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Ακρως αποκαλυπτικές τού ποιόντος, των μεθόδων

και των στόχων των “εταίρων” μας - ως εκτελεστι-

κών οργάνων των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων,

της γερμανοκρατούμενης Ευρωπαϊκής “Ενωσης” -

είναι οι επιστολές του τ. προέδρου της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Ζαν Κλ. Τρισέ, προς τον

Αντιπρόεδρο και Υπ. Οικονομικών της Ιρλανδίας,

Λένιχαν, πριν τέσσερα χρόνια,

όταν ήδη είχε αρχίσει η επιχείρηση,

“Οικονομική Κατάκτηση της Ευρώ-

πης” και επικυριαρχία της, από τις

“αγορές”, με βραχίονα κατά κύριο

λόγο τη Γερμανία και ενεργούμενα

την Καγκελάριο Μέρκελ και τον Υπ.

Οικονομικών Σόιμπλε. (Τις επιστολές

αποκάλυψαν οι Financial Times).

Απατηλή, “γλυκιά” και επαινετική, αλλά και κυνικά

ξεκάθαρη η πρώτη επιστολή (15/10/2010) του κεν-

τρικού τραπεζίτη προς τον Υπουργό Οικονομικών

και Αντιπρόεδρο της Ιρλανδίας, τότε, Λένιχαν: 

«Η ΕΚΤ εκτιμά τα μέγιστα την πρόσφατη δέσμευση
της ιρλανδικής κυβέρνησης να διαμορφώσει μια πο-

Συνέχεια στη σελ. 2

Οι AΡΠΑΓΕΣ

“εταίροι” μας
Οι επιστολές Τρισέ μιλούν:

Θετικός απολογισμός

του ΣΝΟ Σελ. 13

του Κώστα
Βενετσάνου

Οι εύθικτοι βουλευτές. Η στάση τους θα δείξει

το ήθος και την αξιακή τους κρίση!

EXEI ΔΙΚΙΟ Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Σκληρή 

κριτική από

Δημοσθένη

Δόγκα.

Ψηφίστηκε

κατά 

πλειοψηφία.

Σελίδα 7  

Σελίδα 3

ΒΑΡΗ, ΒΟΥΛΑ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Συμφώνησαν στον προϋπολογισμό, πλειοψηφία

και μείζονα αντιπολίτευση
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Συνέχεια από τη σελ. 1

λυετή στρατηγική οικονομικής και δημοσιονομικής
προσαρμογής σε στενή συνεργασία με την Κομισιόν,
που βρίσκεται σε σύνδεση με την ΕΚΤ»,. [...] «Η εκτί-
μηση του Δ.Σ. της καταλληλότητας της έκθεσής της
(ΕΚΤ) στις  ιρλανδικές τράπεζες εξαρτάται πάρα
πολύ από την πρόοδο στην προσαρμογή της οικονο-
μικής πολιτικής».
Οι “έπαινοι” και η “γλυκύτητα” σας θυμίζουν μήπως τί-

ποτε ανάλογους “επαίνους” προς τις ελληνικές κυ-

βερνήσεις; Στη συνέχεια, βέβαια, ο Τρισέ

προειδοποιεί κυνικά: «Επιθυμώ να τονίσω εκ νέου ότι
δεν πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη ως μακροπρόθε-
σμη λύση η παρούσα μεγάλη παροχή ρευστότητας
από το ευρωσύστημα και την κεντρική τράπεζα της
Ιρλανδίας σε ιδρύματα όπως η Anglo Irish Bank. Το
Δ.Σ. της ΕΚΤ δεν μπορεί να δεσμευτεί ότι θα διατη-
ρήσει το μέγεθος της χρηματοδότησής του σε αυτά
τα ιδρύματα σε μόνιμη βάση». Να εξηγούμαστε! ...Α!

«Θεμελιώδες στοιχείο» καταλήγει η προειδοποιητική

απειλή του Τρισέ, στις αποφάσεις της ΕΚΤ, για την

παροχή ρευστότητας: «θα είναι η εκτίμησή της για
την πρόοδο στην εφαρμογή της τετραετούς οικονο-
μικής στρατηγικής, που η ιρλανδική κυβέρνηση προ-
τίθεται να ανακοινώσει».
Κυνικό τελεσίγραφο παράδοσης του κράτους: 

«Εχοντας εκ των ένδον εικόνα πόσο εξευτελισμένη
ήταν ήδη η Ελλάδα, την οποία είχε συνειδητά και
προσχεδιασμένα υπαγάγει στο επαίσχυντο Μνημόνιο
ο “προθυμότατος” Γιώργος Παπανδρέου, οι Ιρλανδοί
ήταν πρόθυμοι να κάνουν επώδυνες μεταρρυθμίσεις
αντιλαϊκού χαρακτήρα, αλλά ήθελαν ταυτόχρονα να
διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους. Αντιδρούσαν να
υπαχθούν σε καθεστώς Μνημονίου και προσπαθού-
σαν, αντιστεκόμενοι σθεναρά, να το αποφύγουν.
Εκαναν ό,τι μπορούσαν, οι Γερμανοί όμως δεν είχαν
καμιά πρόθεση να τους αφήσουν να ξεφύγουν τώρα
που η χώρα είχε πιαστεί γερά στην ευρω-παγίδα
λόγω των αισχρών τραπεζικών παιχνιδιών των ιδιο-
κτητών των ιρλανδικών ιδιωτικών τραπεζών», λέει

στο θαυμάσιο άρθρο του ο Γιώργος Δελαστίκ1.

Με τις εντολές του Βερολίνου καταφανώς, ο πρό-

εδρος της ΕΚΤ, Ζαν Κλοντ Τρισέ, στις 19 Νοεμβρίου

2010 στέλνει τη δεύτερη επιστολή του, στην οποία με

ωμό πλέον τρόπο υπαγορεύει τους όρους του για την

παράδοση του ιρλανδικού κράτους στην τρόικα, δη-

λαδή στο Αμερικανο-Γερμανικό Τραπεζικό Κεφάλαιο,

δηλαδή στις λεγόμενες “αγορές” που κόπτονται με-

ρικοί - μερικοί πότε θα τα καταφέρουμε να πέσουμε

στην αγκαλιά τους... Θαυμάστε ύφος!

«Είναι η θέση του Δ.Σ. της ΕΚΤ ότι μόνο αν λάβουμε
γραπτή δέσμευση της ιρλανδικής κυβέρνησης προς
το ευρωσύστημα επί των τεσσάρων ακολούθων ση-
μείων μπορούμε να δώσουμε την άδεια περαιτέρω
παροχής ρευστότητας βοήθειας έκτακτης ανάγκης
(ELA)  σε ιρλανδικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: 
»1. Η ιρλανδική κυβέρνηση θα στείλει αίτημα χρημα-
τοοικονομικής υποστήριξης στο Eurogroup.
»2. Το αίτημα θα συμπεριλαμβάνει τη δέσμευση ανάλη-

ψης αποφασιστικών δράσεων στους τομείς της δημο-
σιονομικής σταθεροποίησης, δομικών μεταρρυθμίσεων
και αναδόμησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, σε συμ-
φωνία με την Κομισιόν, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ.
»3. Το σχέδιο ανασυγκρότησης του ιρλανδικού χρη-
ματοπιστωτικού τομέα θα συμπεριλάβει την παροχή
των αναγκαίων κεφαλαίων σε εκείνες τις ιρλανδικές
τράπεζες που τα χρειάζονται και θα χρηματοδοτη-
θούν από τα χρηματικά ποσά που θα παρασχεθούν
προς την ιρλανδική κυβέρνηση σε ευρωπαϊκό και δει-
θνές επίπεδο, καθώς και από οικονομικά μέσα που
είναι ήδη διαθέσιμα στην ιρλανδική κυβέρνηση, συμ-
περιλαμβανομένων των υπαρχόντων αποθεμάτων
μετρητών της ιρλανδικής κυβέρνησης.
»4. Την αποπληρωμή των χρημάτων που θα παρα-

σχεθούν με τη μορφή της βοήθειας ρευστότητας

έκτακτης ανάγκης (ELA) θα εγγυηθεί πλήρως η ιρ-

λανδική κυβέρνηση, η οποία θε εξασφαλίσει την

πληρωμή άμεσης αποζημίωσης στην κεντρική τρά-

πεζα της Ιρλανδίας στην περίπτωση χαμένων πλη-

ρωμών εκ μέρους των ιδρυμάτων που την έλαβαν».

Η “Δημοκρατία” της Ε.Ε.

Δεν νομίζω να χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Το κεί-

μενο είναι σαφέστατο. Φαντάζομαι ότι αναλόγου πε-

ριεχομένου θα είναι αντίστοιχες επιστολές προς τις

ελληνικές κατοχικές κυβερνήσεις που ανέλαβαν να

μας σώσουν(!), αν όχι και ιταμότερες. (Αν τις δούμε

ποτέ). 

Αναλόγου περιεχομένου επιστολές έστειλε ο Ζαν

Κλοντ Τρισέ, τον Αύγουστο του 2011 στον Ιταλό

Πρωθυπουργό Συλβ. Μπερλουσκόνι, στον Ισπανό

ομόλογό του Χ.Λ. Θαπατέρο, αλλά και στην Κύπρο,

τον Μάρτη του 2013, ο Ασμουσεν - υπό τον τ. Δ/ντη

της ΕΚΤ Ντράγκι - στον Ν. Αναστασιάδη.

Ιδού λοιπόν, η τακτική της οικονομικής κατοχής και

αρπαγής της χώρας. Αφού η χώρα πιαστεί στο δό-

κανο της δανειακής εξάρτησης και διογκωθεί το

χρέος της, με ...αίτησή της, ζητά να υπαχθεί σε κα-

θεστώς άγριας λιτότητας υπό τους όρους και τους

ελέγχους που θέτουν οι “αγορές” μέσω της τρόικας:

ΔΝΤ - ΕΚΤ-ΚΟΜΙΣΙΟΝ. Να σημειωθεί ότι κανένας απ’

αυτούς τους φορείς δεν είναι εκλεγμένος δημοκρα-

τικά ή μη, αλλά διορισμένος. Αυτή είναι η “Δημο-

κρατία” της Ε.Ε. Τα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα,

δηλαδή η Βουλές και οι κυβερνήσεις υπάρχουν απλά

για να δίνουν δημοκρατική επίφαση στην εκτέλεση

των εντολών των επικυρίαρχων “αγορών” και των ορ-

γάνων τους.

Αυτή την Ευρώπη ή αυτούς τους όρους πρέπει κά-

ποιος με τσαγανό και σύνεση να τα αλλάξει.

“Η Ελλάδα στους Ελληνες”

Η Ευρώπή δημοκρατική!

――――――
1. ΕΠΙΚΑΙΡΑ, τεύχος 264/2014, σελ. 18,19. “Υποτελή στην ΕΚΤ τα

κράτη του ευρώ”.

