
Η σύγχρονη θεότητα! Α ν τ α γ ω ν ι σ μ ό ς .

Με όλα τα παράγωγά του, “ανταγωνιστικότητα”,

“ανταγωνιστής” κλπ.

Ετυμολογικά είναι σύνθετη λέξη “άντα” (αντί) και

αγωνίζομαι. Άντα σημαίνει ενάντια· “Διός άντα”
(Ομήρου Ιλιάδα). Αντ-αγωνίζομαι: αγωνίζομαι ενάν-

τια, είμαι αντίπαλος κάποιου. Γενικά, αντιμάχομαι

ή διαφιλονικώ με... Ανταγωνιστής = αντίπαλος1.

Κατά την άποψη επιφανών κοινωνιολόγων, ο αντα-

γωνισμός δημιουργεί “μια απρόσωπη κοινωνική
τάξη, μέσα στην οποία κάθε άτομο, με το να είναι

ελεύθερο να επιδιώκει το δικό του
όφελος - και κατά μία άποψη να
είναι υποχρεωμένο να ενεργεί έτσι
- αντιμετωπίζει κάθε άλλο άτομο ως
“μέσο”, προς το σκοπό αυτό” 2.
Ο ανταγωνισμός είναι η κακή

πλευρά ταυτόσημης επιδίωξης απο-

κτήσεως - κατακτήσεως (σκοπών ή

υλικών αγαθών) της άλλης, καλής

πλευράς, δηλαδή της “ευγενούς
άμιλλας”.
Ο ανταγωνισμός, πρακτικά, στη σύγχρονη κεφα-

λαιοκρατική κοινωνία, περιπλέκεται πάντα με

άλλες διαδικασίες (αλληλεπίδρασης) μετατρέπον-

τάς τον σε αντιζηλία και οδηγώντας τον σε συγ-

κρούσεις συνειδητές και προσωπικές”3 ακόμη.

Απλούστερα, ο ανταγωνισμός δεν είναι εκείνη η

“διαγωνιστική” προσπάθεια αναδείξεως του καλύ-

τερου (του οφελιμότερου, του φθηνότερου κλπ.),

που θέλουν να μας παρουσιάσουν. Πρακτικά ο “αν-

ταγωνισμός επιτγχάνεται με τη χρήση παντός ανε-

κτού οριακά μέσου και, κεκαλυμμένα, ακόμα και

εκνόμων και ανήθικων μέσων, προς επίτευξη του

επιδιωκόμενου σκοπού.

Μέσα δόλια: κατασκοπία, συκοφάντηση, υπό-

σκαψη, ακόμη και δολιοφθορά του αντιπάλου.
Συνέχεια στη σελ. 2

Διαβάστε μας  
όλη την εβδομάδα

στον ιστότοπο 

www.ebdomi.com

Aνταγωνισμός

του Κώστα
Βενετσάνου

H Kερατέα σε νέους αγώνες;

προωθούν το ΧΥΤΑ
Σελίδα 7

O Σπύρος Κωνσταντάς

σπάει τη σιωπή του...

Σελίδα 11

“Τα Σπάτα που αγαπήσαμε”
Σελίδα 15

Κατασχέσεις καταθέσεων
δημοτών για χρέη σε ΟΤΑ

Σελίδα 3

Σελίδα 3

Kλείνουν την Παιδιατρική Κλινική του Ασκληπιείου
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας Σελίδα 10

Εγκαίνια στο Κόρμπι   
Σελίδα 10

Με χάλκινο το Κορωπί...
Σελίδα 22
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Μέσα καθαρώς παράνομα και ανήθικα: Δωροδοκίες

(ενεργητικές συνήθως, αλλά και παθητικές κατά πε-

ρίπτωση), εκμαυλισμός, μίζες, εξαγορές, τρικλοπο-

διές.

Νόθευση προϊόντων, ποιοτικός υποβιβασμός, τε-

χνητή ζήτηση, κατευθυνόμενη επιλογή.

Ενα παράδειγμα, η γνωστή γελοιογραφία του πιτσι-

ρικά που σπάει τζάμια με τη σφεντόνα του κι “ανοί-

γουν” οι δουλειές του “τζαμά”. Αυτό σε σοβαρή

μεαφορά του παραδείγματος, είναι ένα επεισόδιο

στο Αιγαίο, μια προκλητική ενέργεια των Τούρκων,

για να προωθηθεί η αγορά οπλικών συστημάτων και

πολεμικών αεροπλάνων.

Μέσα ακόμη που χρησιμοποιούνται για να υποσκελι-

στεί ο ανταγωνιστής, δηλαδή ο επιχειρηματικός ή

προσωπικός αντίπαλος στην κοινωνία είναι η υπό-

σκαψη του βάθρου του, του εδάφους πάνω στο οποίο

στηρίζεται, ώστε να υπάρξει σχετική και όχι απόλυτη

ή υπεροχή του δράστη, πράγμα βέβαια που οδηγεί

στην αντίστοιχη ενέργεια του αντιπάλου, για  την

υπόσκαψη του “εδάφους” του πρώτου δράστη και μ’

αυτόν τον τρόπο  στη γενική υποβάθμιση.

Ο ανταγωνισμός επομένως δεν οδηγεί στην πρόοδο

και στη βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών, της

κοινωνικής ποιότητας, αλλά στην καθήλωση και στην

οπισθοδρόμηση.

Παρεμπιπτόντως οδηγεί και στην βελτίωση τρόπων,

μέσων και προϊόντων, λόγω της τεχνολογικής προ-

όδου, όχι λόγω του ανταγωνισμού, αλλά ως παρά-

πλευρη συνέπεια.

Επιπλέον πρέπει να επίσημάνουμε ότι ΔΕΝ υφίστα-

ται στην πράξη “υγιής ανταγωνισμός”. Ο όρος αυτός

κινείται στη σφαίρα της φαντασίας και της επικοινω-

νιακής προπαγάνδας. “Υγιής” ανταγωνισμός είναι

μόνο η ευγενής άμιλλα. πράγμα ασύμβατο, αν όχι

υποκριτικό για τον καπιταλισμό.

Ενα ακόμη παράδειγμα από την καθημερινότητα για

να γίνω πιο κατανοητός. Δυο “συνάδελφοι” - αντίπα-

λοι - ανταγωνιστές διεκδικούν ο καθένας για τον

εαυτό του προαγωγή - ή και παραμονή στην εργασία

τους. Αν ο καθένας αγνοώντας τον ανταγωνιστή του,

προσπαθεί να βελτιώσει την αποδοτικότητά του, η

συνολική απόδοση της υπηρεσίας τους θ’ αναβαθμι-

στεί (πολύ περισσότερο αν υπάρξει ειλικρινής συ-

νεργασία). Θα βελτιωθεί προς όφελος όλων και των

δύο συναδέλφων, με μεγαλύτερη επιβράβευση του

αποδοτικότερου.

Αν η αντιπαλότητα οδηγήσει στην υπόσκαψη του αν-

ταγωνιστή - το συνηθέστερο - η γενική απόδοση θα

υποβαθμιστεί με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η θέση

όλων και βεβαίως και των ανταγωνιζομένων που πι-

θανόν να πάνε και οι δύο στο “σπίτι” τους.

Αν έχετε αμφιβολία, δέστε το στην πολιτική σκα-

κιέρα, όπου κάποια “φρούτα” βρίσκονται στη Βουλή

για να ψηφίζουν και να χειροκροτούν και κάποιοι

αξιότεροι να ιδιωτεύουν. Δέστε το στις ανταγωνιστι-

κές επιχειρήσεις, δέστε το στο μικρόκοσμο της ερ-

γασίας σας.

Αν αντίθετα, αντί του ανταγωνισμού, που είναι σχε-

δόν πάντα “ατομική” εχθρική ενέργεια, λειτουργούσε

η ευγενής άμιλλα, που είναι πάντα, συλλογικού χα-

ρακτήρα θετική ενέργεια, το αποτέλεσμα θα ήταν

προς το καθολικό όφελος με ηθική και υλική διάκριση

του ικανοτέρου.

Δεν έχω τη φιλοδοξία όμως να εξαντλήσω το θέμα

σ’ ένα άρθρο. Σήμερα απλώς το θέτω. Αποκαθηλώστε

αυτή τη σύγχρονη αρνητική και άγρια “θεότητα”, είναι

απλά, ιέρεια του Μαμωνά. Είναι δύσμορφη, απο-

κρουστική, εχθρική, ύπουλη, δηλητηριώδης, κατα-

στρεπτική. Η ανταγωνιστικότητα στην πράξη είναι το

ίδιο επιζήμια με τα μονοπώλεια και τα ολιγοπώλεια.

―――――――
1. Λεξ. LIDDELL & SCOTT

2. R. Park & E. Burgess, “Εισαγωγή στην Επιστήμη της Κοινωνιολογίας”, Uni-

versity of chicago (σ. 506 κ.επ.)

3. Unesco, “Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών”, τομ. Α’, σελ. 42.

Aνταγωνισμός
Μουσική βραδιά στη Λίμνη
Βουλιαγμένης Σελ. 4

Ολοκληρώθηκε η Λεωφόρος Κα-
λυβίων Σελ. 6

Φροντίδα για τ’ αδέσποτα στο
Δήμο Σαρωνικού Σελ. 6

Παλλήνη: συζητάμε για την
πόλη μας Σελ. 7

Συρακούσες: Η Σικελική εκστρατεία

των  Αθηναίων γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Nα κολλήσω ένα πακετάκι
στα ύφαλα;  Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Η τυφλή δικαιοσύνη πέταξε το
μαντήλι... Γ. Πρεβενιός Σελ. 9

Εκδηλώσεις Σχολείων Σελ. 12

Σπονδή στο δάσκαλο Γεώργιο
Μάρκου Σελ. 13

Αρχές, θέσεις και προτάσεις για
ήπια τουριστική ανάπτυξη στο
Σαρωνικό Σελ. 18,19

Καταργούν κρίσιμη εξέταση για
τον καρκίνο μαστού Σελ. 21

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

των 3Β συνεδριαζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, καλείται στην  26η/2013

Δημόσια Ανοικτή- Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου την 7η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,

για συζήτηση και λήψη απόφασης επί 13 θεμάτων της

Ημερήσιας Διάταξης.

Αναλυτικά στο: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

Ασημένιο οι νεάνιδες του Α.Ο. Βου-
λιαγμένης Σελ. 22



ΕΒΔΟΜΗ  6  ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

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

Ηταν θεωρώ το σημαντικό-

τερο θέμα, που ετέθη προ

ημερησίας διάταξης, από

τον Κώστα Πασακυριάκο,

την περασμένη Δευτέρα 1η

Ιουλίου στη συνεδρίαση του

Δ.Σ. των 3Β.

Ο Κ. Πασακυριάκος, ενημέ-

ρωσε το σώμα ότι 88χρονος

ανάπηρος δημότης των 3Β,

βρήκε τις καταθέσεις του

στην τράπεζα να έχουν

κάνει “φτερά” γιατί τα είχε

σηκώσει ο Δήμος 3Β, με

εντολή κατάσχεσης προς

την Τράπεζα, γιατί ο 88χρο-

νος χρωστά τέλη σύνδεσης

αποχέτευσης από το 2009.

Το ερώτημα ετέθη ευθέως

προς το Δήμαρχο, ο οποίος

απάντησε ότι είναι αρμοδιό-

τητα των υπηρεσιών (σ.σ.

με μνημονιακές εντολές βε-

βαίως).

H Δημοτική ηγεσία δεν μπο-

ρεί να “νύπτει τας χείρας

της”.

Το φαινόμενο της κατάσχε-

σης περιουσιακών στοι-

χείων και τραπεζικών

λογαριασμών γίνεται σιγά

σιγά καθεστώς, αφού έχουν

εντολές άνωθεν οι διοικητι-

κοί υπάλληλοι. Αν λοιπόν η

πολιτική ηγεσία του κάθε

Δήμου, δεν ενεργήσει, σε

λίγο θα τρίβουμε τα μάτια

μας, με τις κατασχέσεις και

τις εξαθλιώσεις...

Είναι γεγονός πάντως που

δεν μπορούμε να το περά-

σουμε απαρατήρητο, ότι το

θέμα των κατασχέσεων

ελάχιστα απασχόλησε το

σώμα, ενώ συζητούσαν επί

πέντε ώρες για το 3ο γυ-

μνάσιο - λύκειο· μια ιστορία

είκοσι τουλάχιστον χρόνων!

Τέλος με επιμονή του Κ.

Πασακυριάκου, εισήχθη

προς συζήτηση στο σώμα

και πάρθηκε απόφαση να

“παγώσει” να σταματήσει

κάθε διαδικασία κατάσχε-

σης, σε δημότες άνεργους,

πολύτεκνους, με ειδικές

ανάγκες και γενικά ευάλω-

τες κατηγορίες.

Ελπίζουμε να εφαρμοστεί,

γιατί μόνον οι Δήμοι έχουν

μείνει πλέον, που με τις αν-

τιστάσεις τους μπορούν να

προσφέρουν μία ελπίδα

στον δημότη.

Σε κατάσχεση καταθέσεων 

προχώρησε ο Δήμος των 3Β 
για απλήρωτα τέλη αποχέτευσης

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. των

3Β (1/7) αναλώθηκαν πολλές

ώρες σε συζήτηση επί της

διαδικασίας που ο  Δήμαρχος

Σπ. Πανάς χρησιμοποίησε κα-

λώντας επί τρεις συνεχείς

ημέρες συνεδρίαση με μονα-

δικό θέμα την επιμήκυνση

των δανείων του Δήμου 3Β,

ως να ήταν η μεγάλη ευκαι-

ρία για το Δήμο, με το “κερα-

σάκι” ότι τα χρήματα που θα

“γλιτώσει” από την επιμή-

κυνση θα πάνε για την απαλ-

λοτρίωση του 3ου Γυμνασίου

- Λυκείου.

“Παράνομη η διαδικασία”
καταγγέλθηκε από πολ-

λούς, γιατί όφειλε να είχε

περάσει πρωτίστως από την

Οικονομική Επιτροπή.

Αλλά και παραπληροφό-

ρηση ότι η επιμήκυνση θα

επιβάρυνε το Δήμο με

400.000 ευρώ, ενώ στην

πραγματικότητα για τα 8

χρόνια επιμήκυνσης θα επι-

βαρυνόταν ο Δήμος με

3.500.000 ευρώ, όπως γρά-

φαμε στο προηγούμενο

φύλλο.

Παρ’ όλα αυτά ο Δήμαρχος

ζήτησε να συζητηθεί προ

ημερησίας και να παρθεί

απόφαση, αλλά το Σώμα το

απέρριψε.

Αντ’ αυτού ο επικεφαλής

της μείζονος αντιπολίτευ-

σης Γρ. Κωνσταντέλλος,

πρότεινε να συζητήσουν

για τον τρόπο που πρέπει

να χειριστούν το 3ο Γυμνά-

σιο - Λύκειο, και η συζήτηση

τράβηξε σε μάκρος για την

προϊστορία, το σήμερα και

το ενδεχόμενο αύριο του

σχολείου.

“Μεγάλη πολιτική σπέ-
κουλα”, ονόμασε όλη την

διαδικασία για την επιμή-

κυνση προκειμένου να πά-

ρουμε το σχολείο,  ο Γρ.

Κωνσταντέλλος και τόνισε

ότι: «Θα χρεώσουμε δύο

δημοτικές αρχές στο μέλ-
λον χωρίς να γνωρίζουμε
αν μπορεί να γίνει η απαλ-
λοτρίωση για το σχολείο,
αν είναι νόμιμη και εν πάσει
περιπτώσει είνα θέμα της
κεντρικής διοίκησης. [...]
Ευκαιριακή η προσέγγιση.
Να τα ξεχάσουμε και να ψά-
ξουμε να βρούμε τις ορθές
λύσεις.  Να εξεταστεί κάθε
περίπτωση, πέραν της
απαλλοτρίωσης», πρότεινε

Για άλλες λύσεις, πιο εφι-

κτές είχε μιλήσει στο πα-

ρελθόν και τώρα ο Παν.

Καπετανέας, από τη γη που

κατέχει ο Δήμος στην πε-

ριοχή της Βάρης.

Τέλος ψηφίστηκε η πρό-

ταση Κωνσταντέλλου να

αναζητηθούν και να συγ-

κεντρωθούν όλες οι προτά-

σεις για το 3ο Γυμνάσιο -

Λύκειο και να εξεταστούν

από επιτροπή.

Αννα Μπουζιάνη

“Παράνομη η διαδικασία” 
πανάκριβη η επιμήκυνση του δανείου
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«20 χρόνια 1993-2013 
Βήμα βήμα» 

Μουσικοχορευτική παράσταση στα Καλύβια

Το Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων του Νομικού Προ-

σώπου «Αριστόδικος» του Δήμου Σαρωνικού παρουσιά-

ζει τη Δευτέρα 8 Ιουλίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο

Καλυβίων την ετήσια καλοκαιρινή μουσικοχορευτική πα-

ράστασή του με τίτλο «20 χρόνια 1993-2013 – Βήμα
βήμα». 
Πρόκειται για μια βραδιά με χορούς και τραγούδια από

διάφορες περιοχές του τόπου μας με τη συνοδεία παρα-

δοσιακής ορχήστρας υπό τη διεύθυνση του Κώστα Σι-

δερή. Στην εκδήλωση θα παίξουν οι μουσικοί: Γιάννης

Παυλόπουλος (βιολί -τραγούδι), Θοδωρής Τασούλας

(κλαρίνο), Κώστας Σιδερής (λαούτο- τραγούδι), Κατερίνα

Μητροπούλου (κρουστά – τραγούδι), Βασίλης Γραμματι-

κός (γκάιντα –τσαμπούνα) και Κωνσταντίνα Σοφρώνη (κα-

νονάκι –τραγούδι).

Την επιμέλεια της παράστασης και τη διδασκαλία των

χορών έχει ο Γιάννης Κοντογιάννης. 

Εκδηλώσεις στην Ανθούσα

Ο Δήμος Παλλήνης οργανώνει κι εφέτος τριήμερο εορ-

τασμό με πλούσιες εκδηλώσεις στην Ανθούσα από 10 Ιου-

λίου έως 13 Ιουλίου στο πλαίσιο του Εορτασμού της

Οσίας Ανθούσας με τη συμμετοχή πολλών συλλόγων και

φορέων της πόλης.

Μουσική και Ποιητική Βραδιά φιλανθρωπικού χαρα-

κτήρα με το μουσικό σύνολο The Amberlink Ensem-

ble διοργανώνει ο Δήμος Βάρης – Βούλας –

Βουλιαγμένης, την Τετάρτη 10 Ιουλίου στις 9 μμ,

στη Λίμνη Βουλιαγμένης.  

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Όσοι πολίτες

επιθυμούν, μπορούν αντί εισιτηρίου, να προσφέρουν

τρόφιμα, με σκοπό την ενίσχυση συμπολιτών μας

που έχουν ανάγκη από βοήθεια. 

Η πρωτοβουλία διοργανώνεται με μέριμνα της Δι-

εύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητι-

σμού και Πολιτισμού του Δήμου Βάρης – Βούλας –

Βουλιαγμένης.  

Για πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην

κα. Ελεονώρα Θεοδώρου τηλέφωνο 2132019920.   

«Στη σκιά των βράχων 2013»
Θέατρο Βράχων Βύρωνα

Μουσική 

& Ποιητική βραδιά 

στη Λίμνη 

Βουλιαγμένης 
Τετάρτη 10 Ιουλίου, 9 μμ 

Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Ιουλίου

SCHOOLWAVE FESTIVAL

Συναυλία

Τιμή εισιτηρίου: 5 €, 

Δευτέρα 8 Ιουλίου

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
Συναυλία

Τιμή εισιτηρίου: 15 €, 

Προπώληση: 12 €, 

Φοιτητικό, Άνεργοι: 10 €

Tickethouse, 

www.tickethouse.gr

Τετάρτη 10 Ιουλίου

«ΜΗΔΕΙΑ»

ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Σκηνοθεσία: Σπύρος Ευαγ-

γελάτος
Παίζουν: Γ. Κιμούλης, Τ. Νού-

σιας, Οδ. Παπασπηλιώπουλος

Θεατρική Παράσταση

Τιμή εισιτηρίου: 20 €, Φοιτη-

τικό, Άνεργοι: 15 €, Παιδικό,

ΑΜΕΑ: 10 €

www.viva.gr, 

Βιβλιοπωλεία Ιανός

Δευτέρα 15 Ιουλίου

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 

«ΠΟΙΟΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ…»

ADaM PRODUCTIONS – 5η

ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ

Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης

Παίζουν: Γρηγόρης Βαλτινός,

Φιλαρέτη Κομνηνού, Άρης Λεμ-

πεσόπουλος

Τραγουδούν: Κώστας Μακεδό-

νας, Γιώτα Νέγκα

Μουσικοθεατρική Παράσταση

Τιμή εισιτηρίου: 20 €, Φοιτη-

τικό: 15 €, Άνεργοι: 10 €

www.viva.gr, Καταστήματα pub-

lic, www.abcd.gr

Τρίτη 16 Ιουλίου

«ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ» 

ΝΙΚΟΛΑΪ ΓΚΟΓΚΟΛ

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΑΚΡΟΠΟΛ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΒΕΡΟΙΑΣ
Σκηνοθεσία: Σπ. Ευαγγελάτος

Παίζουν: Γιώργος Αρμένης,

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης,

Αριέττα Μουτούση

Θεατρική Παράσταση

Τιμή εισιτηρίου: 18 €, Φοιτη-

τικό, Μαθητικό, Άνεργοι,

ΑΜΕΑ: 14 €

www.viva.gr, 

Βιβλιοπωλεία Ιανός

Πέμπτη 18 Ιουλίου

«ΕΛΕΝΗ» ΕΥΡΙΠΙΔΗ

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Σκηνοθεσία: Βασίλης Νικο-

λαΐδης
Παίζουν: Πέμη Ζούνη, Αντώνης

Καφετζόπουλος

Θεατρική Παράσταση

Τιμή εισιτηρίου: 15 €, Φοιτη-

τικό: 12 €, Άνεργοι: 10 €

Τετάρτη 24 Ιουλίου

«ΤΟ ΓΑΛΑ»

ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ

Σκηνοθεσία: Άννα Βαγενά

Παίζουν: Άννα Βαγενά, Δημή-

τρης Δημητρόπουλος

Θεατρική Παράσταση

Τιμή εισιτηρίου: 17 €, Φοιτη-

τικό, Μαθητικό, Άνεργοι, Άνω

των 65: 12 €

Κυριακή 28 Ιουλίου

«ΦΑΥΣΤΑ» ΜΠΟΣΤ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Σκηνοθεσία: Κ. Τσιάνος
Παίζουν: Νικολέττα Βλαβιανού,

Σταύρος Νικολαΐδης, Πάνος

Σταθακόπουλος

Θεατρική Παράσταση

Τιμή εισιτηρίου: 10 €, Φοιτη-

τικό, Άνεργοι: 8 €

Τρίτη 30 Ιουλίου

«ΕΙΡΗΝΗ» ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟ-

ΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σκηνοθεσία: Σωτ. Χατζάκης

Παίζουν: Βασίλης Χαραλαμπόπου-

λος, Φάνης Μουρατίδης

Θεατρική Παράσταση

Τιμή εισιτηρίου: 15 €, Φοιτη-

τικό, Εκπτωτικό, Άνεργοι: 12 €

ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ

AYΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΜΟΡΓΟΥ

H Εναλλακτική Δράση θα οργανώσει πρόγραμμα εναλλα-

κτικών διακοπών στο νησί Αμοργός για 8 ημέρες (21-29

Ιουλίου)

Μετά από συνεννόηση με το δήμο Αμοργού θα  παραχω-

ρηθεί το δημοτικό κάμπινγκ για δωρεάν διαμονή σε όσους

επιθυμούν. Το κάμπινγκ διαθέτει πλήρεις παροχές (τουα-

λέτες ντουζ, κουζίνα για μαγείρεμα, τραπεζαρία κλπ)

Το κάμπινγκ θα λειτουργεί σαν αυτοδιαχειριζόμενος χώρος

από ανοιχτή  συνέλευση εθελοντών, όπως γίνεται και στο

κάμπινγκ της Βούλας.

Εκτός του προγράμματος θα οργανώνονται τα βράδια  εκ-

δηλώσεις στο κάμπινγκ (κινηματογραφικές προβολές,

μουσικές βραδιές, μπίτς-πάρτυ και άλλα  δρώμενα,) που θα

αποφασίζει η ανοιχτή συνέλευση

Για όσους δεν επιθυμούν  να μείνουν στο κάμπινγκ υπάρ-

χει η δυνατότητα διαμονής σε ξενοδοχείο

Δηλώσεις συμμετοχής

Κική Ναστάκου 2108964236

Σάββατο 20 Ιουλίου Ταξιδεύουμε για Αμοργό

11.55 (μεσάνυχτα) αναχωρεί από τον Πειραιά το Πλοίο

Blue Star 2 για Κατάπολα. Η συνάντηση θα είναι στις 11

μ.μ. μπροστά στο πλοίο (Πύλη Ε1), όπου θα μοιρασθούν

τα εισιτήρια, τα οποία θα έχουν ήδη αγορασθεί

Το Φεστιβάλ «Στη σκιά των βράχων 2013» όπως κάθε κα-

λοκαίρι, περιλαμβάνει 39 ενδιαφέρουσες παραστάσεις και

συναυλίες, θεατρικές και μουσικοθεατρικές παραστάσεις,

με στόχο να κάνουν το καλοκαίρι μας μοναδικό.  

