
Τι και με τι κριτήρια πολιτικά, ψηφίζουμε στις Πε-

ριφερειακές εκλογές και για την Ευρωβουλή, τα εί-

παμε στο προηγούμενο φύλλο:

“…Οι εκλογές αυτές έχουν δημοψηφισματικό χαρα-

κτήρα, μεγάλης ευθύνης των ίδιων των λαών […] οι

εκλογές αυτές αποκτούν χαρακτήρα Εθνικής Αντίστα-

σης και κοινωνικής επαναστατικής αντίδρασης, ενάν-

τια στην πολιτική της λιτότητας, του Μερκελισμού και

της Γερμανικής ηγεμονίας […] ενάν-

τια στην μνημονιακή πολιτική. […]

Ενάντια στη στοχευμένη πολιτική της

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ. 

Με την ψήφο μας δίνουμε δύναμη

στις δυνάμεις της Αντίστασης. Η πιο

αξιόπιστη δύναμη - μ’ όσα τυχόν αρ-

νητικά στοιχεία - έστω επειδή πέτυχε

τη μεγαλύτερη λαϊκή συσπείρωση,

είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι Περιφερειακές εκλογές, ιδιαίτερα για την Περι-

φέρεια Αττικής, είναι πρόκριμα, για τις Ευρωεκλογές

και για τις Εθνικές που κοντοζυγώνουν. Είναι η μάχη

των μαχών που ακολουθούν για την κοινωνία. 

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΤΙ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
στις δημοτικές εκλογές

Πρωτοβουλία πολιτών στηρίζει

Δημήτρη Δαβάκη Σελίδα 11

O νικητής της 1ης Κυριακής

Δημήτρη Κιούσης Σελίδα 21

“Το διακύβευμα”

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
Σελίδα 15

“Γιατί στηρίζω
Πανά”

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
Σελίδα 7

Tαρακούνησε η συγκέντρωση Πανά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Σελ. 5, 12-13,18

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΤΟΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΣ

Eξαφανίζουν την κοινόχρηστη υπόσταση
της παραλίας και της θάλασσας  Σελίδα 22

κοσμοπλημμύρα
στο Divani
Σελίδα 24
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ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Συνέχεια από τη σελ.1

Για την ίδια δυναμική γυναίκα και τους συνεργάτες της,

με πρώτον Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής τον Δή-

μαρχο Σαρωνικού Πέτρο Φιλίππου, αρχίζουμε και ψη-

φίζουμε με τη Ρένα Δούρου”. Αυτά, περιληπτικά

έλεγα, που συμπυκνώνουν την προσωπική, ταπεινή

μου γνώμη. 

Στις Δημοτικές, τι ψηφίζουμε;

Στις δημοτικές εκλογές, επειδή υπεισέρχονται πολ-

λοί παράγοντες, προσωπικότητας υποψηφίων, προ-

σωπικές εκτιμήσεις, δράσεις και παραλείψεις,

προσωπικοί δεσμοί κλπ, δεν μπορώ το ίδιο απερί-

φραστα να εκφράσω την προσωπική μου γνώμη.

Δεν μπορώ να προτείνω και να τεκμηριώσω ποιόν

πρέπει να ψηφίσουμε.

Μπορώ όμως με παρρησία να πως τι ΔΕΝ πρέπει να

ψηφίσουμε. 

― Δεν πρέπει να ψηφίσουμε ανθρώπους διαπλεκό-

μενους με τοπικά και υπερτοπικά συμφέροντα. 

― Δεν πρέπει να ψηφίσουμε ανθρώπους που προτά-

σουν το προσωπικό συμφέρον ή το συμφέρον του συ-

ναφιού τους, αντί για το δημόσιο (δημοτικό)

Συμφέρον. 

― Δεν πρέπει να ψηφίσουμε ανθρώπους που με τη

δράση τους ή της απραξία τους έβλαψαν το δημοτικό

συμφέρον. 

― Απόντες ή πειθαρχημένα φερέφωνα. Μεροληπτι-

κούς αυταρχικούς, αντιδημοκρατικούς.

― Δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να στηρίξουμε

και να ψηφίσουμε κομματικούς κομισάριους των κυ-

βερνητικών κομμάτων των μνημονίων, της πτωχοποί-

ησης και της ληστρικής φορομπυχτικής πολιτικής, της

ανεργίας και των απολύσεων.          

Και ποιοί είναι αυτοί σ’ όλους τους Δήμους είναι γνω-

στό, όσο κι αν φοράνε την προσωπίδα του “ανεξάρ-

τητου”. Τους προδίδουν οι αδιατάρακτες κομματικές

τους σχέσεις και θέσεις ιδεολογικές, που εκφράζουν

ακόμη και στις αποφάσεις των δημοτικών Συμβου-

λίων.

Οι συμβατές και συμβιβαστικές θέσεις τους πάνω

στην εκποίηση - ξεπούλημε της δημόσιας (κοινωνι-

κής) περιουσίας και λειτουργίας, με τρανταχτά πα-

ραδείγματα τις παραλίες του Αστέρα της

Βουλιαγμένης*. Το αεροδρόμιο Ελληνικού, τα σκου-

πίδια. 

Τις κομματικές τους σχέσεις και εξαρτήσεις, καθώς

και τις ιδιοτελείς προσδοκίες που τις προδίδουν

ακόμη και οι παρουσίες σημαδιακών κυβερνητικών εκ-

προσώπων.

Αυτά αρκούν για τις επιλογές σας - εθνικές ή αρνητι-

κές - και πάντα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, που

όταν είναι αρνητική, εύχομαι να διαψευστεί. 

Όμως, ποιούς να ψηφίσουμε;

Κι επειδή στην άρνηση πρέπει να αντιτείνω και θέση,

θεωρώ επιβεβλημένο, για τον κάθε υπεύθυνο ψηφο-

φόρο, να επιλεγούν οι ικανότεροι και πλέον αδιά-

βλητοι. Οι αγωνιστές στη ζωή και στην κοινωνία. Οι

παρόντες στους κοινωνικούς αγώνες. 

Οι νέεοι, οι μορφωμένοι - στη ζωή και στο σχολείο -

οι δυναμικοί. Τους γνωρίσατε είτε από προσωπική

επαφή, είτε από τα φυλλάδιά τους και τις δημοσιεύ-

σεις. Τους είδατε κατά προσωπο και το πρόσωπο με-

τράει!

―――――
Για παράδειγμα, ιδού οι θέσεις υποψηφίου Δημάρχου

(Β.Β.Β. Γρηγ. Κωνσταντέλλου) σε συνέντευξή του: 

1. Για τον Αστέρα Βουλιαγμένης που είναι “εθνικού ενδια-

φέροντος κόσμημα”, ο υποψήφιος Δήμαρχος “νομίζει” ότι

«η λύση που τελικά δρομολογήθηκε, δεν φαίνεται ασύμ-
βατη με την προστασία της περιοχής και δεν δημιουργεί
ανησυχία για περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής...»
και είναι βέβαιος ότι «χάθηκε μια πρώτης τάξης ευκαιρία, ο

Δήμαρχος (ΒΒΒ) από γραφικός κομπάρσος που φωνασκεί
ασκόπως στα κάγκελα να γίνει μέρος της όποιας λύσης, με
σειρά οφελημάτων(!) που θα μπορούσαν να είχαν εξασφα-
λιστεί...» (με παραπέμπει στο γνωστό “θεώρημα” περί βια-

σμού, που συνιστά στη βιαζόμενη να το ...απολαύσει).

2. Οσο για το ξεπούλημα του Ελληνικού με 147(!) ευρώ το

τ.μ., στη Lamda Development - συμφερόντων Λάτση - ο

υποψήφιος δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος,  λέει στη συ-

νέντευξή του στη “Βούλα κι ο κόσμος της” (φ. 89/15.4.14,

σελ. 14-15) ότι «η περίπτωση του “Ελληνικού” δεν μας
αφορά άμεσα. (κάποιος πρέπει να τον διδάξει κάτι για τον

ζωτικό χώρο). Απεναντίας θεωρεί “ότι θα ευνοήσει το περι-
βαλλοντικό status της πόλης μας” κλπ. καλά κι ωραία, σύμ-

φωνα πάντα με τις απόψεις Σαμαρά, Στουρνάρα,

Χατζιδάκη.

Τί ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές

Ανοιχτή επιστολή του Δημήτρη
Κιούκη, Σελ. 6

Μια απλωμένη καρδιά στα 3Β
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 8

Να συμμετέχετε με την ψήφο
σας Κατερίνα Βαμβακούση Σελ. 9

Αέρας επιτυχία στη “Δημοτική
Βούληση” Σελ. 16

Παραλίες, το νέο θύμα των μνημο-
νίων, Θάνος Ματόπουλος Σελ. 23 

Το Γ.Π.Σ. Βάρης ολοκληρώνεται

μέσα στο 2014 Σελ. 27 

Το Ε.ΠΑ.Μ. καταλύτης  Σελ. 23 

Πρωταθλήτριες Ελλάδος οι κορα-

σίδες του Αρη Βούλας  Σελ. 32

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

“ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕ1 Καραούζι – ΠΕ8 Παπαχωράφι, ΠΕ9 Μάριζα

& ΠΕ13 Νέα Παλλήνη”                            Σελ. 26

ΣημείωσηΣημείωση: Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για

τη νίκη των συμβασιούχων εργαζομένων στο Δήμο

Μαρκοπούλου που αθωώθηκαν μετά από μήνες τα-

λαιπωρίας. Το Σωματείο τους  αποτελείται από τους

συμβασιούχους και μόνο και όχι από το Σωματείο

Συμβασιούχων με ορισμένου χρόνου εργασία.

Ομιλίες υποψηφίων στα 3Β

Δημοσθένης Δόγκας: Κυριακή 11/5, ώρα 8μ.μ. στο εκλο-

γικό κέντρο Βούλας.

Τετάρτη 14/5, ωρα 8μ.μ. στη Βάρη (πλατεία Δήμα)

Παρασκευή 16/5 8μ.μ. στη κεντρική πλατεία Βουλιαγμέ-

νης.

Δημήτρης Δαβάκης: Τρίτη 13/5 στις 8μ.μ. στην Βάρκιζα 

Τετάρτη 14/5, 8μ.μ. στη Βούλα (πάρκινγ πλατείας).

ΡΙ.ΚΙ.Π. Τρίτη 13,5 πλατεία Βούλας

Παρασκευή 16/5, 8μ.μ., παραλία Βάρκιζας.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: Σάββατο 10/5, 8μ.μ. στην πλα-

τεία Νυμφών, Βουλιαγμένη

Δευτέρα 11/5, 8μ.μ.πλατεία Αλσους, Πανόραμα Βούλας.

Σπύρος Πανάς: Τετάρτη 14/5, 8μ.μ. πλατεία Νυμφών, Βου-

λιαγμένη

Πέμπτη 15/5, 8μ.μ. παραλία Βάρκιζας

Παρασκευή 16/5, 8μ.μ. πλατεία Βούλας (πάρκινγκ)



Ο Μιχάλης Στεφανίδης έχει σπουδάσει Business Studies, με ειδικότητα στο
marketing, στο πανεπιστήμιο του East London, στο Λονδίνο. Είναι παντρεμένος 
με την Ηλέκτρα Κ. Βενετσάνου – αρχισυντάκτρια της εφημερίδας ΕΒΔΟΜΗ –
στην οποία και αρθρογραφεί κι ο ίδιος. Εργάζεται 18 χρόνια, ως στέλεχος στον
τραπεζικό και ευρύτερο χρηματο-οικονομικό τομέα και σε εμπορικές εται-
ρίες. Έχει εργαστεί στο Λονδίνο, στην California των Ηνωμένων Πολιτειών και
στην Ελλάδα. Τα τελευταία  χρόνια εργάζεται στον κλάδο των φωτο-
βολταϊκών ως Εμπορικός διευθυντής. 

Επιδιώξεις & στόχοι

Προτεραιότητά μου είναι η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση στα
προβλήματα των συνδημοτών μου. Λόγω της προσωπικής μου ενασχό-
λησης με τον αθλητισμό και τα σπορ στη φύση – ιστιοπλοΐα, kite surfing,
πεζοπορία – έχω αποκτήσει μεγάλη ευαισθησία για το περιβάλλον.
Συνεπώς θα εργαστώ για την φροντίδα, την διατήρηση του χαρακτήρα

της πόλης μας και την ανάδειξη του περιβάλλοντος και του φυσικού κάλλους
της περιοχής μας. 

Θα συμβάλλω, με κάθε τρόπο στη γαλάζια ανάπτυξη η οποία περιλαμβάνει την
προστασία και τον καθαρισμό των παραλιών, αλλά και

του βυθού. 
Την διατήρηση του
παραλιακού μετώπου
ανοιχτού για τους δη-
μότες, αλλά και για
τους επισκέπτες. 

P Για εντιμότητα και Διαφάνεια
P Ανανέωση ΤΩΡΑ 
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Επίκαιρα θέματα περιβάλλον-

τος, μέσα από την αντισυμβα-

τική ματιά 12 σημαντικών

Eλλήνων και ξένων σκηνοθε-

τών!

Την Τετάρτη, 7 Μαΐου στις

18:00, άνοιξε για 11η συνεχή

χρονιά η αυλαία του Πανορά-

ματος Οικολογικών Ταινιών με

τίτλο "Παράθυρα στον Πλα-

νήτη" που διοργανώνει η

ΕΛΛΕΤ. Μια σειρά προβολών

που γεννήθηκε από την ανάγκη

να ενημερωθούμε βλέποντας

τα προβλήματα του πλανήτη με

τα μάτια σημαντικών σκηνοθε-

τών και δίνει μια μοναδική ευ-

καιρία στο αθηναϊκό κοινό να

παρακολουθήσει ελληνικές και

ξένες παραγωγές που πραγμα-

τεύονται θέματα περιβάλλον-

τος- επίκαιρα όσο ποτέ- που

αφορούν όλους μας.

To 11ο Πανόραμα Οικολογικών

Ταινιών πραγματοποιείται με

την ευγενική υποστήριξη της

Πρεσβείας της Νορβηγίας, του

Νορβηγικού Ινστιτούτου στην

Αθήνα και του Νορβηγικού Ιν-

στιτούτου Κινηματογράφου και

σε συνεργασία με το ΝΕΑΝΙΚΟ

ΠΛΑΝΟ.  

Οι προβολές των ταινιών, θα

πραγματοποιηθούν Τετάρτη  14

Μαΐου από τις 18:00-23:30

(στο ισόγειο του κτηρίου της

ΕΛΛΕΤ, οδός Τριπόδων 28

στην Πλάκα), περιλαμβάνουν

παραγωγές από την Ελλάδα,

τη Βρετανία, τη Γερμανία, τις

Η.Π.Α., τη Νορβηγία και την

Ολλανδία.

Τις ημέρες προβολών, έχουν

προγραμματιστεί ειδικές θεμα-

τικές συζητήσεις και παρουσιά-

σεις.

Τετάρτη, 14 Μαΐου, 18:00

Εργαστήρι Αιώνων, 2011
Βαγγέλης Ευθυμίου / Ελλάδα, 48΄

Ο Αντώνης ξεκινά την κατασκευή

της νέας ξύλινης βάρκας. Είναι

από τους τελευταίους που γνω-

ρίζουν αυτή την τέχνη. Ζει από

το ψάρεμα στις λίμνες της Πρέ-

σπας, όπου η Εταιρεία Προστα-

σίας Πρεσπών μελετά τα ψάρια

εδώ και πολλά χρόνια. Η ταινία

θέτει ερωτήματα για το μέλλον

αυτού του τόπου.

18:50 In Transition*, 2013

Emma Goude / Βρετανία, 67΄
Μια πορεία σε μέρη που εφαρμό-

ζεται το κίνημα της "μετάβασης"

από την κοινωνική οργάνωση

υψηλής ενεργειακής κατανάλω-

σης σε άλλη, χαμηλής ενεργει-

ακής κατανάλωσης, με στόχο

την ανάπτυξη της αντοχής των

τοπικών κοινωνιών στις προκλή-

σεις της κλιματικής αλλαγής.

Συζήτηση: με την Β. Κανελλο-

πούλου, Παραγωγό / Συγγραφέα

και την ομάδα "In Transition" στην

Ελλάδα.

ΘΕΜΑ: Κοινωνική Οργάνωση Χα-

μηλής Ενεργειακής Κατανάλω-

σης  

20:30 Elemental*, 2013

Gayatri Roshan, Emmanuel

Vaughan Lee / Η.Π.Α., 93΄
Η ιστορία τριών ανθρώπων που έρ-

χονται κοντά για να αντιμετωπί-

σουν μερικά από τα πιο πιεστικά

οικολογικά ζητήματα του καιρού

μας: Ο Ρ. Σινγκ, Ινδός κρατικός

αξιωματούχος, παλεύει να αφυπνί-

σει την κοινή γνώμη για τη σωτηρία

του ποταμού Γάγγη. Στον Β. Κα-

ναδά η Ε. Ντέρεντζερ δίνει μάχη

ενάντια στην βιομηχανική εκμετάλ-

λευση ενός τεράστιου κοιτάσματος

πετρελαίου με έναν προτεινόμενο

αγωγό που θα καταστρέψει τις κοι-

νότητες των ιθαγενών και στην Αυ-

στραλία ο εφευρέτης Τ. Χάρμαν

αναζητά επενδυτές για μια επανα-

στατική συσκευή που πιστεύει πως

θα ανασχέσει το φαινόμενο του

θερμοκηπίου.

22:05 The Bill, 2010

Peter Wedel / Γερμανία, 4΄

Μια παρέα Γερμανών συζητά

για τον τρόπο ζωής τους αλλά

στο τέλος βλέπουμε ότι το λο-

γαριασμό τον πληρώνουν οι

άλλοι. Μια αναφορά στα δεινά

του Νότου λόγω της κλιματικής

Αλλαγής που οφείλεται στο

δυτικό τρόπο ζωής.

22:10

Meat The Truth*, 2008

Nicolaas G. Pierson Founda-

tion / Ολλανδία, 70΄

Σε μια εποχή κλιματικής αλλα-

γής συνήθως αποσιωπούμε μια

από τις βασικές αιτίες, την σύγ-

χρονη εντατική κτηνοτροφία η

οποία  παράγει περισσότερα

αέρια θερμοκηπίου από τον

τομέα των μεταφορών. Όλα τα

αεροπλάνα, τα τρένα, τα αυτο-

κίνητα και τα πλοία μαζί, φέ-

ρουν μικρότερη ευθύνη για το

κλίμα από την υπερβολική κρε-

οφαγία που χαρακτηρίζει την

εποχή  μας. 

11ο Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών!

Ξενοδοχείο Grand Budapest
The Grand Budapest Hotel

Το  Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

παρουσιάζει το έργο «Ξενοδοχείο Grand Budapest» με 15

κορυφαίους ηθοποιούς που προβάλλεται στο Δημοτικό Κι-

νηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις», την εβδομάδα, 8 –

14 Μαϊου. Προβολές: 19.15 και 21.15

Σκηνοθεσία: Ουές Άντερσον Μεγάλο Βραβείο της Επιτρο-

πής του Φεστιβάλ Βερολίνου 2014 (Αργυρή Άρκτος)
Η μεγαλοπρεπής κωμωδία του αγαπημένου Αμερικανού σκηνο-

θέτη, αφηγείται τις περιπέτειες του Γκούσταβ Χ, ενός θρυλικού θυ-

ρωρού, ο οποίος, ανάμεσα στους πολέμους, εργάζεται σε ένα

διάσημο ευρωπαϊκό ξενοδοχείο, μαζί με τον Ζίρο Μουσταφά, έναν

αφοσιωμένο νεαρό, που δουλεύει στο λόμπι και καταφέρνει να

γίνει ο πιο πιστός του φίλος.

Η κωμική περιπέτεια περιλαμβάνει την κλοπή και την ανάκτηση

ενός ανεκτίμητου αναγεννησιακού έργου τέχνης και ένα απί-

στευτο μπλέξιμο, πάνω από μια αμύθητη οικογενειακή περιουσία –

όλα αυτά στο υπόβαθρο μιας ηπείρου, όπου όλα αλλάζουν ξαφ-

νικά και δραματικά.

Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»  Γιαννάκη 5,

Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

Αναβίωση του παραδοσιακού

Μαρκοπουλιώτικου Γάμου 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου προσκαλεί, στην θεατρική - χορευ-

τική παράσταση που θα πραγματοποιήσει ο Χορευτικός –

Λαογραφικός Όμιλος Μαρκοπούλου & Πόρτο Ράφτη «Μυρ-

ρινούς», με θέμα την αναβίωση του παραδοσιακού Μαρκο-

πουλιώτικου Γάμου, την Κυριακή, 11 Μαΐου και ώρα 10:30

το πρωί, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτεμις».

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση αφηγηματι-

κού χαρακτήρα, συνοδευόμενη από δρώμενα και χορευ-

τικά, μέσα από την οποία θα ζήσουν από κοντά τον γνήσιο

Μαρκοπουλιώτικο Γάμο, ο οποίος κρατούσε έντεκα  ολό-

κληρες ημέρες! Μέσα από την παράσταση, θα φανεί ακόμα

η γυναικοκρατία της τότε εποχής, αποκαλύπτοντας στον

θεατή ήθη και έθιμα του πρόσφατου παρελθόντος, που οι

νέες γενιές αγνοούν.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Θα πραγματοποιηθεί συλλογή συσκευασμένων τροφίμων μα-

κράς διαρκείας, όπως ζυμαρικά, γάλα εβαπορέ, όσπρια, κλπ,

για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαρκοπούλου.

Το πλέξιμο με βελονάκι σας

δίνει τη δυνατότητα να μορ-

φοποιείτε το νήμα ή το

υλικό που πλέκετε (σπάγγο,

δέρμα, σύρμα) με μία μόνο

θηλιά κι ένα μικρό βελονάκι.

Δεν υπάρχει περιορισμός

στο μέγεθος του πλεχτού.

Μπορείτε να πλέξετε από

μια κουκίδα μέχρι χιλιόμε-

τρα πλεχτού, με μία μόνο

θηλιά!!!

Μάθετε πώς να φτιάξετε

μοντέρνα πλεχτά, αντικεί-

μενα χρηστικά ή διακοσμη-

τικά, κοσμήματα, αξεσουάρ,

τσάντες, χαλιά, φωτιστικά

και άλλα πολλά!

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο,

σε 8 δίωρα μαθήματα πλεξί-

ματος με βελονάκι θα έχετε

τη δυνατότητα να μάθετε:

Στα πρώτα 4 δίωρα:

Βασικές πλέξεις: Γαϊτανάκι,

ποδαράκι, 2πλό ποδαράκι,

3πλό ποδαράκι, κλπ. 

Περίπλοκες πλέξεις: 

Εναλλακτικά υλικά (χάν-

τρες, σπάγκος, δέρμα,

σύρμα κ.ά.)

Έναρξη  : Τετάρτη 14 Mαϊου

2014 για 4 Τετάρτες 

Ώρες      : 16:30-18:30

Διάρκεια : 8 ώρες (4 δίωρες

συναντήσεις) 

Κόστος συμμετοχής: 50 € 

Νότιος Χώρος Τέχνης &

Δράσης

Λεωφ. Βασ. Παύλου 108

Βούλα Τ.2130251001

Πλέξιμο με βελονάκι!

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 

Την Κυριακή 18 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων, όπου

η είσοδος είναι δωρεάν, η “Εναλλακτική Δράση” οργανώ-

νει ξενάγηση στην Αρχαία Αγορά, .       

Η ξενάγηση θα διαρκέσει περίπου τρείς  ώρες και είναι δω-

ρεάν 

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι την ημέρα αυτή η είσοδος

στους αρχαιολογικούς χώρους είναι ελεύθερη (Εινα η

Ημέρα των Μουσείων)

Συνάντηση 10.30 πμ στο σταθμό Μετρό Μοναστηράκι

Δηλώσεις συμμετοχής Μιμίκα Θεοδωρίδου 6982209948

Ανοιχτή εκδήλωση 

για τις ευρωεκλογές

Η Οργάνωση Μελών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

του ΣΥΡΙΖΑ, διοργανώνει ανοιχτή / δημόσια εκδή-

λωση για τις ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ το ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΗ,

και ώρα 7:00 μμ, στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΚΙΖΑΣ (Παρα-

λιακή Λεωφόρος Βάρκιζας).

Ομιλητές είναι οι:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ και ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΤΑ-

ΛΗΣ, υποψήφιοι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.
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Κύριε Καραγεώργο, φέρεις ένα βαρύ
όνομα που έχει προσφέρει στην τοπική
κοινωνία. Θα ήθελες να μας μιλήσεις λίγο
γι’ αυτό;

Ντίνος Καραγεώργος: Πράγματι το όνομα

μου συνδέεται άμεσα με τον αναμορφωτή

του Δήμου Βουλιαγμένης, τον Πατρίκιο

Καραγεώργο.

Στην ζωή μου είχα την τύχη να έχω δίπλα

μου δυο ξεχωριστούς όσο και σπάνιους

δασκάλους. Ο ένας ήταν ο πατέρας μου,

Γεώργιος Καραγεώργος, που μου έμαθε

από μικρό παιδί πρώτα από όλα να είμαι

άνθρωπος, να κοιτάω τους ανθρώπους στα

μάτια και να τους μιλάω πάντα με την

γλώσσα της αλήθειας, ακόμα και αν αυτό

κάποιες φορές δεν ήταν ευχάριστο. Μου

έμαθε ότι στην ζωή πρέπει να είμαι χρήσι-

μος και όχι απαραίτητα αρεστός.

Ο άλλος ήταν και είναι ο πιο πετυχημένος

κοινοτάρχης και δήμαρχος, ο θείος μου,

Πατρίκιος Καραγεώργος, που από την

στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ με τα

κοινά το 2002, στάθηκε δίπλα μου, με συμ-

βούλεψε για όλα τα σοβαρά θέματα του

τόπου μας, μου έμαθε ότι για να πετύχεις

κάτι πρέπει πρώτα να παλέψεις πολύ και

να μην απογοητεύεσαι όταν συναντάς δυ-

σκολίες.

Αυτός ο άνθρωπος μου έμαθε πως μπορείς

να δημιουργήσεις έναν υπέροχο δήμο, με

όλες του τις υποδομές από το τίποτα,

αρκεί και μόνο να το θέλεις πολύ και να

επιμείνεις.

Στις προηγούμενες εκλογές κατέβηκες με
τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα, τώρα τι άλ-
λαξε;

Με την ένωση των τριών δήμων μας και μη

γνωρίζοντας καλά κανέναν άλλον υποψή-

φιο, αποφάσισα το 2010 να δεχτώ την τι-

μητική πρόταση του Γρηγόρη Κασιδόκωστα

και να κατέβω μαζί του στις εκλογές, ξε-

καθαρίζοντάς του όμως από την αρχή, ότι

η συνεργασία μας αυτή δεν σημαίνει ότι

δεν υπάρχουν και τεράστιες διαφορές με-

ταξύ μας.

Διαφορές που ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας

αποδέχτηκε και συνεργάστηκε μαζί μου,

διαφορές που ο κύριος Πανάς όχι μόνο δεν

αποδέχτηκε, αλλά κινήθηκε εναντίον μου

προσπαθώντας να με εκθέσει, καταφεύ-

γοντας πολλές φορές σε μεθόδους που

όχι μόνο δεν τον τιμούν σαν δήμαρχο,

αλλά αντιθέτως τον κάνουν και πολύ μικρό

σαν άνθρωπο.

Εκεί γνώρισα καλύτερα τον Γρηγόρη Κων-

σταντέλλο, που από τα πρώτα συμβούλια

μου έδειξε πόσο με υπολογίζει σαν άν-

θρωπο κυρίως, σεβάστηκε τις απόψεις μου

και καταλάβαμε σύντομα και οι δυο, ότι

αυτά που μας ενώνουν είναι απείρως πε-

ρισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Πι-

στέψτε με ότι ακόμα και στις διαφωνίες

μας, πάντα με συζήτηση μεταξύ μας, βρί-

σκουμε έναν κοινό τόπο.

Θυμάμαι ότι είχες προτείνει στο Δημοτικό
Συμβούλιο τη μείωση τελών στη Βουλιαγ-
μένη. Γιατί ζήτησες μείωση ειδικά για την
Βουλιαγμένη;

Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας αυτή

γιατί ο κόσμος πρέπει επιτέλους να μάθει

την αλήθεια.

