Σάββατο 25 Μαΐου με τον αγώνα του

«Πατρόκλου»   Τα σκάφη παίρνουν εκκίνηση μπροστά από

το ΝΑΟΒ και κατευθύνονται προς τη βραχονησίδα  Πάτρο-

κλος.  Εκεί αφού κάνουν αναστροφή σε μια σημαδούρα,

επιστρέφουν προς τον κόλπο της Βούλας με τον τερματι-

σμό μπροστά από τον  Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας.  

Την επομένη,  Κυριακή 26 Μαΐου, ακολούθησαν οι Παλιν-

δρομικές Διαδρομές  και μια παράκτια ιστιοδρομία. Στις Πα-

λινδρομικές Διαδρομές τα σκάφη που συμμετέχουν,

βρίσκονται σε έναν ελεγχόμενο με σημαδούρες στίβο, σε

διάφορες αποστάσεις  μέχρι 8 μίλια η μια από την άλλη

όπου καλούνταν με την κατάλληλη τακτική να φέρουν το

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

Και το μεγαλύτερο γεγονός της διοργάνωσης είναι ο αγώ-

νας του επόμενου  τριημέρου στις 31 Μαΐου. 

Ο γνωστός Ανοιξιάτικος αγώνας της Τζιας!!   Η τριήμερη

ανοιξιάτικη ιστιοπλοϊκή εμπειρία είναι στην πραγματικό-

τητα, για πολλούς, η αρχή  του καλοκαιριού. Τα σκάφη ξε-

κίνησαν  την Παρασκευή το απόγευμα, με αέρα που

ερχόταν από την Σαλαμίνα, και είχε σαν αποτέλεσμα να

ανοίξουν τα χρωματιστά μπαλόνια και να εμφανιστεί στον

θεατή, ένα πολύχρωμο σύνολο σκορπισμένο πάνω στο γα-

λάζιο φόντο της θάλασσας.  Μια διαδρομή 32 μιλίων περί-

που που είναι η ίδια απόσταση και προς την Ύδρα. Το τοπικό

λιμενικό τμήμα της Τζιας,  σε συνεργασία με τους αρμόδι-

ους  συντελεστές  του ΝΑΟΒ , είχαν οργανώσει έγκαιρα

την προβλήτα υποδοχής και παραμονής των σκαφών του

αγώνα. Ετσι, όλοι οι ιστιοπλόοι  του αγώνα,  περίπου 700

άτομα,  το βράδυ της άφιξης “έπνιξαν” το νησί (ξενοδοχεία,

ταβέρνες  κ.λπ.) ανέβασαν το κέφι στο νησί...

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου,  στις εγκαταστάσεις του ομίλου

έγινε η απονομή των κυπέλλων για τις διάφορες αγωνιστι-

κές  κατηγορίες και  για τα συνολικά  αποτελέσματα του

19ου  Κυπέλλου Άνοιξης, και παρά τη βροχή που έπεφτε τα

πληρώματα έδωσαν ένα δυναμικό παρών. Θα μου πείς “ο

βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται” και οι ναυταθλητές

έχουν μάθει να είναι βρεγμένοι...

Η Απονομή άρχισε με τη βράβευση των αθλητών Τριγώνου

για την πρόκρισή τους στο φετινό Πρωτάθλημα Optimist,

Τέλη Αθανασόπουλου, Κώστα Χουσιάδα, Αθηνάς Τερζό-

γλου, Χρύσας Μαρίνου, Αριστείδη Παρδαλού και του προ-

πονητή τους Ζαννέτου Μαλατέστα. Έπειτα συνεχίστηκε η

Απονομή του 19ου κυπέλλου Άνοιξης.

Παρ’ όλη την δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι αθλητές

ιστιοπλόοι, τίμησαν  τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας

με αμείωτη συμμετοχή  σκαφών και πληρωμάτων. 