ΘΕΑΤΡO ΒΡΑΧΩΝ BYΡΩΝΑ

«ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» – «ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ»

Ώρα Έναρξης Παραστάσεων: 9.00 μ.μ.

To θέατρο BADMINTON σε

συνεργασία με την Περιφέ-

ρεια Νοτίου Αιγαίου, το

Δήμο Κέας και το Δήμο

Λαυρεωτικής διοργανώ-

νουν ένα καλλιτεχνικό γε-

γονός με τεράστια

συμβολική σημασία που θα

πραγματοποιηθεί το Σάβ-

βατο 14 Σεπτεμβρίου στη

Μακρόνησο.

Η μουσική παράσταση

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

«ΠΟΙΟΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ…»
με θέμα τη ζωή και το έργο

του κορυφαίου Έλληνα δη-

μιουργού θα δοθεί στον

χώρο ιστορικής μνήμης που

καθόρισε τον Μίκη Θεοδω-

ράκη, αλλά και την ζωή πολ-

λών χιλιάδων αγωνιστών

της μεταπολεμικής Ελλά-

δας. 

Πρόκειται για μια διαδρομή

στην ιστορία την νεότερης

Ελλάδας  μέσα από τις μου-

σικές και τα τραγούδια του

Μίκη Θεοδωράκη,  με 25

ηθοποιούς και χορευτές, 4

τραγουδιστές και 11 μουσι-

κούς. 

Χρήσιμος οδηγός:

Η παράσταση στη Μακρό-

νησο είναι δωρεάν με δελτία

προτεραιότητας που θα δια-

τεθούν από την 9η  Σεπτεμ-

βρίου στα ταμεία του

Θεάτρου Badminton, πρακτο-

ρείο εισιτηρίων Λέπουρα από

την Κέα και από τα γραφεία

του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του

Δήμου Λαυρεωτικής.

• Aριθμός δελτίων που θα

διατεθούν: 2000

«ΠΟΙΟΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ…»
ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Συνεχίζουν τις εκδηλώσεις

τους τα “Σφήττεια” στο Κο-

ρωπί. Ετσι 

«Οι παππούδες»
Το Σάββατο 6 Ιουλίου, οι

έφηβοι της θεατρική ομά-

δας του Σφηττός θα παρου-

σιάσουν μια θεατρική

παράσταση που πραγμα-

τεύεται τη στρατιωτική θη-

τεία νεαρών παιδιών, την

υπεράσπιση του έθνους,

τον φόβο του θανάτου κ.α.

Η παράσταση «Οι παππού-
δες» του Ρόρυ Μάλαρκυ

αρχίζει στις 21:00, στο αμ-

φιθέατρο του Δημαρχείου

Κρωπίας (Λεωφ Β.Κων-

σταντίνου 47). Η σκηνοθε-

σία είναι του Δημήτρη

Καραντζά.

Πήτερ Παν  
Την Δευτέρα 8 Ιουλίου, ο

Πήτερ Παν ταξιδεύει μι-
κρούς και μεγάλους στη
Χώρα του Ποτέ, όπου δεν

μεγαλώνει κανείς. Την θεα-

τρική παράσταση παρουσιά-

ζει το Θέατρο Μαριονέτας,

«ΓΚΟΤΣΗ» (Ανοιχτό θέα-

τρο πλ.Δεξαμενής, ώρα

έναρξης 21:00).

“O Επιθεωρητής”

Ο πρώτος κύκλος των πολι-

τιστικών εκδηλώσεων

«Σφήττεια 2013» κλείνει,

την Τετάρτη 10 Ιουλίου με

θεατρική παράσταση, “O
Επιθεωρητής” του Νικολάι

Γκόγκολ, από την θεατρική

ομάδα ενηλίκων του ΝΠΔΔ

Σφηττός, που σατιρίζει τον

κρατικό μηχανισμό και την

ψευδαίσθηση του ατόμου

για πλούτο και εξουσία. 

Η σκηνοθεσία είναι της Μα-

ρίας Παπαχρήστου και τα

σκηνικά της Βασιλικής Πι-

στικού (Ανοιχτό θέατρο

πλ.Δεξαμενής, ώρα έναρ-

ξης 21:00)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το ανοιχτό δημοτικό θέα-

τρο πλ. Δεξαμενής συνδέε-

ται συγκοινωνιακά με το

λεωφορείο της ΕΘΕΛ 309

(στάση Θάσου) από τον

Σταθμό Μετρό-Προαστια-

κός Κορωπίου.

ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2013: «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Η Φιλαρμονική του Δήμου Μαρκοπούλου, καλωσορίζει το

φετινό καλοκαίρι, με μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 7

Ιουλίου και ώρα 9 μ.μ., στα πλαίσια της Κυριακάτικης Πε-

ζοδρόμησης της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα εξαιρετικό

ποικίλο μουσικό πρόγραμμα, που θα παρουσιάσει η Φιλαρ-

μονική της πόλης, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου  Δημή-

τρη Βασιλάκη, δροσίζοντας με τον καλύτερο τρόπο, τη

ζεστή καλοκαιρινή βραδιά.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, απευθύνει κάλεσμα κοινωνικής αλ-

ληλεγγύης και συμπαράστασης, για προσφορά συσκευα-

σμένων τροφίμων μακράς διαρκείας, κατά τη διάρκεια της

εκδήλωσης, στην προσπάθεια ενίσχυσης του Κοινωνικού

Παντοπωλείου του Δήμου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Canto General

To έργο-σύμβολο της ελευθερίας

Πάμπλο Νερούδα - Μίκη Θεοδωράκη  

στο Ηρώδειο

Τρίτη 17 Ιουλίου, ώρα 21.00
Το θρυλικό Κάντο Χενεράλ, ιστορικό σημείο συνάντησης

της μεγαλειώδους ποίησης του νομπελίστα Xιλιανού ποι-

ητή Πάμπλο Νερούδα με τη μουσική του μεγάλου Eλληνα

συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, παρουσιάζεται στο Ωδείο Ηρώ-

δου του Αττικού, την Τρίτη 17 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ,

στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. 

Στο ανυπέρβλητης ομορφιάς ρωμαϊκό Ωδείο, στη βάση

της Ακρόπολης, οι αυθεντικοί ερμηνευτές του Κάντο Χε-

νεράλ, η  Μαρία Φαραντούρη και ο Πέτρος Πανδής θα ερ-

μηνεύσουν από το εμβληματικό ορατόριο, ορισμένα

αποσπάσματα. Μαζί τους η Χορωδία της ΕΡΤ υπό τη δι-

εύθυνση του Δημήτρη Μπουζάνη και η Χορωδία του

Δήμου Αθηναίων. 

Αποσπάσματα του ποιητικού έργου του Νερούδα, σε από-

δοση στα ελληνικά της Δανάης Στρατηγοπούλου, διαβά-

ζει  ο ηθοποιός Τάσος Νούσιας.

Το Canto General, (Γενικό Τραγούδι) μελοποιήθηκε από

τον Μίκη Θεοδωράκη το 1972 στο Παρίσι. Ο Πάμπλο Νε-

ρούδα, που ήταν την εποχή εκείνη Πρέσβης της Χιλής στη

Γαλλία, ήταν παρών στις πρώτες πρόβες του έργου που

έγιναν σε παρισινό στούντιο. Ένα χρόνο αργότερα, το

1973 το έργο προγραμματίστηκε να παρουσιαστεί στη

Χιλή σε μια συναυλία αφιερωμένη στον αγώνα του ελλη-

νικού λαού κατά της Δικτατορίας στην Ελλάδα, παρουσία

του Σαλβαδόρ Αλλιέντε και του Πάμπλο Νερούδα. 

Η συναυλία αυτή δεν έγινε ποτέ, το πραξικόπημα του Πι-

νοσέτ αιματοκύλισε τη Χιλή, ο Νερούδα “έφυγε” και το

έργο παρουσιάστηκε με τεράστια επιτυχία σε πολλές

χώρες ανά τον κόσμο, και στην ελεύθερη Ελλάδα το

1975, σε συναυλίες αφιερωμένες στη μνήμη του Αλ-

λιέντε, του Νερούδα και στον αγωνιζόμενο λαό της Χιλής,

που πέρασαν στην ιστορία.

Ομάδα Projector
Επίδαυρος - Ένα ντοκιμαντέρ

27-28 Ιουλίου, 21:30 

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Μια παράσταση οδοιπορικό στην ιστορία του θεσμού των

Επιδαυρίων και μέσα από αυτό μια εξερεύνηση του τόπου

της ευρύτερης περιοχής της Επιδαύρου ως ένα κύτταρο

που περικλείει με έναν συνεκτικό τρόπο όλα τα «συστα-

τικά» της  σύγχρονης Ελλάδας: πολύπαθη ιστορία, αρχαία

ευρήματα που αποκαλύφθηκαν ή περιμένουν να αποκαλυ-

φθούν, θάλασσα, βουνά και κάμποι με αγροτικές καλλιέρ-

γειες και λαϊκούς μύθους, οικοδομική, άναρχη ανάπτυξη,

ξένοι κάτοικοι και τουρίστες και τώρα με την κρίση, τα

γνωστά μας αδιέξοδα.

Από το 1938 που γίνεται η πρώτη παράσταση μέχρι τις

μέρες μας, ο τόπος της Επιδαύρου μετατρέπεται σε θέα-

τρο 70 χρόνων Ιστορίας της χώρας και το θέατρό της σε

επίκεντρο παραγωγής της εθνικής μας αφήγησης, έτσι

όπως αυτή εξιστορήθηκε από τους καλλιτέχνες του θεά-

τρου με όχημα τον λόγο των αρχαίων τραγικών ποιητών.

Ποια είναι η λειτουργία του θεάτρου στην κοινωνία μας,

ως φορέας συλλογικής μνήμης και ταυτότητας; 

Με ποια κριτήρια λέμε ότι ταιριάζει ή δεν ταιριάζει μια πα-

ράσταση στην Επίδαυρο; Στην αναζήτηση αυτή  -στο πλαί-

σιο ενός θεατρικού ντοκιμαντέρ- είναι οι άνθρωποι με τις

ιδιαιτερότητές τους που δίνουν τις απαντήσεις συνιστών-

τας ένα εργαλείο γνώσης από την Πηγή. Έτσι, καλούμε να

μιλήσουν, στην σκηνή του Μικρού Θεάτρου της Παλιάς

Επιδαύρου, ανθρώπους που έζησαν και ζουν αυτήν την

«διευρυμένη» Επίδαυρο, ως θεατρικό γεγονός αλλά και

ως κοινωνία, ως τρόπο και τόπο ζωής. 

‘’Χίλιες και δύο Νύχτες’’

“Ένα μουσικό ταξίδι στην ευρωπαϊκή Μεσόγειο’’

Ταξιδέψτε μαζί με το “Carousel” στις ακτές της βόρειας Με-

σογείου, με τραγούδια της Ιταλίας της Ισπανίας και της

Κορσικής, της νότιας Γαλλίας και της Πορτογαλίας, ελλη-

νόφωνα και ελληνικά από τη Μακεδονία και τη Θράκη και

από άλλες χώρες που συγγενεύουν με αυτά τα μουσικά

ακούσματα, σ’ ένα πρόγραμμα που εκφράζει όλες τις πτυ-

χές της ζωής των ανθρώπων της Νότιας Ευρώπης.

Σάββατο 13 Ιουλίου, ώρα 22.30
Φαίνη Νούσια : τραγούδι , κρουστά

Μαριαλένα Σπίνουλα : τραγούδι, κρουστά

Μάκης Παπαγαβριήλ : τραγούδι, κρουστά, κιθάρα, μαντολίνο

Σταύρος Κατηρτζόγλου : κιθάρα, μαντολίνο

Γιάννης Γεωργαντέλης : ακορντεόν, κιθάρα

Απόστολος Καλτσάς : μπάσο

‘’Χίλιες και δύο Νύχτες’’

Καραϊσκάκη 10 (στοά), Ψυρρή (από Ερμού 104), τηλέφωνο

κρατήσεων: 210 3317293-4 (www.1002nyxtes.gr)

Είσοδος: 5 ευρώ (χωρίς ποτό)
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1ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Αναμέτρησης επιχειρημάτων και

πειθούς (DEBATE) 

Η Ρητορική Εταιρεία Ελλάδας (Debating Society of Greece)

διοργανώνει το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Debate Πα-

τρών (Patras Open 2013) που θα πραγματοποιηθεί στις 26-

28 Ιουλίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό κέντρο του

Πανεπιστημίου Πατρών, με την υποστήριξη της I.D.E.A. (In-

ternational Debate Education Association) και υπό την αιγίδα

της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Πατρών. 

Το πρωτάθλημα θα φιλοξενήσει 120 συμμετέχοντες και κρι-

τές από πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξω-

τερικού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την πρώτη μέρα

εντατικά προπονητικά workshops και τις δύο επόμενες, το

διαγωνιστικό μέρος στην αγγλική γλώσσα. Ο Τελικός θα

πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιουλίου και ώρα 19:00 στο

υπαίθριο θεατράκι της μαρίνας της Πάτρας. 

Η ομάδα των διοργανωτών και των κριτών αποτελείται από

σημαντικούς ομιλητές με διεθνείς διακρίσεις και εγγυάται

ένα πολύ υψηλού επιπέδου, ενδιαφέρον, προκλητικό αλλά

και διασκεδαστικό ταυτόχρονα πρωτάθλημα ρητορικής ανα-

μέτρησης και πειθούς (debate). 

Το πρωτάθλημα είναι ανοιχτό για όλους όσους επιθυμούν

να παρακολουθήσουν τους αγώνες.

Το αγώνισμα του Debate αποτελεί μια αναμέτρηση επιχει-

ρημάτων και πειθούς πάνω σε ένα επίκαιρο αμφιλεγόμενο

ζήτημα. Δύο πλευρές καλούνται, μετά από σύντομη προ-

ετοιμασία, να υπερασπιστούν τη θέση που τους κληρώθηκε,

ανεξαρτήτως της προσωπικής τους άποψης, αναπτύσσοντας

επιχειρήματα και αντικρούοντας τους ισχυρισμούς της αντί-

παλης πλευράς.  Κατόπιν, η κριτική επιτροπή αναδεικνύει ως

νικήτρια την ομάδα με τα πειστικότερα επιχειρήματα και τους

πιο ενδιαφέροντες λόγους. 

Στα σημαντικότερα οφέλη που προσφέρει η ενασχόληση με

το debate, εντάσσονται η βελτίωση των δεξιοτήτων επικοι-

νωνίας, η παρουσίαση σωστά τεκμηριωμένων θέσεων και η

ταχύτερη και πιο δομημένη σκέψη. Μέσα από το debate, οι

ομιλητές μαθαίνουν να υποστηρίζουν τις απόψεις τους με

δομημένο λόγο και στηριζόμενοι σε επιχειρήματα, να είναι

ανοιχτοί στις αντίθετες απόψεις, και να ευαισθητοποιούνται

γύρω από τα  σοβαρά θέματα της επικαιρότητας. 

Υποστηρικτές της διοργάνωσης είναι ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο και

ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, χορηγός η Red Bull και χορηγοί

επικοινωνίας το Protagon.gr και το elculture.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρωτάθλημα και το αγώνισμα του

debate, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@debating.gr. 

Δηλώσεις συμμετοχής: http://debating.gr/registration/. 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Την Δευτέρα 8  Ιουλίου στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα

του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου ΝΑΣΠΟΡ Αγίας Μαρίνας 3 στο

Πόρτο Ράφτη  μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Πυρο-

σβεστικό Σώμα οδηγίες για την πρόληψη και την αντιμετώ-

πιση  αστικών και δασικών πυρκαγιών  και χρήση

πυροσβεστήρων, διάρκειας  περίπου 1 ώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι λόγω περιορισμένου χώρου μπορούν να

δηλώσουν συμμετοχή στο  portorafti.volunteers@gmail.com

για να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Οι Ομάδες Περιβάλλοντος και  Επιμόρφωσης του Σώματος

Εθελοντών Πόρτο Ράφτη

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία,  την 1η

Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωσή της,  η

Λεωφόρος Καλυβίων από τη διασταύ-

ρωση της Αναβύσσου μέχρι την παρα-

λιακή λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου. Ο

δρόμος παραδόθηκε προσωρινά στην

κυκλοφορία, ωστόσο καλούνται οι

οδηγοί να διέρχονται προσεκτικά από

το σημείο, καθώς υπολείπονται ακόμα

οι εργασίες για τον ηλεκτροφωτισμό,

τη σήμανση, τη διαγράμμιση της λεω-

φόρου αλλά και την πλακόστρωση των

πεζοδρομίων. 

Παρά τις μεγάλες δυσκολίες και καθυ-

στερήσεις που παρουσιάστηκαν κατά

τη διάρκεια της κατασκευής του

έργου, ο Δήμος Σαρωνικού τήρησε το

χρονοδιάγραμμα που είχε εξαγγείλει

προς τους καταστηματάρχες και τους

κατοίκους της περιοχής από τον χει-

μώνα, σύμφωνα με το οποίο δεσμευό-

ταν ότι μέχρι το Πάσχα θα είχε

ολοκληρωθεί ο μισός δρόμος και ως

το τέλος Ιουνίου ολόκληρη η λεωφό-

ρος Καλυβίων.

Το έργο αυτό θα συμβάλλει σε μεγάλο

βαθμό στην αναβάθμιση της περιοχής

και την τόνωση της τοπικής αγοράς

κάνοντας τη λεωφόρο Καλυβίων ένα

σημαντικό εμπορικό δρόμο. 

Η Δημοτική Αρχή εκφράζει τις θερμές

της ευχαριστίες για την άριστη συνερ-

γασία τόσο προς την Περιφέρεια Αττι-

κής και τους επιβλέποντες μηχανικούς

για το έργο, την ανάδοχο εταιρεία

ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ και το προσωπικό

αυτής, καθώς και τον εγκεκριμένο

υπεργολάβο ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕ, αλλά και

τους υπαλλήλους του δήμου που σε

όλες τις φάσεις εξέλιξης του έργου

ήταν παρόντες όπου χρειάστηκε. 

Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση

της Λεωφόρου Καλυβίων

Ο Δήμος Σαρωνικού,  τα

τελευταία δέκα χρόνια

υλοποιεί πρόγραμμα για τη

στείρωση θηλυκών αδέ-

σποτων σκύλων που υπάρ-

χουν εντός των

διοικητικών του ορίων.

Στο πλαίσιο αυτής της προ-

σπάθειας που στόχο έχει

να επιτευχθεί ο έλεγχος

των γεννήσεων και η δρα-

στική μείωση του αριθμού

των αδέσποτων, υπογρά-

φτηκε σύμβαση με κτηνία-

τρο της περιοχής, ο οποίος

έχει αναλάβει τις στειρώ-

σεις των ζώων, τις διαγνω-

στικές εξετάσεις για

καλααζάρ και την άμεση

αντιμετώπιση έκτακτων πε-

ριστατικών.

Ειδικά φέτος όμως, η προ-

σπάθεια του δήμου επικεν-

τρώνεται στον

αντιλυσσικό εμβολιασμό

όσο το δυνατόν μεγαλύτε-

ρου αριθμού αδέσποτων

σκύλων και γατών για πρό-

ληψη τυχόν κρουσμάτων

λύσσας, ιδιαίτερα μετά την

επανεμφάνιση του φαινο-

μένου σε διάφορες περιο-

χές της βόρειας κυρίως

Ελλάδας (ΚΥΑ 331/10301). 

Η περισυλλογή των ζώων

γίνεται με την πολύτιμη

βοήθεια εθελοντών και φι-

λόζωων που δραστηριοποι-

ούνται στον Δήμο

Σαρωνικού. Τα στειρωμένα

ζώα θα φέρουν χαρακτηρι-

στική σήμανση, τσιπάκι και

θα είναι αποπαρασιτωμένα

και έτοιμα να δοθούν για

υιοθεσία. Το μέτρο αυτό

επιλέχθηκε ως η πλέον εν-

δεδειγμένη λύση δεδομέ-

νης της δύσκολης

οικονομικής συγκυρίας και

του ότι τα διαθέσιμα κον-

δύλια δεν επαρκούν για

την άμεση κατασκευή κα-

ταφυγίου. 

Όσοι φιλόζωοι και εθελον-

τές επιθυμούν να βοηθή-

σουν, μπορούν να

επικοινωνούν με τον Δήμο

στο τηλέφωνο 2299

320341 (Λίλη Πεδιώτη). 

Φροντίδα των αδέσποτων ζώων στο Δήμο

Σαρωνικού και πρόληψη κρουσμάτων λύσσας

Κατασκευή πεζοδρομίων στο Πανόραμα Παλλήνης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πεζοδρομίων στο Πανόραμα Παλλή-

νης, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των δημοτών της περιοχής, αλλά και

αναμορφώνοντας  την πόλη, σε συνέχεια των παρεμβάσεων του Δήμου Παλ-

λήνης και στα τρία Δημοτικά διαμερίσματα. Τα έργα αυτά υλοποιούνται με εκ-

σκαφές, στρώση μπετόν, πλακόστρωση πεζοδρομίων και κατασκευή αλλά και

επισκευή κρασπέδων όπου απαιτείται.

Οι κατασκευές των πεζοδρομίων στην περιοχή του Πανοράματος, έρχονται να

προστεθούν σε αυτές της Κάντζας, του Αγίου Νικολάου, του Γέρακα, της Αν-

θούσας, διαμορφώνοντας μια εικόνα φιλικής για τους κατοίκους πόλης.   
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Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος

Ζούτσος, ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ τους πολίτες

του Δήμου να συμμετάσχουν στην Δη-

μόσια Διαβούλευση του Δήμου Παλλή-

νης.

ΜΑΖΙ με τους δημότες και κατοίκους

των δημοτικών ενοτήτων, Ανθούσας,

Γέρακα και Παλλήνης, του Δήμου Παλ-

λήνης ΣΥΖΗΤOYN για όσα έχουν γίνει

μέχρι σήμερα στο Δήμο, πώς σχεδιά-

στηκαν και πώς θα εξελιχθούν.

Η διαβούλευση θα γίνει ανά ενότητα

και σε γειτονιές και ο δήμαρχος καλεί

τον καθέναν να συζητήσουν επιτόπου

τα προβλήματα, τις προοπτικές και τις

δυνατότητες ανάπτυξης κάθε κομμα-

τιού, αλλά και ολόκληρης της πόλης.

Πρόγραμμα συναντήσεων 
Δευτέρα 8/7/2013 

ΚΑΠΗ Ανθούσας, (Πλατ. 25ης Μαρτίου)

Αφορά την Ανθούσα 

Τετάρτη 10/7/2013

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, (Κλειτάρ-

χου & Αριστείδου). Αφορά τις περιο-

χές: Κέντρο Γέρακα, Σταυρός,

Γαργηττός Ι & ΙΙ 

Δευτέρα 15/7/2013 

ΚΕΕΤ -Αποθήκες Καμπά, (οδός Λεον-

ταρίου στην Κάντζα 800 μ από την

έξοδο 17 Αττικής οδού). Αφορά τις πε-

ριοχές: Κάντζα, Αγιος Νικόλαος Κάν-

τζας,  Εργατικές Πολυκατοικίες Ι & ΙΙ

Τετάρτη 17/7/2013 

6ο Δημοτικό Γέρακα, (Κορομηλά και

Κορνάρου Μπαλάνα). Αφορά τις περιο-

χές: Μπαλάνα Γέρακα, Ανω και Κάτω

Μπαλάνα Παλλήνης, Μπαλάνα 

Δευτέρα 22/7/2013

6ο Δημοτικό Παλλήνης, (Ερατούς και

Ολυμπίας, Πανόραμα) 

Αφορά τις περιοχές: Πανόραμα, Μά-

ριζα, Νέα Παλλήνη, Παπαχωράφι, Βα-

καλόπουλο

Τετάρτη 27/7/2013

Ξενώνας «Αρήτη», (Πεντέλης & Τυρνά-

βου  Γέρακας) Αφορά τις περιοχές:

ΔΕΣΗ Γέρακα και όλο το εκτός σχεδίου

Γέρακα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ:  «ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΠO ΚΟΝΤΑ»

Πρόγραμμα επιδότησης

τροφείων στο Μαρκόπουλο
Mε ανακοίνωσή του ο Δήμος Μαρκοπούλου ενημερώνει

τους γονείς  ότι ξεκινάει για τη σχολική περίοδο 2013-2014,

το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελ-
ματικής Ζωής», από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυ-

ξης και Αυτοδιοίκησης  (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), το οποίο αφορά και τους

Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Μαρκοπούλου & Πόρτο-

Ράφτη, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».

Μέσω του προγράμματος αυτού, οι ωφελούμενες μητέρες,

επιδοτούνται σε ποσοστό 100% για τα τροφεία των παιδιών

τους, για όλη τη σχολική χρονιά, στους Δημοτικούς Παιδι-

κούς Σταθμούς, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».

Σύμφωνα  με αυτό η αίτηση συμμετοχής των ωφελούμενων

μητέρων, μπορεί να αναζητηθεί ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) από

τις 25-07-2013, όπου και θα ενημερωθείτε για όλες τις λε-

πτομέρειες (τηλ. 210-5214600, 213-1320600).