Χριστουγεννιάτικα Bazaar Σελ. 4-5

“Oι παραλίες στους Δήμους”

διημερίδα στα 3Β Σελ. 6

Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος:

Λένιγκραντ και Μόσχα γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Αρχιτεκτονική ΣΧΕΔΙΑΣΗ, Αρμοδιότητες

Μηχανικών Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης Σελ. 8

Μούρες και μουτσούνες Γρηγόρης

Ρώντας Σελ. 9

Καρφί: “Πρόεδρος η Μαρί Λεπέν στη

Γαλλία” Σελ. 9

Greek Tourism Expo Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Eπούλωση λακκουβών στο Δήμο

Παλλήνης Σελ. 12 

Πάρε μέρος στο διαγωνισμό του

Πρωτέα Βούλας Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

AΡΠΑΓΕΣ οι “εταίροι” μας

Το Δ.Σ., 3Β συνεδριάζει

To Δημοτικό Συμβούλιο, καλεί στην 36η/2014 Δημόσια -

Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης, την 1η Δε-

κεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και

λήψη απόφασης σε 43 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Μεταξύ αυτών και καθορισμός τελών.
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Τόνισε χαρακτηριστικά:

Το πρώτο θέμα της σημερι-
νής μας συνεδρίασης είναι
ένα θέμα που κανονικά θα
έπρεπε να θεωρείται δεδο-
μένο εδώ και πάρα πολλές
δεκαετίες. Πρόκειται για
την αυτοτέλεια των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. Τη διοικητική και
οικονομική αυτοτέλεια την
οποία ρητά εγγυάται το
Σύνταγμά μας, στο άρθρο
102.
Και αυτή ακριβώς η αυτοτέ-
λεια σήμερα επιχειρείται να
καταστρατηγηθεί, άμεσα,
γιατί βρίσκεται στο στόχα-
στρο της κυβέρνησης.
Το υπουργείο Εσωτερικών
καλεί, και μάλιστα μέσα σε
προθεσμία – εξπρές, 15
ημερών, να προχωρήσουν οι
Περιφέρειες στην «επανα-
ξιολόγηση» των δομών
τους, με «γνώμονα τον
εξορθολογισμό στη διάρ-
θρωση των οργανωτικών
τους δομών, τη μέγιστη
αξιοποίηση του υπηρετούν-
τος προσωπικού και τη βέλ-
τιστη διαχείριση των πόρων.

Στον ΕΔΣΝΑ ξεκινά σήμερα
μια νέα εποχή, μια νέα πε-
ρίοδος για τη διαχείριση
των απορριμμάτων. Μια δια-
χείριση που πλέον οφείλει
να γίνει οικονομικά και οι-
κολογικά δίκαιη και βιώ-
σιμη, με διασφάλιση του
δημόσιου χαρακτήρα, χωρίς

να επιβαρύνει τους πολίτες
και το περιβάλλον. Αυτό
είναι που ζητούν επιτακτικά
οι πολίτες. Αυτό είναι που
ζητά επιτακτικά η κοινωνία. 

Η Ρένα Δούρου, κάλεσε σε

συστράτευση όλους τους

εκπροσώπους πρώτου και

δεύτερου βαθμού αυτοδιοί-

κησης και επεσήμανε τον

καθοριστικό ρόλο που μπο-

ρεί και οφείλει να παίξει ο

ΕΔΣΝΑ, αναφέρθηκε στον

μητροπολιτικό χαρακτήρα

της Αττικής, στην οποία «το
ζήτημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων, δεν περιορί-
ζεται αλλά υπερβαίνει τα
όρια των δήμων», καθώς και

στο γεγονός ότι «δράσεις
πρώτες στην ιεραρχία,
όπως της πρόληψης, της
ανάκτησης, της ανακύκλω-
σης, της κομποστοποίησης,
των προδιαλεγμένων οργα-
νικών, είναι πρωτίστως  το-
πικές δράσεις».

Στη συνέχεια η Ρ. Δούρου,

αναφερόμενη στην επι-

στολή της προς τους Δη-

μάρχους και τα Δημοτικά

Συμβούλια σχετικά με την

ανάγκη αλλαγής της φιλο-

σοφίας της διαχείρισης των

απορριμμάτων, με «έμφαση
στο σεβασμό του ευρωπαϊ-

κού και πλέον εθνικού δι-
καίου. Με έμφαση δηλαδή
στην πρόληψη, στη διαλογή
στην πηγή, στην κομποστο-
ποίηση», επανέλαβε την

πάγια θέση – προεκλογική

δέσμευση – της Δύναμης

Ζωής «για την ανατροπή
του σχεδίου των ΣΔΙΤ για
τις 4 Μονάδες Επεξεργα-
σίας  σύμμεικτων απορριμ-
μάτων και την ανάγκη
άμεσης ενεργοποίησης των
Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης στην κατάρτιση
τοπικών σχεδίων διαχείρι-
σης».

Παράλληλα, η Περιφερειάρ-

χης Αττικής, αναφερόμενη

την κινδυνολογία, «ότι θα
γίνει η Αττική, Νάπολη, ότι
θα γεμίσουν οι δρόμοι με
σκουπίδια, ότι θα χάσουμε
χρόνια σχεδιασμού, ή το τε-
λευταίο εφεύρημα, μήπως η
νέα περιφερειακή αρχή
στείλει τα απορρίμματα
στην… Κίνα», τόνισε ότι

πρόκειται για «ερωτήματα
αβάσιμα που αποσκοπούν
σε ένα πράγμα: στο να μην
αλλάξει τίποτε. Για να δι-
αιωνίζεται το αποτυχημένο
status quo διαχείρισης  σύμ-
μεικτων απορριμμάτων με
τελικό αποδέκτη τη Φυλή».
Και έθεσε σειρά ερωτημά-

των σχετικά με τις ενέρ-

γειες της απελθούσας διοί-

κησης του ΕΔΣΝΑ

αναφορικά με την εξασφά-

λιση χώρου τελικής διάθε-

σης αποβλήτων, με την

αναθεώρηση του σχεδια-

σμού της διαχείρισης απορ-

ριμμάτων, την προσαρμογή

στην ευρωπαϊκή νομοθε-

σία, στη επικοινωνία της

ανάγκης να πάψει να υφί-

σταται ο εφιάλτης της

Φυλής.

Τέλος, η Ρ. Δούρου έκανε

ειδική αναφορά στο σημαν-

τικό έργο που καλείται να

επιτελέσει ο ΕΔΣΝΑ, επιση-

μαίνοντας ότι «θα το φέρει
σε πέρας λειτουργώντας με
διαφάνεια και με αναβάθ-
μιση του ανθρώπινου δυνα-
μικού και των υπηρεσιών
του», χωρίς τη «μέχρι σή-
μερα απαξίωση δυναμικού
και υπηρεσιών που μπορεί
να οδηγήσει το Σύνδεσμο
σε εκφυλισμό και μηχανι-
σμό ανάθεσης εργολαβιών
και διανομής αντισταθμιστι-
κών που θα θέσει υπό αμφι-
βολία το δημόσιο
χαρακτήρα της διαχείρισης
απορριμμάτων». 

Ρένα Δούρου: «Αρχίζει σήμερα μια νέα περίοδος

για τη διαχείριση των απορριμμάτων»
Η διαχείριση των απορριμμάτων συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-

κής, την περασμένη Τρίτη 25/11, με την Περιφερειάρχη να τονίζει ότι αρχίζει μία

νέα εποχή.

Ελπίζουμε να δούμε μία άλλη αντίληψη για το θέμα της διαχείρισης των απορ-

ριμμάτων, όπως άλλωστε επεσήμανε στην ομιλία της η Περιφερειάρχης Ρένα

Δούρου.

ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ  Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Οι εύθικτοι βουλευτές. Η στάση τους 

θα δείξει το ήθος και την αξιακή τους κρίση

Παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε, ως

γνωστόν, η καταγγελία της βουλευτού των ΑΝ.ΕΛ. Σταυρούλας

Ξουλίδου, για απόπειρα χρηματισμού της (με 2-3 εκατομμύρια

ευρώ), με σκοπό να ψηφίσει ‘’ναι’’ κατά την εκλογή Προέδρου της

Δημοκρατίας. (τύπος και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, της 27/11 κ.ε.). Ξε-

σηκώθηκε σύσσωμοι η Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ, κάποιοι ‘’ανεξάρτητοι’’, τα

όποια “ελεύθερα’’ και εύθικτα πνεύματα και... διέρρηξαν τα ιμάτιά

τους! “Τι πράγματα είναι αυτά”;  “Γίνονται τέτοια πράγματα”;,

“Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει”, “εκτίθεται το πολιτικό σύ-

στημα”!  Τς, τς, τς. Τρομερά πράγματα. Ανήκουστα· κακοήθειες.

Για “παραμύθια της χαλιμάς”, μιλάει ο φερόμενος ως φυσικός αυ-

τουργός της απόπειρας χρηματισμού, και ο σοφός λέει, πως δεν

υπάρχει “καπνός χωρίς φωτιά”.

Η βουλευτής όμως, ζήτησε να γίνει άρση του τηλεφωνικού της

απορρήτου· έχει στοιχεία, λέει και το επιβεβαιώνει και ο Πάνος

Καμμένος, που τον έχει “μαδήσει”!

‘Οταν διαφωνείς στο έλασσον, δεν παραβλέπεις το κυριο και μεί-

ζον, για ν ‘αλλάξεις ‘’παράγκα’’, όπως έκαναν  μερικοί που γύρι-

σαν στη Ν.Δ. και κάποιοι που το επιδιώκουν, χάριν βεβαίως, της

πατρίδος(!) και της “παράταξης’’! και όλως συμπτωματικώς, και

του... ευατού τους. Ηταν ένας φόβος, μια υποψία που την είχα εκ-

φράσει στον ίδιο τον Πάνο Καμμένο προ των εκλογών του ‘12.

Παράδειγμα ο Κων. Μαρκόπουλος, παλιός Νεοδημοκράτης, πήγε

με τον Σαμαρά το 1993, απ’ όπου την κοπάνησε το 1999, οσφραι-

νόμενος ότι “το καράβι βουλιάζει” κι επανεντάχθηκε στη Ν.Δ.

To “έργο” ξαναπαίχτηκε το 2012, που διαγράφηκε από τη Ν.Δ. μαζί

με άλλους 21, που καταψήφισαν τον εφαρμοστικό νόμο του 2ου

μνημονίου. Αντιμνημονιακός λοιπόν και ως αντιμνημονιακός εν-

τάχθηκε στους ΑΝ.ΕΛ., όπου και εξελέγη βουλευτής το ‘12 ως αν-

τιμνημονιακός, τώρα, μετά την ανακυβίστηση, ξανάγινε

μνημονιακός. Πότε ακολουθούσε “το συμφέρον του έθνους”, της

πατρίδας, της χώρας, του λαού - πέσ’ τε το όπως θέλετε (αν και

είναι διαφορετικές έννοιες - παράδειγμα έφερα, γιατί μου φαινό-

ταν για σοβαρός άνθρωπος.

Δυστυχώς, στην οποιαδήποτε αλλαγή πλεύσης και ανάκρουσης

πρύμνας, τις περισσότερες φορές, υπάρχει ιδιοτέλεια και όχι

“υψηλοί στόχοι” και το κοινό συμφέρον. 

