
Τον άρχοντα τριών δει μέ-
μνησθαι: Πρώτον ότι αν-
θρώπων άρχει. Δεύτερον
ότι κατά νόμους άρχει.
Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει.

Αγάθων, 450-400 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Τρία μετάλλια για την

Πολ. Συμεωνίδου στο στίβο

“Σφήττεια 2014” 
στο Κορωπί  Σελ. 5

O Μαραθώνας “Studio 54”
από τον Ηλία Ψινάκη

Σελίδα 11

Ορκομωσίες Περιφερειαρ-
χών και Δημάρχων Σελίδα 12

“Kίνημα ανατροπής στην
Αυτοδιοίκηση” Σελίδα 7

Λύση για συμβασιούχους
στους ΟΤΑ  Σελίδα 7

Εμπορικά Κέντρα στο Μαρ-
κόπουλο Σελίδα 14

5ος στον κόσμο στο tae kwondo
ο Μιχάλης Κωσταρίνης

Σελίδα 23

Σελίδα 22

Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ο πολ-

λαπλώς μεταλλαγμένος φόρος κτήσης Ακινήτων, ΕΕ-

ΤΗΔΕ, EETA, ΕΝΦΙΑ όπως οι εγκληματίες με τα πολλά

παρονόματα (αρπάχτρας, ελαφροχέρης, ποντικός,

και...) είναι ο ίδιος εγκληματικός, ύπουλος και δόλιος,

γιατί αποσκοπεί στην αρπαγή της πε-

ριουσίας των Ελλήνων. Θέλουν ν’ αρ-

πάξουν οι Φράγκοι, για ακόμη μια φορά

τα σπίτια μας και τα χωράφια μας, για

να γίνουμε κολήγοι στον τόπο μας ή

μετανάστες.

Ο ΕΝΦΙΑ είναι ακόμη, από νομικής

πλευράς, Αδικος και Αντισυνταγματι-

κός, όπως έχει χαρακτηριστεί με απο-

φάσεις δικαστηρίων και από επίσημους

νομικούς και πολιτικούς φορείς.

Παραπλάνηση...

Και επιπλέον, περιβάλλεται με παραισθησιογόνο επι-

κοινωνιακό σελοφάν, με σκοπό τον αποπροσανατολι-

σμό και την παραπλάνηση των ζαλισμένων και

φοβισμένων αγρίως φορολογούμενων πολιτών.

Ολα αυτά τα περί δήθεν λαθών, αναβολής καταβολής

της πρώτης δόσης, για ένα μήνα, η αύξηση του αριθμού

των δόσεων κλπ., εκεί αποσκοπούν: να παραπλανή-

σουν.

Το θέμα δεν είναι τα “λάθη” ο αριθμός των δόσεων

κ.λπ., αλλά ο ίδιος ο φόρος! Το κράτος εισέπρατε από

το φόρο Ακινήτων, όπως κι αν λεγόταν - ΦΑΠ κλπ. - 500

- 600 εκατομμύρια. Ερχεται ο Βενιζέλος το ‘11, ως

Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και

επιβάλλει τον έκτακτο και προσωρινό ΕΕΤΗΔΕ, μόνο

για τα έτη 2011 και 2012, με σκοπό να τριπλασιάσει την

είσπραξη. 1,5 δις. Τώρα, ο Σαμαράς - Βενιζέλος με

τους τραπεζίτες στα πόστα (Πρωθυπουργικά, Υπουρ-

γικά Δ/ντη τράπεζας της Ελλάδας κ.λπ.) που θέλουν

να δημιουργήσουν πλαστό πρωτογενές πλεόνασμα,

αφού παρέτειναν αρχικά τον ΕΕΤΗΔΕ, για το 2013 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

AΔΙΚΟΣ και
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

ο ΕΝΦΙΑ
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Τα πρόστιμα από Ε.Ε. για την 
έλλειψη μονάδων απορριμάτων

και αποχέτευσης  στους δημότες
Στον πολίτη - δημότη θα

μετακυλίονται τα βαρύ-

τατα πρόστιμα που πέ-

φτουν από την Ε.Ε. για

την απουσία μονάδων

επεξεργασίας απορριμ-

μάτων και λυμάτων

στους Δήμους. 

Το κόστος θα επιμερί-

ζεται σε φορείς και πο-

λίτες που αντιδρούν!!!

μέσω των Δήμων.

Σελίδα 6
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Πολιτιστικά Μαρκόπουλο και
Κορωπί Σελ. 4 -5

Ιδρυτική Συνέλευση Πολυτέ-
κνων Ανατ. Αττικής Σελ. 6

10ήμερο αγώνα στις Σκουριές με
πολιτιστικά δρώμενα Σελ. 6

Τί δεν κατάλαβες; Το ΕΝΦΙΑ

είναι το νέο χαράτσι
Φώτης Αλεξόπουλος Σελ. 9

Ερχονται τα πολυ-αδύναμα

Αστυνομικά Τμήματα
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Ξυπνητήρι  φτιάχνει καφέ!   
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Αντίθετη η ΡΙΖ.Ε. Σαρωνικού
στην αλλαγή χρήσεων γης
στα εντός σχεδίου Σελ. 14

Ετοιμη η μελέτη του Κολυμβητη-

ρίου στη Μηλαδέζα, 3Β Σελ. 9

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Συνέχεια από τη σελ. 1

στη συνέχεια το μονιμοποίησαν, με τν ΕΝΦΙΑ και τον τρι-

πλασίασαν περίπου, πάλι, φιλοδοξώντας να εισπράξουν 3,3

δις και βλέπουμε!...

Προσέξτε: Ο μεγάλος φιλόσοφος Επίκουρος είχε πει, «Αν
θέλεις να κάνεις τους ανθρώπους πλουσιότερους, αρκεί να
μειώσεις τις ανάγκες τους». Τέλεια μαθηματική εξίσωση.

Αυτοί εδώ, το πήραν από την ανάποδη: Αν θέλεις να φτω-

χοποιήσεις τους ανθρώπους, για να τους υποδουλώσεις,

αρκεί να αυξήσεις τις ανάγκες τους, να μειώσεις τα εισο-

δήματά τους και ν’ αυξήσεις τους φόρους τους. Αυτό κά-

νουν και μάλιστα κατ’ εντολήν!

Κι έρχεται και το “κερασάκι”: Τα “λάθη”, οι “αδικίες” και “με
προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού...”. Ο Σαμαράς

και οι σύμβουλοί του έχουν διαβάσει καλά τον Μακιαβέλλι:

«όλα τα δυσάρεστα τα κάνουν οι υφιστάμενοι άρχοντες και
ο Ηγεμόνας κρατά τα καλά, για τον εαυτό του», ώστε να γί-

νεται αγαπητός, ή έστω, ολιγότερον αντιπαθής.

Το θέμα μας, για να ξανάρθουμε σ’ αυτό που μας καίει

άμεσα είναι ο ΕΝΦΙΑ και πώς αντιμετωπίζεται.

Υπενθυμίζουμε ότι στις αρχές της χρονιάς, είχε χαρακτη-

ριστεί ο ΕΕΤΗΔΕ αντισυνταγματικός με απόφαση τμήμα-

τος του Α.Π., κατά πλειοψηφία και διαβιβάστηκε για τελική

ετυμηγορία στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Θα εκδικα-

στεί τον προσεχή Δεκέμβριο.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) τον

είχε κρίνει, με την 1972 απόφαση του 2012, ως “συνταγ-

ματικά” νόμιμο, επειδή ήταν προσωρινός για τα έτη 2011 -

2012, τώρα που έγινε μόνιμος, η απόφαση αυτή είναι μετέ-

ωρη και κρατούν καλά στα πόδια τους μόνο τα επιχειρή-

ματα της μειοψηφίας του 25% των δικαστών, αλλά και

πολλών που τελικά υπερψήφισαν, περί της αντισυνταγμα-

τικότητας αυτού του φόρου που είναι και αντίθετος στη δια-

κήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ε.Ε. (παράρτημα

1, αρθ. 1), αλλά και άδικος γιατί δεν κατανέμεται “ανάλογα

με τις δυνάμεις” των φορολογουμένων, που επιτάσσει το

βασικό άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος.

Μένει λοιπόν να βρεθούν οι δικαστές στο ύψος τους, να

θυμηθούν τί διακονούν στο λειτούργημα της ανεξάρτητης

εξουσίας της Δικαιοσύνης, ως στυλοβάτη της δημοκρατίας

και ως έσχατο(;) καταφύγιο του λαού.

Να θυμηθούν τον Τερτσέτη* και τον Πολυζωίδη*, πως αντι-

στάθηκαν στην τότε τρόικα των Βαυαρών και να σώσουν

πραγματικά τους Ελληνες και την Ελλάδα, δίνοντας αμπρί

αντίστασης. Τώρα είναι η ώρα των Δικαστών. ΤΩΡΑ.... 

Αλλως; άλλως θα επέλθει η εκδικητική και άμετρος ΝΕΜΕ-

ΣΙΣ! το απεύχομαι, ειλικρινά.

Πρόσθετη παρέμβαση

Και οι δικαστές όμως χρειάζονται εφαλτήριο και στήριξη

του Κυρίαρχου, του Λαού.

Το λιγότερο που μπορούμε είναι να προσυπογράψουμε μια

“πρόθεση παρέμβαση” στον Αρειο Πάγο. Γιατί ο Καρλ Μαρξ

έγραψε «φροντίστε να μην είστε λίγοι όταν θα υπερασπί-
ζεστε το δίκηο, γιατί τότε θα σας χτυπήσουν στο όνομα
της “πάταξης της ανταρσίας”».

Οσοι το αποφασίσουν - και πρέπει να το αποφασίσουν πολ-

λοί - να έρθουν σ’ επαφή με τον υπογράφοντα, ως εκπρό-

σωπο των ΣΠΙΘΩΝ της περιοχής μας, στα τηλέφωνα που

σημειώνουμε: 210 8959.004, 6937153055.

―――――――

* Ο Γ. Τερτσέτης, σπούδασε στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα νο-

μικά και λατινική - ιταλική φιλολογία. Το 1832-1833 διετέλεσε κα-

θηγητής της γενικής και της ελληνικής ιστορίας στο Κεντρικό

Πολεμικό Σχολείο του Ναυπλίου. Με την έλευση της Αντιβασιλείας

σχετίστηκε τόσο με τον Μαιζόν όσο και με τον πρόεδρό της, Άρ-

μανσμπεργκ, καθώς μάθαινε ελληνικά στις κόρες του. Το 1832 διο-

ρίστηκε από την Αντιβασιλεία μέλος του πενταμελούς

δικαστηρίου του Ναυπλίου που δίκαζε τους Κολοκοτρώνη, Πλα-

πούτα κ.ά. 

Ο Τερτσέτης μαζί με τον πρόεδρο του δικαστηρίου Αναστάσιο Πο-

λυζωίδη, γνωρίζοντας πολύ καλά την αθωότητα των κατηγορου-

μένων, αρνήθηκε να υπογράψει την απόφαση καταδίκης τους σε

θάνατο δια αποκεφαλισμού για εσχάτη προδοσία. Η κίνησή τους

αυτή προκάλεσε την οριστική τους παύση, τη φυλάκιση και την

άγρια κακοποίησή τους από την Αντιβασιλεία.

Ταυτόχρονα όμως τους εξασφάλισε την εκτίμηση του λαού και

όλου του πνευματικού και νομικού κόσμου. Την αντιγραφή με

χρυσά γράμματα του ονόματός τους, στο “πάνθεον” των σωστών

της ιστορίας.

Αδικος και Αντισυνταγματικός ο ΕΝΦΙΑ

Είναι ανεξήγητο και αδιανόητο κάθε Πέμ-

πτη στη Βούλα, ημέρα της λαϊκής αγοράς,

να μένει ο δρόμος με τα υπολείμματα από

τα ζαρζαβατικά και τα ψάρια ακάθαρτος και

βρώμικος.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχει έλλειψη προσωπι-

κού, αλλά όλα έχουν τα όριά τους.

Εχουμε ξαναγράψει και δημοσιεύουμε

γράμματα κατοίκου της οδού Παπάγου που

“απολαμβάνει” κάθε Πέμπτη τα υπολείμ-

ματα...

Τα γράμματα, όπως μας βεβαιώνει, τα στέλ-

νει και στο Δήμο 3Β, αλλά απάντηση καμ-

μιά!

Την κατάσταση αποτυπώσαμε κι

εμείς με φωτογραφίες και είναι

πράγματι έτσι. Αυτή την Πέμπτη

21/8 δεν υπήρχαν τελάρα, αλλά

πατάτες, κρεμύδια, ντομάτες

μπόλικα.

«Παραμονή της μεγάλης γιορτής

της Παναγιάς μας 14.08.2014,

19.02 η ώρα και τα αφρολέξινα

κουτιά των ψαράδων παραμένουν

έξω ακριβώς από την πόρτα μας,

μαζί με τα καφάσια των μανάβη-

δων και τα ξεχασμένα φρούτα,

ακριβώς όπως όλες τις Πέμπτες.

Δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω για μιά
ακόμα βδομάδα τον απερχόμενο Δήμαρχο
και να μην εκφράσω τις ανησυχίες μου και
στον επερχόμενο Δήμαρχο.
Ενα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για την
αδιαφορία τους, για την καθαριότητα, τα μι-
κρόβια και το πούλημά μας, το οποίο όλοι
οι γείτονες νοιώθουμε πιά ξεκάθαρα.
Καλή Παναγιά γείτονες και Δήμαρχοι.... Kαι
του χρόνου, μέσα στη βρόμα όπως και
φέτος».

Μαριλένα Λομάγιν

Βούλα

Απαράδεκτη η εικόνα της οδού  Παπάγου μετά τη Λαϊκή στη Βούλα
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Στην ανατολική πλευρά της κεντρικής

πλατείας του Κατακώλου, απέναντι από

το σιδηροδρομικό σταθμό λειτουργεί (υπό

την αιγίδα του Δήμου Πύργου) το Μου-

σείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

όπου εκτίθενται 250 περίπου αξιόπιστα

και λειτουργικά ομοιώματα εφευρέσεων

των αρχαίων Ελλήνων, μετά από 20χρονη

έρευνα, μελέτη και κατασκευή του Κώστα

Κοτσανά. Πρόκειται για το πληρέστερο

και το πλέον αξιόπιστο μουσείο του εί-

δους του παγκοσμίως. Εγκαινιάσθηκε

στις 11 Μαρτίου 2011 από τον ομότιμο κα-

θηγητή του Ε.Μ.Π και πρόεδρο της

ΕΜΑΕΤ Θεοδόση Τάσιο.

Σκοπός του μουσείου είναι να αναδείξει

αυτή τη σχετικά άγνωστη πτυχή του πο-

λιτισμού των αρχαίων Ελλήνων και να

αποδείξει ότι η αρχαιοελληνική τεχνολο-

γία λίγο πριν το τέλος του αρχαιοελληνι-

κού κόσμου ήταν εξαιρετικά όμοια με τις

απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας

μας.

Τα εκθέματα συνοδεύονται από πλούσιο

οπτικοακουστικό υλικό (στα ελληνικά και

αγγλικά) ενώ πολλά από αυτά είναι δια-

δραστικά. 

Η έκθεση (ταξινομημένη σε ενότητες)

ακολουθεί όλες τις σύγχρονες εκπαιδευ-

τικές αντιλήψεις της Παιδαγωγικής και

Μουσειακής Αγωγής ώστε να δρα πολυε-

πίπεδα ως προς το μέγεθος της αρχαίας

ελληνικής τεχνολογικής σκέψης και τε-

χνικής, τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα

όλων των βαθμίδων όσο και στο ευρύτερο

κοινό.

Τα έργα είναι ταξινομημένα σε ενότητες

και η περιήγηση περιλαμβάνει:

α) την ενότητα των 29 αρχαιοελληνικών

ρολογιών όπου δεσπόζουν το ξυπνητήρι

του Πλάτωνος, το εντυπωσιακό υδραυ-

λικό ωρολόγιο του Αρχιμήδη και το θαυ-

μαστό αυτόματο ρολόι του Κτησίβιου (ένα

θαύμα του αυτοματισμού),

β) την ενότητα με τα καταπληκτικά «μα-

γικά» αυτόματα των Αλεξανδρινών Μη-

χανικών και την επιβλητική σε φυσικό

μέγεθος «αυτόματη υπηρέτρια» (το

πρώτο λειτουργικό ρομπότ της ιστορίας),

γ) τις ενότητες με το σταθερό και το κι-

νητό αυτόματο θέατρο του Ήρωνος (δηλ.

τον «κινηματογράφο» και το «αυτοκίνητο

- κουκλοθέατρο» των αρχαίων Ελλήνων

αντίστοιχα),

δ) την ενότητα με τις εφευρέσεις του Αρ-

χιμήδη (του σπουδαιότερου επιστήμονα

όλων των εποχών),

ε) την ενότητα με τις εφευρέσεις του Πυ-

θαγόρα, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη

και του Αρχύτα,

στ) την ενότητα με την ιατρική, την αγρο-

τική, την υφαντική και την αθλητική αρ-

χαιοελληνική τεχνολογία όπου

εντυπωσιάζουν ο «αργαλειός της Πηνε-

λόπης» και η «ύσπληγα» δηλ. ο μηχανι-

σμός της αποφυγής της πρόωρης

εκκίνησης των αθλητών (σε φυσικό μέγε-

θος και τα δύο),

ζ) την ενότητα με τις μεθόδους οικοδό-

μησης του αρχαιοελληνικού αρχιτεκτονι-

κού θαύματος όπου εντυπωσιάζουν οι

κάθε είδους γερανοί,

η) την ενότητα με τους επικουρικούς μη-

χανισμούς του αρχαιοελληνικού θεάτρου

(«από μηχανής θεός», «περίακτοι», «εκ-

κύκλημα», κ.ά.),

θ) την ενότητα με τα επιστημονικά όρ-

γανα, τα εργαλεία και τα μηχανήματα των

αρχαίων Ελλήνων (διόπτρα, οδόμετρο,

τόρνος, εσωτερικός σπειροτόμος, παντο-

γράφος, κ.ά)

ι) την ενότητα με την υδραυλική τεχνολο-

γία τους,

ια) την ενότητα με τα εκπληκτικά τους

αστρονομικά μετρητικά όργανα (υπολο-

γιστικός μηχανισμός των Αντικυθήρων,

αστρολάβος, τετράντας, κ.ά)

ιβ) την ενότητα με την αρχαιοελληνική

πολιορκητική τεχνολογία (τα «τεθωρακι-

σμένα» και το «πυροβολικό» των αρχαίων

Ελλήνων) όπως η ελέπολις του Επιμάχου,

η χελώνη και το τρύπανο του Διάδη, ο πο-

λυβόλος καταπέλτης του Διονυσίου, κ.ά,

ιγ) την ενότητα με τη αρχαιοελληνική

ναυπηγική τεχνολογία, όπου παρουσιά-

ζεται η ιστορική εξέλιξη των ελληνικών

πλεούμενων (π.χ. μονόξυλο, παπυρέλλα,

ολκάς, κυκλαδικό - μινωικό πλοίο, πεντη-

κόντορος, διήρης, τριήρης, κ.ά.) και τέλος

ιδ) την ενότητα με τις εντυπωσιακές τη-

λεπικοινωνίες των αρχαίων Ελλήνων,

αλλά και τις μεθόδους κρυπτογράφησης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και για τους μα-

θητές που την επισκέπτονται οργανωμένα

παρέχονται δωρεάν ποικίλα εκπαιδευ-

τικά προγράμματα, αναλυτική ξενάγηση

και επίδειξη της λειτουργίας των εκθε-

μάτων από τον ίδιο το δημιουργό τους

στο πλαίσιο του εθελοντισμού. 

Το κλείσιμο των επισκέψεων γίνεται τη-

λεφωνικά στο 698-3239032 και στο e-

mail: kkotsanas@hotmail.com.

Περισσότερα στο: www.kotsanas.com

Παρουσιάζονται τεχνολογικές εφευρέ-

σεις που συνδέθηκαν με την αρχαιοελλη-

νική σκέψη, όπως ο παντογράφος του

Ήρωνα, το υδραυλικό ωρολόγιο του Αρχι-

μήδη και ο «αναλογικός υπολογιστής»

των Αντικυθήρων. Τα θαυμαστά αυτά επι-

τεύγματα του ελληνικού πνεύματος ανα-

φέρονται σε μια ευρεία χρονική περίοδο,

από το 2000 π.Χ. μέχρι και το τέλος του

ελληνικού κόσμου.

• Ποιες ήταν οι βασικές αρχές λειτουργίας

των ρολογιών – ξυπνητηριών του Πλά-

τωνα;

• Τι σχέση έχει το σημερινό GPS με τον

αστρολάβο του Πτολεμαίου ;

• Πώς λειτουργούσε το σταθερό αυτό-

ματο θέατρο του Ήρωνος, ο «κινηματο-

γράφος των αρχαίων Ελλήνων» ;

Ο στόχος της έκθεσης του ερευνητή

Κώστα Κοτσανά είναι μέσω των λειτουρ-

γικών ομοιωμάτων – επιτευγμάτων της

αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας να ανα-

δειχθεί μια άγνωστη – προς το ευρύ κοινό

– πτυχή του πολιτισμού των αρχαίων Ελ-

λήνων, αυτή του τεχνολογικού πολιτι-

σμού. Έτσι, θα δοθεί η ευκαιρία σε κάθε

επισκέπτη γενικότερα και στους μαθητές

των σχολείων ειδικότερα ν’ αποκτήσουν

μια πληρέστερη εικόνα των τεχνολογικών

θαυμάτων του αρχαίου ελληνικού κόσμου

και ν’ αντιληφθούν τον τρόπο με τον

οποίο αυτά αφομοιώθηκαν από το σύγ-

χρονο δυτικό πολιτισμό, αποτελώντας

ταυτόχρονα τα θεμέλια του τεχνοκρατι-

κού τρόπου σκέψης.

«Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων» 

στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
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“Παντρολογήματα”

Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του

Δήμου Λαυρεωτικής με τίτλο “Θορικά”, παρουσιά-

ζεται η θεατρική παράσταση “Παντρολογήματα”

του Νικολάι Γκόγκολ σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέ-

ζου, την Κυριακή 31 Αυγούστου, στις 9μ.μ. στο Τε-

χνολογικό Πάρκο Λαυρίου.

Το 4ο Athens Open Air Film Festival,
έχοντας ήδη πραγματοποιήσει 18
προβολές σε 17 μοναδικούς χώ-
ρους της Αθήνας μεταξύ των
οποίων και μερικά από τα ομορφό-
τερα σινεμά της πόλης, δίνει ραν-
τεβού ξανά 
Την Τρίτη 26 Αυγούστου θα πραγ-
ματοποιηθεί η προβολή της ται-
νίας του Νίκου Κούνδουρου
«Μαγική Πόλις» για πρώτη φορά
στο χώρο που γυρίστηκε, στο
Δουργούτι. Η «Μαγική Πόλις»
αποτελεί το κινηματογραφικό
ντεμπούτο του σκηνοθέτη και την
πρώτη ταινία που εμφανίζεται ο
Θανάσης Βέγγος, ενώ πρωταγωνι-
στούν και οι Γιώργος Φούντας,
Στέφανος Στρατηγός, Μαργαρίτα
Παπαγεωργίου. Η προβολή πραγ-

ματοποιείται σε συνεργασία με
την ομάδα παραστατικών τεχνών
«Όχι Παίζουμε» / “UrbanDig Proj-
ect”, ενώ πριν την προβολή θα
πραγματοποιηθεί βόλτα εξερεύ-
νησης της γειτονιάς (έναρξη στις
19.00). 
Πληροφορίες: http://goo.gl/eNCzey

Το πρόγραμμα του τελευταίου κα-
λοκαιρινού μήνα συμπληρώνεται
την Πέμπτη 28 Αυγούστου με την
ταινία «Να είσαι εκεί κύριε Τσανς»
του Χαλ Άσμπι, στο Άλσος της
Νέας Σμύρνης. Μία ταινία που
αποτελεί μία διαχρονική σάτιρα
της σύγχρονης αμερικάνικης
πραγματικότητας και που σηματο-
δοτεί την κορυφαία ερμηνεία της
καριέρας του Πίτερ Σέλερς που

του χάρισε μία υποψηφιότητα για
Όσκαρ και τη Χρυσή Σφαίρα. Μαζί
του πρωταγωνιστούν και οι Σίρλει
Μακ Λέιν, Μέλβιν Ντάγκλας. Η
προβολή πραγματοποιείται με την
υποστήριξη της Πρεσβείας των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερι-
κής στην Ελλάδα.

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου: Πίσω
Πόρτα του Γιώργου Τσεμπερό-
πουλου (1984), Πεζόδρομος Δ.
Αρεοπαγίτου.
Όλες οι προβολές του φεστιβάλ
ξεκινούν στις 21.00 - και η είσο-
δος είναι ελεύθερη ενώ, τηρείται
αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Οι προβολές πραγματοποιούνται
με την ευγενική υποστήριξη του
ΕΟΤ & www.visitgreece.gr.

Athens Open Air Film Festival 
Ολη η Αθήνα ένα σινεμά με ελεύθερη είσοδο

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Μαρκοπούλου

ΣΑΒΒΑΤΟ, 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ: Με τον διάσημο τραγουδιστή Γιώργο

Νταλάρα και το συνθέτη Γιώργο Ανδρέου στο πιάνο,

με νέες διασκευές για δύο πιάνα, μπουζούκι, ακορν-

τεόν και κιθάρα, σε μια σειρά από λυρικές μπαλάντες

και λαϊκά τραγούδια από το ρεπερτόριο που έχει ερ-

μηνεύσει όλα αυτά τα χρόνια.

Στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Ώρα: 9.00 μ.μ. Τιμή Εισιτηρίου: 15 €

Προπώληση Εισιτηρίων: Δημαρχείο Μαρκοπούλου,

Υποκατάστημα Δήμου Μαρκοπούλου στο Πόρτο

Ράφτη & Πλαζ Αυλακίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ 

Ελληνική βραδιά με έντεχνα, λαϊκά και νησιώτικα
τραγούδια.
Ώρα: 9:00 μ.μ.  Είσοδος Ελεύθερη

ΣΑΒΒΑΤΟ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ: Καλοκαιρινό τζαζ party «Summer

Grooves»  με τον Δημήτρη Βασιλάκη.

Στην Δημοτική Πλαζ Αυλακίου.

Ώρα: 10:00 μ.μ.  Είσοδος Ελεύθερη

ΚΥΡΙΑΚΗ, 31/8 «ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ»

Κωμική Θεατρική Παράσταση του Μποστ, σε σκηνο-

θεσία του Γιάννη Μποσταντζόγλου.

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Γιάννης Μποσταντζόγλου,

Θανάσης  Βισκαδουράκης, Δήμητρα Παπαδήμα, Κώ-

στας Φλωκατούλας, Περικλής Αλμπάνης, Πέτρος

Πέτρου, Μάριος Λεωνίδου, Κωνσταντίνος Πασσάς,

Γιώργος Ματαράγκας και Πέτρος Ξεκούκης.

Στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Διοργάνωση: Κ.Δ.Ε.Μ.

Ώρα: 9.00 μ.μ. - Είσοδος Ελεύθερη

Απευθύνουν κάλεσμα για συλλογή τροφίμων  μα-

κράς διαρκείας για την ενίσχυση του Κοινωνικού

Παντοπωλείου του Δήμου Μαρκοπούλου.

Διοργάνωση: Κ.Δ.Ε.Μ.

Συνεχίζονται οι πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχει οργανώσει η Δημοτική Επι-
χείρηση του Δήμου Μαρκοπούλου, με ελεύθερη είσοδο οι περισσότερες, που θα γίνουν
στο Μαρκόπουλο και στο Πόρτο Ράφτη, με στόχο τη δυνατότητα πρόσβασης των πολι-
τών, σε όσο το δυνατόν περισσότερες, υψηλού επιπέδου πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το σύνολο Leondari επιστρέφει στον Αργοσαρωνικό

για 4η συνεχόμενη χρονιά και πραγματοποιεί το Διε-

θνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού, με έξι

συναυλίες στην περιοχή στις αρχές Αυγούστου.

Το φεστιβάλ ξεκινάει τις συναυλίες του από το αρ-

χοντικό νησί του Αργοσαρωνικού, τις Σπέτσες όπου θα

δώσει την πρώτη του συναυλία. Φιλοξενείται στο ξε-

νοδοχείο Ποσειδώνιο, το οποίο φέτος γιορτάζει και τα

εκατό χρόνια από την ανέγερση του. Από 4 Αυγού-

στου μέχρι και τις 10 Αυγούστου, το σύνολο θα πα-

ρουσιάσει έξι συνολικά συναυλίες στις Σπέτσες, τον

Πόρο, την Ύδρα και τον Γαλατά, με πρόγραμμα που θα

περιλαμβάνει έργα από την μπαρόκ, τη ρομαντική

μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Το φετινό 4o φεστιβάλ

θα λάβει χώρα με την ευγενική υποστήριξη της Πρε-

σβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμα-

νίας. Θα παιχτεί μουσική συνθετών όπως οι J.S Bach,

Arnold Schoenberg και Ιάννης Ξενάκης. Το πρόγραμμα

επικεντρώνεται γύρω από δύο αριστουργήματα της

ρομαντικής περιόδου, το Κουιντέτο για Πιάνο έργο 81

του Antonin Dvok και το Σεξτέτο για Έγχορδα έργο 18

του Johannes Brahms. Σκοπός του συνόλου είναι, με

όχημα την κοινή αγάπη των καλλιτεχνών για την μου-

σική δωματίου, να μεταφέρει στις μικρές, τοπικές κοι-

νωνίες της περιοχής ένα κλασικό ρεπερτόριο υψηλών

απαιτήσεων. Αυτή η μαγιά δημιουργεί και την ιδιαίτερη

ατμόσφαιρα που παρασύρει κοινό και μουσικούς σε

ένα φεστιβάλ μοναδικό στο είδος του. Πυρήνας του

φεστιβάλ όπως κάθε χρόνο, οι δύο καλλιτεχνικοί δι-

ευθυντές του, οι οποίοι έχουν ως όραμα να συνεισφέ-

ρουν στην ανάπτυξη και την πρόοδο της περιοχής

μέσω του πολιτισμού, όπως και να κάνουν τις συναυ-

λίες προσβάσιμες σε ένα ευρύτερο κοινό.

- See more at: http://www.elculture.gr/festival/saronicos-

festival-867817#sthash.ImLSLquf.dpuf

4o Διεθνές Φεστιβάλ 
Μουσικής Δωματίου 
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ΤΡΙΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 

ΚΑΡΕΛΛΑ- ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κα-

θιερωμένη λαϊκή βραδιά σε ανοιχτό χώρο,

δίπλα από τον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου

Καρελλά, με τον  Κωνσταντίνο Κατσίκη

(«Ντέλλος»).

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Η αναβίωση του τοπικού εθίμου 

«ΣΙΝ –ΜΕΛΕΤΗΣ» 

Παραμονή του εορτασμού του Οσίου Μελε-

τίου (αρχή  της Ινδίκτου και έναρξη του εκ-

κλησιαστικού έτους) με την αναβίωση του

τοπικού εθίμου της φωτιάς με την επωνυ-

μία «Σιν-Μελέτης». Είναι η τέταρτη χρονιά

που διοργανώνεται το έθιμο  στο πλαίσιο

των «Σφηττείων» και οι διοργανωτές μαζί

με τη συνδρομή των  Προσκόπων και Οδη-

γών του Κορωπίου, του Αγροτικού Συνε-

ταιρισμού Κορωπίου και την υποστήριξη

της υπηρεσίας και των εθελοντών πολιτι-

κής προστασίας του Δήμου καθώς και του

Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος

(Σ.Ρ.Ε) υπόσχονται και φέτος εκπλήξεις. 

Το απόγευμα στις 18:00 στο Δημαρχείο

Κρωπίας θα έχει προηγηθεί η δημόσια ορ-

κωμοσία της νέας δημοτικής αρχής. Δημο-

τικό Λεωφορείο από το Δημαρχείο Κρωπίας

αμέσως μετά τον ορκωμοσία θα εκτελεί

δρομολόγια μετάβασης προς την πλ. 1ου Γυ-

μνασίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 1η  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ,  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

«Τα παραμύθια του Κουτιού» 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου τα «Σφήττεια»

μεταφέρονται στην πλατεία Δεξαμενής.

Στην πλατεία θα γίνουν τα εγκαίνια των

εκθέσεων ζωγραφικής της καλλιτεχνικής

ομάδας κατοίκων Κιτσίου (τρίτη χρονιά

συμμετοχής) καθώς και η έκθεση έργων

Βυζαντινής Αγιογραφίας του Ιερού Ναού

Αγίας Παρασκευής Κορωπίου (δεύτερη

χρονιά συμμετοχής) στις 8 το βράδυ. Αμέ-

σως μετά, στις 9 το βράδυ στο ανοιχτό δη-

μοτικό θέατρο της Πλατείας Δεξαμενής, τα

παιδιά θα απολαύσουν τη θεατρική παρά-

σταση «Τα παραμύθια του Κουτιού» του

Φαίδωνα Σοφιανού.

Ο αγαπημένος ήρωας των παιδιών, ο Σκού-

φης και η κουκλοπαρέα της Μικρής Σκηνής

της Οικογένειας Σοφιανού προσκαλούν

όλους τους μικρούς φίλους για να ζήσουν

μια «κουκλοπεριπέτεια» στον κόσμο των

παραμυθιών με μυστήρια, αγωνία και

αστείες φάρσες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΛΥΡΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 
ΕΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΩΤΗΣ, 

ΜΙΑ ΚΟΡΩΠΙΩΤΙΣΣΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΙΤΑΛΟΣ 

ΕΜΠΝΕΟΥΝ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στο θέα-

τρο της Πλ. Δεξαμενής, στις 9 Μ.Μ., θα πα-

ρακολουθήσουΝ μια παράσταση με δύο

έργα του Γιάννη Πρόφη που αφορούν πρό-

σωπα του Κορωπίου: το πρώτο είναι η πε-

ρίφημη Ωδή στον Γεώργιο Σαράντη

Παπασιδέρη (Γεν.1875-1920, Ολυμπιονίκης

1896, ευεργέτης Δήμου Κρωπίας) σε στί-

χους Γιάννη Πρόφη και μουσική Θεόδωρου

Χαρίδη και το δεύτερο μουσικό έργο είναι

η «Βασιλική και ο Αντζελο» που επίσης

έχει μελοποιήσει ο Θεόδωρος Χαρίδης. Τον

ρόλο του Ιταλού Αντζελο θα ερμηνεύσει ο

μπασοβαρύτονος Γιώργος Ματθαιακάκης

(ένας σπουδαίος σύγχρονος καλλιτέχνης

από το Κορωπί, της οικογένειας Λάμπρου-

Γκίκα από την πλευρά της μητέρας του και

από Ρέθυμνο από την πλευρά του πατέρα

του, Σταύρου Ματθαιακάκη).

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:

ΝΕΑΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ: 

ΧΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΕΛΙΤΖΑΧ

ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙ-

ΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙ-

ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ

ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΣΦΗΤΤΟΣ

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου θα προβληθεί η

θεατρική παράσταση «Χάσαμε τον Ελι-

τζάχ» του Ryan Craig.  Η θεματική της πα-

ράστασης εστιάζει στις μαθητικές και

φοιτητικές διαδηλώσεις του 2011 στην Αγ-

γλία και αποτελεί μια ιδιότυπη, χιουμορι-

στική ματιά στον τρόπο ζωής των εφήβων

της Αγγλίας.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία –Υπεύθυνη ομά-

δας: Κατερίνα Σκουρλή & Βαγγέλης Κυρια-

κού.  Παίζουν: Αναστάσης Γεωργούλας,

Γεωργία Ντούνη, Δωραλία Σταμπολή, Εβε-

λίνα Καλιακμάνη, Καικίλια Ζεμπίλα, Κων-

σταντίνος Νίκου, Μαριτίνα Τρουπτσίδου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:

ΠΑΝΗΓΥΡΙ 

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΛΥΚΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Ο δεύτερος κύκλος των εκδηλώσεων Σφήτ-

τεια ολοκληρώνονται, την Κυριακή 7 Σε-

πτεμβρίου με τη λαϊκή βραδιά στον Άγιο

Δημήτριο Αλυκού (με αφορμή τον εορτα-

σμό της γέννησης της Παναγίας, ο Δήμος

Κρωπίας σε συνεργασία με τον πολιτιστικό

σύλλογο Αγίου Δημητρίου διοργανώνουν

κάθε χρόνο εκδήλωση) στις 21:30 και την

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου με την χορευ-

τική παράσταση των ομάδων χορού παι-

διών και ενηλίκων του Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός

υπό την δασκάλα χορού Ευαγγελία Ιερω-

νυμάκη στο θέατρο της Δεξαμενής, στις

21:00.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΣΦΗΤΤΕΙΩΝ 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιού-

σης : «Οι πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, τα

«Σφήττεια», αναδεικνύουν φέτος  καλλιτέ-

χνες της πόλης μας.   Ως δημοτική αρχή με

συνέπεια συνεχίζουμε με το ίδιο πείσμα και

αποφασιστικότητα να εκφράζουμε την ενό-

τητα της κοινωνίας του Δήμου. Τα Σφήττεια

είναι ακόμη μια  έκφραση  αυτής της ενό-

τητας. Συνεχίζουμε στη ίδια πολιτική

γραμμή σχετικά με το κόστος της διοργά-

νωσης: χαμηλό κόστος με αξιοποίηση χο-

ρηγιών, δωρεών και εθελοντικής

προσφοράς! Σας προσκαλούμε να τιμήσετε

με την παρουσία σας, τα Σφήττεια, τη δική

σας διοργάνωση!». 

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής πο-

λιτικής, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Αν-

δρέας Ντούνης : «Για τέταρτη συνεχή

χρονιά, τα Καλοκαιρινά «Σφήττεια» εξελίσ-

σονται σε «οάσεις» πολιτιστικής δημιουρ-

γίας. Ο αγώνας όλων μας για την επιβίωση

και την εξασφάλιση των βασικών αναγκών

για να είναι ισορροπημένος  πρέπει να συν-

δυάζεται με εκδηλώσεις αγάπης,  αλληλεγ-

γύης και έργα πολιτισμού.  Όλα αυτά

εκφράζονται και αναδεικνύονται στα Σφήτ-

τεια. Με τη μαζική συμμετοχή σας επικυ-

ρώνεται και η επιτυχία τους. Ελάτε  να

αισθανθούμε  και πάλι  την κοινωνική ζε-

στασιά και την πολιτιστική ζωντάνια της κοι-

νωνίας του Δήμου μας. Σας περιμένουμε!».

ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2014 στο Κορωπί: “Oι καλλιτέχνες της πόλης μας”
Δεύτερος κύκλος εκδηλώσεων 26 /08 έως 12/09/ 2014

Αρχίζει την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014, παραμονή του εορτασμού του Αγίου Φα-

νουρίου Καρελλά Κορωπίου, ο δεύτερος κύκλος των πολιτιστικών εκδηλώσεων

του Δήμου Κρωπίας – ΝΠΔΔ Σφηττός με την επωνυμία «ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2014» αφιε-

ρωμένες φέτος στους καλλιτέχνες του Δήμου Κρωπίας. 

Η είσοδος στις  εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό

ΠΡΟΒΟΛΗ   ΤΑΙΝΙΑΣ  “Νύφες”

Tην Παρασκευή  29   Αυγούστου στις 9.00 μμ στο χώρο του αυτοδιαχειριζόμενους π.

κάμπινγκ Βούλας θα γίνει η προβολή της ταινίας “Νύφες”. 

Είναι  Ελληνοαμερικανική ταινία,  του  2004 .   

Σκηνοθεσία:  Παντελής  Βούλγαρης 

Το 1922, η Νίκη, μοδίστρα από τη Σαμοθράκη, σαλπάρει για την Αμερική,  μαζί με  700

άλλες "νύφες της φωτογραφίας" από τα Βαλκάνια, που έχουν παντρευτεί δι' αλληλο-

γραφίας. 

Στο καράβι ερωτεύεται έναν Αμερικανό φωτογράφο και διχάζεται ανάμεσα  στα συναι-

σθήματα και τις οικογενειακές υποχρεώσεις της .    

Οι «Νύφες» είναι μια ταινία πάνω στην οδύνη, τη μελαγχολία, τη μοναξιά του ταξιδιώτη,

τον ανεκπλήρωτο πόθο όχι από καπρίτσιο της μοίρας, αλλά γιατί έτσι το επιτάσσουν οι

κοινωνικές συνθήκες .

Η προβολή γίνεται στο προαύλιο δίπλα στο κτίριο που βρίσκεται στην παραλία

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΠΟΜΕΝΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  (5 / 9)   ΟΙ  ΠΡΟΒΟΛΕΣ   ΘΑ  ΞΕΚΙΝΟΥΝ  8.30μμ

Εθελοντές Αυτοδιαχειριζόμενου χώρου π. Κάμπινγκ Βούλας
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Κάλεσμα προς κάθε

Πολύτεκνη Οικογένεια

της Ανατ. Αττικής

Ιδρυτική Συνέλευση του Συλλόγου 

Πολυτέκνων Ανατολικής Αττικής

Αγαπητοί Πολύτεκνοι Γονείς,

Η Ομάδα οργάνωσης της Ίδρυσης Συλλόγου Πολυτέκνων

Ανατολικής Αττικής, σας προσκαλεί την Κυριακή 14 Σε-

πτέμβριου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στο Κινηματοθέατρο

«Άρτεμις » που βρίσκεται στην οδό Γιαννάκη 2, Κεντρική

Πλατεία Μαρκοπούλου Αττικής, να παρευρεθείτε στην

Ιδρυτική Συνέλευση του Συλλόγου Πολυτέκνων Ανατολι-

κής Αττικής με την Ιδιότητα του Ιδρυτικού Μέλους, που

πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Δη-

μοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.).

Όπως γνωρίζετε, οι πολύτεκνες οικογένειες της Ανατο-

λικής Αττικής, λόγω των κοινωνικών και οικονομικών συν-

θήκων που βιώνουν τα τελευταία χρόνια, καθιστά

δύσκολο εώς ακατόρθωτο πολλές φορές, να εξυπηρετη-

θούν από τους ήδη Συλλόγους Πολυτέκνων που

εδρεύουν στο κέντρο της Αθήνας.

Με την Ίδρυση του Συλλόγου Πολυτέκνων Ανατολικής

Αττικής, οι πολύτεκνες οικογένειες της Ανατολικής Αττι-

κής θα έχουν πλέον την δυνατότητα να πράττουν, να

δρουν και να δραστηριοποιούνται, σε θέματα που τις

αφορούν, προασπίζοντας τα συμφέροντά τους, κοντά στο

σπίτι τους. 

Η παρουσία σας στην Ιδρυτική  Συνέλευσης είναι προς

όφελος, όλων των πολύτεκνων οικογενειών της Ανατο-

λικής Αττικής, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα,

ώστε με βάση την διαδικασία, να Ιδρυθεί ο Σύλλογός μας.

Τα θέματα σε αυτή την συνέλευση θα είναι:

•  Καταστατικό Συλλόγου

•  Ιδρυτική Πράξη

Εκλογή Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου

•  Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν:
•  Γονείς που έχουν από τον ίδιο γάμο τουλάχιστον 4 τέκνα

•  Γονείς που έχουν από διαφορετικούς γάμους τουλάχιστον 4

τέκνα

•  Γονείς που έχουν τουλάχιστον 3 παιδιά και ένας από τους δύο

είναι  ανάπηρος

•  Μητέρα που έχει τουλάχιστον 4 παιδιά εκτός γάμου αναγνω-

ρισμένα

•  Μητέρα που έχει τουλάχιστον 3 παιδιά εκτός γάμου μη ανα-

γνωρισμένα

•  Γονέας διαζευγμένος με 3 παιδιά, μόνος υπόχρεος για τη δια-

τροφή τους

•  Απορφανισθέντα τέκνα όταν είναι τουλάχιστον 2

• Δικαιολογητικά:

•  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

•  Βιβλιάριο Πολυτέκνων

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2299112133 & 6970078770

Πολλοί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πί-

στεψαν, ότι επρόκειτο για απειλή...,

όμως η Κυβέρνηση δείχνει αποφασι-

σμένη να «περάσει» στους Δήμους της

Χώρας, τα πρόστιμα, που θα επιβάλλει

μέσα στο επόμενο διάστημα το Ευρωδι-

καστήριο για χωματερές και λύματα.

Προ ημερών καθορίστηκε η διαδικασία

επιμερισμού των προστίμων, τα οποία θα

μειώνονται ανάλογα με την ύπαρξη ή

την πορεία δρομολογημένης λύσης και

θα παρακρατούνται απευθείας από τους

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ). 

Ο επιμερισμός των "Ευρωπροστίμων",

που θα επιβληθούν στην Ελλάδα για χω-

ματερές και λύματα, στους υπαίτιους

φορείς, προβλέφθηκε στο νόμο 4042/12

και εξειδικεύτηκε προ ημερών, με Κοινή

Απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλον-

τος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής,

Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ

2113Β). 

Συγκεκριμένα

• Το πλήρες ποσό των προστίμων που θα

καταλογίσει στην Ελλάδα το Ευρωδικα-

στήριο για τις χωματερές και τα λύματα

θα μεταβιβαστεί στους υπαίτιους, Δή-

μους ή (σπανιότερα) Περιφέρειες. 

• Στις περιπτώσεις ομαδικών παραβά-

σεων (εκεί δηλαδή όπου οι παραβάτες

είναι πολλοί) το πρόστιμο θα επιμερίζε-

ται. 

• Ο επιμερισμός θα βασίζεται κατά 40%

στο πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου

και κατά 60% στον βαθμό συμμόρφω-

σης. Στην περίπτωση πλήρους συμμόρ-

φωσης, ο υπαίτιος απαλλάσσεται. Με

τον τρόπο αυτό η Πολιτεία επιβραβεύει

Δήμους, που δραστηριοποιήθηκαν και

δημιούργησαν τις υποδομές. 

• Η πρόοδος του κάθε Δήμου θα πρέπει

να πιστοποιείται, λ.χ., με την απόφαση

έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων

ενός ΧΥΤΑ, τη δημοπράτησή του, την πι-

στοποίηση εργασιών εν εξελίξει κ.λπ. 

• Όσον αφορά τη διαδικασία, την από-

φαση για τον καταλογισμό (ή επιμερι-

σμό) των προστίμων θα λαμβάνει το

Υπουργείο Εσωτερικών. Στην περίπτωση

προστίμων, που αυξάνονται ημερησίως,

το ΥΠΕΚΑ θα ζητά από τις Αποκεντρω-

μένες Διοικήσεις της Χώρας πληροφό-

ρηση για τη δρομολόγηση ή μη λύσης

και την πορεία αυτής, με βάση την οποία

θα υπολογίζει την οφειλή. 

• Στην περίπτωση των Οργανισμών Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα οφειλό-

μενα ποσά παρακρατούνται κατά τη

διαδικασία κατανομής των Κεντρικών

Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ). 

Τιμωρούν τις λαϊκές αντιδράσεις

Θα επιβαρυνθούν μόνο οι υπαίτιοι Φο-

ρείς(!). Η περικοπή της τακτικής χρημα-

τοδότησης κάποιων Δήμων, από τους

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ),

ειδικά αυτή την περίοδο, είναι δεδομένο

ότι θα τους οδηγήσει σε οικονομική

ασφυξία. Αν όμως κάποιος Δήμος «βάλει

λουκέτο» ή μετακυλίσει το πρόστιμο

στους δημότες, τότε θα «ανοίξει ο δρό-

μος», ώστε οι δημότες να κινηθούν με τη

σειρά τους νομικά εναντίον συγκεκριμέ-

νων Δημοτικών "αρχόντων", που επί

σειρά ετών μπλόκαραν ή απέφευγαν να

δρομολογήσουν τις λύσεις. 

Αλλά έχει και τιμωρητική ποινή προς

τους φορείς που αντιδρούν οργανω-

μένα, σε εγκλήματα κατά του φυσικού

περιβάλλοντος στήνοντας χωματερές

και κέντρα επεξεργασίας λυμάτων, σε

χώρους που είναι αποδεδειγμένα ακα-

τάλληλοι και επικίνδυνοι (π.χ. Γραμμα-

τικό, Κερατέα κ.ά.)

Όσον αφορά στον τρόπο καταλογισμού

των προστίμων, οι μεγάλοι Δήμοι που

δεν έχουν προχωρήσει καθόλου στη

δρομολόγηση λύσης, θα κληθούν να κα-

ταβάλουν το μεγαλύτερο μέρος του

προστίμου. 

Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι οι

Δήμοι Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων

- Αρτέμιδας, που δεν έχουν προχωρήσει

στο ελάχιστο τη δημιουργία δικτύου

αποχέτευσης και βιολογικού καθαρι-

σμού στην περιοχή τους, επειδή αντι-

δρούν στην προτεινόμενη χωροθέτηση,

θα πληρώσουν πολύ περισσότερα από

άλλους Δήμους της Αττικής, που έχουν

δρομολογήσει τα αντίστοιχα έργα, έστω

και προ ενός ή δύο ετών (π.χ. Μαρκό-

πουλο, Κορωπί). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει για

την υπόθεση των χωματερών την επι-

βολή κατ’ αποκοπή, προστίμου 7.786

ευρώ ανά ημέρα, για το διάστημα από

την πρώτη καταδίκη μέχρι τη δεύτερη (ή

τη συμμόρφωση) και χρηματική ποινή

71.193 ευρώ για κάθε ημέρα που περ-

νάει, από τη δεύτερη καταδίκη μέχρι την

πλήρη συμμόρφωση της Χώρας (σήμερα

η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει περί τις

80 χωματερές σε λειτουργία, περί τις 30

στην Πελοπόννησο, περί τις 25 σε νησιά

και οι υπόλοιπες διάσπαρτες στη Χώρα). 

Παράλληλα, για την απουσία αποχέτευ-

σης και βιολογικού καθαρισμού, η Χώρα

βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόστιμο έως

και 11,5 εκ. ευρώ, αλλά και χρηματική

ποινή 47.762 ευρώ την ημέρα, καθώς

δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με την

προηγούμενη καταδικαστική απόφαση

του Δικαστηρίου, το 2007. 

Η αρχική καταδίκη αφορούσε 23 πόλεις,

κωμοπόλεις και οικισμούς και σε 17 πε-

ριπτώσεις το πρόβλημα έχει αντιμετωπι-

στεί.

πηγη: epoli.gr

Τα πρόστιμα για τις χωματερές

και αποχετεύσεις από Ε.Ε. 

μετακυλίονται στους Δήμους
Τιμωρούν τις λαϊκές αντιδράσεις
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Εγκύκλιο απέστειλε το Υπουργείο

Εσωτερικών προς τις Αποκεντρωμέ-

νες Διοικήσεις της Χώρας, σύμφωνα

με την οποία, ορίζονται θέματα προ-

σωπικού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Ι.Δ.

αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των

Ν. 4257/2014 και 4258/2014, δίνοντας,

κυριότερα, λύση στο θέμα των συμβα-

σιούχων των Ο.Τ.Α., που κάθε χρόνο,

η μη ανανέωση ή η καθυστερημένη

ανανέωση των συμβάσεων τους, δημι-

ουργούν σοβαρά προβλήματα στις

παρεχόμενες από τους Ο.Τ.Α. υπηρε-

σίες.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις των

ανωτέρω Νόμων, επιλύονται θέματα

σχετικά με:

- Διορισμούς / προσλήψεις

- Κινητικότητα (αποσπάσεις, μετακινή-

σεις κ.λπ.)

- Άδειες

- Θέματα Υπηρεσιακών Συμβουλίων

- Κατάρτιση και έγκριση Οργανισμών

Εσωτερικής Λειτουργίας Ο.Τ.Α. και

Κανονισμών Προσωπικού Ν.Π.Ι.Δ.

- Μέσα ατομικής προστασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με διατάξεις, σε

θέματα διορισμών / προσλήψεων,

- δεν εμπίπτουν στον περιορισμό

«1/5» (μία πρόσληψη για κάθε πέντε

αποχωρήσεις) όσοι υπηρετούντες δη-

μόσιοι υπάλληλοι μετακινηθούν σε

άλλες θέσεις του Δημοσίου, ενι-

σχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο το

μέτρο της «κινητικότητας»,

- η μείωση κατά 20% - σε σχέση με το

2013 - το 2014, των προσλήψεων προ-

σωπικού ορισμένου χρόνου και η σύ-

ναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου δεν

ισχύει για την Τ.Α. και μάλιστα, οι

προσλήψεις αυτές δύνανται να πραγ-

ματοποιηθούν εκτός από τους α' βάθ-

μιους Ο.Τ.Α. και από Ν.Π.Ι.Δ. της

Αυτοδιοίκησης και

- οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού αλλά και τα

Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, δύνανται να υλοποι-

ήσουν εγκρίσεις, που τους χορηγήθη-

καν από την Επιτροπή της ΠΥΣ, από

1-1-2013 έως 31-12-2013, εντός του

2014 και ειδικότερα έως 31-12-2014.

Σύσκεψη με τη συμμετοχή Δημάρχων

της Αττικής, που έχουν συνταχθεί με

το «Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδι-

οίκηση», εν’ όψει των Εκλογών για

την ανάδειξη των νέων Οργάνων της

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττι-

κής (Π.Ε.Δ.Α.) και της Κεντρικής Ένω-

σης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)

πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία

του Δημάρχου Αμαρουσίου και Προ-

έδρου του Εθνικού Διαδημοτικού Δι-

κτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής της

Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.), Γιώργου Πα-

τούλη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου. 

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθη-

καν η συγκρότηση Κ.Ε.Π. Υγείας σε

όλους τους Δήμους της Χώρας για την

πρόληψη της Υγείας των πολιτών,

αλλά και θέματα που σχετίζονται με

την πραγματοποίηση του Παγκόσμιου

Συνεδρίου Υγιών Πόλεων του Παγκό-

σμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.),

που διοργανώνουν από κοινού,

Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. και Δήμος Αμαρου-

σίου, μεταξύ 22 - 25 Οκτωβρίου, στην

Αθήνα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Δήμαρ-

χοι Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου - Κα-

ψάλης, Λυκόβρυσης - Πεύκης

Αναστάσιος Μαυρίδης, Ασπρόπυργου

Νίκος Μελετίου, Σαρωνικού Γιώργος

Σωφρόνης, Γαλατσίου Γιώργος Μαρ-

κόπουλος, Μαρκόπουλου Μεσογαίας

Σωτήρης Μεθενίτης, που συνυπογρά-

φουν το «Κίνημα Ανατροπής στην Αυ-

τοδιοίκηση» καθώς και ο Δήμαρχος

Διονύσου Διονύσιος Ζαμάνης.

Με την ευκαιρία της συνάντησής τους,

οι οκτώ Δήμαρχοι εξέτασαν και ζητή-

ματα, που σχετίζονται με την Τοπική

Αυτοδιοίκηση. Συγκεκριμένα, συζήτη-

σαν το θέμα της άρσης του ασυμβίβα-

στου για Δημάρχους που έχουν τη

δικηγορική ιδιότητα, αλλά και τις επό-

μενες κινήσεις του «Κινήματος για την

Ανατροπή στην Αυτοδιοίκηση» με τον

Δήμαρχο Αμαρουσίου, Γ. Πατούλη και

τον Δήμαρχο Πεντέλης, Δ. Στεργίου -

Καψάλη, να προτίθενται να δώσουν

τον καλύτερο τους εαυτό για την προ-

ώθηση του έργου της Κ.Ε.Δ.Ε. και της

Π.Ε.Δ.Α., αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο αυτό, για την ανακοίνωση

της περαιτέρω στάσης τους και των

επόμενων ενεργειών του «Κινήματος

Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση», θα

πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τη

συμμετοχή όλων των Δημάρχων της

Αττικής, τη Δευτέρα 25 Αυγούστου

στην Πεντέλη και την Τετάρτη 3 Σε-

πτεμβρίου στο Μαρούσι.

Σημειώνεται, ότι το «Κίνημα για την

Ανατροπή στην Αυτοδιοίκηση» αριθμεί

ήδη 115 Δημάρχους μέλη και το προ-

σεχές διάστημα δεκάδες νέοι δήμαρ-

χοι αναμένεται να ενώσουν τις

δυνάμεις τους στην προσπάθεια αυτή.
πηγή: epoli.gr

Αναγνωρίζοντας  το επιτακτικό της αντί-

στασης στην καταστροφή που ήδη συντε-

λείται στην περιοχή, οι επιτροπές αγώνα

Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης ενάντια στην

εξόρυξη χρυσού διοργανώνουν 10ήμερο

αγώνα στις Σκουριές, που θα πραγματο-

ποιηθεί από 22 έως την Κυριακή 31 Αυγού-

στου. 

Το 10ήμερο αγώνα θα περιλαμβάνει κατα-

σκήνωση 10 ημερών στο δάσος των Σκου-

ριών (στο όρος Κάκαβος, στη Μ.Παναγία)

με κεντρικό σκοπό τη συνεχή παραμονή

στο κέντρο του περιβαλλοντικού και κοι-

νωνικού εγκλήματος που επιβάλλεται από

το σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός –  Eldo-

rado Gold και την επανασύνδεση με το

κύριο χωρικό επίκεντρο του αγώνα. Επι-

πλέον, το 10ήμερο διαβλέπει στη σύνδεση

με αγώνες και κινήματα για την γη και την

ελευθερία, όχι απλά μέσα από την αλληλε-

πίδραση σκεπτικών και εμπειριών που μπο-

ρεί να αναδυθεί από εποικοδομητικές

συζητήσεις στο πλαίσιο εκδηλώσεων, αλλά

μέσω της κινηματικής συνύπαρξης σε μια

γενικότερη διαδικασία αγώνα. 

Τέλος, ο απώτερος στόχος της διενέργειας

του 10ημέρου είναι η συμβολή στη συνέ-

χιση και αναζωπύρωση του αγώνα, τόσο

μέσω της συσπείρωσης, κατά τη διάρκεια

των ημερών αυτών, κόσμου από τη Χαλκι-

δική, την Ελλάδα και το εξωτερικό, όσο και 

με το να  αποτελέσει κινηματικό προηγού-

μενο πάνω στο οποίο θα κτιστούν επόμε-

νες κινητοποιήσεις.

10ήμερο αγώνα στις Σκουριές Χαλκιδικής

Λύση για τους συμβασιούχους στους ΟΤΑ

δίνει εγκύκλιος του Υπουργείου

«Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση»

115 Δήμαρχοι συνυπογράφουν

και αποκαλύπτουν τα σχέδιά τους

Αλιεύματα

Καλοκαίρι! Κάποιοι

θα πάνε για ψάρεμα,

είτε προς τέρψιν, είτε

προς βρώσιν.

Εμείς πιάνουμε “λα-

βράκια” και σας τα

σερβίρουμε προς

σκέψιν!

Φωτογραφική τροπολογία

για Μπόμπολα-Ψυχάρη 
“Μας ανάγκασαν” παραδέχεται το κράτος

Τού Γεράσιμου Λιβιτσάνου
Ασφυκτικές πιέσεις για να περάσει τροπολογία που αφορά

τις συγχωνεύσεις των Μέσων Ενημέρωσης, ομολογεί το ίδιο

το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους! Δεν πρόλαβε καν να συν-

τάξει την –από το Σύνταγμα προβλεπόμενη- έκθεσή του!

«Τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια εντός των οποίων ζητή-

θηκε η σύνταξη της έκθεσης δεν επέτρεψαν την ολοκλη-

ρωμένη επεξεργασία της τροπολογίας και της εκτίμησης

των οικονομικών αποτελεσμάτων»!

Σε αυτή την φράση, επί λέξει, καταλήγει η Έκθεση του Γε-

νικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κυβερνητική τρο-

πολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή (1/8) το βράδυ και

αφορά τις συγχωνεύσεις στα Μέσα Ενημέρωσης.Σύμφωνα

με το άρθρο 75 παρ.2 του Συντάγματος, μια τέτοια έκθεση

οφείλει να συνοδεύει κάθε νομοσχέδιο ή τροπολογία που κα-

ταθέτει προς ψήφιση η κυβέρνηση. Ο λόγος; Να γνωρίζει το

κοινοβούλιο τις οικονομικές επιπτώσεις όσων καλείται να

υπερψηφίσει.

Μόνο που η συνταγματική επιταγή δεν …υπήρξε χρόνος

να τηρηθεί στην 22σέλιδη τροπολογία που κατατέθηκε σε

άσχετο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, και φωτογρα-

φίζει την προετοιμασία της συγχώνευσης ανάμεσα στα

Μέσα Ενημέρωσης του Ψυχάρη (ΔΟΛ) και του Μπόμπολα

(Πήγασος)! 

Στην συγκεκριμένη τροπολογία αλλάζει ουσιαστικά ολόκληρη

η νομοθεσία που αφορά την λειτουργία και την αδειοδότηση

των επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου

να εξυπηρετηθούν οι σχεδιασμοί της διαπλοκής.

Μεταξύ άλλων «ξαναγράφεται» ο νόμος 3592/2007 που

είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Κ.Καραμανλή προκειμένου να ενι-

σχυθεί – όπως έλεγε- η διαφάνεια στον κλάδο των ΜΜΕ.

Επίσης επέρχονται αλλαγές στην εργατική νομοθεσία προ-

κειμένου να πραγματοποιηθούν απολύσεις και περιορισμός

προσωπικού. 

Επί της ουσίας το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ομολογεί

με τον δικό του τρόπο αυτό που όλοι γνωρίζουμε: Τα δια-

πλεκόμενα συμφέροντα διέταξαν και η κυβέρνηση εκτέ-

λεσε. Και μάλιστα  βιαστικά, χωρίς να τηρήσει ούτε τα

προσχήματα… πηγή: thepressproject.gr
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Ολλανδός επέστρεψε μετάλλιο

στο Ισραήλ γιατί έξι συγγενείς του

σκοτώθηκαν στη Γάζα

Να επιστρέψει το μετάλλιο που του απονεμήθηκε από

το ισραηλινό κράτος γιατί προστάτεψε νεαρούς Εβραί-

ους κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου απο-

φάσισε ένας 91χρονος Ολλανδός μετά το θάνατο έξι

συγγενών του κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορι-

κής επιδρομής στη Γάζα.

Ο λόγος για τον Χενκ Ζανόλι, ο οποίος ενημέρωσε για

την απόφασή του την ισραηλινή πρεσβεία στη Χάγη με

επιστολή στην οποία ανέφερε ότι ένα ισραηλινό F-16

κατέστρεψε το σπίτι της ανηψιάς του στη Γάζα σκοτώ-

νοντας όλους όσοι ήταν μέσα σε αυτό.

Ο Ζανόλι είχε βραβευτεί το 2011 μαζί με τη μητέρα του

γιατί βοήθησαν ένα εβραιόπουλο να κρυφτεί από τους

Ναζί στο σπίτι τους τη διετία 1943-1945.

«Το να κρατήσω το μετάλλιο που μου δόθηκε από το ισ-
ραηλινό κράτος κάτω από αυτές τις συνθήκες θα ήταν

προσβολή προς την οικογένειά μου» αναφέρει στην επι-

στολή του ο Ζανόλι.

Ο παλαιστίνιος οικονομολόγος Ισμαίλ Ζιαντά που είναι

παντρεμένος με την ανηψιά του 91χρονου έχασε από

την επίθεση στις 20 Ιουλίου τη μητέρα του, τρία αδέρ-

φια, τη νύφη του και τον 9χρονο ανηψιό του.

http://www.protothema.gr

Εις υγείαν των κορόιδων!

«Συγχωροχάρτι» για τις φορολογικές παραβάσεις και

ασυλία σε όσους διοικούσαν δημοτικές επιχειρήσεις που

δημιούργησαν χρέη δίνει γνωμοδότηση του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους την οποία έκανε αποδεκτή το

Υπουργείο Οικονομικών. Ερμηνεύοντας τους νόμους

4071/2012 και 4170/2013, το Νομικό Συμβούλιο καταλή-

γει στο συμπέρασμα πως η διαγραφή των οφειλών των

δημοτικών επιχειρήσεων με την ταυτόχρονη μεταφορά

τους στους εκάστοτε δήμους σημαίνει ότι διοικούντες

αυτών των δημοτικών επιχειρήσεων απαλλάσσονται

από κάθε προσωπική ευθύνη για τη δημιουργία των

συγκεκριμένων χρεών.

Η γνωμοδότηση αυτή ήρθε σε απάντηση σχετικού ερω-

τήματος του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο προ-

σπαθεί να εντοπίσει τους υπεύθυνους για τις οφειλές

των δημοτικών επιχειρήσεων.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

γράφει ο Φώτης Αλεξόπουλος*

Δίνουν και παίρνουν «φωτιά» οι

πένες των  δημοσιογράφων  τις

τελευταίες ημέρες.

Διαβάζουμε στα πρωτοσέλιδα των

εφημερίδων σχετικά με το ΕΝΦΙΑ,

άρθρα εκτός λογικής και επαγγελ-

ματικής δεοντολογίας.

Τέτοιο ζήλο δεν μας έχουν επιδεί-

ξει σε κανένα άλλο χαράτσι οι εκ-

πρόσωποι της 4ης εξουσίας.

Η επιμονή τους είναι τόσο πολύ

μεγάλη, που κατά γενική ομολογία

της κοινής γνώμης,   είναι αυτοί

που «κατοχύρωσαν»  τις τελευ-

ταίες ημέρες  κατά κύριο λόγο το

ΕΝΦΙΑ και όχι το υπουργείο Οικο-

νομικών.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς, ότι κατά

μεγάλο ποσοστό από τα γραφό-

μενα οι περισσότεροι δημοσιογρά-

φοι ασχολούνται με τα λάθη που

έχει αποστείλει το υπουργείο οι-

κονομικών και όχι  με το γεγονός

αν το ΕΝΦΙΑ είναι σύννομο και

συνταγματικά κατοχυρωμένο.

Που και που ακούς και καμιά

κραυγή «απελπισίας «για την αντι-

συνταγματικότητα του συγκεκρι-

μένου χαρατσιού ,αλλά «ΦΩΝΗ

ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ».

Ύστερα από αυτήν την «πρωτο-

φανή τηλεοπτική  διαφήμιση»  επι-

τέλους,  μαθαίνουμε ότι μας

κάνουν «έκπτωση και ένα μήνα»,

αφού μεταφέρεται η πρώτη δόση

στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σας ευχαριστούμε!

Πρώτη φορά δανείζουμε άλλωστε

χρήματα στην κυβέρνηση μας?

Εδώ και πολλά  χρόνια λειτουργεί

ένας αμείλικτος εσωτερικός δα-

νεισμός της χώρας από τους πολί-

τες,  για να πληρωθούν λάθη μιας

πολιτικής που οδηγεί σε αδιέξοδο.

Νομίζετε ότι όλα τελειώνουν τον

Σεπτέμβριο?

Και μόλις τελειώσουν οι 6 δόσεις

πάλι από την αρχή, με ένα νέο

«χαράτσι»  που θα λέγεται ΑΦΝΙΕ,

η θα λέγεται ΙΝΦΕΑ,  η όπως αλ-

λιώς θα λέγεται και όλα αυτά γιατί

όλοι εμείς, ο λαός,  τα υπομέ-

νουμε καρτερικά πιστεύοντας ότι

θα έρθει η ανάπτυξη για «όλους».

Αν δεν το έχεις καταλάβει  ακόμα,

η ανάπτυξη αργεί να έρθει  και το

ΕΝΦΙΑ είναι ένα πρόσθετο  «χα-

ράτσι».

――――――
*Ο Φώτης Αλεξόπουλος είναι Δημοτικός

Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής, Πολιτευ-

τής Νομού Ηλείας, Γραμματέας για θέ-

ματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ 

κ. Υπουργέ μη χαστουκίζετε 

την νοημοσύνη μας 

Γράφει ο Γιάννης Πρεβενιός

Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε συστηματικά κουτοπόνη-

ρες και άθλιες μεθόδους των κυβερνώντων προκειμένου

να μας ξεγελάσουν και να μας παραπλανήσουν για να

εξυπηρετήσουν τα σχέδια των έσωθεν και έξωθεν χορη-

γών και πατρώνων τους. Φυσικά σε αυτήν τους την ...

προσπάθεια έχουν ως συνεταίρους, την επώνυμη δημο-

σιογραφική αλητεία, αλλά και δυστυχώς τον επιλεκτικό

στραβισμό των λειτουργών της δικαιοσύνης! 

Αφορμή για την επαναφορά των παραπάνω σκέψεων μου

είναι το τελευταίο "επεισόδιο" με τον περίφημο Ε.Ν.Φ.Ι.Α

που έχει να κάνει με το νέο μόνιμο χαράτσι για τα σπίτια

μας και το οποίο στην ουσία μας καθιστά ενοικιαστές του

δολίου καθεστώτος που μας κυβερνά. 

Λάβαμε λοιπόν από την εφορία (εσκεμμένα κατά την

γνώμη μου) μεγάλα και παράλογα ποσά φόρου για να με-

τρήσουν τις αντιδράσεις μας και μετά για να μας το παί-

ξουν "καλοί" τα απέσυραν αποδίδοντας τα σε "λάθος".

Μάλιστα ο "γνωστός" κ. Γιακουμάτος είχε το θράσος να

μας πει ότι η όλη ιστορία στήθηκε από "κάποιον" για να

πληγεί η κυβέρνηση και τον οποίο αν "γνώριζε" θα τον ...

χαστούκιζε! κ. Υπουργέ μη χαστουκίζετε την νοημοσύνη

μας και μην θεωρείτε ότι απευθύνεστε σε ηλίθιους αφού

πάντοτε οι εκάστοτε νομοθετικές, διοικητικές και φορο-

λογικές πράξεις γίνονται κατόπιν ενυπόγραφων εισηγή-

σεων εκτός και αν η συγκεκριμένη σας ήρθε (όπως και

πολλές άλλες) με email από το Βερολίνο και δεν την πή-

ρατε χαμπάρι λόγω φόρτου "εργασίας" μιας και είστε

γνωστός "τηλεοπτικός μαϊντανός" που κάνει ... "μεγάλα

νούμερα". 

Φίλες/οι για να μιλήσουμε σοβαρά όλα αυτά τα κυβερνη-

τικά κόλπα είναι καλά σκηνοθετημένα εκ προοιμίου με

απώτερο σκοπό να μας τρομάξουν και να μας φοβίσουν

με τα υπερβολικά και τα παράλογα για να δεχτούμε με

"ανακούφιση" και χωρίς περαιτέρω αντιδράσεις αυτά που

πραγματικά θέλουν να περάσουν δηλαδή στο τέλος να

τους χρωστάμε και χάρη πως τάχατε μας ... ευνόησαν! 

Η παραπάνω μεθοδολογία έχει εφαρμοστεί τα τελευταία

χρόνια πλείστες φορές και είναι βέβαιο πως τις κατα-

στρώνουν με την καθοδήγηση και υπό την επίβλεψη των

ειδικών του είδους δηλ. των "αχρείων" απογόνων του

Γκαίμπελς!

e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Τι δεν κατάλαβες; Το ΕΝΦΙΑ είναι ένα ακόμα Χαράτσι

Ενα δυσβάσταχτο χαράτσι με άλλο όνομα



Θα έρθει στιγμή που το παραμύθι της ορθολογικής ανασυγ-

κρότησης του ελληνικού κράτους από εκείνους που συστη-

ματικά το εξαθλίωσαν τα τελευταία 40 χρόνια, δεν θα πείθει

ούτε τον πλέον στρουθοκαμηλίζοντα οπαδό της Ν.Δ, του

ΠΑ.ΣΟ.Κ και του Αυστριακού γιατρού Λεοπόλντ φον Μαζόχ,

που έδωσε τ’ όνομά του στον μαζοχισμό. Ένας-ένας, όλοι οι

πυλώνες της Δημόσιας Διοίκησης παραδίδονται από τους -

ελέω της απίστευτης μωρίας τινών εξ ημών-  σύγχρονους

Κουίσλιγκ κυβερνώντες μας, στους αληθινούς κατόχους και

κυβερνήτες της Ελλάδας, που είναι η Διεθνής των μεγαλο-

τραπεζιτών, η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, το 4ο Ράϊχ και οι οι-

κονομικοί δολοφόνοι τύπου Πολ Τόμσεν. 

Το ηλίου φαεινότερον γεγονός ότι οι τοποτηρητές της νέας

Βαυαροκρατίας αδιαφορούν ακόμα και γιά την στοιχειώδη

λειτουργία των λεγόμενων δυνάμεων καταστολής, λέει από

μόνο του πολλά, εφόσον από τη μία δείχνουν να ενδιαφέ-

ρονται μόνο γι’ αυτή την κοινωνικά αποκρουστική πλευρά

της αστυνόμευσης και από την άλλη αντιμετωπίζουν το ζή-

τημα της κρατικής χρηματοδότησης της Ελληνικής Αστυνο-

μίας με την ίδια ακριβώς χαντζάρα που πετσοκόβει τυφλά

οτιδήποτε συγκροτεί σε κράτος μιά οργανωμένη κοινωνία.

Την ενέχουσα θέση λειτουργήματος, παραδοσιακή και κοι-

νωνικά απαραίτητη αστυνόμευση την έχουν επιεικώς «γραμ-

μένη» και όποιοι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό, να τους

μοιράσω φωτοτυπίες  του παλιού μου αναγνωστικού της

πρώτης δημοτικού, να εντρυφήσουν σε αποστάγματα σο-

φίας, όπως «πα πα το παπί, λα λα η Λόλα» και ίσως σε τρια-

κόσια χρόνια τούρκικα φτάσουν να γίνουν έλλογα,

σκεπτόμενα όντα.

Η εν λευκώ εκχώρηση από τα ελληνότυπα κυβερνοειδή γι-

ουσουφάκια, της αξιολόγησης του τι είναι πρωτεύον, δευτε-

ρεύον, τριτεύον και ούτω καθ’ εξής, σε ψυχοπαθολογικά

δείγματα ανθρωποειδών όπως ο κάθε Τόμσεν, ήταν επόμενο

ότι δεν θα άφηνε αβρόχοις ποσί τα συμπλέοντα στην περιρ-

ρέουσα ανασφάλειά μας ...«Σώματα Ασφαλείας». 

Είμαι βέβαιος, ότι επί τω αναγνώσματι των πρώτων παρα-

γράφων του άρθρου μου εξανίστανται πλείστοι, των όσων

αναγνωστών της «Εβδόμης» μου κάνουν την τιμή να ανέ-

χονται το μυδράλιο της αρθρογραφίας μου, «μα εδώ χανό-
μαστε κι εσύ ασχολείσαι με τους μπάτσους;». Τους

πληροφορώ ότι είτε όλοι μαζί θα εξεγερθούμε και θα σω-

θούμε, είτε όλοι μαζί θα χαθούμε στην αύτανδρη βύθιση που

θα έχει επιφέρει ο ασκός του Αιόλου που εμείς οι ίδιοι ανοί-

ξαμε. Κανένας Έλληνας-Έλληνας δεν περισσεύει. Έλληνας-

Έλληνας, απροστάτευτο είδος εν εξαφανίσει, όπως η

χελώνα καρέτα-καρέτα, η φώκια μονάχους-μονάχους κι ο

πελάτης-πελάτης των δεινώς χειμαζομένων εμπορικών μας

επιχειρήσεων. 

Έχω επί δεκαετίες μελετήσει την προσφιλή των Ρωμαίων και

Βρετανών πρακτική του «διαίρει και βασίλευε» κι επί πλέον

η ίδια η αμείλικτη Ιστορία έχει καταδείξει ότι η μαρξιστική

αναλυτική θεώρηση του ασυμμάζευτου όντος που λέγεται

άνθρωπος –και δη Έλληνας- εμπεριέχει μεν αλήθειες στην

οικονομική πλευρά της, αλλά ως εργαλείο διερεύνησης της

ανθρώπινης ατομικής και συλλογικής περιπέτειας είναι τόσο

κατάλληλη όσο και ο κασμάς στην μικροχειρουργική. Επο-

μένως η νηπιακού επιπέδου συλλογιστική και φρασεολογία

περί «μπάτσων» ναι μεν συνάδει με το γραφικό φολκλόρ των

Εξαρχείων και την ιδεολογία του απόλυτου τίποτε, αλλά

μέχρι εκεί φτάνει η αστεία γιά τους κατακτητές μας επικιν-

δυνότητα της ηλιθίως στοχευμένης μολότοφ. Οι αποτελε-

σματικοί εθνικο-απελευθερωτικοί αγώνες, οι κοινωνικές

εξεγέρσεις και οι επαναστάσεις όπου γης και Ιστορίας διε-

ξήχθησαν με όπλα κι όχι με σπορτίφ φλεγόμενα μπουκάλια

μπίρας, με μόνη εξαίρεση την καθιστική επανάσταση του

Μαχάτμα Γκάντι κατά της βρετανικής αυτοκρατορίας, που

όμως δεν ταιριάζει στην ελληνική ψυχοσύνθεση.