Οι Αιτήσεις μαζί με ΟΛΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπο-

ρούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 25-7-

2013 έως και τις 2-8-2013 και  ΜΟΝΟ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:

• Δημοτικός  Παιδικός Σταθμός Μαρκοπούλου (Αντρέα

Κουμπή 3), Υπεύθυνη: κα Φούντα Σοφία (τηλ. 22990-25801)

• Δημ. Παιδ. Σταθμός Πόρτο-Ράφτη (Αγίας Άννης και Μπουμ-

πουλίνας), Υπεύθ.: κα Μαμούρη Αντωνία (τηλ. 22990-72810)

Eυχαριστώ
Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τους ανθρώπους που με

βοήθησαν να εκλεγώ Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής (Κεν-

τρικής Επιτροπής) της Νέας Δημοκρατίας στο

9ο Συνέδριο, καθώς και τις φίλες και τους φί-

λους της γενιάς μου, των νέων απ' όλη την Ελ-

λάδα που στήριξαν την επιλογή τους για

ανανέωση στο πρόσωπο μου.

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, πι-

στεύω ότι οι νέοι άνθρωποι πρέπει να βγουν

μπροστά στην πολιτική, στην κοινωνία, σε δρά-

σεις που να συμβάλουν στην αλλαγή των πραγμάτων. Χρει-

άζεται να γίνει ένα βήμα μπροστά από τους νέους. Θα

προσπαθήσω να μεταφέρω ιδιαίτερα τα θέματα της περιοχής

μας, της Αν. Αττικής, μιας περιφέρειας με πολλά προβλήματα,

αλλά και σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξής της.

Νεκτάριος Καλαντζής
Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης 

Οι εργολάβοι και η κρατική γραφειοκρα-

τία ανανεώνουν το ενδιαφέρον για την

κατασκευή ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο!

Η ανάδοχος κατασκευαστική κοινοπρα-

ξίαία δηλώνει ότι είναι διατεθειμένη να

συμφωνήσει σε μια ενδεχόμενη παρά-

ταση του έργου, προκειμένου να λη-

φθούν αποφάσεις σε κεντρικό πολιτικό

επίπεδο για το εν εξελίξει θέμα της δια-

χείρισης των αστικών απορριμμάτων

στην Κερατέα.

Κατατέθηκε πρόταση για την κατασκευή

ΧΥΤΑ στο μισό της έκτασης 540 στρεμ.!

Με αυτά και με εκείνα, η οικονομική

επιτροπή της περιφέρειας Αττικής

συμφώνησε σε 4η παράταση της

προθεσμίας ολοκλήρωσης του

έργου κατασκευής του ΧΥΤΑ, ως

τις 28/12/2013.

Με το µε αριθ. πρωτ. XVXK.K/

2187/242 (αρ. πρωτ. ΔΕΚΕ/ 672/21-

6-2013) έγγραφο της κατασκευα-

στικής κ/ξίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.-

ΠΡΟΕΤ Α.Ε. –EDRACO A.T.E.», η

ανάδοχος κατασκευαστική κοινοπραξία

δηλώνει ότι είναι διατεθειµένη να

συµφωνήσει σε µια ενδεχόµενη παρά-

ταση του έργου, προκειµένου να λη-

φθούν αποφάσεις σε κεντρικό πολιτικό

επίπεδο για το εν εξελίξει θέµα της δια-

χείρισης των αστικών απορριµµάτων

στην Κερατέα.  Διατυπώνει δε ξανά την

πρότασή της σχετικά µε τις εργασίες

που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο

της σύµβασής και συγκεκριµένα:

1. περιορισµό του διατιθέµενου χώρου

των 540 στρεµ. στην θέση Βραγόνι, σχε-

δόν κατά το ήµισυ, αφού παρέλκει η κα-

τασκευή του 2ου κυττάρου ως εκ της

καταργήσεως πλέον των ΧΥΤΑ,

2. την κατασκευή του Κυττάρου Α που

καλύπτει τις ανάγκες της δυναµικότητας

του νέου απαραίτητου ΧΥΤΥ που περι-

λαµβάνεται στην κατασκευή Ολοκλη-

ρωµένης Εγκατάστασης Διαχείρισης

Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Κερατέας, καθώς

και

3. την κατασκευή της οδού πρόσβασης

µήκους περίπου 2,5χιλ. που συνδέει τις

Φοβόλες µε τον εγκεκριµµένο και αδει-

οδοτηµένο χώρο στη θέση Βραγόνι. 

Στο μεταξύ ο Δήμος Λαυρεωτικής εξε-

πλάγη για την απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής

(1301/2013), για «παράταση προθεσμίας

εκτέλεσης των εργασιών στο έργο κα-

τασκευή χώρου υγειονομικής ταφής

αποβλήτων στην Ο.Ε.Α.Α. Νοτιοανατο-

λικής Αττικής στη θέση “Βραγόνι” Κε-

ρατέας Λαυρεωτικής».

Ο Δήμος ομόφωνα 

αντιστέκεται
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος

Λαυρεωτικής και υπογράφει ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Λεβαντής, σημειώνει με-

ταξύ άλλων: Με έκπληξη διαπιστώσαμε,

ότι στην εισήγηση του κ. Λυμπέρη, με

βάση την οποία  αποφασίσατε την παρά-

ταση της προθεσμίας εκτέλεσης του

έργου, αναφέρονται στοιχεία που δεν

έχουν σχέση ούτε με το άρθρο 28, πα-

ράγραφος 1 του Ν. 4122/2013, ούτε με

τις απαιτήσεις, (όπως αναφέρεται) του

Δήμου και των κατοίκων της Κερατέας.

Θεωρούμε το γεγονός αυτό απαράδεκτο

και προκλητικό για τους πολίτες της

Λαυρεωτικής, και θέλουμε να ενημερώ-

σουμε τον κ.Λυμπέρη, εσάς και τα μέλη

της Οικονομικής Επιτροπής ότι:

1. Στο Ν.4122/2013, αναφέρεται ότι: “Σε

περίπτωση περιβαλλοντικής αδειοδότη-

σης της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης

Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α) στη θέση “Φοβό-

λες” Κερατέας, η θέση “Βραγόνι”

Κερατέας δεν συμπεριλαμβάνεται

στις κατάλληλες θέσεις για την Νο-

τιοανατολική Αττική.”

Άρα,  το συμπέρασμα του εισηγητή

περί εξυπηρέτησης του νέου χώρου

από ΧΥΤΥ στο ¨Βραγόνι” δεν συμ-

φωνεί με τον ισχύοντα νόμο.

2. Το συμπέρασμα επίσης ότι “η προ-

τεινόμενη παράταση.... δεδομένου

ότι είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις

του Δήμου και των κατοίκων της Κε-

ρατέας” είναι εκ διαμέτρου αντίθετο

με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμ-

βουλίου όπως εκφράστηκαν με την από-

φαση 94/2011 και συμπεριλαμβάνονται

στην Αιτιολογική Έκθεση που συνόδευε

την προτεινόμενη τροπολογία.

Τέλος, σχετικά με την ουσία της απόφα-

σής σας, δηλώνουμε την κατηγορημα-

τική αντίθεσή μας στο σύνολό της.

Ο λαός της Λαυρεωτικής αγωνίστηκε

128 ολόκληρες ημέρες να αποτρέψει

την εγκατάσταση του συγκεκριμένου

εργολάβου  και την έναρξη του συγκε-

κριμένου έργου. 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, οι φο-

ρείς και οι πολίτες της Κερατέας και

ολόκληρης της Λαυρεωτικής έχουν απο-

φασίσει να μην επιτρέψουν, με κάθε

τρόπο, να γίνει οτιδήποτε στο “Βρα-

γόνι”. 

Εργολάβοι και κεντρική διοίκηση 

προωθούν το ΧΥΤΑ στην Κερατέα
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Αδειάζει η Ελλάδα!

Οι αιτήσεις για τα Πανεπιστήμια εξελίσσονται σε μια αγω-

νιώδη αναζήτηση, αφού οι θέσεις είναι λιγοστές, οι Έλλη-

νες μαθητές όμως παλεύουν σαν λιοντάρια”, γράφει το

Spiegel.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ 34.000 Έλληνες μετανά-

στευσαν στη Γερμανία το 2012, ένας αριθμός αυξημένος

κατά 70% σε σχέση με το 2011. Μια μεσαία πόλη, δηλαδή,

ξενιτεύθηκε. Και δεν είναι οι μετανάστες εκείνοι που έφευ-

γαν πριν πενήντα χρόνια, με στοιχειώδη γνώση, απόφοι-

τοι Δημοτικού το πολύ. Οι νέοι μετανάστες είναι παιδιά που

μορφώθηκαν, που το ελληνικό κράτος διέθεσε εκατομμύ-

ρια για να τα σπουδάσει, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο

λύκειο, στο πανεπιστήμιο. Κι ύστερα; ανεργία. 

Αυτή είναι η ανάπτυξη που δεν έρχεται και δεν θα έρθει

ποτέ όταν απογυμνώνεται η πατρίδα από τους ικανούς,

τους ειδικούς, τους νέους που έχουν όρεξη και κέφι για

δουλειά.

Μετά την ΕΡΤ, το απόλυτο 

μνημονιακό πάνελ ενημέρωσης

Λέτε γι’ αυτό να έκλεισαν την κρατική τηλεόραση. Γιατί

τώρα τελευταία, ο παρατηρητικός θεατής έβλεπε να περ-

νούν μηνύματα αντίστασης, με ντοκιμαντέρ, με γνώσεις

ιστορίας και πολλά άλλα.

Σήμερα λοιπόν έμειναν στην ουσία τέσσερα κανάλια, με κάτι

γλώσσες ναααα και από το πρωί ως το βράδυ επαναλαμβά-

νουν σαν παπαγαλάκια και οι τέσσερις ό,τι τους “επιτρέπει” η

τρόικα και η εσωτερική τυραννία. Γιατί μη μου πείτε ότι έχουμε

δημοκρατία! Με τέτοια Βουλή, με τέτοια Δικαιοσύνη, με τέ-

τοιες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου!

Και για να μην αδικήσουμε και τον Τύπο δεν πάει πίσω!

Εχουμε και λέμε. Σε απόλυτους αριθμούς, από τα 740.000

φύλλα που πούλησαν οι εφημερίδες το Σαββατοκύριακο

που πέρασε, τα 426.000 ήσαν φιλικά προς την κυβέρνηση. 

Οι κριτικές που διατυπώθηκαν αφορούσαν κυρίως επιλο-

γές προσώπων σε δημόσιους οργανισμούς. Τα φύλλα γνώ-

μης ήταν θετικά προς την δικομματική κυβέρνηση και

περιμένουν πολλά από αυτήν. 

Κι όμως ο Δήμος μπορεί

Ωρες ατελείωσες αφιέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο των

3Β στην τελευταία συνεδρίαση, για την παράταση δανείου

που πρέπει ή δεν πρέπει να πάρει, για το 3ο γυμνασιο που

πρέπει να χτιστεί ή δεν πρέπει, ενώ για τις κατασχέσεις

καταθέσεων σε τράπεζες για οφειλές δημοτών στους ΟΤΑ,

ασχολήθηκαν πέντε λεπτά, για να ψηφίσουν την πρόταση

του Κώστα Πασακυριάκου, που έβαλε και το ζήτημα.

Δεν είναι μόνο θέμα υπηρεσιών κύριε Δήμαρχε. Σε άλλους

Δήμους έχουν δώσει λύσεις, στους χειμαζόμενους δημό-

τες. Εσείς δεν μπορείτε;

Ελπίζω τουλάχιστον να εφαρμοστεί η απόφαση που πή-

ρατε, για προστασία των αδύναμων δημοτών.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Μετά το θάνατο του Γέλωνα, τύραννος στις

Συρακούσες έγινε ο αδελφός του  o Ιέρω-

νας, από τη Γέλα. Ο Ιέρωνας  συνέχισε την

ίδια επεκτατική πολιτική του αδελφού του.

Επανίδρυσε την  Κατάνη,  επανέκτησε  τους

Λεοντίνους,   συνέτριψε με τη βοήθεια της

Κύμης σε μάχη τους  Ετρούσκους νότια του

Τίβερη, κοντά στον κόλπο της Νάπολης.

Όταν πέθανε ο Ιέρωνας τον διαδέχτηκε ο

Θρασύβουλος, ο οποίος  ήταν ο τρίτος σε

σειρά αδελφός. Η  τυραννία του Θρασύ-

βουλου δεν διήρκεσε  για πολύ. Σε σύντομο

χρόνο ανατράπηκε,  όταν  δε οι δημοκρατι-

κοί με επανάσταση ήρθαν στην εξουσία  η

Κατάνη  ξαναπήρε το παλιό της όνομα που

ήταν “Αίτνα”.  

Οι Συρακούσες κατά την διάρκεια του Πε-

λοποννησιακού πολέμου  (431-404 π.Χ.)

είχαν ταχθεί στο πλευρό της Σπάρτης, αλλά

όχι μόνο αυτό. Στη Σικελία και στην  Κάτω

Ιταλία είχαν δραστηριοποιηθεί και εξόντω-

ναν  όποια πόλη δεν ήταν  φιλική προς τη

Σπάρτη. Αυτό φυσικώ τα λόγω ενοχλεί την

Αθήνα, η οποία  αναζητεί την  ευκαιρία να

παρέμβει.

Ετσι, όταν η  Έγεστα,  σικελική πόλη  φιλική

προς την Αθήνα, ζητεί τη βοήθειά της  για

να αντιμετωπίσει την εχθρική επίθεση που

δέχεται από τον Σελινούντα, υποσχόμενη

μάλιστα την καταβολή της δαπάνης του πο-

λέμου, οι Αθηναίοι άρχισαν να το σκέφτον-

ται σοβαρά. Ένθερμος υποστηρικτής για μια

τέτοια εκστρατεία ήταν ο φιλόδοξος, αλλά

και χαρισματικά ικανός Αλκιβιάδης. Απέ-

ναντί του στάθηκαν αρνητικά,  ο συνετός

αλλά τόσο αναποφάσιστος όσο και δεισι-

δαίμων   στρατηγός Νικίας  και ο Λάμαχος

καλός μεν στρατηγός, αλλά όχι τόσο εύ-

στροφος. 

Στην  ιστορία τώρα που γράφεται και κυλά,

βρισκόμαστε γύρω στο 416 π.Χ.

Οι Αθηναίοι προτού αναλάβουν το εγχεί-

ρημα,  θέλουν να εξετάσουν προσεκτικά

την οικονομική κατάσταση της Εγέστας,

διότι η εκστρατεία συνεπάγεται  τεράστια

έξοδα. Στέλνουν λοιπόν  επίσημους πρέ-

σβεις να πληροφορηθούν, αλλά και μυστι-

κούς πράκτορες για να επιβεβαιώσουν το τι

συμβαίνει και το αν η Εγέστα θα έχει την οι-

κονομική δυνατότητα να αναλάβει την όλη

δαπάνη που υπόσχεται. Οι πληροφορίες

είναι ενθαρρυντικές. Πλούτος οργιαστικός,

ευμάρεια και ανεξέλεκτη σπατάλη.  Οι πρε-

σβευτές έρχονται με δώρα και πλάκες αρ-

γύρου 60 ταλάντων*  και  προκαταβάλουν

ενός μηνός μισθούς πληρωμάτων για 60 κα-

ράβια. Οι  μυστικοί κατάσκοποι  ενθουσια-

σμένοι καταθέτουν, ότι οι κάτοικοι της

Εγέστας, ακόμα και  οι φτωχότεροι “τρώνε

μέσα από χρυσά πιάτα”. Βέβαια στην πραγ-

ματικότητα και όπως εκ των υστέρων  απο-

καλύφθηκε,  το σκηνικό ήταν στημένο. Τα

πιάτα δεν ήταν χρυσά, αλλά επιχρυσωμένα

και η χλιδή φαινομενική και απατηλή, μέρος

ενός επιμελώς οργανωμένου  σχεδίου εξα-

πάτησης. Οι Αθηναίοι δεν ξέρω, γιατί δεν

κατάφεραν να αντιληφθούν  την πραγματι-

κότητα. Ίσως γιατί  ο  πλούτος της Σικελίας

πάντοτε μάγευε την Αθήνα και να τώρα

ήρθε από τους πρεσβευτές και η επιβεβαί-

ωση που  ανοίγει την όρεξη, και τους απο-

τύφλωσε. Αποφασίζουν λοιπόν και

στέλνουν 100 τριήρεις, κάποιοι μάλιστα

γράφουν  140 με στρατό, αντί τις 65 που

τους είχαν ζητηθεί. Πρώτος επικεφαλής

στρατηγός ορίζεται ο Νικίας, με βοηθούς

του στρατηγούς, τον Αλκιβιάδη και τον Λά-

μαχο.

Εξι εβδομάδες μετά την ληφθείσα  από-

φαση, ένα  γεγονός θλιβερό, επιφέρει την

προσωρινή καθυστέρηση του απόπλου.

Λίγο προ του απόπλου διαπιστώνεται, ότι

κατά τη διάρκεια της νύχτας  ιερόσυλοι

έχουν ακρωτηριάσει τις κεφαλές των

Ερμών.

“Ερμαί” είναι ο πληθυντικός του αρσενικού

ονόματος ο Ερμής.  Οι Ερμαί ήταν πέτρινα

λατρευτικά αγάλματα. Μια τετράπλευρη

στήλη η οποία στο  επάνω  της μέρος

έφερε λαξευμένη την κεφαλή του  θεού

Ερμού,  με γενειάδα και ενίοτε χωρίς αυτή.

Στο κάτω δε μέρος της στήλης και μπροστά,

ήταν επίσης λαξευμένο ένα “αιδοίο”.

Αυτές οι στήλες  ήταν τοποθετημένες

στους δρόμους σαν οδοδείκτες και οριοθε-

τήσεις  μετρικών αποστάσεων, αλλά και

στους αγρούς. Κατά τον Ηρόδοτο, αυτή  η

χάραξη των “αιδοίων” ήταν  μια παλιά πε-

λασγική εθιμική  παράδοση, την οποία είχαν

ενστερνισθεί οι Αθηναίοι.  Οι “Ερμαί” επέ-

φεραν τον λατρευτικό σεβασμό και η κατα-

στροφή τους εθεωρείτο προσβολή προς την

θεότητα και συνεπάγετο  την τιμωρία. Για

την πράξη αυτής της ιεροσυλίας κατηγορή-

θηκε ο Αλκιβιάδης και οι φίλοι του, σαν ιε-

ρόσυλοι “Ερμοκοπίδες”. Ο Αλκιβιάδης

αρνήθηκε  την κατηγορία την οποία ονό-

μασε σκευωρία, ετέθη δε αυτόβουλα στη

διάθεση της δικαιοσύνης  και μάλιστα ζή-

τησε  αυτό να γίνει προ του απόπλου και

της αναχώρησής του για Σικελία. Η απαί-

τηση όμως της πολιτείας ήταν να μην ανα-

βληθεί ο απόπλους του στόλου και μαζί  να

τον συνοδεύσει Αλκιβιάδης κατά το σχε-

διασμένο πρόγραμμα και κατέληξαν «αργό-
τερα  δε το ξαναβλέπομε.»

Ο Θουκυδίδης σχετικά  γράφει, πως αυτή η

κατηγορία, ποτέ δεν αποδείχθηκε αληθινή

και δεν κατάφερε να διαλευκανθεί όσον

αφορά τα κίνητρά της και την αποκάλυψη

των ενόχων της ασέβειας.  «Το δε σαφές
ουδείς ποτέ τότε ούτε ύστερον έχει ειπείν
περί των δρασάντων το έργον.»
Βέβαια η κατηγορία στηρίχθηκε ρητορικά

και είχε εξαχθεί μόνο από την όλη συμπε-

ριφορά του Αλκιβιάδη, η οποία εθεωρείτο

γενικά επιπόλαια και   μάλιστα  φαίνεται ότι

εστερείτο  παντός  ηθικού έρματος, καίτοι

η   προσωπικότητά του ήταν σε πολλούς

αγαπητή, χωρίς να παύει  να είναι και μι-

σητή σε κάποιους άλλους. 

Ακόμα του προσήψαν, πως μαζί με τους φί-

λους του εχλεύαζε συνεχώς  και διακωμω-

δούσε τα Ελευσίνια μυστήρια. Τέλος

πάντων η εκστρατεία ξεκίνησε και οι Αθη-

ναίοι αποβιβάστηκαν στη Σικελία.

Αργότερα στο Ρήγιο και ενώ βρισκόταν σε

πολεμικό συμβούλιο, έφτασε από την

Αθήνα η ιερή τριήρης, γνωστή και ως Θεω-

ρίς,  Σαλαμινία  για να τον φέρει  πίσω να

δικαστεί. Φαίνεται ότι κατά την απουσία

του, οι πολιτικοί του αντίπαλοι επέτυχαν να

οργανωθούν καλύτερα και να ανασυντά-

ξουν με τα δικά τους στοιχεία το κατηγορη-

τήριο. Αυτό συνάγεται πάλι από το ότι ο

Αλκιβιάδης, ενώ αρχικά πολιτικά ήταν εντε-

ταγμένος στην ομάδα της αριστοκρατικής

παράταξης, σε συνέχεια είχε μεταπηδήσει

στη δημοκρατική, πράγμα το οποίο είχε δη-

μιουργήσει πολλούς αντιπάλους. 

Ο Αλκιβιάδης συμφώνησε να προσέλθει στη

δίκη, αλλά δεν πήγε ποτέ. Κατέφυγε  στη

Σπάρτη και ζήτησε εκεί  άσυλο. Στην Αθήνα

τον καταδίκασαν ερήμην σε θάνατο και του

δήμευσαν την περιουσία του. Ο πόλεμος

στη Σικελία  συνεχίστηκε, αλλά  τώρα χωρίς

τον ικανότατο Αλκιβιάδη και κατέληξε μοι-

ραία εκεί που κατέληξε.  

Στο επόμενο άρθρο η συνέχεια. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

• Αττικό τάλαντο: μονάδα βάρους ίση προς 25, 8 χιλιό-

γραμμα.

• Τα Βοηθήματα στο τέλος του κεφαλαίου. 

Συρακούσες: 

Η Σικελική εκστρατεία των Αθηναίων 
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Κύριο Πάνο Καμμένο, πρόεδρο των «Ανεξαρτή-
των Ελλήνων»:

Το να ανοίξεις ένα παραθυράκι στην ελπίδα, είναι

σχετικά εύκολο. Να το κρατήσεις ανοιχτό είναι πολύ δύ-

σκολο. Θέλει ολημερίς στο καραούλι νά ‘σαι, γιατί θα

βρεθούν πολλοί που θα θελήσουν να σφαλίσουν της ελ-

πίδας το παραθυράκι. Το ξέρεις αυτό, έτσι δεν είναι; Κι

αφού το ξέρεις, τότε πού είναι τα κορμιά να μπουν ανά-

μεσα στην κάσα του παράθυρου και στο παραθυρό-

φυλλο, να το εμποδίζουν να κλείσει. Κλείνει σιγά-σιγά

τα πέταλά του το αγριολούλουδο που πάσχισες να φυ-

τέψεις μέσ’ στα μεταλλαγμένα ζαρζαβατικά του μνημο-

νιακού θερμοκηπίου. Είν’ έτσι φτιαγμένοι απ’ τον Θεό οι

άνθρωποι, να θυμώνουν πιό πολύ μ’ εκείνον που τους

έταξε ελπίδα κι ύστερα κάθισε να βλέπει να την κονταί-

νουν, παρά με της ελπίδας τον εχθρό. Σε συμπαθώ και σ’

εκτιμώ, στο έχω πει, το ξέρεις, αλλιώς δεν θα σου μι-

λούσα έτσι. Τρίβουν τα χέρια τους στη Νέα Δημοκρατία,

βλέποντας να «επαναπατρίζονται» οι απελπισμένοι στο

μαντρί. Βγες και ξαναπές τα πράγματα με τ’ όνομά τους,

οι Έλληνες έχουν σιχαθεί τα μισόλογα και τα «ήξεις,
αφήξεις». Χανόμαστε, και στου χαμού μας τους υπεύ-

θυνους δεν θα καταχωρήσουμε μόνο τους συνειδητούς

πρωταίτιους, αλλά κι εκείνους που εστάθησαν λίγοι κι

αναποτελεσματικοί. Χρησιμοποίησε τους πάντες που θέ-

λουν να πολεμήσουν, είμαστε πολλοί, φώναξέ μας και

θα προστρέξουμε. Άντε ρε παλληκάρι κι είναι κρίμα να

υποσταλεί τόσο άδοξα το φλάμπουρο που σήκωσες.

Καγκελώθηκε η Βουλή των Ελλήνων. Και μέσα ο

χορός των κολασμένων πώς θα λέγεται τώρα;

Καγκέλι; (συρτός χορός, σούρνονται έτσι κι αλ-

λιώς εκεί μέσα, αμαρτάνουν γιά την πατρίδα τους, εν-

τάξει, εντάξει, γιά την παρτίδα τους). Της επί χρήμασι

εκδιδομένης «δημοκρατίας» το σιδηρούν παραπέτασμα.