Υπάρχει βαθύτατη πολιτική διάβρωση και σήψη! Αυτό είναι

άκρως ανησυχητικό και η εξαγορά δεν γίνεται πάντα με χρηματι-

σμό. Υπάρχει η ιδιοτελής πολιτική επιδίωξη, οι προσωπικές φιλο-

δοξίες και το τίμημα δεν είναι πάντα χρηματικό. Διαφέρει δε και

κατά το μέγεθος και κατά το είδος του τιμήματος. “Παραστατικά

στοιχεία” ουδέποτε εκδίδονται, οι δε διαπραμγματεύσεις και δο-

σοληψίες ουδέποτε γίνονται δημοσίως και επ’ ακροατηρίω!

Δύσκολα λοιπόν η δικαιοσύνη, και σπανίως βρίσκει αποδεικτικά

στοιχεία. Πάρα πολλά πράγματα αποδεικνύονται εκ του αποτελέ-

σματος, της διαδρομής και της συλλογιστικής (κοίτα άρθρο Κ.Β.

στην ΕΒΔΟΜΗ της 18/10/14 φ. 854 “ούτε εκβιάζονται - ούτε εξα-

γοράζονται”.                                                  Κώστας Βενετσάνος
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''ΛΙΛΙΘ από

γράμμα σε

γράμμα''

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη

Κορωπίου και ο “Σφητ-

τός” σε συνεργασία με

το βιβλιοπωλείο

“Πρόφη”, θα παρουσιά-

σουν του βιβλίο της

Eλένης Γκίκα με τίτλο

“Λίλιθ από γράμμα σε
γράμμα”. την Κυριακή 30

Νοεμβρίου στις 6.30μμ.

Η εκδήλωση θα γίνει

στην  Δημοτική Βιβλιο-

θήκη Κορωπίου (πεζό-

δρομος Παπασιδέρη 13).

"Πρώτη Υλη"

  Η Κινηματογραφική Λέσχη

Παλλήνης καλεί την Τε-

τάρτη 3 Δεκεμβρίου και

ώρα 21:00 στην προβολή

της ταινίας “Πρώτη Ύλη”,
Ελληνικό ντοκιμαντέρ του

2011 που διαρκεί 78 λεπτά.

Αλβανοί, Ινδοί, Τούρκοι,
Έλληνες… Οι άνθρωποι
που γυρίζουν καθημερινά
την Αθήνα και μαζεύουν πε-
ταμένα παλιοσίδερα, τα
οποία δίνουν για ανακύ-
κλωση. Τα όνειρα μεγάλων
χαλυβουργιών για σχεδόν
τζάμπα άχρηστα μέταλλα,

οι περιβαλλοντικές υποχρε-
ώσεις της Ελλάδας και το
δυτικό όνειρο μιας στρα-
τιάς παράνομων μετανα-
στών συναντιούνται σε μια
σειρά παραγκουπόλεις, στη
σκιά του Παρθενώνα. Το
ντοκιμαντέρ καταγράφει
την πορεία πίσω από αυ-
τούς τους τροφοσυλλέκτες
μιας σύγχρονης Ευρώπης.

Τα γυρίσματα ακολουθούν

τον Πλούμπι, τον Σακόλ και

τον 12χρονο Γκόγκο. Μέρα

και νύχτα. Στα σκουπίδια

της πόλης, στις μάντρες

που παραδίδουν, στις πα-

ράγκες που ζουν...

Βραβείο Καλύτερου Ντοκι-

μαντέρ της Ελληνικής Ακα-

δημίας Κινηματογράφου

(Είσοδος ελεύθερη)

Οινοποιείο Πέτρου - Λ. Μα-

ραθώνος 117, Παλλήνη

"Αναπηρία και οικογένεια:
Προβλήματα και 

τρόποι αντιμετώπισης"

Tην Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 6.30 μ.μ. ο Σύλλογος

ΑμεΑ  "Αγάπη και Ελπίδα”  οργανώνει εκδήλωση με τίτλο:

"Αναπηρία και οικογένεια: Προβλήματα και τρόποι αντι-
μετώπισης", για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπη-

ρία.

Η εκδήλωση γίνεται στο Δημαρχείο Κρωπίας (Βασ.

Κων/νου) στο Κορωπί.

΄Οχι Δάκρυα για τη Γάζα

το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014, ώρα 17:30 

Το ΔΣ του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

διοργανώνει εκδήλωση για την Παλαιστίνη, για το δι-

καίωμα του Παλαιστινιακού λαού να ζει ελεύθερος στην

πατρίδα του, με προβολή της Ταινίας «το αλάτι αυτής της

Θάλασσας», Ποίηση και Μουσική.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της έκθεσης

«Αντίσταση Τώρα»,  έκθεσης 176 σύγχρονων εικαστικών

καλλιτεχνών- μελών του ΕΕΤΕ, στη Δημοτική Πινακοθήκη

της Αθήνας, Κτίριο Α΄, (Μυλλέρου και Γερμανικού),

( μετρό Μεταξουργείο).

Θεατρικά μονόπρακτα

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος “Αριστοτέλης” για την χρονιά

2014-2015 είναι ανοιχτός και θα φιλοξενεί περιοδικές πο-

λιτιστικές εκδηλώσεις. 

Συγκεκριμένα, στις 30 Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα

8 μ.μ. θα παρουσιάσει τη θεατρική παράσταση "Ενοχικό Δί-
καιο" από το Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων “Σφηττός” του

Δήμου Κορωπίου. Η παράσταση περιλαμβάνει τα εξής θε-

ατρικά μονόπρακτα:

“Η Αδέσμευτη”, του Τέννεσι Ουίλλιαμς, “Η Εβραία”, του

Μπέρτολτ Μπρέχτ, “Αρκούδα”, του Άντον Τσέχωφ

Σκηνοθεσία / Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Μαρία Παπαχρήστου

Παίζουν: Παναγιώτης Άριστος, Θεοδώρα Μουζακιάρη,

Πόλυ Παπαδοπούλου, Πέρση Πυρνοκόκη, Θεανώ Ψυλλάκη

Η παράσταση ερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις και όλα όσα
“εμπορευόμαστε” για να επιβιώσουμε: υλικά αγαθά, συναι-
σθήματα, όνειρα και ιδανικά. Μέσα από τα μονόπρακτα
σκιαγραφούνται οι ενοχές των ηρώων και αποτυπώνονται
οι αγοραπωλησίες των ανθρωπίνων σχέσεων, τα συναι-
σθηματικά δάνεια, το δικαίωμα στην ατομική αξιοπρέπεια
και η λύτρωση μέσα από την δύναμη του έρωτα.
Επιμορφωτικός Σύλλογος "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"

Πινδάρου 4, Κορωπί, Τηλ.: 211-2141871

Εκθεση Κόμικς
Δεκαεννέα Έλληνες και μία Βραζιλιάνα, δημιουργοί κό-

μικς και φίλοι των εκδόσεων του c, comicon-shop, θα συμ-

μετάσχουν στην έκθεση κόμικς που θα γίνει από τις 5

Δεκεμβρίου 2014,  μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2015, στο

φιλόξενο Έναστρον Βιβλιοκαφέ.

Τα εγκαίνια της έκθεσης που είναι αφιερωμένα στη μνήμη του

Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου θα γίνουν το Σάββατο 6 Δεκεμ-

βρίου 2014, με παρουσιάσεις νέων εκδόσεων, υπογραφές από

τους δημιουργούς, διαγωνισμούς και κληρώσεις δώρων και, το

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015, η έκθεση θα κλείσει με παρου-

σιάσεις άλλων νέων εκδόσεων, υπογραφές από τους δημιουρ-

γούς και ένα διαδραστικό κομιξo-παιχνίδι με κληρώσεις δώρων.

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι
στο Μαρκόπουλο

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» του Δήμου Μαρκοπούλου,

διοργανώνει  το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι, που θα

πραγματοποιηθεί 1-7 Δεκεμβρίου 2014, στο ΚΑΠΗ

Μαρκοπούλου, με χειροποίητα αντικείμενα, φτιαγμένα

με μεράκι, από την ομάδα χειροτεχνίας του τμήματος

ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου του  «Βραυρώνιος».

Στο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι θα βρείτε Χριστουγεν-

νιάτικα στεφάνια, διακοσμητικά κεριά, σαπούνια γλυ-

κερίνης, σπιτικές μαρμελάδες και άλλα. 
Ωράριο λειτουργίας Παζαριού (1-7 Δεκεμβρίου)

-Δευτέρα και Τετάρτη 9:00-13:30 & 17:00-19:30

-Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 9:00-13:30

-Σάββατο 10:00-13:30 & 17:00-19:00

-Κυριακή 10:00-13:30

Μέρος των εσόδων, θα διατεθεί για την ενίσχυση του Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μαρκοπούλου.

Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού, στο παλιό αεροδρόμιο

"Η ζωή είναι παιχνίδι"

To Σάββατο 29 Νοεμβρίου, 18.00 στον χώρο του Νοτίου,

παρουσιάζουν την συγγραφέα Δάφνη - Βάγια Βακάλη και

το βιβλίο της "Η ζωή είναι παιχνίδι" από τις εκδόσεις Ιωλ-

κός.

"Δεν υπάρχουν καλά ή κακά, λέει η Δάφνη, όλα στο τέλος λει-

τουργούν υπέρ της εξέλιξής μας, αρκεί να είμαστε αρκετά

σοφοί ώστε να αποκομίσουμε τα αποτελέσματα και τις αλλα-

γές που αναπόφευκτα θα συμβούν μέσα κι έξω από εμάς". 
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“Σμύρνη μου αγαπημένη”

Το ταξιδιωτικό γραφείο Κουλουριώτη, στο Κορωπί,

οργανώνει μετάβαση για την παράσταση “Σμύρνη
μου αγαπημένη”, στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτι-

σμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254, Ταύ-

ρος), το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου.

Nτενίση, Χαλκιάς, Βουτσάς

Θα γίνει μετάβαση με πούλμαν και το κόστος ανέρ-

χεται στα 22 ευρώ (εισιτήριο και μεταφορά).

Πληροφορίες 210 6623.018

EΚΔΡΟΜΗ ΜΥΚΗΝΕΣ
Ξενάγηση, προαιρετική πεζοπορία, περιήγηση

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Eκδρομή οργανώνει η “Εναλλακτική Δράση” για την

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Από την εποχή της πρώτης

χρήσης του  χαλκού στον  χώρο του Αιγαίου, περί-

που από το 2500π.Χ ο λόφος των Μυκηνών γράφει

τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Μια ιστορία που κο-

ρυφώνεται στην τελευταία περίοδο του χαλκού,

από το 1600 – 1100π.Χ.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ 

8  πμ  Αναχώρηση από Βούλα - (παραλιακή-Συγγρού-Σύν-

ταγμα-Ομόνοια)

8:30 πμ  Επιβίβαση στην Ομόνοια.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής                                         

Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) -

6982209948 ή στο email : ena.drasi@gmail.com.

«FURY»

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου "Άρ-

τεμις",   παρουσιάζει τη δραματική πολεμική περι-

πέτεια «FURY», από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, έως

και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014.