Στη Βουλιαγμένη εδώ και πάρα πολλά χρό-

νια τα καταστήματα που ανήκουν στο

Δήμο, πλήρωναν ένα παράλογο ειδικό

τέλος 3% επί του τζίρου, σε αντίθεση με

τα υπόλοιπα καταστήματα ακόμα και της

ίδιας δημοτικής ενότητας Βουλιαγμένης.

Ένα τέλος που εκτός από παράλογο δεν

εντάσσεται  στους κανόνες της ίσης μετα-

χείρισης προς όλους.

Θεωρώ λογικό λοιπόν να το ξαναπροσπα-

θήσω, θυμάστε ότι το πολεμούσα και πα-

λιότερα στον πρώην δήμο Βουλιαγμένης,

αλλά χωρίς αποτέλεσμα, και ευχαριστώ

όλους τους συμβούλους, ακόμα και αυτούς

που το είχαν επιβάλει τότε, που τώρα αγ-

κάλιασαν την προσπάθειά μου αυτή και με

την ψήφο των περισσοτέρων, καταργή-

θηκε.

Εδώ θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω

ότι δεν είναι το μόνο που έκανα σε αυτή

την θητεία μου. Θα σας θυμίσω την μείωση

των δημοτικών τελών και για τους κατοί-

κους της Βουλιαγμένης, πρόταση που

έφερα στην οικονομική επιτροπή και με τη

βοήθεια του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου,

αλλά και των υπολοίπων μελών της επι-

τροπής, περάσαμε.

Μείωση που έπρεπε να γίνει μιας και τα

σκουπίδια δεν έχουν αντικειμενική αξία και

άρα δεν μπορεί οι κάτοικοι της Βουλιαγμέ-

νης να πληρώνουν παραπάνω από τις

άλλες δυο ενότητες.

Πώς πιστεύετε ότι ψηφίζει ο κόσμος ή
πως θα θέλατε να ψηφίζει;

Κοιτάχτε να δείτε, οι εποχές έχουν αλλά-

ξει και ο κόσμος είναι πλέον πιο προσεχτι-

κός και πιο επιλεκτικός.

Πιστεύω ότι η εποχή που ο κόσμος ψήφιζε

κάποιον επειδή απλά τον γνώριζε ή επειδή

κάτι είχε να περιμένει μετά, έχει περάσει.

Πιστεύω λοιπόν ότι ο κόσμος αυτή τη φορά

θα ψηφίσει με γνώμονα την ηθική του κάθε

υποψηφίου, την εντιμότητα αυτού και την

εργατικότητά του.

Ο κόσμος δεν θέλει επαγγελματίες πολιτι-

κούς, αλλά ανθρώπους που θέλουν και

μπορούν να πάνε τον δήμο μας ακόμα πιο

πέρα, χωρίς εξαρτήσεις.

Ποια είναι τα προβλήματα του Δήμου που
θεωρείτε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν
άμεσα;

Αυτή η ερώτηση αν θέλατε να σας απαν-

τήσω αναλυτικά, θα έπρεπε να γεμίσετε

όλη την εφημερίδα. Θα προσπαθήσω λοι-

πόν να σας αναφέρω τα σημαντικότερα και

αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετω-

πιστούν άμεσα.

― Δεν μπορεί ένας παραλιακός δήμος σε

κάθε βροχή να γίνεται λίμνη. Η έλλειψη

αγωγών ομβρίων  και η κακή συντήρησή

των υπαρχόντων είναι κάτι παραπάνω από

εμφανείς.

― Η καθαριότητα θα μου επιτρέψετε να

σας πω ότι είναι σχεδόν ανύπαρκτη, όχι

μόνο λόγω έλλειψης προσωπικού, αλλά

και γιατί η πλειοψηφία των οχημάτων μας

είναι χαλασμένα και καμμιά προσπάθεια

δεν έχει γίνει για την επισκευή τους.

― Οι διαβάσεις ΑμΕΑ είναι από ελάχιστες

έως ανύπαρκτες και αυτές που υπάρχουν

μόνο διαβάσεις δεν μπορείς να τις πεις.

― Τα πεζοδρόμιά μας, όπου υπάρχουν,

είναι σε πολλά σημεία παγίδες θανάτου

για κάθε περαστικό. 

― Το αιώνιο πρόβλημα των εκτός σχεδίου

περιοχών, που κρατούν σε ομηρία δεκάδες

συνδημότες μας και πρέπει επιτέλους να

βρεθεί μια λύση.

― Η σχολική στέγαση των παιδιών μας.

Δεν μπορεί, το 2014, να έχουμε ακόμα

κοντέινερ για τάξεις, μικρά παιδιά σε τρα-

πεζαρίες, και να μιλάμε για σύλλογο διεκ-

δίκησης του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου

Βούλας αντί να μιλάμε για σύλλογο 3ου

Γυμνασίου – Λυκείου Βούλας.

Τελειώνοντας θα ήθελα να θίξω το θέμα

των παραλιών μας, που κατά την γνώμη

μου πρέπει όλοι μαζί να κοιτάξουμε να

προστατεύσουμε και να τις αποδώσουμε

στους δημότες μας ελεύθερες και καθα-

ρές για όλους.

Κύριε Καραγιώργο σας ευχαριστώ και σας
εύχομαι καλή επιτυχία.
Κι εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το κάλε-

σμά σας, σε αυτή την συνέντευξη. Με τι-

μάτε που μου δώσατε την ευκαιρία να

απευθυνθώ στους δημότες μας λίγο πριν

τις εκλογές.  

ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
κοιτώντας τους ανθρώπους στα μάτια
Μια, από καρδιάς, συνέντευξη στην Αννα Βενετσάνου

O Ντίνος Καραγεώργος, μιλάει από καρδιάς για τη Βουλιαγμένη και τον

καλλικρατικό Δήμο Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη. 

Για τη δράση του μέσα από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, για τις

προτάσεις του που έγιναν αποδεκτές, για τα προβλήματα που συνεχίζουν

να ταλανίζουν το Δήμο, αλλά και τους προβληματισμούς του. 

Για το πώς ψηφίζει ο πολίτης και για το πώς έπρεπε να ψηφίζει.
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Αγαπητοί συμπολίτες

της Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Οι δημοτικές εκλογές του Μαΐου βρίσκουν τη χώρα

μας στη δίνη μιας πολύπλευρης κρίσης. Κρίσης οικο-

νομικής, κοινωνικής, ανθρωπιστικής αλλά και κρίσης

του πολιτικού μας συστήματος συνολικά.

Η τοπική αυτοδιοίκηση μέσα σε αυτό το περιβάλλον

με τη δραματική μείωση των πόρων, την μείωση των

εργαζομένων, την κατάργηση της Δημοτικής αστυ-

νομίας αλλά και της εμβαλωματικής εφαρμογής του

«Καλλικράτη», έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα αρ-

νητικό περιβάλλον λειτουργίας των Δήμων. Η δια-

φαινόμενη και εξαγγελθείσα  αλλαγή στον εκλογικό

νόμο που θα προωθούσε την αξιοκρατία στην εκλογή

Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων  καθώς και την

συναινετική λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων,

τελικά δεν υλοποιήθηκε.

Στο Δήμο μας, η εφαρμογή του Καλλικράτη, με την

ενοποίηση των τριών πρώην Δήμων λίγο πριν τις

εκλογές και με ήδη διαμορφωμένους συνδυασμούς

και στους τρείς Δήμους, οδήγησε στην πολυδιά-

σπαση και τον παροπλισμό καταξιωμένων στελεχών.

Παράλληλα  αρκετοί νεόκοποι παράγοντες, αλλά και

κάποιοι υπερώριμοι, που παρέμεναν άστεγοι, ωφελή-

θηκαν με την προσχώρησή τους στον συνδυασμό του

Γρηγόρη Κασιδόκωστα, η αίγλη του οποίου αποτε-

λούσε εγγύηση για την εκλογή τους.

κάποιοι θέλησαν να 

ανταλλάξουν την ψήφο τους...

Δυστυχώς η περιπέτεια της υγείας του Γρηγόρη Κα-

σιδόκωστα, η παραίτησή του και η αναζωπύρωση

κρυμμένων και άμετρων φιλοδοξιών κάποιων, οδήγη-

σαν στην διάλυση της Δημοτικής πλειοψηφίας. Πα-

ράλληλα κάποιοι θέλησαν να ανταλλάξουν την ψήφο

τους για την εκλογή του Σπύρου Πανά με θέσεις στη

διοίκηση, αλλά και άλλα οφέλη και όταν αυτό δεν

έγινε εφικτό στράφηκαν όχι μόνο κατά του Δημάρ-

χου αλλά και κατά του ίδιου του Δήμου μπλοκάρον-

τας κρίσιμες αποφάσεις, αλλά και δημιουργώντας

πρωτόγνωρες για το Δήμο μας  καταστάσεις.

Στα τριάντα χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά,

ποτέ δεν αισθάνθηκα  τέτοια αποστροφή παρακο-

λουθώντας τη διεξαγωγή των Δημοτικών συμβου-

λίων. Ενα απαράδεκτο σκηνικό, με δημοτικούς

συμβούλους να συμπλέκονται, να βρίζονται, να κα-

ταψηφίζουν κονδύλια για τον εξωραϊσμό της πόλης,

την ρύθμιση δανείων για την εξοικονόμηση πόρων

ανέγερσης του Γ΄ Γυμνασίου –Λυκείου Βούλας, την

έξωση του 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας και την στέγασή

του σε ακατάλληλους χώρους και τόσα άλλα  που κα-

θημερινά συμβαίνουν και μας απογοητεύουν. 

Μέσα σε αυτό το ζοφερό σκηνικό ο Δήμαρχος Σπύ-

ρος Πανάς έδωσε τη μάχη για την επίλυση των προ-

βλημάτων της πόλης επιδεικνύοντας αξιόλογες

ικανότητες και επιτυγχάνοντας  σημαντικό έργο. Δεν

υπέκυψε σε εκβιασμούς, δεν είπε ναι σε όλους και

όλα, μεθοδικά εργάστηκε για τη δημιουργία μιας πα-

ράταξης με συνοχή, ήθος, εμπειρία και προοπτική

νίκης. Εκτιμώντας όλα αυτά αποφάσισα να αναθεω-

ρήσω την αρχική μου απόφαση να υπηρετήσω τον

Δήμο από τη θέση του υποψήφιου Περιφερειακού

συμβούλου (πρόταση που μου έγινε από τρείς περι-

φερειακούς συνδυασμούς) και να συμπαραταχθώ με

την Ανεξάρτητη Κίνηση και τον Σπύρο Πανά και να

βοηθήσω συνεισφέροντας με κύρος και εμπειρία

στην υλοποίηση του οράματος να κάνουμε το Δήμο

μας πρότυπη πόλη, ανθρώπινη, φιλική στο πολίτη και

με ποιότητα ζωής.

Σέβομαι απόλυτα  τις προσπάθειες  όλων των υπο-

ψηφίων όποια και αν είναι η αφετηρία των επιδιώξεών

τους. Όμως δεν είναι η ώρα για κομματικές κινήσεις,

για μικρομεσαία εγχειρήματα προσωρινής δημοσιό-

τητας, ή τέλος συσπειρώσεις ετερόκλητων στοιχείων,

παπαγάλων της πλατείας και του πενταγράμμου, αν-

θρώπων που επενδύουν με την ενασχόλησή τους στα

κοινά κάθε μορφής ιδιοτέλειες, εμπάθειες και ψυχώ-

σεις.

Φίλες και φίλοι

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓ-

ΜΕΝΗΣ και ο Σπύρος Πανάς έχουν ξεκάθαρους στό-

χους και όραμα. Συστρατευτείται μαζί μας και δώστε

μας την ευκαιρία να εργαστούμε ΜΑΖΙ, τα επόμενα

πέντε χρόνια, για το Δήμο που ονειρευόμαστε για

εμάς και τα παιδία μας.

Φιλικά

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΚΗΣ

Ανοιχτή Επιστολή 
του Δημήτρη Κιούκη
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Στηρίζω Πανά

Ο Σπύρος Πανάς, μπορεί να ανήκει σε κάποιον πολιτικό

χώρο, εμένα αυτό με αφήνει τελείως αδιάφορο. Με όλους

τους πολιτικούς χώρους έχει υποχρέωση, και αυτό κάνει,

να ζητά, να απαιτεί, να διεκδικεί, να μάχεται για το καλύ-

τερο της πόλης. Δεν είναι σκέτη η Βούλα τώρα. Τώρα η πε-

ριοχή μας είναι ένα δαχτυλίδι, που πρέπει να μπούν 3

διαμάντια. Η Βούλα, το διαμάντι της Βούλας, της Βουλιαγ-

μένης και της Βάρης - Βάρκιζας. Είναι ο καλύτερος, ο ωραι-

ότερος και χωροταξικά και πολεοδομικά, Δήμος στην

Ελλάδα. 

Ο Πανάς δεν ήταν δήμαρχος τα προηγούμενα χρόνια. Ηταν

Δήμαρχος σε μια περίοδο κρίσεως που κατάφερε μέσα σε

2,5 χρόνια να κάνει ένα έργο που κάποιοι δημοσιογράφοι

από εδώ έλεγαν για μένα “ο δήμαρχος των έργων” και τώρα

βλέπω ότι κάποιες εφημερίδες γράφουν πάλι ο Δήμαρχος

των έργων για τον Πανά. 

Μέσα σε μια περίοδο κρίσης κατάφερε όχι μόνο να πάρει

πολλά λεφτά από τα ΕΣΠΑ,  αλλά να ενώσει τους δήμους

και να κάνει ένα τεράστιο έργο. 

Δεν τον στηρίζω για ίδιον όφελος, όμως η εμπειρία μου των

12 ετών ως δημάρχου στη Βούλα, μου δίνει το δικαίωμα να

κρίνω πρόσωπα και πράγματα. 

Εγώ, κύριοι, εάν μπορέσει ο άνθρωπος αυτός και κάνει το

50% του προγράμματος που έχει εξαγγείλει θα είμαι ικα-

νοποιημένος και είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσει, γιατί είναι

εγωιστής, είναι εργατικός και δουλευταράς.

Έχει πιάσει θέματα που πονούν, που τσούζουν. Έχει από-

λυτο δίκιο για τη μη αλλαγή των χρήσεων γης, μιλάει ελεύ-

θερα για τα 125 στρέμματα. 

Δίνει προτεραιότητες σε περιοχές που μέχρι χθες ήταν

υπανάπτυκτες, Κόρμπι, Χέρωμα. Ολοκλήρωσε το Γεν. Πο-

λεοδομικό Σχέδιο Βάρης, ασφαλτοστρώνει δρόμους, απο-

τρέπει τους κινδύνους από πλημύρες στην περιοχή.

Περπατάει, βλέπει, ακούει, ξέρει. 

Τον θεωρώ τον καλύτερο από όλες τις υποψηφιότητες. Κα-

ταλληλότερο, εμπειρότερο, πιο δυναμικό, πιο διεκδικητικό

από όλους τους άλλους. 

Θα επικεντρωθώ και θα σταθώ στο θέμα σύγκρισης Πανά

και Κωσταντέλλου. 

Ο Πανάς είναι γέννημα θρέμα Βουλιαγμένης και κάτοικος

Βούλας. Δεν υπάρχει τώρα εσύ είσαι Βουλιώτης, εγώ Βου-

λιαγμενιώτης κι ο άλλος Βαριώτης. Τώρα έχουμε έναν ενι-

αίο Δήμο. 

Να δοθεί όνομα στον ενιαίο Δήμο

Κάνω μια παρένθεση για να πω ότι σ’ αυτόν τον ενιαίο

Δήμο, θα πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί μια ονομασία, είτε

με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είτε με μια ψηφοφορία

των δημοτών, μια κάλπη βάζοντας 10 ονόματα να δουμε

ποιά ψηφίζουν. Έχουμε τόσους αρχαιολογικούς χώρους

στην περιοχή που μπορούν να δώσουν το όνομά τους στον

Δήμο.  Αλλά τα 3Β δεν μου λένε τίποτα, απλώς μου θυμί-

ζουν τα 3Δ Δημητριάδης... 

Επανερχόμαστε στον Πανά. Βάση του έργου που έκανε,

μου απέδειξε ότι έχει και εμπειρία, διότι ασκούσε διοίκηση,

ήταν χρόνια αντιδήμαρχος. Όλοι αναφερόμαστε στη Βου-

λιαγμένη. Εγώ ζήλευα την Βουλιαγμένη. Προσπάθησα του-

λάχιστον τον παραλιακό χώρο να τον “πλησιάσω”,

εγκαταλείφθηκε βέβαια μετά. Μπήκε στις περιφέρειες,

μπήκε στη Βούλα, του έκοψαν τη δημοτική αστυνομία και

προσπάθησε εκ των ενόντων να κάνει έργο. Κι έκανε έργο,

και στη Βούλα. Βλέπω εδώ στην οδό Υμηττού, που είχα

φτιάξει την πλατεία. Την άφησε ο Μάντεσης και ξεράθηκε

και πήγε ο Πανάς την καθάρισε, τη φύτεψε, την ηλεκτρο-

δότησε κλπ. 

Όσοι αγαπούν τη Βούλα - και εγώ σας μιλώ εντίμως, όχι

αγαπώ, λατρεύω ολόκληρη την περιοχή γιατί κι εγώ γεν-

νήθηκα στη Βάρκιζα και ανδρώθηκα στη Βούλα - αυτά τα

συν του Πανά πρέπει να τα εκτιμήσουν.

Να πάω στην πλευρά του Κωνσταντέλλου. Καταρχήν τον

απορρίπτω, επειδή ήταν ο συνδικαλιστής, που με την αρ-

νητική του δράση συνέβαλλε  στη διάλυση της Ολυμπιακής

αεροπορίας. Πέραν του συνδικαλισμού όμως, τον θεωρώ

βασικό υπεύθυνο, παράλληλα με την διοίκηση του Δήμου

επί Μάντεση - την τελευταία 4ετία - για τη μη στήριξη των

συμφερόντων του Δήμου στο παραλιακό μας μέτωπο. Και

η μη στήριξη φαίνεται διότι δικαζόμαστε ερήμην. Πότε δεν

ξέραμε την ημερομηνία, πότε πήγε ο αντίδικος και πήρε

αναβολή και δεν την πληροφορήθηκε ο Δήμος, παρ’ όλο

που του είχα στείλει χαρτιά, εδώ είναι ο φάκελος της αλ-

ληλογραφίας μου και στον Πανά τώρα τα έστειλα, αλλά ο

Πανάς τον αξιοποίησε αμέσως.

Αυτό για μένα είναι το κυριότερο, το βασικότερο απ’ όλα

για να μην πάρει ο Κωνσταντέλλος τη θέση του Δημάρχου

Βούλας. Γνωρίζω πολύ καλά την οικογένειά του, δεν έχω

να πω τίποτα, το μόνο ερωτηματικό που μου γεννάται τώρα

τελευταία είναι το εξής: Αυτός έχει μια δουλεια· είναι πι-

λότος και ακριβοπληρωμένος πιλότος. Τι προτιμάει. Πώς θα

ζήσει την οικογένειά του, το σπιτικό του; Με 2000 €, πόσο

είναι ο μισθός του δημάρχου, θα αφήσει τις 15.000 που

παίρνει; Και μη μου πείτε ότι θα κυβερνάει από κάποιο πι-

λοτήριο. Γιατί λέω ότι θα τη συνεχίσει την δουλειά του,

έστω τμηματικά. Γι’ αυτούς τους λόγους, η δικιά μου

άποψη, η δικιά μου εμπειρία λέει, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν

πρέπει να πάει στον δήμο. 

Και το τελευταίο, εγώ δεν θα ψήφιζα ποτέ ένα συνδυασμό,

που αποτελείται – κατά ένα μέρος - από γυρολόγους υπο-

ψηφίους δημοτικούς συμβούλους. Θέλετε να τους κατονο-

μάσω; (σ.σ. τους κατονόμασε, αλλά εμείς δεν θα τους

αναφέρουμε αν και εν πολλοίς έχει δίκηο ο Αγγ. Αποστο-

λάτος).

Να μιλήσουμε για τις θέσεις του Σπ. Πανά  Το πρόγραμμα

το οποίο έχει, το ρούφηξα, το διάβασα 10 φορές. Προσπά-

θησα να προσθέσω ένα ΚΑΙ, δεν έχω να προσθέσω τίποτα

στο πρόγραμμά του. Του εύχομαι και όπου μπορώ να βοη-

θήσω, αν μπορώ να βοηθήσω, θα είμαι δίπλα του, γι’ αυτό

το έργο. Αυτό το έργο είναι προς το συμφέρον όλων μας.

Δεν αντιδικώ ούτε με την κίνηση του Δαβάκη, ούτε με καμία

άλλη κίνηση, δεν κρίνω τους ανθρώπους, αλλά αυτοί πρέ-

πει όλοι να στηρίξουν το έργο του Πανά. Κι απ’ την αντι-

πολίτευση μπορείτε να στηρίξετε ένα έργο. Μην παίρνουμε

κακό παράδειγμα αυτό που γίνεται σήμερα στη Βουλή. Η

Βούλα είναι μια πόλη, ένα σύνολο ανθρώπων, πέρα και μα-

κριά από κάθε κόμμα. Μπορεί ο καθένας να ψηφίζει ότι

θέλει, δικαίωμά του, σήμερα ψηφίζουμε Δήμαρχο. 

Δεν πρόκειται να ασχοληθώ ούτε με την περιφέρεια. Στη-

ρίζω τον Πανά και τους συνεγάτες του. Και για να μην το

τραβήξω παραπέρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ θα

ευχαριστήσω τους πρώην συνεργάτες μου, υποψηφίους

μου, που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο Πανά, όπως είναι η

Τζούλια Γερακιού, ο Γιάννης Κουρεμέτης, ο Βασίλης  Πα-

παδόπουλος (τραπεζικός), ο Γιώργος Ρουμπέσης, ο Κίμων

Αγιάμπασης και η αδερφή μου η Άννα Αποστολάτου. Ούτε

τους είπα πήγαινε, ούτε μην πας. Και τη Σταματίνα Παν-

ταζή που είναι στο τοπικό συμβούλιο. 

Επίσης να ευχαριστήσω τον Πέτρο Θανόπουλο, τον Ανδρέα

Αγγελιδάκη και τη Δήμητρα Σουτόγλου από τη Βάρη που

και οι 3 είναι έντιμοι σοβαροί και αγαπούν την πόλη. Και γε-

νικά για να μην αποτελεί εξαίρεση και όλο του το ψηφο-

δέλτιο. Τους εύχομαι να πετύχουν στο έργο τους, να

βοηθήσουν τον Δήμαρχο να κάνει αυτό το έργο που ορα-

ματίζεται. 

Αγγελος Αποστολάτος

“γιατί στηρίζω Πανά”

Tα τοπικά μέσα ενημέρωσης, κάλεσε την περασμένη Τρίτη ο επί σειρά ετών Δήμαρχος Βούλας Αγ-

γελος Αποστολάτος, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με θέμα τις προσεχείς δημοτικές εκλογές.

Απάντησε γιατί στηρίζει την υποψηφιότητα του Σπύρου Πανά, του οποίου έπλεξε το εγκώμιο, καυ-

τηρίασε τις μεταγραφές σκοπιμότητας των υποψηφίων, κάτι που ο ίδιος το γεύθηκε στο παρελθόν,

όπως τόνισε.

Εξήγησε γιατί δεν στηρίζει τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και όπως τόνισε το πρόγραμμα του Σπύρου

Πανά είναι ιδιαίτερα αξιόλογο και “μακάρι να το υλοποιήσει”.

για την

ΕΒΔΟΜΗ

Μιχάλης 

Στεφανίδης



8 ΣΕΛΙΔΑ - 10  ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΒΔΟΜΗ

Η Μαρία Σίνα-Χόβρη είναι αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πο-

λιτικής, Παιδείας και Αθλητισμού – αντιπρόεδρος του Κοι-

νωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης – πρόεδρος της

Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης και μέλος στην

Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

στον Δήμο 3Β.

Συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του Σπύρου Πανά στη Βούλα

και έχει βάλει την δική της ευδιάκριτη σφραγίδα αγάπης και

ανθρωπιάς στο απίστευτο σε ποιότητα και αριθμούς έργο

που παρήχθη τα δύο τελευταία χρόνια στον Δήμο 3Β από

τον Σπύρο Πανά και τους συνεργάτες του. Έργο που κατα-

γράφεται και φαίνεται και που δεν μειώνεται από τις όποιες

εύλογες γκρίνιες –ανάμεσά τους και οι δικές μου- διότι ναι

μεν καλό και παραγωγικό να θέτεις τον πήχυ ψηλά, αλλά

όταν ο βατήρας είναι κινούμενη άμμος οι επιδόσεις που

υπερακοντίζουν τα πεπραγμένα του παρελθόντος –ειδικά

στη Βούλα- είναι μικρόψυχο να αντιμετωπίζονται με παρα-

πληροφόρηση, μεμψιμοιρία και επιλεκτική μνήμη των όσων

συμμέτοχων στο προ «Καλλικράτη», πρόσφατο και βεβα-

ρυμένο με καταστροφική αδράνεια δημοτικό παρελθόν της

Βούλας, που επί δημαρχίας Γρηγόρη Κασιδόκωστα και Σπύ-

ρου Πανά στα 3Β ενεδύθησαν προβιά αρνιού γιά να παρα-

πλανήσουν, επενδύοντες στην διάχυτη πεποίθηση περί

κοντής μνήμης των πολιτών.

Η Μαρία είναι με δυό λόγια αυτό που λέμε «το αλάτι της
γης». Όπου γη νοείται η απλωμένη καρδιά, η έμπρακτη

αγάπη στον συνάνθρωπο, ο τρόπος ο μαγικός να αντλείς

χαρά από την χαρά που δίνεις, να γίνεσαι χίλια κομμάτια κι

ένα να είσαι, να κοιμάσαι τέσσερεις ώρες το 24ωρο και να

λάμπεις. Το πως προλαβαίνει τα όσα προλαβαίνει είναι ανε-

ξήγητο φαινόμενο. Και γι’ αυτό δεν νευριάζω κάθε φορά

που δεν απαντά στο τηλέφωνο.

Από που ν’ αρχίσω και που να τελειώσω; Το κοινωνικό έργο

που έχει παραχθεί με το αέναο τρέξιμό της επί αντιδημαρ-

χίας της, μόνο στα χιλιάδες ζεστά χαμόγελα μπορεί να με-

τρηθεί, στα χαμόγελα των παιδιών, των δασκάλων τους,

των ηλικιωμένων μας, των αθλητών μας, όλων όσων έχουν

μεράκι με τον πολιτισμό κι όλων εκείνων των συνανθρώ-

πων μας που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς κοινωνικές

ομάδες.

-Οικονομική ενίσχυση από τον Δήμο γιά τα εντευκτήρια

στα ΚΑΠΗ, δωρεάν εκδρομές κι επισκέψεις σε μουσεία,

στις οποίες συμμετέχουν και οι φιλοξενούμενοι στον Κοι-

νωνικό Ξενώνα, θεατρικές παραστάσεις και πολιτιστικές εκ-

δηλώσεις, γιατί χρέος έχουμε να ομορφαίνουμε όσο μπο-

ρούμε την ζωή εκείνων που μας χάρισαν τη ζωή κι ότι κι αν

ανταποδώσουμε σ’ εκείνους που μας ανέθρεψαν μ’ αίμα

ψυχής, λίγο θά ‘ναι. Κι ακόμα, εθελοντές δάσκαλοι στα

ΚΑΠΗ να οργανώνουν ομάδες ζωγραφικής, μουσικής, σκα-

κιού, χορωδία, προγράμματα γυμναστικής, ομιλίες σε θέ-

ματα υγείας και σεμινάρια σωστής διατροφής από

συμβούλους ιατρούς. Ο Δήμος δημιούργησε και λειτουργεί

και ΚΔΑΠ.

-Στο Κοινωνικό Ιατρείο της Βουλιαγμένης, παράλληλα με

το κοινωνικό φαρμακείο, παρέχεται βοήθεια γιά έκδοση και

ανανέωση βιβλιαρίων υγείας και περίθαλψη σε ανασφάλι-

στους συμπολίτες μας. Εκεί, ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων

προσφέρουν δωρεάν εξετάσεις και μιά σειρά από εμβολια-

σμούς, ανάμεσά τους και προληπτικός εμβολιασμός γιά τον

καρκίνο της μήτρας. Κινητή μονάδα του ιατρείου επισκέ-

πτεται κατ’ οίκον συνανθρώπους μας που είναι εξαιρετικά

δύσκολο να μετακινηθούν κι εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι

το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» συνεχίζεται στα 3Β, ενώ

σε πολλούς δήμους έχει διακοπεί. Τρεις κοινωνικοί λει-

τουργοί, δύο νοσηλευτές, ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές

και οικιακοί βοηθοί προσφέρουν επίσης τις υπηρεσίες τους.