Της Βουλής το κάγκελο. Επιτέλους η Βουλή έγινε καγ-

κελαρία, εκγερμανιζόμαστε. Να τα κάνουμε και ηλε-

κτροφόρα τα κάγκελα κύριε Δένδια μας; Τι θα λέγατε ν’

ανοίγαμε και μιά τάφρο έξω από τα κάγκελα, να τη γε-

μίσουμε νερό και να ρίξουμε μέσα κροκόδειλους; Μπα,

ξεχάστε το, με την πείνα που έχει ο κόσμος θα τους

έτρωγε. Δηλαδή τώρα θα είναι τα ΜΑΤ μέσ’ από τα κάγ-

κελα κι εμείς απόξω να τους τηράμε; Σαν επίσκεψη σε

ζωολογικό κήπο θα είναι η διαδήλωση. «Μπαμπά, γιατί
έχει μόνο γορίλες, θέλω να δω και χιμπαντζήδες, που
είναι οι χιμπαντζήδες;» - «Οι χιμπαντζήδες είναι μέσα σ’
εκείνο το μεγάλο κλουβί Μαράκι, συνεδριάζουν, δεν
μπορούμε να τους δούμε». Δένδια, δώσε μιά λατέρνα

στον φρούραρχο της Βουλής, να γυρνάει τη μανιβέλα

και ν’ ακούγεται στα πέριξ άσμα βαρύ κι ασήκωτο: «Αν-
τιλαλούν οι φυλακές, τ’ Ανάπλι κι ο Γεντί Κουλές».

Στα γνωστά ευαγή ιδρύματα με το κόκκινο φω-

τάκι, η αξιωματούχος που χυδαϊστί αποκαλείται

«τσατσά», ναι μεν εισπράττει τα γ......τικα από

τον πελάτη, αλλά δεν του απονέμει παράσημο. Παρά-

σημο ίσως του απονείμει το «κορίτσι», που μπορεί να

τον κάνει από ναύτη ...ναύαρχο. Αδυνατώ να κατα-

νοήσω γιά ποιάν εξαίρετη πράξη ο αντιπρόεδρος της

πρασινομπλέ κυβέρνησης Μπένι Χιλ απένειμε τον Με-

γαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικα στον τέως πρό-

εδρο της κινεζικής Cosco, Wei Jiafu. Επειδή μάς

αγόρασε με αποικιοκρατική σύμβαση τα μεγάλα λιμάνια;

Αν πρόκειται να παρασημοφορεί η Ελληνική Δημοκρα-

τία τον κάθε γύπα που θ’ αγοράζει κοψοχρονιά τις δη-

μόσιες πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας –γιά ν’

ακουμπάμε τα τριάκοντα αργύρια στους δανειστές μας-

τότε να κόψουμε καμμιά χιλιάδα ολοκαίνουργια παρά-

σημα, αλλά να μην τα λέμε φοίνικες. Γύπες είναι πιό

σωστό να τα λέμε και νά ‘χουν πάνω τους χαραγμένον

έναν γονατισμένο σε τεμενά μπροστά στον γύπα και την

επιγραφή «Δούλος σας ταπεινός». 

Άρχισαν κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ να φλερτάρουν με

την προοπτική της επιστροφής σε εθνικό νόμι-

σμα. Ανάμεσά τους και ο Αλέξης Μητρόπουλος σε συ-

νέντευξή του στη Real News της Κυριακής 30 Ιουνίου. Η

Ελλάδα εκτός από Ντάλτονς έχει γεμίσει και με Ραντα-

πλάν. Λούκυ Λουκ δεν βλέπω κανέναν. Εξηγούμαι: Τα

καθυστερημένα αντανακλαστικά ορισμένων συνιστω-

σών του ΣΥΡΙΖΑ θυμίζουν το τρομερό αστυνομικό σκυ-

λάκι στο δημοφιλές γαλλικό κόμικ. Ο διώκτης των κακών,

Ρανταπλάν, τραβούσε έναν ξεγυρισμένο υπνάκο στην

έρημο της Αριζόνα. Μιά ίλη ιππικού πέρασε από πάνω του

κι ύστερα από τέσσερεις ώρες το λαγωνικό ξύπνησε αγριε-

μένο και φώναξε απειλητικά: «Ποιός τόλμησε να μου πα-

τήσει την ουρά»; Κύριε καθηγητά όταν πριν τρία χρόνια,

από αυτήν εδώ την στήλη, υποστηρίζαμε ότι μιά αιφνιδια-

στική και υπό εθνική ηγεσία επιστροφή στην δραχμή είναι

ο μόνος δρόμος διαφυγής της Ελλάδας από την θανάσιμη

παγίδα που την έχουν ρίξει, ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε διαπιστευτήρια

«καλού παιδιού» στη Μέρκελ και στις αγορές. Τώρα που

αρχίσατε να νοιώθετε κάτι σφάχτες στη μέση, αντιληφθή-

κατε ότι δεν φταίνε οι δουλειές στον κήπο, αλλά οι ερπύ-

στριες των γερμανικών πάντσερ που περνούν από πάνω

μας. Welcome to the club, dear professor. Κάλλιο αργά, παρά

ποτέ. 

Αυτά όμως αγαπητέ δεν συζητούνται δημοσίως. Γίνον-

ται αιφνιδιαστικά, μόνο υπό εθνική ηγεσία –το επανα-

λαμβάνω- και κατόπιν μυστικής και καλά οργανωμένης

προετοιμασίας. Κι ύστερα λέμε στην τρόϊκα «καθίστε να

δούμε τι σας χρωστάμε κι όποτε μπορέσουμε». Λέμε και

στους Γερμανούς «γιά να δούμε κι εκείνο το αναγκα-

στικό κατοχικό δάνειο και τις πολεμικές αποζημιώσεις».

Θα επιστρέψουμε νομοτελειακά σε εθνικό νόμισμα,

αλλά εξωθούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση με το κα-

ταστροφικό σχέδιο των δανειστών-κατακτητών μας. 

Όταν, δηλαδή, θα έχουν ενθυλακώσει αντί πινακίου

φακής ό,τι αξίζει στην Ελλάδα, τότε θ’ «ανακαλύψουν»

ότι το χρέος μας είναι δυσθεώρητο και μη εξυπηρετή-

σιμο, θα κλείσουν την στρόφιγγα των δανείων και θα

μας ανακοινώσουν ότι πτωχεύσαμε και θέσαμε εαυτούς

εκτός ευρώ. Αυτήν την πολιτική υπηρετούν συνειδητά

οι κυβερνήσεις «σωτήρων» της τελευταίας τετραετίας. 

Να κολλήσω ένα πακετάκι στα ύφαλα;
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Πριν λίγες μέρες αναπολούσα τα πρώτα

μου σχολικά χρόνια, τότε που η πρωτό-

γνωρη γνώση έπλαθε απλά σενάρια στη

φαντασία, παντρεύοντας τις έννοιες και

τις λέξεις με εικονογραφημένες εικόνες

και σκίτσα. Θυμήθηκα χαρακτηριστικά

τέσσερεις λέξεις τις οποίες οι πρώτοι μου

δάσκαλοι, αλλά και τα τότε σχολικά βι-

βλία με είχαν κάνει να σχηματοποιήσω

στο μυαλό μου δένοντας αρμονικά την

κάθε λέξη με μια αντίστοιχη εικόνα.

Οι τέσσερεις λέξεις ήταν ... 

Ελλάδα, Ελευθερία, Δημοκρατία και Δι-

καιοσύνη και στο παιδικό μου μυαλό φάν-

ταζαν σαν τέσσερεις αδερφές που ήταν

νέες, όμορφες, χαρούμενες και ανεξάρ-

τητες!

Η Ελλάδα ήταν η ομορφότερη και θεω-

ρούσα ότι μπορούσε να πετάξει και να

βρεθεί στη στιγμή, από την κορυφή του

Ολύμπου στα βουνά του Ψηλορείτη και

από την Καλντέρα της Σαντορίνης στα

καντούνια της Κέρκυρας!

Η Ελευθερία με την Δημοκρατία μου φάν-

ταζαν δίδυμες σαν μια σταγόνα νερό και

λυπόμουν!... γιατί η τέταρτη αδερφή η Δι-

καιοσύνη φορούσε ένα μαντήλι στα μάτια

και όλοι έλεγαν ότι είναι τυφλή, ενώ ανα-

ρωτιόμουν (με την τότε παιδική μου αφέ-

λεια) γιατί κρατούσε την ζυγαριά στα

χέρια της!!!

Αναπολώντας αυτά και χωρίς να το θέλω

τις είδα με τα μάτια του σήμερα και τρό-

μαξα, μια και η εικόνα τους (προσαρμο-

σμένη στην ζοφερή πραγματικότητα που

βιώνουμε τον τελευταίο καιρό) φάνταζε

... αποκρουστική!!!

Η όμορφη Ελλάδα μας μοιάζει πλέον με

πόρνη που εκποιείται από εγχώριους γρα-

βατοφορεμένους πολιτικονταβατζήδες

σε Ευρωπαίους λελέδες, μισογύνηδες και

ανδρογύναια! 

Η Ελευθερία και η Δημοκρατία, οι δίδυ-

μες, όμορφες και αχώριστες αδερφές

εδώ και μερικά χρόνια βολοδέρνουν χα-

μένες και τρομαγμένες μέσα στα δακρυ-

γόνα και τους καπνούς των

χειροβομβίδων κρότου λάμψης της κοινο-

βουλευτικής χουντοδημοκρατίας που βιώ-

νουμε και την οποία μας παρουσιάζουν

ως νόμιμη στα τηλεπαράθυρά τους (μακι-

γιαρισμένη με μπόλικη πούδρα παραπλη-

ροφόρησης και διαπλοκής) οι

εργολαβο-καναλάρχες!!!!

Η τέταρτη αδερφή, η τυφλή Δικαιοσύνη

πέταξε πια το μαντήλι από τα μάτια της

και φάνηκε καθαρά ότι έχει μεγάλο στρα-

βισμό και επιλεκτικό αλληθώρισμα. ενώ η

ακριβοδίκαιη ζυγαριά της έχει χαθεί από

τα χέρια της που τον τελευταίο καιρό φαί-

νονται πολύ μα πολύ ... βρώμικα!!!!

Γιάννης Πρεβενιός

e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Η τυφλή Δικαιοσύνη πέταξε το μαντήλι  
και φάνηκε ότι αλληθωρίζει...
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Την Τετάρτη 3/7 ο Δήμαρχος της Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης Σπ. Πανάς και ο Πρόεδρος του συλλόγου “Κόρμπι”

Δαμανάκης Γιάννης εγκαινίασαν  την πλατεία Εθνικής Αν-

τίστασης (πηγάδι) στο Κόρμπι, μετά την ανάπλασή της, με

τη συμμετοχή τοπικών φορέων και πολυάριθμων πολιτών.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος,  Σπύρος Πανάς και

ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Κόρμπι», Ιωάννης Δαμανάκης,

ενώ παρόντες ήταν η βουλευτής και δημοτική σύμβουλος

Γεωργία Μαρτίνου, αντιδήμαρχοι, οι επικεφαλής των πα-

ρατάξεων, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι.

Οι ιερείς του Ιερού Ναού Προφήτης Ηλίας τέλεσαν την δο-

ξολογία των εγκαινίων.

Ο Δήμαρχος στη σύντομη ομιλία του είπε μεταξύ άλλων:
«Η Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, ένα σημείο αναφοράς για
τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, αποκτά
νέο πρόσωπο. Αξιοποιώντας αποκλειστικά ίδιους πόρους
του Δήμου μας, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε την πλήρη
ανάπλαση και ανακατασκευή της. Με σκοπό να γίνει πιο
λειτουργική, πιο φιλόξενη, πιο ασφαλής, πιο όμορφη. 
[...] Παραδίδουμε στους πολίτες μια πλατεία την οποία θα
μπορούν να χαίρονται στην καθημερινότητά τους και στον
ελεύθερο χρόνο τους. Μια πλατεία – στολίδι, για την οποία
θα μπορούν να είναι υπερήφανοι».

Ο Πρόεδρος του συλλόγου “Κόρμπι”, Γ. Δαμανάκης στην

σύντομη ομιλία του ευχαρίστησε τον Δήμαρχο  για το έν-

τονο ενδιαφέρον του για την περιοχή, στάθηκε ιδιαίτερα

στην ενότητα των κατοίκων, παρατάξεων και γενικά όλων

των φορέων εξουσίας για την πρόοδο της περιοχής και κά-

λεσε τους κατοίκους του Κόρμπι να σταθούν στο πλευρό

του συλλόγου για περαιτέρω διεκδικήσεις.

Ενημέρωσε τους κατοίκους του Κόρμπι για την πορεία της

πράξης εφαρμογής την διευθέτηση του ρέματος και την

ανέγερση της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θεωρεί το έργο

αυτό σαν ένα πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση της περιο-

χής του Κόρμπι στον υπόλοιπο ιστό της πόλης. Τα προβλή-

ματα όμως του Κόρμπι είναι πολλά και είναι βέβαιο ότι δεν

λύνονται από την μία μέρα στην άλλη. Για τον λόγο αυτό

καλεί τους κατοίκους του Κόρμπι να συσπειρωθούν γύρω

από τον σύλλογο ώστε όλοι μαζί να διεκδικήσουν, να απαι-

τήσουν και να συνεργαστούν ώστε κάθε φορά να στο-

χεύουν και να επιλύουν ένα-ένα τα προβλήματα

βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους.

Η εκδήλωση έκλεισε με το χορευτικό της “Σεμέλης”.

Κλείνουν την Παιδιατρική Κλινική του Ασκληπιείου Νοσοκομείου
Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας

H Παιδιατρική Κλινική του Ασκληπιείου

Βούλας, βρίσκεται στο "μάτι του κυκλώνα"

εδώ και πολλά χρόνια θα λέγαμε.

Από την αρχή της δημιουργίας της, αντέ-

δρασαν οι ορθοπεδικοί που δεν την είδαν

με καλό μάτι γιατί κατελάμβανε ...άδεια

κρεβάτια.

Ολα αυτά τα χρόνια η διευθύντρια Ρούλα Πα-

παδάκου έδωσε την ψυχή της, τα νιάτα της

και όλο τον εαυτό της για να στηθεί, να εξυ-

πηρετήσει και να σώσει χιλιάδες παιδιά, να

πάρει αριστεία από ειδικούς στο εξωτερικό

για τη λειτουργία της. Πάλεψε και παλεύει

μέχρι σήμερα για τα αυτονόητα. Να μην κλεί-

σει η Παιδιατρική Κλινική του Ασκληπιείου

που είναι σωτήρια, αφού το κοντινότερο παι-

διατρικό νοσοκομείο βρίσκεται μακράν των

Νοτίων προαστείων.

Εκοψαν, πριν χρόνια, τα απογευματινά ια-

τρεία, λες και τα παιδιά δεν αρρωσταίνουν το

απόγευμα και σήμερα την πάνε για κλείσιμο

οριστικό, αφού λειτουργεί με έναν γιατρό!

Ξεφυλλίζοντας, πίσω στο χρόνο, το 1996

(Νοέμβριος, φ. 108), γράφαμε στην “Αδέ-

σμευτη Δημαρχία” για την Παιδιατρική Κλι-

νική του Ασκληπιείου Βούλας: «Στο
ξεκίνημά της το 1986, εξέτασε 1.483 παιδιά
ενώ το 1995 εξέτασε 22.585 παιδιά. Και
είναι εντυπωσιακός ο αριθμός αν σκεφθεί
κανείς ότι το 1993, ένα από τα μεγαλύτερα
παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, το Αγία
Σοφία, είχε δεχθεί 26.076 παιδιά, όταν τον
αντίστοιχο χρόνο το Ασκληπιείο είχε δεχ-
θεί 11.200 παιδιά».
Αυτό σε κάθε νοήμονα άνθρωπο δίνει την

απάντηση στην αναγκαιότητα της ύπαρξης

της Παιδιατρικής Κλινικής του Ασκληπιείου

Νοσοκομείου Βούλας.

Εκτότε έχουμε γράψει πολλές φορές για

την πολύπαθη Παιδιατρική Κλινική.

Ιδιαίτερα από τον Ιανούαριο του 2011, οι

διάφοροι διοικητές που “παρελαύνουν”

αγνοούν παντελώς τις αιτήσεις της διοίκη-

σης του Παιδιατρικού για τις ανάγκες του.

Τον Μάρτιο του ‘12 λειτουργούσε με 2 θέ-

σεις αντί για 6 οργανικές θέσεις που προ-

βλέπονται.

Και φτάσαμε σήμερα ένα χρόνο ακριβώς,

μετά τον Ιούλιο του ‘12 που και πάλι βγή-

καμε στους δρόμους για να στηρίξουμε την

ύπαρξη της Παιδιατρικής Κλινικής, να τρέ-

χουμε και πάλι. 

Ετσι την  Πέμπτη 4 Ιουλίου, έγινε δυναμική

διαμαρτυρία από πολίτες και το Σωματείο

του Νοσοκομείου, να μην κλείσει η κλινική

που έχει απομείνει πλέον με έναν γιατρό! 

Πρέπει να αντισταθούμε σθεναρά, γιατί είναι

αποφάσεις κυβέρνησης υπό επιτροπεία.

Τον Παντελή Κασιδόκωστα είδαμε στη συγ-

κέντρωση, ευαισθητοποιημένος σε θέματα

υγείας και το εκτιμούμε.

Oπως σημειώνει το Σωματείο του Ασκληπι-

είου: «Από την 1η του μηνός Ιουλίου, η Παι-
διατρική Κλινική του Ασκληπιείου Βούλας

αποσύρεται από τη Γενική Εφημερία του
Νοσοκομείου, εξαιρουμένων του Σαββάτου
6/07 και της Κυριακής 14/07. Ο δε Διοικη-
τής του Νοσοκομείου σε συνάντηση που
είχε το Δ.Σ του Σωματείου μας ομολόγησε
ότι, εάν μέχρι το τέλος του έτους δεν έρθει
στο Νοσοκομείο (έστω και αποσπασμένος)
παιδίατρος, η φυσική εξέλιξη των πραγμά-
των είναι το κλείσιμο της Κλινικής».

Ερώτηση κατέθεσαν 

βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

O Βουλευτής Αττικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. –

Ε.Κ.Μ. Γιώργος Πάντζας και 4 ακόμα Βου-

λευτές, κατέθεσαν ερώτηση για την Παι-

διατρική Κλινική του Ασκληπιείου Βούλας,

με την οποία ζητούν από τον Υπουργό

Υγείας να ενισχύσει άμεσα με το απαραί-

τητο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προ-

σωπικό την κλινική.

«Είχαμε ήδη επισημάνει το πρόβλημα από

τον περασμένο Σεπτέμβρη, όταν συναντη-

θήκαμε με τη Διοίκηση κατά τη διάρκεια της

επίσκεψής μας στο Νοσοκομείο. Τις ίδιες

επισημάνσεις έχει κάνει επανειλημμένως η

Διευθύντρια της κλινικής αλλά και οι εργα-

ζόμενοι του Νοσοκομείου. Είναι ντροπή η

υγεία των πολιτών και ιδιαίτερα των παι-

διών μας να θυσιάζεται στο βωμό των μνη-

μονίων.», δήλωσε ο Βουλευτής. 

Την ερώτηση συνυπογράφουν οι Βουλευτές

Γιώργος Πάντζας, Κώστας Ζαχαριάς, Αν-

δρέας Ξανθός, Νίκος Μιχαλάκης και  Πα-

ναγιώτης Κουρουμπλής.

Εγκαινιάστηκε η πλατεία Εθνικής Αντίστασης στο Κόρμπι 

O δήμαρχος Σπ. Πανάς και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γ. Δαμανάκης κό-
βουν την κορδέλα.
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Άφησα να περάσουν δύο χρόνια

και πλέον χωρίς να δώσω συγκε-

κριμένες απαντήσεις σε πολλά

ερωτήματα που προέκυψαν κατά

τη διοίκηση του δήμου από τον κ.

Ζούτσο. Πίστευα και πιστεύω στο

θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης,

αλλά ταυτόχρονα θεώρησα σκό-

πιμο μετά τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ να

δοθεί ο χρόνος στη νέα διοίκηση

του δήμου να ενημερωθεί, να ορ-

γανώσει και να προγραμματίσει

τις εξελίξεις κάτω από τα νέα δε-

δομένα που έχουν δημιουργηθεί. 

Δυστυχώς όμως ο κ. Ζούτσος όχι

μόνο δεν αντιμετώπισε τα νέα δε-

δομένα, αλλά και δημιούργησε

ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας,

πρωτόγνωρο για τα αυτοδιοικη-

τικά πράγματα της χώρας μας,

υποβαθμίζοντας το δημοτικό συμ-

βούλιο, ακόμα και τους δημοτι-

κούς συμβούλους της δικής του

παράταξης, τους δημοτικούς

υπαλλήλους, αλλά και τους δημό-

τες. 

Δυστυχώς φέρονται σαν να είναι

οι απόλυτοι άρχοντες και κατα-

κτητές των πόλεων που απαρτί-

ζουν το νέο δήμο μας. 

Όταν μάλιστα αντιλήφθηκαν ότι η

αγανάκτηση των κατοίκων της

Παλλήνης έχει φθάσει στο σημείο

της έκρηξης, άρχισαν τον πόλεμο

λάσπης κατά των προηγουμένων

διοικήσεων του δήμου, έναν πό-

λεμο πρωτόγνωρο για την τοπική

αυτοδιοίκηση. 

Προσπάθησαν και προσπαθούν να

λασπώσουν τη πρώην διοίκηση

του Δήμου Παλλήνης. Πρέπει

τώρα να μπει εισαγγελέας στον

Δήμο και να γίνει έλεγχος στους

πρώην δήμους Παλλήνης και Γέ-

ρακα αλλά και στην Κοινότητα Αν-

θούσας, έτσι ώστε να πληρώσουν

όσοι έχουν βλάψει τον τόπο μας.

ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΧΡΕΗ ΤΟΥ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προσπάθησαν ο κ. Ζούτσος και τα

παπαγαλάκια του να παρουσιά-

σουν τον πρώην δήμο Παλλήνης

ως ένα χρεωκοπημένο δήμο με τε-

ράστια χρέη. Αυτή η πολιτική αλη-

τεία πρέπει να σταματήσει εδώ.

Με βάση τα όσα λέει ο κ. Ζούτσος

ο πρώην Δήμος Παλλήνης είχε

χρέη 1.700.000 ευρώ και 150.000

ευρώ στο ταμείο του. Για να κατα-

σκευάσουν το «χρέος» αυτό φού-

σκωσαν τους αριθμούς και

πρόσθεσαν:

― 1 εκατ. που αφορούσαν έργα

που ήταν ενταγμένα στο, ΕΣΠΑ,

χρήματα δηλαδή από την Ευρω-

παϊκή Ένωση. 

― 200.000 από καύσιμα, που προ-

ορίζονταν για παραγραφή.

― 200.000 ευρώ με πλαστογρα-

φία, το επισημαίνω αυτό, από τη

Δημοτική Επιχείρηση.

Και μια σειρά άλλων δήθεν χρεών

για να φτάσουν στο 1.700.000!!

Χωρίς μάλιστα στα 150.000 ευρώ

που υπήρχαν, να προσθέσουν τα

χρήματα που υπήρχαν στα ταμεία

όλων των νομικών προσώπων του

Δήμου και των σχολικών του επι-

τροπών.

Για όλα τα παραπάνω στοιχεία, σε

ό,τι αφορά τα οικονομικά του

Δήμου μας, είμαι έτοιμος να ενη-

μερώσω οποιονδήποτε υπηρε-

σιακό παράγοντα του δήμου μας,

δικαστική Αρχή αλλά και οποιον-

δήποτε άλλο φορέα ή δημότη.

ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΕΡΓΑ ΤΟ 2010

Παρέλαβαν το 2010 από εμάς εγ-

κεκριμένες χρηματοδοτήσεις πολ-

λών εκατομμυρίων  για πολλά

έργα. Τα στοιχεία και οι αριθμοί

είναι αδιάσειστα!!

Συγκεκριμένα:

Ανάπλαση αύλειου χώρου 1ου και

3ου Δημοτικού σχολείου (364.000

ευρώ)

Ανάπλαση πλατείας Πανοράματος

(500.000)

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλι-

κιωμένων στον Άγιο Νικόλαο Κάν-

τζας (2.000.000 εκατ. ευρώ)

Αποχέτευση ομβρίων  (1.562.000

ευρώ)

Νέος βρεφονηπιακός Σταθμός

Αγίου Νικολάου Κάντζας

1.352.000 εκατ. ευρώ)

Αποκατάσταση κατολισθήσεων

και διάνοιξη Λεωφ. Κύπρου στο

Πανόραμα (4.860.000 εκατ. ευρώ)

Ύδρευση κάτω Βακαλόπουλου

(1.800.000 ευρώ)

Ανέγερση 3ου Γυμνασίου Κάτω

Βακαλόπουλου (4.800.000 ευρώ)

και 700.000 ευρώ από το πρό-

γραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" για τα

σχολεία

Πλήρωσε για όλα αυτά έστω και

ένα ευρώ ο κ. Ζούτσος;

Όλες οι πολεοδομικές μελέτες

που αναρτήθηκαν πρόσφατα, δη-

λαδή του Αγίου Αθανασίου και του

Λόφου, καθώς και η πολεοδομική

μελέτη της Νότιας Έδρας και

Κάτω Χαρβάτι είναι πληρωμένες.

Όπως επίσης όλες οι υπόλοιπες

ενότητες: Ασύρματος, Παπαχω-

ράφι, Μαρίζα, Νέα Παλλήνη, Λου-

τρό, Κάτω Μπαλάνα, Μιχαληνός

κ.λπ. Όλα τα σχέδια και οι πολεο-

δομικές μελέτες της Παλλήνης

έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο

Περιβάλλοντος από τον Απρίλιο

του 2010 επί δημαρχίας μου. Κά-

ποιοι έβαλαν το χέρι τους σε κυ-

βερνητικό επίπεδο τότε και το

γνωρίζουν καλά οι σύλλογοι της

Παλλήνης να μην προχωρήσουν

τα σχέδια ενόψει των δημοτικών

εκλογών του 2010, προκειμένου

να πάρουν τις εκλογές.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩ ΜΠΑΛΑΝΑ

Όσον αφορά την Άνω Μπαλάνα,

τα πάντα είναι εξοφλημένα από τη

δική μας διοίκηση και αφορά το

ποσό του 1.000.000! 