Ουδείς Έλλην ένστολος κατάφερε ποτέ να ασκήσει κατά της

Ελλάδος την κτηνώδη, καταστροφική βία που ασκεί στην Πα-

τρίδα μας το μη ένστολο καθαρματάκι της διπλανής μας πόρ-

τας, με την παχυδερμία του, τον ωχαδερφισμό του, το

βόλεμα, την κουτοπονηριά, την ψευτομαγκιά και τις βλακώ-

δεις και εθνικά καταστροφικές πολιτικές επιλογές του.

Οι δανειστές επικυρίαρχοί μας αποφάσισαν να επιβάλουν

στην κυβέρνηση των ανδρεικέλων τους την επιστροφή στο

παταγωδώς αποτυχόν –όταν πρωτοδοκιμάστηκε- εγχείρημα

των «πολυδύναμων» αστυνομικών  τμημάτων που απεδείχ-

θησαν εξόχως «πολυ-αδύναμα», εκεί στα τέλη της ανδρεο-

παπανδρεϊκής διακυβέρνησης και επί επαράτου

πρωθυπουργίας Σημίτη. Το θέμα αφορά όλους μας, διότι –

όπως ευελπιστώ να αντιλαμβάνεστε- είναι εντελώς σχιζο-

φρενικό από τη μία να διαμαρτυρόμαστε για την όντως

ελλειπέστατη αστυνόμευση και από την άλλη να γαρνίρουμε

τη μπιρίτσα και το ουζάκι στο μπαλκόνι με φαινομενικά ανώ-

δυνες, εξυπνάδες εφηβικού επιπέδου περί ...«μπάτσων».

Ακατάλληλοι υπάρχουν παντού κι ίσως κι εγώ ακατάλληλος

αρθρογράφος είμαι, μιά που συγχέω συχνά την πένα με το

ξίφος, τον πέλεκυ και τον βούρδουλα, επομένως πολώνω

τους μισούς Έλληνες που μας έχουν κλείσει το σπίτι.

Στο «διά ταύτα», η εμφανιζόμενη στα χαρτιά οργανική δύ-

ναμη των περισσοτέρων Α.Τ. της χώρας είναι μαγική εικόνα,

εφόσον σημαντικός αριθμός αστυνομικών αποσπάται γιά την

φύλαξη «στόχων», δηλαδή εκείνων των θεσμικών κι εξωθε-

σμικών καθαρμάτων που μας καταδυναστεύουν και μας ξε-

πουλάνε. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν γίνει

προσλήψεις αστυφυλάκων. Ο εκάστοτε συντασσόμενος από

την task force του Τόμσεν προϋπολογισμός του υπουργείου

πετσοκόβει όλο και πιό πολύ τις στοιχειωδώς αναγκαίες λει-

τουργικές δαπάνες, με αποτέλεσμα η αστυνόμευση να

ασκείται κυρίως, κατασταλτικά και όπως-όπως από την

ομάδα ΔΙΑΣ και την Άμεση Δράση, με τα αστυνομικά τμή-

ματα καθηλωμένα σε διεκπεραιωτές γραφειοκρατίας, αφού

από το ήδη ανεπαρκές σε αριθμό προσωπικό τους αφαι-

ρούνται καθημερινά οι διατιθέμενοι σε «μέτρα» αστυνομικοί. 

Εάν σε αυτή την εικόνα προστεθούν και οι ελλείψεις σε πε-

ριπολικά, καθώς και η ανεπάρκεια της απαιτούμενης κυκλο-

φορίας και συντήρησης των ήδη υπαρχόντων λόγω

υποχρηματοδότησης, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι η

«πατάτα» των πολυαδύναμων Α.Τ έρχεται να προσθέσει

προβλήματα σε μιά ήδη ασθμαίνουσα αστυνόμευση, που

υπάρχει ακόμα στον όποιο βαθμό επειδή κάποιοι μάχιμοι

αστυνομικοί είναι φιλότιμοι κι επιμένουν σε πείσμα της γε-

νικευμένης κατάπτωσής μας να αντιμετωπίζουν ακόμα την

εργασία τους ως λειτούργημα, με προσωπικό ψυχικό και

συχνά οικονομικό κόστος.

Με τον υπερσυγκεντρωτισμό των πολυαδύναμων τμημάτων

θα επέλθει πρόσθετη ταλαιπωρία στους ήδη καταταλαιπω-

ρημένους πολίτες, που θα πρέπει να διανύουν απίστευτες

αποστάσεις γιά μιά γραφειοκρατική ανάγκη τους. Επιπλέον

πρέπει κάποιος να είναι ιδιαζόντως αφελής γιά να μη δει τη

φάκα πίσω από το τυρί, καθόσον το πολύ ένα χρόνο μετά τις

συνενώσεις οι Τόμσεν και τα κυβερνόμορφα τσιράκια τους

θα διαπιστώσουν περιχαρείς ότι υπάρχει πλεονάζον προσω-

πικό στα πολυαδύναμα, άρα ας το στείλουμε γιά την ολοένα

και πιό αναγκαία φύλαξη «στόχων», με αποτέλεσμα η στην

υπηρεσία του πολίτη αστυνόμευση να καταστεί έτι ελλειπέ-

στερη της σημερινής. Άλλωστε με τις αχανείς εκτάσεις και

αποστάσεις που θα κληθεί να καλύψει το κάθε πολυαδύναμο

Α.Τ γιά ποιά αστυνόμευση μιλάμε; Ας μην κοροϊδευόμαστε. 

Το έωλο επιχείρημα της εξοικονόμησης δαπανών αφενός

δεν αφορά στις περιπτώσεις εκείνων των τμημάτων που ανή-

κουν στο υπουργείο και αφετέρου θα μπορούσε κάλλιστα η

κυβέρνηση να θεσπίσει δελεαστικές φοροελαφρύνσεις και

φοροαπαλλαγές γιά το σύνολο της ακίνητης περιουσίας

εκείνων των ιδιοκτητών που άνευ ενοικίου θα παραχωρού-

σαν γιά χρήση στέγασης αστυνομικού τμήματος  ένα χρό-

νια ξενοίκιαστο ακίνητό τους, που τους επιβαρύνει

οικονομικά λόγω της δυσβάσταχτης υπερφορολόγησης των

ακινήτων. Επιπλέον, στις περισσότερες περιοχές της χώρας

υπάρχουν κρατικά κτίρια ανεκμετάλλευτα. Άραγε δεν μπο-

ρούν να εξαιρεθούν ορισμένα από την βουλιμική «αξιοποί-

ηση» του ΤΑΙΠΕΔ, ώστε να στεγαστούν εκεί αστυνομικά

τμήματα;

Η βαρύτερη όμως βλάβη που θα επιφέρει ο υδροκέφαλος

υπερσυγκεντρωτισμός των πολυαδύναμων Α.Τ στην στοι-

χειώδη αστυνόμευση, είναι ότι θα χαθεί η υπερπολύτιμη γιά

τον μάχιμο αστυνομικό καθημερινή προσωπική επαφή με

τους πολίτες και η πολύμοχθα δομημένη σχέση αμοιβαίας

εμπιστοσύνης, που χωρίς αυτήν καμμία αστυνομία όπου γης

δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Η σωστή αστυ-

νόμευση εξαρτάται τουλάχιστον κατά το ήμισύ της από την

πληροφορία και την πρόληψη.

Ο καινούργιος υπουργός Δημόσιας Τάξης, στον οποίον προ-

σήψα προ ημερών ότι ετοιμάζεται να συγγράψει επική Κικι-

λιάδα ταλαιπωρίας γιά πολίτες και αστυνομικούς με τα

πολυαδύναμα Α.Τ, δείχνει ωστόσο να διαφοροποιείται από

τον αμετάπειστο ποιμένα αιγοπροβάτων προκάτοχό του,

τουλάχιστον ως προς το αδιαμφισβήτητο επικοινωνιακό του

χάρισμα. Ηδη χρεώνεται στα υπέρ του η απόσυρση του προ-

ετοιμασμένου από τον κόντε Δένδια τερατουργήματος των

αστυνομικών περιφερειών. Ακόμα και μέσα στην άξια πολ-

λών λακτισμάτων παλιοπαρέα κυβερνητικών εντολοδόχων

των δανειστών μας μπορούν να υπάρξουν διαφοροποιήσεις

που απλώς θα μειώνουν κάπως την διατεταγμένη ζημιά. Με

τον προσήκοντα σεβασμό προς ένα μουλάρι που διόλου απί-

θανο να κοσμήσει στο εγγύς μέλλον την άκρη ενός αιωρού-

μενου σχοινιού, θα μπορούσε ίσως ο νέος υπουργός να

ψιθυρίσει με τρεμάμενη φωνή στον αφέντη Τόμσεν: «Εξο-
χότατε, μήπως η ανυπέρβλητη σοφία σας ανεύρει άλλα
πεδία περικοπών και ν’ αφήσουμε τα αστυνομικά τμήματα ως
έχουν; Μήπως και να δίναμε τα περιπολικά της καταργημέ-
νης Δημοτικής Αστυνομίας στην ΕΛ.ΑΣ; Μήπως αντιλαμβά-
νεστε ότι μας τα έχετε παραζαλίσει τα ...καρύδια
Εξοχότατε»;

Αλλά τι λέω ο νεραϊδοπαρμένος; Δεν γίνεται να είσαι μέλος

αυτής της κυβέρνησης που εκτελεί συνειδητά τους Έλληνες

και την Ελληνική Οικονομία, της κυβέρνησης που αποδέχ-

θηκε ραγιαδίστικα να συνυπογράψει τον αφανισμό της ελ-

ληνικής αγροτικής παραγωγής, που παραχώρησε τις

ελληνικές θάλασσες για να δεχθούν τον χημικό θάνατο, δεν

γίνεται να είσαι και να κάνεις όλα αυτά τα εξόχως ξεφτιλι-

σμένα και ταυτόχρονα να διαθέτεις ...καρύδια. Ούτε καν

στραγάλια.

Βαράτε βιολιτζήδες!!!

Έρχονται τα πολυ-αδύναμα Α.Τ.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Σταματάω σε βενζινάδικο: - Φίλε, μου λέει, να το γεμίσω το αυ-

τοκίνητο; 

- Άμα έχεις τέσσερα άτομα φέρτα, ξέρω γω. (Γελάσαμε κι οι δύο

και έβαλα 5 ευρώ βενζίνη)

4 Τα παιδιά, οι μεθυσμένοι, η ζυγαριά και τα κολάν λένε πάντα

την αλήθεια. 

4 Παιδιά τι λέει το manual; Χαιρόμαστε με την ανακάλυψη του

αρχαίου τάφου ή θα μας πουν φασίστες;;

4 Κάνεις την πάπια, πεινάς σαν λύκος, το παίζεις γάτα, θυμάσαι

σαν ελέφαντας, πίνεις σαν νεροφίδα. Αγάπα ρε και σαν σκύλος

να σωθεί η ανθρωπότης. 

4 Το πρώτο βήμα έγινε. Αφήσαμε όλοι μούσια. Τώρα μένει να

ανέβουμε και στα βουνά με τα όπλα...

Η Είδηση του θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού Ρόμ-

πιν Ούλιαμς έκανε γρήγορα τον γύρο όλο του κόσμου. 

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, που έφυγε από τη

ζωή σε ηλικία 63 ετών, στις 11 Αυγούστου, μαχόταν εδώ

και χρόνια με την κατάθλιψη, η οποία τον είχε φέρει στο

κατώφλι της κατάχρησης αλκοόλ και ναρκωτικών.

Ο Ρόμπιν Ουίλιαμς αυτοκτόνησε δι' απαγχονισμού, από

την κάσα της πόρτας και ο θάνατος του οφείλεται σε

ασφυξία, όπως ανακοίνωσε επισήμως το γραφείο του

σερίφη της κομητείας Μάριν. 

Η οικογένειά του, πιθανότατα μετά από επιθυμία του

ίδιου, σκόρπισε την τέφρα του Ρόμπιν Ουίλιαμς στον

κόλπο του Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρια, κοντά στο

σπίτι που ζούσε.

Η τελετή έγινε την αμέσως επόμενη μέρα του θανάτου

του, σύμφωνα με τη New York Dailynews.

Η είδηση του θανάτου του, σόκαρε τον κόσμο που δεν

μπορεί να κατανοήσει πώς ένας κωμικός - κυρίως - ηθο-

ποιός που έχει χαρίσει απλόχερα τόσο γέλιο, μπορεί να

νικιέται από την κατάθλιψη. 

Μερικές απ’ τις ταινίες που έχουν στιγματιστεί από την

ερμηνεία του είναι οι: “Η κυρία Ντάουτφαϊερ”, “Ο κύκλος

των χαμένων ποιητών”, “Τζουμάντζι”, “Κάπτεν Χουκ”,

“Καλημέρα Βιετνάμ” και πολλά άλλα. 

Σκορπίστηκε στον Ωκεανό...

16 χρόνια από την ζωή του έχασε

μέσα στη φυλακή ένας Νεοϋορκέ-

ζος, για ένα φόνο που δεν διέ-

πραξε. Ως αποζημίωση από την

πολιτεία της Νέας Υόρκης, θα

λάβει 10 εκατομμύρια δολάρια.

Ο λόγος για τον Τζαμπάρ Κόλινς,

ένας 42χρονος Αφροαμερικανός

που καταδικάστηκε από δικαστή-

ριο του Μπρούκλιν το Μάρτιο του

1995 για τη δολοφονία του ραβί-

νου Αβραάμ Πόλακ το Φεβρουάριο

του 1994. Ο Κόλινς, που τότε ήταν

21 ετών, καταδικάστηκε με βάση

κάποιες μαρτυρίες ατόμων που

ισχυρίστηκαν ότι είχαν δει από μα-

κριά τη σκηνή του εγκλήματος.

Τελικά όπως αποδείχτηκε ένας από

τους μάρτυρες είχε ανακαλέσει την

κατάθεσή του πριν από τη δίκη. Η

κατάθεσή του όμως χρησιμοποι-

ήθηκε από την αστυνομία και το

γραφείο του εισαγγελέα Τσαρλς

Χάινς για να εμπλέξουν τον Κόλινς

στη δολοφονία. Όπως είπε αργό-

τερα ο μάρτυρας, τον είχαν εξαναγ-

κάσει να υπογράψει την κατάθεση

ειδάλλως σε διαφορετική περί-

πτωση τον είχαν απειλήσει να του

χρεώσουν άλλα αδικήματα.

Τελικά ένας δικαστής ανέτρεψε

την καταδικαστική απόφαση τον

Ιούνιο του 2010, καταγγέλλοντας

τις πρακτικές αυτές ως “ντροπή”

και άφησε ελεύθερο τον Κόλινς ο

οποίος αμέσως έκανε αστική κα-

ταγγελία εναντίον της πόλης και

της Πολιτείας της Νέας Υόρκης

αλλά τελικά προτίμησε έναν φι-

λικό διακανονισμό για την απο-

φυγή δίκης. Από την

απελευθέρωσή του από τη φυ-

λακή, ο Τζαμπέρ Κόλινς εργά-

στηκε ως νομικός βοηθός στο

γραφείο του δικηγόρου του και

πλέον σκοπεύει να γίνει πάστο-

ρας. 

Να ένα παράδειγμα που αποδει-

κνύει πόσο λάθος είναι η θανατική

ποινή. 
πηγή: ikypros.com

Χρηματική αποζημίωση 10εκ. δολαρίων
σε άδικα φυλακισμένο

Πόσοι από εσάς θα θέλατε να βρίσκετε έτοιμο το κα-

φεδάκι σας το πρωί; 

Μερίμνησε γι’ αυτό ο Βρετανός δεξιοτέχνης στο βιο-

μηχανικό σχέδιο Τζος Ρένουφ, ο οποίος σχεδίασε

τον βασιλιά τον ξυπνητηριών!

Το «Barisieur» είναι ένα ξυπνητήρι αλλιώτικο από τα

άλλα. Εκτός από το να χτυπάει την ώρα που έχει ρυθ-

μιστεί, αυτομάτως ξεκινά και την παρασκευή της αγα-

πημένης γεύσης καφέ του ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει

ρυθμίσει εκτός από την ώρα που θέλει να ξυπνήσει

και την αναλογία ποσότητας ζάχαρης και καφέ. Ετσι,

με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ροφήματος καθί-

σταται πολύ ευκολότερο το πρωινό ξύπνημα.

Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς, από το προ-

ηγούμενο βράδυ, είναι να εφοδιάσετε με καφέ την

συσκευή.   

Επίσης, το «Barisieur» έχει και χώρο να τοποθετή-

σετε και το γάλα σας σε περίπτωση που δεν αγαπάτε

τον black coffee.

Οπως αναφέρει ο Ρένουφ στο site του, η διαδικασία

του να γεμίσουν με καφέ το ξυπνητήρι από το προ-

ηγούμενο βράδυ, μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες

της συσκευής να κοιμηθούν ευκολότερα γιατί μπορεί

να καταστεί τελετουργικό, αφού στο ανθρώπινο

μυαλό θα συνδυαστεί με την παράδοση στην αγκα-

λιά του Μορφέα! 

«Ενισχύει ένα είδους τελετουργικού πριν μας πάρει
ο ύπνος, δίνοντας στο σώμα μας και το μυαλό μας το
σινιάλο ότι ήρθε η ώρα να χαλαρώσουμε και να απο-
φορτιστούμε» γράφει ο Ρένουφ.

Κι όμως φτιάχνει και καφέ!
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Να καταργηθεί 

το ΤΑΙΠΕΔ
«Η κυβέρνηση πρέπει να λογοδοτήσει. Μετά το ξε-

πούλημα του ΟΠΑΠ, των λιμανιών κ.α., ετοιμάζουν

τη διάλυση της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ κλπ και όλα αυτά

για να πάνε τα λεφτά στους δανειστές και τους το-

κογλύφους. Το τεράστιο αυτό έγκλημα αποτελεί

κυρίαρχο σχεδιασμό της Ε.Ε., του Δ.Ν.Τ. και της

Κυβέρνησης στα πλαίσια εξυπηρέτησης των συμ-

φερόντων του κεφαλαίου. Έχουμε χρέος απέναντι

στις ζωές μας, στα παιδιά μας, στο μέλλον μας να

αρνηθούμε τις εκχωρήσεις του δημόσιου πλούτου

σε ιδιώτες. Απαιτείται ανυποχώρητος αγώνας συν-

τονισμένος σε πανελλαδικό επίπεδο για την ανα-

τροπή των πολιτικών αυτών.

Ούτε μια σπιθαμή δημόσιας, ελεύθερης γης στα

χέρια των ιδιωτών και τα αρπαχτικά του κεφα-

λαίου.

Η δημόσια περιουσία ανήκει και θα γυρίσει στο

λαό. Να καταργηθεί το ΤΑΙΠΕΔ»

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

“Εξοντωτική φορολογία -
Απελπισία ελληνικού λαού”

Δεν πρόλαβε να φύγει το χαράτσι, έφτασε ο φόρος εισο-
δήματος σε 3 δόσεις. Δεν πρόλαβε να φύγει η πρώτη δόση
ήρθε η λαιμητόμος ΕΝΙΦΑ σε  5 δόσεις. Ετσι στα γρήγορα
- γρήγορα να τις πάρουν φοβούμενοι μη... μεταναστεύ-
σουμε.
Ακολουθούν τα τέλη αυτοκινήτου. Κι όλα αυτά μέχρι το
τέλος του έτους. Δηλαδή μέσα σε 5 μόνο μήνες. Σαν να
αφορούσαν πολίτες τςου Μονακό.
Και είναι μόνοι οι φόροι; Οι ασφάλειες, η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ,
ο ΟΤΕ, η Λαϊκή Αγορά!. (Δεν θα φάμε; Αδειο σακί, ορθό
στέκει;) Πώς θα πληρωθούν όλα αυτά από μια τσέπη που
βογγά;
Πώς θα σηκώσω στην πλάτη φορτίο 100 κιλών όταν η αν-
τοχή μου είναι για 40! Δεν υπάρχει σε κανενός το νου ρε-
αλισμός; Δεν υπάρχει επαφή με την αγορά, την καφετέρια
των νέων, το λεωφορείο, το ΤΑΧΙ;
Να ακούσει, να αφουγκραστεί  τον πόνο, τα βάσανα, τις
στεναχώριες ενός ολόκληρου Λαού που σαν λύτρωση κα-
ταφεύγει στις αυτοκτονίες!

Ελπίδα καμμιά, και λαός χωρίς ελπίδα, ξέρουμε δυστυχώς
τι σημαίνει».

Ο απλός ανώνυμος πολίτης

«Ο λαός του Μαραθώνα με συγκίνησε πολύ.

Ναι μεν κάθε κίνηση που κάνω είναι προϊόν

δουλειάς και σοβαρού προγραμματισμού,

αλλά το μέγεθος της αγάπης που εισέ-

πραξα από τον κόσμο, τολμώ να πω ότι με

εξέπληξε. Πάντα πίστευα ότι και λόγω της

θητείας μου στο δημοτικό συμβούλιο του

Δήμου Αθηνών, η αισθητική μου, το στυλ

μου, η ομορφιά, αλλά και η εμπειρία μου

στα κοινά θα καθιστούσαν τη μάχη της δη-

μαρχίας του Μαραθώνα ένα πραγματικό

ντέρμπυ. Που να φανταστώ ότι η αγάπη του

κόσμου θα με έστελνε καρφί στο δημαρχείο

αφήνοντας την άλλη την τρελή τον Λοΐζο

να μαζεύει πασμίνες.

Θέλω λοιπόν, να ξετυλίξω το κουβάρι των

σχεδίων που έχω για την ιστορική τούτη

πόλη. Σχέδια που θα κάνουν τους γνήσιους

απόγονους  του Γανυμήδη και του Φειδιπ-

πίδη να ξαναφουσκώσουν από περηφάνεια

και να λικνίσουν τα καλοσμιλεμένα τους

στήθη σε λάγνους ρυθμούς. Σχέδια που θα

κάνουν τους κατοίκους του Μαραθώνα,

τους ηλιοκαμένους αυτούς λεβέντες που

τ’αργασμένο δέρμα τους το ‘χει ποτίσει η

αλμύρα και το ‘χει μαστιγώσει αλύπητα το

κύμα, που το κορμί τους έχει την δροσερή

ευωδιά της θάλασσας που τα τραχιά χέρια

τους μπορούν να γίνουν μια ζεστή φωλιά

για κάθε γυναίκα, να ξαναπεράσουν καλά

στον τόπο τους βρε αδερφέ.

Τo σχέδιo με την κωδική ονομασία

“Hapenda 2015”  θα αρχίσει να υλοποιείται

από την ερχόμενη κιόλας Δευτέρα, όταν και

θα αναλάβουμε επίσημα τη δημαρχία της

πόλης και θα έρθει να συνμπληρώσει το

σχέδιο «Marathonas Riviera», που άλλωστε

είχα αναγγείλει και προεκλογικά. Αυτό που

θα γίνει, λοιπόν, ουσιαστικά είναι η ανακα-

τασκευή ολόκληρης της πόλης και η νοητή

διχοτόμησή της στο παραθαλάσσιο και στο

βιομηχανικό κομμάτι.

Στο μεν παραθαλάσσιο κομμάτι θα προχω-

ρήσουμε στην άμεσηκατασκευή της

“Marathonan Riviera” ένα προσωπικό μου

όνειρο ετών, με ειδικά διαμορφωμένους μώ-

λους για τη φιλοξενία πολυτελών σκαφών,

ιστιοπλοϊκών και υδροπλάνων, την κατα-

σκευή μπάγνκαλόους σουιτών για τη φιλο-

ξενία των πάμπλουτων και ευυπόληπτων

επισκεπτών μας αλλά και το άμεσo φύτεμα

μιας οπτασίας πολυτελούς πράσινου και

φοινικών, που θα παραπέμπουν – αλλά θα

ξεπερνούν σε καλαισθησία και όραμα –

στην ομολογουμένως ξεπερασμένη πια

γαλλική Riviera.

Για το βιομηχανικό κομμάτι τώρα σας επι-

φύλαξα μια έκπληξη, που απαιτεί ανοιχτά

μυαλά. Με την καλή έννοια πάντα. Στα πρό-

τυπα του Μάντσεστερ της δεκαετίας του

εννενήντα, εγώ προσωπικά με την πολύτιμη

βοήθεια του επιτελείου μου, θα αναβιώ-

σουμε το κίνημα του  Acid House και της

κουλτούρας του clubbing, όπως το ζήσαμε

τότε. Θα γεμίσω τον τόπο χώρους, όπου θα

γίνονται ασταμάτητα warehouse parties. Θα

απελευθερωθεί η χρήση των ελαφρών ψυ-

χοτρόπων ουσιών και της «φαρμακευτικής

μαριχουάνα, θα αποσυρθεί το μέτρο περί

«προσβολής της δημοσίας αιδούς» για το

dress code, έτσι ώστε ο καθείς να εκφράζε-

ται ελεύθερα και τέλος θα καταργηθεί και

το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.