Προβολές: 6.30 μ.μ. και 9.00 μ.μ.
Σκηνοθεσία - σενάριο: David Ayer

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman

Απρίλιος, 1945. Οι Σύμμαχοι σχεδιάζουν την τελευταία αντεπί-
θεση στην Ευρώπη. Ο σκληροτράχηλος λοχίας Wardaddy (Brad
Pitt), ηγείται μιας εξαιρετικά επικίνδυνης αποστολής σε εχθρικό
έδαφος, έχοντας στη διάθεσή του μόνο ένα τανκ και ένα τετρα-
μελές πλήρωμα.
Μπορεί η ολιγομελής ομάδα, ανάμεσα στους οποίους και ένας
νεοσύλλεκτος, να έχει ελάχιστα όπλα στη διάθεση της, διαθέτει
όμως τον ηρωισμό για να πολεμήσει στην καρδιά της ναζιστικής
Γερμανίας.

Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια, στην τιμή του ενός,

μόνο με 7 €!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Tριήμερο ταινιών μικρού μήκους

νέων δημιουργών θα προβληθούν

την Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στον νέο,

ανεξάρτητο χώρο προβολής ται-

νιών Cinemarian (Γενναίου Κολο-

κοτρώνη 42 Κουκάκι) Αθήνα, τηλ.:

211 400 2640 

Θα προβληθούν κατά σειρά οι ται-

νίες:

«Λαβύρινθος»
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαθανάσης

Έτος παραγωγής: 2014 - Διάρκεια: 12΄

Διερμηνείς: Σοφία Ρομπόλη, Αντώνης Χρι-

στοφόρου, Γιώργος Στάθης

Έίναι ένα ντοκιμαντέρ για τη
σχέση κωφών και μουσικής.

«Στο κατώφλι»
Σκηνοθεσία-Σενάριο: Αναστασία Κρατίδη

Έτος παραγωγής: 2013 - Διάρκεια: 19΄

Πρωταγωνιστούν: Mυρτώ Παπούλια,

Oδυσσέας Γκουγκούλης, Γιάννης Τσιρό-

νης, Δημήτρης Δακτυλάς, Ali Sadaqat, Πα-

ρασκευάς Τζίμος, Irfan Jamshad, Iqbal

Mazhar, Mahmud Fasir, Στέφανος Μπα-

λαμπάνης

H Λένα ζει με την οικογένειά της σ’
ένα απομονωμένο σπίτι της ελληνι-
κής επαρχίας ως ένα ζωντανό σώμα
προς χρήση. Τώρα φτάνει στο κατώ-
φλι της ζωής της, όπου καλείται να
αποφασίσει αν θα το περάσει μένον-
τας μέσα ή έξω από αυτό το καθε-

στώς.
Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Γυναι-

κείας Ερμηνείας (Μυρτώ Παπούλια)

στο Φεστιβάλ Δράμας 2013

«Red Hulk»
Σκηνοθεσία-Σενάριο: Ασημίνα Προέδρου

Έτος παραγωγής: 2013 - Διάρκεια: 26΄

Πρωταγωνιστούν: Φρίξος Προέδρου, Νέ-

στορας Φανάρας, Χρήστος Κοντογεώρ-

γης, Δημήτρης Τζουμάκης, Ελισσαίος

Βλάχος, Ντομένικα Ρέγκου, Συμεών Τσα-

κίρης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Μάνος Στε-

φανάκης, Θεοφύλακτος Αργυρού, Πάνος

Ναστ

Ο Γιώργος μένει μόνος στην Αθήνα...
Υποτίθεται σπουδάζει, αναγκάζεται να
δουλεύει... Του λείπουν νόημα, αυτοπε-
ποίθηση, ταυτότητα, αποδοχή... Γεμίζει το
κενό ως «Red Hulk», όπως είναι γνωστός
στο σύνδεσμο οπαδών της ομάδας του...
Ώσπου η εμπλοκή του σ' ένα επεισόδιο ρα-
τσιστικής βίας φέρνει μπροστά του νέα
αδιέξοδα, διλήμματα και επιλογές...
Α΄ Βραβείο Μυθοπλασίας & Τιμητική Διά-

κριση Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στο

Φεστιβάλ Δράμας 2013

Α΄ Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Διε-

θνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθή-

νας 2013

«Γεννήτρια»
Σκηνοθεσία: Νικολέτα Λεούση - Σενάριο:

Γιώργος Τελτζίδης

Έτος παραγωγής: 2013 - Διάρκεια: 19΄

Πρωταγωνιστούν: Μανώλης Μαυροματά-

κης, Ιωάννα Τσιριγγούλη, Κώστας Ξυκο-

μηνός, Μιχάλης Οικονόμου, Ρομάννα

Λόμπατς, Λίλα Μπακλέση

Ο Σάββας είναι ένας πενηνταπεντάχρονος
πατέρας που βλέπει ό,τι έχτιζε όλη του τη
ζωή να γκρεμίζεται. Ο κόσμος γύρω από
το μαγαζί του αλλάζει διαρκώς. Πώς
έφτασε ως εδώ; Τι μπορεί να κάνει τώρα;
Τη μέρα που η Αθηνά φλέγεται από δια-
δηλώσεις και συγκρούσεις, ο Σάββας απο-
φασίζει να δράσει δείχνοντας την ανάγκη
του για μια νέα πιο καθαρή αρχή.
Τιμητική διάκριση Σεναρίου & Βραβείο Πα-

νελλήνιας Ένωσης Κριτικών, Φεστιβάλ

Δράμας 2013

Ώρες προβολών:

Παρασκευή-Σάββατο: 9μμ

Κυριακή: 7.30μμ

Συμβολική συμμετοχή: 2 ευρώ

Ο νέος, ανεξάρτητος χώρος προβο-

λής ταινιών CINEMARIAN διαθέτει αί-

θουσα προβολής 50 ατόμων και

φουαγιέ. Όλοι οι χώροι κλιματίζονται.

www.cinemarian.gr

Πρόσβαση:

Από Σύνταγμα: τρόλεϊ 15 (στάση

Άγιος Νικόλαος)

Από Ηλεκτρικό «Πετράλωνα»: τρόλεϊ

15 (στάση Φιλοπάππου)

“Επιμένουμε ότι ο κινηματογράφος
είναι πρωταρχικά μία συλλογική εμ-
πειρία και η σκοτεινή αίθουσα τόπος
συνάντησης και επικοινωνίας σε ένα
βαθύτερο επίπεδο”, σημειώνουν οι

Cinemarian.

Επίσκεψη στο Σπήλαιο
Νυμφολήπτου

ΜΕ ΤΟΥΣ “ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ” 

Την Κυριακή στις 30 Νοεμβρίου 2014 οι “Πανορα-

ματιστές” πρόκειται να επισκεφτούν, με τη βοήθεια

σπηλαιολόγων, το Σπήλαιο Νυμφολήπτου, στο

βουνό της Βούλας. Η αναχώρηση θα γίνει στις

10:30 από το Μνημείο των Πυροσβεστών (Θέση

Κρεμαστός Λαγός), όπου θα γίνει μια σύντομη ενη-

μέρωση για το Μνημείο. 

Μετά την επίσκεψη στο Σπήλαιο Νυμφολήπτου θα

προσφερθεί παραδοσιακή φασολάδα (με την ευγε-

νική χορηγία του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Σω-

ματείου “Πανόραμα Βούλας”, στο Εντευκτήριο της

Πλατείας Άλσους.

Για τη συμμετοχή σε αυτή τη δράση είναι απαραί-

τητη, λόγω των περιορισμένων θέσεων, να απο-

σταλεί το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία

επικοινωνίας των ενδιαφερομένων στο panorama-

tistesvoulas@gmail.com. 

Περισσότερα στο: https://www.panoramatistes.gr,

https://www.facebook.com/panoramatistes.voulas 

Χριστούγεννα 

στα Γιάννενα, Αρτα,

Λίμνη Κορωνησίας

Το ταξιδιωτικό Γραφείο Κουλουριώτης, στο Κο-

ρωπί, οργανώνει χριστουγεννιάτικη 3ήμερη εκ-

δρομή στην Αρτα - Γιάννενα, από 24 έως 26

Δεκεμβρίου. Θα μείνουν στο ξενοδοχείο Arta

Palace 4* με ημιδιατροφή και ρεβεγιόν. 

Τιμή 160 ευρώ.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 662.3018

Eκδήλωση στον Αγιο
Νεκτάριο Βούλας

Τά Μέλη τοῦ Ε.Φ.Τ. καί τῆς Τράπεζας Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Βούλας, διοργανώνουν τήν Κυ-

ριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 καί ὥρα 10.30 π.μ.. Ἐκδή-

λωση, μέ  προσφορά Τεΐου, στό Πνευματικό καί Νεανικό

Κέντρο τῆς Ἐνορίας.

Συμβολική Εἴσοδος 5 Ἐυρῶ. 

Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, νέων δημιουργών
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Kαθαρισμός βυθού
αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας

Kαθαρισμός βυθού Β’ πλαζ Βούλας

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργα-

σία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μελετών Αρχαίας και

Μεσαιωνικής Αλεξάνδρειας με τη συμμετοχή του Θε-

ραπευτικού Προγράμματος ΝΟΣΤΟΣ – ΕΞΑΝΤΑΣ του

Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

(ΚΕ.Θ.Ε.Α.) διοργανώνουν μια σειρά εκδηλώσεων

όπως παρακάτω:

το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, 9.00 π.μ. – 4.00 μ.μ. τον

Καθαρισμό Βυθού του Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρ-

κιζας

Επίσης το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, 7 μ.μ. οργανώνουν

ομιλία με θέμα: «Ενιάλιες Αρχαιολογικές Έρευνες
της Ελληνικής Αποστολής στην Αλεξάνδρεια Αιγύ-
πτου. 1998 – 2014». 
H εκδήλωση θα γίνει στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών

(γυάλινο) Βάρκιζα, και ομιλητής είναι ο ιστορικός

Χάρης Τζάλας

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, 9.00 π.μ. – 4.00 μ.μ. θα

γίνει Καθαρισμός Βυθού Β’ Πλαζ Βούλας

Οι κάτοικοι της περιοχής καλό θα είναι να συμμετέ-

χουν στη δράση.

Δωρεάν σεμινάρια για 

γυναίκες με προχωρημένο καρκίνο

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλη-

τισμού και Πολιτισμού του Δήμου ενημερώνει τους

δημότες και κατοίκους της πόλης για τα προγράμματα

δωρεάν σεμιναρίων, για γυναίκες με προχωρημένου

καρκίνου του μαστού. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μα-

στού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» διοργανώνει ένα κύκλο εκπαι-

δευτικών σεμιναρίων για γυναίκες με προχωρημένο

καρκίνο μαστού στα πλαίσια της δράσης: «Αγωνίζο-

μαι» - δράση ενημέρωσης για τον προχωρημένο καρ-

κίνο μαστού.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ

ΕΞΗΣ:

29/11: Διαχείριση των δυσφορών συναισθημάτων.

6/12: Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με

προχωρημένο καρκίνο του μαστού και διαχείριση των

ανεπιθύμητων ενεργειών.

13/12: Οι ανάγκες των ατόμων που βρίσκονται δίπλα

στη γυναίκα με προχωρημένο καρκίνο μαστού.

Για δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στα τηλέφωνα

:210-4180006 και 210-8815444.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στα γραφεία του

Συλλόγου, Αριστοτέλους 79-81, στην Πλατεία Βικτω-

ρίας, στον 2ο όροφο και ώρα 10:00-12:00. 