Η δημοτική αρχή το μόνο που θα

κάνει είναι να εισπράξει και μάλι-

στα χωρίς καμία κοινωνική ευαι-

σθησία, με 350 και 300 € το

τετραγωνικό μέτρο, εισφορά σε

χρήμα, τη στιγμή που ο πολίτης

υποφέρει από τη λιτότητα και την

οικονομική δυσπραγία. Το κέρδος

που θα έχει ο δήμος από τη δική

μας δημοτική αρχή, χωρίς να πλη-

ρώσει ούτε ένα ευρώ στην Άνω

Μπαλάνα, είναι:

― 12 στρέμματα κοινόχρηστους

χώρους

― 16 στρέματα κοινωφελείς

αθλητικούς χώρους

― 8 στρέμματα περίπου οικόπεδα

και 4 στρέμματα στο Βακαλό-

πουλο. Η  παραπάνω τράπεζα γης

αποτελεί μια μεγάλη δημοτική πε-

ριουσία που μπορεί να την αξιο-

ποιήσει και εκμεταλλευτεί κάθε

δημοτική αρχή προς όφελος ου

δημότη.

― 45.000 χιλιάδες τετραγωνικά

μέτρα εισφορά σε χρήμα, δηλαδή

περίπου 15 εκατ. Ευρώ!! 

Όλα αυτά αποδεικνύονται με επί-

σημα έγγραφα! 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

ΚΑΜΠΑ ΚΑΙ ΤΗ REDS

Eπί δημοτικής μας αρχής, πραγ-

ματοποιήθηκαν στο Τρίγωνο

Καμπά έργα που ήταν όνειρο πολ-

λών χρόνων αλλά και πολλών γε-

νεών. Είχα την τύχη, τη χαρά και

την ευλογία να ολοκληρωθεί επί

των ημερών μου, χωρίς να παρα-

γνωρίζω τη συμμετοχή των πρώην

διοικήσεων του Δήμου αλλά και

των φορέων της περιοχής, όπως

του "ΦΕΣ Η ΚΑΝΤΖΑ", ιδιαίτερα.

Θα ήταν άδικο να μην αναφέρω

τέσσερα ονόματα ανθρώπων που

με συνόδευσαν ακόμα και στο

ΥΠΕΧΩΔΕ., στον τότε υπουργό, κ.

Λαλιώτη για να προχωρήσουμε τα

σχέδια: ήταν η κα Φυκούρα, ο κ.

Αποστολόπουλος, ο κ. Καπασακα-

λίδης και ο κ. Παλληκάρης! Το

αναφέρω  γιατί ήταν σημαντικό

για την εποχή, άνθρωποι διαφορε-

τικών πολιτικών χώρων, χωρίς

υστεροβουλία, να ενώνουν τις δυ-

νάμεις τους για το καλό του τόπου

μας.

Τότε ο Δήμος Παλλήνης δεν είχε

τότε ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο

γης ελεύθερο και πετύχαμε να

χωροθετήσουμε τα σχολεία που

ανέφερα παραπάνω, το κέντρο

Πολιτισμού στις Αποθήκες Καμπά,

τον χαρακτηρισμό της βίλας

Καμπά με ΦΕΚ για πολιτιστική

χρήση και μια μεγάλη έκταση κοι-

νόχρηστων χώρων πρασίνου.

Αυτή είναι η αλήθεια και μπορώ να

αποδείξω αυτά που λέω ανά πάσα

στιγμή!

Δυστυχώς οι κακοί χειρισμοί του

κ. Ζούτσουτ και του κλειστού κυ-

κλώματος εξουσίας που διοικεί

μας οδήγησαν στην οικονομική

απαίτηση της εταιρίας των 4 εκα-

τομμυρίων που μεταφράζεται σε

8.841 επί 450€ το τ.μ. μας κάνει

το ποσό των 3. 978.450 ευρώ. Και

προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

Γιατί ο κ. Ζούτσος δεν ενημέρωσε

το δημοτικό συμβούλιο και εμένα

προσωπικά ότι εκδικάζεται η υπό-

θεση στο δικαστήριο ώστε να πα-

ραστώ στο δικαστήριο;

Γιατί κράτησε μυστική από το δη-

μοτικό συμβούλιο τη δικαστική

απόφαση που πρωτοκολλήθηκε

στο δήμο στις 7/2/2012;

Γιατί δεν συγκάλεσε αμέσως

έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για

ένα τόσο σοβαρό θέμα; 

Γιατί έκανε μυστικές συναντήσεις

που δεν ανακοίνωσε ποτέ στο δη-

μοτικό συμβούλιο με εκπροσώ-

πους της εταιρίας REDS,

παρουσία μόνο συγκεκριμένων

προσώπων του κλειστού κυκλώ-

ματος εξουσίας του;

Γιατί υποχρεώθηκε 5 μήνες μετά,

τον Ιούλιο του 2012, να μας ενη-

μερώσει όταν η εταιρία είχε κατα-

θέσει ήδη αίτηση για δέσμευση

των καταθέσεων του δήμου;

Γιατί αρνήθηκε τη σύσταση δια-

παραταξιακής επιτροπής η οποία

θα χειρίζονταν το πρόβλημα ενω-

τικά και συγκροτημένα;

Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα

και δεν δέχομαι κανενός είδους

συμψηφισμό για δήθεν λάθη και

παραλείψεις επί της δικής μου δη-

μαρχίας και επί της δημαρχίας

Ζούτσου. 

Όχι απλά δεν έχω να φοβηθώ τί-

ποτα, αλλά προκαλώ να γίνει ει-

σαγγελική έρευνα στον Δήμο και

ο κόσμος να μάθει επιτέλους

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ, ΟΙ

ΨΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΟΔΗ-

ΓΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ

ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ! 

ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
Πρ. Δήμαρχο Παλλήνης

Δημοτικό Σύμβουλο

Επιστολή εφ’ όλης της ύλης λάβαμε από τον τέως Δήμαρ-
χος Παλλήνης Σπύρο Κωνσταντά, για τα έργα επί των ημε-
ρών του, απαντώντας στον νυν Δήμαρχο Αθανάσιο
Ζούτσο.
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Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εξωσχολικές δραστη-

ριότητες που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κη-

δεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Μαρίνας, για

τη φετινή σχολική χρονιά.

Συγκεκριμένα, τέλη Μαίου ολοκληρώθηκαν τα μαθή-

ματα Παραδοσιακών – Μοντέρνων χορών τα οποία

παραδίδονταν στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αγ. Μαρί-

νας από την  Μίνα Πανούσου. 

Oλοκληρώθηκε ο κύκλος μαθημάτων ζωγραφικής

από την  Νίκη Γιαννίκου. Πραγματοποιήθηκε έκθεση

ζωγραφικής στο Πνευματικό Κέντρο Αγ. Μαρίνας

(ΚΑΠΗ) από 1 – 10 Ιουνίου, όπου εκτέθηκαν έργα των

μαθητών του σχολείου. Oργανώθηκε από την N. Γιαν-

νίκου και τον Σύλλογο, εκδρομή στο Μουσείο της

Ακρόπολης και επίσκεψη σε cafe στην Πλάκα, όπου

επίσης ήταν εκτεθειμένα τα έργα των παιδιών. Στην

εκδρομή συμμετείχαν γονείς και παιδιά. 

Τέλος  ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα στο Καλλιτε-

χνικό – Θεατρικό Εργαστήρι με μία παράσταση των

παιδιών, όπου παρουσίασαν όσα έμαθαν τους τελευ-

ταίους τέσσερις μήνες από τη δασκάλα χορού – θεά-

τρου Άννα Κίσκιλα.

Σύλλογος και δάσκαλοι ευχαρίστησαν το Δήμαρχο

Κρωπίας Δ. Κιούση, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας

Ντούνη και τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ «Σφηττός» Νίκο

Γιαννάκο.

Εκδηλώσεις Δημοτικού Σχολείου Αγ. Μαρίνας

Με 3 συνολικά καλοκαιρινές εκδηλώσεις, γιόρτασαν οι Δη-

μοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του ΝΠΔΔ Βραυρώνιος, τη λήξη

της “σχολικής” χρονιάς  2012-2013.

Οι μικροί μαθητές των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Μαρ-

κοπούλου και Πόρτο Ράφτη, ξετύλιξαν το ταλέντο τους,

μέσα από τις όμορφες εκδηλώσεις τους. 

Οι μαθητές του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Μαρκοπού-

λου, 20 και 21 Ιουνίου,  μέσα από τις εκδηλώσεις τους έκα-

ναν “επιστροφή στο χρόνο” και ταξίδεψαν σε αρχαίους

Πολιτισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αντίστοιχα, οι μαθητές του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού

Πόρτο Ράφτη, στις 26 Ιουνίου, κέρδισαν τις εντυπώσεις με

έναν λαμπρό «Γάμο αλά Ελληνικά».

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοι-

νωνικής Πρόνοιας,  Μαρία Κιμπιζή, παρούσα με μέλη του

Δ.Σ. του «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».  

Οι εκδηλώσεις εστέφθησαν με επιτυχία και γιατί τα  παιδιά

έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, αλλά και γιατί πολλές

επιχειρήσεις  βοήθησαν ως  χορηγοί με τα γλυκά, τα ανα-

ψυκτικά και άλλα που εμπλούτισαν την εκδήλωση. 

Τα νήπια Μαρκοπούλου “ξετύλιξαν” ταλέντα!

Την ανάδειξη του πολιτισμού μας

και την πιο «άμεση» επαφή με

αυτόν, κατάφεραν να πετύχουν με

πρωτότυπο τρόπο, οι μαθητές της Δ’

τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου

Μαρκοπούλου, με καθοδηγήτρια τη

δασκάλα τους,  Ελένη Παρασίδου,

μέσα από τη δημιουργία ενός εικο-

νικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που

αφορά στην αρχαία Αθήνα του 5ου

αι. π.Χ.. 

Η εντυπωσιακή αυτή ιδέα, πήρε

σάρκα και οστά από τους μικρούς

μαθητές, στο παρόν σχολικό έτος,

στα πλαίσια ενός προγράμματος με

θέμα: «Πάμε περίπατο στην Αθήνα –
Χρυσός Αιώνας του Περικλή».
Το «Μικρό μας Μουσείο», περιλαμ-

βάνει αγάλματα διάσημων γλυπτών

του 5ου αι. π.Χ., αγγεία, νομίσματα,

χρυσά στεφάνια, αρχαία όργανα,

τον Παρθενώνα σε μακέτα (κατα-

σκευή με πηλό) κ.α..

Κατά τη διάρκεια του σχολικού

έτους, μπορούν να το επισκεφτούν

και μαθητές από άλλα σχολεία, προ-

κειμένου να τύχουν μία παρουσίαση

του προγράμματος και να ασχολη-

θούν εκτενέστερα με την εποχή του

Περικλέους. 

Eικονικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρκοπούλου

Aπό την επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης
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Την Κυριακή 30 Ιουνίου έκλεισε ο κύκλος πέντε παραστά-

σεων από το Τμήμα της Θεατρικής Ομάδας του Οργανισμού

Αθλητισμού, πολιτισμού και παιδικής αγωγής του Δήμου

3Β, με τίτλο: «Φιλουμένα Μαρτουράνο”.
Η παράσταση δέχθηκε πολύ καλές κριτικές και από δημοτι-

κούς συμβούλους στη συνεδρίαση της 1/7, αλλά και από

τον πρόεδρο του ΟΑΠΠΑ Γ. Νιτερόπουλο και την παρακο-

λούθησε πολυάριθμο κοινό.

Ο Γ. Νιτερόπουλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον δάσκαλο και

σκηνοθέτη Μενέλαο Ντάφλο και τον υπεύθυνο σκηνικών

Στέφανο Χατζηστεφάνου κάνοντας επίσης μνεία και για

την αξιέπαινη πρωτοβουλία της Δημ. Συμβούλου και πρώην

υπεύθυνης της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ν. Κάραγιαν για την

συλλογή ενδυμάτων και τροφίμων κ.λπ για το παιδικό

χωριό S.O.S,το Κέντρο Αποθεραπείας και Απακατάστασης

Παιδιών (πρώην ΠΙΚΠΑ και ευπαθείς ομάδες.

Την μουσική επιμέλεια είχε ο Γιάννης Φουντουλάκης και

βοηθός σκηνοθέτη η Αμαλία Σιταρά

Τους ρόλους ερμήνευσαν:

Φιλουμένα Μαρτουράνο-Νανά Κάραγιαν - Ντομένικο Σο-

ριάνο: Νίκος Σπυρόπουλος - Αλφρέντο Αμορόζο: Ιωάννης

Καλαντζής - Ροζαλία Σολιμένε: Άννα Αστρά - Ντιάνα:

Έλενα Πάσχου - Λουτσία: Έλσα Κυπραίου - Ουμπέρτο:

Θωμάς Νώτης - Ρικάρντο: Μιχάλης Χατζηστεφάνου - Μι-

κέλε: Μάκης Μπιλιώνης - Νοτσέλα: Βασίλης Αποστολί-

δης - Τερειζίνα: Κατερίνα Κωνσταντίνου - Σερβιτόρος Α:

Αφροδίτη Συνανίδου - Σερβιτόρος Β: Θεόδωρος Πανου-

ριάς

“Φιλουμένα Μαρτουράνο” στα 3Β

Στον Κουβαρά του Δήμου

Σαρωνικού, οργάνωσε το

νομικό πρόσωπο του Δημου

«Αριστόδικος» για 2η συ-

νεχή χρονιά «Φεστιβάλ Πα-

ραδοσιακών Χορών» (17/6)

στο γήπεδο μπάσκετ στην

Πέτα. 

Στο φεστιβάλ συμμετείχαν

οι χορευτικές ομάδες του

Ομάδα του Κουβαρά, το

Τμήμα Ελληνικών Χορών

Καλυβίων, ο Χορευτικός Λα-

ογραφικός Όμιλος Αναβύσ-

σου (ΧΛΟΑ), η Χορευτική

Ομάδα του Συλλόγου Μι-

κρασιατών Αναβύσσου και

ευρύτερης περιοχής, το Λύ-

κειο Ελληνίδων Κερατέας

και το Λύκειο Ελληνίδων

Παλαιάς Φώκαιας, τα Χο-

ρευτικά Τμήματα της Ένω-

σης Κρητών Δήμων

Σαρωνικού και Ζωγράφου

«Ν.  Καζαντζάκης», η Χο-

ρευτική Ομάδα του Εξωραϊ-

στικού – Πολιτιστικού

Συλλόγου Παλαιάς Φώκαιας

«Αγία Ειρήνη» και ο Μορ-

φωτικός και Καλλιτεχνικός

Σύλλογος «Απόλλων» Κε-

ρατέας. 

Στην εκδήλωση παρευρέθη-

καν ο Δήμαρχος, οι αντιδή-

μαρχοι και το μεγαλύτερο

μέρος του Δημοτικού Συμ-

βουλίου καθώς και εκπρό-

σωποι από τις Κοινότητες

του Δήμου. 

Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην Πέτα

Εγκαινιάσθηκε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέ-

χνης, στην Παιανία, η έκθεση φωτογραφίας

της ζωγράφου Αμαλίας, με θέμα «Το ιερόν
στη μελωδία του χρώματος», αφιερωμένο

στις ναϊκές τοιχογραφίες του κορυφαίου

ζωγράφου του 18ου αιώνα Γεωργίου Μάρ-

κου του Αργείου.

Η αυλαία της εσπερίδας άνοιξε με τους χαι-

ρετισμούς των Δημάρχων  Παιανίας Δημή-

τρη Δάβαρη, Κορωπίου Δημήτρη Κιούση,

Μαρκοπούλου Σωτήρη Μεθενίτη, Σαρωνι-

κού Πέτρου Φιλίππου και του Διευθυντή του

Ιδιαιτέρου Γραφείου του Αρχιεπισκόπου Ιε-

ρωνύμου, Αρχιμ. Χρυσόστομου Παπαθανα-

σίου.

O “έργω ευαγγελιστής”

Ο Γεώργιος Μάρκου ο Αργείος έζησε το δη-

μιουργικό μέρος της ζωής του κυρίως στα

Μεσόγεια, όπου άφησε κληρονομιά έναν

εξαίρετο πλούτο της μνημειακής του τέ-

χνης αποτυπωμένης σε ιστορικούς ναούς

της περιοχής της Παιανίας, του Κορωπίου,

του Μαρκοπούλου, του Κουβαρά και του Γα-

ρηττού. Ο ίδιος ιστόρησε το καθολικό της

περίφημης Μονής Ασωμάτων Πετράκη

στην Αθήνα και το καθολικό της Μονής Φα-

νερωμένης στη Σαλαμίνα, όπου πραγματικά

έφτασε στο απόγειο της καλλιτεχνικής του

δύναμης χαρακτηρισθείς για τούτο ως ο

«έργω ευαγγελιστής».

Ό μέγιστος αυτός δημιουργός δεν απέ-

κτησε ποτέ την αντάξια της τέχνης του

θέση, τόσο στο λαό όσο ιδίως στη φροντίδα

της επιστήμης, της Ιστορίας και της Τέχνης.
Στα 1985, η ζωγράφος Αμαλία (Παρασκευο-

πούλου), ξεκίνησε ένα συστηματικό έργο με-

λέτης του αγιογραφικού περιεχόμενου  των

παλαιών ναϊδρίων στα Μεσόγεια. Στην πορεία

της αυτή συναντήθηκε με το έργο του Γεωρ-

γίου Μάρκου του Αργείου, καταγράφοντας

φωτογραφικό υλικό επιλεγμένο απόσπασμα

του οποίου αποτέλεσε το περιεχόμενο της έκ-

θεσης.

Όλο το φωτογραφικό υλικό αξιοποίησε πολύ αρ-

γότερα  ο ποιητής και αισθητικός της τέχνης

Ευάγγελος Ανδρέου για την ολοκλήρωση της

έρευνάς του πάνω στο έργο του μεγάλου αγιο-

γράφου, που οδήγησε τελικά στην έκδοση του

βιβλίου με τίτλο «Γεώργιος Μάρκου ο Αργείος –

Το μέγιστο της Αγιογραφίας Σχολειό στο 18ο

αιώνα». Ενδεικτικά αποσπάσματα, σε μορφή έγ-

γραφων ντοκουμέντων, παρουσιάσθηκαν στο

πλαίσιο της έκθεσης. 

«ΠΟΙΑ ΕΛΕΝΗ;»
To θεατρικό έργο των Παπαθανασίου – Ρέππα, «Ποιά Ελένη», ανέβασαν τα παδιά του

Γενικού Λυκείου Βάρης σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού &

Παιδικής Αγωγής του Δήμου 3Β, 25 & 26 Ιουνίου,  στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης.

Οι θεατές στο κατάμεστο – και τις δύο ημέρες, θέατρο της Βάρης, γέλασαν με την ψυχή

τους και καταχειροκρότησαν τα παιδιά – ηθοποιούς κα τους συντελεστές της παράστα-

σης για την άριστη, σχεδόν επαγγελματική εκτέλεση του έργου.

Πολιτιστική σπονδή στο δάσκαλο Γεώργιο Μάρκου τον Αργείο

Από δεξιά, ο Δήμαρχος Κρωπίας  Δ. Κιούσης μετά της
συζύγου του, ο Δήμαρχος Παιανίας Δ. Δάβαρης και ο
Ευάγγελος Ανδρέου
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Τον ερχόμενο Αύγουστο,

από τις 4 έως τις 10, η

Αθήνα υποδέχεται για

πρώτη φορά το Παγκόσμιο

Συνέδριο Φιλοσοφίας υπό

την αιγίδα της Διεθνούς

Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών

Εταιρειών (FIDSDF). Ο θε-

σμός τηρείται από το 1900

αδιαλείπτως, πλην του Β΄

Παγκοσμίου Πολέμου,  και

ανατίθεται ανά 5ετία σε μια

πρωτεύουσα, που αποκαλεί-

ται για εκείνο το διάστημα

Παγκόσμια Πρωτεύουσα Φι-

λοσοφίας.

Η βασική θεματική φέτος

είναι «Η Φιλοσοφία ως τρό-
πος Ζωής με τη Φύση και το
Περιβάλλον», περιλαμβάνει

πάνω από 90 ακτινωτές θε-

ματικές (π.χ. Φιλοσοφία και

Πολιτισμός, Φιλοσοφία και

Τέχνη, Φιλοσοφία και Περι-

βάλλον κ.λπ.) και σκοπό

έχει την παράθεση διαφορε-

τικών ηθών κουλτούρας της

Δύσης και της Ανατολής

απέναντι στον Άνθρωπο και

τη Φύση.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική

και Περιβαλλοντική  Ομο-

σπονδία εκπροσωπεί τη

χώρα στη θεματική «Η Φιλο-
σοφία του Περιβάλλοντος
και των Δικαιωμάτων των
Ζώων» σε Στρογγυλό Τρα-

πέζι, όπου θα γίνει συνομι-

λία με μερικούς από τους

διασημότερους Καθηγητές

Φιλοσοφίας του αντικειμέ-

νου. 

Η Πανελλαδική Φιλοζωική

και Περιβαλλοντική  Ομο-

σπονδία  σε συνεργασία με

τη  Σχολή Καλών Τεχνών

του Α.Π.Θ. θα πραγματοποι-

ήσει πριν την έναρξη της

Καλλιτεχνικό Δρώμενο-Δια-

μαρτυρία για τα απωλε-

σθέντα βιολογικά είδη και

τον επηρεασμό του φαινο-

τύπου των εναπομεινάντων·
Δρώμενο που θα κινηματογρα-

φίσει το CNN, ως σπόνσορας

επικοινωνίας του Συνεδρίου,

καθώς και η Ένωση Κινηματο-

γραφιστών Ν. Αμερικής, η οποία

με αυτή την ταινία μικρού μή-

κους θα λάβει μέρος σε διάφορα

κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Επιστέγασμα του Δρώμενου θα

είναι η δεδηλωμένη πρόθεση

Συνταγματολόγων Πανεπιστη-

μιακών, που εκπροσωπούν την

Ελλάδα στην Ένωση Ευρω-

παίων Συνταγματολόγων, να δε-

σμεύσουν το επόμενο Σύνταγμα

της χώρας με ρητές υποχρεώ-

σεις απέναντι στους βιολογι-

κούς μας εταίρους, τα ζώα, και

στο περιβάλλον κατ’ αναλογίαν

προς άλλα Ευρωπαϊκά Συντάγ-

ματα.

Για το Συνέδριο επιστρατεύθη-

καν 3.000 ειδικοί κριτές, προ-

σέρχονται 18.000 σύνεδροι από

όλο τον κόσμο και με τους συ-

νοδούς και τους προπτυχιακούς

υποψήφιους διδάκτορες αναμέ-

νεται να ανέλθουν στις 25.000. 

Πρόεδρος της Πανελλαδι-

κής Φιλοζωικής και Περι-

βαλλοντικής Ομοσπονδίας

είναι η Αναστασία Μπομπο-

λάκη www.pansyn.org

Πληροφορίες:

http://www.wcp2013.gr/

Παγκόσμια πρωτεύουσα φιλοσοφίας, η Αθήνα, τον Αυγουστο

«Η Φιλοσοφία ως τρόπος Ζωής με τη Φύση και το Περιβάλλον»

Υποβλήθηκε ο φάκελος 

για χρηματοδότηση έργων

αντιπλημμυρικής προστασίας

της Μηλαδέζας  Βάρης 

Η Μηλαδέζα περιμένει χρόνια την αντιπλημμυρική

της θωράκιση καθώς και την οδοποιϊα που ξεκίνησε

επί των ημερών του τ. δημάρχου Παν. Καπετανέα και

σημερινού δημοτικού σύμβουλου στον Καλλικρατικό

Δήμο 3Β. 

Για το ίδιο θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας στη

Μηλαδέζα, συναντήθηκε ο Δήμαρχοςξ των 3Β Σπ.

Πανάς με την Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττι-

κής, Χ. Κισκήρα, προκειμένου να καταθέσει το φά-

κελο με τις μελέτες, που αφορούν αντιπλημμυρικά

έργα στην Μηλαδέζα, στη Δ.Ε. Βάρης, ώστε να χρη-

ματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, με φορέα υλοποίησης

την Περιφέρεια Αττικής. 

Η μελέτη αφορά την κατασκευή αγωγού ομβρίων

υδάτων,  στις οδούς Αθ. Διάκου, Κοιμήσεως Θεοτό-

κου και Σάμου στη Μηλαδέζα και ολοκληρώθηκε από

τη σημερινή Διοίκηση του Δήμου. Υπολογίζεται δε

ότι θα κοστίσει 1.200.000 ευρώ και θα χρηματοδοτη-

θεί από πόρους του ΕΣΠΑ.

Με την ευκαιρία της συνάντησής του ο Δήμαρχος με

την Αντιπεριφερειάρχη, έθεσε μια σειρά από άλλα

ζητήματα που αφορούν χρηματοδότηση έργων που

έχει ανάγκη ο Δήμος, από πόρους του ΕΣΠΑ.