-Ο Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων στη Βουλιαγμένη μπό-

ρεσε ν’ αντιμετωπίσει τον κυβερνητικό κοινωνικό ολετήρα

των τεσσάρων τελευταίων ετών και να συνεχίσει να παρέ-

χει στέγη και τροφή σε 32 άτομα. Στο όποιο πρόβλημα οι-

κονομικής δυσπραγίας ανακύπτει καθημερινά, η Μαρία των

λύσεων είναι εκεί –και εκεί- γιά να δίνει λύσεις, κινητοποι-

ώντας τους πάντες και πολύ συχνά επιβαρύνοντας τον οι-

κογενειακό της προϋπολογισμό (συγνώμη Μαράκι που σε

«δίνω», αλλά κάτι μηδενιστές «σωτήρες», που τα βρίσκουν

όλα χάλια επειδή δεν τ’ ανέθεσε ο Δήμος στους ιδιώτες να

μασάνε, μού τη βιδώνουν άσχημα). Στον Ξενώνα σιτίζονται

καθημερινά περίπου 20 επιπλέον άποροι που δεν διαμένουν

εκεί. Επίκειται διαγωνισμός για παροχή καθημερινού συσ-

σιτίου σε 100 άτομα. Οι τρόφιμοι του Ξενώνα μπορούν να

συμμετέχουν στις εκδρομές και τις άλλες εκδηλώσεις των

ΚΑΠΗ, παρακολουθούν μιά θεματική ημερίδα κάθε βδομάδα

και τους προσφέρεται βοήθεια από δύο κοινωνικούς λει-

τουργούς  και ψυχολόγο.

-Καλοκαιρινή πρωϊνή κατασκήνωση (καμπ) για τα παιδιά

των εργαζομένων δημοτών, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα

που να τ’ αφήσουν ΄΄οταν εργάζονται και οι δύο γονείς.

Στο καμπ τα παιδιά απασχολούνται και ψυχαγωγούνται δη-

μιουργικά με κολύμπι και άλλες αθλοπαιδειές, σκάκι, ζω-

γραφική, χειροτεχνίες κ.α., υπό την επίβλεψη ειδικών

δασκάλων.

-Αθλητισμός γιά όλες τις ηλικίες με δημοτικά προγράμ-

ματα. Ο Δήμος έμπρακτος αρωγός σε κάθε οργανωμένη

σχολική και εξωσχολική αθλητική δραστηριότητα στην

πόλη μας, παρέχει επιπλέον στους δημότες προγράμματα

άθλησης υπό την εκπαίδευση ειδικών εκγυμναστών σε μιά

σειρά από αθλήματα.

-Τμήμα Πολιτισμού-Αθλητισμού. Διοργάνωση εκδηλώσεων

υπό την αιγίδα του Δήμου και εκδηλώσεις φιλανθρωπικού

χαρακτήρα γιά συγκέντρωση τροφίμων, φαρμάκων, βιβλίων

και ρούχων. (225 εγγεγραμμένες βοηθούμενες οικογέ-

νειες).

-Τμήμα Παιδείας. Αρωγός σε όλα τα σχολεία των 3Β, σε

μαθητές κι εκπαιδευτικούς, κοντά τους κάθε μέρα, στο κάθε

τι, σε κάθε δραστηριότητα, εκπαιδευτική, αθλητική, πολιτι-

στική, προληπτικής υγιεινής, κοντά στα παιδιά μας και

στους Δασκάλους τους. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς

μοιράστηκαν, σε μαθητές που είχαν ανάγκη, καινούργιες

σχολικές τσάντες πλήρως εφοδιασμένες. Σε συνεργασία

με φροντιστήρια και καθηγητές παρέχεται δωρεάν φροντι-

στηριακή υποστήριξη σε μαθητές που οι γονείς τους αντι-

μετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα. Επίσης στον Δήμο 3Β

λειτουργούν προγράμματα διά βίου μάθησης.

-Αδιάλλειπτη υποστήριξη στο Παιδικό Χωριό Βάρης, στο

ΠΙΚΠΑ Βούλας και στο Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο

Βουλιαγμένης. Με την εκπληκτική, συγκινητική ανταπό-

κριση ΄πολιτών και φορέων της πόλης μας συγκεντρώθη-

καν χιλιάδες καοάκια αναψυκτικών και η εταιρεία που τα

παρέλαβε, παρέδωσε στον δήμο ένα αναπηρικό αμαξίδιο

που προσφέρθηκε στο ΠΙΚΠΑ. Οι μητέρες που τα παιδιά

τους διαμένουν στο Παιδικό χωριό Βάρης και στο ΠΙΚΠΑ

μπορούν, όποτε θέλουν να τα επισκέπτονται, να φιλοξε-

νούνται στον Κοινωνικό Ξενώνα στη Βουλιαγμένη.

Οι πόλεις γιά να ζεις, κατοικούνται από ανθρώπους που

έχουν κι άλλες ανάγκες πέρα από τις αυτονόητες υλικοτε-

χνικές υποδομές. Έχουν ανάγκη από Δημοτικές Αρχές με

αρχές, με ανθρώπινο πρόσωπο και κοινωνικές ευαισθησίες.

Αλλιώς δεν είναι ανθρώπινες πόλεις, είναι αλισβερίσια.

Μιά απλωμένη καρδιά στα 3Β
γράφει ο Γρηγόρης Ρώντας

Είδα στον ύπνο μου 

ένα όνειρο κακό. 

Έναν εφιάλτη.

Είδα ότι επέστρεψα 

στην Ιθάκη

και βρήκα την Πηνελόπη 
στο κρεβάτι

με τον ΣΔΙΤαρχο, 

τον ΤΑΙΠΕΔοκλή

και τον ΕΣΧΑΔΑμο.

Κι ύστερα σου λένε 

«πόλη γιά να ζεις»

(σχέδιο: 

Δημοσθένης-Ταξιάρχης Ρώντας)

Ευχαριστώ

τους αμέτρητους εθελοντές, 

συμπαραστάτες στον αγώνα μας 

για προσφορά ψυχής 

όπου την έχουν ανάγκη
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ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

πρώτα ο άνθρωπο
ς

Aγαπητοί φίλοι,

Αγαπητοί συνδημότες,

Οδεύοντας προς την τελική ευθεία της

εκλογικής αυτής αναμέτρησης θα ήθελα

να μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες που

απεκόμισα από αυτήν τη διαδικασία, αλλά

και από την επικοινωνία μου μαζί σας. Ο

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι

πράγματι ένας από τους ομορφότερους

της χώρας και η αγάπη μας γι’ αυτόν είναι

διάχυτη. Όλοι μας νοιαζόμαστε, επιδιώ-

κουμε το καλύτερο και στεναχωριόμαστε

για τα ζητήματα που λύνονται δύσκολα και

απαιτούν χρόνο και σχεδιασμό. Το διακύ-

βευμα συνεπώς των προσεχών εκλογών

είναι ποιος και με ποια ομάδα μπορεί να

υλοποιήσει τα οράματά μας, αλλά και να

προστατέψει την οικιστική φυσιογνωμία

της περιοχής. Για το λόγο αυτό σας προ-

σκαλώ όλους να ενημερωθείτε για τους

συνδυασμούς και το πρόγραμμά τους, να

συμμετάσχετε με τη ψήφο σας στη διαδι-

κασία ανάδειξης αιρετής διοίκησης του

Δήμου μας και να επιλέξετε αυτούς που

εσείς κρίνετε καλύτερους για την εκπρο-

σώπησή σας στην πόλη μας την επόμενη

πενταετία.

Στόχος είναι το Δημοτικό Συμβούλιο που θα

αναδειχθεί την επομένη των εκλογών να χα-

ρακτηρίζεται από το ήθος, την αξιοπρέπεια

και την ποιότητα που αξίζουν στην περιοχή,

αλλά και σε εμάς ως δημότες.

Από τη δική μου πλευρά και πάντα με τη

δική σας στήριξη επιθυμώ να τονίσω ότι

θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου στη δι-

ευθέτηση των ζητημάτων που μας αφο-

ρούν όλους. Η προστασία του

περιβάλλοντος και της ιστορίας του

τόπου μας, η καθαριότητα, η παιδεία, ο

αθλητισμός, η προστασία των αδέσπο-

των ζώων και γενικότερα η ποιότητα της

ζωής μας συνιστούν τις βασικές θεματι-

κές της προσπάθειάς μου για το Δήμο

μας σύμφωνα και με το όραμα του Δη-

μάρχου μας κ. Σπύρου Πανά. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η πόλη μας δια-

θέτει τη δυνατότητα και τις προδιαγραφές

όχι μόνο να προσφέρει μια άριστη ποι-

ότητα ζωής σε όλους εμάς, αλλά και να

αποτελέσει μέρος της συνολικότερης

προσπάθειας για την οικονομική και ηθική

ανύψωση της χώρας μας. Η διεθνής πα-

ρουσία του Δήμου μας στο παγκόσμιο γί-

γνεσθαι είναι ήδη σημαντική και θα πρέπει

να αναδειχθεί περαιτέρω. Οφείλουμε να

ενισχύσουμε τις προσπάθειες των αθλη-

τών των ομίλων μας στα ευρωπαϊκά και

παγκόσμια πρωταθλήματα, να προάγουμε

τη διοργάνωση διεθνών οικονομικών και

επιχειρηματικών συνεδρίων στις εγκατα-

στάσεις μας, αλλά και να συνεχίσουμε να

αποτελούμε πόλο έλξης του παγκόσμιου

τουρισμού.

Κλείνοντας τον ανωτέρω συλλογισμό θα

ήθελα να παραθέσω τη φράση του Σό-

λωνα «άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει:
αν μάθεις να κυβερνιέσαι θα μάθεις να κυ-
βερνάς», η οποία θα πρέπει να αποτελεί

πυξίδα στο βίο όλων μας.

Kατερίνα Βαμβακούση
Δικηγόρος

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

με τον Σπύρο Πανά

Nα συμμετέχετε με τη ψήφο σας και να επιλέξετε

αυτούς που εσείς κρίνετε καλύτερους
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Αγαπητή Συμπολίτισσα, Αγαπητέ Συμπολίτη,

Η αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής

και κοινωνικής κρίσης  συνίσταται στην ενίσχυση

της αλληλεγγύης, στην υλοποίηση δράσεων 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.  

Με ηγέτη τον Δημήτρη Δαβάκη, 
Νέοι Άνθρωποι, Νέες Ιδέες, 

Νέα Αρχή για την Πόλη μας.

ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΛΑΤΑΣ
Οικονομολόγος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Σας περιμένω στο “Βο” την Κυριακή 11 Μαΐου, 
ώρα 11 π.μ. (Λεωφόρος Καραμανλή 14 Βούλα) 

για να ανταλλάξουμε  
απόψεις 

Η Ελένη Παπαδοπούλου εκπροσωπεί την τέταρτη
γενιά της οικογένειάς της, η οποία παραθέριζε
στην Βουλιαγμένη από το 1931 και εγκαταστάθηκε
μόνιμα το 1954.
Είναι η πρώτη φορά που διεκδικεί την ψήφο των
συμπολιτών της. Ο λόγος που αποφάσισε να μπει
στην τοπική πολιτική σκηνή είναι ένα καθαρό συ-
ναίσθημα αγάπης και προσφοράς στον τόπο της
και στους συνδημότες της. Το «Εμείς» είναι πολύ
ψηλότερα από το «Εγώ» στην καρδιά και το μυαλό
της και αυτή την άποψη προσπαθεί να περάσει και
στο περιβάλλον της.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Οικονομολόγος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Γεννήθηκα στην Καλλιθέα και κατοικώ στη Βούλα

από το 2005. Η καταγωγή μου είναι από τη Μάνη

Λακωνίας. Είμαι παντρεμένος και πατέρας ενός

γιου. Από το 1974 έως και το 2010 σταδιοδρόμησα

ως Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού της

χώρας μας. 

Η πολυετής μου εμπειρία σε θέματα διοίκησης

καθώς και οι ευαισθησίες μου για τα περιβαλλοντικά

ζητήματα, σε συνάρτηση με τις προσφερόμενες

υπηρεσίες του Δήμου μας με ώθησαν να ασχοληθώ

με τα κοινά ως υποψήφιος με το συνδυασμό του Δη-

μήτρη Δαβάκη. Τηλ. 6944565127 

e-mail vagrios@hotmail.com

ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Π.Ν. ε.α.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Ιατρός Νεφρολόγος

Γεννήθηκα στην Αθήνα. Μεγάλωσα στον Πειραιά

και τη Βουλιαγμένη στην οποία είμαι μόνιμος

κάτοικος από το 1984.  Συντονιστής των 

“Ανεξάρτητων Ελλήνων”  του Δήμου 3Β από το 2012.

Μέλος του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης

Αγωνιζόμαστε - Διεκδικούμε:

l Εξασφάλιση της διαφάνειας στις διαδικασίες λειτουργίας

του Δήμου l Kοινωνική προστασία και αλληλεγγύη

l Προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής 

κληρονομίας l Ενα Δήμο χωρίς δεσμεύσεις & 

εξαρτήσεις από κομματικά & διαπλε-

κόμενα συμφέροντα l Τοπικά δημοψη-

φίσματα για μείζονα ζητήματα του Δήμου.

l Απόφοιτος Λεοντείου Λυκείου 

Ν. Σμύρνης

l Γαλλικά, Αγγλικά, Ρώσικα

l Μέλος Συντονιστικού Γραφείου    

Νεολαίας ΑΝΕΛ, Εκτελεστικής 

Επιτροπής και Εθνικού Συμβουλίου

Για την πόλη που μας αξίζει!

Γιακουμογιαννάκη
Αθηνά

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

――――――――

Φοιτήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών
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1. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΝΑΥΠΗΓΟΣ (ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

NIKITA)

2. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-

ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3. ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

4. ΑΔΕΛΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ -  τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΩ-

ΝΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΘΗΝΩΝ

5. ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ ΦΑΙΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ MEDIA

6. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΡΟΝΗ) - ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

7. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

8. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – τ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9. ΒΑΒΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ – ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΦΕΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

10. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 

11. ΒΡΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ – ΙΑΤΡΟΣ

12. ΓΑΒΡΙΛΗ - ΤΖΩΡΤΖΗ ΝΑΝΑ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Ο.

ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ ΒΑΡΗΣ 

13. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

14. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΙΑΤΡΟΣ, τ. ΔΙΕΥ-

ΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ., ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

15. ΓΕΩΡΓΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 

16. ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ ΜΑΙΡΗ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΑΘΗ-

ΝΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΓΛΥΦΑΔΑΣ

17. ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΕΜΠΟΡΟΣ 

18. ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕ-

ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

19. ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙ-

ΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 

20. ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, τ. ΠΡ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ

21. ΖΑΡΕΑ ΑΡΕΤΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

22. ΖΕΡΒΑΚΑΚΗΣ ΤΑΚΗΣ – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ, ΣΤΕ-

ΛΕΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

23. ΖΗΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

24. ΙΑΚΩΒΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ – τ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΡΣΗΣ

ΒΑΡΩΝ, ΠΟΛΥΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

25. ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ,

ΕΚΔΟΤΗΣ ELNAVI

26. ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-ΑΝΝΑ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ,

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

27. ΚΑΜΠΕΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ 

28. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

29. ΚΕΛΑΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – ΙΑΤΡΟΣ, ΧΕΙ-

ΡΟΥΡΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 

30. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

31. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

32. ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

MAJESTIC CRUISES.INC

33. ΜΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΙΑΤΡΟΣ 

34. ΜΑΛΕΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

35. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

36. ΜΕΛΑ-ΚΑΡΑΜΑΝΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ – ΔΙΕΥΘYN-

THΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

37. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

38. ΠΑΛΗΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

39. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ – ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ, ΑΡ-

ΧΙΑΤΡΟΣ Ε.Α.

40. ΣΑΝΟΥΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΙΑΤΡΟΣ 

41. ΣΑΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 

42. ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ ΕΛΕΝΗ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 

43. ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 

44. ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ - ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ – ΙΑΤΡΟΣ,

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Σ.Υ.

45. ΣΙΑΦΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ – ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ 

46. ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

47. ΤΖΟΥΑΝΑΚΟΣ ΑΘΝΑΣΙΟΣ (ΤΟΜ) – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ 

48. ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕ-

ΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 

49. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΝΟΜΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ,

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ 

50. ΨΑΡΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ, ΔΙΑΚΟ-

ΣΜΗΤΗΣ

H KOINH ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ

Τα προάστια που συναποτελούν το Δήμο μας είναι προνομιούχα. Το φυσικό τους περιβάλλον, το μέ-
γεθός τους, η σύνθεση του πληθυσμού τους και το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς που απολαμβά-
νουν τα καθιστούν μοναδικές, ζηλευτές περιπτώσεις οικιστικών παραδείσων.
Η χρηστή διαχείριση των Δημόσιων Χώρων, η μέριμνα για τη μακροπρόθεσμη συντήρησή τους και
η προστασία από κάθε λεηλασία πρέπει να αποτελούν
κεντρική Δημοτική επιταγή. Βασικό προαπαιτούμενο, εν προκειμένω, είναι η πάταξη κάθε απόπει-
ρας ιδιοποίησης Δημόσιων Χώρων και Ρόλων.
Οι ελλοχεύοντες κίνδυνοι, γνωστοί και από το παρελθόν, αναμένεται να ενταθούν κατά την επερ-
χόμενη νέα πενταετή δημοτική θητεία. Οι μεγάλες οικονομικές αξίες που ενσωματώνονται στο φυ-
σικό πλούτο του Δήμου μας αποτελούν μια συνεχή και ακατανίκητη πρόκληση για επωφέλεια από
μειοψηφίες διαπλεκομένων που καραδοκούν.
Οι υπογράφοντες, το παρόν κείμενο, έχοντας υπόψη την μέχρι σήμερα παρουσία του στα
κοινά του Δήμου μας, εκφράζουμε τη θερμή συμπαράστασή μας προς τον άξιο συμπολίτη
μας ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΑΒΑΚΗ.

Η υποψηφιότητά του ως Δημάρχου του ενιαίου  Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης μάς δημι-
ουργεί τη βεβαιότητα μιας επερχόμενης έντιμης διαχείρισης και αποτελεσματικής διοίκησης των εν
γένει δημοτικών πραγμάτων, εν όψει και των αυξημένων ευκαιριών άλλα και απειλών, στο πλαίσιο
του νέου αυτοδιοικητικού μοντέλου.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα τον βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην προσπάθειά του για
την αναβάθμιση και την προστασία των  πόλεών μας και προσκαλούμε κάθε συνδημότη/συνδημό-
τισσά μας για συστράτευση στο πλευρό του.

Πρωτοβουλία 50 συνδημοτών μας
στηρίζει

τον Δημήτρη Δαβάκη
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Κύριε Κοντονή, έχετε γνώση και εμ-
πειρία στα Δημοτικά δρώμενα από νέα
ηλικία. Αλήθεια, πότε ξεκινήσατε;

Κυρία Βενετσάνου, δύο δεκαετίες που

διαθέτω τον ελεύθερο χρόνο μου στην

πόλη όπου ζω και μεγάλωσα το παιδί

μου, δραστηριοποιούμαι παράλληλα

επαγγελματικά, με αρκετή επιτυχία, και

κρατώ τα δημοτικά ακριβώς γι’ αυτό

που είναι: Προσφορά από κάθε χρήσιμη

θέση στο συμπολίτη, τον συνδημότη,

τον γείτονα και τη γειτόνισσα αλλά και

στον επισκέπτη της πόλης. Η εποχή

των επαγγελματιών της πολιτικής έχει

παρέλθει. Αυτοί που είδαν τα κοινά ως

σκαλοπάτι για την προσωπική τους και

την περιουσιακή τους ανέλιξη, έφεραν

τη χώρα μας στη σημερινή κρίση. 

Μου δίνετε όμως την ευκαιρία να το-

νίσω ότι η εμπειρία που αποκομίζει κα-

νείς από την τριβή με τη δημόσια

διοίκηση είναι όχι απλώς χρήσιμη, αλλά

απολύτως απαραίτητη σε κάθε δημο-

τική αρχή. Όμως δεν αρκεί. Ο τόπος

χρειάζεται τα νιάτα και την ορμή τους,

τη φρεσκάδα των ανθρώπων που κά-

νουν τα πρώτα τους ανεξάρτητα βή-

ματα. Για το λόγο αυτό άλλωστε και η

ομάδα νίκης της Ανεξάρτητης Κίνησης

συνδυάζει όσο κανένα άλλο ψηφοδέλ-

τιο την εμπειρία με την ανανέωση. Μην

ξεχνάτε λοιπόν ότι τον αγώνα για να

κάνουμε το Δήμο Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης την καλύτερη πόλη της Ελ-

λάδας τον δίνουμε όλοι μαζί, με την

ιδιαίτερη συμβολή του ο καθένας. 

Τα περισσότερα χρόνια έχετε θητεύσει
από τη θέση του προέδρου του Δημο-

τικού Συμβουλίου στο δήμο Βουλιαγ-
μένης. Γιατί δεν διεκδικήσατε αυτή τη
θέση κατά τη δημοτική περίοδο που
εκπνέει;

Πραγματικά, η περίοδος που πλάι στον

Γρηγόρη Κασιδόκωστα δημιουργήσαμε

το θρύλο της Βουλιαγμένης ήταν χρό-

νια πολύ δημιουργικά. Δεν σας κρύβω

ότι ήταν έργο δύσκολο, γιατί ο Γρηγό-

ρης είναι ένας άνθρωπος που έχει με-

γάλες απαιτήσεις από τους συνεργάτες

του και τον χαρακτηρίζει η αμεσότητα

και πάνω από όλα η αγάπη του για την

περιοχή μας. Για να απαντήσω στο ερώ-

τημά σας όμως, πρέπει να πω ότι δεν

είμαι άνθρωπος που αποζητά τα αξιώ-

ματα και τα οφίτσια.

Πρέπει όμως να γνωρίζουν όλοι οι ανα-

γνώστες σας, ότι η συνένωση των

τριών πρώην δήμων σε έναν ανέδειξε

ένα νέο δυναμικό που για πρώτη φορά

κλήθηκε να λειτουργήσει ως ενιαίο σύ-

νολο. Φυσικά, όλοι κρινόμαστε από

τους δημότες για το αν τα καταφέραμε.

Οι δυσκολίες ήταν πολλές. Και γνωρί-

ζετε καλά, γιατί παρακολουθείτε ανελ-

λιπώς τις συνεδριάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου, ότι σε κάθε ανάγκη και

κάθε απορία που προέκυπτε, προσέ-

φερα με τις παρεμβάσεις μου την όποια

εμπειρία απέκτησα για τη διαδικασία,

τους κανονισμούς και τους νόμους που

διέπουν τη δράση των δημοτικών συμ-

βούλων. Θεωρώ κυρία Βενετσάνου το

αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου ύψι-

στο και γι’ αυτό δεν έχω σχεδόν καμ-

μία απουσία από τις συνεδριάσεις. Ο

Σπύρος Πανάς άλλωστε μου εμπιστεύ-

τηκε μια σημαντική αρμοδιότητα αυτή

τη δημοτική περίοδο, που δεν μπορεί

να συνδυαστεί με αυτήν του προέδρου. 

Σήμερα είστε αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας. Είστε έτοιμος να αντιμε-
τωπίσετε τους κινδύνους του καλοκαι-
ριού όσον αφορά τις πυρκαγιές; Εξ
όσων γνωρίζουμε, δεν προσλάβατε
έκτακτο προσωπικό για το σκοπό
αυτό. 

Τη χρονιά που μας πέρασε ήταν η

πρώτη φορά που στο δήμο μας, τη

Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη

δεν κάηκε ούτε ένα πεύκο! Θέλω να

στείλω ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις

κατευθύνσεις ότι είμαστε σε απόλυτη

ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε κάθε

κίνδυνο και απειλή. Οι υπηρεσίες της

Πολιτικής Προστασίας στελεχώνονται

από άξιους ανθρώπους που πάνω απ’

όλα αγαπούν τον τόπο τους και γι’ αυτό

υπερβάλλουν σε ζήλο και ξεπερνούν

τις περισσότερες φορές τα όρια των

καθηκόντων τους για να είναι αποτελε-

σματικοί στη δουλειά τους. Αυτό αι-

σθάνομαι ότι μας επιφορτίζει με

μεγάλες ευθύνες απέναντί τους και δεν

σας κρύβω ότι έχω απογοητευτεί πολύ

από τη στάση της αντιπολίτευσης στο

θέμα της πυρασφάλειας. Έχετε δίκιο

ότι το έκτακτο προσωπικό που προ-

γραμματίζαμε, οι 60 διμηνίτες που θα

προσλαμβάνονταν για να επιτηρούν

την πόλη κατά τους επικίνδυνους

μήνες του καλοκαιριού, τελικώς απορ-

ρίφθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο

με πρωτοβουλία της παράταξης του κυ-

ρίου Κωνσταντέλλου. Η αντιπυρική πε-

ρίοδος ξεκίνησε ήδη και η στάση αυτή

μιας στείρας και επικίνδυνης αντιπολί-

τευσης που δεν λογαριάζει το κόστος

προκειμένου να βλάψει τη δημοτική

αρχή, με βάζει σε σκέψεις. 

Διονύσης Κοντονής
Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Διονύσης Κοντονής, 

εξηγεί και αναλύει τα της πολιτικής και ιδιαίτερα στα δημοτικά δρώμενα, αφού μπορούμε 

να πούμε ότι είναι ο μαέστρος της πολιτικής. Κι αυτό γιατί έχει θητεύσει σχεδόν 

δύο δεκαετίες στο Δήμο Βουλιαγμένης, ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

και γνωρίζει πολύ καλά νόμους και ...διατάγματα.

Ξεκίνησε από νεαρή ηλικία και έχει ακόμη μέλλον μπροστά του.

Σήμερα διεκδικεί εκ νέου την ψήφο του δημότη για τη νέα Δημοτική Αρχή 

που θα ανατείλει μετά την 18 Μαΐου 2014.

Του ζητήσαμε να μας απαντήσει σε καίρια ερωτήματα και παραθέτουμε

τις απαντήσεις του.
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Σε κάθε περίπτωση, σας βεβαιώνω ότι

η λύση θα βρεθεί. Υπάρχει εγκεκριμένο

ήδη από την Οικονομική Επιτροπή ένα

κονδύλι για την αποψίλωση, το οποίο

θα το χρησιμοποιήσουμε με τον πιο

αποδοτικό τρόπο για να θωρακίσουμε

την πόλη. Παράλληλα, ειδοποιούμε

όλους τους οικοπεδούχους να προβούν

στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να

καθαρίσουν τα ξερόχορτα και τα εύ-

φλεκτα υλικά από τις ιδιοκτησίες τους. 

Έχουμε, κυρία Βενετσάνου, ένα ολο-

κληρωμένο σχέδιο πυροπροστασίας και

παράλληλα είμαστε σε διαρκή συντονι-

σμό με όλες τις αρμόδιες αρχές, ώστε

ό,τι κι αν συμβεί, να αντιμετωπιστεί την

ώρα και με τον τρόπο που πρέπει. 

Ο εθελοντισμός

είναι στάση ζωής

και είναι αξιέπαινη

στάση ζωής 
Πιστεύετε στην εθελοντική προσφορά

στο Δήμο; Έχετε εθελοντικές ομάδες

στην Πολιτική Προστασία;

Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής και

είναι αξιέπαινη στάση ζωής. Οι δημοτι-

κοί σύμβουλοι πρέπει να είναι οι πρώ-

τοι εθελοντές ώστε να εμπνέουν και

τους υπόλοιπους με το παράδειγμά

τους. Είμαι περήφανος που στην πόλη

μας έχουμε τέτοια παράδοση στον εθε-

λοντισμό και που η δράση αυτή επικεν-

τρώνεται στον ευαίσθητο τομέα της

Πολιτικής Προστασίας. Οι εθελοντές

γίνονται τις περισσότερες φορές τα

μάτια και τα αυτιά του Δήμου σε κάθε

γωνιά της πόλης και αυτό είναι κάτι που

πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε. Στο

Δήμο μας δραστηριοποιούνται δύο εθε-

λοντικές ομάδες στη Βούλα και από

μία στη Βάρη και στη Βουλιαγμένη.