Με τις παραπάνω ανακατατάξεις προσδο-

κούμε ο Μαραθώνας, μέσα στο 2015, να

γίνει πόλος έλξης της παγκόσμιας κουλ-

τούρας των ravers και των party animals γε-

νικότερα που θα βοηθήσουν πολύ την

ντόπια οικονομία. Γύρω από το Μαραθώνα

ευελπιστούμε να στηθεί μια πολιτιστική

θερμοκοιτίδα, δημιουργώντας έτσι απ’ το

πουθενά μια πόλη – studio 54.

Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τους

δημότες του Μαραθώνα για την αγάπη και

τη στήριξη που μου έδειξαν και τους φίλους

Παναγιώτη Ψωμιάδη, Σάκη Ρουβά, Μαίρη

Χρονοπούλου και Νικήτα Κακλαμάνη, για τα

ξέφρενα προεκλογικά πάρτυ. 

Σας υπόσχομαι ανθρώπινα, η επόμενη τε-

τραετία να είναι για όλους μας μια ατέλει-

ωτη φιέστα».

* Το “Studio 54”  ήταν μία ντίσκο αλλιώτικη
από τις άλλες, που ξεκίνησε το 1977 και για
αρκετά χρόνια υπήρξε ο... πυρετός της νε-
οΰορκέζικης νύχτας. Ηταν ένας χώρος δια-
σκέδασης μπαϊσέξουαλ.  Και αυτό ήταν το
κριτήριο με το οποίο επέλεγαν τους θαμώ-
νες. Να είναι όλοι εμφανίσιμοι και να έχουν
διάθεση να διασκεδάσουν, όπως είχε πει
ένας εκ των ιδιοκτητών του.
Εκλεισε οριστικά έπειτα από πολλά προ-
βλήματα, το 1980, όταν οι ιδοκτήτες του,
Στιβ Ρούμπελ και Ιαν Σρέιγκερ, μπήκαν στη
φυλακή για φορολογικούς λόγους. 

Θέλω να κάνω το Μαραθώνα μια πόλη “Studio 54*”
Αντιγράφουμε άρθρο (από την εφημερίδα «Επταήμερο» 21.7.14), του νέου δη-

μάρχου Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη, που θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Σεπτεμ-

βρίου, για τα όσα καινά, για τα δεδομένα της περιοχής, παρουσιάζει.

Ακούγεται ότι οι πολίτες του Μαραθώνα περιμένουν με ενθουσιασμό και ανυπο-

μονησία την αλλαγή της πόλης!

Εμείς θα παρακολουθήσουμε την πορεία του Μαραθώνα για να δούμε αν θα επα-

ναληφθεί μια νέα μάχη ή θα πλησιάσει προς τις πόλεις εκείνες που οι κάτοικοι το

έριξαν στην ακολασία...

Χάος από τα διπλοπαρκαρίσματα

Επιστολή από τον αναγνώστη Λάμπρο Κατσούλη, ελάβαμε

και αφορά τη συμφόρηση της κεντρικής πλατείας της Βού-

λας από τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Γράφει συγκεκριμένα.

Προς το Αστυνομικό Τμήμα Βούλας

Κύριε Διοικητά

Οι κάτοικοι του κέντρου και των παράλληλων δρόμων της

Βούλας ανησυχούν γιατί το διπλοπαρκάρισμα στην πλα-

τεία και η κατάληψη των πεζοδρομίων λαμβάνουν διαστά-

σεις “εμπόλεμες” μεταξύ των ιδιοκτητών των αυτοκινήτων

και των πεζών.

Εντονα κορναρίσματα, “ηχορύπανση”, καβγάδες, βρισιές,

χυδαιολογίες, ατμόσφαιρα ανυπόφορη, απαράδεκτη για

πολιτισμένη κοινωνία.

Το Αστυνομικό Τμήμα Σας, ίσως ελλείψει προσωπικού, δεν

εμφανίζεται ...μήνες τώρα, πουθενά.

Κι όμως με 5 - 10 κλήσεις στα διπλοπαρκαρισμένα και πα-

ρακολούθηση άλλες 5- 10 ημέρες, όλα θα δουλέψουν

ρολόι και αυτοί που τεμπελιάζουν να πάνε λίγα μέτρα πιο

μακριά και να μη μπλοκάρουν και αιχμαλωτίζουν τους άλ-

λους, θα έβρισκαν νόμιμους χώρους.

Σας ευχαριστούμε που θα αποφασίσετε να βάλετε μια τάξη

στην πανέμορφη πόλη μας, που τώρα τελευταία θυμίζει

χωριό Αφρικής...

Λάμπρος Κατσούλης, Χημικός, Βούλα
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O Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης προσκαλεί

στη δημόσια ορκομωσία της νέας δημοτικής αρχής, για την

περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως 31 Αυγούστου 2019, στο

αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κρωπίας (Λ. Βασιλέως Κων-

σταντίνου 47), την  Κυριακή 31 Αυγούστου και ώρα 18:00. 

Στην πρόσκλησή του ο Δήμαρχος Κρωπίας επισημαίνει ότι,

«η νέα δημοτική περίοδος απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη προ-
σπάθεια και συμμετοχή όλων μας στον κοινό αγώνα, για τη
βελτίωση των συνθηκών της ζωής μας στο δήμο, την ολο-
κλήρωση των βασικών έργων υποδομής, τον προγραμματι-
σμό νέων έργων, την περαιτέρω ανάπτυξη κοινωνικών
δομών και πολιτικών και ιδιαίτερα των δημοτικών πολιτι-
κών για την ανάπτυξη και την απασχόληση».
Στη δημόσια συνεδρίαση θα παραστεί ο Μητροπολίτης Με-

σογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος ο οποίος και θα τε-

λέσει τη θρησκευτική ορκωμοσία.

Μετά το πέρας της ορκωμοσίας, ο Δήμαρχος, τα μέλη του

νέου δημοτικού συμβουλίου, οι  προσκεκλημένοι και οι δη-

μότες, θα μεταβούν στον ανοιχτό προαύλιο χώρο του κλει-

στού Γυμναστηρίου, του 1ου Γυμνασίου Κορωπίου, όπου

και θα παρακολουθήσουν την αναβίωση του τοπικού εθί-

μου «ΣΙΝ ΜΕΛΕΤΗΣ», στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδη-

λώσεων του Δήμου Κρωπίας, «ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2014». 

Oρκομωσία της Δημοτικής

Αρχής Κορωπίου

H νέα Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου

Την Τετάρτη, 27 Αυγούστου

2014, θα πραγματοποιηθεί η

τελετή ορκομωσίας της νέας

Περιφερειακής Αρχής και

των μελών του Περιφερει-

ακού Συμβουλίου Αττικής. 

Η τελετή θα λάβει χώρα στο

Κλειστό Γυμναστήριο της

Δροσούπολης του Δήμου

Άνω Λιοσίων, στις 19.00. 

Oρκομωσία στα 3Β

Οπως μας ενημέρωσαν με δελτίο Τύπου, η ορκομωσία

του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, των μελών

του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών των

Δημοτικών Κοινοτήτων

Βάρης, Βούλας και Βου-

λιαγμένης, θα διεξαχθεί

στην αίθουσα ‘’ΙΩΝΙΑ’’, Κ.

Καραμανλή 18, Βούλα

(δίπλα στο δημοτικό κατά-

στημα Βούλας), στις 31

Αυγούστου ημέρα Κυ-

ριακή και ώρα 7:30 μ.μ.

Βέβαια εδώ υπάρχει και

μία άλλη παράμετρος. Ο

νυν δήμαρχος Σπύρος Πανάς έχει δηλώσει ότι αμφι-

σβητεί το αποτέλεσμα, γιατί έχουν προκύψει σοβαρά

ευρήματα, που ανατρέπουν τη διαφορεά των 12

ψήφων.

Μάλιστα μετά την επίσημη ανάρτηση από το Πρωτο-

δικείο των νέων δημάρχων, όπως ενημέρωσε, έχει

κάνει ένσταση, η οποία θα εκδικαστεί την 1η Σεπτεμ-

βρίου.

Λέτε να δούμε ανατροπές!

Oρκομωσία στο Σαρωνικό

Στο Δήμο Σαρωνικού, ο επί δεκαετίες δήμαρχος Πέτρος

Φιλίππου δεν κατέβηκε στο Δήμο, αλλά στην Περιφέρεια

διασφαλίζοντας τη θέση του

Αντιπεριφερειάρχη για την

Ανατ. Αττική.

Πολλοί υποψήφιοι δήμαρ-

χοι, αλλά τη νίκη κατέκτησε

ένας ο νέος σε ηλικία, Γιώρ-

γος Σωφρόνης.

Ο νέος δήμαρχος ορκίζεται

τη Δευτέρα 25 Αυγούστου

και ώρα 8 μ.μ στο Αμφιθέα-

τρο του Δημαρχιακού Μεγά-

ρου Καλυβίων. 

Oρκομωσία στη Γλυφάδα

Η ορκωμοσία του νέου δη-

μάρχου στη Γλυφάδα, Γιώρ-

γου Π. Παπανικολάου, νέος

ως δήμαρχος αλλά και σε

ηλικία, θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 27 Αυγούστου

στις 7.30μ.μ. στο Δημαρ-

χιακό Μέγαρο, Αίθουσα Δη-

μοτικού Συμβουλίου,

'Αλσους 15, Γλυφάδα

Ορκoμωσίες στους ΟΤΑ και στις Περιφέρειες

Oρκομωσία στη Λαυρεωτική

Στο Δήμο Λαυρεωτικής,

“επανήλθε” ο τέως δήμαρ-

χος Λαυρίου Δημήτριος

Λουκάς και ορκίζεται δή-

μαρχος στον καλλικρατικό

Δήμο Λαυρεωτικής (μαζί

με Κερατέα), στο αμφιθέα-

τρο του σχολικού συγκρο-

τήματος Ε.Π.Α.Λ. Λαυρίου,

την Κυριακή 31 Αυγού-

στου ώρα 20:00.

Εντυπωσιακό είναι ότι στην προηγούμενη εκλογική

αναμέτρηση (2010), ο Δημ. Λουκάς έχασε τις εκλογές

από τον τέως δήμαρχο Κερατέας Κώστα Λεβαντή, που

είχε χάσει τις εκλογές από τον Σταύρο Ιατρού στην

Κερατέα το 2006. Ανακύκλωση δημάρχων.

Mεγάλες οι ανατροπές που συντελέστηκαν στην Αττική και ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική, όσον αφορά τις
δημοτικές αρχές που θα αναλάβουν καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου.
Το τιμόνι της Περιφέρειας Αττικής αναλαμβάνει μία γυναίκα, η Ρένα Δούρου, μαζί με ένα μεγάλο στοίχημα
να πετύχει για πολλούς λόγους, αλλά θα επιλέξουμε δύο. Πρώτον γιατί είναι γυναίκα και δεύτερον γιατί θα
πείσει ότι η ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κυβερνήσει.
Σφαγή έγινε όμως στους Δημάρχους της Ανατ. Αττικής. Από τους 12 Δήμους, μόνο σε τρεις Δήμους επανε-
ξελέγη ο νυν δήμαρχος που είχε κατέλθει ως υποψήφιος. Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημ. Κιούσης, ο δήμαρχος
Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης και ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος. Και οι τρεις έχουν δου-
λέψει, κυρίως το κοινωνικό κομμάτι, πάρα πολύ και προφανώς φάνηκε. 
Ολη την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν έχουμε ορκομωσίες για Περιφερειάρχες, περιφερειακούς συμβούλους,
Δημάρχους και δημοτικούς αλλά και κοινοτικούς συμβούλους στους καλλικρατικούς Δήμους. Εχουμε όμως
και ενστάσεις επί του αποτελέσματος σε διάφορους Δήμους, όπως στα 3Β, στο Δήμο Κηφισιάς, στο Δήμο
Χαϊδαρίου και αλλού.

Oρκομωσία στο Μαρκόπουλο

Στο Δήμο Μαρκοπούλου,  κέρδισε για δεύτερη θητεία τις

εκλογές ο νυν δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, παρά την

πολεμική που ασκήθηκε από

πολλούς θεσμικούς...

Προφανώς ο Σωτήρης Με-

θενίτης έχει βάλει καλά θε-

μέλια στη βάση, που είναι οι

δημότες και βγήκε μπροστά. 

Η ορκομωσία του γίνεται

την Κυριακή 31 Αυγούστου

στις 12 το μεσημέρι στο αί-

θουσα του Δημαρχιακού

Μεγάρου στο Μαρκόπουλο. 
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Πραγματοποιήθηκε την Παρα-

σκευή 1/8/2014, σύσκεψη με τον

Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής

Αττικής και την Ομοσπονδία φο-

ρέων Ανατολικής Αττικής. Κατά

τη διάρκεια της σύσκεψης συζητή-

θηκαν τα θέματα των προβλημά-

των που αντιμετωπίζουν οι

οικισμοί της Ανατολικής Αττικής

και ιδιαίτερα το θέμα της ένταξης

τους στο σχέδιο πόλης. 

Ακόμη συζητήθηκαν τα θέματα

της συγκοινωνίας στην Ανατολική

Αττική, των προβλημάτων οδοποι-

ίας που αντιμετωπίζουν οι οικι-

σμοί, η επέκταση του προαστιακού

στο Λαύριο και το αποχετευτικό.

Και από τις δύο πλευρές διαπι-

στώθηκε το κλίμα συνεργασίας

που πρέπει να υπάρξει για την αν-

τιμετώπιση των κοινών προβλημά-

των και ο τρόπος που θα

αντιμετωπιστούν από την νέα Πε-

ριφερειακή Αρχή. 

Στην σύσκεψη εκτός από τον Αντι-

περιφερειάρχη παραβρέθηκαν, ο

Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης

Λουκάς, από την Ομοσπονδία Συλ-

λόγων Λαυρεωτικής οι Βαγγέλης

Γώγος Πρόεδρος, Κυριακού Γιώργος

Αντιπρόεδρος, Καμπέρης Ηλίας Αν-

τιπρόεδρος, Γαργαλέας Ιγνάτιος Γε-

νικός Γραμματέας. Επίσης, η

Πρόεδρος και η Ταμίας της  Ομο-

σπονδίας Συλλόγων Σπάτα-Αρτέμι-

δας, ο Αθανασόπουλος Παναγιώτης

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εξω-

ραϊστικών Συλλόγων Ωρωπού, ο

Ηρακλειώτης Χαράλαμπος Πρό-

εδρος Συλλόγου «Μπούρτζες» Κε-

ρατέας και ο Δρούλιας Ανδρέας

Πρόεδρος Συλλόγου Κακιάς Θάλασ-

σας.

Σύσκεψη φορέων Ανατολικής Αττικής
Eνταξη στο σχέδιο πόλης, συγκοινωνία, οδοποιΐα

ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

στο Μαρκόπουλο

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης

ευχαριστεί

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι,

άμεσα ανταποκρίθηκαν και συνεισέφεραν στην κατά-

σβεση των πυρκαγιών, που ξέσπασαν την Κυριακή, 17

Αυγούστου 2014 και την Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014, στα

λατομεία Μαρκοπούλου, ενισχύοντας το έργο της Πυ-

ροσβεστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, ευχαριστούμε τον Διοικητή της Πυροσβε-

στικής Υπηρεσίας Μαρκοπούλου κο Αθανάσιο Τζοΐτη, για

τον συντονισμό των ενεργειών για την –σχεδόν εν τη γε-

νέσει της – κατάσβεση της φωτιάς και για την άψογη συ-

νεργασία και στις δύο περιπτώσεις.

Ευχαριστούμε την Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προ-

στασίας που έσπευσε στα σημεία των πυρκαγιών και ιδι-

αίτερα τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας κο Κων/νο

Μαγγανά και την επικεφαλής της Εθελοντικής Ομάδας

κα Μαρία Χασάπη, όπως επίσης ευχαριστούμε την

Ε.ΟΜ.Α.Κ. (Εθελοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Κατα-

στροφών).

Ένα μεγάλο «μπράβο» αξίζει στους εργαζόμενους του

Δήμου Μαρκοπούλου και συγκεκριμένα, στους δύο (2)

υπαλλήλους της Ύδρευσης και χειριστές χωματουργικών

μηχανημάτων κο Βαγγέλη Σταύρου και κο Σταμάτη Παν-

τελή, καθώς επίσης στον εθελοντή οδηγό του πλυντη-

ρίου κάδων – πυροσβεστικού κο Σπύρο Κατριματζή, για

την άμεση ανταπόκρισή τους και τον άψογο επαγγελμα-

τισμό τους.

Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τον κο Άρη Γκλιάτη και το

“Viena Café”, για την ευγενική προσφορά μπουκαλιών

νερού, για τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην επι-

χείρηση κατάσβεσης της φωτιάς.

Ευελπιστούμε να έχουμε ένα ήσυχο υπόλοιπο καλοκαι-

ριού και να μη χρειαστεί να ξαναζήσουμε τον πύρινο

εφιάλτη. Απαραίτητη όμως είναι η συνεισφορά και συ-

νεργασία όλων μας, καθώς η πρόληψη αποτελεί προτε-

ραιότητα! 

Υπό το φως του φεγγαριού πραγμα-

τοποιήθηκε η εντυπωσιακή συναυλία

του Δημήτρη Βασιλάκη, στον προαύ-

λιο χώρο του Αρχαιολογικού Μου-

σείου Βραυρώνας!

Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η συναυλία

του Δημήτρη Βασιλάκη, διεθνούς

φήμης σαξοφωνίστα, τραγουδιστή,

συνθέτη και εκπαιδευτικού, που πραγ-

ματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββά-

του, 9 Αυγούστου 2014, καθώς ο

κόσμος που προσήλθε  να τον ακού-

σει από κοντά, κατέκλυσε τον προαύ-

λιο χώρο του Αρχαιολογικού

Μουσείου Βραυρώνας.

Ο Δημήτρης Βασιλάκης σε σαξό-

φωνα/φωνητικά, η Μαρία Χριστίνα

στην ηλεκτρική άρπα και ο Γιώργος

Πολυχρονάκος στα τύμπανα/κρουστά,

στο dream trio: «Moondance», χάρισαν

ένα αξέχαστο Αυγουστιάτικο βράδυ,

με φόντο το Αρχαιολογικό Μουσείο

της Βραυρώνας. Η ατμόσφαιρα δεν θα

μπορούσε να ήταν ιδανικότερη, καθώς

η – παρά μία ημέρα – Πανσέληνος,

προσέδιδε μυστήριο και ρομαντισμό

στην βραδιά!

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαι-

ρία να απολαύσουν συνθέσεις αφιε-

ρωμένες στο φεγγάρι, κλασικά

κομμάτια της τζαζ, ethnic μουσικές

αποχρώσεις, αποσπάσματα από κλα-

σικά έργα, αλλά και καινούργιο υλικό,

από αυτό το πρωτοποριακό σχήμα.

Η βραδιά αποτέλεσε ουσιαστικά έναν

ύμνο στον Πολιτισμό μας, καθώς οι

θεατές είχαν την ευκαιρία να ακού-

σουν υπέροχη μουσική, αλλά και πε-

ρισσότεροι από πεντακόσιους από

αυτούς, να ξεναγηθούν δωρεάν από

την αρχαιολόγο Κατερίνα Πέτρου,

στο ανακαινισμένο Αρχαιολογικό

Μουσείο Βραυρώνας, το οποίο παρέ-

μεινε ανοιχτό, ειδικά για την εκδή-

λωση. Το προσωπικό του Μουσείου

βρισκόταν εκεί για να εξυπηρετήσει

τον κόσμο που επισκέφθηκε το Μου-

σείο. 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ευχαρίστησε

θερμά για την άψογη συνεργασία, την

Kατερίνα Πέτρου και τους υπαλλή-

λους του Μουσείου Βραυρώνας της Β’

Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Αρχαιοτήτων, που συνέβαλαν στην

μεγάλη αυτή προσπάθεια, για πρό-

σβαση όλο και περισσότερων δημο-

τών, σε δράσεις πολιτιστικού και

ιστορικού ενδιαφέροντος, αλλά και

όλους τους εμπλεκόμενους.

Επίσης την κάβα «ΚΑΒΕΙΡΟΣ», για τα

δωρεάν μπουκαλάκια νερού που πρό-

σφερε στους παρευρισκομένους.

Eνα αξέχαστο Αυγουστιάτικο βράδυ, με φόντο 

το Αρχαιολογικό Μουσείο της Βραυρώνας
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Κλείνουν την πορθμιακή
γραμμή Ερέτρειας - Ωρωπού

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

H «Συνεργασία Πολιτών» για Δημοκρατική και
μαχητική Αυτοδιοίκηση από τον Ωρωπό και η Κί-
νηση Αλληλεγγύης Πολιτών Ερέτρειας καλούν
όλους τους φορείς, τις δημοτικές παρατάξεις,
τους Συλλόγους, τις Κινήσεις πολιτών καθώς
και τους πολίτες που πλήττονται από αυτή την

απόφαση, σε μια πρώτη συνάντηση – συζήτηση
για τη δημιουργία επιτροπή αγώνα στην προ-
σπάθεια αποτροπής της απόφασης για κλείσιμο
της πορθμιακής γραμμής Ερέτρειας – Ωρωπού.

Κυριακή 24 Αυγούστου στο Σαπανίδειο Πνευ-
ματικό Κέντρο Ωρωπού, 10.30π.μ.

Η  ΡΙΖ.Ε.Σ.   για την αλλαγή χρή-
σεων γης στη Σαρωνίδα
Η Ριζοσπαστική Ενότητα Σαρω-
νικού εκφράζει την πλήρη συμ-
φωνία της με τις αντιρρήσεις και
επισημάνσεις που έχουν διατυ-
πωθεί τόσο από τους Συλλόγους
και  την  Ομάδα Ενεργών Πολι-
τών Σαρωνίδας, όσο και από
τους κατοίκους  σχετικά με το
θέμα του αλλαγής χρήσεων γης
στην εντός σχεδίου περιοχής
όπως προβλέπεται στην υποβλη-
θείσα από τη Δήμο Σαρωνικού
μελέτη. 

Θεωρεί ότι ο χειρισμός του όλου
θέματος από την Δημοτική Αρχή
είναι σε λάθος βάση καθώς η με-
λέτη εκπονήθηκε χωρίς καμία
πληροφόρηση των κατοίκων της
Σαρωνίδας, χωρίς να υπάρξει,
έστω και εκ των υστέρων, η πα-
ραμικρή προηγούμενη διαβού-
λευση για να ληφθούν υπόψη οι
ανάγκες και οι απόψεις των
ίδιων των κατοίκων. Ακόμη και η
χρονική στιγμή που επιχειρή-
θηκε να διευθετηθεί ένα τόσο
σοβαρό ζήτημα, που θα επηρεά-
σει δραστικά την ποιότητα ζωής

των πολιτών είναι ατυχής,
καθώς οι αλλαγές που προ-
ωθούνται, μπορεί να ανοίξουν
την όρεξη στους «επερχόμε-
νους επενδυτές» του Παραλια-
κού Μετώπου για να
αποβιβαστούν και στα «ενδό-
τερα»  με υπεραγορές, πολυκα-
ταστήματα, ξενοδοχεία… 

Ως προς την ουσία του θέματος,
με την υποβληθείσα μελέτη επι-
χειρείται η δραστική αλλαγή του
καθεστώτος των χρήσεων γης
στην εντός σχεδίου έκταση της
Σαρωνίδας- όπου μέχρι σήμερα
ισχύει το καθεστώς της αποκλει-
στικής κατοικίας- μετατρέπον-
τας έτσι μεγάλο τμήμα της με

χρήση «Πολεοδομικού Κέν-
τρου» ή «Γενικής Κατοικίας».  
Την ίδια στιγμή όμως με το προ-
εδρικό διάταγμα του 1998 έχουν
ήδη προβλεφθεί εμπορικές και
άλλες χρήσεις σε ένα εκτετα-
μένο μέτωπο της Σαρωνίδας, το
οποίο βρίσκεται εκτός του βασι-
κού οικιστικού ιστού και του
εντός σχεδίου τμήματός της.

Η Ριζοσπαστική Ενότητα Σαρω-
νικού συμφωνεί με την άποψη
των κατοίκων και φορέων ότι
δεν υφίσταται ο παραμικρός
λόγος για τη μεταβολή των χρή-
σεων γης στη εντός σχεδίου πε-
ριοχή της Σαρωνίδας και
μάλιστα με τις ιδιαιτέρως επιβα-
ρυντικές προβλέψεις, οι οποίες
περιέχονται στην παραγγελ-
θείσα από το Δήμο Σαρωνικού
μελέτη.
Γιʼ αυτό και υποστηρίζει ότι η εκ-
πονηθείσα μελέτη θα πρέπει
είτε να τροποποιηθεί στο μεγα-
λύτερο μέρος της, είτε να απο-
συρθεί και να εκπονηθεί νέα, η
οποία να ανταποκρίνεται και να
αντιστοιχεί στις ανάγκες των
κατοίκων της Σαρωνίδας.