Μετά τη συνάντηση, ο Σπ. Πανάς δήλωσεξ μεταξύ

άλλων: «Από την πρώτη μέρα που ανέλαβα την ευ-
θύνη Διοίκησης του Δήμου, έδωσα προτεραιότητα
στην εντατικοποίηση των ρυθμών υλοποίησης των
έργων και παρεμβάσεων που έχει ανάγκη η πόλη
μας. Έργο και παρεμβάσεις που αφορούν όλες τις
Δημοτικές Ενότητες, σε όλους τους Τομείς. Η έγ-
καιρη ολοκλήρωση της μελέτης για την ενίσχυση της
αντιπλημμυρικής προστασίας της Μηλαδέζας και η
υποβολή του φακέλου για τη χρηματοδότηση του
έργου από το ΕΣΠΑ, είναι ένα σημαντικό βήμα μπρο-
στά».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        
Aρ. Πρωτ.: 31500
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               
Λεωφ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534 
FAX: 213 2063 533   
Αθήνα 15-02-13

ANAKOINΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02, την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/25-9-2003 ανακοινώνε-
ται ότι στο Περιφερειακό Συμβού-
λιο Αττικής περιήλθε από την Δ/νση
Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ.
102796/13 Απόφαση Περιφερει-

άρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΖΡ7Λ7-
ΞΘ7 Εγκρισης Περιβάλλοντικών
όρων (σε ανανέωση της υπ’ αρ.
πρωτ. 1604/08/30-03-2009 ΑΕΠΟ)
του πρατηρίου υγρών καυσίμων
μετά πλυντηρίου - λιμαντηρίου αυ-
τοκινήτων, Αλκυονίδων 13, Βούλα
και μεταβίβασή της σε νέο φορέα
λειτουργίας με την επωνυμία
“ΖΕΖΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, η
οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περι-
βάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφα-
σης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή
από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες
από τη δημοσίευσή της, σύφμωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 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

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο ότι

η κεντρική διοίκηση καταργεί τα αντι-

σταθμιστικά οφέλη, που προκύπτουν

σε Δήμους από επιβάρυνση της πόλης

κυρίως από τη λειτουργία εγκαταστά-

σεων διαχείρισης απορριμμάτων. Ηταν

μία ανακούφιση, γιατί με τα αντισταθ-

μιστικά γίνονταν έργα στην πόλη και

ενισχύονταν οι κοινωνικές υποδομές.

Για το θέμα ήδη έστειλε επιστολή  ο

Δήμος Φυλής και υπογράφει ο Δήμαρ-

χος, Δημήτρης Μπουραΐμης, προς τα

Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλ-

λοντος, την ΚΕΔΕ, την ΠΕΔΑ και τους

μεγάλους δήμους της Αττικής, προει-

δοποιώντας όιτ μπορεί να “πνιγεί”  η

Αττική στα σκουπίδια, μέσα στο καλο-

καίρι, εάν δεν του καταβληθούν τα αν-

τισταθμιστικά οφέλη από τη

λειτουργία του ΧΥΤΑ, ο οποίος και βρί-

σκεται μέσα στα διοικητικά όρια του

Δήμου Φυλής.

Το αν χρησιμοποιήθηκαν σωστά τα αν-

τισταθμιστικά σε κάποιους Δήμους, αν

δεν πήγαν στους δημότες που έπρεπε

να πάνε είναι άλλο θέμα, και άλλο να

τα καταργήσουμε γιατί πιθανόν κά-

ποιοι δήμαρχοι έκαναν κακοδιαχεί-

ριση.

Οι πόλεις που δέχονται ΧΥΤΑ είναι

επιβαρυμένες και πρέπει να έχουν αν-

τσταθμιστικά.

Κίνδυνος να πνιγούμε στο σκουπίδι, από την

στέρηση των αντισταθμιστικών στους ΟΤΑ
Ο Δήμαρχος Φυλής προειδοποιεί

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης και συν-

τήρησης οδών στην περιοχή Ασύρματος, της Δ.Ε.

Βάρης. 

Το έργο, προϋπολογισμού 1.088.647,80 ευρώ, ξεκίνησε

από τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή του πρώην Δήμου

Βάρης και η ολοκλήρωσή του χρηματοδοτήθηκε από ίδι-

ους πόρους του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμέ-

νης.  

Σήμερα έχουν κατασκευαστεί και παραδίδονται στους

πολίτες οι οδοί  Παπαφώτη, Μουτούση, Ασυρμάτου, Πα-

τριάρχου Φωτίου, Θουκυδίδου, Δημ. Σιατοπούλου, Καλ-

λιπάτειρας Γληνού, Ηλία Βενέζη, Υπάτης (από Αγ.

Σοφίας έως Ιόλης), Μεγ. Αλεξάνδρου, Τέρμα οδού

Νάξου, Σοφοκλέους, Δαβάκη, Παλαιών Αθηναίων (από

Σοφοκλέους έως Έλλης Λαμπέτη) και Καλαμάτας (από

Αρετής έως Αθ. Διάκου). 

Επίσης, έχει αποκατασταθεί η οδός Θάσου και έγινε διά-

νοιξη της οδού Βυζαντίου (από Προύσσης έως Ευξείνου

Πόντου). 
Στη φωτογραφία ο Δήμαρχος επιβλέπει το έργο.

Ολοκληρώθηκε το έργο δημοτικής οδοποιίας 

στον «Ασύρματο και Σ.ΕΟ» Βάρης
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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

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

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στα Σπάτα, με αφορμή

τον Εορτασμό των Πολιούχων της πόλης Αγίων Αποστόλων Πέ-

τρου και Παύλου, οι εκδηλώσεις του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

και του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο

Ξενοφών».

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου η συναυλία με την Παραδοσιακή Χορω-

δία Σπάτων “Μελωδική Κιβωτός”  υπό την διεύθυνση του Χο-

ράρχου κου Παπαχριστοδούλου Κωνσταντίνου, συγκίνησε τον

κόσμο, αλλά και η «ζεστή» ομιλία της προέδρου του Οργανι-

σμού Παν. Μάρκου, συγκίνησε τους παλιότερους και έκανε σε

γνώση πλουσιότερους τους νεότερους κατοίκους των Σπάτων. 

«Τα Σπάτα που Αγαπήσαμε» ήταν το σύντομο οδοιπορικό της.

Αξίζει να το παρακολουθήσουμε:

Τα Σπάτα του 20ου αιώνα. Ένα χωριό στον κάμπο των Μεσο-

γείων. Το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων ασχολείται με την

Γεωργία. Το κυριότερο αγροτικό προϊόν είναι το κρασί, ακολου-

θεί το λάδι και τα σιτηρά. Σπίτια μικρά, αυλές γεμάτες λουλού-

δια και κόσμο τα καλοκαίρια.

Όλη η γειτονιά μια παρέα! Πόρτες ανοικτές έτοιμες να δεχτούν

τον όποιον επισκέπτη. Η καλλιέργεια της Γης μια ενασχόληση

με τα δικά της τελετουργικά. Το κλάδεμα πάντα με γεμάτο φεγ-

γάρι, για να πάει καλά η σοδειά, το πάτημα των σταφυλιών από

νέους άντρες για να βγει καλό το καινούργιο κρασί.

Ο Έμπορος που ερχόταν από την Αθήνα για να αγοράσει τον

μούστο. Ο νοικοκύρης που γέμιζε τα βαρέλια. Το πρώτο γιομα-

τάρι άνοιγε του Αγίου Δημητρίου. Η Σπαταναίικη ρετσίνα φημι-

ζόταν για την ποιότητα της και πάντα έβγαζε ασπροπρόσωπο

τον παραγωγό της.

Η Σπορά, ο Θερισμός. Το Στάρι. Ο πιο σημαντικός καρπός. Θα

ζυμωθεί και θα γίνει ψωμί, θα κεντηθεί στις Μεγάλες Γιορτές

και τους γάμους. Θα μοιραστεί στους φίλους και τους συγγε-

νείς αντί για πρόσκληση στο κάλεσμα του ζευγαριού. Θα πάει

στην εκκλησία, θα μπει στην μεταλαβιά, θα γίνει αντίδωρο.

Τα Πανηγύρια του μικρού μας χωριού με μεγαλύτερο του Πέ-

τρου και Παύλου όπως το λέγαμε. Η αγορά στολισμένη για τα

συγκροτήματα και τις κομπανίες.

Η συμμετοχή σχεδόν καθολική. Όλοι έπαιρναν μέρος πρώτα

στον εσπερινό και το βράδυ στην πλατεία για γλέντι μέχρι το

πρωί. Οικογένειες, αντροπαρέες, οι βόλτες  των κοριτσιών με

τις φίλες τους.

Τα καινούργια παπούτσια και ρούχα.

Οι γιορτές πέρα από τον θρησκευτικό τους χαρακτήρα έχουν

και αυτό. Σπάνε την μονοτονία. Αλλάζουν την καθημερινότητα.

Τα προξενιά που από την επόμενη μέρα είχαν την τιμητική τους.

Το φαί του Άγιου. Όλοι έτρωγαν το Στιφάδο. Έτσι έπρεπε και

πρέπει. Γιατί το έθιμο αυτό κρατιέται ζωντανό μέχρι τις μέρες

μας.

«Τα Σπάτα που αγαπήσαμε» είναι τα Σπάτα που δεσπόζουν στις

αναμνήσεις μας.

Οι αρραβώνες. Ένα χαρακτηριστικό τραγούδι των αρραβώνων

ήταν το «Τώρα τα πουλιά». Όποτε ακουγόταν αυτό το παραδο-

σιακό τραγούδι αργά την νύχτα κάποιος αρραβώνας γινόταν. 

Οι γάμοι. Το φτιάξιμο της προίκας. Ο «Γιούκος» που έπρεπε να

δουν όλοι για να θαυμάσουν τα υφαντά και τα κεντίδια της

νύφης….. 

«Το κέντημα είναι γλέντημα, /  η ρόκα είναι σεργιάνι,

όμως αν κάνεις αργαλειό  /  είναι σκλαβιά μεγάλη» 

έλεγαν κεντώντας και υφαίνοντας.

Γιορτές, Κοινωνικές Εκδηλώσεις με την συμμετοχή όλων. Η ζωή

ήταν δύσκολη μα είχε αλήθεια και αυθεντικότητα.

Τόπος και χρόνος. Εναλλάσσονται. Αέναος κύκλος.

«Τα Σπάτα που αγαπήσαμε»

Τότε και Τώρα!».

Ανάμεσα στις άλλες εκδηλώσεις των ημερών ήταν και η συ-

ναυλία  της Χορωδίας του Οργανισμού «Ο Ξενοφών», υπό την

διεύθυνση του Χοράρχου κου Μπαρμπάτη Παναγή.

«Ο Δρόμος του Στιφάδου με Ποδήλατο»

Η εκδήλωση «Ο Δρόμος του Στιφάδου με Ποδήλατο», όπου σε

συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Σπάτων υλοποιείται για

τρίτη χρονιά.

Τους ποδηλάτες υποδέχτηκαν στον χώρο «Φαγιά» ο Δήμαρχος

Μάρκου Χρήστος, ο Αντιδήμαρχος Μαργέτης Αθανάσιος και η

Πρόεδρος του Οργανισμού Μάρκου Παναγιώτα.

Οι Εορταστικές εκδηλώσεις έκλεισαν με την παράσταση του Λυ-

κείου Ελληνίδων – Παράρτημα Σπάτων στον αύλειο χώρο του

1ου Δημοτικού Σχολείου, το Σάββατο 29 Ιουνίου. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ στα ΣΠΑΤΑ: «Τα Σπάτα που αγαπήσαμε, τότε και τώρα!»

Επαγγελματίες
Επωφεληθείτε από την προσφορά μας

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

Ο Δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και η πρόεδρος του “Ξενοφών” σε
στιγμιότυπο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Κερατέα, 05-07-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  -
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗ-
ΛΟΤΗΤΑΣ  -  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΡΕΜΑΤΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟ-
ΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
‘ΣΠΗΛΙΑ ΖΕΖΑ’ ΚΑΙ ‘ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ’
ΤΗΣ Δ.Ε.ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των
ακινήτων των περιοχών ΣΠΗΛΙΑ-
ΖΕΖΑ και ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ της Δημοτι-
κής ενότητας Κερατέας του Δήμου
Λαυρεωτικής να προσέλθουν στο
Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ.
Αθηνών-Σουνίου 37, τηλ. επικοινω-
νίας 2299320229) τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, προκειμένου να
υποβάλλουν την προβλεπόμενη

από της παρ. 1β του άρθρου 2 της
υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.1994
(ΦΕΚ 877Β/1994) Υπουργικής Από-
φασης δήλωση ιδιοκτησίας, σε ει-
δικό έντυπο μαζί με τα σχετικά
δικαιολογητικά.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συ-
νυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιο-
κτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
93027/7188/15.11.94 Υπουργική
Απόφαση είναι: 
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρω-
μένα) συμβολαίου του σημερινού
ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των
ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία
10.3.82 και τα συνοδεύοντα σε
αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιο-
κτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κα-
τασχέσεων 
3. Αντίγραφα μερίδων όλων των
ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι
την ημερομηνία 10.3.82 
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τε-
λευταία δημοσίευση της πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος κ.μ.ε.
Σταύρος Ρόζης

Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 4/7/2013
Αρ. Πρωτ. 28197

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΑΒΑ
Ο Δήμαρχος  Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές και με κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαμηλότερη προσφορά με
έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης
σε ευρώ για τη συντήρηση καθαρι-
σμό και στεγάνωση δεξαμενής
υδροδότησης ΑΡΑΒΑ συνολικής
προϋπολογισθείσης αξίας
49.884,20€
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων - Αρτέμιδος - Βασ. Παύλου
108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής,

ενώπιον της Επιτροπής Διενέρ-
γειας Διαγωνισμού, την 16/7/2013
ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:30π.μ.
έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παρά-
δοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται μαζί με την προ-
σφορά εγγυητική επιστολή, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της προϋπολογισθείσης δαπά-
νης μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. ήτοι 2.027,00€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
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 περισ-
σότερες πληροφορίες από το
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σπά-
των - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες (υπεύθυνη: Σωτηρίου
Αναστασία, τηλ. 210 6632.200).

Ο Δήμαρχος
Χρήστος Αντ. Μάρκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 3/7/2013
Αρ. Πρωτ.: 28010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗ-
ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ –
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος
προκηηρύσει:
Την διενέργεια ανοικτού μειοδοτι-
κού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη προσφορά
που θα προκύπτει επί του συνόλου
των προσφερομένων εργασιών
(συμπεριλαμβάνονται τιμή εργα-
σίας και αξία των απαιτούμενων
ανταλλακτικων) για δε τις εργασίες
και ανταλλακτικά που δεν έχουν
προβλεφθεί και μπορεί να προκύ-
ψουν με έκπτωση επί τοις εκατό
επι της αξίας των ανταλλακτικών
καθώς και η τιμή ανά ώρα εργα-
σίας, συνολικής προϋπολογιζόμε-
νης αξίας με ΦΠΑ 75.500,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-
των – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108
και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώ-
πιον της Επιτροπής Διενέργειας Δια-
γωνισμού, την 30/7/2013 ημέρα
Τρίτη και από ώρα 10:30π.μ. έως
11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου. Για
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υπο-
βάλλεται μαζί με την προσφορά εγ-
γυητική επιστολή για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης συμ-
περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι
3.775,00€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύν-
βουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου και να ζητή-
σουν περισσότερες πληροφορίες
στα γραφεία του Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου
Αναστασία, τηλ. 210-6632200).

Ο Δήμαρχος
Χρήστος Αντ. Μάρκου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11771/ 5.7.2013
ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισμός οδών
πόλης & κοινόχρηστων χώρων»
Προϋπολογισμός: 109.827,43€ 
(με Φ.Π.Α. 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Παιανίας του Νομού Αττι-
κής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δη-
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές (με το
σύστημα της προσφοράς επί μέ-
ρους ποσοστών έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών με συμπληρωμένο τι-
μολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της
υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας
των επιμέρους ποσοστών έκπτω-
σης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 καθώς και
τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως
αυτός τροποποιήθηκε και συμπλη-
ρώθηκε με το Ν. 2229/94 και τις δια-
τάξεις του άρθρου 13 του Ν.
2338/95 το οποίο τροποποιεί και
συμπληρώνει το Ν.1418/84, το Π.Δ.
609/85 και τον Ν. 2229/94 ως επί-
σης Δ/των και Υπουργικών αποφά-
σεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση
του Ν 1418/84 και ήθελαν ισχύσει
κατά την ημερομηνία δημοπρατή-
σεων του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93
και 85/95, για την ανάδειξη αναδό-
χου για την εκτέλεση του έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός οδών πόλης &

κοινόχρηστων χώρων»
Προϋπολογισμού δαπάνης
109.827,43€ (με ΦΠΑ 23%)
Η δημοπρασία θα γίνει την
30/7/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00π.μ. (λήξη επιδόσεως προ-
σφορών) στα γραφεία της Τεχνικής
υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Καραολή & Δημητρίου 38Α Τ.Κ.
19002.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
επιτροπή διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις:
Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν
στην Α1, Α2, 1ης και 2η (με τον πε-
ριορισμό των κατώτατων ορίων)
τάξη για έργα κατηγορίας ηλεκτρο-
μηχανολογικά
Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη
της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε-
γραμμένες στους καταλόγους αυ-
τούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παρα-
πάνω περιπτώσεων α, β,  και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ
τους, υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του Ν 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοι-
νοπραξία στην ίδια κατηγορία) και
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοι-
νοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι
μικρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων για την κάλυψη των διαφό-
ρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπο τους όρους της παρ.3
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρα-
κτικό σχήμα προκύπτει από τον
προϋπολογισμό της κατηγορίας για
την οποία αυτή συμμετέχει και δεν
είναι απαραίτητο να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό
κάτω του 10% του προϋπολογισμού
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.) εφόσον δεν καλείται στη
δημοπρασία, αθροίζεται στον προ-
ϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατη-
γορίας. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων εγγεγραμμένων του

Μ.Ε.Ε.Π. για τα έργα κατηγορίας
Η/Μ με τις προϋποθέσεις της παρ.
10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι-
νοπραξίας).
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμ-
μετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα-
τος. Γίνονται επίσης δεκτές και με-
μονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργο-
ληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρ-
μογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του
ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»).
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για την συμμε-
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή
Δημοσίων Έργων. 
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημο-
πρασία ανέρχεται σε 1.786,00 ευρώ
και θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ του Νομού Αττικής.
Το έργο θα δημοπρατηθεί με υπάρ-
χουσα πίστωση 110.000,00 ευρώ σε
βάρος των Κ.Α. 20.7325.004 των
εξόδων του προϋπολογισμού.
Περισσότερες πληροφορίες δίδον-
ται στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΙ-
ΑΝΙΑΣ του Νομού Αττικής κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, που
βρίσκονται στην παραπάνω διεύ-
θυνση και στα τηλέφωνα 213
2030743 – 213 2030750.

Ο Δήμαρχος
κ.ε.

Αικατερίνη Α. Ανδρέου 
Αντιδήμαρχος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 27.6.2013
αρ. πρωτ. 12208

Εργο: “Προμήθεια ασφάλτου και
μπετόν”. Ενδεικτικός προϋπολογι-
σμός 160.330,50€ (με ΦΠΑ 23%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας, διακηρύσσει ανοικτό διαγω-
νισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την οικονομικά χαμηλότερη
προσφορά για την “Προμήθεια
ασφάλτου και μπετόν”, προϋπολο-
γισμού δαπάνης 160.330,50€ με
ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 11/2103 θεωρημένη μελέτη
του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο δια-
γωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία ΥΑ 11389/93,
το Ν. 2286/95, το Ν. 3463/2006
καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές
προς αυτές εγκυκλίους.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αί-
θουσα συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπού-

λου Μεσογαίας την 5η Αυγούστου
2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00π.μ . - 11:00π.μ. (πέρας κατά-
θεσης προσφορών) ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι του εσωτερικού που κατα-
σκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύον-
ται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 5% της συ-
νολικής προϋπολογισθείσης τιμής
της υπ’ αριθ. 11/2103 μελέτης της
Τ.Υ. του Δήμου ή 5% για τα είδη
που υποβάλλεται η προσφορά, σε
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-
νης Τράπεζας που θα απευθύνεται
προς το Δήμο Μαρκοπούλου Με-
σογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου κα να
ζητήσουν περισσότερες πληροφο-
ρίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
8.30 π.μ. - 13.00 μ.μ. στο τηλ.
22990 20169 αρμόδιος υπάλληλος
κ. Καρβούνης Γεώργιος.

Ο Δήμαρχος
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΛ6-ΝΟΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47
Ταχ. Κώδικας : 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Ζαφ. Μιχαλοπούλου
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
13PROC001531876 2013-07-05
Kορωπί : 01-07-2013
Αρ. Πρωτ. : 15616

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι 
Θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός για την εργασία «Κα-
θαρισμός Φρεατίων Ομβρίων υδά-
των & καθαρισμός παραλιών».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης εργασίας.
Εργασία εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας
Η εργασία θα εκτελεστεί προκειμέ-
νου να συντηρηθούν και να καθαρι-
σθούν τα φρεάτια όμβριων υδάτων
και να καθαρισθούν οι παραλίες
του Δήμου. 
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε
για το σύνολο, είτε για κάθε ένα
από τα τμήματα 1 και 2. Εναλλα-
κτικές προσφορές δεν γίνονται δε-
κτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται
δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προ-
διαγραφών έχει γίνει χρήση των
αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό
είναι δυνατό.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορί-
ζεται ανά τμήμα στους αναλυτι-
κούς όρους διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου, έως την 11
Ιουλίου ώρα 15:00 πριν από την
ημέρα του Διαγωνισμού, χωρίς
χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την 12 Ιουλίου 2013 ώρα
λήξης 08:30π.μ, στο σημείο που

αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επί-
σημη μετάφρασή τους στην ελλη-
νική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφο-
ρίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφο-
ρών μπορούν να παρευρίσκονται οι
διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρό-
σωποί τους με στοιχεία ταυτοποί-
ησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την 12 Ιουλίου 2013 ώρα
λήξης 08:30π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό σε ποσοστό 2%, μη συμπερι-
λαμβανομένου  του ΦΠΑ 23%, επί
της συνολικής προϋπολογισθείσης
από την υπηρεσία δαπάνης. Περισ-
σότερες πληροφορίες δίνονται στο
Άρθρο 10 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπο-
λογισθεί ενδεικτικά ΤΜΗΜΑ 1:
24.272,00€ και ΤΜΗΜΑ 2:
4.878,05€ πλέον ΦΠΑ κατά ανώ-
τατο όριο στο ποσό των 29.150,05
ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι
35.854,56 €. Η χρηματοδότηση της
εργασίας θα γίνει από ίδιους πό-
ρους.
Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμ-
μετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο
8 των αναλυτικών όρων Διακήρυ-
ξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρ-
τητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογια-
κών ημερών από την επομένη της
ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι απο-
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Ανα-
λυτικές πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

τηλέφωνο 210 6030655 - 6939153052

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

Σε ερώτησή του για το πάρκο

Σχοινιά επανέρχεται ο βουλευ-

τής της ΔΗΜ.ΑΡ. Βασίλης Οι-

κονόμου με ερώτησή του

στους αρμόδιους Υπουργούς

περιγράφοντας την απαράδε-

κτη κατάσταση που επικρατεί

στο πάρκο, παρά το ότι έχει χα-

ρακτηριστεί η περιοχή προστα-

τευόμενη με διεθνείς

συνθήκες. Γράφει μεταξύ

άλλων ότι «παρά τις επανει-

λημμένες παρεμβάσεις και εκ-

κλήσεις μας για την λήψη

μέτρων, το Πάρκο Σχινιά προσι-

διάζει περισσότερο σε εγκατα-

λελειμμένη περιοχή παρά σε

προστατευόμενη με διεθνείς

συνθήκες. Συγκεκριμένα η πε-

ριοχή ανήκει στο δίκτυο Natura

2000 και διαθέτει συνολικά 19

τύπους δασικών οικοσυστημά-

των, 115 είδη πτηνών και 215

είδη υδρόβιας ζωής».