«Οι παραλίες στους δήμους» 
Διημερίδα για τη διαχείριση των παραλιών

στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Στο Συμβούλιο της Επι-

κρατείας (ΣτΕ) προσέφυ-

γαν οι δήμοι Βάρης –

Βούλας-Βουλιαγμένης

και Αλίμου, καθώς και 80

κάτοικοι των δήμων

αυτών, και ζητούν να

ακυρωθεί η μεταβίβαση

και η αξιοποίηση εκτά-

σεων και ακινήτων στο

παραλιακό μέτωπο της

πρωτεύουσας (ακτο-

γραμμή 80 χλμ), που ξε-

κινά από το Στάδιο

Ειρήνης και Φιλίας και

φτάνει μέχρι το ακρωτή-

ριο του Σουνίου στην

εταιρεία «Παράκτιο Ατ-

τικό Μέτωπο Α.Ε.».

Aνάμεσα στους προ-

σφεύγοντες, όπως γρά-

φαμε στο υπ. αρ. 858

φύλλο της 15/11, είναι

και η “Ριζοσπαστική Κί-

νηση Πολιτών, 3Β”. 

Οι προσφεύγοντες ανα-

φέρουν ότι σε ό,τι αφορά

τα ακίνητα που είναι στη

δημοτική περιφέρειά

τους, για συνταγματι-

κούς, νομολογιακούς και

νομοθετικούς περιορι-

σμούς, δεν μπορεί να

γίνει μεταβίβαση, ή εκ-

ποίηση και αξιοποίησή

τους, ενώ ορισμένα από

αυτά προστατεύονται

από το νέο ρυθμιστικό

σχέδιο της Αθήνας-Αττι-

κής και απαγορεύεται

οποιαδήποτε εμπορική

και οικοδομική δραστη-

ριότητα.

Τέλος, αναφέρουν ότι

παραβιάζονται τα άρθρα

5 και 25 του Συντάγμα-

τος, όπως παραβιάζεται

πληθώρα διατάξεων του

Αστικού Κώδικα και της

νομοθεσίας (π.χ. νόμος

2971/2001 που προστα-

τεύει τον αιγιαλό), ενώ

παραβιάζονται, όπως ση-

μειώνουν, και οι διατά-

ξεις που προστατεύουν

την ιδιωτική περιουσία.
http://www.e-inon.gr

Διημερίδα για τη διαχείριση των

παραλιών με κεντρικό σύνθημα

«Οι παραλίες στους δήμους»
διοργανώνουν στις 13 και 14 Δε-

κεμβρίου 2014 (10.00  έως 15.30) η

Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. 

Για το σκοπό αυτό πραγματοποι-

ήθηκε  συνάντηση στις 26/11 στο

δημαρχείο στη Βούλα, προκειμέ-

νου να συζητηθούν τα οργανωτικά

θέματα. 

Στη διημερίδα συμμετείχαν ο Δή-

μαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-

μένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,

οι Αντιπεριφερειάρχες Ανατ. Αττι-

κής Πέτρος Φιλίππου και Νότιου

Τομέα Χρήστος Καπάταης, ο Αντι-

δήμαρχος Δήμου Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης Χρήστος Βαδάσης,

ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του

δήμου Νίκος Ζυγούρης, η διευ-

θύντρια τεχνικής υπηρεσίας του

δήμου Γιούλη Ηλιοπούλου και η

καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ρεγ-

γίνα Αργυράκη.

Αφορμή για τη διοργάνωση της

διημερίδας στάθηκε η πρόσφατη

παραχώρηση στην «Παράκτιο Ατ-

τικό Μέτωπο Α.Ε.» της εκμετάλ-

λευσης και διαχείρισης μεγάλων

εκτάσεων στην παραλιακή ζώνη

του Σαρωνικού κόλπου, εξέλιξη

που έχει προκαλέσει τεράστια

αναστάτωση στις τοπικές κοινω-

νίες.

Στόχος της διημερίδας στην οποία

έχουν κληθεί να συμμετάσχουν

όλα τα αρμόδια υπουργεία, πολλοί

δήμοι, αλλά και τοπικοί φορείς για

να καταθέσουν τις απόψεις τους,

είναι να ενημερωθούν οι πολίτες

από διακεκριμένους επιστήμονες

για το ισχύον νομικό καθεστώς

στη διαχείριση των παραλιών και

κυρίως για τον ήπιο τρόπο ανά-

πτυξης αυτών προς όφελος των

τοπικών κοινωνιών. 

Βασικό και πάγιο αίτημα είναι να

διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτή-

ρας των παραλιών και η διαχείρισή

τους να δοθεί στους ΟΤΑ. 

Προσφυγή Δήμων κατά 

μεταβίβασης ακινήτων

στην “Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.”

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ

ΤΡΟΦΕΙΑ

ΣΤΑ 3Β

Δωρεάν τα τροφεία στους

Παιδικούς σταθμούς απο-

φάσισε το Δημοτικό Συμ-

βούλιο του Δήμου 3Β, στη

συνεδρίαση της 20/11/14.

Η απόφαση αυτή είχε παρ-

θεί και τον περασμένο

χρόνο με πρόταση της Δη-

μοτικής Αρχής, αλλά δεν

είχε υλοποιηθεί.

Ο Σπ. Πανάς δήλωσε: είμαι
πολύ χαρούμενος γιατί
έστω και αργά ο ΟΑΠΠΑ
δέχθηκε τις προτάσεις μας
για δωρεάν τροφεία».

Και ο Κώστας Πασακυριά-

κος, που έκανε πραγματικό

αγώνα για τα τροφεία και

τους Παιδικούς Σταθμούς

σημείωσε ότι «είναι μία θε-
τική εξέλιξη. Ηταν παλιό
αίτημα των γονιών».
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Καμμιά αλλαγή στον

προϋπολογισμό των 3Β,

από τη νέα Δημοτική Αρχή

Για βεβιασμένη σύνταξη προϋπολογισμού που αποτελεί

συνέχεια της προηγούμενης διοίκησης, έκανε λόγο ο

επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης, Δημοσθένης Δόγ-

κας, στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης (20/11), καταψηφίζοντας την πρόταση της

δημοτικής αρχής. 

Ο Δημοσθένης Δόγκας καυτηρίασε το γεγονός ότι ο προ-

ϋπολογισμός συντάχθηκε χωρίς να έχει συγκροτηθεί και

γνωμοδοτήσει η νέα Επι-

τροπή Διαβούλευσης του

Δήμου 3Β, λέγοντας χαρα-

κτηριστικά: «Aν θέλαμε να
λέμε ότι έχουμε έναν και-
νούργιο προϋπολογισμό θα
έπρεπε να έχει γίνει Επι-
τροπή Διαβούλευσης, να
έχουν γνωμοδοτήσει οι φο-
ρείς και οι σύλλογοι της πε-
ριοχής». 
Αξιοποίησε το θέμα του προ-

ϋπολογισμού για μια εφ'

όλης της ύλης τοποθέτηση

γύρω από άλυτα ζητήματα του Δήμου, τα οποία δεν βρί-

σκουν αποτύπωση στο πρόγραμμα δράσεων του 2015, αι-

τιολογώντας την καταψήφιση του προϋπολογισμού. 

• Μίλησε συγκεκριμένα για την υπόθεση της Μετοχικής

Εταιρείας Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας (ΜΕΕΚΒ)

που διεκδικεί 12 εκατομμύρια ευρώ από τα δημοτικά τα-

μεία και ο Δήμος εμφανίζεται νομικά ανυπεράσπιστος,

όπως έγινε και με την υπόθεση της Πηγάδας παλαιότερα. 

• Ρώτησε τις προθέσεις της δημοτικής αρχής για την κα-

τάληψη του Κάμπινγκ Βούλας, ένα δημοτικό χώρο που

διαχειρίζεται κατ' αποκλειστικότητα μια ομάδα δημοτών. 

• Έθιξε το πρόβλημα του νερού στο Κόρμπι, όπου οι κά-

τοικοι κινδυνεύουν από νερό δικτύου που είναι αμφίβο-

λης ποιότητας. 

• Σχολίασε την ανοχή της δημοτικής αρχής στο να παρα-

μένει το Κάμπινγκ του Καβουρίου σταθμός πάρκινγκ δη-

μοτικών οχημάτων. 

• Καυτηρίασε το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός δεν προ-

βλέπει, εκτός του ποσού, τον τρόπο αντιμετώπισης του

προβλήματος με τα αδέσποτα ζώα του Δήμου.

• Ανέφερε την κακή πρακτική των απευθείας αναθέσεων

έργων και μελετών που δεν είναι αποδοτικές. 

• Ζήτησε να καταγράφεται με σχολαστικότητα ο εξοπλι-

σμός που αγοράζεται και να γίνεται σωστή διαχείρισή

του για να αποφεύγονται σπατάλες. 

• Τόνισε ότι η ανακατασκευή κατεστραμμένων ή κατειλημ-

μένων πεζοδρομίων πρέπει να γίνει χωρίς εξαιρέσεις για

κανένα δημότη ή κάτοικο, “ακόμη κι αν βρεθούμε μπροστά
σε ανθρώπους της δημοτικής αρχής ή υποψηφίων”*.
• Κατήγγειλε ότι χωρίς την Επιτροπή Διαβούλευσης οι

συλλογικοί φορείς της πόλης έμειναν χωρίς φωνή.

* Αυτό προκάλεσε την μήνιν του δημάρχου, ο οποίος το πήρε

προσωπικά και έκανε επίθεση κατά του Δόγκα, ο οποίος όπως

δήλωσε αργότερα δεν είχε καμμία πρόθεση να θίξει προσωπικά

τον Γρ. Κωνσταντέλλο. 

Οι προϋπολογισμοί πλέον, προγραμ-

ματίζονται με βάση τις οδηγίες της

τρόικας και της Κοινής Υπουργικής

Απόφασης (ΚΥΑ), και “περνάνε ή κό-

βονται” από το Παρατηρητήριο. Πρέ-

πει να είναι “ρεαλιστικοί”

Μιλάνε για ισοσκελισμένους ή πλεο-

νασματικούς ισολογισμούς με αύξηση

των ανταποδοτικών (βλέπε φόρων)

και ιδίων εσόδων, δραστικές περικο-

πές σε μισθοδοσίες και κοινωνικές

δράσεις. 

Συγκράτηση των ισολογισμών στα χα-

μηλότερα δυνατά επίπεδα.

Και όπως επεσήμανε ο δήμαρχος Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος, ο ισολογισμός

των 3Β για το 2015 είναι ρεαλιστικός. 

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη συ-

νεδρίαση της 20/11/14. Ο προϋπολο-

γισμός έχει συνολικό ύψος περίπου 60

εκατομμυρίων (59.743.719,20) €.

Ενα μέρος το ρίχνει στον πολιτισμό

και τον αθλητισμό (1.687.730,18 €).

Αλλο στην καθαριότητα του Δήμου

(3.783.575,06 €) και ακολουθούν τα

τεχνικά έργα και οι συντηρήσεις των

δημοτικών εγκαταστάσεων και των

κοινόχρηστων χώρων του Δήμου,

(2.426.121,26 €).