Έχουν στην ευθύνη τους βασικούς το-

μείς της πυρασφάλειας και της πυρο-

προστασίας. 

Μου δίνετε εδώ την ευκαιρία να ευχα-

ριστήσω όλους τους συμμετέχοντες

στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πο-

λιτικής Προστασίας για την άψογη συ-

νεργασία. Φέτος και με την προσωπική

παρέμβαση του Δημάρχου, μπορέσαμε

να λύσουμε διαδικαστικά ζητήματα που

μας πήγαιναν πίσω, όπως τη δυνατό-

τητα οδήγησης των οχημάτων από εθε-

λοντές, ένα ζήτημα πολύ κρίσιμο. 

Επειδή λέμε αλήθειες. Εμφανίζετε μια
διπλή προσωπικότητα. Έχετε πάρα
πολλούς φίλους και πολλούς “εχ-
θρούς” στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πού
οφείλεται αυτό;

Με συγχωρείτε, αλλά η προσωπικότητά

μου είναι μία και τη διακρίνει σταθερό-

τητα, όπως αναγνωρίζουν εχθροί και

φίλοι, όπως λέτε. Επιλογή μου είναι να

κρίνω τους συναδέλφους μου στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο, πάντα

πολιτικά και ποτέ με προσωπικούς

όρους ή με εμπάθεια. Η στάση αυτή

εξοργίζει αρκετούς είναι αλήθεια. Πρό-

κειται για ανθρώπους που νομίζουν ότι

ανεβαίνουν οι ίδιοι, αν κατεβάσουν

τους άλλους. Ο πολιτικός πολιτισμός

είναι κάτι που επικροτούν πολλοί, αλλά

άλλους τους εξοργίζει. Προτιμούν για

παράδειγμα ένα Δημοτικό Συμβούλιο

αρένα, όπου όλοι καταφέρονται εναν-

τίον όλων. Είμαι βέβαιος ότι τέτοιοι άν-

θρωποι θα απομονωθούν την επόμενη

δημοτική περίοδο, που θα σημάνει μια

πραγματική αλλαγή και ανανέωση για

την πόλη. 

Στην παρούσα δημοτική αρχή έχετε
καταθέσει πολλές φορές “αριστερές”
προτάσεις: Για δωρεάν τροφεία στα
παιδάκια των βρεφονηπιακών σταθ-
μών, μηδενικά δημοτικά τέλη στα
ΑμεΑ και στις πολύτεκνες οικογένειες
και που τελικά ψηφίστηκαν στο Δημο-
τικό Συμβούλιο. Έχετε εξαντλήσει τα
περιθώρια κοινωνικής προσφοράς;

Δεν έχει καμμιά πολιτική τάση ή πολιτι-

κός χώρος το μονοπώλιο της κοινωνικής

ευαισθησίας! Ζούμε μια πρωτόγνωρη πε-

ρίοδο, όπου το έδαφος χάνεται κάτω

από τα πόδια πολλών συμπολιτών μας.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει ο

Δήμος ένα κομμάτι του ανάλγητου κρα-

τικού μηχανισμού που γνωρίζει μόνο

πώς να επιβάλλει φόρους. Από αυτή την

αρχή ξεκίνησα για να καταθέσω όλες τις

προτάσεις που αναφέρατε. Και γνωρί-

ζετε ότι ειδικά για τα τροφεία των παι-

δικών σταθμών υπήρξαν αντιρρήσεις

από την αντιπολίτευση και μάλιστα ορι-

σμένοι πήγαν να ανατρέψουν την από-

φασή μας.

Οι δήμοι είναι το 

τελευταίο ανάχωμα

στην κοινωνική 

κατρακύλα

Οι δήμοι είναι το τελευταίο ανάχωμα

στην κοινωνική κατρακύλα που βλέ-

πουμε γύρω μας και πιστεύω ότι η αυ-

τοδιοίκηση έχει στο εξής να παίξει

σπουδαίο ρόλο στο πεδίο της κοινωνι-

κής προσφοράς. Πρέπει άλλωστε να

έχουμε πάντα κατά νου ότι ως δημοτι-

κοί σύμβουλοι διαχειριζόμαστε χρή-

ματα των δημοτών, χρήματα όλων των

φορολογούμενων. Αυτά τα χρήματα

πρέπει με οργανωμένο τρόπο και ιε-

ραρχημένες ανάγκες να επιστρέφουν

σε αυτούς που τα έδωσαν. Σήμερα λοι-

πόν προέχει η κοινωνική μέριμνα, λόγω

της ανθρωπιστικής κρίσης την οποία

περνά η χώρα μας.

Έχετε σκεφτεί μια οργανωμένη πα-
ρέμβαση κοινωνικής προσφοράς προς
τους δημότες που υποφέρουν;

Η προσφορά που λέτε, γίνεται ήδη αθό-

ρυβα και συστηματικά. Στο πρόγραμμά

μας πάντως έχουμε εντάξει την επέ-

κταση του Κοινωνικού Ιατρείου και

Φαρμακείου σε Βάρη και Βούλα, τη δη-

μιουργία νέου ΚΑΠΗ στη Βάρκιζα και

βέβαια την πολιτική μείωσης των δημο-

τικών τελών για τα νοικοκυριά και τις

επιχειρήσεις από την 1η Ιανουαρίου

2015. Σημειωτέον, ότι τα τέλη έχουν

“παγώσει” ήδη εδώ και δύο χρόνια και

με πρότασή μου έχουν μειωθεί για τους

κατοίκους της Βουλιαγμένης, που όπως

ξέρετε πλήρωναν μεγαλύτερα ποσά

παρ’ όλο που οι ανταποδοτικές υπηρε-

σίες που τους παρείχε ο Δήμος ήταν

ίδιες. Φυσικά, η απόφαση για δωρεάν

τροφεία στους βρεφονηπιακούς που

πήραμε μετά από πρότασή μου, θα

εφαρμοστεί πλήρως.

Σχεδιάζουμε παράλληλα τη λειτουργία

ενός “κοινωνικού εστιατορίου” που θα

επεκτείνει το πρόγραμμα σίτισης αστέ-

γων το οποίο ήδη λειτουργεί στην

πόλη. Επίσης, προτεραιότητά μας είναι

να βελτιώσουμε τεχνικά τις υποδομές

της πόλης, για να διευκολύνεται η πρό-

σβαση σε όλους τους χώρους των αν-

θρώπων με αναπηρίες.

o μαέστρος της πολιτικής

Mικρό βιογραφικό

Με καταγωγή από Ζάκυνθο και Αρκαδία

γεννήθηκε στην Αμαλιάδα.

Τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια τα πέ-

ρασε στην Αθήνα. Από τα πρώτα μαθητικά

του χρόνια και επί 8ετία ήταν ενταγμένος

στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Στη συνέ-

χεια σπούδασε στόν Καναδά, όπου και

πήρε πτυχίο Ηλεκτρονικής Πληροφορικής

από το B. COLUMBIA I.T. συμπληρώνοντας

τη επιστημονική του κατάρτηση με μετα-

πτυχιακές εργασίες σε I.B.M και DIGITAL.

Διετέλεσε επί διετία αναλυτής και σύμ-

βουλος πληροφορικής στη PROVINCE OF

B. COLUMBIA και επί δεκαετία ειδικός

σύμβουλος της κυβέρνησης του Καναδά

σε θέματα ηλεκτρονικής πληροφορικής.

Εχει διατελέσει μέλος της CANADIAN

GRAIN COMMISSION και μέλος της advi-

sory commitee sto Β. COLUMBIA I.T. Είναι

μόνιμος κάτοικος Βουλιαγμένης, όπου έχει

διατελέσει Εκκλησιαστικός επίτροπος της

ενορίας Αγ. Γεωργίου καί πρόεδρος της

σχολικής επιτροπής Δημοτικου- Γυμνα-

σίου.

Είναι επί σειρά ετών πρόεδρος του Δημο-

τικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης.

Είναι πρόεδρος της επιτροπής παιδείας καί

πρόεδρος της σχολικής επιτροπής Λυκείου

Βουλιαγμένης.

Είναι επίσης πρόεδρος του ομίλου αντι-

σφαίρησης Βουλιαγμένης, μέλος του Α.Ο.

Βάρης ο Αναγυρούς, μέλος  του Ροταρια-

νού συλλόγου Βουλιαγμένης και μέλος

της UNESCO (W.W.F.)
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραϊστικού Σωματείου “Πα-

νόραμα Βούλας”, όπως προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές,

συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Δημητρης Κουρκουλης

Αντιπρόεδρος: Γιαννης Σαρπακης

Β’Αντιπροεδρος:  Βαρβαρα Βιταλη-Τσελαλιδου

Γεν. Γραμματέας: Κυριακος Αμπατζογλου

Ταμίας: Χρηστος Σαββοπουλος

Μέλη: Ανδρεας  Αγγελιδακης & Αλεξανδρος Τριανταφυλλακης

Στην πρώτη του συνεδρίαση, το νέο Δ.Σ., έθεσε συγκε-

κριμμένες προτεραιότητες δράσης. Μία από αυτές είναι η

ποιοτική αναβάθμιση του εντευκτηρίου του Σωματείου,

στην πλατεία Άλσους.

Οπως σημειώνουμε στο πρώτο τους δελτίο  Τύπου: «η προ-

σπάθεια του Δ.Σ. γι αυτό το σκοπό, θα είναι συνεχής και

επίμονη. Θέλουμε ένα ποιοτικό, ανοιχτό, ενωτικό, και δη-

μιουργικό εντευκτήριο. Το θέλουμε κέντρο κοινωνικότητας

και πολιτισμού για το Πανόραμα.

Ζητούμε τη στήριξη και τη συμμετοχή όλων των Πανορα-

μιτών, μελών ή όχι του Σωματείου.

Ζητούμε την καλή σας προαίρεση, την κατανόηση για τις

ελλείψεις, τις δικές σας προτάσεις για τη βελτίωση των πα-

ρεχομένων υπηρεσιών.

Σας θέλουμε κοντά μας!

Η προσπάθεια αυτή θα πετύχει, άν μας βρει όλους ενωμένους.

Το αρχαιολογικό πλέον Αλσος Καβουρίου, εγκαινιάστηκε

στις 5 Μαΐου.

Με σεβασμό στη φύση και στον άνθρωπο δημιουργήθηκε

ένα πρότυπο οικολογικό και αρχαιολογικό πάρκο που «ενώ-

νει» ξανά το δάσος με τη θάλασσα. Στο πλαίσιο αυτό πραγ-

ματοποιήθηκαν φυτεύσεις δένδρων και φυτών της

μεσογειακής χλωρίδας σε όλη την έκταση και απομακρύν-

θηκαν παράνομες κατασκευές καθώς και το αυθαίρετο παρ-

κινγκ αυτοκινήτων που λειτουργούσαν χρόνια εις βάρος

του περιβάλλοντος και του χαρακτήρα της περιοχής. Το

έργο συμπληρώνουν διάδρομοι περιπάτου, ποδηλατόδρο-

μοι, παιδική χαρά, υπαίθριο θεατράκι και ένας πλακόστρω-

τος δρόμος παράλληλος στη θάλασσα.

Οι ανασκαφές στο Μεγάλο Καβούρι έφεραν στο φως, έναν

αρχαίο αμαξιτό δρόμο που οδηγεί σε περιοχή της ακτής

όπου στην αρχαιότητα, κατά την εκτίμηση του εμπειρο-

γνώμονα σε θέματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Δήμου

Χρήστου Διονυσόπουλου, υπήρχε λιμάνι –και μάλιστα

διπλό, όπως δείχνει η σωζόμενη στη θάλασσα απόληξη του

αρχαίου προβλήτα, του οποίου ένα μέρος μόνον προβάλλει

σήμερα ως νησίδα, λόγω της ανόδου της στάθμης της θα-

λάσσης κατά 1,5 μ. από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς τόνισε ότι, «πρόκειται για ένα

έργο που αναδεικνύει την φυσική, πολιτιστική και ιστορική

κληρονομιά της χώρας μας. Με τις παρεμβάσεις που υλο-

ποιήθηκαν διαμορφώθηκε ένας χώρος που προσφέρει στον

επισκέπτη δυνατότητες  άθλησης, αναψυχής και «γνωρι-

μίας» με την ιστορία. Πλέον η έκταση του Μεγάλου Κα-

βουρίου βρήκε ξανά την ταυτότητά της και προκαλεί

επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να τη γνωρί-

σουν.

Για το άλσος Καβουρίου θα αναφερθούμε εκτενώς, μετά

τις εκλογές...

Εγκαινιάστηκε το αρχαιολογικό Αλσος Καβουρίου
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Αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση για τo αποτέλεσμα των

εκλογών στις 18 Μαΐου,  έδειξε η εκδήλωση εγκαινίων του

εκλογικού κέντρου , της Δημοτικής Βούλησης  στη Βούλα

το Σάββατο 3 Μαΐου. 

Εκατοντάδες δημότες παρακολούθησαν την τελετή του

αγιασμού και την ομιλία του υποψηφίου Δημάρχου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης, Δημοσθένη Δόγκα στην κεντρική

πλατεία της Βούλας. 

Ο Δημοσθένης Δόγκας, με ένα άλλο πνεύμα πολιτικής, ξέ-

φυγε από το ξύλινο πλαίσιο των προεκλογικών ομιλιών, δεν

παρασύρθηκε από τις παλαιού τύπου προεκλογικές ομιλίες

και παρουσίασε ένα διαφορετικό  πρόγραμμα, που κατέθετε

προτάσεις και έδινε λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα

της πόλης, ξεσηκώνοντας τον κόσμο με χειροκροτήματα.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης ανέπτυξε τους

άξονες της αυτοδιοικητικής του πρότασης, ενώ παρουσίασε

την ομάδα των υποψηφίων που πλαισιώνουν τη

“Δημοτική Βούληση”. Ολοι τους  νέα πρόσωπα, που στελε-

χώνουν με όρεξη και κέφι το συνδυασμό, που όπως είπε ο

Δημοσθένης Δόγκας, «μου βγήκε το λάδι να τους βρω γιατί
δεν χρησιμοποίησα παλιά και φθαρμένα υλικά». 

Ετσι, το πνεύμα του κεντρικού συνθήματος της Δημοτικής

Βούλησης, “Τώρα ανανέωση παντού!”, αποτυπώνεται στο

ανθρώπινο δυναμικό που θα κληθεί να το υλοποιήσει, πέραν

των προτάσεων για ένα  δημοτικό πρόγραμμα. Πρόκειται

για την πιο δυναμική και νεανική δημοτική ομάδα της

πόλης!

Σημείωσε ακόμη ο Δημοσθένης Δόγκας ότι “θα παραδώ-
σουμε στις επόμενες γενιές ένα Δήμο Πρότυπο, με τη Βού-
ληση και το Σθένος να είναι παράδειγμα προς μίμηση σε
θέματα αξιών, κοινωνικής συμπεριφοράς, αλλά και ορθής
διαχείρισης ανθρώπινων πόρων”. Στις προγραμματικές προ-

τεραιότητες της Δημοτικής Βούλησης είναι να ξεκινήσει μία

εκστρατεία για να γίνουν δημότες οι περίπου 50.000 κά-

τοικοι της περιοχής, κάτι που θα δώσει επιπλέον διαπραγ-

ματευτική ισχύ στη Δημοτική Αρχή στις διεκδικήσεις της.

Εξαπολύοντας επίθεση στο διοικητικό σύστημα του παρελ-

θόντος, τόνισε ότι: “ο Δήμος μας, η χώρα μας χρειάζεται
πολλά, χόρτασε όμως από δύο πράγματα, από αποτυχημέ-
νους συνδικαλιστές σε αξιώματα και ανθρώπους λιγόψυ-
χους”. “Αυτοί δεν στάθηκαν ικανοί στο ύψος που
απαιτούσαν οι περιστάσεις”.
Εκθέτοντας τις προγραμματικές θέσεις του Συνδυασμού, ο

Δημοσθένης Δόγκας μίλησε εκτενώς για τη διαχείριση των

απορριμμάτων, τα οποία χαρακτήρισε “διαφυγόντα κέρδη”,

ενώ δήλωσε ότι η Δημοτική Βούληση πρεσβεύει την αρχή

“αυτός που ανακυκλώνει σωστά επιβραβεύεται”.
Ως προς το οδικό δίκτυο του Δήμου, κατηγόρησε τις μέχρι

σήμερα δημοτικές διοικήσεις  ότι δεν διέθεταν “Δημοτική

Βούληση” για αγωγούς ομβρίων, για άσφαλτο χωρίς λακ-

κούβες, για σωστή προσαρμογή των καπακιών της ΔΕΗ.

“Υπάρχει η πλατεία Γ. Δόγκα πιο κάτω για να δει κανείς τη
δική μας δουλειά” υπογράμμισε ο ομιλητής, για να συμ-

πληρώσει πως “η αναβάθμιση του οδικού δικτύου θέλει
αγώνες, παραστάσεις στην Περιφέρεια, διάφανη διεκδί-
κηση κονδυλίων με μεγάλο διαγωνισμό, με πενταετές
πλάνο”.
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης αναφέρθηκε επί-

σης εκτενώς στο ζήτημα της ασφάλειας, προτείνοντας τη

θέσπιση και στελέχωση μιας Δημοτικής Υπηρεσίας Εφαρ-

μογής Κανόνων Ασφαλείας, που θα έχει ως αρμοδιότητα

την επιτήρηση κανόνων ασφαλείας στους δημόσιους χώ-

ρους (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, παιδότοποι, πλατείες

κ.λπ.), θα περιφρουρεί τη δημοτική περιουσία και θα εξυ-

πηρετεί τους δημότες. Στο πλαίσιο της ασφάλειας άλλω-

στε ο Δημοσθένης Δόγκας ενέταξε το φωτισμό των

πλατειών και όλων των δημόσιων χώρων με οικονομικούς

λαμπτήρες νέας τεχνολογίας. 

Επιπλέον, ο Δημοσθένης Δόγκας επεξήγησε το λογότυπο

του συνδυασμού του, τονίζοντας ότι «το μπλε χρώμα
συμβολίζει την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
και την πολιτική της γαλάζιας ανάπτυξης, το πράσινο την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με πολιτική ανα-
δάσωσης όλων των ορεινών εκτάσεων, ενώ το κίτρινο
συμβολίζει τον ήλιο που λούζει τον τόπο μας και με τη
σκέψη της αξιοποίησης όλων των εναλλακτικών πηγών
ενέργειας”. 
Ιδιαίτερα στάθηκε,  στον τομέα της κοινωνικής πολιτι-

κής και ανάπτυξης. Μίλησε για κοινωνικό παντοπωλείο

και εστιατόριο, την ιδέα ίδρυσης μιας κοινωνικής λαϊκής

αγοράς, αλλά και τη λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου

στο Δήμο στη βάση του εθελοντισμού.

Περαιτέρω, ανέλυσε τις θέσεις του για το περιβάλλον, από

τις οποίες ξεχωρίζουν το “δάσος του δημότη” αλλά και η

τοποθέτηση κάδων κομποστοποίησης σε όλα τα κεντρικά

σημεία της πόλης. 

Στον τομέα του αθλητισμού και του πολιτισμού, ο υποψή-

φιος της Δημοτικής Βούλησης ανέφερε την ίδρυση δημοτι-

κής βιβλιοθήκης, τη θέσπιση γιορτής της πόλης

(“Απολλώνια”) αλλά και την έμπρακτη στήριξη των Σωμα-

τείων της περιοχής. 

Ειδική μνεία έκανε ο Δημοσθένης Δόγκας στην ανάπτυξη

της επιχειρηματικότητας ως βασικού πυλώνα του προ-

γράμματος που καταθέτει ενόψει των εκλογών η Δημοτική

Βούληση. “Υπάρχει μια θέση στον τόπο αυτό για καθέναν
από μας που δίνει τη μάχη και που θέλει να ζήσει εδώ και
να δημιουργήσει”, είπε για να εισπράξει το χειροκρότημα

του νεανικού κατά πλειοψηφία ακροατηρίου. Ανέλυσε τις

λεπτομέρειες μιας τουριστικής εκστρατείας με εξωστρέ-

φεια, που θα κάνει την περιοχή ακόμη πιο γνωστή και αγα-

πητή.

Η ομιλία του Δημοσθένη Δόγκα συνεχίστηκε με μια ολο-

κληρωμένη πρόταση που έχει επεξεργαστεί ο συνδυασμός

για την ανάπλαση των πλατειών σε Βάρη, Βούλα και Βου-

λιαγμένη, όπου κυρίαρχο στοιχείο είναι η υπογειοποίηση

των καλωδίων και η δημιουργία υπόγειων παρκινγκ που θα

μεγαλώσουν τον ωφέλιμο χώρο για τους δημότες και τους

επισκέπτες. 

Κλείνοντας, ο Δημοσθένης Δόγκας τόνισε ότι “η Ανανέ-
ωση είναι μέσα μας έμφυτη και είναι καθολική - Τώρα ανα-
νέωση παντού - οι νέοι δεν είναι μέρος του προβλήματος
αλλά μέρος της λύσης,  ξεσηκώνοντας το χειροκρότημα και

τις επευφημίες των συγκεντρωμένων. 

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε ανοιχτή δε-

ξίωση στην πλατεία της Βούλας. Δεξιά οι υποψήφιοι.

Αέρας επιτυχίας στη “Δημοτική Βούληση”
Ο Δημοσθένης Δόγκας  ενθουσίασε το κοινό

O υποψήφιος δήμαρχος Δημοσθένης Δόγκας, χαιρετά τον υπο-
ψήφιο Περιφερειακό σύμβουλο του Γιάννη Σγουρού, Φώτη Κού-
τρα.
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ΕΒΔΟΜΗ: Κύριε Ζαχαράτε, από πότε ασχολείστε με τα
“κοινά”

Ν.Ζαχαράτος: Με τα τοπικά ζητήματα ασχολούμαι σχε-

δόν είκοσι χρόνια, με κάποια διαλείμματα. Από την τετρα-

ετία 1995-1998 συμμετείχα, ως απλός δημότης, στην

Επιτροπή Παιδείας και στην Επιτροπή Λαϊκού Ενδιαφέρον-

τος του τ. Δήμου Βούλας. Αλλά και ως μαθητής εκλεγό-

μουν κάθε χρόνο στα συλλογικά όργανα της τάξης μου και

του σχολείου μου, την δε τελευταία χρονιά (1993-94)

ήμουν Πρόεδρος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου του

Α’ Λυκείου Βούλας. 

Μάλιστα, το πρώτο άρθρο της εφημερίδας σας, που ανα-

φέρεται σε εμένα ήταν όταν τα Χριστούγεννα του 1993

στολίσαμε στο Λύκειό μας ένα μικρό σκάφος, αντί για

έλατο, για να τηρήσουμε το ελληνικό έθιμο!

Ωστόσο, για πρώτα φορά εξελέγην στο Δημοτικό Συμβού-

λιο το Νοέμβριο του 2010. Το 2011 το ΔΣ με εξέλεξε στην

Οικονομική Επιτροπή και στο Διοικ/κό Συμβούλιο του Ορ-

γανισμού Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου. Καθήκοντα

Αντιδημάρχου Οικονομικών ανέλαβα τον Απρίλιο του 2012.

Με την τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικότερα το Δήμο, πώς
αποφασίσατε να ασχοληθείτε;

Η ίδια ερώτηση μού έγινε και στην πρώτη μου συνέντευξη

μετά την εκλογή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, το Μάρτιο

του 2011. Θα σας δώσω την ίδια με τότε απάντηση: Επειδή

η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι κοντά στα καθημερινά προ-

βλήματα του πολίτη. Ασχολείται με το σπίτι μας, τη γειτο-

νιά μας, την πόλη μας. Και επειδή δίνει σε μας τους

αιρετούς τη δυνατότητα να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες

που έχουν άμεσα αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής των

συμπολιτών μας.

Τρία χρόνια μετά πιστεύετε το ίδιο;

Και βέβαια! Κατ’ αρχάς, την τριετία αυτή μου δόθηκε η ευ-

καιρία να εργαστώ για όλους τους στόχους που έθεσα στην

αρχή της θητείας μου (και καταγράφονται στην τότε συ-

νέντευξή μου), και σε πολύ μεγάλο βαθμό τους πέτυχα. Θα

σας δώσω ένα παράδειγμα: 

Όταν ανέλαβα τη λειτουργία των παιδικών σταθμών το Σε-

πτέμβριο του 2011, στο Δήμο μας υπήρχαν τέσσερα κτίρια

κατάλληλα για λειτουργία παιδικού σταθμού. Eνα στον

Ασύρματο της Βάρης, ένα μισθωμένο στη Βούλα, και δύο

ιδιόκτητα στη Βούλα, ολοκαίνουργια και άρτια εξοπλι-

σμένα, χάρη στις άοκνες προσπάθειες του προκατόχου μου

ιατρού Γ. Χατζηϊωάννου. Λόγω όμως έλλειψης προσωπι-

κού, την περίοδο 2010-2011 είχαν λειτουργήσει μόνο δύο

σταθμοί. Κι αυτό, διότι για τη στελέχωση και των τεσσάρων

σταθμών απαιτούνται πάνω από 40 εργαζόμενοι, ενώ το μό-

νιμο προσωπικό του Δήμου αριθμεί λιγότερα από 10 άτομα.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγους μήνες πριν αναλάβω

τα καθήκοντά μου, η κυβέρνηση θέσπισε αυστηρούς περιο-

ρισμούς στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού (ένας στους

τρεις σε σχέση με το παρελθόν). Την ίδια στιγμή, πάνω από

200 παιδιά είχαν ζητήσει να εγγραφούν στους σταθμούς...

Δεν πτοήθηκα. Ζήτησα από τον Δήμαρχο και από το Δημο-

τικό Συμβούλιο, όλο το εποχικό προσωπικό που θα μας ενέ-

κρινε να προσλάβουμε η κυβέρνηση (πλην καθαριότητας)

να κατευθύνεται στους παιδικούς σταθμούς. Έτσι κι έγινε,

και κατορθώσαμε να λειτουργήσουμε στην αρχή δύο σταθ-

μούς, αργότερα τρεις, και εφέτος τέσσερις! Και να εξυπη-

ρετήσουμε σχεδόν διπλάσιο αριθμό παιδιών σε σχέση με

το παρελθόν. Πήραμε προσωπικό από το ΕΣΠΑ, πήραμε ερ-

γαζομένους από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.

Δεν πέσαμε, όπως άλλοι Δήμοι, στην παγίδα της στελέχω-

σης των σταθμών με προσωπικό δίμηνης απασχόλησης,

για να μην αλλάζουν παιδαγωγό κάθε δύο μήνες τα παιδιά

μας! 

Το δίδαγμα από τα παραπάνω είναι ακριβώς αυτό που με

έλκυσε από την αρχή στην τοπική αυτοδιοίκηση: ότι με με-

θοδικές κινήσεις, ακόμη και χωρίς πόρους, μπορούμε να

βελτιώσουμε τη ζωή των συμπολιτών μας.

Στα οικονομικά του Δήμου θεωρείτε ότι έχετε επιτύχει;

Μαζί με τα πολύ ικανά και ακούραστα στελέχη της Οικονο-

μικής Υπηρεσίας του Δήμου πετύχαμε πάρα πολλά αυτήν

τη διετία, και θα πετύχουμε ακόμη περισσότερα στο μέλ-

λον. Συνοπτικά σας αναφέρω:

Διεκδικήσαμε και εισπράξαμε έσοδα του Δήμου που δεν

είχαν αναζητηθεί επί πολλά έτη, όπως τα έσοδα που δι-

καιούται ο Δήμος μας από τις οργανωμένες ακτές κολύμ-

βησης. Εισπράξαμε πάνω από 800.000 ευρώ, και μάλιστα

διεκδικήσαμε και εισπράξαμε δικαιώματα ακόμα και από την

Β’ πλαζ Βούλας, η οποία παραμένει κλειστή, δηλ. δεν πα-

ράγει κανέναν έσοδο για τον ιδιώτη μισθωτή της, εδώ και

πολλά χρόνια.

Μειώσαμε τις οφειλές σε προμηθευτές από 8,1 εκατ. ευρώ

το 2011 σε λιγότερο από 2 εκατ. ευρώ σήμερα.