Σε ποιες ενέργειες θα προβούν

οι αρμόδιοι για να ενισχύσουν

τις προσπάθειες του Δήμου

Μαραθώνα και του Φορέα Δια-

χείρισης; 

Σε πλήρη εγκατάλειψη 

το πάρκο Σχοινιά
ερώτηση του βουλευτή Β. Οικονόμου



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
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Ο σημερινός πρωθυπουργός πριν από ένα

χρόνο στις προγραμματικές θέσεις της κυ-

βέρνησης στη Βουλή έκανε την πρόταση να

γίνει ο Σαρωνικός Ριβιέρα. Την πρόταση

αυτή επεξεργάζονται από τότε τα αρμόδια

Υπουργεία ψηφίζοντας νόμους, και θα ψη-

φίσουν και άλλους,  με στόχο την πλήρη εκ-

ποίηση του παραλιακού μετώπου της

Αττικής σε ξένους και ντόπιους «επενδυ-

τές» για την κατασκευή φαραωνικών εγκα-

ταστάσεων σε όλη την ακτογραμμή από το

Φάληρο μέχρι το Σούνιο (κατασκευή στον

φαληρικό όρμο  της μεγαλύτερης μαρίνας

σκαφών αναψυχής στη Μεσόγειο, τερά-

στιες ξενοδοχειακές μονάδες με τη μορφή

ΠΟΤΑ που θα λειτουργούν με τη γνωστή

μέθοδο all inclusive, ογκώδη συνεδριακά

κέντρα, καζίνο, νυκτερινά κέντρα, πληθώρα

επιχειρήσεων κυρίως τουριστικού χαρα-

κτήρα κ.ά) Εάν όλα αυτά πραγματοποι-

ηθούν, όχι μόνο οι κάτοικοι του

λεκανοπεδίου θα χάσουν κάθε πρόσβαση

στην παραλία και θα κλείσουν όλες οι νό-

μιμες μικρές επιχειρήσεις που σήμερα

υπάρχουν (μικρά ξενοδοχεία, εστιατόρια

ταβέρνες, καφετέριες), αλλά κινδυνεύουν

με εξαφάνιση σημαντικά φυσικά οικοσυ-

στήματα και με εκποίηση ακόμα και αρχαι-

ολογικοί χώροι ( πιο χαρακτηριστική είναι η

περίπτωση της εκποίησης του ναού του

Απόλλωνα Ζωστήρα στη Βουλιαγμένη)

Το Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού από την

αρχή αντιστάθηκε στα σχέδια εκποίησης,

εμπορευματοποίησης και τσιμεντοποίησης

της παραλιακής ζώνης και σε όλη τη διάρ-

κεια της χρονιάς που πέρασε οργάνωσε με

τη συνεργασία τοπικών συλλογικοτήτων και

κινημάτων σειρά εκδηλώσεων, δράσεων και

κινητοποιήσεων  σε πολλούς δήμους  από

την Ελευσίνα μέχρι το Σούνιο ενάντια στην

πολιτική της κυβέρνησης που περιγράψαμε

πιο πάνω. 

Όμως παράλληλα με την άρνησή μας στην

ακολουθούμενη πολιτική, οργανώσαμε στις

8 Ιουνίου,  στη Σχολή Τουριστικών  Επαγ-

γελμάτων στην Ανάβυσσο επιστημονική

ημερίδα στην οποία εξειδικευμένοι επιστή-

μονες έκαναν εισηγήσεις και παρουσίασαν

αρχές, θέσεις και  προτάσεις για μια άλλη

τουριστική ανάπτυξη στο Σαρωνικό που θα

προωθεί την οικονομική ευημερία  με σε-

βασμό στο φυσικό περιβάλλον και τον πο-

λιτισμό και σε όφελος της τοπικής

οικονομίας και των πολιτών του λεκανοπε-

δίου. 

Τις εισηγήσεις των επιστημόνων εισηγητών

παρουσιάζουμε περιληπτικά σε μια προ-

σπάθεια να παραπέρα  συζήτηση των

αρχών των θέσεων και των προτάσεων και

για  περισσότερη επεξεργασία και εξειδί-

κευση ανά περιοχή. Θα πρέπει να επισημά-

νουμε ότι όλοι οι επιστήμονες δήλωσαν

πρόθυμοι να συμβάλλουν στην επεξεργα-

σία και την εξειδίκευση των εισηγήσεων.

Στην ημερίδα έκαναν εισηγήσεις με τα θέ-

ματα που πιο κάτω αναφέρονται οι: Μαρία

Καραμανώφ, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας και Σύμ-

βουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η

Σοφία Αυγερινού, τακτική καθηγήτρια ΕΜ

Πολυτεχνείου στον τομέα του τουρισμού, ο

Γιώργος Σαρηγιάννης, ομότιμος καθηγητής

ΕΜ Πολυτεχνείου στον τομέα των υποδο-

μών και Μάκης Σταύρου, Ιστορικός-Περι-

βαλλοντολόγος.

ΑΡΧΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

Η  Μαρία Καραμανώφ ανέπτυξε τις αρχές

της βιωσιμότητας για μία τουριστική ανά-

πτυξη που θα διασφαλίζει την προστασία

των φυσικών οικοσυστημάτων και των ιστο-

ρικών μνημείων και θα  λειτουργεί σε μια

κατεύθυνση, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε

ότι ο  σχεδιασμός της διαχείρισης του πα-

ράκτιου μετώπου αποτελεί άμεση προτε-

ραιότητα, εν όψει των εντόνων

συγκρούσεων χρήσεων γης, οι οποίες απει-

λούν τη βιωσιμότητά του.  

Η διαχείριση αυτή, για να είναι βιώσιμη,

πρέπει να γίνεται με γνώμονα τις δώδεκα

βασικές Αρχές του Δικαίου της Βιώσιμης

Ανάπτυξης, τις οποίες διετύπωσε η νομο-

λογία του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της

Επικρατείας τη δεκαετία 1990-2000 και οι

οποίες είναι οι ακόλουθες:

1.  Αρχή Δημόσιας Οικολογικής Τάξης

2. Αρχή Βιωσιμότητος

3. Αρχή Πολιτιστικής Κληρονομίας

4. Αρχή Υποχρεωτικής Αποκατάστασης

Διαταραχθέντων Οικοσυστημάτων

5. Αρχή Κοινής Φυσικής Κληρονομίας

6. Αρχή Ηπίας Αναπτύξεως Ευπαθών Οικο-

συστημάτων

7. Αρχή της Αισθητικής Αξίας της Φύσεως

8. Αρχή Βιοποικιλότητος

9. Αρχή Φερούσης Ικανότητος

10.  Αρχή Χωρονομίας

11.  Αρχή Βιώσιμου Αστικού Περιβάλλοντος

12.  Αρχή Οικολογικής Συνειδήσεως

Τις αρχές αυτές ανέπτυξε αναλυτικά στην

εισήγησή της η  Σοφία Αυγερινού μιλώντας

με θέμα “Τουριστικές δραστηριότητες και
ήπια ανάπτυξη στην παραλία του Σαρωνι-
κού”, επικεντρώνοντας στα ακόλουθα.

Ανάγκη για ένα νέο και

εναλλακτικό πλαίσιο

Σήμερα  είναι ανάγκη να προωθηθεί μια

πρόταση συμμετοχικού ορθολογικού και

διαδραστικού χωρικού σχεδιασμού στη

βάση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης

της τουριστικής δραστηριότητας ,να λη-

φθούν υπόψη:

• Ο  Χάρτης Αειφόρου Τουρισμού ΠΟΤ,

• Η Κοινοτική Ατζέντα για έναν Αειφόρο και

Ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό Τουρισμό και

άλλες διεθνείς οδηγίες και κείμενα

Σύμφωνα με τις αρχές αυτές θα πρέπει να

δοθεί προτεραιότητα στην ποιότητα έναντι

της ποσότητας, στο σεβασμό του φυσικού

περιβάλλοντος, στη διάσωση και προστασία

της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προ-

ώθηση των αναγκαίων τεχνολογικών εκ-

συγχρονισμών κ.ά.

Όπως έχει αποδειχθεί από τη διεθνή και κυ-

ρίως την ευρωπαϊκή εμπειρία, βασική προ-

ϋπόθεση επιτυχίας για το στόχο αυτό

αποτελεί ο συντονισμός των ποικίλων εμ-

πλεκομένων  συντελεστών και φορέων

στους σχετικούς αναπτυξιακούς τομείς,

είτε κατά την κατακόρυφη έννοια από το

ευρωπαϊκό επίπεδο στα εθνικά, περιφερει-

ακά και τοπικά επίπεδα, είτε κατά την ορι-

ζόντια σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο.

Μέσω των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτο-

διοίκησης  πρέπει να δημιουργηθεί εκείνο

το στρατηγικό πλαίσιο, διά μέσου του

οποίου μπορεί να αναγνωριστεί η εδαφική

επίδραση της αναπτυξιακής τουριστικής πο-

λιτικής και να προωθηθεί μια συντονισμένη

και ολοκληρωμένη προσέγγισή της.

Zητείται “χωρικός οδηγός”

για τον τουρισμό

Χρειάζεται ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο

στρατηγικού χαρακτήρα, που θα πρέπει να

βασίζεται στο ακόλουθο τρίπτυχο:

• Να διαπραγματεύεται την έννοια του

Εθνικού Τουριστικού Προϊόντος διά μέσου

της χωρικής του έκφρασης.

• Να καθορίζει την τουριστική εικόνα διά

μέσου μιας συστηματικής και πολυκριτη-

ριακής διάγνωσης των τουριστικών φυσι-

κών και πολιτιστικών πόρων.

• Να συγκροτεί τις προτάσεις του στη

βάση: 

α) των χωρο-εδαφικών ενοτήτων, οι οποίες

θα διαμορφωθούν με χωρικά κριτήρια βιω-

σιμότητας και εδαφικής διακυβέρνησης, 

β) της τουριστικής αγοράς, 

γ) της σύνθεσης-διάρθρωσης του εθνικού

τουριστικού προϊόντος.

Οι χωρικές επεμβάσεις για την υλοποίηση

μιας συντονισμένης τουριστικής πολιτικής

στην Αττική  μπορούν να εξειδικευτούν και

να διαφοροποιηθούν κατά περιοχές.

Ο Γιώργος Σαρηγιάννης μίλησε μ θέμα «Οι
μετακινήσεις στο παραλιακό μέτωπο του
Σαρωνικού, με σεβασμό στον άνθρωπο και
το περιβάλλον» καταθέτοντας σκέψεις και

προτάσεις για τη συγκοινωνιακή σύνδεση

και εξυπηρέτηση των πολιτών στην παρα-

λιακή ζώνη του Σαρωνικού.

• Η παραλιακή ζώνη, από το Φάληρο μέχρι

και το Σούνιο αποτελεί βασική ζώνη ανα-

ψυχής του Λεκανοπεδίου Αθηνών, (και εν

πολλοίς και των Μεσογείων) και ήδη του-

λάχιστον μέχρι και την Ανάβυσσο είναι αρ-

κετά πυκνά δομημένη

• Για να εξυπηρετήσει τον σκοπό της ως

ζώνη αναψυχής, οφείλει να συνδέεται με

Μέσα Μαζικών Μεταφορών (ΜΜΜ) τα

οποία θα εξυπηρετούν δύο κινήσεις: 1. την

παραλία κατά μήκος και 2. την ενδοχώρα,

τόσο του Λεκανοπεδίου και των Μεσογείων

ως σύνολο (με μεγαλύτερη χρήση το από

Κέντρο ως την Παραλία), όσο και της στε-

νής ενδοχώρας της παραλιακής ζώνης, όσο

αυτή είναι δομημένη σε πρώτη και δεύτερη

κατοικία σε βάθος 2-4 χιλιόμετρα (και κατά

περίπτωση και περισσότερο).

Προτάσεις και ανάδειξη

μνημείων της αρχαιότητας

στον παράκτιο χώρο

Ο Μάκης Σταύρου μίλησε με θέμα «Τα ιστο-
ρικά μνημεία στην παραλιακή ζώνη του Σα-
ρωνικού και η σημασία της προστασίας και
ανάδειξής τους».  

Συνέχεια στη σελ. 19

ΑΡΧΕΣ,  ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΠΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ
Eπιστημονική  ημερίδα του Δικτύου  Προστασίας Σαρωνικού
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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.

ΖΗΤAΕΙ: Ελληνίδα ζητάει εργασία για φύλαξη
παιδιών ή ηλικιωμένων.  Τηλ. 6982 173851

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

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

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

από ιδιώτη. Οχι μεσίτες 

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα  περίπτερα 

ή διαβάστε τη  στο www.ebdomi.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα (Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180

τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκα-

ράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

Καθηγήτρια εικαστικών - ζωγράφος
παραδίδει μαθήματα σχεδίου και χρώματος σε παι-

διά και ενήλικες. Και προετοιμασία για εισαγωγικές

ΑΣΚΤ. Τηλ. 6945 330566

Καθηγητής αριστούχος, πιάνου αρ-
μόνιου και θεωρητικών, παραδίδει μαθή-

ματα κατ’ οίκον. Δημ. Θεολόγου. Τηλ. 6944 752 883

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία ζητάει εργασία ως

γηροκόμος (μόνο σε κυρίες) ή baby siter, εσωτερική

για όλη την εβδομάδα, ή εξωτερική σε όλη την Ελ-

λάδα. Τηλ. 6977 161209

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Eλληνίδα (εθελόντρια του

Ερυθρού Σταυρού) κοντά σε τυφλό με αντάλλαγμα

στέγη και διατροφή. Τηλ. 6947893201.

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12 ΒΟΥΛΑ 6946263867

k.gavrilaki@gmail.com"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑ-
ΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης με ποσοστό 85% και
από Εθνικούς πόρους με ποσοστό
15% στα πλαίσια του  ΠΕΠ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ 2007-2013 μέσω ΠΔΕ 
Λαύριο 28/06/2013
Αρ. Πρωτ. 13996

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Λαυρεωτικής, προκη-
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου:  ΕΡΓΑ ΑΠΟ-
ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙ-
ΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ, με προϋπολογισμό
2.337.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το
έργο συντίθεται από τις ακόλουθες
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό
1.733.947,46 (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κα-
τηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ, με προϋπολογισμό 74.193,98
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ-
γραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από
την έδρα της υπηρεσίας Δήμο Λαυ-
ρεωτικής, Λαύριο Αττικής, μέχρι τις
18/07/2013. Η διακήρυξη του έργου
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι-
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
υπόδειγμα τύπου Β
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22923
20131, FAX επικοινωνίας 22920
22413, αρμόδια υπάλληλος για επι-
κοινωνία Παπαθανάση Μαρία -
Ζωή.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Λαυρεωτικής στις
23/07/2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα
10.00 π.μ και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι επιμέρους ποσο-
στά έκπτωσης  του άρθρου  6  του
Ν. 3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμο-
νωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-
γραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τά-
ξεις του έργου, ήτοι τάξεις 3η και
4η στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
έργων και Α1, Α2 και 1η στην κατη-
γορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ-
ταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο-
τικά) με το δημοπρατούμενο.
γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη 2η, του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κα-
τηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προ-
ϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου
16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθ-
μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυη-
τικής επιστολής ύψους 36.162,83
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6
μηνών και 30 ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι 6 μήνες.
6. Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης με ποσοστό
85% και από Εθνικούς πόρους με
ποσοστό 15% στα πλαίσια του
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 μέσω
ΠΔΕ.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

Συνέχεια από τη σελ. 18

Είναι γνωστό ότι στις ακτές όπως και

στα νησιά του Σαρωνικού από την προ-

ϊστορική ήδη περίοδο έχουν αναπτυχθεί

πολιτισμοί και υπάρχουν μνημεία που όχι

απλά μελετώνται από διεθνούς εμβέ-

λειας επιστήμονες, αλλά προκαλούν και

τον παγκόσμιο σεβασμό και  θαυμασμό

ίσως περισσότερο κάθε άλλο πολιτισμό

στον πλανήτη: η Αθήνα το περίφημο

«Άστυ» της άμεσης δημοκρατίας και των

μνημείων της  κλασικής περιόδου συν-

δεδεμένη με τον Πειραιά με τα μακρά

τείχη, η Κόρινθος κυρίως  των ελληνι-

στικών χρόνων, το  ιερό και το θέατρο

της Αρχαίας Επιδαύρου, το ιερό της μυ-

σταγωγίας στην Ελευσίνα, όπου κατέ-

ληγε η Ιερά Οδός που ξεκινούσε από την

Αθήνα, η πόλη κράτος της Αίγινας με το

Ναό της Αφαίας, τα ιερά του Σουνίου με

τους ναούς του Ποσειδώνα και της Αθη-

νάς, είναι από τα πιο γνωστά μνημειακά

κέντρα της αρχαιότητας γνωστά σε όλη

τη Μεσόγειο. Παράλληλα σε όλες σχε-

δόν τις περιοχές της παράκτιας ζώνης

που γνώρισαν την κορύφωση της ανά-

πτυξης τους με τη μεταρρύθμιση του

Κλεισθένη (509 π.Χ)  και τον ιδιαίτερο

ρόλο που με βάση αυτή απέκτησαν οι

παράλιοι δήμοι της Αττικής,  υπάρχουν

αξιόλογα μνημεία που μπορούν να ανα-

δειχθούν και να αποτελέσουν σημαντι-

κούς πόλους χώρους  πολιτιστικής

δράσης και προβολής στους επισκέπτες

και τουριστικής αξιοποίησης.  Ενδεικτικά

αναφέρω το  ναό του Απόλλωνα Ζω-

στήρα και τις υπόλοιπες αρχαιότητες

στο δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,

την Κρήνη του Θεαγένους στα Μέγαρα,

τον  Τάφο του Θεμιστοκλή στη Δραπε-

τσώνα, την αρχαία Κωλιάδα Άκρα στον

Άγιο Κοσμά, τους  ταφικούς περίβολους

της κλασικής εποχής και άλλα μνημεία

στη Γλυφάδα, το αρχαίο νεκροταφείο

καταδίκων στο Π. Φάληρο, το τμήμα της

Μακράς Στοάς μια από τις 5 στοές του

«Κόνθαρου», του αρχαίου λιμανιού του

Πειραιά, τον προϊστορικό οικισμό του

Αγίου Νικολάου, κοντά στις Αλυκές Ανα-

βύσσου, τον οικισμό υστεροελλαδικής

περιόδου και το θέατρο  4ου π.Χ αιώνα

στον αρχαίο δήμο «Ευωνύμου», το ση-

μερινό Άλιμο. Ενώ υπάρχουν και πολλά

άλλα γνωστά μνημεία που λόγω του πε-

ριορισμένου χρόνου δυσκολεύομαι να

αναφέρω.

Διαθέτοντας λοιπόν ένα τόσο μεγάλο

ιστορικό και αρχαιολογικό πλούτο θα

πρέπει και η  πολιτεία, αλλά κυρίως οι

δήμοι, τα σωματεία εργαζομένων, οι

σύλλογοι κάθε περιοχής  και γενικότερα

όλοι οι φορείς να κινηθούμε καταρχήν

σε δύο  κατευθύνσεις για την αξιοποίησή

του, που είναι   Η διασφάλιση της ιστο-

ρικής μνήμης και Η διάχυση των ιστορι-

κών γνώσεων και πληροφοριών στην

κοινωνία

Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε πάρει

πρωτοβουλία σαν Δίκτυο Προστασίας

Σαρωνικού να απευθυνθούμε σε κάθε

δήμο και με τη συνεργασία των επιστη-

μόνων που συμμετέχουν στα Σεμινάρια

Ιστορίας της Εναλλακτικής Δράσης,

όπως και άλλων επιστημόνων που θα

προθυμοποιηθούν,  των κατά τόπους

Εφοριών Αρχαιοτήτων και του Σωμα-

τείου Ελλήνων Αρχαιολόγων να πραγ-

ματοποιήσουμε  την καταγραφή. 

β) Άμεσος καθαρισμός και εξωραϊσμός,

που μπορεί να είναι και εθελοντικός, των

προαναφερόμενων χώρων 

γ) Τοποθέτηση πινακίδων στους αρχαι-

ολογικούς χώρους, όπου δεν υπάρχουν,

καθώς και  σήμανση των διαδρομών που

οδηγούν σε αυτούς

δ) Σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων

καταρχήν μέσα στον ίδιο  δήμο και κα-

τόπιν όλου του Σαρωνικού, και με πεζό-

δρομο ή ποδηλατόδρομο. 

Η διάχυση των ιστορικών

γνώσεων και πληροφοριών

στην κοινωνία

Όσον αφορά την αναγκαιότητα της γνώ-

σης της αρχαίας ιστορίας και συνολικά και

σε κάθε δήμο όλοι συμφωνούμε ότι είναι

προφανής. Όμως ιδιαίτερα η τοπική ιστο-

ρία είναι σχεδόν άγνωστη στην πλειοψηφία

των δημοτών. Αυτό διαπιστώνουμε  και σαν

Εναλλακτική Δράση στις ξεναγήσεις που

πραγματοποιούμε  με δημότες του δήμου

ΒΒΒ, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων δε

γνωρίζει κανένα από τους περισσότερους

από 10  αρχαιολογικούς χώρους που υπάρ-

χουν στο δήμο.  

Για την ενημέρωση και των δημοτών των

δήμων όσον αφορά τα τοπικά  μνημεία και

την τοπική ιστορία προτείνουμε:

α) Να έλθουν σε επικοινωνία οι δήμοι με τα

σχολεία.

β) Να εκδοθεί ένα φυλλάδιο από κάθε δήμο

που έχει αρχαία  με τα ιστορικά μνημεία και

την τοπική ιστορία.  

Υ.Γ Εάν κάποιος δήμος ή άλλος φορέας ή

και πολίτης χρειάζεται βοήθεια για τις προ-

αναφερόμενες ή και άλλες δράσεις σχετι-

κές με την τοπική ιστορία μπορεί να

επικοινωνεί στο τηλέφωνο 6977990887 με

τον ιστορικό και αρχαιολόγο Μάκη Σταύ-

ρου που έχει αναλάβει αυτόν τον τομέα εκ

μέρους του Δικτύου Προστασίας Σαρωνι-

κού.

Η Γραμματεία του Δικτύου

ΑΡΧΕΣ,  ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΠΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ
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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

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

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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. . . γ ια την υγειά μας

Καταργούν κρίσιμη εξέταση για τον καρκίνο μαστού!

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ
Στο Κέντρο Υγείας Βάρης, γίνονται ΔΩΡΕΑΝ

ΠΑΠ ΤΕΣΤ, καθημερινά από 08.30 έως 13.30.

Πληροφορίες και ραντεβού στο τηλέφωνο: 213

2030.311.

Με την ανάληψη των καθηκόντων, του νέου Υπουργού

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Άδωνη Γεωργιάδη,

ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού

«Άλμα Ζωής» ζητά την επανένταξη της κρίσιμης εξέτα-

σης Oncotype DX στον ΕΟΠΠΥ από τον νέο Υπουργό

Υγείας.

O Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού

«Άλμα Ζωής» καταγγέλλει την ανάκληση έγκρισης χο-

ρήγησης της δοκιμασίας Oncotype Dx, η οποία αποφα-

σίστηκε στις 10/5/2013 από τον πρώην Υπουργό Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέα Λυκουρέντζο. 

Στις 14/6/2012 υπήρξε θετική γνωμοδότηση του Κεντρι-

κού Συμβουλίου Υγείας μέσω της Ογκολογικής Επιτρο-

πής του ΚΕΣΥ και με Υπουργική Απόφαση, η οποία

ακολουθήθηκε από Απόφαση του Διοικητικού Συμβου-

λίου του ΕΟΠΥΥ στις 07/2/2013. 

Η εξέταση Oncotype Dx:

Η γονιδιακή ανάλυση OncotypeDX είναι μια εξέταση που

αφορά στις γυναίκες με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς

και αρνητικούς λεμφαδένες. Η εξέταση αυτή είναι μέρος

των διεθνών οδηγιών στην ογκολογία. Οι φορείς που θέ-

τουν τα guidelines αυτά είναι το NCCN (National Com-

prehensive Cancer Network) που αποτελεί και τον διεθνή

φορέα οδηγιών στην Ογκολογία, αλλά και ο Αμερικανι-

κός φορέας (ASCO – American Society of Clinical Oncol-

ogy). 

Πρόσφατα η εξέταση OncotypeDX εντάχθηκε και στις

Ευρωπαϊκές Οδηγίες του St. Gallen και του ESMO για

τις γυναίκες με καρκίνο μαστού με θετικούς υποδοχείς

οιστρογόνου (ορμονοευαίσθητες). Οι πληροφορίες που

λαμβάνει ο κλινικός ιατρός από την εξέταση είναι πολύ

χρήσιμες τόσο για την ασθενή όσο και για το ΕΣΥ. 

Η εξέταση ποσοτικοποιεί την πιθανότητα μετάστασης

και το όφελος από την χημειοθεραπεία. Πολλές γυναί-

κες (περίπου 50%) δεν θα χρειαστούν χημειοθεραπεία

και χωρίς την συγκεκριμένη εξέταση θα έκαναν άσκοπα

χημειοθεραπεία χωρίς να έχουν κανένα απολύτως όφε-

λος. 

Οικονομικό όφελος του ΕΣΥ:

Το οικονομικό όφελος που θα έχει το Εθνικό Σύστημα

Υγείας και τα Ταμεία έχει υπολογιστεί μέσω της υγειοι-

κονομικής μελέτης του Πανεπιστημίου Αθηνών περίπου

στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Στο ποσό αυτό δεν

συνυπολογίζεται το κόστος των φαρμάκων για τη δια-

χείριση των παρενεργειών της χημειοθεραπείας το

οποίο είναι τεράστιο με συνέπεια να εκσφενδονίζει το

ποσό που εξοικονομούν τα ταμεία με τη χρήση της εξέ-

τασης στα ύψη.  

Το OncotypeDX είναι μια εξέταση που ωφελεί τις ασθε-

νείς αποτρέποντάς τες από το να κάνουν άσκοπα χη-

μειοθεραπεία, αλλά ωφελεί και τα ταμεία επιτρέποντάς

τους να εξοικονομούν πολλά χρήματα που θα ξόδευαν

άσκοπα σε χημειοθεραπείες που δεν θα ωφελούσαν

αλλά μόνο βλαβερές θα μπορούσαν να είναι.