Στην εισήγησή του, ο Δήμαρχος, Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος, ανέφερε με-

ταξύ άλλων:

«Ο Προϋπολογισμός αντιπροσωπεύει
την επιλογή και τη συστηματική προ-
σπάθεια του Δήμου να εξακολουθήσει
να εργάζεται εντατικά και υπό οιεσδή-
ποτε περιστάσεις υπέρ της κοινωνικής
συνοχής και της αναβάθμισης της ποι-

ότητας ζωής στην πόλη.
Στο υπό κρίση Σχέδιο Προϋπολογι-
σμού δύο είναι τα βασικά μεγέθη τα
οποία εκφράζουν τον κοινωνικό προ-
σανατολισμό της οικονομικής πολιτι-
κής του Δήμου κατά το έτος 2015.
Το πρώτο αφορά στη συνέχιση και πε-
ραιτέρω ανάπτυξη των δημοτικών
δράσεων οι οποίες αποσκοπούν στην
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
αλληλεγγύης, σε όλο το εύρος των
αρμοδιοτήτων του Δήμου: από τη δι-
ευρυνόμενη δράση του Κοινωνικού
Παντοπωλείου, τα ΚΑΠΗ, τον Πολιτι-
σμό και τον Αθλητισμό, μέχρι τη λει-
τουργία του Ξενώνα και το
Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” και
άλλες δράσεις.

Το δεύτερο αφορά στο γεγονός της
εκπόνησης ενός φιλόδοξου όσο και
ρεαλιστικού Τεχνικού Προγράμματος.
Σ’ αυτό το Πρόγραμμα ενσωματώνον-
ται οι τρεις βασικές στρατηγικές επι-
λογές της διοίκησης του Δήμου:

Πρώτα ο άνθρωπος
Προτεραιότητα στον πολίτη, με ιδιαί-
τερη φροντίδα στη νεολαία και την κα-
ταπολέμηση της ανεργίας, στην
Παιδεία, στον Αθλητισμό όπως και
στην Τρίτη Ηλικία.

Ανοιχτός Δήμος
Αποτελεσματικές υπηρεσίες, με σύγ-
χρονη οργάνωση, με την καλύτερη δυ-
νατή σχέση κόστους αποτελέσματος,
με πλήρη διαφάνεια και συμμετοχικές
διαδικασίες.

Πράσινη Πόλη
Διατήρηση και ενίσχυση του προ-
αστειακού χαρακτήρα της πόλης, ως
κηπούπολης, υψηλού επιπέδου κατοι-
κίας και ποιότητας ζωής. Προστασία
του κοινωνικού αγαθού της παραλίας
και της ελεύθερης πρόσβασης σε
αυτές με ουσιαστικές παρεμβάσεις
που θα αναδεικνύουν τη φυσική ομορ-
φιά της πόλης μας, χωρίς να αλλοι-
ώνουν την φυσιογνωμία της και την

ηρεμία που μια περιοχή αποκλειστικής
κατοικίας απαιτεί».
Κλείνοντας την εισήγησή του, ο Δή-
μαρχος δήλωσε: Ο Δήμος επαναλαμ-
βάνει, με την ευκαιρία της συζήτησης
και ψήφισης του Προϋπολογισμού,
την ετοιμότητά του να ενισχύσει πε-
ραιτέρω την ποικιλόμορφη δράση της
κοινωνίας των πολιτών και ιδίως της
νεολαίας και να εγγυηθεί τον αμετα-
κίνητο προσανατολισμό του σε έργο
ανάπτυξης, αλληλεγγύης και κοινωνι-
κής συνοχής». 

Συμφώνησαν στον προϋπολογισμό των 3Β,

πλειοψηφία και μείζονα αντιπολίτευση

...Ρεαλιστικοί 

προϋπολογισμοί

Την κατεύθυνση της ΚΥΑ για συγκρά-

τηση των ισολογισμών στα χαμηλό-

τερα επίπεδα, άρα επιβολή φόρων και

κοινωνικές περικοπές, επεσήμανε

πολύ εύστοχα ο δημοτικός σύμβου-

λος Κώστας Πασακυριάκος.

«Πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι αν
δεν συγκρουστούμε μ’ αυτές τις κα-
τευθύνσεις που είναι ο πυρήνας, δεν
υπάρχει καμμία προοπτική», δήλωσε

και πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να ψη-

φίσει έναν τέτοιο προϋπολογισμό.

“Τον ψηφίζω γιατί είναι ο δικός μας προϋπολογισμός”

Ο επικεφαλής της μείζονος πλειοψηφίας Σπύρος Πανάς, που όπως μάθαμε

προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά την απόρριψη της ένστασής

του για το εκλογικό αποτέλεσμα, υπερψήφισε τον προϋπολογισμό, επισημαί-

νοντας ότι είναι ο δικός τους.

Τόνισε μεταξύ άλλων: «Κατ’ αρχάς δεν κάνω αντιπο-
λίτευση. Γιατί δεν είμαι αντιπολίτευση. Οπως είχα πει
και στην ορκωμοσία είναι ένα οριακό αποτέλεσμα. Και
πόσο μάλλον τώρα που τα ψηφοδέλτια της παράτα-
ξής μας είναι περισσότερα από τα δικά σας. Οπότε
δεν βλέπω τον εαυτό μου σαν αντιπολίτευση. Βλέπω
στο πρόσωπό μου μία ομάδα, που θα συμβάλλει απο-
τελεσματικά στην καλή λειτουργία του Δήμου και στη
συνέχιση του έργου. Και αυτό πρέπει να το αντιλη-
φθείτε». 
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«Κάθε έθνος που συμμετείχε  στον Β΄ Παγ-
κόσμιο  Πόλεμο, έχει τη δική του έκδοση  για
εκείνα τα γεγονότα».

(Norman Davis) 

Κάτω από το κωδικό όνομα  «Μπαρμπα-

ρόσα», παρμένο   από το υποκοριστικό του

Γερμανού αυτοκράτορα  Φραγκίσκου Α΄ , του

12ου  αιώνα, εφέρετο    από το τρίτο Ράϊχ , η

μεγάλη   επιχείρηση για την κατάκτηση της

σοβιετικής Ρωσίας.

Εδώ σε αντίθεση με τη μάχη στη Γαλλία, ο

πόλεμος επέπρωτο να εξελιχθεί σε  μια πρω-

τοφανή αγριότητα, και καταπάτηση του  κάθε

κανόνα ηθικού  δικαίου.   Σφαγές αιχμαλώ-

των, εκτελέσεις  ομοφύλων  για διστακτικό-

τητα,  δειλία και άρνηση,   φυλετική

εξόντωση αμάχων Εβραίων,  συνεχείς δολο-

φονικές πολιτικές εκκαθαρίσεις ηγετών  από

τη Μόσχα,  αλλά και από το Βερολίνο  Γερ-

μανών αξιωματικών   γι΄ απείθεια ή και ανα-

ποτελεσματική δράση.   

Η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα  φαντασιωνόταν

μιά  καθολική γερμανική κυριαρχία,  από τον

Ατλαντικό  ωκεανό μέχρι και τις οροσειρές

των  Ουράλια.

Στην  υλοποίηση της ,το σχέδιο Μπαρμπα-

ρόσα  προσέβλεπε  στη δημιουργία θυλάκων

εγκλωβισμού του αντιπάλου, με απώτερο

σκοπό τον αιχμαλωτισμό  και κυρίως την

εξόντωση του.  Και όλα, σε προβλεπόμενο

χρόνο δράσης, όχι πλέον των δέκα εβδομά-

δων. Το δίλημμα, πρώτα η  Μόσχα για λόγους

εντυπωσιασμού ή καλύτερα το    Λένινγ-

κραντ, στο οποίο  η κατάκτησή του θα άφηνε

ανοικτούς τους δρόμους  ανεφοδιασμού σε

πρώτες ύλες  μέσω της Βαλτικής από  Σουη-

δία  κ.λ.π. ταλάνισε το γερμανικό επιτελείο,

το οποίο έτσι χρονοτρίβησε δραματικά στις

αποφάσεις  του. Αυτό το  χάσιμο χρόνου,

έδωσε στον Στάλιν να συνειδητοποιήσει την

κρισιμότητα της κατάστασης και να ανασυν-

ταχθεί στον στρατιωτικό   και οργανωτικό

τομέα, τομείς που  υστερούσε υπερβολικά.

Για την επιχείρηση  Μπαρμπαρόσα, ευθύς εξ

αρχής οι γερμανικές δυνάμεις θα έπρεπε να

αναδιπλωθούν, όπως άλλωστε  και έγινε, σε

τρεις διακριτές ομάδες μεγάλων στρατιών.

Σχετικά   σημειώνεται ενδεικτικά, η βόρεια

ομάδα για  Μίνσκ, και με κατεύθυνση το Λέ-

νινγκραντ, η νότια  ομάδα των  στρατιών

προς Σμόλενσκ, και η  μια  τρίτη ομάδα η  κεν-

τρική, που θα έβλεπε προς την πρωτεύουσα,

την  Μόσχα, και προς την οποία θα συνέκλι-

ναν πολιορκητικά, κυκλωτικά ως σε αρπάγη

και οι άλλες δύο.     

Μετά την  καταιγιστική σαρωτική προέλαση

,στη Λιθουανία  Λευκορωσία, και Ουκρανία,

οι οποίες οργώθηκαν καταστροφικά,  οι γερ-

μανικές μηχανοκίνητες λεγεώνες εισέβαλαν

δυναμικά στο  ρωσικό έδαφος.

Σε άμεσο χρόνο και από τις πρώτες ημέρες,

στον Στάλιν ήρθε το κακό μήνυμα:   1500 σο-

βιετικά αεροσκάφη  καταστράφηκαν, προτού

ακόμα προλάβουν  να απογειωθούν.  Συνάμα

δε, χιλιάδες  τεθωρακισμένα σοβιετικά άρ-

ματα αχρηστεύτηκαν. Ακόμη    2.000.000 σο-

βιετικοί στρατιώτες εσύρθηκαν στην

αιχμαλωσία. 

Τότε ο γεωργιανός  Στάλιν, απαιτεί με το

καλό ή με τη βία  για «τη σωτηρία της Μητέ-

ρας Ρωσίας» την επιστράτευση των πάντων.

Ανακαλεί και αποσύρει κατηγορίες από φυ-

λακισμένους ποινικούς και πολιτικούς εχ-

θρούς του καθεστώτος για τον  υπέρ των

πάντων αγώνα. Ζητά δε να έχει μαζί του και

τη συνδρομή της θρησκείας. Με ταχύτατο

ρυθμό, ο προβληματικός μέχρις εκείνης της

στιγμής στρατιωτικός μηχανισμός αναδιορ-

γανώνεται  και  το εθνικό φρόνημα σφυρη-

λατείται με πρωτοφανή απήχηση.

Εν τώ μεταξύ η προέλαση των γερμανικών

στρατιών στης βόρειας πτέρυγας, της κεν-

τρικής  και της νότιας      με ταχύτατο ρυθμό

οδεύουν αντίστοιχα προς  Λένινγκραντ,

Μόσχα και Ουκρανία  -Καύκασο.     