Αντιστράφηκε το κλίμα που υπήρχε στην αγορά, και ο

Δήμος μας από “κακοπληρωτής” που ήταν θεωρείται πλέον

φερέγγυος. Επανεκκίνησαν έργα που είχαν σταματήσει

επειδή ο Δήμος δεν πλήρωνε τους αναδόχους. 

Τόσο ο προϋπολογισμός του 2012, όσο και ο προϋπολογι-

σμός του 2013, εκτελέστηκαν πλεονασματικά. Δηλαδή τα

έσοδα που εισπράχθηκαν υπερέβησαν τις δαπάνες που τι-

μολογήθηκαν στο Δήμο.

Μειώσαμε σημαντικά τις λειτουργικές δαπάνες του Δήμου.

Χάρη στον εξορθολογισμό των δαπανών και τη διεκδίκηση

των εσόδων του Δήμου, μειώσαμε τα τέλη ανάπτυξης τρα-

πεζοκαθισμάτων, καθώς και ορισμένες κατηγορίες δημο-

τικών τελών, και προγραμματίζουμε νέες μειώσεις στα

αμέσως επόμενα χρόνια.

Δηλαδή σας ήρθαν όλα εύκολα! 

Οχι, βέβαια. Η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου πριν

αναλάβω τα καθήκοντά μου τον Απρίλιο του 2012, έπεσε θύμα

των ενδοπαραταξιακών συγκρούσεων για την εκλογή του νέου

Δημάρχου, μετά την ξαφνική ασθένεια του Γρηγόρη Κασιδό-

κωστα... Έτσι, κάποιες από τις εργασίες υποδομής που έπρεπε

να είχαν γίνει εκείνη την περίοδο δεν έγιναν. 

Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι ο “Καλλικράτης”, που τέ-

θηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011, παρέτεινε την ισχύ

των κανονιστικών αποφάσεων των τριών συνενωμένων

Δήμων για ένα έτος, δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Μετά θα έπρεπε ο ενιαίος Δήμος να εκδώσει τις δικές του

νέες κανονιστικές αποφάσεις. Για παράδειγμα, η απόφαση

που ρυθμίζει τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων (π.χ.

για τραπεζοκαθίσματα) δεν είχε ακόμη εκδοθεί όταν ανέ-

λαβα την αντιδημαρχία Οικονομικών τον Απρίλιο του 2012.

Το ίδιο και η απόφαση για τα τέλη που καταβάλλουν τα πε-

ρίπτερα, ή η απόφαση που αφορά τα τέλη για κατάληψη

κοινόχρηστων χώρων με κάδους οικοδομικών υλικών κλπ.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Δήμος δεν μπορούσε να ει-

σπράξει τα αναλογούντα έσοδα, και οι επιχειρηματίες της

πόλης μας δεν μπορούσαν να λάβουν άδεια για ανάπτυξη

τραπεζοκαθισμάτων. Έτσι, έπρεπε να κινηθούμε άμεσα για

τη σύνταξη και ψήφιση αυτών των αποφάσεων.

Άλλο παράδειγμα είναι η απόφαση καθορισμού των δημο-

τικών τελών. Προ της δικής μου θητείας δεν έγινε προσπά-

θεια ομογενοποίησης των τελών στα όρια του ενιαίου

Δήμου, παρά διατηρήθηκαν στην ουσία οι αποφάσεις καθο-

ρισμού τελών που είχαν ψηφιστεί από τους τρεις συνενω-

θέντες Δήμους. Στη θητεία μου, ήδη επιβάλαμε κοινή βάση

υπολογισμού των δημοτικών τελών για όλο το Δήμο, δηλ.

θεσπίσαμε κοινούς κανόνες για την ταξινόμηση των επαγ-

γελματικών χώρων, και για τον τρόπο χρέωσης των μη στε-

γασμένων χώρων, και ξεκινήσαμε τη διαδικασία σύγκλισης

των συντελεστών χρέωσης. Στην ίδια λογική, επεκτείναμε

για όλο το Δήμο την απόδοση υπέρ των σχολείων του 25%

του δημοτικού φόρου.

Κάποιοι σας κατηγορούν ότι κυνηγήσατε δημότες με μι-
κροποσά αφαιρώντας τους χρήματα από τους τραπεζικούς
τους λογαριασμούς. Τί έχετε να πείτε σ’ αυτό;

Απεναντίας! Με έγγραφό μου το Σεπτέμβριο του 2013

έδωσα εντολή στην ταμειακή υπηρεσία, αφενός να “κυνη-

γάει” πρώτα τις μεγάλες οφειλές, αφ’ ετέρου να μην ενερ-

Ο Νίκος Ζαχαράτος έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην παρούσα Δημοτική Αρχή, ως αν-

τιδήμαρχος Οικονομικών. Με θετικά πρόσημα όσον αφορά τις εισπράξεις, αλλά και με

ερωτηματικά για το “κυνηγητό” των αδυνάτων...

Θεωρήσαμε λοιπόν σκόπιμο να του θέσουμε κάποιες ερωτήσεις.

Σημειώνουμε ότι είναι κάτοικος Βούλας, από την παιδική του ηλικία και έχει έναν γιό που

πηγαίνει στο 4ο Δημοτικό Σχολείο στα Πηγαδάκια.

"Μειώσαμε τα χρέη του Δήμου και θα ενισχύσουμε
οικονομικά αδύνατους δημότες”
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γεί κατασχέσεις κατά οφειλετών που ανή-

κουν σε ευπαθείς  κοινωνικές ομάδες.

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι πρώτες κινή-
σεις που πρέπει να κάνει ο Δήμος αν επα-
νεκλεγείτε;

Η ειδίκευσή μου είναι τα Οικονομικά. Είτε μου

εμπιστευθεί ο Δήμαρχος ξανά την αντιδημαρ-

χία οικονομικών, είτε όχι, θα του προσφέρω

τις γνώσεις και την εμπειρία μου για τη σύν-

ταξη ρεαλιστικών και εκτελέσιμων προϋπολο-

γισμών, που θα κατανέμουν σωστά τους

διαθέσιμους πόρους και θα παρέχουν στις

υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου τα εργαλεία

για να πραγματοποιήσουν νόμιμα τις δράσεις

τους. Και φυσικά θα μεριμνώ για την είσπραξη

των εσόδων που εξασφαλίζουν την εκτέλεση

αυτών των δράσεων.

Πέρα όμως από τον υποστηρικτικό αυτό

ρόλο, έχω ως βασικό προσωπικό μου στόχο

την ελάφρυνση των οικονομικών βαρών

που επωμίζονται οι κάτοικοι του Δήμου μας. 

Η πολιτική που ήδη ξεκίνησα να εφαρμόζω

στην πολύ σύντομη θητεία μου έχει (και θα

έχει και στο μέλλον) τους εξής βασικούς

άξονες:

α) Εξορθολογισμός λειτουργικών δαπανών

β) Διεκδίκηση όλων των εσόδων που ανα-

λογούν στο Δήμο

γ) Εκμετάλλευση της περιουσίας του

Δήμου

δ) Ανεύρεση πόρων από ευρωπαϊκά προ-

γράμματα και ιδιωτικούς φορείς

Η επίτευξη των τεσσάρων αυτών στόχων

καθιστά το Δήμο οικονομικά πιο εύρωστο

και του δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξει

κοινωνική δράση, βοηθώντας με χρήματα

και δράσεις κάποιες ευπαθείς ομάδες. Επι-

πλέον, ένας εύρωστος οικονομικά Δήμος

δύναται σε περιόδους ύφεσης, όπως η τω-

ρινή, να μειώνει οριζοντίως τα οικονομικά

βάρη των κατοίκων του, όπως ήδη κάναμε

στην περίπτωση των τελών ανάπτυξης τρα-

πεζοκαθισμάτων.

Σήμερα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση απ’

ότι πριν τρία χρόνια. Παραλάβαμε χρέη σε

προμηθευτές άνω των 8 εκατ. ευρώ, και τα

μειώσαμε κάτω από τα 2 εκατ. ευρώ. Τώρα

λοιπόν, το πλεόνασμα που επιτυγχάνουμε

από εδώ και στο εξής, μπορεί να διατίθεται

είτε για κοινωνικές δράσεις, είτε για μείωση

των δημοτικών τελών.

Άποψη και στόχους έχω φυσικά και για τα

υπόλοιπα θέματα του Δήμου. Επειδή αντι-

λαμβάνομαι ότι ο χώρος σας είναι περιορι-

σμένος, θα αναφερθώ σε δύο μόνον από

τους στόχους που θα επιδιώξω στην επό-

μενη θητεία, επιπρόσθετα όσων αναφέρον-

ται στο πρόγραμμα του Συνδυασμού μας:

- Να διαχειρίζεται ο Δήμος μας μόνος του

τα απορρίμματά του και να ανακυκλώνει ή

να κομποστοποιεί το μεγαλύτερο μέρος

αυτών, σε δικές του εγκαταστάσεις, οι

οποίες βέβαια θα δημιουργηθούν σε μισθω-

μένα οικόπεδα εκτός των ορίων του Δήμου

μας, σε περιοχές όπου επιτρέπονται οι χρή-

σεις αυτές

- Να δημιουργήσουμε ξενώνα με δομές ημι-

αυτόνομης διαβίωσης για νεαρά άτομα με

αναπηρίες, στα πρότυπα του ξενώνα που

είχε δημιουργηθεί παλαιότερα στο Ελλη-

νικό ως παράρτημα του ΠΙΚΠΑ Βούλας, και

του οποίου τη λειτουργία γνωρίζω καλά,

αφού παρείχα εκεί εθελοντικά τις υπηρε-

σίες μου.

Ευχαριστούμε κύριε Ζαχαράτο για το
χρόνο σας.

Κι εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου

δώσατε.

Ολίγα βιογραφικά:
Είναι οικονομολόγος και διαθέτει άδεια λογι-

στή-φοροτέχνη Α’ τάξης. Σπούδασε Διεθνή Οι-

κονομική στην ΑΣΟΕΕ και Διεθνή

Χρηματοδοτική στο Southampton. 

Εργάστηκε για 15 χρόνια σε μεγάλες ελληνικές

επιχειρήσεις,  από το 1996 ως το 2011. Ξεκίνησε

ως Βοηθός Λογιστού και στα 30 του χρόνια ήταν

Οικονομικός Διευθυντής πολυεθνικού ομίλου

εταιρειών· αποχώρησε δε  από την τελευταία του

δουλειά ως Γενικός Διευθυντής. 

Έκτοτε αναπτύσσει δική του επιχειρηματική

δραστηριότητα, βασισμένη στην καινοτομία και

στην εξωστρέφεια. Στα δύο πολύ δύσκολα τε-

λευταία χρόνια ίδρυσε τρεις δικές του εται-

ρείες: Μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού με

δραστηριότητα σε πέντε χώρες, μια βιοτεχνία

πλαστικών με εξαγωγικό προσανατολισμό, και

ένα κατάστημα βιολογικών και φυσικών προ-

ϊόντων.

Αθλητής από τα εφηβικά του χρόνια στο ΝΑΟΒ,

σήμερα συνεχίζει την ...παράδοση ο γυιός στον

Πρωτέα.
Ο νυν Αντιδήμαρχος Ν. Ζαχαράτος σε στιγμιό-
τυπο με την τέως αντιδήμαρχο και νυν βουλευτή
Γ. Μαρτίνου.
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Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Ανατ. Αττικής

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

ATTIKH

Ο ΜΟΝΟΣ ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κωνσταντίνος Δούκας
f Kostas Doukas & ELZHN - www.pandidaktirion.gr

ΟΙ ΔΥΟ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ: 

1) Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

2) Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

● Μετέχουμε στη λήψη των αποφάσεων με 

συνελεύσεις, ψηφοφορίες, τοπικά δημοψηφίσματα 

ως Σώμα Ενεργών Δημοτών (ΣΕΔ)

● Στο μοντέλο «ανάπτυξης» δια του 

ξεπουλήματος, αντιτάσσουμε: 

«Αειφόρος Ανάπτυξη με Εναλλακτική Οικονομία 

από Ελληνικές Συλλογικότητες»

· Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

· Δημοτικός Σύμβουλος Βούλας

· Κέντρο Δια Βίου Λαϊκής Επιμόρφωσης ΕΛΖΗΝ 

(Επιβίωση – Αυτάρκεια – Ευημερία)

· Σπίθα Αγώνα Ελληνικού με Μίκη

· Συμβόλαιο Τιμής Κινημάτων με ΑνΕλ

· Συντονιστική ΒΒΒ

· Γραμματεία Αυτοοργάνωσης Κινημάτων

· Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

Αλφα Αργυρώ
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Ανατ. Αττικής

Η Αργυρώ Αλφα γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Καλύβια Θορικού. Φοίτησε στο Γυμνάσιο

Κορωπίου και σπούδασε με υποτροφία στη Ράλλειο Παιδαγωγική Ακαδημία. Είναι πτυ-

χιούχος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πάντειου Πανεπιστήμιου. Εργάστηκε

δέκα χρόνια ως δασκάλα και στη συνέχεια διετέλεσε υπάλληλος του Υπουργείου Οι-

κονομικών. Μιλάει γερμανικά, αγγλικά και

ιταλικά. 

Είναι εθελόντρια του Σωματείου Φίλων

Κοινωνικής Παιδιατρικής “Ανοιχτή Αγκα-

λιά” και του Σωματείου Ανάδοχων Οικο-

γενειών. 

Εχει διατελέσει Δημοτική σύμβουλος στο

Δήμο Καλυβίων. 

Tηλ. 22990 47224, 6934 420848

ΚούτραςΦώτης Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατ. Αττικής

Με όραμα και καινούργιες ιδέες για την Ανατολική 
Αττική, που όλοι μας θέλουμε και ονειρευόμαστε. 

Η Ανατολική Αττική είναι μια περιοχή προικισμένη με ιδιαίτερο φυ-

σικό κάλλος. Όσο πολλές όμως είναι οι ομορφιές της, άλλα τόσα και

περισσότερα είναι τα προβλήματά της, που αποτελούν και την κα-

θημερινότητα όλων μας. Η έλλειψη υποδομών είναι κάτι περισσό-

τερο από εμφανής. Αυτό σε μια Ευρωπαϊκή χώρα, με ευρωπαϊκούς

θεσμούς και προγράμματα, μπορεί να ανατραπεί. Ο Γιάννης Σγου-

ρός έχει ήδη επιτελέσει σημαντικό έργο στην περιοχή της Ανατ. Ατ-

τικής με τη δρομολόγηση πολλών έργων, πολλά εκ των

οποίων έχουν ήδη ολοκληρωθεί, άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη

και αρκετά άλλα είναι υπό υλοποίηση. Αυτό το σημαντικό

έργο μπορούμε με καινούργιες ιδέες να το συνεχίσουμε δη-

μιουργώντας καινούργιες προοπτικές για την Ανατ. Αττική.

Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι για την Ανατολική Αττική
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Εντυπωσιακή η παρουσία του κόσμου στα

εγκαίνια του εκλογικού κέντρου (Βασ.

Κωνσταντίνου 204) - 6 Μαΐου και στην

παρουσίαση των υποψηφίων του συν-

δυασμού, «Κορωπί -Νέο Ξεκίνημα». του

Δημήτρη Κιούση. «Η μεγαλειώδης συμ-

μετοχή των πολιτών δίνει το στίγμα της
συσπείρωσης και αναγνώρισης της κοι-
νωνίας του Κορωπίου, για τις προσπά-
θειες 3 χρόνων δημοτικού έργου»,

επισήμαναν πολλά έμπειρα στελέχη του

συνδυασμού. Η εκδήλωση ξεκίνησε με

την τέλεση του Αγιασμού. Στη συνέχεια η

Αγγελική Γκίκα προλόγισε τον Δήμαρχο

Κρωπίας Δημήτρη Κιούση. Σημαντική

ήταν η αναφορά της στα πολιτικά χαρα-

κτηριστικά της Διοίκησης Δημήτρη

Κιούση: αποτελεσματικότητα στη διαχεί-

ριση, πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις,

όραμα για τον τόπο, εντιμότητα, διαφά-

νεια, εμμονή στη νομιμότητα, ανεξαρτη-

σία από κόμματα, χωρίς την αλαζονεία

της εξουσίας.

Η βασική ομιλία του Δ. Κιούση περιλάμ-

βανε όλες τις μάχες που έδωσε η δημο-

τική ομάδα και το επιτυχημένο

αποτέλεσμα που είχε μέσα σε μόλις 3

χρόνια: Σημειώνουμε περιληπτικά: Η

πρώτη μάχη αφορούσε τα Δημοτικά Οι-

κονομικά και ήταν νικηφόρα. Μείωσε

κατά 85% τις μεγάλες οικονομικές υπο-

χρεώσεις 12,5 εκατομμυρίων € που πα-

ρέλαβε από την προηγούμενη δημοτική

διοίκηση, χωρίς αύξηση δημοτικών

τελών, φόρου και τιμολογίων ύδρευσης.

Η δεύτερη νικηφόρα μάχη αφορούσε την

έναρξη κατασκευής βασικών έργων υπο-

δομής και την εξασφάλιση χρηματοδό-

τησης. Ξεχώρισε, το έργο Αποχέτευσης

Ακαθάρτων, την ένταξη στο σχέδιο της

Αγίας Μαρίνας, το έργο ύδρευσης στην

Αγία Μαρίνα, η περιβαλλοντική αποκα-

τάσταση της χωματερής (ολοκληρώνεται

τον Σεπτέμβριο του 2014), τα σχολεία

στο Κίτσι, στο Ο.Τ 341, τη βιοκλιματική

ανάπλαση της πλατείας Ι.Ν Αναλήψεως,

το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων,

το αντιπλημμυρικό του Ξερέα, την έγ-

κριση του αντιπλημμυρικού της πόλεως,

την έγκριση προς χρηματοδότησης της

μελέτης αποχέτευσης Αγίου Δημητρίου,

Αγίας Μαρίνας, Σκάρπιζας, Κίτσι, την

αναπαλαίωση του κτιρίου Λιάπη κα.

Η τρίτη μάχη ήταν μεγάλη αλλά άνιση

γιατί αφορούσε την αντιμετώπιση των

συνεπειών των περιοριστικών μέτρων

στην κοινωνία. Είχαμε όμως σημαντικό
αποτέλεσμα. Οι υπάρχουσες κοινωνικές

δομές ενισχύθηκαν ενώ άμεσα δημιουρ-

γήθηκαν νέες: τα δύο Δημοτικά Ιατρεία, η

δημοτική επιτροπή υγείας, το κοινωνικό

ιατρείο, το κοινωνικό φαρμακείο, η δομή

κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού

φροντιστηρίου. Εκανε αναφορά στους

κοινωνικούς και αυτοδιοι-

κητικούς αγώνες που

έδωσε ο δήμος μαζί με

τους  κοινωνικούς και

συλλογικούς φορείς για

την υπεράσπιση των ατο-

μικών και κοινωνικών δι-

καιωμάτων των πολιτών.

Η τέταρτη νικηφόρα μάχη

αφορούσε την καθαριό-

τητα, την πολιτική προ-

στασία, τις δομές

εξυπηρέτησης του πολίτη.

Η πέμπτη  μάχη ήταν και αυτή μεγάλη

και ελπιδοφόρα για τους δημότες,  όπως

είπε. «Δημιουργήσαμε MAZI νέους θε-

σμούς, περιβαλλοντικούς, μαζικού αθλη-

τισμού, ψυχαγωγίας και πολιτισμού,

τουριστικής προβολής, αναφερόμενος

και σε όλες τις δομές του Ν.Π.Δ.Δ «Σφητ-

τός» και τη μεγάλη,επιτυχημένη προσπά-

θεια που έγινε.

Η έκτη μάχη αφορούσε τη διάσωση της
ιστορικής  μνήμης. Η ανάδειξη του Κο-

ρωπίου ως Μαρτυρικής Πόλης και η προ-

ετοιμασία για την πλήρη ανάδειξη και

επίσημη αναγνώρισή της από το κράτος».

Aνανέωση στελεχών

Ο Δήμαρχος κάλεσε τους νυν δημοτικούς

συμβούλους του που δεν θα εκτεθούν ως

υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές (Γε-
ώργιο Σπέλλα, Αθανάσιο Πουλάκη,
Κώστα Δήμου, Βασίλη Γούλα, Σπύρο
Κόλλια, Γιάννη Σταύρου και Σωτήρη
Λάμπρου), και αναφέρθηκε στη μεγάλη

και καθοριστική προσφορά τους στο δη-

μοτικό έργο. Παρόντες όλοι πλην του Σπ.

Κόλλια που βρισκόταν στο εξωτερικό, ευ-

χαρίστησαν το Δήμαρχο και ευχήθηκαν

καλή συνέχεια, με την υπόσχεση ότι θα

βρίσκονται κοντά του.  

Oι υποψήφιοι του συνδυασμού

. Αδάμ Ελένη, Αδάμ- Παπαμιχάλη Ελένη,

Αθανασίου Στέλλα, Αθανάτου –Παπα-

κωνσταντίνου Ελένη, Γιαννάκος Νίκος,

Γκίκας Γεώργιος, Γκιόκα Αμαλία (Εμμυ),

Γκλιάτης Σωτήριος, Γκοτζαμάνης Λάμ-

προς, Γρίβας Θεόδωρος, Γρινιεζάκης Μι-

χάλης, Δήμας Γεώργιος,

Δημοπούλου-Φραγκογιάννη Μαργέττα,

Θεοχάρη-Μπούτση Γεωργία (Γωγώ), Κα-

λιαμβάκου Θεοδώρα (Δώρα), Καπερώνης

Ιωάννης, Καραλής Γεώργιος, Κιούσης

Κωνσταντίνος, Κορωνιάς Αντώνης, Κων-

σταντάρας Κωνσταντίνος, Λειβαδίτου

Αγγελική (Αγκη), Λέκκας Δημήτριος,

Μάλλιου Αδαμαντία, Μαρκαντώνη –

Ντούνη Αγγελική (Κική), Μηλόπουλος

Κωνσταντίνος, Μιχαιρίνα Δήμητρα, Μι-

χαιρίνας Θεοφάνης, Ντούνης Ανδρέας,

Ντούνης Γεράσιμος, Ντούνης Σταμάτιος,

Ξουρίκης Ιωάννης, Πιέτρης Δημήτριος,

Παναγιώτης Πολίτης, Σαλαώρα Ευγενία,

Συρίγος Φανούριος.

Το Κορωπί στηρίζει το έργο του Δημήτρη Κιούση
Κοσμοπλημμύρα στα εγκαίνια του συνδυασμού

Μιχαιρίνα Δήμητρα (του Νικολάου)

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
Μιχαιρίνα Δήμητρα (του Νικολάου)

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
Αγαπητοί  μου συμπολίτες
Γεννήθηκα και κατοικώ  στο Κορωπί. 
Είμαι παντρεμένη με τον Γεώργιο Καμνή και έχουμε δύο παιδιά. 
Εργάζομαι ως Διοικητική Υπάλληλος στη Φαρμακοβιομηχανία
Boehringer-ingelheim στο Κορωπί.
Συμμετέχω ενεργά στην ζωή της πόλης μου: 
ñ Ως Πρόεδρος Αιμοδοσίας Κορωπίου 
“Άγιοι Ανάργυροι” ñ Μέλος της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης του Δήμου Κορωπίου
ñ Εκλεγμένη έφορος του Σωματείου
εργαζομένων της εταιρείας όπου ερ-
γάζομαι ñ Μέλος του Ναυτικού Ομί-
λου “ΚΕΚΡΟΨ”
ñ Μέλος της “Λέσχης Ανάγνωσης  Βι-
βλίου” του Δήμου μας. 
Το ενδιαφέρον μου για τον συνάν-
θρωπο και ιδιαίτερα για τις ευπα-
θείς ομάδες, που επηρεάζονται
περισσότερο από την  δύσκολη
πραγματικότητα που βιώνουμε
όλοι, με ώθησαν να ασχοληθώ με
τα κοινά.
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Παρέτειναν λόγω “προβληματισμού” - διά-

βαζε αντιδράσεων - των πολιτών , μέχρι την

15η Μαΐου τ.ε., ενώ έληγε την 2α Μαΐου, τη

δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Νόμου

που έφερε το Υπουργείο Οικονομικών με

πλήρη τίτλο «Οριοθέτηση, διαχείρηση και

προστασία του αιγιαλού και της παρα-

λίας». Σκοπός του νομοσχεδίου με πρό-

σχημα την γραφειοκρατία είναι η εξάλειψη

των προστατευτικών διατάξεων από την

ασύδοτη ιδιωτική εκμετάλλευση, που ο

Νόμος 2971 του 2001 (ΦΕΚ Α’ 285/19-12-

2001) έθετε.

Σημειωτέον ότι και ο νόμος αυτός, που ψη-

φίστηκε επί Σημίτη, και προσυπογράφεται,

μεταξύ άλλων, από τον Α. Τσοχατζόπουλο,

ως Υπουργού Ανάπτυξης(!), τον Ευαγγ. Βε-

νιζέλο, τον Παπαντωνίου, Εθνικής Αμύνης,

και τον Χριστοδουλάκη, ως ΥΠ. Εθν. Οικο-

νομίας και Οικονομικών, ενώ χαρακτηρίζει

τον αιγιαλό, την παραλία κλπ ως «πράγ-
ματα κοινόχρηστα» που «ανήκουν κατά κυ-
ριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα
προστατεύει...» (αρθ. 2 § 1) δηλ. «domain

public» κατά τη νομική ορολογία, στην πα-

ράγραφο 5 του ίδιου άρθρου εξειδικεύει τον

«παλαιό αιγιαλό» ως ανήκοντα στην ιδιω-

τική περιουσία (fiscus) του Δημοσίου. Έτσι

περιέρχεται «νομιμότατα» στο ΤΑΙΠΕΔ, που

ιδύθηκε μετά από 10 χρόνια, για να εκποι-

είται προς όφελος των δανειστών.

Κατά τα άλλα, όλως συμπτωματικά η «Κα-

σάνδρα» που ανήγγειλε στον Κάρολο Πα-

πούλια ότι κατά την Προεδρία του «τα

εθνικά σύνορα κι ένα μέρος της εθνικής

κυριαρχίας θα περιοριστούν...» (Τσουδερού

2005) κι εκείνος και οι άλλοι άκουγαν σαν

να μην άκουγαν!!! Αν κάνεις «περίεργους»

συνειρμούς κινδυνεύεις να χαρακτηριστείς

«συνομοσιολόγος»!

Οι σκοποί της «διαχείρισης» του αιγιαλού

και της παραλίας είναι ξεκάθαροι, πράγμα

που δεν κρύβει εξ’ άλλου ο Υπ. Οικονομίας

και Οικονομικών Ι. Στουρνάρας, στο εισα-

γωγικό μέρος της δημόσιας διαβούλευσης:

«Η οικονομική σημασία της παράκτιας
ζώνης είναι τεράστια και απαιτείται να απε-
λευθερωθούν οι τεράστιες δυνατότητες οι-
κονομικής ανάπτυξης που παρέχει». 
Δηλαδή, πάει και η παραλία και το περι-

βάλλον και η κοινόχρηστη υπόσταση της

παραλίας και της θάλασσας, για τους πολί-

τες αυτού του τόπου. Τους ...»κυρίαρχους»

κατά την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας. Κυ-

ρίαρχοι γίνονται οι ιδιώτες αετονύχηδες εγ-

χώριοι και αλλοδαποί, ο οποίοι

εκμεταλλεύονται τις παραλίες μας, που θα

μετατραπούν από κοινόχρηστες σε κοινο-

φελείς. Δηλαδή για όσους έχουν λεφτά. Τις

παραλίες δεν τις είχε στερηθεί ποτέ ο λαός,

κάτω από οποιονδήποτε κατακτητή. 

Τώρα τα θέλουν ΟΛΑ και το νερό και τα σπί-

τια μας και τα χωραφάκια μας και τη θά-

λασσα. Το μπανάκι, το παιχνίδι, η

ηλιοθεραπεία πρέπει να πληρώνονται. Είναι

εμπορεύσιμα αγαθά! Η απληστία δεν έχει

όρια!