Αντίθετη και η ΡΙΖ.Ε. Σαρωνικού
στην αλλαγή χρήσεων γης στην

εντός σχεδίου περιοχή

Πανελλήνια κατακραυγή
για ΕΝΦΙΑ

Στοχευμένη 
δήμευση περιουσιών

H στοχευμένη προσπάθεια εκποίησης της ακίνητης πε-
ριουσίας των Ελλήνων, από την τρόικα και την εσωτε-
ρική δικομματική κυβέρνηση, έχει ξεπεράσει κάθε
όριο καταλήστευσης του ελληνικού λαού.
Τρανό παράδειγμα το νέο χαράτσι με το όνομα ΕΝΦΙΑ
(Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων), που καλείται
να πληρώσει ο Ελληνας φορολογούμενος, αστρονο-
μικά ποσά για κάθε καλύβι χτισμένο ή οικόπεδο που
έχει στην ιδιοκτησία του.
Η τρέλα φτάνει σε τέτοια ακραία σημεία που για πα-
ράδειγμα ο πολίτης που διαθέτει ένα οικόπεδο και έχει
χτίσει λιγότερα τετραγωνικά από όσα δικαιούται, θα
πληρώσει και για εκείνα που δεν έχτισε και τα άφησε
πράσινο!

Μετά την συνολική κατακραυγή, βγήκαν οι κυβερ-
νώντες και μιλάνε για λάθη που θα προσπαθήσουν να
διορθώσουν, θα κάνουν εκπτώσεις, θα δώσουν παρα-
τάσεις πληρωμής και άλλα τέτοια. Τί να διορθώσουν,
όταν αντί για 300 ευρώ σου στέλνουν να πληρώσεις
3.600 ευρώ; 

28 βουλευτές της Ν.Δ. 
καταθέτουν ερώτηση

Για το θέμα 28 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με-
ταξύ αυτών και ο Γ. Βλάχος (βουλευτής Περιφέρειας
Αττικής) έχουν καταθέσει ερώτηση, στην οποία αφού
επισημαίνουν την υπερβολική φορολόγηση και τις
στρεβλώσεις ζητούν να μάθουν τί προτίθεται να πρά-
ξει ο Υπουργός.

Η τροποποίηση της χρήσης γης
στην περιοχή του Επιχειρηματικού
Πάρκου Μαρκοπούλου φαίνεται
ότι ανοίγει την πόρτα στη δημι-
ουργία εμπορικών κέντρων και
«χωριών» τύπου Σπάτων!
Αυτό προκύπτει από ανακοίνωση
της δημοτικής αρχής Μαρκοπού-
λου σύμφωνα με την οποία «βελ-
τιώνονται σε πολύ σημαντικό
βαθμό, οι προοπτικές ανάπτυξης
της περιοχής του Επιχειρηματικού
Πάρκου Mαρκοπούλου, αφού άλ-
λαξε η χρήση γης στην περιοχή
αυτή, σε «Πολεοδομικό Κέντρο»,
επιτρέποντας την εγκατάσταση
Εμπορικών Κέντρων, Τραπεζών
κ.α.».
Όπως αναφέρεται στην ίδια ανα-
κοίνωση «διορθώνεται η από δε-
καετίας και πλέον, ασυμφωνία των
Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου
(Ζ.Ο.Ε.) Μεσογείων, με την εγκε-
κριμένη τροποποίηση του Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)

Μαρκοπούλου (ΥΑ9573/ 1846/
2000, (Δ΄ 210) και η Χρήση Γης
στην περιοχή του Επιχειρηματικού
Πάρκου Mαρκοπούλου, είναι
πλέον αυτή, του “Πολεοδομικού
Κέντρου”, όπως προσδιορίζεται
από το άρθρο 4, του από τις
23.2.1987 Προεδρικού Δια-
τάγματος (Δ΄ 166), με εξαίρεση την
κατοικία.

Η τροποποίηση, που βελτιώνει ση-
μαντικά, τις Χρήσεις Γης στο «Επι-
χειρηματικό Πάρκο - περιοχή
Κ1(ΦΕΚ199/Δ'/2003)», στον Δήμο
Μαρκοπούλου, συμπεριλαμβάνε-
ται στο άρθρο 56, του σχεδίου
νόμου “Νέο ρυθμιστικό Σχέδιο
Αθήνας - Αττικής και άλλες διατά-
ξεις”, που ψηφίστηκε στη Βουλή,
στις 30 Ιουλίου 2014».

Eμπορικά Κέντρα τύπου ΜAL στο Μαρκόπουλο
μετά την τροποποίηση των χρήσεων γης
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Ένα πολύ σημαντικό έργο για τους

κατοίκους της Βάρης αλλά και

όλου του Δήμου 3B δρομολογείται

μετά την ολοκλήρωση της μελέτης

για την κατασκευή ανοικτού κο-

λυμβητηρίου στην περιοχή Μηλα-

δέζα της Βάρης. Πρόκειται για ένα

έργο που είναι απόλυτα συνυφα-

σμένο με τη φιλοσοφία της Δημο-

τικής Αρχής για την ανάπτυξη και

διάδοση του αθλητισμού στην

πόλη. 

Το κολυμβητήριο θα κατασκευα-
στεί σε έκταση 2.872 τ.μ. χαρα-
κτηρισμένη ως χώρο αθλητικών

εγκαταστάσεων. Πρόκειται για μια
αθλητική εγκατάσταση ολοκληρω-
μένη αφού το ανοικτό κολυμβητή-
ριο θα πληροί τις προδιαγραφές
της Γενικής Γραμματείας Αθλητι-
σμού και θα πλαισιώνεται από βοη-
θητικά κτίσματα όπως γραφεία,
αποδυτήρια, τουαλέτες κ.α. 

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς δή-

λωσε με αφορμή την ολοκλήρωση

της μελέτης ότι «δρομολογείται

πλέον ένα έργο που αποτελούσε

χρόνιο αίτημα των κατοίκων. Η

ανάγκη για την κατασκευή και λει-

τουργία ανοικτού κολυμβητηρίου

στη Βάρη μας οδήγησε να ξεπερά-

σουμε οποιοδήποτε εμπόδιο και να

προχωρήσουμε μεθοδικά στις κι-

νήσεις αυτές που μας επιτρέπουν

σήμερα να πούμε ότι ένα ακόμα

μεγάλο έργο πρόκειται να υλοποι-

ηθεί. 

...Με αυτό το στόχο θα

συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις

αθλητικές υποδομές της πόλης

μας δημιουργώντας νέες, αλλά

και εκσυγχρονίζοντας συνεχώς

τις υφιστάμενες».

Παραδόθηκε η μελέτη για το κολυμβητήριο

της Μηλαδέζας στη Βάρη

Διανύουμε τον μήνα Αύγουστο, που μάλιστα ο φετεινός

έφερε και καύσωνες. Ηδη διανύουμε την τρίτη περίοδο

καύσωνα μέσα στον Αύγουστο και οι κίνδυνοι πυρκαγιών

παραμονεύουν.

Για το λόγο αυτό, η Δημοτική Αρχή του Δήμου 3Β εντεί-

νει τις δράσεις πυροπροστασίας και στις τρεις Δημοτικές

Ενότητες, σύμφωνα με το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό

σχέδιο που έχει καταρτίσει και συγχρόνως καλεί τους κα-

τοίκους σε επαγρύπνηση. Για την αποτελεσματική προ-

στασία του πρασίνου από τις πυρκαγιές, είναι απαραίτητη

η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή όλων. 

Σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς, αλλά και για κάθε ύπο-

πτη κίνηση που μπορεί να υποπέσει στην αντίληψη των

πολιτών, παρακαλούνται να ειδοποιούν άμεσα το Δήμο

και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στα εξής τηλέφωνα: 

- στο 199 με την Πυροσβεστική Υπηρεσία

- στο 210 8960156 με το Κέντρο Ασύρματης Επικοινω-

νίας που δημιουργήθηκε στο Δήμο Βάρης – Βούλας για

την υποστήριξη των ομάδων πυρασφάλειας και λειτουρ-

γεί σε 24ωρη βάση.  

Καυτός ο Αύγουστος!

Υψηλοί κίνδυνοι πυρκαγιών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 21/8/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 29436

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΕΥ-
ΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Δεύτερο επαναληπτικό πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑ-
ΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ συνολικής προ-
ϋπολογισθείσης  αξίας: 1)
19.676,93€  που αφορά το Δήμο 2)
1.500,00€ που αφορά το ΝΠΔΔ
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
3) 1.000,00€ που αφορά το ΝΠΔΔ
Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού
& Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
στο δημοτικό κατάστημα του
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ.
Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα
(3ος όροφος) Σπάτα Αττικής, ενώ-
πιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, την 4/9/2014 ημέρα
Πέμπτη  και από ώρα 10:30 π.μ.
έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παρά-
δοσης των προσφορών).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με
την προσφορά να προσκομίσουν εγ-
γυητική επιστολή συμμετοχής για
ποσό που θα καλύπτει το 5% της συ-
νολικής προϋπολογισθείσης δαπά-
νης ή της αναλογικά
προϋπολογισθείσης δαπάνης για
την ποσότητα που επιτρέπεται να
προσφερθεί, ήτοι 1.108,27 ευρώ.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.             
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύ-
νουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου
«www.spata-artemis.gr» και να ζη-
τήσουν περισσότερες πληροφο-
ρίες στα γραφεία του Δήμου
Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη :Σω-
τηρίου Αναστασία, τηλ.213-
2007397).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Ο ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας

Ελέγχου Τροφίμων), μέσω

του Συστήματος Έγκαιρης

Προειδοποίησης για τα Τρό-

φιμα και τις Ζωοτροφές

(RASFF) και σε συνέχεια
επικοινωνίας με την εται-

ρεία «MARS HELLAS S.A.»,

ενημερώθηκε για τη διακί-

νηση "ροφημάτων γάλα-

κτος", που παρήχθησαν στη

Γερμανία, στα οποία ανι-

χνεύθηκε παρουσία του μι-

κροοργανισμού Bacillus sub-

tilis.

Πρόκειται για τα προϊόντα

"Mars Refuel" και "Milky

Way", σε συσκευασίες των

350ml, σε μπουκάλια με

πώμα για εύκολο άνοιγμα

(sports-cap) και αφορά στις

παρτίδες με ημερομηνία

ανάλωσης κατά προτίμηση

πριν από 19.12.2014 έως

και 11.04.2015 των ημερο-

μηνιών αυτών συμπεριλαμ-

βανομένων, που

διακινήθηκαν στην Ελλάδα

από την εταιρεία «MARS

HELLAS S.A.».

Η επιχείρηση έχει ήδη ξεκι-

νήσει την ανάκληση / από-

συρση των συγκεκριμένων

παρτίδων των ανωτέρω

προϊόντων, ενώ από πλευ-

ράς ΕΦΕΤ βρίσκονται σε

εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους κατανα-

λωτές, που έχουν στην κα-

τοχή τους τα ανωτέρω

προϊόντα των εν λόγω παρ-

τίδων (κάτωθι φωτογρα-

φίες), να μην τα

καταναλώσουν.

Απόσυρση ροφήματος γάλακτος από τον ΕΦΕΤ
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Ο Δήμος Μαρκοπούλου

στα πλαίσια της ενημέ-

ρωσης των πολιτών και

της ετοιμότητας του

Δήμου σε περίπτωση σει-

σμού,  ενημερώνει, ότι οι

χώροι καταφυγής και ορ-

γάνωσης καταυλισμών

των πολιτών, μετά από

σεισμό, που έχουν επιλε-

γεί στον Δήμο, είναι οι

εξής: 

Πόρτο-Ράφτη:

1. Χώρος Στάθμευσης

Super Market Carrefour

(Καρφούρ)

2. Χώρος Στάθμευσης

Super Market Lidl (Λιντλ)

3. Προαύλιος Χώρος 1ου

Δημοτικού Σχολείου

Μαρκόπουλο:

1. Χώρος Στάθμευσης

Super Market Μαρινό-

πουλος

2. Ιππικό Κέντρο

3. Ι. Ν. Αγίου Νικολάου

4. Λύκειο Μαρκοπούλου

(Κέντρο Επιχειρήσεων)

5. Ανοιχτό Γήπεδο Μαρ-

κοπούλου

6. Πλατεία Ιατρού Πέ-

τρου Παναγιώτου (πλ.

Δεξαμενής – θέατρο

Σάρας)

7. Πλατεία Πεδίου Άρεως

(στην είσοδο της πόλης)

Οι παραπάνω χώροι, επι-

λέχθηκαν και κρίνονται

ως επαρκείς, λόγω του

αραιοχτισμένου των όμο-

ρων οικισμών. Προσφέ-

ρουν δε, μίνιμουμ

προδιαγραφές υγιεινής

με δυνατότητες παροχής

ύδατος και τροφής, ενώ

έχουν το πλεονέκτημα

της εγγύτητας, δεδομέ-

νης της συνήθους άρνη-

σης μετακίνησης των

κατοίκων μακριά από τις

εστίες τους για λόγους

ασφαλείας.

Για περισσότερες πληρο-

φορίες, μπορείτε να

απευθυνθείτε στον υπεύ-

θυνο Πολιτικής Προστα-

σίας και τ. Αντιδήμαρχο

κο Κωνσταντίνο Μαγ-

γανά στα τηλέφωνα:

6944 507099 και 6975

200993 ή στην επικεφα-

λής της Εθελοντικής

Ομάδας Πολιτικής Προ-

στασίας Δήμου Μαρκο-

πούλου κα Μαρία

Χασάπη στα τηλέφωνα:

6974 909728 και 6932

407556. 

Χώροι καταφυγής μετά από 
σεισμό, στο Δήμο Μαρκοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              
Λ. Συγγρού 15-17,  117 43
Τηλ: 213 2063776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, δια-

κηρύττει ότι: Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι-
σμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών (άρθρο 6 του Ν. 3669/08) (ΚΔΕ)  σε συν-
δυασμό με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέ-
λους απολογιστικών εργασιών (άρθρο 9 του Ν. 3669/08)
(ΚΔΕ), για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩ-
ΠΙΑΣ» με προϋπολογισμό  1.473.966,95 € ΕΥΡΩ με ανα-
θεώρηση και Φ.Π.Α.
1. Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με την μελέτη αναλύε-
ται σε (δαπάνη εργασιών): Δαπάνη Οικοδομικών Εργα-
σιών:       507.619,90€
Δαπάνη Η/Μ Εργασιών:  276.060,88€
Άθροισμα Δαπανών Εργασιών: 783.680,78€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

141.062,54€
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα-
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 138.711,50€
Απολογιστικά 88.891,78€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 16.000,51€
Αναθεώρηση 30.000,00€
Φ.Π.Α. (23%) 275.619,84€
2. Ο προϋπολογισμός προσφοράς περιλαμβάνει τις ακό-
λουθες ομάδες εργασιών:
Β1. Για εργασίες αποτιμώμενες με τιμές μονάδας
Ομάδα A:   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΣΚΥΡΟ-

ΔΕΜΑΤΑ, δαπάνης 152.742,20€
Ομάδα Β:   ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  δαπάνης 188.809,60€
Ομάδα Γ:   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, δα-
πάνης 166.068,10€
Ομάδα Δ:  ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ), δαπάνης

276.060,88€
Β2. Για εργασίες αποτιμώμενες με απολογιστικό σύ-
στημα
Απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) δαπάνης 104.892,29€ 
3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 09-09-2014 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ.
Μαραθώνος στην Παλλήνη, 2ος όροφος) ενώπιον αρ-
μόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποι-
ηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι
ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι-
χειρήσεις Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον  ανήκουν στην   2η,  3η και 4η
τάξη (υπό τις προϋποθέσεις του νόμου) για έργα κατη-
γορίας Οικοδομικά και 1η ,2η και 3η τάξη (υπό τις προ-
ϋποθέσεις του νόμου) για έργα κατηγορίας
Ηλεκτρομηχανολογικά. 
5. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Κ/ξίες εργοληπτι-
κών επιχειρήσεων εφόσον ανήκουν: στην 2η, 3η και
στην 4η τάξη (υπό τις προϋποθέσεις του νόμου) για
έργα κατηγορίας οικοδομικών και στην 1η, 2η και 3η
τάξη (υπό τις προϋποθέσεις του νόμου) για έργα κατη-
γορίας Η/Μ.
6. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε-
γραμμένων α)στην 1η τάξη  του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κα-
τηγορίας Οικοδομικών και β) στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π.

για έργα κατηγορίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ.
10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).
7. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επι-
χειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους
αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού
Μητρώου ΜΕΕΠ.
8. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις
μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 32 του Ν. 3669/08(ΚΔΕ) και η σύναψη της σχετικής
σύμβασης υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης στοι-
χείων του άρθρου 33 του ιδίου Νόμου.
9. Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πιστώ-
σεις της Περιφέρειας Αττικής του Ειδικού Φορέα 05072
Αν. Ατ. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, ΚΑΕ
9762050022002 , και υπόκειται στις κρατήσεις  που προ-
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της
κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93
(Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους
0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με
το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει σήμερα.
10. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 23.367,00€ ανα-
γνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων ή του Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην
Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περί-
πτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι
κοινή υπέρ όλων των μελών της. 
11. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμη-
λότερη οικονομική προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζε-
ται στον Ν.3263/2004. 
12. Το έργο συνίσταται από τις εξής κατηγορίες εργα-

σιών: α) Οικοδομικά των οποίων η δαπάνη είναι
756.782,94 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και β) Η/Μ
των οποίων η δαπάνη είναι  411.564,18 € χωρίς αναθε-
ώρηση και Φ.Π.Α. 
13. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργα-
σιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης.
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 
14. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την μελέτη σε
τετρακόσιες είκοσι (420) ημερολογιακές ημέρες από
την υπογραφή της σύμβασης. 
15. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμ-
μετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά την διάταξη του άρ-
θρου 23 παράγραφος 2 Π.Δ. 609/85, για το διάστημα 9
μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
16. Δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα απαι-
τούνται μόνο για τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρήσεις που
προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή της
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών.
17. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο-
χρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όρο-
φος) πληροφορίες στα  τηλέφωνα 210 6032905, FAX επι-
κοινωνίας 210 6032993, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία  κα Κ. Ζλατάνη όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δη-
μοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την
συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την
ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
ήτοι μέχρι και Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

Γενοκτονία χριστιανών 
38 βουλευτές της Ν.Δ. ερωτούν

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά,

με την οποία ζητούν στο υπό ψήφιση αντιρατσιστικό

νομοσχέδιο να εξομοιωθεί η Γενοκτονία των Χρι-

στιανών της Ανατολής (Ποντίων, Μικρασιατών, Αρ-

μενίων και Ασσυρίων) με το Ολοκαύτωμα των

Εβραίων, απέστειλαν 38 βουλευτές της Νέας Δημο-

κρατίας.

Ειδικότερα, προτείνουν στο νομοσχέδιο, που θα ει-

σαχθεί προς ψήφιση στο Β΄ Θερινό Τμήμα της Βου-

λής την επόμενη εβδομάδα, να αντιμετωπίζεται ως

αδίκημα η άρνηση της Γενοκτονίας των Χριστιανών,

«όπως πολύ ορθά αντιμετωπίζεται και η άρνηση του

Ολοκαυτώματος των Εβραίων.

«Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Μι-
κράς Ασίας και της Θράκης αποτελεί ένα αναμφι-
σβήτητο ιστορικό γεγονός, που πολλοί από εμάς,
τους απογόνους εκείνων που μαρτύρησαν, την ακού-
σαμε και τη μάθαμε όχι μόνο από ιστορικές κατα-
γραφές, αλλά και από τα βιώματα και τις ζωντανές
αφηγήσεις των παππούδων και των γιαγιάδων μας
και φυσικά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέ-
ναν», τονίζουν στην επιστολή τους οι βουλευτές της

ΝΔ.

Επικαλούνται δε σχετική δέσμευση του υπουργού

Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου και επισημαί-

νουν ότι από το Φεβρουάριο του 1994, η Βουλή, με

ομόφωνη απόφασή της, έχει αναγνωρίσει την Γενο-

κτονία των Ποντίων.

Μεταξύ των βουλευτών που υπογράφουν είναι και ο

βουλευτής Ανατ. Αττικής Γιώργος Βλάχος.
πηγή: Ελεύθερος Τύπος
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Είμαστε η μόνη εφημερίδα που
κυκλοφορεί τακτικά και ανελλι-

πώς επί 18 συναπτά έτη.
Πληρούμε όλες τις εκ του νόμου
προβλεπόμενες προϋποθέσεις

για να δημοσιεύουμε: 
Προσκλήσεις - Προκηρύξεις  -

Διαγωνισμούς Δημοσίου

ΕΒΔΟΜΗ 210 6030655 - 8959.004

6937 153052 press@ebdomi.com

- www.ebdomi.com

ΑΔΑ: Α2Λ1-ΖΧ9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙ-
ΚΤΥΩΝ
Γ.Γ.Δ.Ε./Γ.Δ.Υ.Ε./Δ7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙ-
ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙ-
ΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2004/18/ΕΚ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ (-Α)
ΕΠΑΦΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙ-
ΚΤΥΩΝ / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων / Γε-
νική Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων / Διεύθυνση
Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7), Διεύθυνση : Φανα-
ριωτών 9, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 11471, Τηλ. 210-6424397, Φαξ:
210-6428085,  E-mail : d7.gram@ggde.gr, πληροφορίες
κα Πολύμνια Μπόνη.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «Με-
λέτη Διευθέτησης – Οριοθέτησης Ρέματος
Ραφήνας» και ο τόπος της παροχής Νομός Αττικής.
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενα της προς ανάθεση σύμβασης είναι: (i) η
διευθέτηση του ρέματος Ραφήνας και των συμβαλ-
λόντων ρεμάτων με αντιπλημμυρικά και τεχνικά έργα
στις θέσεις διασταυρώσεων με οδούς και (ii) η οριο-
θέτηση του ρ. Ραφήνας και των συμβαλλόντων.
Τα αντιπλημμυρικά έργα, που αποτελούν αντικείμενο
της μελέτης, περιλαμβάνουν τη διευθέτηση του ρέ-
ματος Ραφήνας σε μήκος περίπου 15 χλμ από τη Λε-
ωφόρο Σπάτων μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα,
καθώς και των συμβαλλόντων ρεμάτων Βαλανάρη,
Αγ. Παρασκευής, Π. Μύλου, Διασταύρωσης 1, 2 και 3
και Καλλιτεχνούπολης στα τμήματα, που χαρακτηρί-
στηκαν ως «επείγοντα» από την εγκεκριμένη Προκα-
ταρκτική Μελέτη (1996), όπου απαιτείται και ειδικά
στη συμβολή τους με το ρέμα ή τη διέλευσή τους
κάτω από οδούς.
Προβλέπεται επίσης η εξέταση της ένταξης στον
σχεδιασμό έργων Ορεινής Υδρονομίας, έργων συγ-
κράτησης φερτών και έργων ανάσχεσης, εφʼ όσον
κριθούν απαραίτητα κατά την εκπόνηση της μελέτης.
Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται οι στατικές μελέ-
τες των γεφυρών, μελέτες Η/Μ, τοπική διαμόρφωση
οδού, έργα ανάπλασης, καθώς και Υποστηρικτικές
Μελέτες (Περιβαλλοντική, Τοπογραφική Μελέτη, Γε-
ωλογική Μελέτη, Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες,
Τεύχη Δημοπράτησης κλπ.).
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δη-
μόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και
δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
α) Συνολική: 1.399.998,72 € (με ΦΠΑ)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης

1. 587.808,91 € για μελέτη κατηγορίας 13
2. 7.836,82 € για μελέτη κατηγορίας 10
3. 119.088,53 € για μελέτη κατηγορίας 08
4. 44.635,26 € για μελέτη κατηγορίας 07
5. 9.304,42 € για μελέτη κατηγορίας 09
6. 71.417,37 € για μελέτη κατηγορίας 16
7. 40.554,85 € για μελέτη κατηγορίας 20
8. 181.227,62 € για μελέτη κατηγορίας 21
9. 64.368,58 € για μελέτη κατηγορίας 27

10. 11.967,98 € για μελέτη κατηγορίας 03
11. 261.788,38 € για ΦΠΑ

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: εί-
κοσι τέσσερις (24) μήνες
Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πλη-
ροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής:
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνι-
σμού ανέρχεται σε 22.764,21 ευρώ (€) (αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανά-
δοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε
56.910,52 ευρώ (€) (5% επί της προεκτιμώμενης αμοι-
βής της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ).
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων (αρ. έργου 2000ΣΜ07600000 της
ΣΑΜ076). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμημα-
τικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του
Ν.3316/2005.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπρα-
ξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη
νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοι-
νοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.
4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπό-
κειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της
σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005
"Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπό-
νησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών".
ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση
των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του
τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο
20.1 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ
στην παράγραφο 20.2 του ίδιου άρθρου αναφέρον-
ται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κα-
τάστασης των διαγωνιζομένων.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφε-
ρόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία)
που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγ-
γεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή
Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν.
3316/2005, στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:
1. στην κατηγορία μελέτης 13 , πτυχία τάξης Ε΄
2. στην κατηγορία μελέτης 10 , πτυχία τάξης Α΄
3. στην κατηγορία μελέτης 08 , πτυχία τάξεων Δ΄ ή Ε΄
4. στην κατηγορία μελέτης 07, πτυχία τάξης Γ΄
5. στην κατηγορία μελέτης 09, πτυχία τάξης Β΄
6. στην κατηγορία μελέτης 16 , πτυχία τάξης Β΄
7. στην κατηγορία μελέτης 20 , πτυχία τάξης Β΄
8. στην κατηγορία μελέτης 21 , πτυχία τάξης Γ΄
9. στην κατηγορία μελέτης 27 , πτυχία τάξεων Γ΄ ή Δ΄
10. στην κατηγορία μελέτης 03, πτυχία τάξεων Α΄ ή Β΄
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα
(κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με
το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι
σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις
προαναφερθείσες ή
γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το
άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυ-
ρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμε-
νοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμέ-
νοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του
Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αν-
τίστοιχα μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν
γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για
την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελε-
χικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες
μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως
εξής:
1. Για την κατηγορία μελέτης 13, δύο τουλάχιστον
στελέχη 12ετούς εμπειρίας, ένα στέλεχος 8ετούς εμ-
πειρίας και 4 στελέχη 4ετούς εμπειρίας,
2. για την κατηγορία μελέτης 10, ένα τουλάχιστον