Στις 8 Ιουλίου 1941 πολιορκείται σχεδόν παν-

ταχόθεν το  Λένιγκραντ. Γίνονται μάχες

σκληρότατες που κρατούν 900 εφιαλτικές

ημέρες. Η πόλη απομονωμένη ανθίσταται

σθεναρά  και καθώς είναι τώρα αποκομμένη

από τη Βαλτική, στερείται τροφών και πολε-

μοφοδίων… Όλοι οι πολίτες έχουν κινητο-

ποιηθεί .  Δημιουργούνται 650 χιλιομέτρων

αντιαρματικοί τάφροι. Σκάβονται χαρακώ-

ματα  1000 χιλιομέτρων. Στήνονται και αμύ-

νονται με 5000 πυροβόλα. Μέχρι  τον

Ιανουάριο του 1944 που απελευθερώθηκε, το

Σταλινγκραντ έχει θρηνήσει 1 εκατομμύριο

νεκρούς! 

Η νότια πτέρυγα καθώς κατευθύνεται προς

Κριμαία  κλείνει τον κύκλο σε αρπάγη και εγ-

κλωβίζει  πολιορκητικά  τη Μόσχα. 

Ο αιφνιδιαστικός πόλεμος με τους κυκλωτι-

κούς ελιγμούς  δίνει απίστευτα αποτελέ-

σματα.  Στο δεκαήμερο 9- 19 Ιουλίου,  στο

θύλακα  του Σμόλενσκ,  στα μισά  του δρό-

μου του δρόμου προς τη  Μόσχα ,οι Γερμανοί

αιχμαλωτίζουν 300.000 σοβιετικούς  και 3200

άρματα μάχης.   Την πρώτη εβδομάδα του

Οκτωβρίου,  η κεντρική πτέρυγα στρατιών εγ-

κλωβίζει και αιχμαλωτίζει 600.000 στρατιώ-

τες σοβιετικούς, 1242 άρματα  μάχης και

5412  πυροβόλα κανόνια.   

Οι Γερμανοί προελαύνουν ασυγκράτητοι,

σκοτώνουν αιχμαλώτους,  αλλά ή εξάντλησή

τους  σε κόπωση και ανεφοδιασμό είναι

πλέον, εμφανής.  Από την αντίπαλη  μεριά, ο

Ερυθρός στρατός   έχει μεν ήδη χάσει 4 εκα-

τομμύρια  άνδρες, αλλά  τώρα έχει σε επι-

κουρία  άλλα 10 εκατομμύρια εφεδρικού

στρατού. Ο σοβιετικός στρατός   συνεχώς

αυξάνεται  σε αριθμό και ενισχύεται σε εφό-

δια, από  συρμούς τραίνων τα οποία   τρέ-

χουν επάνω σε έξι ανεξάρτητες σιδηροτρο-

χιές, που έρχονται   από τα βάθη της αχανούς

Ρωσίας. Σε αντίθεση οι Γερμανοί  εξυπηρε-

τούνται μόνο από μια σιδηροτροχιά.  Οι Γερ-

μανοί στρατιώτες   στερούνται ακόμα και της

τροφής.   Μάχονται ταλαιπωρημένοι, άπλυ-

τοι και με ψείρες. Με θερινές απόλυτα ακα-

τάλληλες για το βαρύ ψύχος του χειμώνα,

στολές. Τα γερμανικά άρματα έχουν ακινη-

τοποιημένες τις μηχανές τους από τον πα-

γετό και πολλά μηχανοκίνητα

ερπυστριοφόρα οχήματα έχουν κολλήσει στα

χιόνια  και στα λασπώδη έλη. Το κακό  έχει

επιδεινωθεί  έτι περισσότερο από τους εκ-

παιδευμένους σκύλους καμικάζι,  οι οποίοι με

επάνω τους ζωσμένους εκρηκτικούς μηχανι-

σμούς, τρέχουν προς τα γερμανικά τεθωρα-

κισμένα ερπυστριοφόρα, εθισμένα για  δήθεν

αναζήτηση τροφής και τα ανατινάζουν.

΄Εχουν φτάσει τα Χριστούγεννα. 

Οι μυστικές ειδήσεις αποκαλύπτουν στους

σοβιετικούς, ότι οι Ιάπωνες, παρά τις πιέσεις

που δέχονται από το Βερολίνο, αρνούνται

προς το παρόν να εμπλακούν και να εισέλ-

θουν  στον πόλεμο. Αυτό το εκμεταλλεύεται

η ισχυρή προσωπικότητα του Ρώσου  αρχι-

στράτηγου Ζούκοφ, ο  οποίος  αποδεσμεύει

ετοιμοπόλεμες επίλεκτες  δυνάμεις τους από

το δυτικό Ασιατικό μέτωπο.  Φτάνουν στη

Μόσχα σε επικουρία, άρτια εκπαιδευμένοι για

τον παγετό σκληροτράχηλοι σοβιετικοί στρα-

τιώτες, με  κατάλληλο πολεμικό εξοπλισμό,

ειδικές λευκές στολές και κατάλληλες μπό-

τες με τσόχινη  επένδυση και χιονοπέδιλα,

όλα    για   ένα άγριο  πόλεμο  μέσα στα χιό-

νια.

Το παιχνίδι τώρα έχει παραχωρηθεί στον

καινούργιο  κυρίαρχο παίχτη.  

Οι Γερμανοί υποχωρούν και  πειθαρχικά συν-

τεταγμένοι,  αποσύρονται από τον ίδιο τόπο

και για τον ίδιο λόγο που είχε αποσυρθεί το

1812 και ο Ναπολέων. 

Οι μάχες όμως εξακολουθούν να μαίνονται.

Το  θυσιαστήριο  του Στάλινγκραντ τους πε-

ριμένει. Αυτό όμως για την άλλη εβδομάδα. 

γιάννης κορναράκης  του μάνθου  
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1) “Β΄Παγκ.  Πόλεμος”. Ιστορικά Ελευθεροτυπίας 

2)   Norman Davis: “Η Ευρώπη σε Πόλεμο”  Εκδ. Ιωλκός
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Ελλάδα. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος
Σχέδιο Μπαρμπαρόσα: Λένινγκραντ και  Μόσχα   

Αρμοδιότητες Μηχανικών…

Στην Ελληνική αγορά υπάρχει σύγ-

χυση επαγγελματικών δικαιωμά-

των. Κατά κύριο λόγο ο καθένας

πιστεύει πως ο Πολιτικός Μηχανι-

κός σχεδιάζει και κτίζει, ο Αρχιτέ-

κτονας ζωγραφίζει τοίχους, ο

Διακοσμητής αλλάζει χρώματα και

θέση επίπλων, ο Μηχανολόγος

βάζει ανελκυστήρες, και για Τοπο-

γράφο ή Ηλεκτρολόγο, ή Αρχιτέ-

κτονα τοπίου δεν έχει καμμία

γνώση.

Αυτό έχει σαν συνέπεια όταν θέλει

να κάνει μια δουλειά να απευθύνε-

ται σε λάθος επαγγελματία, με

αποτέλεσμα μια κακή υπηρεσία, οι-

κονομική ζημιά και χάσιμο χρόνου.

Πώς όμως προήλθε αυτό και δεν

ακολουθήθηκε αυτό που γίνεται

στις ανεπτυγμένες χώρες τόσα

χρόνια;

Η εμφανής απάντηση είναι το συν-

δικαλιστικό-πολιτικό νταλαβέρι.

Δηλαδή, τα πιο “κοντά” στα κόμ-

ματα σωματεία, τάζουν και παίρ-

νουν δικαιώματα εις βάρος των

άλλων. Το δεύτερο είναι ο “άγρα-

φος νόμος”, ή καλύτερα το “ό,τι δη-

λώσεις είσαι”. Π.χ: Μια ομάδα

Μηχανικών διαδίδει πως διακοσμεί

κτίρια, κάνει μελέτη και εγκατά-

σταση φωτισμού (ενώ δεν είναι αρ-

μόδιοι) και σιγά-σιγά το

κατοχυρώνει στη συνείδηση του

κόσμου. Άντε μετά να αποδείξεις

ότι δεν είσαι ελέφαντας.

Ο Έλληνας πελάτης επίσης είναι

εγκλωβισμένος στα κοινωνικά ταμ-

πού, πόσες φορές δεν έχετε ακού-

σει: “Μα το είπε ο γιατρός!” Δεν

ψάχνει, δεν ελέγχει. Ασφαλώς και

η πολιτεία δεν ασχολείται με το να

ξεκαθαρίσει αυτή την ανωμαλία.

Σκεφτείτε πόσες βαθμίδες ηλε-

κτρονικών ή αποφοίτων πληροφο-

ρικής υπάρχουν… ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ,

ΙΕΚ, ΑΤΕΙ, ΑΕΙ… ναι πέντε! άντε

εξήγησε τι κάνει ο καθένας.

Παγκοσμίως λοιπόν, η διαδικασία

έχει ως εξής:

- για μικρά κτίρια και κατοικίες: ο

Αρχιτέκτονας αναλαμβάνει εξ’

ολοκλήρου τη σχεδίαση και κατα-

σκευή, χρησιμοποιώντας Τοπο-

γράφο Μηχανικό σε μη ενταγμένα

στο σχέδιο ή αγεωγράφητα οικό-

πεδα, Γεωλόγο σε ευμετάβλητα

εδάφη και Ηλεκτρολόγο ή Μηχανο-

λόγο για τις ανάλογες εγκαταστά-

σεις.

- για δημόσια κτίρια (μεγάλης κλί-

μακας) μετά τους Τοπογράφους και

Γεωλόγους, οι Αρχιτέκτονες ανα-

λαμβάνουν τον σχεδιασμό, οι Πολι-

τικοί Μηχανικοί το κάνουν να

σταθεί, οι Ηλεκτρολόγοι και Μηχα-

νολόγοι όλες τις μηχανικές εγκα-

ταστάσεις, οι Αρχιτέκτονες Τοπίου

τους εξωτερικούς χώρους, οι Δια-

κοσμητές τη διαμόρφωση των εσω-

τερικών χώρων, οι Μελετητές

φωτισμού το φωτισμό κτλ.

Όταν λοιπόν θέλεις να χτίσεις ή να

διαμορφώσεις ένα σπίτι και πας σε

μη Αρχιτέκτονα είναι σαν να πας

στον Οδοντίατρο να σου δει τη καρ-

διά. Θα πηγαίνατε; Αν κρίνουμε απ’

το πώς είναι η Αθήνα… ναι, πή-

γαμε!

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης

Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com
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. Κύριοι υπουργοί Παιδείας και Οικονομικών, μια

αδιάκριτη ερώτηση: Τρώτε κάθε μέρα; Δεν σας ερωτώ

αν τρώτε τον άμπακο, αυτό είναι ηλίου φαεινότερον.