Δεν θα γίνου βέβαια όλα «δια μιας». Σιγά,

σιγά! Αυτή είναι η τακτική. Πρώτα γίνεται

νόμος (αφού κατά την αγγλοσαξονική ιδεο-

λογία «νόμος είναι ότι ψηφίζει το κοινο-
βούλιο» Hobbes), μετά εφαρμόζεται

σταδιακά, κι αν αντιδράσεις, είσαι παράνο-

μος, αναρχικός, επαναστατικό στοιχείο. Κα-

ταλάβατε; Δεν καταλάβατε. Τα θεωρείτε

υπερβολή! Όπως τα θεωρούν, ίσως υπερβο-

λικά ή και λογικά οι Υποψήφιοι της παρα-

πάνω Κυριακής, που δεν θα διαβάσουν

αυτές τις γραμμές, γιατί «έχουν δουλειά»

τώρα. Τρέχουν για ψήφους και τους φεύγει

το πραγματικό διακύβευμα (εξαιρούνται οι

λίγοι που πρόσεξαν και αντέδρασαν).

“Μαζέψτε το”

Υπάρχει ελπίδα! Κάποια στιγμή θα χτυπή-

σει το ξυπνητήρι. Όσο πιο αργά, τόσο πιο

οδυνηρό, όμως, θα είναι. Αχτίδα ελπίδας, οι

νέοι. Αχτίδα ελπίδας ο επιστήμονας γυιος

κυβερνητικού βουλευτή, που του ‘στειλε μή-

νυμα sms από την αλλοδαπή με το λακω-

νικό «μαζέψτε το». Τα παιδιά, η νέα γεννιά

ταρακουνάνε τους συμβιβασμένους γονείς

τους, όπως η κόρη του Κουρουμπλή που

του ‘στειλε sms στο «κινητό», την ώρα που

ήταν να ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο, το

2010, «μπαμπά, ψήφισε κατά συνείδηση»!...
Και μη ξεχνάμε, στην περιοχή μας άρχισε η

«αξιοποίηση» και η συνακόλουθη εκποίηση

από την «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ

Α.Ε.» (enterprise Greece), για την «ιστορική

ανάπτυξη της «Αθηναϊκής Ριβιέρας». Μετά

τη χερσόνησο του «Αστέρα» Βουλιαγμέ-

νης, από την ΕΤΕ, το Αεροδρόμιο Ελληνι-

κού από το ΤΑΙΠΕΔ, ακολουθεί η παραλία

της Βάρκιζας, η ελεύθερη παραλία και η

πλαζ της Βάρκιζας, η πλαζ της Βουλιαγμέ-

νης στο μικρό Καβούρι, η παραλία και η

πλαζ Βούλας, και πέραν αυτών οι ελεύθε-

ρες παραλίες της Αναβύσσου, (τρεις περιο-

χές), η Λομβάρδα της Κρωπίας, η έκταση

στο Λαγονήσι, που είναι μισθωμένη σε ιδιώ-

τες και πάει λέγοντας...

Και υπεύθυνοι θα είσαστε εσείς, εκείνοι που

θα ψηφίσουν την παρούσα εξουσία, περι-

φερειακή, τοπική και Κυβερνητική ή που

αποδέχονται και προωθούν αυτή τη νεοφι-

λελεύθερη πολιτική της υπότελειας, της βά-

ναυσης εκμετάλλευσης του φυσικού

πλούτου, της ευτέλισης του λαϊκού πλή-

θους και της ανθρώπινης αξίας. «Καλό

βόλι», λοιπόν, μόνο προέξτε μην το στρέ-

ψετε εναντίον σας!...

Κ. Βενετσάνος
-------------

Δήλωση Δημάρχου Κρωπίας

Δημήτρη Κιούση

«Εκφράζουμε για άλλη μια φορά την ισχυρή
βούλησή μας για αντίσταση σε κάθε σχέδιο εμ-
πορευματοποίησης-ιδιωτικοποίησης των
ακτών του Σαρωνικού. Είναι ξεκάθαρη η θέση
μας. Επιθυμούμε την ήπια ανάπτυξη του παρα-
λιακού μετώπου, χωρίς αλλοίωση του φυσικού
παράκτιου περιβάλλοντος, με ελεύθερη πρό-
σβαση των πολιτών και των δημοτών στις πα-
ραλίες μας. Είμαστε αντίθετοι στον αποκλεισμό
των παραλιών και δεν θα απεμπολήσουμε οποι-
οδήποτε δικαίωμα έχει ο Δήμος επί των ακτών.
Κάθε απόπειρα για αποκλεισμό της πρόσβα-
σης και απομόνωσης του Δήμου από τις πα-
ραλίες  θα αντιμετωπιστεί με δυναμικές
κινητοποιήσεις και  με ένδικα μέσα».

Οι εξελίξεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο

του Σαρωνικού αφορούν πρώτα και κύρια

τους νέους, τους εργαζόμενους, τις λαϊκές

οικογένειες της Αττικής και του δήμου μας.

Οσα συμβαίνουν σε: Φαληρικό Δέλτα, Φλοί-

σβο,  αεροδρόμιο Ελληνικού, αμερικάνικη

βάση, Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσμά,

Αστέρα Βουλιαγμένης, στα χιλιάδες στρέμ-

ματα εκκλησιαστικής περιουσίας στη Βου-

λιαγμένη, συνθέτουν ένα τεράστιο πάζλ

επενδυτικών σχεδίων που βρίσκονται σε

εξέλιξη.Το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης

για τον αιγιαλό έρχεται να διευκολύνει

αυτά τα σχέδια.

Στο Ελληνικό θα στήσουν μια τεράστια πο-

λιτεία για υψηλά βαλάντια. Δεν είναι απο-

κλειστικά και μόνο περιβαλλοντικό και

τοπικό θέμα. Αφορά και τους δημότες του

δήμου μας. Δεν πρόκειται απλά και μόνο για

ένα "ξεπούλημα". Είναι μεγάλες καπιταλι-

στικές επενδύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, που

υπηρετούν την κερδοφορία των ομίλων, την

πολιτική Ευρωπαϊκής Ενωσης και θυσιά-

ζουν τις ανάγκες του λαού.

Στο Ελληνικό μπορεί να δημιουργηθεί υπερ-

τοπικός πόλος πρασίνου για τους εργαζό-

μενους και τις λαϊκές οικογένειες της

Αττικής με τη δημιουργία μεγάλου πολυθε-

ματικού πάρκου, που θα καλύπτει το σύ-

νολο των λαϊκών αναγκών. Δωρεάν

άθληση, ψυχαγωγία και πολιτιστική δρα-

στηριότητα για νέους, εργαζόμενους, όλο

το λαό. Υποδομές για δημόσιες - δωρεάν

υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας.

Παλεύουμε σταθερά για:

· Καμία επιχειρηματική δραστηριότητα στις

παραλίες του δήμου μας.

· Διεκδίκηση όλων των παραλιών που

έχουν παραχωρηθεί σε επιχειρηματικούς

ομίλους.

·  Ακύρωση κάθε σύμβασης παραχώρησης

ή μνημονίου συναντίληψης που παραχωρεί

παραλίες σε επιχειρηματίες.

· Κατάργηση εισιτηρίου και κάθε εμπορι-

κής εκμετάλλευσης στις παραλίες.

· Απόδοση στο λαό της περιοχής όλων των

τμημάτων παραλίας και αιγιαλού που

έχουν καταληφθεί από ιδιοκτήτες πολυτε-

λών κατοικιών σε Βουλιαγμένη,  Καβούρι

και άλλες περιοχές.

“Λαϊκή Συσπείρωση”

Κώστας Πασακυριάκος
Υποψήφιος Δήμαρχος Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης

Eνα τεράστιο πάζλ επενδυτικών σχεδίων

βρίσκεται σε εξέλιξη

Eξαφανίζουν την κοινόχρηστη υπόσταση

της παραλίας και της θάλασσας

Απαντήστε στον Στουρνάρα

Ειδικότερα, με τις υπό κρίση ρυθμίσεις επιδιώ-

κεται:

• Η άμεση και συνολική οριοθέτηση του αιγια-

λού στα υπόβαθρα της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟ-

ΓΙΟ ΑΕ, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχει

οριοθετηθεί αποσπασματικά μόνο ποσοστό 8%

της συνολικής ζώνης των αιγιαλών της χώρας.

• Η καθιέρωση μιας νέας αντίληψης για την δη-

μοσιότητα των στοιχείων που απεικονίζουν και

οριοθετούν την παράκτια ζώνη, με την διαρκή

ανάρτηση αυτών σε διαδικτυακό τόπο και

διαρκή ενημέρωση των αναρτημένων ψηφιακών

υποβάθρων με τις νέες χαράξεις παραλίας, επα-

ναχαράξεις αιγιαλών κ.λπ.

• Η αποσύνδεση της χάραξης της παραλίας από

την χάραξη του αιγιαλού, με σκοπό την ευχερέ-

στερη οικονομική αξιοποίηση ακινήτων που συ-

νορεύουν ή εμπίπτουν στην παράκτια ζώνη.

• Ο συγκεκριμένος καθορισμός των λιμνών και

ποταμών που διαθέτουν όχθη και παρόχθια

ζώνη, δεδομένου ότι η υφιστάμενη μέχρι σή-

μερα έννοια των «πλευσίμων ποταμών» και «με-

γάλων λιμνών» δημιουργεί πλείστα ζητήματα

ερμηνείας.

• Η απλοποίηση και εκλογίκευση των διαδικα-

σιών παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού για οι-

κονομική αξιοποίηση και εκτέλεση έργων.

• Η καθιέρωση αντικειμενικού συστήματος για

τον καθορισμό του ανταλλάγματος της χρήσης

των κοινόχρηστων πραγμάτων του νόμου.

• Η ενίσχυση της προστασίας του αιγιαλού και η

απλοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής των

κανόνων προστασίας.

Kαλούνται οι πολίτες σε διαβούλευση, ώστε να

καταθέσουν τις απόψεις τους μέχρι 15/5/2014

και ώρα 12:00

http://www.opengov.gr/minfin/?p=4692

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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Οι πολύπαθες παραλίες της περιοχής μας

και όχι μόνο, τώρα βρίσκονται κυριολεκτικά

έρμαιο  στις

ορέξεις  των  μεγάλων συμφερόντων και

των επιτηδείων  επιχειρηματιών. Εκτός από

όλες τις γνωστές ήδη υπάρχουσες και εξαι-

ρετικά σημαντικές καταχρηστικές χρήσεις

που αποκλείουν την  πρόσβαση των πολι-

τών στην παραλίες, τώρα με  το νέο σχέδιο

νόμου που αφορά στη νέα πρόταση διαχεί-

ρισης και  υπερεκμετάλλευσης των παρα-

λιών, το μέλλον είναι σίγουρα πολύ ζοφερό.

Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που αποτε-

λεί ένα τεράστιο πολιτικό και  οικολογικό

έγκλημα, μια  «νόμιμη» απειλή αφού:

- Καταργεί το όριο έκτασης για τις παραχω-

ρήσεις χρήσης αιγιαλού και παραλίας και

επιτρέπει την ολοκληρωτική κατάληψη των

παραλιών και αιγιαλού από επιχειρηματικές

χρήσεις.

- Το Άρθ. 15  περί νομιμοποιήσεων  αυθαί-

ρετων κατασκευών περιλαμβάνει διατάξεις

για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων έργων

που κατασκευάστηκαν «πριν την έναρξη

ισχύος» του νόμου.

* Ήδη  γίναμε μάρτυρες  παράνομων  ερ-

γασιών  και  περίφραξης   στην  παραλία

Αγ. Νικολάου Καβουρίου,  τη   Μ. Τετάρτη,

Μ. Πέμπτη.

- Νομιμοποιεί επιχειρηματικές χρήσεις, αυ-

θαίρετες κατασκευές και καταπατήσεις

έναντι ευτελούς τιμήματος. 

- Καταργεί στην πράξη τον κοινόχρηστο

χαρακτήρα του αιγιαλού και την ελεύθερη

πρόσβαση και θέτει στη διακριτική μόνο ευ-

χέρεια του «ιδιοκτήτη»  του ακινήτου να

αφήσει σε κοινή χρήση το τμήμα του ακινή-

του που καταλαμβάνεται από τη ζώνη πα-

ραλίας.

- Καθιστά προαιρετική τη χάραξη παρα-

λίας, υποβαθμίζοντας έτσι σοβαρά την

οριοθέτηση της ζώνης προστασίας και τη

διαπίστωση παρανομιών και καταπατήσεων.

- Καταργεί την εθνική και ευρωπαϊκή νο-

μοθεσία που προστατεύει τη βιοποικιλότητα

στις παραλίες και τον αιγιαλό.

- Καταργεί το όριο για τις παραχωρήσεις

χρήσης αιγιαλού, το οποίο σήμερα είναι τα

500 τ.μ. ανά παραχώρηση, με υποχρεωτική

ελεύθερη ζώνη μεταξύ παραχωρήσεων του-

λάχιστον 100 μ.

- Επιτρέπει την  επιχωμάτωση  θαλάσσιου

χώρου, για στρατηγικές επενδύσεις ή στα

πλαίσια ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ, σε έκταση μέχρι

5 τετραγωνικά μέτρα ανά κλίνη (όπως στον

Αστέρα Βουλιαγμένης και στο Ελληνικό).

- Δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των αν-

θρώπων με ειδικές ανάγκες, ως χρηστών

της παραλίας.

- Επιτρέπει θαλάσσια πάρκα αναψυχής

μέχρι 1.500 τ.μ., χωρίς άλλα κριτήρια, ιδίως

περιβαλλοντικά.

Ο  στόχος είναι καθαρά μονομερής  υπέρ

των φιλοκυβερνητικών ισχυρών επιχειρη-

ματιών ως  προς τη νομιμοποίηση αυθαιρε-

σιών και την απρόσκοπτη χωροθέτηση

χρήσεων ασύμβατων με την παράκτια ζώνη

και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των παρα-

λιών.

Η μόνη «καινοτομία» του νομοσχεδίου είναι

ο νέος τρόπος καθορισμού της «προκαταρ-

κτικής» οριογραμμής αιγιαλού, από την

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ  βάσει των ψηφιακών

ορθοφωτοχαρτών. Στην πράξη, αυτή θα

είναι η οριστική οριογραμμή, αφού τεκμαί-

ρεται η συναίνεση των κτηματικών υπηρε-

σιών. Όμως, οι ορθοφωτοχάρτες δεν

καταγράφουν όλα τα στοιχεία που είναι

απαραίτητα για τον επιστημονικό καθορι-

σμό του αιγιαλού. Η διαδικασία αυτή δεν

είναι σύμφωνη με τη νομολογία του Σ.τ.Ε.

ότι ο αιγιαλός δεν δημιουργείται και ορίζε-

ται με διοικητική πράξη της Πολιτείας, αλλά

αποτελεί «φυσικό  φαινόμενο».

Όλα αυτά, αλλά και η υφιστάμενη κατά-

σταση στις παραλίες καθώς και η επέλαση

του ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ υπερ-

νικούνται μόνο με αγωνιστικές διεκδική-

σεις των φορέων - κινήσεων – πολιτών για

ελεύθερες παραλίες και όχι με επίκληση τή-

ρησης της «νομιμότητας» , νόμων που δεν

έχουν συνταγματική κατοχύρωση και εναν-

τιώνονται στο κοινό – λαϊκό αίσθημα περί

ισονομίας – δικαίου.

Θάνος Ματόπουλος
Υποψήφιος  Δήμαρχος  με την  

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ

ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Στο επόμενο: ΠΑΡΑΚΤΙΟ  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Α.Ε. –   ΚΑΤΙ  ΝΕΟ  ΣΤΙΣ  ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ΜΑΣ   ΜΕ  ΑΣΧΗΜΕΣ  ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ  

ΠΑΡΑΛΙΕΣ: ΤΟ  ΝΕΟ  ΘΥΜΑ  ΤΗΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΩΝ  ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

Την Κυριακή 27 Απριλίου 2014 σε έναν κατάμεστο χώρο

μέσα και έξω της αίθουσας που έλαβε χώρα η παρουσίαση

του ψηφοδελτίου του ΕΠΑΜ για τις Ευρωεκλογές, όλοι

όσοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση που χαρακτηριζόταν

από μία μοναδικής τελειότητας οργάνωση, ένοιωσαν «τυ-

χεροί» γιατί είχαν την ευκαιρία να ζήσουν στιγμές ενό-

τητας και αγωνιστικότητας, αναμεμιγμένες με έντονη

συγκίνηση. 

Μία συγκίνηση που προήλθε, αφενός μεν από τον ξεχω-

ριστό πολιτικό, πατριωτικό και ταυτόχρονα ανθρώπινο και

άμεσο λόγο του ΓΓ του Ε.ΠΑ.Μ Δημήτρη Καζάκη, αλλά

και όλων των εικόνων και των  σημαντικών στιγμών της

3χρονης πορείας του Μετώπου που παρακολουθήσαμε

από τα video’s προβλήθηκαν και οι οποίες διανθίστηκαν

από τους χαιρετισμούς σπουδαίων δημιουργών του καλ-

λιτεχνικού στερεώματος της Ελλάδας. 

Για όλους εμάς που έχουμε ζήσει το Ε.ΠΑ.Μ από την

πρώτη του ημέρα μέχρι και σήμερα, αλλά και για όλους

τους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες που εντάχθη-

καν στις γραμμές του στη διάρκεια αυτής της πορείας,

ακόμη – ακόμη και όλων όσων  ξεκίνησαν μαζί μας και

στην πορεία απεχώρησαν από το Μέτωπο για διάφορους

λόγους, πιστεύουμε ότι αυτή η πορεία έχει γράψει τη δική

της ιστορία.

Τώρα είναι στο χέρι όλων μας να αποδείξουμε αν η νέα

πορεία που ξεκινάει το Ε.ΠΑ.Μ για να προετοιμάσει το

επόμενο αποφασιστικό του βήμα στην Ελληνική κοινωνία

και στην πολιτική ζωή του τόπου θα πάρει «σάρκα και

οστά», ώστε: η επιδίωξη και οι αγώνες των Ελλήνων για

την ανάκτηση της Εθνικής μας Κυριαρχίας, με την μη

αποδοχή του χρέους και την μονομερή διαγραφή του, την

έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και την έκδοση

Εθνικού Κρατικού Νομίσματος, την Εθνικοποίηση της ΤτΕ

και των άλλων συστημικών τραπεζών, την τιμωρία όσων

ενέχονται στην τραγική φτωχοποίηση της χώρας και

τέλος στη ψήφιση Νέου Συντάγματος, να αποτελέσουν

την απαρχή μιας μακράς και επίπονης διαδικασίας, με τε-

λικό στόχο την κατάκτηση από τον λαό μας της Εθνικής

του Ανεξαρτησίας και Αναγέννησης.  

Όλα τα παραπάνω, που είναι σχεδιασμένα με λεπτομέ-

ρειες στο Ε.ΠΑ.Μ , μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο

υπό συνθήκες ενεργής Λαϊκής Παρουσίας και Κυριαρχίας,

που την εγγυούνται νέοι θεσμοί Συμμετοχικής Δημοκρα-

τίας και Εκπροσώπησης, με Εναλλαγή και Ανακλητότητα,

για τους οποίους θα παλέψει το Μέτωπο να επικρατήσουν.

Επιμένουμε σε όλα αυτά, επειδή οι συνηθισμένες εναλ-

λαγές στην  κυβερνητική διαχείριση των κομμάτων, του

υφιστάμενου σήμερα στην χώρα μας κομματικού συστή-

ματος,  δεν μπορούν να παρέχουν καμία υπηρεσία στην

Ελληνική Κοινωνία, αφού αποτελούν περιορισμένης ση-

μασίας ανακατατάξεις εντός του  ιδεολογικού και πολιτι-

κού χώρου της Παγκοσμιοποίησης και της Παγκόσμιας

Διακυβέρνησης. 

Είναι προφανές ότι, απαιτείται η ανάδειξη μιας νέας πο-

λιτικής τάξης με  Εθνικά και Απελευθερωτικά χαρακτηρι-

στικά, που θα προκύψει από τους αγώνες του λαού μας

και θα συνδέεται οργανικά με αυτόν, μέσα από τους νέους

δημοκρατικούς- συμμετοχικούς θεσμούς, που θα θέσει σε

άμεση προτεραιότητα την ανακούφιση του, από τις σημε-

ρινές τραγικές καταστάσεις που βιώνει.

Αυτήν ακριβώς την ανάγκη επιδιώκει να υπηρετήσει και το

ευρύτατης Πατριωτικής Συνεργασίας Ευρωψηφοδέλτιο

του Ε.ΠΑ.Μ.  

Δημήτρης Κυπριώτης
Α΄ Συντονιστής της ΠΓ του Ε.ΠΑ.Μ

Υποψήφιος Ευρωβουλευτής

Το Ε.ΠΑ.Μ γίνεται ο καταλύτης 

στην αναγεννητική προσπάθεια των Ελλήνων



To αδιαχώρητο έγινε  στην αίθουσα του ξε-

νοδοχείου Divani, όπου εξελίχθηκε η εκδή-

λωση του δημάρχου και υποψηφίου

Δημάρχου στα 3Β, Σπύρου Πανά, στις 4

Μαΐου.

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι είναι η

μεγαλύτερη συγκέντρωση υποψηφίων που

έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Επίσης το κοινό συμμετείχε, είχε παλμό και

δημιουργούσε πνεύμα ενότητας.

Και θα ήταν πολλαπλάσια πολυπληθέστερη,

αν είχαν καταφέρει οι πολίτες να προσεγ-

γίσουν το ξενοδοχείο, πράγμα που ήταν ιδι-

αίτερα δύσκολο έως αδύνατο λόγω του

αθλητικού δρώμενου (τρίαθλον) που εξε-

λισσόταν στη Βουλιαγμένη.

Η τροχαία είχε κλείσει την παραλιακή προς

Βουλιαγμένη από το κεντρικό φανάρι, που

στρίβει προς Βάρη και έστελνε όλα τα οχή-

ματα προς Βάρη. Ετσι απέκλειαν την πρό-

σβαση στο Καβούρι, γιατί και όσοι

επιχείρησαν να πάνε Βάρκιζα για να γυρί-

σουν από την παραλία στο Καβούρι, βρήκαν

και εκεί την παραλιακή κλειστή!

Την εκδήωση άνοιξε ο δημοσιογράφος Γ.

Αυτιάς, ο οποίος επαίνεσε τον Σπύρο Πανά

και το έργο που έχει παράξει μέχρι σήμερα.

Τον επαίνεσε ακόμη για τη «σεμνότητά

του», όπως είπε, αφού τον κάλεσε κατ’ επα-

νάληψιν στο κανάλι, για να μιλήσει για το

έργο του και δεν πήγε.

Ο Σπύρος Πανάς συγκινημένος από την πα-

ρουσία του κόσμου, τον ευχαρίστησε ιδιαί-

τερα για την παρουσία του. Σε όλη την

ομιλία του επανελάμβανε το «εμείς» για

κάθε έργο που έγινε. Εμείς ως δημοτική

ομάδα, αλλά και εμείς ως δημότες, «μαζί»,

κάτι άλλωστε που είναι και σύνθημά του

«μαζί δημιουργούμε».
Αναφέρθηκε σε ένα προς ένα τα έργα που

έγιναν τη διετία που θητεύει ως δήμαρχος

και για κάθε πόλη ξεχωριστά. 

Για τις πολεοδομικές παρεμβάσεις στη

Βάρη

Για την οριοθέτηση του ρέματος στο Κόρμπι

Για την Κύρωση της πράξης εφαρμογής

στον Ασύρματο και στο Κόρμπι.

Για τις απαραίτητες ενέργειες που έχουν

προχωρήσει προκειμένου να νομιμοποι-

ηθούν τα έργα στην παραλία και στο λιμάνι

της Βάρκιζας.

Γεγονός είναι ότι η Βάρη έχει τα περισσό-

τερα προβλήματα από τις τρεις πόλεις του

καλλικρατικού Δήμου, και γι’ αυτό έπεσε το

βάρος εκεί.

3ο δημοτικό σχολείο Ασυρμάτου, Βρεφονη-

πιακός σταθμός στη Μηλαδέζα, 2ο ενιαίο

Λύκειο Βάρης, Εκπόνηση μελετών για νέες

αθλητικές εγκαταστάσεις

Για τις αναπλάσεις στη Βούλα, για ανακα-

τασκευές, για μελέτες που ετοιμάζονται,

αλλά και στη Βουλιαγμένη, την ολοκλή-

ρωση του Γυμνασίου, την ανάπλαση του

Μεγάλου Καβουρίου, τις παρεμβάσεις για

την ποιότητα ζωής.

Σε μια ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα παρου-

σίασε τους υποψηφίους του, οι οποίοι ανέ-

βαιναν στο βήμα με παλμό και

ενθουσιασμό.

Το «μαζί δημιουργούμε» έχει περάσει σε

όλη την ομάδα των υποψηφίων και αυτό ση-

ματοδοτεί καλές συνεργασίες. 

Αξιοσημείωτη η παρουσία της βουλευτού

Γεωργίας Μαρτίνου, των πρώην δημάρχων

Βούλας Αγγελου Αποστολάτου και Γιάννη

Κιούκη και βεβαίως του ιστορικού Χρ. Διο-

νυσόπουλου.

Αννα Μπουζιάνη

Εγώ τολμώ, εσύ αποφασίζεις...

Αν αγαπάς αληθινά τον τόπο σου, τους δημότες, τους πολίτες γενικότερα, δεν επι-

διώκεις να τους διοικήσεις, αλλά να τους υπηρετήσεις. 

Αυτή είναι η αρχή με την οποία τολμώ να ζητήσω τη ψήφο σου. Αυτή είναι η πεμ-

πτουσία της ιδεολογίας μου.

Ήταν επιλογή μου, αλλά παράλληλα είχα και

την τύχη, τόσο εγώ, όσο και η οικογένειά

μου, να μην είμαι ούτε για μια μέρα στη ζωή

μου, ούτε ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟΣ ούτε ΔΗΜΟΔΙ-

ΑΙΤΟΣ. Θεωρώ την ενασχόληση με τα κοινά

υποχρέωση και καθήκον θα έλεγα του κάθε

πολίτη. Αρκεί να μη χάσεις το μέτρο, γιατί

όταν ασκείς εξουσία για μια ή δύο τετραετίες

και επιμένεις να κατεβαίνεις υποψήφιος στις

εκλογές, είναι από ύποπτο έως παράλογο.

Οι δυνατότητες και η φαντασία του καθενός

μας, δεν είναι αστείρευτες. Έχουν όρια και

τέλος, και αν σε δύο τετραετίες δεν έχεις κα-

ταφέρει να κάνεις τα όνειρα, τους στόχους

και τις εξαγγελίες σου πραγματικότητα, τότε

δεν σου φτάνει άλλη μία, αλλά ούτε τριάντα μία τετραετίες.

Φίλη και φίλε, δεν είσαι άμοιρος ευθυνών για την κατάντια του τόπου μας. Η επι-

λογή αυτών που θα σε εκπροσωπήσουν στην πόλη, είναι δική σου υπόθεση.  Η εξου-

σία, έστω και αν είναι δημοτική καρέκλα, για κάποιους είναι γλυκιά και επιμένουν να

τη διεκδικούν για πάντα. Εσύ, πριν κλείσεις το φάκελο, οφείλεις να σκεφτείς και να

αποφασίσεις αν και ποιοι  την αξίζουν...

Σιαμέτης Βασίλης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
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4 Μένει στο Δίλοφο Βάρης και καταγεται

από την Κεφαλλονιά.

4 Ασχολείται γενικά με τα κοινά, με δυναμι-

κότερη παρουσία στη Βάρη, συμμετέχοντας

σε τομείς υποδομών και παρέμβασης σε ζω-

τικά θέματα υγείας όπως:

- Αντιπρόεδρος στο ΚΑΠΗ Βάρης

- Υπεύθυνος στο “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”

- Ιδρυτής του Δημοτικού Φυσικοθεραπευτη-

ρίου του Δήμου Βάρης

- Εθελοντής ιατρός στο κοινωνικό ιατρείο

του Δήμου Β.Β.Β.