Παράλληλα αθλητές του Ομίλου βρίσκονταν στην Ιταλία για

τη συμμετοχή τους στο Πανευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα ανοιχτής θαλάσσης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 

ORC CLUB

1. NIKH Ν. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΟΑΜΦΙΘΕΑΣ

2. BELL’ANGIOLINA Σ. ΠΛΕΙΑΔΑΚΗΣ ΣΕΑΝΑΤΚ

3. DE MALO V – ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ι. ΓΙΑΠΑΛΑΚΗΣ ΠΟΙΑΘ 

IRC

1. ΑΔΡΑ Ζ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΑΟΒ

2. JINETERA Θ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΝΟΤΚ

3. ΑΦΡΟΕΣΣΑ Κ. ΓΚΡΕΤΣΟΣ ΝΑΟΒ

Συνέχεια στη σελ. 23

Aγώνες και μετάλλια 

στο Ναυτικό Ομιλο Βούλας

Tο πλήρωμα Sugar του οποίου το μετάλλιο επέδωσε ο αντιδήμαρχος οικο-
νομικών του Δήμου 3Β, Νίκος Ζαχαράτος.

Οι αθλητές τριγώνου στο πρωτάθλημα optimist με τον προπονητή Ζαννέτο
Μαλατέστα.

Στα πληρώματα συμμετείχαν οικογενειάρχες που ήρθαν με τα παιδιά τους
να παραλάβουν τα μετάλλια, τα οποία τα έπαιρναν με πολύ καμάρι!

To πλήρωμα της Αφρόεσας με κυβερνήτη τον Κ. Γκρέτσο. Διακρίνουμε επί-
σης τον Κώστα και την Αμαλία Σιταρά.

To πλήρωμα της Σεμέλης με τον λιμενάρχη στο κέντρο και τον πρόεδρο
του ΝΑΟΒ πίσω.
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Συνέχεια από τη σελ. 22

ORCiP
1. ΓΟΡΓΩ Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΤΚ
2. ALLEGORIA Ι. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΟΔ
3. VENTUS Μ. ΚΛΟΥΒΑΣ ΝΑΣ
ORCiR
1. ACTIVISTA Δ. ΛΕΚΚΑΣ ΣΕΑΝΑΤΚ
2. DENIS Δ. ΣΤΑΛΟΥΝΗΣ ΝΟΠΦ
3. MELX II ΣΤ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΕ

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ORC CLUB
1. ΧΙΜΑΙΡΑ Β. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΟΤΚ
2. DE MALO V – ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ι. ΓΙΑΠΑΛΑΚΗΣ ΠΟΙΑΘ 
3. ΣΕΜΕΛΗ ΙΙ Η. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΑΟΒ
IRC
1. JINETERA Θ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΝΟΤΚ
2. ΑΔΡΑ Ζ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΑΟΒ
3. ΑΦΡΟΕΣΣΑ Κ. ΓΚΡΕΤΣΟΣ ΝΑΟΒ

ORCiP
1. BLUE LINE Μ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΕΑΝΑΤΚ
2. ΦΛΕΡΤ Μ. ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΝΑΟΒ
3. ABSOLUT MELISSA Ε. ΚΑΦΕΤΖΙΔΑΚΗΣ ΠΟΙΑΘ
ORCiR
1. BOOKER Ν. ΣΙΝΟΥΡΗΣ ΝΟΕ
2. MELX II ΣΤ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΕ
3. SUGAR Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟY ΝΑΣ

ΚΕΑ
ORC CLUB
1. NIKH Ν. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΟΑΜΦΙΘΕΑΣ

2. BELL’ANGIOLINA Σ. ΠΛΕΙΑΔΑΚΗΣ ΣΕΑΝΑΤΚ
3. ΣΕΜΕΛΗ ΙΙ Η. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΑΟΒ
IRC
1. JINETERA Θ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΝΟΤΚ
2. ΑΔΡΑ Ζ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΑΟΒ
3. ΑΝΕΜΟΣ 3 ΑΛΦΑ Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΠΦ
ORCiP
1. SERENDIPITY Π. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΟΕ
2. VENTUS Μ. ΚΛΟΥΒΑΣ ΝΑΣ
3. ERODIOS Σ. ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΝΟΤΚ
ORCiR
1. ACTIVISTA Δ. ΛΕΚΚΑΣ ΣΕΑΝΑΤΚ
2. ALSOUMA-Allianz Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΟΙΑΘ
3. ΑΝΑΧ Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΟΤΚ

19Ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ 2013 

ORC CLUB
1. NIKH Ν. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΟΑΜΦΙΘΕΑΣ
2. BELL’ANGIOLINA Σ. ΠΛΕΙΑΔΑΚΗΣ ΣΕΑΝΑΤΚ
3. ΣΕΜΕΛΗ ΙΙ Η. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΑΟΒ
IRC
1. JINETERA Θ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΝΟΤΚ
2. ΑΔΡΑ Ζ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΑΟΒ
3. ΑΦΡΟΕΣΣΑ Κ. ΓΚΡΕΤΣΟΣ ΝΑΟΒ
ORCiP
1. VENTUS Μ. ΚΛΟΥΒΑΣ ΝΑΣ
2. BLUE LINE Μ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΕΑΝΑΤΚ
3. ΦΛΕΡΤ Μ. ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΝΑΟΒ
ORCiR
1. ACTIVISTA Δ. ΛΕΚΚΑΣ ΣΕΑΝΑΤΚ
2. SUGAR Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΣ
3. ΑΝΑΧ Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΟΤΚ

Aγώνες και μετάλλια στο Ναυτικό Ομιλο Βούλας H Στέλλα Πατεράκη

του Αρη Βούλας 

στο Πανευρωπαικό

πρωτάθλημα

Το Σαββατοκύριακο  που μας πέρασε (15, 16/6)

ολοκληρώθηκαν οι κατατάξεις για τις  Εθνικές ομά-

δες Νέων-Νεανίδων και Παίδων Κορασίδων. 

Μετά από σκληρές

μάχες η Αθλήτρια

του Γ.Σ.ΑΡΗΣ ΒΟΥ-

ΛΑΣ Στέλλα Πατε-

ράκη  κατάφερε να

μπει στην δυάδα

που θα εκπροσωπή-

σει την χώρα μας

στο Πανευρωπαϊκό

πρωτάθλημα που

θα διεξαχθεί  από

12 έως 21 Ιουλίου

στην Οστράβα.

Ολοκληρώθηκε ο  2ος Αγώνας Τρίαθλου Σαρωνικού  και τα

Αναφλύστια 2013 στην παραλία Αναβύσσου (25/5) κλεί-

νοντας μία αθλητική γιορτή με κοινωνικό μάλιστα χαρα-

κτήρα, αφού είχε κύριο σκοπό την  ενίσχυση του

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Σαρωνικού.

«Στην διοργάνωση συνδυάστηκαν ο μαζικός λαϊκός αθλη-

τισμός με το τρίαθλο, ένα σύνθετο άθλημα υψηλών απαι-

τήσεων σε φυσική κατάσταση και αντοχή. 

Αναφλύστια 2013
Στο πλαίσιο των Αναφλυστίων που διοργανώθηκαν για έκτη

συνεχή χρονιά, πραγματοποιήθηκαν αγώνας δρόμου 1.500

μέτρων ενηλίκων και ανηλίκων, ποδηλατικός γύρος 5χι-

λιομέτρων ενηλίκων και ανηλίκων και ποδηλατικός γύρος

10χιλιομέτρων ενηλίκων. Οι συμμετοχές έφτασαν τις 165.

Νικητές αναδείχτηκαν στα 1.500 μέτρα ενηλίκων ο Αντώ-

νης Γάκης ο οποίος είναι και περιφερειακός σύμβουλος και

στην κατηγορία των ανηλίκων ο Έλενας Ισίδωρος, στα 5χι-

λιόμετρα ποδηλασίας στην κατηγορία των ενηλίκων η Κου-

κούντσου Νούλα και στην κατηγορία των ανηλίκων ο

Φιλίππου Σταμάτης, στα 10 χιλιόμετρα ποδηλασίας ο

Γκουντάμ Γιάμα και τέλος στην ειδική κατηγορία των 1.500

μέτρων ο Παπαπαναγιώτου Νίκος.

2ος Αγώνας Τριάθλου Σαρωνικού 
Μετά την ολοκλήρωση των Αναφλυστίων ακολούθησε ο

2ος Αγώνας Τριάθλου Σαρωνικού, τον οποίο διοργάνωσαν

οι Δημοτικές Κοινότητες Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας

του Δήμου Σαρωνικού, σε συνεργασία με το περιοδικό

“Triathlon World”.