στέλεχος 4ετούς εμπειρίας,
3. για την κατηγορία μελέτης 08, ένα τουλάχιστον
στέλεχος 12ετούς εμπειρίας, ένα στέλεχος 8ετούς
εμπειρίας και δύο στελέχη 4ετούς εμπειρίας,
4. για την κατηγορία μελέτης 07, ένα τουλάχιστον
στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,
5. για την κατηγορία μελέτης 09, ένα τουλάχιστον
στέλεχος 8ετούς εμπειρίας,
6. για την κατηγορία μελέτης 16, ένα τουλάχιστον
στέλεχος 8ετούς εμπειρίας,
7. για την κατηγορία μελέτης 20, ένα τουλάχιστον
στέλεχος 8ετούς εμπειρίας,
8. για την κατηγορία μελέτης 21, ένα τουλάχιστον
στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,
9. για την κατηγορία μελέτης 27, ένα τουλάχιστον
στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,
10.για την κατηγορία μελέτης 03, ένα τουλάχιστον
στέλεχος 4ετούς εμπειρίας.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συ-
νολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος
σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε
μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει
σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή απο-
κλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία
μετέχει.
Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε δια-
φορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε
περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης,
ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3),
επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπρα-
ξης.
4. Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις
του άρθρου 18 της Προκήρυξης, οφείλει να διαθέτει,
επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικα-
νότητα η οποία αναφέρεται στη συνέχεια. Η ειδική
τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται:
α) από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση
μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του
υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την
τελευταία δεκαπενταετία (πριν από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών στον παρόντα διαγωνι-
σμό).
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη
μελετών, ανά κατηγορία:
Κατηγορία μελέτης 13 (Υδραυλικές Μελέτες): Mία (1)
τουλάχιστον μελέτη διευθέτησης ρέματος (ποταμού
ή χειμάρρου) για την αντιπλημμυρική προστασία των
γειτνιαζουσών περιοχών, σε συνεχές μήκος μεγαλύ-
τερο ή ίσο των έξι (6) χιλιομέτρων και με ελάχιστη
παροχή σχεδιασμού τετρακόσια (400) κυβικά μέτρα
ανά δευτερόλεπτο (m³/s) στην εκβολή του μελετώ-
μενου συνεχούς τμήματος, σε επίπεδο Οριστικής
Μελέτης συμπεριλαμβανομένων των Τευχών Δημο-
πράτησης στα πλαίσια Σύμβασης εκπόνησης μελέτης
ή στα πλαίσια Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνι-
κού Συμβούλου ή Συμβούλου Διαχείρισης για την
υποβοήθηση της Υπηρεσίας σε θέματα μελέτης ή κα-
τασκευής ή μελέτης και κατασκευής.
β) από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου
προσωπικού που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην
«ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφο-
ράς:
Εξειδικευμένος(οι) Μηχανικός(οί) :
Ένας (1) εξειδικευμένος Μηχανικός (να περιλαμβά-
νεται στην ομάδα της προς εκπόνηση μελέτης), που
δεν έχει κανένα από τα κωλύματα που προβλέπονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005
(ΦΕΚ Α΄ 42/22-2-2005), Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπο-
γράφος Μηχανικός ή οποιασδήποτε άλλης βασικής
ειδικότητας Μηχανικός (στο ΤΕΕ) αλλά με ειδίκευση
ως υδραυλικός Μηχανικός, οκταετούς τουλάχιστον
εμπειρίας (από τη λήψη του πτυχίου του), με εμπειρία
σε θέματα εκπόνησης υδραυλικής μελέτης διόδευ-
σης πλημμυρών με χρήση διδιάστατου μοντέλου για
τον καθορισμό του πεδίου ταχυτήτων και στάθμης

ύδατος.
Ένας (1) εξειδικευμένος Μηχανικός (να περιλαμβά-
νεται στην ομάδα της προς εκπόνηση μελέτης), που
δεν έχει κανένα από τα κωλύματα που προβλέπονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005
(ΦΕΚ Α΄ 42/22-2-2005), Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπο-
γράφος Μηχανικός ή οποιασδήποτε άλλης βασικής
ειδικότητας Μηχανικός (στο ΤΕΕ) αλλά με ειδίκευση
ως υδραυλικός Μηχανικός, οκταετούς τουλάχιστον
εμπειρίας (από τη λήψη του πτυχίου του), με εμπειρία
σε θέματα εκπόνησης Υδρολογικής μελέτης πλημ-
μυρικών παροχών ρέματος, χειμάρρου ή ποταμού και
καθορισμό των μεγεθών πλημμύρας με τη χρήση
σύνθετου υδρολογικού μοντέλου.
Οι δύο ανωτέρω απαιτήσεις εξειδικευμένων γνώ-
σεων για τους ανωτέρω Μηχανικούς δεν είναι ανα-
γκαίο να προκύπτουν ως εμπειρία από το ίδιο ρέμα ή
χείμαρρο ή ποταμό και επίσης είναι αποδεκτό να
υπάρχει η εμπειρία συγκεντρωμένη στο ίδιο πρόσωπο
(ένας μηχανικός οκταετούς και άνω εμπειρίας που
έχει τα προσόντα αντί για δύο ξεχωριστούς).

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία
και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενι-
κού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα
35%)
2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκ-
πόνησης της μελέτης (βαρύτητα 40%)
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνι-
σμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγρά-
φων και πληροφοριών 13-10-2014 και ώρα 15:00,
έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγ-
γράφων 25,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρο-
μικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την
υπηρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 21-10-
2014 και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν
οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής
Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να
είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλά-
χιστον οκτώ (8) μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665
και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην αρχή που διε-
ξάγει το διαγωνισμό ήτοι στη Διεύθυνση Εγγειοβελ-
τιωτικών Έργων (Δ7), από την οποία μπορούν επίσης
να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγω-
νισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού
και συγκεκριμένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών
Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών
Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών
Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημε-
ρομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχο-
κόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. την 1η-8-2014.

Αθήνα, 5-8-2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Δ7

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Βʼ β

(ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ του με αρ. πρωτ. Δ7β/οικ.1444/Φ. Ρα-
φήνα14/21-08-2014 εγγράφου)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙ-
ΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΓΔΥΕ
Δ7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (σε εφαρ-
μογή του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014) για την ανάθεση
της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ – ΟΡΙΟ-
ΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ»

Μετά την εφαρμογή του Ν.4278/14 (ΦΕΚ Α΄157/4-8-
2014) και ειδικότερα του άρθρου 59 «Άρση περιορι-
σμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε
δημόσια έργα» καταργούνται τα κατώτατα όρια προ-
εκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και
τάξη, με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής
στις αναθέσεις μελετών οι εγγεγραμμένοι στα Μη-
τρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της ΓΓΔΕ.
Επιπροσθέτως, σε εφαρμογή του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ

Α΄160/8-8-2014) και ειδικότερα του άρθρου 157 «Εγ-
γυήσεις», τροποποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης,
ως προς τον υπολογισμό της.
Σε εφαρμογή των παραπάνω εκδόθηκε η με αριθμ.
πρωτ. Δ7β/οικ.1439/Φ.Ραφήνα14/19-08-2014 Απόφαση
Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία εγκρίθηκαν οι ανα-
γκαίες διορθώσεις στο εγκεκριμένο, με την με αριθμ.
πρωτ. Δ7β/οικ.1366/Φ.Ραφήνα14/01-08-2014 Απόφαση
Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ., Τεύχος Προκήρυξης και περι-
γράφονται ακολούθως:
Άρθρο 18, παρ. 18.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής στο
Διαγωνισμό, είναι οι εξής:
1. στην κατηγορία μελέτης 13 , πτυχία τάξης Ε΄
2. στην κατηγορία μελέτης 10 , όλες οι τάξεις πτυ-
χίων (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄)
3. στην κατηγορία μελέτης 08 , πτυχία τάξεων Δ΄, Ε΄
4. στην κατηγορία μελέτης 07 , πτυχία τάξεων Γʼ, Δ΄, Ε΄
5. στην κατηγορία μελέτης 09 , πτυχία τάξεων Βʼ, Γʼ, Δ΄, Ε
6. στην κατηγορία μελέτης 16 , πτυχία τάξεων Βʼ, Γʼ, Δ΄, Ε
7. στην κατηγορία μελέτης 20 , πτυχία τάξεων Βʼ, Γʼ, Δ΄, Ε
8. στην κατηγορία μελέτης 21 , πτυχία τάξης Γ΄,Δ΄,Ε

9. στην κατηγορία μελέτης 27 , πτυχία τάξεων Γ΄,Δ΄,Ε΄
10. στην κατηγορία μελέτης 03 , όλες οι τάξεις πτυ-
χίων (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄)
Άρθρο 15, παρ. 15.2: Εγγύηση καλής εκτέλεσης …
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμ-
βασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Οι παραπάνω τροποποιήσεις έχουν ανάλογη εφαρμογή και
σε όποιο άλλο σημείο των Τευχών Δημοπράτησης, τα οποία
έχουν εγκριθεί με την με αρ. πρωτ. Δ7β/οικ.1366/Φ.Ρα-
φήνα14/01-08-2014 Απόφαση, απαιτείται.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η, από 05-08-
2014 περίληψη προκήρυξης σύμβασης, που απεστάλη
προς δημοσίευση και δημοσιεύτηκε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σχετική διορθωτική προκήρυξη που πε-
ριέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. την 20-
8-2014

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ7
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β΄βαθμό
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Καθηγήτρια γαλλικών, κάτοικος Βού-
λας, αναλαμβάνει δημιουργική απασχόληση παι-
διών όλων των ηλικιών. Συστάσεις διαθέσιμες.
Τηλ.επικοινωνίας 69-7777-3457

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση:Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Μελετών & Έργων
Βασ. Κωνσταντίνου 25
Ταχ. Κώδικας: 166 72, Βάρη
Πληροφορίες: Ε. Μωραϊτη   
Τηλ: 213-2030466
Fax: 213-2030439
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  12.08.2014
Aρ. Πρωτ.:  -  40481 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε-
σιών (Δ.Τ.Υ.) του Δήμου Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης,  
διακηρύττει ότι :
1. Εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό
με ενσφράγιστες προσφορές με το
σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου
5 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) για την ανά-
θεση του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟ-
ΜΩΝ» με προϋπολογισμό 500.000,00
ΕΥΡΩ με  Φ.Π.Α. Η επιλογή του ανα-
δόχου θα γίνει με την «ανοικτή δη-
μοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί
στις 23/09/2014 ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης
προσφορών) στα γραφεία της
Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης (Λ. Βασ. Κων/νου
25 , στην Βάρη) ενώπιον αρμόδιας
επιτροπής διαγωνισμού. Σε περί-
πτωση που δεν πραγματοποιηθεί
η δημοπρασία την προαναφερό-
μενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι

θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δε-
κτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις
Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένες
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι-
χειρήσεων που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον
ανήκουν στην 1η , 2η & 3η τάξη
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδα-
πές εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες σε επίσημους κα-
ταλόγους αναγνωρισμένων εργο-
ληπτών σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατη-
γορία του Ελληνικού Μητρώου
ΜΕΕΠ ή σε νομαρχιακά μητρώα
αντίστοιχου προϋπολογισμού .
4. Το έργο χρηματοδοτείται από
ΣΑΤΑ και υπόκειται στις κρατή-
σεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης
της κράτησης 6%0 του άρθρου 27
παρ. 34-37 του Ν.2166/93
(ΦΕΚ137/Α/24-8-93). Προκατα-
βολή δεν θα χορηγηθεί .
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζε-
ται σε 8.125,30 € αναγνωρισμέ-
νης Τράπεζας ή του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή
του Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν.3669/2008, άρθρο 24
και απευθύνεται είτε στην Υπηρε-
σία που διεξάγει το διαγωνισμό,
είτε στον φορέα κατασκευής,
είτε στον κύριο του έργου και σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινο-
πραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της . Η εγ-
γυητική επιστολή δεν θα γίνεται
δεκτή, αν έχει χρόνο ισχύος μι-
κρότερο των εννέα (9) μηνών &
τριάντα (30) από την ημερομηνία

δημοπράτησης του έργου.
6. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργα-
σιών στο ποσό των 292.384,00€
χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα
51.751,97 €, γενικά έξοδα & ερ-
γολαβικό όφελος 52.629,12 € ,
απολογιστικά 9.500,00 € , αναθε-
ώρηση 239,00 €  και Φ.Π.Α. 23%
93.495,94 €. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Τεύχος Μελέτης, Συγγραφή Υπο-
χρεώσεων κ.λ.π) από το φωτοτυ-
πείο με επωνυμία FOTOCOPY
ΒΑΡΗΣ, Δ/νση Αναργυρούντος 43
έναντι εκκλησίας Βάρης τηλ. 210
8970918 εκτός αν αναλάβουν την
αναπαραγωγή των τευχών που
διατίθενται από την Δ/νση Τεχνι-
κών Υπηρεσιών με δική τους δα-
πάνη και επιμέλεια. Το έντυπο
οικονομικής προσφοράς, που θα
συμπληρωθεί από τους διαγωνι-
ζόμενους διατίθενται από την
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
μένης οδός Βασ. Κων/νου 25
μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα
της δημοπρασίας και τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι
και  Πέμπτη,  18/09/2014, από
09.00 μέχρι 13.00.
Πληροφορίες  στα τηλέφωνα:
213-2030427 Αθ. Μαυρέλης, 213-
2030421 Μ. Καβράκος και στην
γραμματεία της Τ.Υ. τηλ.:
2132030431, FAX επικοινωνίας
213 20 30 439 και μέχρι την Πέμ-
πτη 18/09/2014 και ώρα 13.00 μ.μ .

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΩΨΖΑΔΑ: ΒΧ1ΦΩΨΖ-ΛΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
Βούλα 01-08-2014
Αριθ. Πρωτ.: 39155

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗ-
ΜΑΤΩΝ» με προϋπολογισμό
500.000,00 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν το έντυπο οικονομι-
κής προσφοράς, που θα συμπλη-
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους
από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Δήμου οδός Βασ. Κων-
σταντίνου 25, 16672, Βάρη,
Πληροφορίες κο Γ. Νικολή τηλ.:
2132030460, κo Μ.Καβράκο τηλ:
2132030421, 213 20 30 427 κο
Α.Μαυρέλη - FAX επικοινωνίας
213 20 30439, μέχρι την Πέμπτη

11-09-2014 και ώρα 13.00 μ.μ.
Για την παραλαβή των τευχών, οι
ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν τα
τεύχη από το φωτοτυπείο με επω-
νυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση
Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλη-
σίας Βάρης 210 8970918, εκτός
αν αναλάβουν την αναπαραγωγή
των τευχών με δική τους δαπάνη
και επιμέλεια.
Η διακήρυξη του έργου έχει συν-
ταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα
τύπου Β.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις 16-09-2014, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00 π.μ., και το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι με
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμ-
φωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν
3669/08 (Κ.Δ.Ε.).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Εγγεγραμμένες στο ΜητρώοΕρ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν
στην 1η, 2η & 3η (εντός νομού)
τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟ-
ΜΙΚΩΝ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμε-

νοι που αποδεικνύουν ότι κατά την
τελευταία πενταετία, έχουν εκτε-
λέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και
ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο
και γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη Α2 , 1η , 2η & 3η (εντός νομού)
τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο-
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι-
νοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής ύψους 7.831,00 €
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον (9)
μηνών & τριάντα ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι 9 (εννέα) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από
πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Προκαταβολή
δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Σπυράγγελος Πανάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 
Καλύβια Τ.Κ. : 19010
Τηλ.: 2299320300                                                               
FAX: 2299048289
Καλύβια    30/07/2014
Αριθ. Πρωτ. 16619
Πληροφ.: Αθανασοπούλου Κάτια 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟ-
ΛΟΥ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ,
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΥΤΟΥ», συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού 237.332,69€
χωρίς ΦΠΑ (291.919,21 ευρώ με
ΦΠΑ 23%)  και με κριτήριο κατα-
κύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες
επί της μέσης ημερήσιας λιανικής
πώλησης του δελτίου πιστοποί-
ησης τιμών όπως αυτές προσδιο-
ρίζονται από την Αρμόδια Δ/νση
της Περιφέρειας Αττικής (ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΓΕΝ. ΔΙΕΥ-
ΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ – ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)  
Αναλυτικότερα ο διαγωνισμός θα
αφορά:
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙ-
ΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙ-
ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ποσού 156.000,00€ με Φ.Π.Α.23%, 
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙ-
ΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ποσού
40.000,00€ με ΦΠΑ 23%,
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΠΕ-
ΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ-
ΠΟΥ ʻʼΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑ-
ΡΩΝΙΚΟΥ΄΄14.919,12€ με
ΦΠΑ23%,
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙ-
ΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ποσού 3.000,00€ με ΦΠΑ23%, ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-
ΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑ-
ΡΩΝΙΚΟΥ
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡ-

ΜΑΝΣΗΣ ποσού 6.500,00€ με ΦΠΑ
23% ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙ-
ΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ,
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗ-
ΣΗΣ ποσού 1.500,00€ με ΦΠΑ 23%
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕ-
ΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ,
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ποσού
40.000,00€ με ΦΠΑ 23%,
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙ-
ΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙ-
ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ποσού
30.000,00€ με ΦΠΑ 23%.
Για την ανωτέρω προμήθεια δε-
κτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ενώ-
σεις προμηθευτών (κοινοπραξίες)
που υποβάλλουν κοινή προ-
σφορά, συνεταιρισμοί, υποβάλ-
λοντας προσφορά σε μία ή
περισσότερες κατηγορίες των
προς προμήθεια ειδών του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου και των
νομικών του προσώπων ακολου-
θώντας τους αντίστοιχους του
ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
Ο Δήμος Σαρωνικού διατηρεί το
δικαίωμα να εκτελέσει την προ-
μήθεια εξʼ ολοκλήρου από έναν
προμηθευτή ή από διάφορους
προμηθευτές για μέρος των απαι-
τούμενων καυσίμων τόσο ανά κα-
τηγορία είδους, όσο και ανά Δήμο
ή Νομικό του πρόσωπο.
Ο Δήμος και τα Νομικά του πρό-
σωπα θα υπογράψουν ξεχωριστές
συμβάσεις.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρη-
ματοδοτηθεί από ιδίους πόρους
του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και
η εκτέλεση της προμήθειας θα γί-
νουν σύμφωνα με την σχετική
διακήρυξη και με τις διατάξεις
των άρθρων του Ν. 2286/95, τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του
Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 «Δημοτι-
κός και Κοινοτικός Κώδικας», του
άρθρου 4 της από 12-12-2012

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυ-
ρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ
τεύχος Α΄ 18), του Ν.3852/10 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η παράδοση των ποσοτήτων των
καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με
τον τρόπο που αναφέρεται στη
διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
22/09/2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ από
ώρα 11:00 π.μ. έως ώρα  11:30 π.μ.
(ώρα λήξης κατάθεσης προσφο-
ρών) στα γραφεία του Δήμου Σα-
ρωνικού που βρίσκονται στην οδό
Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
στα Καλύβια Αττικής, από την Επι-
τροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
στην οποία και μόνο θα καταθέ-
σουν οι διαγωνιζόμενοι τις προ-
σφορές τους. 
Η αποστολή για δημοσίευση στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
έγινε στις 30/07/2014.
Η εγγύηση συμμετοχής στον δια-
γωνισμό εκ μέρους των διαγωνι-
ζομένων ορίζεται σε πέντε τοις
εκατό 5% (πέντε τοις εκατό), επί
της συνολικής προϋπολογισθεί-
σης από την υπηρεσία δαπάνης
(με το Φ.Π.Α.). Για ΜΜΕ, ενώσεις
ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, ενώσεις
προμηθευτών το ανωτέρω ποσο-
στό μειώνεται στο μισό. Στη περί-
πτωση που κάποιοι από τους
ενδιαφερόμενους προμηθευτές
καταθέσουν προσφορά για μέρος
των απαιτούμενων καυσίμων ανά
είδος, ή ανά νομικό πρόσωπο
τότε δύναται η εγγύηση να καλύ-
πτει το ποσοστό που αναλογεί στη
προϋπολογιζόμενη αξία των επί
μέρους ποσοτήτων για της
οποίας θα γίνει η προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν γνώση της διακήρυξης
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στα γραφεία του Δήμου Σαρωνι-
κού, οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα
Φεραίου στα Καλύβια Αττικής,
μέχρι και την προπαραμονή της
διενέργειας του διαγωνισμού. 
Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών:
2299320300 – κα Αθανασοπούλου
Κάτια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Παλλήνης του Νομού  Αττι-
κής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημό-
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές με το σύ-
στημα της προσφοράς με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 6 του N.
3669/08, για την ανάδειξη αναδόχου
για την εκτέλεση του έργου: ΔΙΑ-
ΜΟΡΦΩΣΗ  ΧΩΡΟΥ  ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 7ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Προϋπολογι-
σμού Δαπάνης    159.838,00 ευρώ (
με ΦΠΑ 23 %) 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι: 90 μέρες
Το έργο χρηματοδοτείται από:
ΣΑΤΑ
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί:
• Ημεδαπές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1
(Κ/Ξίες), Α2, 1η, 2η(εντός νομού
έδρας ή επιλεγμένο) για έργα ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  & Α1, Α2, 1η για
έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  & Α1, Α2, 1η
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
• Αλλοδαπές επιχειρήσεις που απο-
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο-
τικά) με το δημοπρατούμενο
Η Δημοπρασία θα γίνει στις 9 Σε-
πτεμβρίου, ημέρα  Τρίτη και ώρα
10.00 πμ (λήξη επιδόσεως προσφο-
ρών) στα γραφεία του    ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ-

ΛΗΝΗΣ  της Περιφέρειας Αττικής,
Ιθάκης 12  ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 15344.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημο-
πρασία 2.583,60 ευρώ και θα απευθύ-
νεται προς    ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
του Νομού   Αττικής.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται
στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗ-
ΝΗΣ του Νομού  Αττικής  κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες, που
βρίσκονται στην παραπάνω διεύ-
θυνση και στα τηλέφωνα
210.66.04.715 και στο fax:
210.66.04.643.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.                               

Ο Γενικός Γραμματέας 
Δήμου Παλλήνης

ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     

ΑΔΑ: 67ΟΜΩΛΝ-Ζ6Ψ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟ-
ΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Κεντρ. Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου
ΤΚ 19003, Μαρκόπουλο
Τηλ. 22990-20124,20197
Fax: 22990-20013, 24009
Email: vravronios@markopoulo.gr
Μαρκόπουλο, 20-08-2014
Αρ.Πρωτ: 606

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥ-
ΡΩΝΙΟΣ» έχοντας υπόψη την σχε-
τική νομοθεσία  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές, με κριτήριο τη

χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»
συνολικού προϋπολογισμού
43.050,00€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), για το έτος 2014 για το
Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας, από την Επιτροπή
Διαγωνισμού, την 29η Αυγούστου
2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα
10.30-11.30 π.μ. (Λήξη Αποδοχής
Προσφορών).
Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί
στο διαγωνισμό γίνονται:
α. Έλληνες και Αλλοδαποί προμη-
θευτές.
β. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και
αλλοδαπά.
γ. Συνεταιρισμοί
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά που αναφέ-

ρονται στο σύνολο των ζητούμε-
νων ειδών, όπως αναγράφονται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό
της υπ.αρ.17/2014 μελέτης της Τ.Υ.
του Δήμου Μαρκοπούλου.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό εκδίδεται υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» για ποσό που αντι-
στοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνο-
λικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
(με ΦΠΑ).
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση της διακήρυξης κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Δη-
μαρχείο Μαρκοπούλου, αρμόδια
υπάλληλος Κιμπεζή Αικατερίνη,
τηλ. επικοινωνίας: 2299020124,
fax: 2299024009, 
e-mail: vravronios@markopoulo.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜ. ΔΡΑΚΟΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

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

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951

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 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

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



. . . γ ια την υγειά μας

ΕΒΔΟΜΗ  23  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2014 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

Με το εκπληκτικό και άνευ πρηγουμένου - για τα έως

τώρα δεδομένα - νούμερο εγγραφών 260 νέων υποψη-

φίων εθελοντών δοτών μέσα σε δύο ημέρες μόνο! και

την ενθουσιώδη και συγκινητική συμμετοχή εκατοντά-

δων ευαισθητοποιμένων πολιτών, ολοκληρώθηκε στις

παραλίες της Ράχες Φθιωτιδας η πολύ σημαντική κοι-

νωνική δράση υγείας, με τίτλο “Be my Hero”,  με σκοπό

τη διάδοση της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών,

υπό την Αιγίδα του Δήμου Στυλίδας καθώς και με την

αξιέπαινη συμμετοχή της ομάδας κωπηλατών South

Evian Gulf team. Κύριος στόχος της δράσης ήταν η ενη-

μέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την

επιτακτική και ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη που υπάρ-

χει για αύξηση του συνολικού αριθμού των δοτών μυε-

λού των οστών σε πανεθνικό επίπεδο, ελπίδα ζωής για

τα παιδιά με καρκίνο της χώρας μας. 