4 Πλούσια δράση στον Πολιτισμό μέσα

από τον Eπιμορφωτικό Σύλλογο

Βάρης, που είναι και πρόεδρος. 
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ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Διεύθυνση:
Ιθάκης 12,  Γέρακας, Τ.Κ. 15344
Αρμόδιος: κ Σοφία Οικονόμου,   Τηλ.
210-6604648-49.Τηλεομοιοτυπία
(Φαξ): 210- 6604646, Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail): info@ger-
akas.gr
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ο τίτλος της μελέτης είναι:
“ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕ1 Καραούζι – ΠΕ8
Παπαχωράφι, ΠΕ9 Μάριζα & ΠΕ13
Νέα Παλλήνη”
Κύριος τόπος της παροχής: ΔΗΜΟΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
II.1.2) Είδος της σύμβασης και
τόπος των έργων, τόπος παράδο-
σης ή παροχής
Υπηρεσίες.
Κατηγορία υπηρεσίας:  αριθ. 12 Κύ-
ριος τόπος παροχής : ΠΑΛΛΗΝΗ
Αττικής, Ελλάδα , ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
- Κωδικός NUTS: GR 3
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά
Δημόσια σύμβαση      
II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφω-
νία πλαίσιο
Η υπόψη ανάθεση δεν εμπίπτει σε
συμφωνία πλαίσιο.

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμ-
βασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
“ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕ1 Καραούζι – ΠΕ8
Παπαχωράφι, ΠΕ9 Μάριζα & ΠΕ13
Νέα Παλλήνη”

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημό-
σιες συμβάσεις (CPV)
Κύριο αντικείμενο :71.35.18.10-4
II.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από
τη συμφωνία για τις δημόσιες συμ-
βάσεις: Ναι
II.1.8) Κατανομή σε τμήματα : Όχι. 
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλα-
κτικές προσφορές: Όχι.

II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
α) Συνολική: 1.495.014,38 ΕΥΡΩ (με
Φ.Π.Α.)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης 
1.215.458,85 €  (χωρις ΦΠΑ) για με-
λέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφίας)

II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι. 
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 
Διάρκεια σε μήνες: 34 (από την ανά-
θεση της σύμβασης)

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΕΣ: 
III.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜ-
ΒΑΣΗ
III.1.1) Απαιτούμενες Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής : 
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδι-
κασία του διαγωνισμού ανέρχεται
σε 24.309,18 ευρώ (€) (αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώ-
μενης αμοιβής της σύμβασης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα
καταθέσει ο ανάδοχος για την υπο-
γραφή της σύμβασης  ανέρχεται σε
5% επί της οικονομικής προσφοράς
του Αναδόχου.
III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης
και πληρωμής ή/και αναφορά στις
εφαρμοζόμενες συναφείς διατά-
ξεις
Η μελέτη που θα ανατεθεί με την
παρούσα, θα χρηματοδοτηθεί από
ίδιους πόρους  του Δήμου Παλλή-
νης Αττικής
Η οικονομική προσφορά του αναδό-
χου αποτελεί και την συμβατική του
αμοιβή και δεν περιλαμβάνει το
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Οι πλη-
ρωμές στον ανάδοχο θα γίνουν
όπως αναφέρεται στην προκήρυξη,
την Συγγραφή υποχρεώσεων και το
άρθρο 30 του 3316/2005

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να
έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων
στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 
Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμ-
πραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υπο-
χρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη
νομική μορφή. Δικαιούνται να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοι-
νοπραξία σύμφωνα με το
Ν.3316/2005.
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους
οποίους υπόκειται η εκτέλεση της
σύμβασης: Δεν τίθενται άλλοι ειδι-
κοί όροι στους οποίους υπόκειται η
εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέ-
λεση της σύμβασης υπόκειται στις
διατάξεις του Ν. 3316/2005 “Ανά-
θεση και εκτέλεση δημοσίων συμ-
βάσεων εκπόνησης μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών”.

III.2) ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμ-
βανομένων απαιτήσεων σχετικά με
την εγγραφή τους σε επαγγελμα-
τικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον
διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν τα
κάτωθι:
Α) να είναι ημεδαποί ενδιαφερόμε-
νοι (μεμονωμένοι  ή σε σύμπραξή ή
κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κα-
τηγορίες μελετών και είναι εγγε-
γραμμένοι στα  Ελληνικά Μητρώα
(Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών)
του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή,
μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού
του άρθρου, του Ν. 716/1977 και
των εκτελεστικών του διαταγμά-
των), στις ακόλουθες κατηγορίες
και τάξεις:
- στην κατηγορία μελέτης   16, πτυ-
χία τάξεως Ε’ 
Β) προέρχονται από χώρες - μέλη
της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που
έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δη-
μοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που
τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμ-
φωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας
2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα
σε τάξεις και κατηγορίες μελετών
αντίστοιχες με εκείνες της ανω-
τέρω παραγράφου 18.1, ή
Γ) προέρχονται από χώρες - μέλη
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τη-

ρούν μητρώα των προηγούμενων
παραγράφων ή κράτη, που έχουν
κυρώσει την συμφωνία για τις δη-
μόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγε-
γραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμ-
πορικά Μητρώα του Παραρτήματος
IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα
αντίστοιχα μητρώα των χωρών
τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία
αντίστοιχη αυτής που απορρέει από
την εγγραφή στο Μητρώο Μελετη-
τών – Εταιρειών / Γραφείων Μελε-
τών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με
εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες
μελετών, κατά το άρθρο 39 του
Ν.3316/05, ως εξής:
- για την κατηγορία μελέτης 16 :
Δυναμικό τουλάχιστον 12 μονάδων,
όπου οι μονάδες ορίζονται όπως
αναφέρονται στο άρθρο 39 παρά-
γραφος 4 του Ν. 3316/2005 και εφό-
σον σε αυτό περιλαμβάνει
τουλάχιστον: 
l Δύο μελετητές 12ετούς εμπειρίας
στην εν λόγω κατηγορία.
l Ένα μελετητή 8ετούς εμπειρίας
στην εν λόγω κατηγορία
l Τέσσερις μελετητές 4ετούς εμ-
πειρίας στην εν λόγω κατηγορία
Σε περίπτωση διάθεσης περισσότε-
ρων μελετητών μεγαλύτερης εμπει-
ρίας αντίστοιχα μειώνονται οι
απαιτήσεις στις μικρότερες εμπει-
ρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύ-
ναμο δυναμικό πρέπει να
αντιστοιχεί  με τα οριζόμενα στις
παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του
Ν.3316/05. 
Οι απαιτήσεις για την προσωπική
κατάσταση των διαγωνιζομένων
αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύ-
χους της αναλυτικής Προκήρυξης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά -
αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμε-
τοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται
στο άρθρο 20.1 του τεύχους της
αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην
παράγραφο 20.2 του ίδιου άρθρου
αναφέρονται τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά προσωπικής κατάστα-
σης των διαγωνιζομένων.
ΙΙΙ.2.1.2 Νομικό καθεστώς – Απαι-
τούμενα αποδεικτικά: Για τον
έλεγχο καταλληλότητας οι υποψή-
φιοι της περίπτωσης Α πρέπει να
υποβάλλουν επικυρωμένα αντί-
γραφα των μελετητικών τους πτυ-
χίων και οι υποψήφιοι της
περίπτωσης Β δικαιολογητικά που
να αποδεικνύουν με σαφήνεια ότι
διαθέτουν στελεχικό δυναμικό αντί-
στοιχο με αυτό της περίπτωσης Α.
Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι
υποψήφιοι που στο πρόσωπό τους
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού
που αναφέρονται στο άρθρο 16
παρ.1 και 2 του Ν.3316/2005 και το
άρθρο 19 της προκήρυξης. Για τον
έλεγχο της καταλληλότητας οι υπο-
ψήφιοι υποβάλουν Υπεύθυνη Δή-
λωση περί μη συνδρομής στο
πρόσωπό τους των παραπάνω
λόγων αποκλεισμού. Ο υποψήφιος
που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος,
προκειμένου να συνάψει σύμβαση
θα προσκομίσει τα επιμέρους δι-
καιολογητικά και έγγραφα έναντι
των οποίων υποβλήθηκε η ως άνω
δήλωση, άλλως αποκλείεται της
διαδικασίας και προσκαλείται ο επό-
μενος μειοδότης, όπως αναλυτικά
περιγράφεται στην προκήρυξη.
Οι απαιτήσεις για την προσωπική
κατάσταση των διαγωνιζομένων
αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύ-
χους της αναλυτικής Προκήρυξης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά -
αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμε-
τοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται
στο άρθρο 20.1 του τεύχους της
αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην
παράγραφο 20.2 του ίδιου άρθρου
αναφέρονται τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά προσωπικής κατάστα-
σης των διαγωνιζομένων.
III.2.2) Οικονομική και χρηματοοι-
κονομική ικανότητα : Δεν απαιτεί-
ται
III.2.3) Τεχνική ικανότητα: 
Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί
τις προϋποθέσεις του άρθρου 18
της προκήρυξης, οφείλει να διαθέ-
τει, επιπλέον και ειδική τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα κατά τα
διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο.
Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδει-
κνύεται από την εκπόνηση παρό-
μοιων με την υπό ανάθεση μελετών,
που έχουν εκπονηθεί την τελευταία
πενταετία από τους διαγωνιζόμε-
νους, καθώς και το μελετητικό δυ-
ναμικό του ως εξής:
1. Να έχει εκπονήσει κατά την τε-
λευταία πενταετία τα παρακάτω
είδη μελετών:
1.1 Για την κατηγορία 16, μελέτες
πράξεων εφαρμογής (και για τους
παρέχοντες υπηρεσίες με έδρα
εκτός  Ελλάδος αντίστοιχες υπηρε-
σίες) η συνολική αξία των οποίων
να υπερβαίνει την προεκτιμώμενη
αμοιβή για τις σχετικές εργασίες
στην κατηγορία αυτή, δηλαδή τα
1.215.458,85 € (άνευ ΦΠΑ).
1.2 Να έχει κυρώσει τουλάχιστον
μια μελέτη πράξης εφαρμογής κατά
την τελευταία  πενταετία
1.3 Να διαθέτει  τουλάχιστον το
παρακάτω στελεχιακό  δυναμικό
για την εκτέλεση της σύμβασης:
Δύο μελετητές δωδεκαετούς εμπει-
ρίας και δύο μελετητές οκταετούς
εμπειρίας σε μελέτες πράξεων
εφαρμογής.
1.4 Στην ομάδα μελέτης πρέπει να
συμμετέχει επί ποινή αποκλεισμού
πολεοδόμος αναγνωρισμένης  εμ-
πειρίας ως Τεχνικός Σύμβουλος. Η
ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία του
πολεοδόμου είναι η έγκριση μίας
τουλάχιστον πολεοδομικής μελέτης
(έκδοση Π.Δ. έγκρισης) κατά την
τελευταία πενταετία. Η  συμμετοχή
του πολεοδόμου θα αποδεικνύεται
με Υ.Δ., η δε αμοιβή του θα βαρύνει
τον Ανάδοχο της μελέτης. Η εμπει-
ρία του πολεοδόμου θα αποδει-
κνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο 21.4.1.
Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών
στην ίδια κατηγορία και με τη ρητή
επιφύλαξη του άρθρου 18 και ιδίως
της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλό-
τητα που απαιτείται κατά το άρθρο
αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει
τη γενική καταλληλότητα που προ-
κύπτει κατά τις προβλέψεις του άρ-
θρου 18 της παρούσας προκήρυξης
μπορεί να προκύπτει είτε αθροι-
στικά  είτε από έναν μόνο από τους
συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία
μελέτης.
III.2.4) Παραχωρούμενες κατ’ απο-
κλειστικότητα συμβάσεις : όχι
III. 3) Όροι που αφορούν ειδικά τις
συμβάσεις υπηρεσιών.
III.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παρα-
χωρείται σε συγκεκριμένη επαγ-
γελματική τάξη : Ναι. Εφαρμόζεται
ο Ν.3316/2005                     
III.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει
να δηλώσουν τα ονόματα και τα
επαγγελματικά προσόντα των στε-

λεχών τους που θα είναι υπεύθυνα
για την εκτέλεση της σύμβασης :
Ναι 
ΤΜΗΜΑ IV  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ:
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. 
IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον
αριθμό των φορέων που θα προ-
σκληθούν να υποβάλουν προσφορά
ή να συμμετάσχουν : Δεν εφαρμό-
ζονται.
IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φο-
ρέων κατά τη διάρκεια της δια-
πραγμάτευσης ή του διαλόγου :
Δεν εφαρμόζεται.
IV. 2) Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά των Διαγω-
νιζομένων, οι οποίοι  δεν
αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου
των δικαιολογητικών συμμετοχής,
με βάση τα αναλυόμενα, στα συμ-
βατικά τεύχη, κριτήρια. 
1. Οργανωτική αποτελεσματικότητα
της ομάδας μελέτης (σύμφωνα με
τα αναλυτικότερα αναφερόμενα
στην προκήρυξη): Στάθμιση: 40 %.
2. Πληρότητα και αρτιότητα της
εκτίμησης του γενικού και ειδικού
αντικειμένου της μελέτης (σύμ-
φωνα με τα αναλυτικότερα αναφε-
ρόμενα στην προκήρυξη): Στάθμιση:
35 %.
3. Οικονομική Προσφορά: Στάθμιση:
25 %. 

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλει-
στηριασμού : Όχι
IV.3) Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρη-
σιμοποιεί για το φάκελο η αναθέ-
τουσα αρχή : Δεν εφαρμόζεται  
IV.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση
που αφορά την ίδια σύμβαση : ΟΧΙ

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών
προδιαγραφών και συμπληρωματι-
κών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτή-

σεων για έγγραφα ή για την πρό-
σβαση σε έγγραφα : 
Ημερομηνία: 23-06-2014
Ώρα: 13:00

IV.3.4) Προθεσμία για την παρα-
λαβή των προσφορών ή των αιτή-
σεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 01/07/2014.     
Ώρα: 10:00
Έγγραφα με πληρωμή  :  Ναι    
τιμή :20 € Νόμισμα: ΕΥΡΩ

Όροι και μέθοδος πληρωμής : 
Τα τεύχη που συνοδεύουν την

Προκήρυξη διατίθενται από τον
Δήμο Παλλήνης Αττικής, Οδός  Ιθά-
κης 12, Γέρακας  Τ.Κ. 15344, τηλ.
2106604648-49, Πληροφορίες κ.
Σοφία Οικονόμου τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. 
Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη,
μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών, από τα γραφεία
του Δήμου με την καταβολή ποσού
20 €. Η Υπηρεσία που διεξάγει το
διαγωνισμό παραδίδει τα τεύχη το
αργότερο εντός έξι (6) ημερών από
την παραλαβή της αίτησης.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να παραλάβουν και ταχυδρομικώς
τα στοιχεία του διαγωνισμού  που
διατίθενται, εφόσον προηγουμένως
έχουν εμβάσει στην ανωτέρω Υπη-

ρεσία, πέραν της προαναφερόμενης
δαπάνης και τη δαπάνη για την τα-
χυδρομική αποστολή στον ενδιαφε-
ρόμενο. Η Υπηρεσία  αποστέλλει τα
τεύχη διαγωνισμού, μέσω των Ελ-
ληνικών Ταχυδρομείων με την τα-
χύτερη δυνατή Υπηρεσία
αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτι-
κών εταιρειών κατ΄επιλογή του εν-
διαφερόμενου, χωρίς να φέρει
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους
στον ενδιαφερόμενο.

IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των
προσκλήσεων υποβολής προσφορών
ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υπο-
ψηφίους: Δεν εφαρμόζεται.
V.3.6) Γλώσσα(-ες) που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή
στην αίτηση συμμετοχής.
Ελληνική.
IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρο-
νική διάρκεια ισχύος της προσφο-
ράς
6 μήνες (από την ημερομηνία που
αναφέρεται για την παραλαβή των
προσφορών). 
IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προ-
σφορών: Ημερομηνία: 01/07/2014 .
Ώρα: 10: 00.
Τόπος: Δήμος Παλλήνης Αττικής,
Οδός  Ιθάκης  12, Γέρακας  Τ.Κ.
15344, τηλ. 2106604648-49
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρί-
σκονται κατά το άνοιγμα των προ-
σφορών: ναι.
Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι
των προσφερόντων.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανό-
μενη δημόσια σύμβαση : Όχι
VI.2) Σχετίζεται η σύμβαση με σχέ-
διο ή/και πρόγραμμα χρηματοδο-
τούμενο από τα κοινοτικά ταμεία :
Όχι
VI.3) Πρόσθετες πληροφορίες: -

VI.4) Ενστάσεις και προσφυγές
(κατά την Οδηγία 89/665 και το ν.
2522/97), κατατίθενται στην αρχή
που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι το
Δήμο Παλλήνης, από την οποία
μπορούν επίσης να ληφθούν σχετι-
κές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α)  Κατά της προκήρυξης και των
τευχών του διαγωνισμού, το αργό-
τερο επτά (7) ημέρες πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού.
β)   Κατά των Πρακτικών της Επι-
τροπής διαγωνισμού και συγκεκρι-
μένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι (Έλεγχος
Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολό-
γηση Τεχνικών Προσφορών) σε
δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολό-
γηση Οικονομικών Προσφορών) σε
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την
επομένη της ημερομηνίας ανακοί-
νωσης της γνωστοποίησης τοιχο-
κόλλησης των αντίστοιχων
Πρακτικών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει
τις πληροφορίες της παρούσας απε-
στάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισή-
μων Εκδόσεων της Ε.Ε.  στις
25/04/2014

Aπρίλιος 2014
Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος 

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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Eδώ θα βρείτε:

το ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1875
του Γιάννη Πρόφη (από J. Kaupert)

καθώς και αναπαραγωγές έργων ζωγραφικής του:

― Σε καμβά μεγάλου μεγέθους (100x70εκ.)

― Σε χαρτόνι  μικρού μεγέθους (Α4 και Α3)

και χαμηλές τιμές.
―――――――――――――――

Βασ. Κωνσταντίνου 128, Κορωπί

Τηλ. 210 6020515

Εχουμε γράψει και στο πα-

ρελθόν, για τον τρόπο που

αντιμετωπίζεται πολλές

φορές ο πολίτης-δημότης

από τις υπηρεσίες των

Δήμων, αλλά και από τους αι-

ρετούς.

Η άρνηση απάντησης σε πρω-

τοκολλημένες επιστολές,

που έχει υποχρέωση η κάθε

υπηρεσία να απαντήσει, και

μάλιστα με επιβολή προστί-

μου σε αντίθετη περίπτωση.

Κάπως έτσι συνέβη και στην

περίπτωση της Χρυσούλας

Σολδάτου, η οποία κατήγ-

γειλε ότι απορριμματοφόρο

που πέρασε από το δρόμο

που είχε παρκάρει το όχημά

της, χτύπησε τον καθρέφτη

και το φωτάκι τα οποία έσπα-

σαν και υπέστη  γρατζουνιές

το όχημα.

Γείτονας που είδε το περι-

στατικό την ενημέρωσε.

Η ίδια έκανε αίτημα στο Δήμο

αναφερόμενη στο περιστατικό

αιτούμενη να αποζημιωθεί. Και

εκεί αρχίζει η ...ιστορία.

Οπως η ίδια βεβαιώνει πήγε

κατ’ επανάληψιν στο Δήμο να

δει την τύχη της αίτησής της

και  δεν μπορούσε να βρει

άκρη, αλλά δεν πήρε και

απάντηση ποτέ στο αίτημά

της.

Μετά από πολλές επαφές και

επισκέψεις, της ενεχείρισαν

μόλις το 2014 (από το 2012) ,

επιστολή απάντηση του νομι-

κού συμβούλου, η οποία ανα-

φέρει το περιστατικό,

γνωρίζει προς τον αρμόδιο

αντιδήμαρχο και δήμαρχο τα

εξής αμίμητα: «σας γνωρί-

ζουμε ότι ο Δήμος δεν μπορεί

να αποδέχεται καλή τη πίστη

παρόμοιου είδους αιτήσεις

και λόγω της αοριστίας τους,

αλλά και λόγω του κινδύνου

δημιουργίας κακού προηγού-

μενου.

Από την αίτηση και μόνο δεν

αποδεικνύονται ούτε οι συν-

θήκες της ζημίας ούτε και η

ευθύνη του Δήμου, την οποία

ο τελευταίος σε καμμία περί-

πτωση δεν μπορεί να απο-

δεχθεί.

Παρακαλούμε συνεπώς να

ενημερώσετε την ανωτέρω

λόγω της αδυναμίας της νο-

μικής υπηρεσίας να απευθύ-

νεται σε τρίτους, χωρίς να

της διαβιβάσετε την πα-

ρούσα, ότι η αίτησή της δεν

μπορεί να γίνει δεκτή, αφού

δεν αποδεικνύονται με διαπί-

στωση της αρμόδιας διεύθυν-

σης οι συνθήκες που έλαβε

χώρα το συμβάν και εντεύθεν

η ευθύνη του Δήμου».

Θαυμάστε αντιμετώπιση δη-

μότη! Δηλαδή, δεν πι-

στεύουμε αυτά που λες, αλλά

και να τα πιστεύαμε δημιουρ-

γείς κακό προηγούμενο να

απαιτείς τα αυτονόητα! Και

βέβαια να μη λάβει γνώση ο

δημότης τί γράφει η νομική

υπηρεσία, αλλά να του πούμε

το δια ταύτα. 

Ε και ολίγη αιδώς. Ετσι δεν

εξυπηρετείται το συμφέρον

του Δήμου κύριοι νομικοί

σύμβουλοι. Τουναντίον προ-

σφέρετε πολύ κακές υπηρε-

σίες.

Στις 30 Απριλίου ολοκλη-

ρώθηκε μετά από τρεις

σχεδόν δεκαετίες το Γενικό

Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ)

της Βάρης. Ενα έργο τερά-

στιας σημασίας για την πε-

ριοχή και για τους

ιδιοκτήτες.

Kαι είναι αλήθεια ότι το

ΓΠΣ η Βάρη το περιμένει

δεκαετίες. Πέρασε από

πολλούς δημάρχους και

φθάνει επιτέλους στο

τέλος. 

Κάτοικοι της περιοχής ευ-

χαριστούν έναν από τους

πρωταγωνιστές του αγώνα

δρόμου, τον Παύλο Ζου-

λάκη καθώς και τον δή-

μαρχο Σπύρο Πανά που

πήρε το σκυτάλη και το

έτρεξε.

Γράφουν:

Ολα αυτά τα χρόνια παρα-
κολουθούμε από πολύ
κοντά τον αγώνα, την επι-
μονή και την ιώβειο υπο-
μονή του Προέδρου μας

κυρίου Παύλου Ζουλάκη, ο
οποίος συνέβαλλε τα μέγι-
στα για την υλοποίηση του
Γ.Π.Σ. Βάρης.
Τον ευχαριστούμε από τα
βάθη της καρδιάς μας.

Επίσης, εδώ πρέπει να επι-
σημάνουμε τη συνεχή
απρουσία και τις παρεμβά-
σεις του Δημάρχου Σπύρου
Πανά, σε όλες τις συνε-
δριάσεις της Εκτελεστικής
Επιτροπής του ΟΡΣΑ, με
αποτέλεσμα την ικανοποί-
ηση όλων των αιτημάτων
των ενδιαφερομένων.
Τον ευχαριστούμε πολύ.

Με εκτίμηση

Αλεξάνδρα Σπαθή

Μανώλης Ξενιάδης

Δήμητρα Αρβανίτη

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Κωνσταντίνα Σιγαλού

Δημήτρης Μιχαηλίδης

Σοφία Παπαδοπούλου

Ιωάννα Αρβανίτη

Στέλιος Σιγαλός

To Γενικό Πολεοδομικό Βάρης

ολοκληρώνεται

Ευχαριστήρια επιστολή

Αναζητώντας την αξιοπρέπεια...
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά 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 

www.petridoulemoniapsychologist.com

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

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση

ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων

Δέχεται με ραντεβού 

τηλ. 210 6020166 & 6977446445

ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), 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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ                                                       
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό 

πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,   

φλεβίτιδα, ευρυαγγείες         

- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ, (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)

Δέχεται με ραντεβού,

Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

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. 210.8951.194 - 6942574688

Κέντρο Θεραπείας 

Ζεύγους & Οικογένειας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)

Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873 

Αναγυρούντος 47 & Γαυρίου (είσοδος από Γαυρίου) Βάρη

Τηλ.-Fax Ιατρείου: 216 9000880

Δέχεται κατόπιν ραντεβού: 6937124542
κιν. ιατρού: 6944 263461 - e-mail: info@anestisgeorgiadis.gr

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

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
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. . . γ ια την υγειά μας

ΑΔΑ: ΒΙΦΘΩΛΝ-ΖΦΗ

Ελληνική Δημοκρατία

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Μαρκόπουλο: 7/5/ 2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8887

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Περιληπτική Διακήρυξη για την πα-

ροχή υπηρεσίας:  “Δαπάνες Περί-

θαλψης Αδέσποτων Ζώων”.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

40.000,00€ (με ΦΠΑ)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-

γαίας Διακηρύσσει πρόχειρο δια-

γωνισμό, με ενσφράγιστες

προσφορές και με ποσοστό έκπτω-

σης  επί τοις εκατό επί του ενδει-

κτικού τιμολογίου της υπ αριθμ

11/2014 μελέτης για την ανάδειξη

αναδόχου παρεχόμενων υπηρεσιών

με τίτλο ’ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ’ προϋπολογι-

σμού δαπάνης 40.000,00 € συμπε-

ριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ,

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 11/2014

θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρ-

κοπούλου. Η διαδικασία του διαγω-

νισμού θα γίνει σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία του Π.Δ 28/80

όπως τροποποιήθηκε με το

Ν.3731/2008, τα άρθρα του

Ν.3463/2006, τα άρθρα του

Ν.3852/2010 καθώς και των ερμη-

νευτικών προς αυτά εγκυκλίων.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-

φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-

σογαίας την 23η Μαΐου 2014,

ημέρα Παρασκευή και με ώρα λήξης

υποβολής προσφορών την 11:00

π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτρο-

πής.

Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δια-

θέτουν σε μόνιμη λειτουργία κτη-

νιατρική εγκατάσταση, μεταφορικά

μέσα για περισυλλογή αδέσποτων

ζώων, κτηνιατρικό προσωπικό και

νοσηλευτήριο, που μπορούν να εγ-

γυηθούν την άριστη παροχή των

υπηρεσιών που περιγράφονται ανα-

λυτικά στην υπ αριθμ 11/2014 με-

λέτη του Δήμου.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υπο-

βάλλουν προσφορά μόνο για το σύ-

νολο των εργασιών υποχρεωτικών

και προαιρετικών.

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του

ενδεικτικού προϋπολογισμού συμ-

περιλαμβανομένου ΦΠΑ της υπ’

αριθμ 11/2014 μελέτης της Τ.Υ. του

Δήμου, σε εγγυητική επιστολή ανα-

γνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος

που θα απευθύνεται προς τον Δήμο

Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

προμηθευτούν το τεύχος της μελέ-

της και των όρων της διακήρυξης

από τα γραφεία του Δήμου Μαρκο-

πούλου και από το διαδίκτυο στην

ιστοσελίδα του Δήμου Μαρκοπού-

λου, www.markopoulo.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες

κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να

απευθυνθεί στο Δήμο, τις εργάσι-

μες ημέρες και ώρες 08:30 πμ–

14:30μμ στην αρμόδια υπάλληλο κα

Άννα Παληογιάννη. Τηλ επικοινω-

νίας: 22990 20172.

Ο Δήμαρχος

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Σπύρος

Πανάς αναγνωρίζοντας το ουσιαστικό κοινωνικό

έργο που προσφέρει η λειτουργία του Κέντρου Απο-

θεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία

Αττικής ΚΑΑΠΑΑ Βούλας (πρώην ΠΙΚΠΑ) στο Δήμο

υπέγραψε με την Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΚΑΑΠΑΑ και

πρώην Διοικητή  Ευαγγελία Χαλβατζά, Πρωτόκολλο

Συνεργασίας του Δήμου με το Ίδρυμα. 

Στόχος της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργα-

σίας είναι η λειτουργία και επιστημονική διασύνδεση

του ΚΑΑΠΑΑ Βούλας με τον Κοινωνικό Ξενώνα Βου-

λιαγμένης. Στο πλαίσιο αυτό: 

• θα αναζητούνται τρόποι αντιμετώπισης των αυξη-

μένων κοινωνικών αναγκών όσον αφορά στην ανα-

πηρία και στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες

• θα υπάρξει συνεργασία για την επιμόρφωση του προ-

σωπικού και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνό-

λου σε θέματα προστασίας των ευπαθών ομάδων και

αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού τους

• θα παρέχεται η δυνατότητα φιλοξενίας στον Κοι-

νωνικό Ξενώνα Βουλιαγμένης, για όσο χρονικό διά-

στημα απαιτείται, του συγγενικού περιβάλλοντος

όσων εκ των φιλοξενούμενων παιδιών οι συγγενείς

μένουν εκτός Αττικής. Στόχος αυτής της σημαντικής

απόφασης είναι να ενισχυθούν οι συγγενικοί δεσμοί,

αλλά και να υποστηριχθεί η κοινωνική αποκατάσταση

και ένταξη των φιλοξενούμενων παιδιών στο ΚΑΑ-

ΠΑΑ Βούλας. 

Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη την ίδια χρονική

περίοδο που εγκρίθηκε, η σημαντική δωρεά από το

Ίδρυμα Νιάρχου προς το ΚΑΑΠΑΑ, για την ολική ανακα-

τασκευή τριών αυτόνομων κτιρίων και τη μετατροπή

τους σε κοιτώνες για τα παιδιά, την αναβάθμιση του συ-

στήματος θέρμανσης στα περισσότερα κτίρια του συγ-

κροτήματος, και την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών

Μονάδων. 

Ο Δήμαρχος Σπύρος

Πανάς με αφορμή την

υπογραφή του μνημο-

νίου, αλλά και την έγ-

κριση της δωρεάς από το

Ίδρυμα Νιάρχου σημεί-

ωσε ότι, «είναι πολύ ση-
μαντικό για εμάς να
συμβάλλουμε με όλες
μας τις δυνάμεις στο
έργο και τη δράση των
δομών εκείνων που προ-
σφέρουν βοήθεια σε
όσους έχουν πραγματικά
ανάγκη. Η ύπαρξη και λει-
τουργία του ΚΑΑΠΑΑ στη

Βούλα αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτή μας την πεποί-
θηση. 
Στόχος μας είναι το ΚΑΑΠΑΑ Βούλας να αποκτήσει
τις υποδομές που είναι απαραίτητες για τη φροντίδα
των παιδιών που φιλοξενεί. Για το λόγο αυτό ευχαρι-
στώ ιδιαίτερα το Ίδρυμα Νιάρχου που ανταποκρίθηκε
άμεσα στην έκκλησή μας, αλλά και το συμπολίτη μας
και Πρόεδρο του Ιδρύματος Ανδρέα Δρακόπουλο.
Από πλευράς μας θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε
τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα προσφέρουν βοή-
θεια και ουσιαστική συμπαράσταση στις ευπαθείς
ομάδες». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

Μαρκόπουλο   7/5/2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ.Πρωτ.   8868

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                               

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό

Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπού-

λου με την υπ΄ αριθ. 179/2014 από-

φαση του ενέκρινε  1η Ανάρτηση

της Πράξης Εφαρμογής στα πλαί-

σια της Μελέτης «Μελέτη Κτημα-

τογράφησης – Πολεοδόμησης –

Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης

Νότια του Οικισμού Μαρκοπούλου

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιο-

κτήτες προκειμένου να λάβουν

γνώση της  1ης Ανάρτησης της

Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης

Νότια του Οικισμού Μαρκοπούλου

να προσέλθουν στο αμφιθέατρο

του Δημαρχιακού Καταστήματος,

στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπού-

λου, τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ

10:00 – 14:00,  και να υποβάλλουν

τυχόν ενστάσεις τους εντός 15

ημερών από την τελευταία δημοσί-

ευση.

Ο Δήμαρχος 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Σωτήρης   Μεθενίτης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το ΚΑΑΠΑΑ Βούλας 

υπέγραψε  ο Δήμαρχος των 3Β Σπύρος Πανάς

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. Ενημερωθείτε τηλεφωνικά.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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Λαμπρές νίκες σημείωσε το Πινγκ-Πονγκ

του Δήμου 3B  κατά τη διάρκεια του Πανελ-

λήνιου Πρωταθλήματος Παίδων Κορασίδων,

που πραγματοποιήθηκε στο Σ.Ε.Φ. το τριή-

μερο 25, 26, 27 Απριλίου.

Η ομάδα των κορασίδων του Α.Ο.ΑΡΗΣ

2006, αποτελούμενη από τις αθλήτριες

Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια, Φίσερ Έλλη, Τέρ-

που Ελισάβετ και  Βλάχου Αγλαΐα, κατέ-

κτησε για μία ακόμη Χρονιά τον Πανελλήνιο

τίτλο.

Η ομάδα του ΑΡΗ κέρδισε με 3-1 τον ΠΑΓ-

ΧΙΑΚΟ, τους ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΑΣ

και  ΑΣΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ.

Στον ημιτελικό επεβλήθη με 3-0 του Α.Ο.

Π.Κ.Δ. ΤΑΥΡΟΥ και με το ίδιο σκόρ επικρά-

τησε και στον τελικό του Α.Ο.Σ. ΤΕΛΑΜΩΝ.

Στην τρίτη θέση 

οι παίδες του Αρη
Η ομάδα των Παίδων, κατάφερε για πρώτη

φορά να διακριθεί και να φτάσει στο χάλ-

κινο μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας τα προ-

γνωστικά που τον θέλανε τρίτο φαβορί. Οι

αθλητές Γενεράλης Νίκος, Παναγόπουλος

Ξάνθος, Αρβανίτης Φώτης και Σκυβαλάκης

Οδυσσέας πέρασαν στην τελική φάση κερ-

δίζοντας με 3-0 τον ΠΑΓΧΙΑΚΟ και χάνον-

τας επίσης με 3-0 από Γ.Α.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,

στον προημιτελικό συναντήσανε τον

Α.Ο.ΚΑΡΕΑ τον οποίο και κέρδισαν με 3-0

και στον ημιτελικό τον Α.Ο.ΤΑΤΑΥΛΑ χά-

νοντας επίσης με 3-0 .

Η 13άχρονη Φίσερ γράφει ήδη ιστορία στο

άθλημα, διότι μετά τις δύο σερί πρωτιές στο

απλό Παγκορασίδων το 2012 & 2013 πήρε

και τον Πανελλήνιο τίτλο και στο απλό Κο-

ρασίδων, στην πρώτη κιόλας χρονιά συμμε-

τοχής της στην κατηγορία αυτή. Για να

κατακτήσει τον Πανελλήνιο τίτλο η Φίσερ

κέρδισε στον όμιλο την Αθανασοπούλου

από Παλαιούς Φοίνικες Πατρών με 3-0, με

το ίδιο σκορ την Μυτακίδου του Π.Κ.Δ. ΤΑΥ-

ΡΟΥ περνώντας  έτσι στον πίνακα ΝΟΚ

ΑΟΥΤ. Στον προημιτελικό  κέρδισε με 3-2

την Γερασιμάτου, στον ημιτελικό την περ-

σινή πρωταθλήτρια κορασίδων Τζίμου με 3-

0 και επίσης με 3-0 στον τελικό την

Ντουντάκοβα.

Χάλκινο μετάλλιο στα ατομικά κατέκτησε

και η επίσης αθλήτρια του Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006

Ιφιγένεια Ισαμπάλογλου. Η Ιφιγένεια κέρ-

δισε στους αγώνες των  ομίλων την Σεβν-

ταγιάν  με 3-1 κ με το ίδιο σκορ την

Αθανασοπούλου, ενώ έχασε με 3-0 από την

Λαδάκη.

Στον προημιτελικό κέρδισε με 3-0 την

Σοφρά, αλλά στα ημιτελικά έχασε ύστερα

από ένα συναρπαστικό αγώνα με 3-2 από

την Ντουντάκοβα.

Στα ομαδικά η Ιφιγένεια είχε ξανασυναντή-

σει την Ντουντάκοβα και την είχε κερδίσει

με 3-2.

Οι επιτυχίες του Πινγκ Πονγκ του Δήμου 3Β

συνεχίστηκαν και στο διπλό κορασίδων,

αφού το δίδυμο Φίσερ-Ισαμπάλογλου έφτα-

σαν μέχρι τον τελικό στον οποίο ηττηθή-

κανε με 3-0 και έτσι περιορίστηκαν στο

αργυρό Πανελλήνιο μετάλλιο.

Τέλος πολύ καλή εμφάνιση είχε και ο Νίκος

Γενεράλης ο οποίος έφτασε μέχρι την

8άδα του ατομικού πρωταθλήματος παίδων.          

Πρωταθλήτριες Ελλάδος οι κορασίδες του Αρη Βούλας

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τε-
χνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή
(β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδη-
γών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β'
κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότη-
τας Μηχανών και Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτ-
λος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυ-

κείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών
Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ
του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτομα-
τισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή -Ηλεκτρικού Συ-
στήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή 
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθη-
τείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή - Ηλεκτρο-
λόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού
Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης
Γ΄ κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις
Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολου-
θούν).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η
οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται
από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορι-
κής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υπο-
ψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολι-
κής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής . 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης
Γ΄ κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις
Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολου-
θούν).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η
οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται

από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορι-

κής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υπο-
ψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαί-
δευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και
το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυ-
τήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αν-
τίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,
μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυ-
τοκινήτου .
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ'
κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις
Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολου-
θούν).  
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η
οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Λ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18

166 73    ΒΟΥΛΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2020043

FAX : 213 2020089

E-mail : prosopiko@vvv.gov.gr 

Βούλα: 29/04/2014

Aρ. Πρωτ.: 21668

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.   ΛΑΖΑΡΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑ-

ΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥ-

ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του

Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτη-

της αρχής για την επιλογή προσω-

πικού και ρύθμιση θεμάτων

διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν

τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποι-

ηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου

του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δί-

καιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-

κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι-

καίου» (ΦΕΚ 54 Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12

παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ

85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για

την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοί-

κηση και την αποκεντρωμένη διοί-

κηση Ενσωμάτωση Οδηγίας

2009/50/ΕΚ».

5. Το άρθρο 78 του ν.4257/2014

(ΦΕΚ 93, τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθμί-

σεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Εσωτερικών»

6. Την υπ΄ αριθμ. 18/6.2.2014 από-

φαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του

Δήμου  Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμέ-

νης με θέμα τον προγραμματισμό

προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταπο-

δοτικού χαρακτήρα για την υπηρεσία

καθαριότητας έτους 2014

7. Την υπ’ αριθμ. 7619/6387/

10.2.2014 εισήγηση της Αποκεν-

τρωμένης Διοίκησης Αττικής για

πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δι-

καίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,

ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το

Υπουργείο Εσωτερικών

8. Την υπ' αριθμ. 15695/17.4.2014

Κοινή Απόφαση των Υπουργών

Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρ-

ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-

βέρνησης και Αναπληρωτή

Οικονομικών περί έγκρισης σύνα-

ψης τεσσάρων χιλιάδων επτακο-

σίων εβδομήντα επτά (4.777)

συμβάσεων με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρα-

κτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της

χώρας για το έτος 2014

9. Το υπ’ αριθμ. 5079/17.4.2014 έγ-

γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

με θέμα την έγκριση πρόσληψης

προσωπικού με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ανταποδοτικού χαρακτήρα

10. Τον  Οργανισμό Εσωτερικής

Υπηρεσίας (ΦΕΚ 454/Β΄/26.2.2013)

του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βου-

λιαγμένης

11. Την υπ’ αριθμ. 6066/3.2.2014 βε-

βαίωση του Δήμου Βάρης – Βούλας

- Βουλιαγμένης περί ύπαρξης πι-

στώσεων για την δαπάνη μισθοδο-

σίας.

12. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 10988/8-5-

2014 έγκριση του ΑΣΕΠ, της Ανα-

κοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργα-

σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατό-

μων για την κάλυψη εποχικών ή πα-

ροδικών αναγκών ανταποδοτικού

χαρακτήρα του Δήμου Βάρης – Βού-

λας - Βουλιαγμένης, που εδρεύει στη

Βούλα, και συγκεκριμένα του εξής,

ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και

διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα

απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρό-

σθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

101

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗ-
ΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρα-
κάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση
με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δη-
μόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλμα-
τος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο των  προς πλήρωση θέσεων.

ΚΩΔΙΚΟI ΘΕΣΕΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
101, 102 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη
μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά πε-
ρίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας
μηχανοδηγού – χειριστή μηχανήματος έργου
ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινή-
του. (Για τις άδειες χειριστών – μηχανημάτων
έργων που εκδόθηκαν βάσει του π.δ. 113/2012
και της απόφασης με αριθμ. οικ.1032/166/Φ.Γ.
9.6.4.(Η)/5.3.2013 βλ. σχετική επισήμανση στα
προσόντα).
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δι-
καιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περι-
πτώσεις απόδειξης εμπειρίας του
Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων ερ-
γασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμ-
πειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗ-
ΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρα-
κάτω κωδικό θέσεων της κατηγορίας υποχρε-
ωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η
απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

103 Για την απόδειξη της εμπειρίας
αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδι-
κές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Πα-
ραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης
εμπειρίας.
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες
τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργα-
σίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτού-
μενα από την παρούσα ανακοίνωση και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργα-
σίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογη-
τικά, ως ακολούθως:

Μετά την έκδοση του ν.4250/2014 (ΦΕΚ
74/26.03.2014/τ.Α’) «Διοικητικές Απλουστεύ-
σεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών  του Δημοσίου
Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.» και ει-
δικότερα του άρθρου 1 «Κατάργηση της υπο-
χρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων
εγγράφων» αυτού, επέρχονται   αλλαγές στο
οικείο « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜ-
ΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΣΟΧ), λόγω κατάργησης της υποχρέωσης
επικύρωσης δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων
της ημεδαπής και αλλοδαπής.
Ως εκ τούτου, και μέχρι ενσωματώσεως των
σχετικών αλλαγών στο ανωτέρω Παράρτημα
ισχύουν ως προς την ενότητα «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙ-
ΩΣΕΩΝ» τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Της αλλοδαπής 
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλ-
λοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση
πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην
ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμό-
δια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερι-
κών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης
χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμι-
σθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-
12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο
«Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο
36,ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), από
την 27.09.2013, η μετάφραση ξενόγλωσσου
εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή εφόσον
ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή
γνώση της γλώσσας από και προς την οποία
μετέφρασε.

Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαι-
ώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευ-
κρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φω-
τοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγρά-
φων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Της ημεδαπής 
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγ-
γραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα  (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες – πι-
στοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.),
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά απο-
δεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτο-
τύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων
τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγ-
γραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρε-
σιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντί-
γραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς
και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτό-
τυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώ-
ρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απο-

λυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώ-
ρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που
φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Πα-
ράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση
του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκ-
δοσης «27-09-2013» επισημαίνονται, μεταξύ
άλλων,  τροποποιήσεις σχετικές με τα δικαιο-
λογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη
των κριτηρίων της ανεργίας (για ανέργους που
παρακολουθούν προγράμματα του ΟΑΕΔ,
κ.λ.π.), της πολυτεκνικής και μονογονεικής
ιδιότητας (ως προς τη δήλωση για την πρόσ-
ληψη άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας),
της μονογονεικής ιδιότητας (σε περίπτωση
διάστασης γονέων) και της μερικής απασχό-
λησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοί-
νωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία
πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλι-
κίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8
του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευ-
θεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπι-
κές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον
εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία
εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημο-
σίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2)
φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με
το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων ερ-
γασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση
έκδοσης «27-09-2013»,   να γίνει στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
του δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης,
στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί
και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα
(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.
2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποστα-
λεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox
@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213
1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων
συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώ-
σουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώ-
πως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυ-
τούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δη-
μόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης, Λεωφ. Κ. Καραμανλή
18, Τ.Κ. 16673 Βούλα, υπόψιν κας Λάζαρη
Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 2132020043). 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων τα-
χυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρί-
νεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την απο-
σφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία
μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγο-
ρίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέ-
σεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού
σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υπο-
ψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’
εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών
επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προ-
βλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που
μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία
και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και
θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή
ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμο-
ποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα ανα-
γράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των
θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι
δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολο-
γιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε το-
πικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστή-
ματος του δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγ-
μένης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημε-
ρίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έν-
τυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας
στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκρι-
μένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα
τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνι-
σμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρο-
μής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών
Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτή-
σεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει
των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά
αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνω-
σης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της
οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσ-
ληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρό-
νου, πραγματοποιείται ως εξής: 
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι
που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικό-
τητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικου-
ρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.). 
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που
έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά)
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συ-
νολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από
τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρό-
νος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οι-
κογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων,
μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου
σπουδών, εμπειρία).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη

συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που
έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο
βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας)
και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο
(αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και
ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτή-
ρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζε-
ται με δημόσια κλήρωση. 

Το κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του
Π.Δ.164/2004 δεν ισχύει στην περίπτωση ΟΤΑ
α΄ βαθμού (Δήμος), ο οποίος σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλ-
λικράτης») συστάθηκε από τη συγχώνευση
δύο ή περισσοτέρων δήμων ή κοινοτήτων. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυμα θα εφαρμόζε-
ται στην περίπτωση συμπλήρωσης απασχόλη-
σης 24 μηνών (μετά την 1.1.2011) στο νέο
δήμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και
υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία
μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υπο-
βολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνα-
κες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα
των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να
αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ
θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης
(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν.
2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογρα-
φεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το
πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο
ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο
fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους
ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχί-
ζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής
τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται
με συστημένη επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ
(Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)
και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται
από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πε-
νήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση
που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το
καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστά-
μενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντί-
γραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών
των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση
κατά των πινάκων κατάταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των
πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν
αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελ-
του ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που
συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων,
εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ
απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται
πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απο-

λυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προ-
βλέπονται για την απασχόλησή τους έως την
ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε απο-
ζημίωση από την αιτία αυτή. 
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από
τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται
με άλλους από τους εγγεγραμμένους και δια-
θέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας,
κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσ-
λαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των
πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστα-
σης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούν-
ται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση,
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως
της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης ερ-
γασίας ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη,
προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα
της οκτάμηνης απασχόλησης,  πρέπει κατά την
ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να
υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά
το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δη-
λώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως
και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν
απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνε-
ται το χρονικό διάστημα απασχόλησης) με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την
αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών
ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημό-
σιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου
1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση μη
υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης,
η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται.
Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η
σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη
και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή
προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέ-
σιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας,
κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανα-
κοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης
«27.9.2013», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες
για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης
δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε
συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα
προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κα-
τάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις
ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δι-
καιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη
συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση
στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκρι-
μένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολου-
θείται και για την αναζήτηση του εντύπου της
αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Έντυπα
αιτήσεων → Διαγωνισμών φορέων → Εποχι-
κού (ΣΟΧ). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ      

από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορι-
κής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υπο-
ψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαί-
δευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και
το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυ-
τήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αν-
τίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,
μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυ-
τοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης

Γ' κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις
Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολου-
θούν).  
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η
οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται
από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορι-
κής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμ-
φωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγη-
σης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄  από την
10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να
προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυ-
τοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων,
σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ
112/18.6.2008 τ. Α΄).  Σύμφωνα με το ίδιο π.δ.
όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια
οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009
εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πι-
στοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου
2014 την επομένη της οποίας απαιτείται το
ανωτέρω πιστοποιητικό.

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πι-
στοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) απαιτείται :
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού,
το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδε-
ται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία

βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας
οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα
σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή
υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και
απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νο-
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει προχωρή-
σει στη συγκρότηση επιτροπής για τις
εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ),
ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για
τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανα-
κοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως
σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο
οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του
ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη
συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν
δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτή-
σης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης
άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της
άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει
οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βε-
βαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρε-
σίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω
καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της,
αρκεί :
• η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας
αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυ-
ναμίας καθώς και
• η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το
άρθρο 8 του ν.1599/1986 του    υποψηφίου
στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία
αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματι-
κής άδειας οδήγησης που ζητείται από την
προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτο-
χοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλο-
δαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να
προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρε-
σίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας
της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγ-
γελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».   

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης
Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
(Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 4 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 4.4 της κατάταξης του
άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ.

1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013(*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική
ή επαγγελματική,  
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τε-
χνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή
Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας
του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτ-
λος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης
δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αν-
τίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση
ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρ-
μόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας,
ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου
είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμ-
πειρίας.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο
με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης
Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
(Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 4 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 4.4 της κατάταξης του
άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013(*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική
ή επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοι-
χος τίτλος  σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται
επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνω-
ρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι
ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η
ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορη-
γήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπει-
ρίας.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο
με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης
Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
(Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 4 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 4.4 της κατάταξης του
άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013(*),
β)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική
ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεω-
τικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο-
φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημο-
τικού Σχολείου), ή  ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  Ν.Δ.
580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλο-
δαπής  και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παρα-
πάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο
με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης
Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
(Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 4 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 4.4 της κατάταξης του
άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013(*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική
ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεω-
τικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο-
φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημο-
τικού Σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλο-
δαπής  και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
έξι  (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παρα-
πάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντι-
κατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον
στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική
άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής,
οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση
της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου
να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο
της εμπειρίας. 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Για τα  θερμικά μηχανήματα  γίνονται δεκτές
και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανη-
μάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορη-
γήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ
6/12.01.1976/τ.Α’). 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτο-
χοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλο-
δαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να
προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρε-
σίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας
της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγ-
γελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

103 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να
είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων αριστερά.



Το Όραμα και το Σχέδιο του Σπύρου Πανά 
 για το Δήμο Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης
Προτεραιότητα, η απόλυτη προστασία
της οικιστικής φυσιογνωμίας 
και η ενίσχυση των υποδομών της πόλης.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες

1. Η διαφύλαξη του οικιστικού χαρακτήρα της πόλης, ο σεβασμός των χρήσεων γης
και η διαφύλαξη του χαρακτήρα των δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων.

2. Το «άνοιγμα της πόλης στη θάλασσα με τη δημιουργία ενός ενιαίου παραλιακού με-
τώπου, στο οποίο η πρόσβαση των πολιτών θα είναι ελεύθερη.

3. Η υλοποίηση μιας σειράς έργων υποδομής, με προτεραιότητα τόσο στα έργα που
θα εκτελεστούν στη Βάρη, όσο και στα σημαντικά έργα στη Βούλα.

4. Η ενίσχυση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών του Δήμου.
5. Η διαφανής, συμμετοχική και αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων των δημο-

τών και η εφαρμογή μιας πολιτικής μείωσης των δημοτικών τελών.
6. Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.
7. Η συστηματική προβολή και υλοποίηση ενός ευρύτατου σχεδίου διεκδικήσεων, που

στόχο έχουν την ενίσχυση των υποδομών του Δήμου και την προστασία της φυσιο-
γνωμίας της πόλης μας.

8. Η βελτίωση της καθημερινότητας και της ασφάλειας των συμπολιτών μας.

Το Σχέδιο του Σπύρου Πανά για το παραλιακό μέτωπο

Όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα του συνδυασμού της Ανεξάρτητης Κίνησης Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης στόχος είναι η υλοποίηση του συνολικού σχεδίου που έχουμε
εκπονήσει για την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου. Το Σχέδιο αυτό προβλέπει
ήπιες παρεμβάσεις με τη δημιουργία μιας «διδακτικής διαδρομής»  που θα αφορά στο
περιβάλλον και στην ανάδειξη των αρχαιοτήτων και περιλαμβάνει:
• την κατασκευή ενός ενιαίου πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου που θα ξεκινά από
το όριο μας στη Βούλα και θα καταλήγει στην ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας,
• τη δημιουργία Βοτανικού Πάρκου στη Βούλα και την ανάδειξη του δικού μας Φρυγα-
νότοπου στη Βάρκιζα,
• τη διαμόρφωση οικολογικών πάρκων με εσωτερικές διαδρομές περιπάτου και ποδή-
λατου και την κατασκευή πρότυπων παιδικών χαρών,
• την κατασκευή ήπιων αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων όπως κολυμβητήριο,
υπαίθρια γυμναστήρια και θερινό κινηματογράφο στην Α΄ πλαζ και το Κάμπινγκ της Βούλας,

• την ανάδειξη των αρχαιοτήτων που
βρίσκονται στο παραλιακό μας μέ-
τωπο
• και την υπογειοποίηση τμημάτων
της παραλιακής λεωφόρου για να
ενωθεί η πόλη μας με τη θάλασσα. 
Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο
Πρόγραμμα θα ενισχυθούν οι βασικές
υποδομές της πόλης μας, δίνοντας
προτεραιότητα στη Βάρη που αντιμε-
τωπίζει τις μεγαλύτερες ελλείψεις.

Σε συγκεκριμένα ακίνητα της Βούλας που σήμερα είναι αδόμητα, κυρίως στο μέτωπο της
Λ. Βουλιαγμένης:
• Αφενός δεν θα επιτραπεί να αλλάξουν οι χρήσεις ώστε να κτιστούν καταστήματα. 
• Αφετέρου, θα δημιουργηθούν στους χώρους αυτούς νέες αθλητικές εγκαταστάσεις και
κοινόχρηστους χώρους.
Θα διεκδικηθούν πόροι για : 
• νέα σχολεία, όπως το 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο στη Βούλα αλλά και η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων

στο Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης.
• νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως νέο
κλειστό Γήπεδο για τον Πρωτέα της Βούλας
και τη Θέτιδα  -  Kολυμβητήρια στη Βούλα
στην Ά πλαζ και στη Μηλαδέζα της Βάρης 
• νέες πολιτιστικές υποδομές, όπως το ανοι-
κτό θέατρο στη θέση Γούρνα στη Βάρη για το
οποίο ήδη εκπονείται μελέτη. Καθώς και η με-
τατροπή του Δημαρχείου που βρίσκεται στη
Βούλα σε σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο.
• νέες παιδικές χαρές αλλά και την πλήρη
αναβάθμιση των υφιστάμενων όπως
έχουμε ήδη ξεκινήσει

• νέους κοινόχρηστους χώρους αλλά και αναπλάσεις πλατειών όπως η πλατεία 25ης Μαρ-
τίου στη Μηλαδέζα, η Πλατεία Ζησιμοπούλου στη Βάρκιζα κα..
• τη δημιουργία νέου Δημαρχείου που θα καλύπτει τις  σημερινές ανάγκες του ενιαίου
Δήμου,
• αναβαθμισμένες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, όπως η δημιουργία Βρεφονηπιακού
Σταθμού Βουλιαγμένης και η δημιουργία ΚΑΠΗ Βάρκιζας
Την επόμενη πενταετία, στόχος είναι να δοθούν οριστικές λύσεις σε όλα τα ανοικτά πολε-
οδομικά θέματα που αφορούν τη Βάρη, ενώ θα διασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδό-
τηση για να γίνουν έργα:
• που θα δίνουν λύση στα ζητήματα της αντιπλημμυρικής προστασίας, 
• που θα εξασφαλίσουν ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο, 
• που θα αφορούν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση του πρα-
σίνου της πόλης μας.

Ένας σύγχρονος Δήμος που στηρίζει τον πολίτη

Με στόχο έναν Δήμο  που θα στηρίζει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, η Διοί-
κηση θα δουλεύει με: 
• αποτελεσματική και κατάλληλα εξοπλισμένη υπηρεσία Καθαριότητας,
• κοινωνικές δομές για την Τρίτη Ηλικία και για όλους αυτούς που τις έχουν ανάγκη
• τις απαραίτητες δομές Υγείας,  μέσα από τη λειτουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου
στη Βάρη και τη διεκδίκηση της διατήρηση  του δημόσιου χαρακτήρα του Ασκληπιείου και
την περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών του.,
• στόχο την επέκταση του Μέτρο στη Βούλα

Το πρόγραμμα της Ανεξάρτητης Κίνησης Βάρης -
Βούλας -Βουλιαγμένης και του Δημάρχου 
Σπύρου Πανά για την περίοδο 2014-2019 
έχει ξεκάθαρες προτεραιότητες.
Υπηρετεί το μεγάλο στόχο της δημοτικής παράταξης
και του ίδιου του Δημάρχου: 

Να δημιουργήσουν την καλύτερη πόλη
της Ελλάδας