Πρόκειται για αθλητικό γεγονός που πέρα από την προ-

φανή αθλητική του διάσταση είχε και κοινωνικό χαρακτήρα,

γιατί αποτέλεσε την ευκαιρία για την ενίσχυση του Κοινω-

νικού Παντοπωλείου του Δήμου.

Οι αθλητές που συμμετείχαν διαγωνίστηκαν στην κολύμ-

βηση, την ποδηλασία και το τρέξιμο υπό την άγρυπνη επι-

τήρηση δυνάμεων της Τροχαίας Κερατέας, ναυαγοσωστών,

διασωστών της ΕΔΟΚ, εθελοντών, εξειδικευμένου γιατρού

και παρουσία ασθενοφόρου.

Σημειωτέον ότι στους υπεραθλητές που έλαβαν μέρος συμ-

περιλαμβάνονταν και γυναίκες. Νικητές αναδείχτηκαν ο

Χρήστος Γαρέφης και η Αγγελική Κεραμιδά.

Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου αγωνίσματος

των Αναφλυστίων και του 2ου Αγώνα Τριάθλου πραγματο-

ποιήθηκαν οι απονομές μεταλλίων στους νικητές από τον

Δήμαρχο Σαρωνικού, Π. Φιλίππου, τον Αναπληρωτή Δή-

μαρχο Σαρωνικού, Μ. Τσαλικίδη, τον Αντιδήμαρχο, Γ. Τζι-

βίλογλου, τον Δημοτικό Σύμβουλο, Α. Κωνσταντέλο, τον

Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Π. Φώκαιας, Γ. Μα-

κροδημήτρη και την Τοπική Σύμβουλο Παλαιάς Φώκαιας,

Εύη Τζαβούρη. 

Και επειδή αυτό που μετράει δεν είναι μόνο οι υψηλές επι-

δόσεις και οι διακρίσεις, αλλά κυρίως η συμμετοχή, όλοι

όσοι έδωσαν το αθλητικό τους «παρών» και τερμάτισαν τι-

μήθηκαν με απονομή μεταλλίου συμμετοχής.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν πολλοί εκπρόσωποι της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης και όμορων Δήμων καθώς και εκπρό-

σωποι φορέων.

Ο αντιδήμαρχος Μανώλης Τσαλικίδης δήλωσε: «Η σημερινή διορ-
γάνωση αποτελεί τη συνέχεια ενός θεσμού που εγκαινιάστηκε
μόλις τον Σεπτέμβριο του 2013. Βούλησή μας είναι η εξέλιξη και η
εδραίωσή του, γιατί η προαγωγή του αθλητισμού έχει μεγάλη κοι-
νωνική σπουδαιότητα, ειδικά όταν συνδυάζεται με τη δράση για
την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. Θέλουμε
να ευχαριστήσουμε θερμά τον Διοικητή της Τροχαίας Κερατέας,
Μερκούρη Μερκούριο, και τον Ανθυπαστυνόμο, Μπακάλη, τον αρ-
χισυντάκτη του περιοδικού «Triathlon World», Γ. Ψαρέλη, και την
υπεύθυνη marketing και επικοινωνίας του περιοδικού, Ευτυχία Φι-
λαλήθη,  τους εθελοντές, τους χορηγούς και όλους όσοι συνέβα-
λαν για να πραγματοποιηθεί ο 2ος Αγώνας Τριάθλου Σαρωνικού».

Αθλητικοί αγώνες αντοχής στην παραλία Αναβύσσου

O δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και συνδιοργανωτές στην εκδήλωση.



Ισολογισμός Online

3 Οικονομικά

3 γρήγορα 

3 έγκυρα

Μετά από 13 χρόνια έντυπης δημοσίευσης

ισολογισμών συνεχίζουμε τώρα ηλεκτρο-

νικά!

Δημοσιεύστε τον ισολογισμό σας

στο Internet

Δημιουργία απλής ιστοσελίδας
με περιγραφή της εταιρίας, 
τα εταιρικά σας στοιχεία
και τον ισολογισμό σας

Φιλοξενία της για ένα έτος.

Επιλογή χρωματικής παλέτας για τη σελίδα, 
μεταξύ 7 χρωματικών συνδυασμών

Αυθημερόν δημοσίευση της σελίδας σας

www.όνομα-εταιρείας.ebd.gr

Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 210-8959004 

και στην ιστοσελίδα ebdomi.com