Στο πλαίσιο της δράσης “Be My Hero”, ο κωπηλάτης του

South Evian Gulf team και των «1.000 Μιλίων» Άγγελος

Χριστοφίδης, μαζί με συναθλητές του και άλλους θα-

λασσινούς συνοδοιπόρους,  πραγματοποίησαν με καγιάκ

τον 1ο Διάπλου του Μαλιακού – Ράχες Φθιώτιδας.  

Η άξια συγχαρητηρίων ομάδα μαραθώνιων αποστολών

με καγιάκ στην Ελλάδα, South Evian Gulf team, πρό-

σθεσε άλλο ένα άθλο κοινωνικής προσφοράς στα επι-

τεύγματα της, ολοκληρώντας με άψογο τρόπο έναν

ακόμα διάπλου ζωής και ελπίδας για τα παιδιά με καρ-

κίνο. Η ομάδα των αθλητών κατέπλευσαν στις Ράχες

Στυλίδας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της τοπικής,

και όχι μόνο, κοινωνίας για την αναγκαιότητα της εθε-

λοντικής δωρεάς μυελού των οστών. Οι άνθρωποι του

South Evian Gulf team μαζί με ειδικούς εθελοντές, διέ-

νειμαν στην παραλία των Ραχών ενημερωτικά φυλλά-

δια, για τη δωρεά μυελού των οστών και παράλληλα

πρόσθεσαν νέους υποψήφιους δότες εγγράφοντας

τους. 

Οι νέοι εθελοντές υποψήφιοι δότες  συμπλήρωσαν την

αίτηση και με απλό, ανώδυνο τρόπο κι έδωσαν δείγμα

σάλιου με μια μπατονέτα για την ταυτοποίηση του ιστι-

κού τους τύπου. Με αυτόν τον τρόπο, συνέβαλαν στην

ενίσχυση της προσπάθειας; για την αύξηση του συνολι-

κού αριθμού των δοτών σε πανεθνικό επίπεδο. 

Κάθε νέος υποψήφιος δότης, πήρε μετά την εγγραφή

του ένα συμβολικό, αναμνηστικό βραχιολάκι, με χαραγ-

μένο το κύριο μήνυμα της εκδήλωσης «Be My Hero»!. Αν

κάποιος στο εξής βρεθεί να είναι συμβατός με ασθενή

που χρειάζεται μεταμόσχευση, τότε θα ειδοποιηθεί για

τη δωρεά, η οποία γίνεται εύκολα, γρήγορα, ανώδυνα

και ακίνδυνα με μια μέθοδο παρόμοια με αυτή της απλής

αιμοληψίας.

Την εκδήλωση υποστήριξε και τίμησε με την παρουσία

και δραστική συμμετοχή του ο δήμαρχος Στυλίδας Από-

στολος Γκλέτσος, ο οποίος κωπηλάτησε συμβολικά μαζί

με τους αθλητές.

* Βασική προϋπόθεση για να γίνει κάποιος δότης μυελού

των οστών είναι να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλι-

κίας του και να μην υπερβαίνει το 55ο   έτος (κατά προτί-

μηση το 50ό).

Ο εθελοντής δότης πρέπει να είναι υγιής (αποκλείονται

άτομα που έχουν ιστορικό με νεοπλασίες, καρδιοπάθειες,

μεταδιδόμενα νοσήματα).

Η διαδικασία που ακολουθείται για την καταχώρηση ενός

εθελοντή δότη μυελού των οστών πραγματοποιείται στα

Κέντρα Δοτών (για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα) ή

στις Αιμοδοσίες Γενικών Νοσοκομείων (για την υπόλοιπη

Ελλάδα)  και είναι η ακόλουθη: Ο εθελοντής ενημερώνεται

προφορικά αλλά και με έντυπο υλικό για τη δωρεά μυελού.

Συμπληρώνει μία αίτηση με τα στοιχεία του καθώς και ένα

ιατρικό ιστορικό το οποίο είναι ενδεικτικό για τις προϋπο-

θέσεις που πρέπει να πληροί προκειμένου να γίνει δότης.

"ΓΙΝΕ Ο ΗΡΩΑΣ ΜΟΥ - BE MY HERO !"
Διήμερη δράση για τη διάδοση της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ
«Προμήθεια Εξοπλισμού Νέου
Βρεφονηπιακού Σταθμού 
Ο. Τ. 136Α Δ. Ε. Παλλήνης»
Αρ. Προμ. 19/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
90.151,62Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκη-
ρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,
με σφραγισμένες προσφορές και

κριτήριο κατακύρωσης την χαμη-
λότερη τιμή, για την κατηγορία 1
και συμφερότερη προσφορά για
την κατηγορία 2 για την προμή-
θεια με τίτλο: «Προμήθεια Εξο-
πλισμού Νέου Βρεφονηπιακού
Σταθμού Ο. Τ. 136Α Δ. Ε. Παλλή-
νης», αρ. προμ. 19/2013, σύμφωνα
με την υπ΄ αριθ. 349/2014 από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
της προμήθειας ανέρχεται στο
ποσό των 90.151,62 Ευρώ με το
Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώ-
πιον της αρμόδιας επιτροπής, στο

Δημoτικό Κατάστημα Παλλήνης
στο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης
12, την 29η Αυγούστου  2014,
ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρ-
ξης παραλαβής προσφορών
10:00π.μ. και ώρα λήξης την
10:30π.μ..
Στον διαγωνισμό μπορούν να
συμμετέχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμέ-
νοι προμηθευτές του δημοπρα-
τούμενου αντικειμένου και
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέ-
λεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
5% επί της προϋπολογισθείσης

δαπάνης, δηλαδή 4.507,58€ και
κατατίθεται με γραμμάτιο του Τα-
μείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας,
Πληροφορίες: Σταματία Τσούκα &
Παναγιώτης Καλδής τηλ:
2106604715 & 210.6604642, (1ος
όροφος) και ώρες 9:00-14:00 μ.μ.

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ
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1.631 Πρόσκοποι (ηλικίας 11-15 ετών) και οι ενήλικες
Βαθμοφόροι τους έζησαν για 9 ημέρες μοναδικές εμ-
πειρίες στα φιλόξενα νερά και τις ακτές του Παγασητι-
κού.
Το Τρίκερι, η Μηλίνα και η παραλία του Αλατά ήταν ο
προορισμός αλλά και το απάγγιο λιμάνι για τα πληρώ-
ματα των Ναυτοπροσκοπικών λεμβών στο τριήμερο τα-
ξίδι τους, ενώ οι Μηλιές με το Τραινάκι του Πηλίου και
η επίσκεψη στην ΑΡΓΩ στο Βόλο, προσέφεραν σε όλους
τους συμμετέχοντες μία αξέχαστη πολιτιστική εμπειρία!
Πολυσχιδείς βιωματικές δραστηριότητες και διαδρα-
στικά παιχνίδια είχαν στηθεί στο χώρο της κατασκήνω-
σης στα Καλά Νερά, με στόχο όχι μόνο να διασκεδάσουν
τα παιδιά, αλλά μέσα από το παιχνίδι να τα βοηθήσουν
να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες.

Το βράδυ του Σαββάτου 2 Αυγούστου 2014, πραγματο-
ποιήθηκε στην παραλία των Καλών Νερών η τελετή
λήξης της 5ης Ναυτοπροσκοπικής Regatta, στις ακτές
της οποίας είχαν ρίξει άγκυρα και οι 37 ναυτοπροσκοπι-
κές λέμβοι, δίνοντας μοναδικό χρώμα στην εκδήλωση
και εντυπωσιάζοντας τους προσκεκλημένους με το πα-
ραδοσιακό σκαρί τους. Η παραλία πλημμύρισε από

χρώμα, γέλια, χαρούμενα πρόσωπα και παιδικές φωνές,
καθώς κάθε μία από τις 6 υποκατασκηνώσεις με ονό-
ματα ανέμων (Όστρια, Γραίγος, Απηλιώτης, Τραμουν-
τάνα, Σιρόκος & Ζέφυρος) εισερχόταν στο χώρο της
τελετής λήξης με τη δική της σημαία, τα χρωματιστά
μπλουζάκια, τραγουδώντας δυνατά το τραγούδι της Re-
gatta. 
Σημαίες των Προσκοπικών Περιφερειών από όλη την Ελ-
λάδα παρήλασαν πάνω στη σκηνή, με κορύφωση μης ση-

μαίας των Αιγυπτίων Προσκόπων και των Αποδήμων Ελ-
λήνων Προσκόπων από την Αλεξάνδρεια, οι οποίοι τίμη-
σαν με την παρουσία τους τη Regatta και κέρδισαν τις
καρδιές όλων των συμμετεχόντων.
Η δράση υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και διοργανώθηκε με τη συνερ-
γασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Νο-
τίου Πηλίου. 

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν όλους τους φορείς που
συμμετείχαν εθελοντικά στη δράση καθώς και τους χο-
ρηγούς, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να γίνουν
οι αγώνες.

Στις  30 κ 31 Ιουλίου 2014 διεξήχθη
η Διεθνής Συνάντηση  ΕΛΛΑΔΟΣ-
ΚΥΠΡΟΥ, Παίδων - Κορασίδων, που
διεξάγεται κάθε χρόνο εναλλάξ στα
2 κράτη στα πλαίσια του αθλητικού
πρωτοκόλλου ΚΟΑ - Γ.Γ.Α., στο στά-
διο Γ.Σ.Π., στη Λευκωσία  της Κύ-
πρου.
Σε κάθε ατομικό αγώνισμα έλαβαν
μέρος εντός συναγωνισμού 2 αθλη-
τές από κάθε χώρα και στην τελική
βαθμολογία η Ελλάδα συγκέντρωσε
στους παίδες 108β. έναντι 90β. της
Κύπρου ... 
Στη συνάντηση αυτή πήρε μέρος εκ-
προσωπώντας την Εθνική μας
ομάδα, η πρωταθλήτρια του Α.Ο.
Βουλιαγμένης, Πολυξένη Συμεωνί-
δου, η οποία αγωνίστηκε στα 100μ,
στα 200μ και στη σκυταλοδρομία
4Χ100μ και κατέκτησε 3 μετάλλια με
εξαιρετικές εμφανίσεις!
Έτσι έκλεισε με τον καλύτερο
τρόπο την φανταστική σαιζόν του
2014 κατά την διάρκεια της οποίας
αγωνίστηκε σε 34 κούρσες! 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι
θέσεις της Πολ. Συμεωνίδου στη συ-
νάντηση της ΚΥΠΡΟΥ:
1η στα 4Χ100μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ με επί-
δοση 48.65.
2η στα 100μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ με ατομικό
ρεκόρ 12.34 (+2.00) (Α.Ρ.).
2η στα 200μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ με επίδοση
25.28 (+1.2).
Προπονητής είναι ο Θωμάς Ιακωβά-
κης.

Επίσης καλές επιδόσεις είχε στις ρί-
ψεις η Γρηγοριάδου με 59,53μ με τη
νέα 3κιλη σφύρα και ο Αναστασάκης
66,32μ με την 5κιλη, ενώ η Αραμπα-
τζή 50,00μ με το ακόντιο των

500γραμ. Στο τριπλούν ο Γούλας
έκανε 14,77μ. και στo επί κοντώ ο

Καραλλής 4,65μ. και η Αδαμοπού-
λου 3,70μ.
Με καλές επιδόσεις η Μπέκου-Φερ-
ρες κέρδισε 100μ και 200μ,  και η
Καραγιάννη τα 100μ εμπόδια και
400μ εμπόδια. Η Παπαγιαννοπούλου
ήταν νικήτρια στα 3000μ. και τα
2000μ.

Για την Κύπρο ο Ηλία τα 800μ και τα
1500μ. ενώ ο Βασιλείου τα 400μ εμ-
πόδια όπως και τα 110μ εμπόδια. Ο
Βασιλείου όπως και η Φελλα που
κέρδισε τη σφαίρα, είχε λάβει
μέρος στα προκριματικά της Ευρώ-
πης στο Μπακού για τους Ολυμπια-
κούς Π/Κ που θα γίνουν 20-26
Αυγούστου (τα αγωνίσματα στίβου)
στο Nanjing.
Στα 200μ παίδων κέρδισε ο Κύπριος
Δημητριάδης που είχε λάβει μέρος
και στο παγκόσμιο Ε/Ν. 

Διεθνής συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου στον στίβο
3 μετάλλια κατέκτησε η Πολ. Συμεωνίδου

του Α.Ο. Βουλιαγμένης

Ολοκληρώθηκε η 5η Ναυτοπροσκοπική Regatta
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Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου

Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com

5ος στον κόσμο 

στις μονομαχίες

ο 15χρονος 

Μιχάλης Κωτσαρίνης 

Ο Μιχάλης Κωτσαρίνης, στα 15του μόλις χρόνια έδειξε  τις

πολύ μεγάλες δυνατότητές του. Ο νεαρός αθλητής του

ΑΓΣ Άμιλλα και της Michalakopoulos Team έκανε σπουδαία

εμφάνιση και κατέκτησε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρω-

τάθλημα taekwondo itf που ολοκληρώθηκε στο Τατζικιστάν,

αγωνιζόμενος στις μονομαχίες, στην κατηγορία των -45

κιλών. 

«Ήταν μια πρωτόγνωρη για μένα εμπειρία. Έμεινα ευχαρι-
στημένος από την προσπάθειά μου, αλλά θα μπορούσα ν’
ανέβω και στο βάθρο. Δεν πειράζει όμως. Ελπίζω να τα κα-
ταφέρω ακόμα καλύτερα την επόμενη διοργάνωση», δή-

λωσε ο ίδιος ο Κωτσαρίνης.    

Απόλυτα ευχαριστημένος από την απόδοσή του ήταν και ο

προπονητής του Νικήτας Μιχαλακόπουλος, που βρέθηκε

κοντά του στο Ντουσαμπέ του Τατζικιστάν, σημειώνοντας:

«Ο Μιχάλης παρά το νεαρό της ηλικίας του έδειξε ότι έχει
πολύ μεγάλες δυνατότητές του. Αγώνα – αγώνα βελτιώνε-
ται και δείχνει ότι το μέλλον του ανήκει. Άλλωστε έχει να
επιδείξει  ήδη πολλές και σημαντικές επιτυχίες σε Πανελ-
λήνια, σε Παγκόσμια και σε Διεθνή Πρωταθλήματα της ITF
και της WAKO». 

Από την Δευτέρα 11 Αυγούστου ξεκίνησε η προετημασία
των 4 κοριτσιών του Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006 , οι οποίες  πέρυσι
κατέκτησαν το Πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα κορα-
σίδων. Η προετημασία τους θα συνεχιστεί σε event  στην
Ρουμανία και θα μετάσχουν στην εκδήλοση της Ρουμα-
νικής ομοσπονδίας, που θα διεξαχθεί σε αθλητικό κέν-
τρο των εθνικών ομάδων, στην ΚΟΣΤΑΝΤΖΑ από τις 19
έως τις 31 Αυγούστου.
Την οργανωτική ευθύνη θα έχει ο προπονητής της εθνι-
κής γυναικών της Ρουμανίας  Βιορέλ Φιλιμόν. Τα 4 κορί-
τσια της Βούλας  (Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια, Πατεράκη
Στέλλα, Φίσερ Έλλη και Τέρπου Ελισάβετ) θα έχουν την
εξαιρετική ευκαιρία να προπονηθούν με διεθνείς αθλή-
τριες από τις χώρες των Βαλκανίων και ιδίως της Ρου-
μανίας που είναι η σημερινή πρωταθλήτρια Ευρώπης
στις κορασίδες.
Παράλληλα η ομάδα του ΑΡΗ 2006 διοργανώνει δωρεάν
CAMP από τις 18 έως 29 Αυγούστου  για αρχάριους και
προχωρημένους αθλητές και αθλήτιες του Δήμου 3Β.  
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.693 262 7835

Αρχισε η προετοιμασία των αθλητών και αθλητριών 
της επιτραπέζιας αντισφαίρισης  στο Δήμο Bάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης 

Εντυπωσίασε η Εθνική μας
ομάδα στο Τατζικιστάν, κατα-
λαμβάνοντας την 5η θέση στον
κόσμο ανάμεσα σε 43 ! χώρες,
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τα-
εκβοντό itf εφήβων – νεανίδων,
αφήνοντας πίσω της χώρες με
τεράστια ιστορία, όπως για πα-
ράδειγμα η Ιαπωνία. Πρωταθλή-
τρια κόσμου αναδείχθηκε η
Βόρεια Κορέα και ακολούθησαν
η Ρωσία και το Τατζικιστάν. 

Η εικόνα και οι διακρίσεις της
Εθνικής μας ομάδας, στο Παγ-

κόσμιο Πρωτάθλημα ταεκβοντό
itf εφήβων – νεανίδων, ήταν μια
ακόμα ευχάριστη και αναμενό-
μενη εμφάνιση για το ελληνικό
ταεκβοντό itf, που δικαιολογη-
μένα συγκαταλέγεται ανάμεσα
στις κορυφαίες δυνάμεις του
αθλήματος παγκοσμίως. 

«Ξεκινήσαμε αισιόδοξοι το τα-
ξίδι για το Παγκόσμιο και απʼ ότι
φάνηκε είχαμε απόλυτα δίκιο.

Δεν είναι μόνο η 5η θέση με-
ταξύ των χωρών, δεν είναι μόνο

τα 14 μετάλλια που πήραμε,
είναι η γενικότερη εικόνα της
ομάδας. Όλα τα παιδιά με την
εμφάνισή τους στο Τατζικιστάν
έδειξαν ότι το μέλλον τους ανή-
κει και ότι θα πάνε ακόμα πιο
ψηλά την χώρα μας». Λόγια του
Προέδρου της Ομοσπονδίας
Αναστάσιου Βαλασιάδη.  

Η πρώτη 10άδα της τελικής κα-
τάταξης των 43 χωρών που
πήραν μέρος στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα:  
1.  Βόρεια Κορέα 
2.  Ρωσία
3.  Τατζικιστάν
4.  Ουκρανία
5.  Ελλάδα
6.  Ιαπωνία, 7. Τσεχία, 8. Σλοβε-
νία, 9. Καζακστάν, 10. Αργεντινή

Το αντιπροσωπευτικό μας συγ-
κρότημα να θυμίσουμε ότι κα-
τέκτησε 14 συνολικά μετάλλια
(3 χρυσά, 5 αργυρά, 6 χάλκινα),
σε μια διοργάνωση που έγινε
στο Ντουσαμπέ, την πρω-
τεύουσα του Τατζικιστάν με την
συμμετοχή 600 αθλητών και
αθλητριών από 43 χώρες.

5η στον κόσμο η Ελλάδα, ανάμεσα σε 43 χώρες 
στο Παγκόσμιο ταεκβοντό itf, στο Τατζικιστάν
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Η “κάρτα Δημότη” στα 3Β έχει ξεκινή-

σει σχεδόν από την αρχή της παρού-

σας Δημοτικής Αρχής. Αρχικά για την

δωρεάν είσοδο στις οργανωμένες πλαζ

του Δήμου, και στη συνέχεια σε συνερ-

γασία με επιχειρήσεις διάφορα προνό-

μια κατά περίπτωση.

Μέχρι και το 2013 κάθε χρόνο ανανεω-

νόταν, αλλά πλέον εκδίδεται ηλεκτρο-

νικά και ισχύει επ’ αόριστον.

H κάρτα δημότη, έχει εκπτώσεις σε

πολλά καταστήματα του Δήμου 3Β, που

έχουν συμβληθεί με το Δήμο για καλύ-

τερη εξυπηρέτηση των δημοτών. 

Καταστήματα ρουχισμού, φαγητού,

κρεοπωλεία, επιχειρήσεις υγείας και

πολλά άλλα που μπορείτε να δείτε με

μία επίσκεψη στον ιστοχώρο του

δήμου.

Οι κάτοχοι της κάρτας 

εξασφαλίζουν:

― Δωρεάν είσοδο στην οργανωμένη

ακτή της Βάρκιζας.

― Δωρεάν είσοδο στην οργανωμένη

ακτή Α’ πλαζ της Βούλας.

― Ειδική έκπτωση στο εισιτήριο εισό-

δου στην οργανωμένη ακτή της

Βουλιαγμένης (πρώην ΕΟΤ).

― Έκπτωση 20% στο εισιτήριο για την

Λίμνη της Βουλιαγμένης. Η έκ-

πτωση ισχύει για όλους τους δημό-

τες, ανεξαρτήτως της Δημοτικής

Ενότητας στην οποία είναι εγγε-

γραμμένοι,

― Ειδικές τιμές για την είσοδο στην

Πλαζ του Αστέρα, για τους δημότες

που είναι εγγεγραμμένοι στη Δημο-

τική Ενότητα Βουλιαγμένης

― Δικαίωμα δωρεάν στάθμευσης σε

συγκεκριμένες θέσεις στα μισθω-

μένα parking της Δ.Ε. Βουλιαγμέ-

νης, για τους δημότες που είναι

εγγεγραμμένοι στη Δημοτική Ενό-

τητα Βουλιαγμένης

― Εκπτώσεις και προνόμια σε μια

σειρά από επιχειρήσεις που δρα-

στηριοποιούνται στα όρια του

Δήμου. 
Αναλυτικά τα προνόμια στο :

http://www.vvv.gov.gr/index.php/item/1232

1. Ποιοι δικαιούνται τη Κάρτα Δημότη

Δικαίωμα απόκτησης της συγκεκριμέ-

νης κάρτας έχουν όλοι οι δημότες.

Αυτό σημαίνει ότι για να είναι κάποιος

δικαιούχος, θα πρέπει να είναι εγγε-

γραμμένος στα μητρώα του Δήμου και

όχι απλώς κάτοικος.

2. Ποια είναι η διαδικασία απόκτησης

της Κάρτας Δημότη

Οι δημότες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να

εκδώσουν την κάρτα, θα πρέπει να

προσκομίζουν:

― απλό αντίγραφο της Αστυνομικής

τους ταυτότητας

― μια (1) έγχρωμη φωτογραφία ταυτό-

τητας

― αίτηση, που θα συμπληρώνεται κατά

την υποβολή  των δικαιολογητικών.

3. Πού και ποιες ώρες γίνεται η υπο-

βολή των δικαιολογητικών

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γί-

νεται καθημερινά και ώρες 9:00 –

14:00 στα γραφεία που βρίσκονται ει-

δικά για το σκοπό αυτό, στο ισόγειο

του Δημαρχείου, Κ. Καραμανλή 18,

Βούλα. Η Κάρτα Δημότη θα εκδίδεται

και θα παραδίδεται άμεσα στο δι-

καιούχο. 

Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώνουν

την αντίστοιχη αίτηση, την οποία θα

παραλαμβάνουν κατά τη προσκόμιση

των δικαιολογητικών για την έκδοση

της κάρτας.  

Περισσότερες πληροφορίες, στο 213

2020045 με την Γεωργία Κουτρή.

Σημαντικά Προνόμια για τους κατόχους 
της Κάρτας Δημότη στα 3Β

Νέα προνόμια και παροχές στον τομέα της υγείας

για τους κατόχους της Κάρτας Δημότη εξασφαλί-

στηκαν, μετά τη συνεργασία που ξεκινά ο Δήμος 3B

με τη Γενική Κλινική Αθηναϊκή Mediclinic.

Με βάση τη συνεργασία αυτή, οι κάτοχοι της Κάρτας

Δημότη καθώς και οι Α΄ βαθμού συγγενείς τους

έχουν ειδικές προνομιακές τιμές και εκπτώσεις με

στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση τους και

την παροχή ολοκληρωμένων ιατρικών υπηρεσιών

και φροντίδας στην Κλινική.

Ο Δήμαρχος Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης Σ.

Πανάς ευχαρίστησε  τη Διοίκηση του Αθηναϊκής

Mediclinic για την απόφασή της να συνεργαστεί με

το Δήμο, σημειώνοντας ότι «για εμάς αποτελεί προ-
τεραιότητα η εξασφάλιση συνεργασιών μέσω της
Κάρτας Δημότη που θα προσφέρουν σημαντικά κοι-
νωνικά οφέλη στους δημότες μας. Η διασφάλιση της
δυνατότητας πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας με ση

μαντικές οικονομικές μειώσεις, αποδεικνύει έμπρα-
κτα την πεποίθηση μας ότι η Δημοτική Αρχή μπορεί
και πρέπει να αναλαμβάνει δράσεις που βελτιώνουν
την ποιότητα ζωής των δημοτών μας ειδικά σε αυτή
τη δύσκολη εποχή που διανύουμε. 

Παράλληλα φυσικά, η συμμετοχή και των επιχειρή-
σεων στο πρόγραμμα του Δήμου «Κάρτα του Δημότη
είναι ιδιαίτερα επωφελής και για τις ίδιες καθώς μέσω
αυτού έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται σε ένα
ιδιαίτερο και πολυπληθές κοινό, όπως είναι οι κάτοχοι
της Κάρτας Δημότη».

Για τους όρους και τα προνόμια συνεργασίας με την

Αθηναϊκή Mediclinic, όσο και για τις υπόλοιπες προ-

σφορές από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με το

πρόγραμμα της ΚΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΤΗ, οι οποίες θα ανα-

νεώνονται και θα εμπλουτίζονται διαρκώς, οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται, 24 ώρες το

24ωρο, μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου 
Περισσότερα:

http://www.vvv.gov.gr/index.php/item/1232

Συνεργασία Αθηναϊκής Mediclinic

Γενικής Κλινικής

Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά ο διευθύνων σύμβουλος
της Αθηναϊκής Ευάγγελος Θωμόπουλος, η ασφαλιστική σύμβουλος της
Interamerican Βαρβάρα Βιτάλη-Τσελαλίδου και ο δήμαρχος Σπύρος
Πανάς.