Διεκδικούμε για τις ασθενείς με καρκίνο μαστού την

άμεση επίλυση του προβλήματος καθώς αυτή η ανά-

κληση ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους και δυσκολίες

(εφαρμογή άσκοπης χημειοθεραπείας ή μη κάλυψη

ασθενών που χρειάζονται χημειοθεραπεία) στη θερα-

πευτική αντιμετώπιση. 

Βάσει της ανάκλησης, οι ασθενείς αναγκάζονται να υπο-

βληθούν σε χημειοθεραπείες επιβαρύνοντας τον οργα-

νισμό τους, χωρίς να το χρειάζονται σε πολλές

περιπτώσεις ή αναγκάζονται να πληρώσουν οι ίδιοι την

εξέταση Oncotype Dx.

Ο π. Πρόεδρος του Ενιαίου

Φορέα Ελέγχου Τροφίμων

(ΕΦΕΤ), Νίκος Κατσαρός, γρά-

φει για τα παγωγά και τα πα-

γωμένα γλυκίσματα, καθώς

και την τεράστια διαφορά του

ενός από το άλλο. 

Oι περισσότεροι καταναλωτές

δεν γνωρίζουν την διαφορά

ανάμεσα σε παγωτά και πα-

γωμένα γλυκίσματα ή επιδόρ-

πια παγωτού και που είναι

συνήθως τα παγωτά οικογε-

νειακής συσκευασίας και βρί-

σκονται στα ίδια ράφια με τα

παγωτά στα πολυκαταστή-

ματα και αλλού.

Tι περιέχει όμως ένα παγω-

μένο γλύκισμα ή επιδόρπιο

παγωτού: Γάλα αποβουτυρω-

μένο ανασυσταθέν. Τι είδους

ανασύσταση έχει υποστεί το

ήδη αποβουτυρωμένο γάλα;

γιατί αποβουτυρώνεται αφού

όπως βλέπεται παρακάτω

προστίθεται λίπος και μάλιστα

φυτικό που είναι επιβλαβές

για τον οργανισμό; απλά εν-

νοούν γάλα σκόνη αλλά δεν

το λένε.

Ζάχαρη (εμπορίου)

Σιρόπι γλυκόζης (εμπορίου)

Φυτικό λίπος
Τα φυτικά λίπη περιέχουν trans

λιπαρά οξέα που σύμφωνα με

τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Υγείας (World Health Organiza-

tion, WHO) είναι ύποπτα για καρ-

διαγγειακές παθήσεις κλπ.) και

αφαίρεσαν το λίπος δηλ. το βού-

τυρο  από το γάλα για να βάλουν

το φθηνότερο αλλά και πιό επι-

κίνδυνο φυτικό λίπος.

Στερεά ορού γάλακτος. Ο

ορος γάλακτος είναι κυρίως

νερό. 

Γαλακτοματοποιητές. 

Μην σας παρασύρει η ονομα-

σία δεν έχει καμία σχέση με

το γάλα,αποτελούν μονογλυ-

κερίδια - και διγλυκερίδια λι-

παρών οξέων, φωσφατίδια

του αμμωνίου, πολυγλυκερί-

δια του πολυρικινελαίκού

οξέος , αλγινικό νάτριο και μία

σειρά από άλλες χημικές ου-

σίες που καμμία σχέση δεν

έχουν με το γάλα..

Σταθεροποιητές

Αυτοί συνήθως είναι έλαιο χα-

ρουπιού, καραγενίνη, έλαιο

γκουάμ, γάλα αποβουτηρω-

μένο, αφυδατομένο δηλ. γάλα

σκόνη, αρωματικές ύλες κλπ.

πού καμμία σχέση δεν έχουν

με το γάλα.

Η νομοθεσία επιτρέπει ένα

σημαντικό μέρος να είναι

γάλα σκόνη, που δεν περιέχει

ασβέστιο, βιταμίνες αλλά και

άλλα θρεπτικά συστατικά και

ιχνοστοιχεία. όπως το φρέσκο

γάλα.

Δυστυχώς υπάρχει κενό στην

νομοθεσία των παγωτών.

Τα παγωμένα γλυκίσματα πού

περιέχουν φοινικέλαιο ή έλαιο

ινδικής καρύδας που συχνά

προστίθεται στα παγωτά και

συνήθως δεν αναγράφεται

προκαλούν βλάβες στην

υγεία. Τα παγωτά των ζαχα-

ροπλαστείων συνήθως δεν

περιέχουν όλα αυτά τα συνθε-

τικά συστατικά.

Τέλος τα παγωτά πρέπει να

είναι καλά συντηρημένα. Πρα-

κτικά αυτό σημαίνει σταθερή

θερμοκρασία  στούς -18 βαθ-

μούς Κελσίου και ο καταψύ-

κτης δεν έχει προβλήματα

λειτουργίας. Πρέπει να προ-

σέχουμε ότι το παγωτό δεν

έχει χαρτί συσκευασίας σχι-

σμένο ή κολλημένο  πάνω στο

τρόφιμο και δεν έχει παρα-

μορφωμένο σχήμα ή συ-

σκευασία. Επίσης δεν είναι

μαλακό ή με υφή που θυμίζει

γιαούρτι ή βούτυρο ή είναι

ξινό, δεν εμφανίζει ίζημα ούτε

θρυμματίζεται σε μικρά κομ-

μάτια, δεν περιέχει μικροκρυ-

στάλους, ούτε έχει άλλη

περίεργη γεύση ή οσμή.

ΠΗΓΗ: http://www.pentapos-

t a g m a . g r / 2 0 1 3 / 0 6 / s u s t a s i -

pagwtwn-ygeia.html#ixzz2X4ovO

15D

O Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» καταγγέλει:

Αλλο παγωτό κι άλλο παγωμένο γλύκισμα!
γράφει ο π. πρόεδρος του ΕΦΕΤ Νίκος Κατσαρός 
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Την 6η θέση στην κατάταξη, ανάμεσα

σε 24 χώρες, κατέκτησε η Ελλάδα

στους Μεσογειακούς Αγώνες 2013

που πραγματοποιήθηκε από 20 Ιουνίου

μέχρι 3 Ιουλίου στην Μερσίνη της

Τουρκίας.

Από πλευράς χωρών και αθλητών οι

Μεσογειακοί αγώνες είναι  οι πλέον

πολυπληθέστεροι μετά τους Ολυμπια-

κούς και αποτελούν το καλύτερο δέ-

λεαρ για την εισαγωγή των

πολυεθνικών και σε αυτό το αθλητικό

γεγονός.

Οι φετινοί αγώνες ήταν οι 17οι στην

ιστορία της διοργάνωσης και πήραν

μέρος περισσότεροι από 4.000 αθλη-

τές από 24 διαφορετικές χώρες. Η Ελ-

λάδα συμμετείχε με 189 αθλητές. 

Στο πρόγραμμα των Μεσογειακών

Αγώνων περιλαμβάνονται τα περισσό-

τερα ολυμπιακά αθλήματα, αλλά και

ορισμένα μη ολυμπιακά όπως το

γκολφ και το καράτε. Παράλληλα,

υπάρχουν ολυμπιακά αθλήματα που

δεν διεξάγονται στους Μεσογειακούς,

όπως: το τρίαθλο, το κανόε-καγιάκ, το

μπάντμιντον και το ταεκβοντό.

Συνέχεια στη σελ. 23 

Φοβερό ρεκόρ 0:49’:40’’ και

δεύτερη θέση στην σκυταλο-

δρομία 4Χ100 τα κορίτσια του

στίβου του Α.Ο. Βουλιαγμένης

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Νεανίδων στη Λάρισα. Η ομάδα

αποτελείτο από τις αδελφές

Βασιλική Συμεωνίδου, Πολυ-

ξένη Συμεωνίδου και τις συνα-

θλήτριες Φυλλένια Γκότση και

Νεφέλη Κωτσοπούλου. 

Συγχαρητήρια στα κορίτσια και

στους προπονητές Θωμά Ιακω-

βάκη και Κυριάκο Μουτεσίδη.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Mε ασημένιο μετάλλιο επέστρεψε η ομάδα του Α.Ο. Βουλιαγμένης

Ο Σύλλογος “Ελληνικός Πυρσός” συμμε-

τείχε στην Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα

ερασιτεχνικού ΜΜΑ (Μεικτές Πολεμικές

Τέχνες), που διοργανώθηκε στο Κίεβο της

Ουκρανίας στις 14,15 & 16 Ιουνίου, με τη

συμμετοχή του Αθλητή Λατσώνα Πανα-

γιώτη, συνοδευόμενο από τον Προπονητή

του Συλλόγου Ανέστη Νικόλαο, όπου μαζί

με άλλους  έξι αθλητές από άλλους Συλλό-

γους αποτέλεσαν την Εθνική Ομάδα Μει-

κτών Πολεμικών Τεχνών (ΜΜΑ)  υπό την

αιγίδα της ομοσπονδίας ΕΟΠΥΜΥ με πρό-

εδρο τον Δημήτρη Δημητρίου

Ο Αθλητής Παν. Λατσώνας κατέκτησε την

Τρίτη θέση φέρνοντας μαζί του το Χάλκινο

μετάλλιο και μια μεγάλη Πανευρωπαϊκή

επιτυχία για το Σύλλογο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκ-

φράζει τα συγχαρητήριά του σε αθλητή και

προπονητή. Πρόεδρος του Συλλόγου είναι

ο Γιάννης Δρόσος και γραμματέας η Χρι-

στίνα Γρηγορίου. Ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Κορω-

πίου ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΥΡΣΟΣ ασχολείται με

τις πολεμικές τέχνες.

Βρίσκεται σε ένα χώρο 250 τ.μ. με άνετο

parking, με σύγχρονο εξοπλισμό και εγκα-

ταστάσεις, πληρώντας όλους τους κανόνες

ασφαλείας και υγιεινής για τους αθλητές.

Με σεβασμό και αγάπη σε αυτό που κάνουν,

μπορούν να σας γνωρίσουν το αναγνωρι-

σμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητι-

σμού και Ολυμπιακό Άθλημα, το

TAEKWONDO, το αναγνωρισμένο από τη

Γ.Γ.Α. Kick Boxing, τα αναγνωρισμένα από

την Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Πάλης

GRAPPLING (Πάλη υποταγής) και M.M.A.

(Μεικτές Πολεμικές Τέχνες) και αυτοάμυ-

νες.

Λειτουργούν Τμήματα:

Αρχαρίων  -  Προχωρημένων

Παιδικά     -   Εφηβικά

Ενηλίκων  -  Ανδρών  -  Γυναικών

Αγωνιστικά

Οι αθλητές μπορούν να εκπαιδεύονται από

Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 17:00

μέχρι 22:00 καθώς και στα πρωινά τμήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλέ-

φωνο 215 520 1707.

Εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά.

Με χάλκινο επέστρεψε ο αθλητής του  Α.Γ.Σ. Κορωπίου «Ελληνικός Πυρσός»

59 μετάλλια στους Ελληνες, στους Μεσογειακούς Αγώνες
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Συνέχεια από τη σελ. 22

Με τη συγκομιδή 12 μεταλλίων (2 χρυσά, 5 ασημένια, 5

χάλκινα) ολοκληρώθηκαν τα αγωνίσματα κολύμβησης.

Η Αθανασία Πέρρα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους

στο τριπλούν με άλμα στα 14.48 μέτρα.

Στο μήκος, ο Λούης Τσάτουμας τελείωσε εύκολα από το

πρώτο κιόλας άλμα την πρώτη θέση καθώς προσγειώθηκε

στα 8.14. 

Το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής  ήρθε από

τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη στο τάε κβον ντο.

Η Τόνια Στεργίου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τε-

λικό του ύψους.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η εθνική πόλο μετά την

νίκη της στον μικρό τελικό επί της Ιταλίας με 9-8.

To ασημένιο μετάλλιο στο σύνθετο ατομικό της ρυθμικής

γυμναστικής κατέκτησε η Βαρβάρα Φίλιου.

Η Ελλάδα συνολικά κατέκτησε 15 χρυσά, 18 ασημένια και

26 χάλκινα μετάλλια με σύνολο 59.

Μεγάλες επίτυχίες Ελλήνων 

στους Μεσογειακούς Αγώνες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑ-
ΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης με ποσοστό 85% και
από Εθνικούς πόρους με ποσοστό
15% στα πλαίσια του  ΠΕΠ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ 2007-2013 μέσω ΠΔΕ 
Λαύριο 28/06/2013
Αρ. Πρωτ. 13996

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Λαυρεωτικής, προκη-
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου:  ΕΡΓΑ ΑΠΟ-
ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙ-
ΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ, με προϋπολογισμό
2.337.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το
έργο συντίθεται από τις ακόλουθες
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό
1.733.947,46 (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κα-
τηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ, με προϋπολογισμό 74.193,98
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ-
γραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από
την έδρα της υπηρεσίας Δήμο Λαυ-
ρεωτικής, Λαύριο Αττικής, μέχρι τις
18/07/2013. Η διακήρυξη του έργου
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι-
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
υπόδειγμα τύπου Β
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22923
20131, FAX επικοινωνίας 22920
22413, αρμόδια υπάλληλος για επι-
κοινωνία Παπαθανάση Μαρία -
Ζωή.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Λαυρεωτικής στις
23/07/2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα
10.00 π.μ και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι επιμέρους ποσο-
στά έκπτωσης  του άρθρου  6  του
Ν. 3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμο-
νωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-
γραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τά-
ξεις του έργου, ήτοι τάξεις 3η και
4η στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
έργων και Α1, Α2 και 1η στην κατη-
γορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ-
ταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο-
τικά) με το δημοπρατούμενο.
γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη 2η, του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κα-
τηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προ-
ϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου
16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθ-
μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυη-
τικής επιστολής ύψους 36.162,83
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6
μηνών και 30 ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι 6 μήνες.
6. Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης με ποσοστό
85% και από Εθνικούς πόρους με
ποσοστό 15% στα πλαίσια του
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 μέσω
ΠΔΕ.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια 
Τ.Κ. :  19010
Τηλ.: 2299320300
FAX: 2299048289                                                        
Πληροφ.ς: Παπασωτηρίου Χρήστοs
ΚΑΛΥΒΙΑ  4/07/2013
Αρ. Πρωτ.  15631

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει τη διενέργεια με δια-
δικασία πρόχειρου διαγωνισμού και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΔΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΑΔΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑ-
ΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ συνολικής προ-
ϋπολογιζόμενης αξίας 22.975,25€
με Φ.Π.Α 23%. Η δαπάνη της προ-
μήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδί-
ους πόρους.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η
εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις:   Α) του αρθ. 2
παρ 12 του Ν.2286/95,  Β) το αρθ.
23 παρ 4,5,6 της Κ.Υ.Α. 11389/93
(ΕΚΠΟΤΑ),  Γ) του Ν.3463/06,  Δ)
την απόφαση του Υπ. Οικονομίας
Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 –
ΦΕΚ 1789/12.11.2010,  Ε) Την από-
φαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρ-
μογής του Ε.Π.Π. σύμφωνα με την
οποία εξαιρούνται από το Ε.Π.Π.
προμήθειες ποσού μικρότερου από
60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, ΣΤ) Τον Ν.
3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης», Ζ) τον υπό εκτέλεση
προϋπολογισμό του Δήμου, η πί-

στωση σε βάρος των Κ.Α. 20-
7135.001, Κ.Α. 20-7135.003 και 20-
6673.002 για ποσά 9.993,75€,
4.981,50€ και 8.000,00€ αντιστοί-
χως. Η) Την υπ’ αριθ. 166/2013 από-
φαση του δημοτικού συμβουλίου, με
την οποία εγκρίνει την διενέργεια
της προμήθειας. Θ) την 181/2013
απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής, έγκριση μελέτης και ψήφιση πί-
στωσης. Ι) τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (αρ. μελ. 24/13).  Κ)
Την ανάγκη του Δήμου για τη σχε-
τική προμήθεια. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Σαρωνικού την Δευτέρα
15 Ιουλίου 2013 και ώρα 11:00π.μ.
ενώπιον της επιτροπής διαγωνι-
σμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγι-
σμένο φάκελο στον οποίο τοποθε-
τούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά. 
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογη-
τικά που απαιτούνται από την δια-
κήρυξη θα πρέπει να προσκομίσουν
και εγγυητική επιστολή συμμετο-
χής στον διαγωνισμό για ποσό που
αντιστοιχεί στο 5% επί της συνο-
λικής προϋπολογισθείσας δαπά-
νης με τον ΦΠΑ 23%.
Οι προσφορές μπορεί να κατατί-
θενται ή να αποστέλλονται ταχυ-
δρομικά στο Δήμο Σαρωνικού
(οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –
ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ. Κώδ.19010) μέχρι
την παραμονή του διαγωνισμού ή
να κατατίθενται απευθείας στην
επιτροπή διαγωνισμού από ώρα
10:30 μέχρι 11:00π.μ..]

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Ελληνική Δημοκρατία                                                                            
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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
Ημερ.   4-7-2013
Αριθμ Πρωτ:  37245

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ-
ΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) της  πράξης “ΕΞΟΙ-
ΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΥ-
ΛΑΣ”» 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ -
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Προκηρύσσει την διενέργεια Πρό-
χειρου διαγωνισμού, με  κριτήριο
επιλογής αναδόχου την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά,  με σφραγισμένες προ-
σφορές για την ανάθεση της υπη-
ρεσίας  με τίτλο: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ -
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)
της  πράξης “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”» 
Ισχύουσες διατάξεις: Οι διατάξεις
που διέπουν την παρούσα ανάθεση
είναι  οι παρακάτω όπως έχουν
τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί
αυτές:
1. Το Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980 
2. Tο Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) (ΦΕΚ 11Α΄/15-1-1980) 
3. Το Π.Δ.118/10.07.2007 
4. Ο  Ν. 3463/2006   (ΦΕΚ
114Α΄/30-6-2006
5. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010),
6. Το Ν.3614/07
7. ΥΠΑΣΥΔ 2008 
8. Ν.2362/1995 Δημόσιο Λογιστικό
9. Ν.3861/2010 Πρόγραμμα Διαύ-
γεια
Αντικείμενο διαγωνισμού: Η πα-

ροχή υπηρεσιών για   οριζόντια
υποστήριξη και παρακολούθηση
του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧΥ) στα
πλαίσια του προγράμματος ΕΞΟΙ-
ΚΟΝΟΜΩ, που έχουν εγκριθεί για
τη Δημοτική Ενότητα Βούλας.  
Το υποέργο με τίτλο: «ΕΞΟΙΚΟ-

ΝΟΜΩ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΗΣ) της  πράξης “ΕΞΟΙΚΟΝΟ-
ΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”»  θα
βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης
με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΣ ΒΟΥΛΑΣ» (Σ.Α.Ε. 061/8,
κωδ. ΠΔΕ 2012ΣΕ06180058), η
οποία συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο
του Άξονα Προτεραιότητας «03-
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας και
Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγ-
κλισης» του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Αττική».
Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνει-

σφέρει στη χρηματοδότηση συν-
δρομής για την τόνωση της
οικονομικής και κοινωνικής συνο-
χής με τη μείωση των κυριότερων
περιφερειακών ανισορροπιών
μέσω της υποστήριξης της αναπτυ-

ξιακής και διαρθρωτικής προσαρ-
μογής των περιφερειακών οικονο-
μιών, συμπεριλαμβανομένης της
μετατροπής των βιομηχανικών πε-
ριφερειών που παρακμάζουν και
των περιφερειών που υστερούν, και
μέσω της υποστήριξης της διασυ-
νοριακής, διακρατικής και διαπερι-
φερειακής συνεργασίας. Με τον
τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις
προτεραιότητες της Κοινότητας,
και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας και της καινο-
τομίας, της δημιουργίας και της
διατήρησης βιώσιμων θέσεων απα-
σχόλησης, και εξασφάλισης βιώσι-
μης ανάπτυξης.
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βάρης –
Βούλας - Βουλιαγμένης, Ταχ.
Δ/νση : Λεωφ. Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή 18, Βούλα,  τ.κ. 16673,
τηλ. 213 2020131, 2132019955,
φαξ : 213 2020059.
Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος
διαγωνισμός με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά. 
Προϋπολογισμός: Είκοσι εννέα χι-
λιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ
(29.250,00 €) συμπεριλαμβανομέ-
νου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί
από τον Κ.Α. 30-7331.011, του προ-
ϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2013 του Δήμου  Βάρης –
Βούλας - Βουλιαγμένης   που χρη-
ματοδοτείται κατά 70% από το
ΕΤΠΑ και κατά 30% από ιδία συμ-
μετοχή του Δήμου.
Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμ-
μετοχής: Ελληνική.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών θα
είναι 180 ημέρες.
Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή
συμμετοχής στον διαγωνισμό που
ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
ήτοι ποσού 1.189,02 ευρώ  διάρ-
κειας ενός (1) μήνα πλέον του χρό-
νου ισχύος των προσφορών.
Διάρκεια σύμβασης: Η συμβατική
προθεσμία ολοκλήρωσης της πα-
ρούσας σύμβασης ορίζεται από την
υπογραφή της έως την ολοκλή-
ρωση των υπηρεσιών, το αργότερο
την 31/12/2015.
Ημερομηνία Διαγωνισμού: Η ημε-
ρομηνία διαγωνισμού ορίζεται η
22/7/2013 μέρα Δευτέρα  και ώρα
έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται
η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης της απο-
δοχής προσφορών η 10.30 π.μ.,
στο Δημοτικό Κατάστημα  Βάρης –
Βούλας - Βουλιαγμένης, Ταχ.
Δ/νση : Λεωφ. Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή 18 ,  τ.κ. 16673,  τηλ. 213
2020131, 213 2019955, φαξ : 213
2020059. Αν για οποιοδήποτε λόγο
ο διαγωνισμός δεν διενεργηθεί την
παραπάνω αναφερόμενη ημερομη-
νία, τότε θα επαναληφθεί την επο-
μένη  την ίδια ημέρα και ώρα.
Παραλαβή Τευχών: Η παραλαβή
των τευχών του διαγωνισμού μπο-
ρεί να γίνει καθημερινά από τις
8-7-2013 έως τις 19-7-2013 και
ώρες 9:00 – 13:00 από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης με κόστος
πέντε (5) ευρώ.
Παροχή Πληροφοριών και εγγρά-

φων  : Καθημερινά, εργάσιμες ημέ-
ρες & ώρες, Δημαρχείο Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης, Λ. Κων-
σταντίνου Καραμανλή 18 , Βούλα,
τ.κ. 16673,  τηλ. 213 2020131,
2132019955 , φαξ : 213 2020059.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 
19010 Καλύβια
Πληροφ. τηλ. 22993 20300-20345
φαξ: 22990/48289 - 48653
Καλύβια 2/7/13
Αρ. Πρωτ. 14933/13

Πρόσκληση
Εχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 3 του Ν.Δ. 17/7/1923
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003.
β) Την υπ’ αριθ. πρωτ.
1555/31.10.2003 σύμβαση για “Με-
λέτη Πολεοδόμησης περιοχών Α’ και
Β’ κατοικίας Κοινοτητας Κουβαρά”.
γ) Τις υπ’ αριθ. 49/29.6.2012 και
53/30.7.2012 αποφάσεις της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής.
δ) Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 10181/
27.2.2013 και 18533/21.3.2013 έγ-
γραφα της Δ/νσης Πολεοδομικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
ε) Την υπ’ αρ. 174/5.6.2013 απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου του

Δήμου Σαρωνικού περί έγκρισης της
3ης ανάρτησης της πολεοδομικής
μελέτης.

Καλούνται
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων
των πέριοχών Α’ και Β’ κατοικίας της
Δημοτικής Κοινότητας Κουβαρά του
Δήμου μας, όπως αυτά προσδιορί-
ζονται στα σχετικά σχεδιαγράμματα
κλίμακας 1/1000, να λάβουν γνώση
των προτεινόμενων αλλαγών της πο-
λεοδομικής μελέτης (σε σχέση με
την προηγούμενη ανάρτηση) και να
υποβάλλουν τις τυχόν παρατηρήσεις
ή ενστάσεις τους.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκοληθεί
στα δημοτικά καταστήματα του
δήμου μας και να δημοσιευτεί σε
δύο τοπικές εφημερίδες και σε δύο
ημερήσιες των Αθηνών.
Η ανάρτηση θα γίνει στο δημοτικό
κατάστημα Κουβαρά. Η προθεσμία
υποβολής παρατηρήσεων - ενστά-
σεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από την τελυεταία δημοσί-
ευση της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Αναστάσιος Α. Παπαϊωάννου

Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜ.Π.
Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας

Δήμου Σαρωνικού

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ευρωπαϊκής

Ενωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
01/07/2013
Αρ. πρωτ. 20553

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού
διαγωνισμού  Προμήθειας τροφί-
μων

Ο Δήμαρχος προκηρύσσει ανοικτό
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαμηλότερη τιμή, προμή-
θειας τροφίμων συνολικής
προϋπολογισθείσης αξίας
160.015,36 ευρώ, συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ 23% & 13%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

δημαρχείο Παλλήνης, την 29η Ιου-
λίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
11.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
προσφορών). Μετά τη λήξη της κα-
θορισθείσας ώρας λήγει η προθε-
σμία παραλαβής των προσφορών.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η
διαδικασία της αποσφράγισης των
προσφορών.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέ-
χονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το γραφείο Προμη-
θειών του Δήμου Παλλήνης.
Υπέυθυνοι κ. Κακουλάκη - κ. Σπη-
λιοπούλου, τηλ. 210 6604.617,
Φαξ. 210 6604.615.

Ο Δήμαρχος Αθαν. Ζούτσος