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τρώτε κάθε μέρα. Μπο-

ρείτε να μας εξηγήσετε γιατί οι φοιτητές στα εστια-

τόρια του Αριστοτελείου σιτίζονται μόνο με ένα

γεύμα ημερησίως και αυτό εξαιρουμένου του Σαββα-

τοκύριακου; Κύριοι ομοτράπεζοι του ροδαλοπρόσω-

που Μπουμπούκου, τρώτε πέντε μέρες την εβδομάδα

ή εφτά; Δεν έχετε την άδεια της Μέρκελ και του Τόμ-

σεν να τρέφονται στοιχειωδώς οι φοιτητές στις

εστίες;

. Κάποιος αρμόδιος ας τραβήξει λίγο το αυτάκι σε

ορισμένους οδηγούς του κορωπιώτικου λεωφορείου

330 της ΕΘΕΛ. Σαν να μην έφτανε που ξεροσταλιά-

ζουν να το περιμένουν οι κάτοικοι της Αγ. Μαρίνας

μία ώρα και βάλε, έχουν ν’ αντιμετωπίσουν από πάνω

και την σκαιά συμπεριφορά ορισμένων οδηγών, προς

τους οποίους συχνά αναγκάζονται οι επιβάτες να

υπενθυμίσουν ότι μεταφέρουν ανθρώπους και όχι

ζώα. Γίνομαι συχνότατα αποδέκτης σχετικών καταγγε-

λιών κι έχω ξαναζητήσει παλαιότερα από τον πράγματι

υπερδραστήριο Δήμαρχο Κρωπίας, Δημήτρη Κιούση, να

δείξει –στον βαθμό που μπορεί να παρέμβει- λίγο εν-

διαφέρον για μιά συγκοινωνιακή γραμμή της επικρατείας

του, που εκτός όλων των άλλων αρνητικών θυμίζει προ-

πολεμικές και κατοχικές εποχές, αφού σταματά να κυ-

κλοφορεί λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Κάτι που

ολοφάνερα είναι βλαπτικό γιά μιά σειρά επιχειρήσεων

του Κορωπίου, όπως εστιατόρια κ.α.

. Αυτός ο ανευθυνόφρων, παραιτημένος αντιπρύ-

τανης του Αριστοτελείου, που γνωμάτευσε δημοσίως

και ανερυθριάστως ότι πρέπει να φασιστοποιηθούν οι

διοικούντες δημόσιους φορείς, που ζει; Προφανώς,

στην καρακοσμάρα του. Αλλιώς θα είχε αντιληφθεί

ότι το ποθούμενό του είναι διάχυτη και ξετσίπωτα πε-

ριφερόμενη ντροπή των εν γένει κυβερνώντων και δι-

οικούντων στην Ελλάδα των πέντε τελευταίων

χρόνων. Ας φρόντιζε πρώτα ο ίδιος και τα υπόλοιπα

θηλαστικά της ομοταξίας του να διεκδικήσουν δυνα-

μικά, καταγγελτικά και ανυποχώρητα, καλύτερες συν-

θήκες φοίτησης και διαβίωσης για τους φοιτητές

τους, και μετά ας στιγμάτιζε την όντως τραμπούκικη

συμπεριφορά ορισμένων φοιτητών που πέταξαν

σκουπίδια στο γραφείο του πρύτανη. Είναι πολύ εύ-

κολο να κάνεις στους φοιτητές τον τσάμπα μάγκα και

στους κυβερνώντες τον δάγκα. Και τι ωραίο παρά-

δειγμα που δίνει στους φοιτητές του!!! Ακαδημαϊκός

διδάσκαλος, διαπρύσιος κήρυξ του φασισμού. Να

τους χαιρόμαστε.

. Αδυνατώ να κατανοήσω τον κροκοδείλιο αποτρο-

πιασμό ορισμένων μαϊντανών των Μ.Μ.Ε που εξανέ-

στησαν για την συμπεριφορά των μπουκαδόρων

ΜΑΤατζήδων στον άτυχο περιπτερά. Δεν γνωρίζουν

οι δημοσιογράφοι της υπαγορευόμενης ψευτο-δημο-

σιογραφίας ότι οι υπηρετούντες στα ΜΑΤ δεν είναι

αστυνομικοί, αλλά πραιτωριανοί; Δεν γνωρίζουν ότι

σε ένα ανησυχητικό ποσοστό τους θα μπορούσαν

κάλλιστα να απασχολούνται ως μπράβοι νυχτομάγα-

ζων; (Ορισμένοι ήδη εργάζονται σε τέτοια ευαγή

ιδρύματα). Ποιά σχέση μπορούν να έχουν με τον μά-

χιμο αστυνομικό, τον αστυνομικό που συχνά παίζει τη

ζωή του κορώνα-γράμματα στη δίωξη κακοποιών, τα

θρασύδειλα γοριλάκια που εκ του ασφαλούς χτυπούν

αόπλους, γέροντες και γυναίκες; Απολύτως καμμία.

Ίσως ο ψυχικά υγιέστερος των υπηρετούντων στα

ΜΑΤ ήταν εκείνο το παλληκάρι που αυτοκτόνησε πριν

τρία χρόνια στα γραφεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ, επειδή δεν του

ενέκριναν την μετάθεσή του σε άλλη υπηρεσία.

. Έχω σιχαθεί ν’ ακούω τα φερέφωνα της δημοσιο-

γραφικής συντεχνίας και κάτι αυτοχρισμένους «οικο-

νομικούς αναλυτές» σε διατεταγμένη υπηρεσία, να

διατυμπανίζουν σε όλους τους τόνους, σοβαροφα-

νείς μέχρι γελοιότητος, ότι το ζητούμενό μας είναι

«να έχουμε πολιτική σταθερότητα», δηλαδή τους γε-

νίτσαρους ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, να τα βρούμε με την

τρόϊκα, για να πάρουμε το πιστοποιητικό του καλού

και υπάκουου παιδιού, ώστε …να μας ξαναδανείσουν

οι αγορές. Οικονομολόγοι για κλάματα και δημοσιο-

γράφοι του χαβαλέ υποδεικνύουν την μόνη οδό «σω-

τηρίας» μας: Να δανειζόμαστε, να ξαναδα-

νειζόμαστε, μέχρι οι δανειστές να μας πάρουν και τα

σώβρακα. Καμμία απαγορευμένη συζήτηση για ανά-

πτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, για

ενίσχυση του μεταποιητικού και βιομηχανικού κλά-

δου, της έρευνας των νέων τεχνολογιών, των επεν-

δύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την

εκμετάλλευση –αλλ’ όχι με αποικιοκρατικούς όρους-

των αμύθητων και εισέτι ανέγγιχτων πλουτοπαραγω-

γικών μας πόρων, υπόγειων και υποθαλάσσιων. Όλα

αυτά προορίζονται για λεία των κατακτητών μας. 

«Εσείς απρόσεκτοι και ανεπίδεκτοι μαθημάτων-πα-
θημάτων Ρωμιοί, να φύγετε, να πάτε αλλού. Κι όσοι
δεν μπορείτε να ξεκουμπιστείτε, μείνετε δω να ψο-
φήσετε. Το οικόπεδο θέλουμε. Εσάς τι να σας κά-
νουμε; Θα φέρουμε τους πλεονάζοντες δικούς μας».  

Μούρες και μουτσούνες

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Oι Γερμανοί βλέπουν πρόεδρο

τη Μαρί Λεπέν στη Γαλλία...

Mε τον τίτλο, «Madame la Presidente Marine Le Pen

= Κυρία πρόεδρος Μαρίν Λεπέν», η δεξιά γερμανική

εφημερίδα «Φράνκφουρτερ Αλγκεμάινε» (Κυριακή

23/11), “προφητεύει” ότι η επόμενη πρόεδρος στη

Γαλλία θα είναι η Μαρί Λεπέν, ένα φασιστικό κόμμα.

Ο υπότιτλος της εφημερίδας:  “Ποιος υπολογίζει
ακόμη σοβαρά στον Ολάντ ή τον Σαρκοζί ότι γνωρί-
ζουν τον δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον;”
Ο Γερμανός αρθρογράφος ξεκινούσε από το θεωρη-

τικό σχήμα για να καταλήξει μετά από πέντε όλες κι

όλες φράσεις στο πρακτικά συμπεράσματα, όσο ανα-

τριχιαστικά από πολιτική σκοπιά και αν είναι αυτά.

«Οταν πάρα πολλοί άνθρωποι για πάρα πολύ καιρό
ζουν με την αίσθηση ότι ο χρόνος εργάζεται εναν-
τίον τους επειδή τα πράγματα συνολικά τρέχουν

προς τη λάθος κατεύθυνση, όταν αυτή η αίσθηση
μονιμοποιηθεί ως κατάσταση, τότε γεννιέται τερά-
στια ενέργεια. Μια επιθυμία για αλλαγή. Ενα κύμα»,
γράφει στο θεωρητικό μέρος.

[...]«Αυτό το κύμα μπορεί στις επόμενες γαλλικές
προεδρικές εκλογές να φέρει στο Μέγαρο των Ηλυ-
σίων τη Μαρίν Λεπέν. Αυτό θα ανακάτωνε εκ νέου τα
χαρτιά στην ευρωπαϊκή πολιτική»! 

[...] «Εχει αυξηθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ο αριθμός
των ανθρώπων που αισθάνονται(!!!) ότι ζημιώνονται, δεν
εισακούονται ή απαλλοτριώνονται και τους οποίους δια-
περνά η αίσθηση ότι η πολιτική γενικά κινείται τρέχοντας

προς τη λάθος κατεύθυνση»

Γιώργος Δελαστίκ (Εθνος)

σ.σ. Καλωσορίσατε στο 4ο Ράιχ!

Ναι μεν, αλλά...
Γιατί Ρεγγίνα μου, έκρυψες το πρόσωπό σου στη φω-

τογράφηση με τη Δημοτική Αρχή ΒΒΒ; Δεν γνωρί-

ζουμε υπό ποία ιδιότητα είχες κληθεί, αλλά ήσουν

εκεί. 

Ακομψο...
«Δούρου – Κωνσταντέλλος συνδιοργανώνουν διη-
μερίδα  για το παράκτιο μέτωπο», είναι ο τίτλος του

δελτίου Τύπου που εστάλη από το Δήμο 3Β, προς

ενημέρωση για τη διημερίδα, που αφορά τη διαχεί-

ριση του παραλιακού μετώπου. 

Ευτυχώς, το “διόρθωσε” η Περιφέρεια.

Πρώην βουλευτής σε εγκληματική σπείρα
Πρώην Βουλευτής, λένε, φέρεται να είναι εγκέφαλος

«σπείρας», που τα τελευταία 5 χρόνια  γνώριζαν εύ-

πορους μοναχικούς ανθρώπους, “έστηναν” πλαστές

ιδιόχειρες διαθήκες και κληροδοτούσαν σε κάποιο από

τα μέλη της σπείρας τις περιουσίες τους. Κατά το πα-

ρελθόν, λέει, ο πρ. βουλευτής  έχει καταδικαστεί για

απάτες!!!  

Κι ύστερα σου λέει δεν δωροδοκούνται!!!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Βραβείο Λογοτεχνίας της Ε.Ε.

στον Ελληνα Μάκη Τσίτα

με το βιβλίο “Μάρτυς μου ο Θεός”

Σε μια λαμπρή τελετή στο κατάμεστο Concert Noble των

Βρυξελλών, στις 18 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η

απονομή των Βραβείων Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής

Ένωσης 2014 στον Έλληνα συγγραφέα Μάκη Τσίτα, για

το μυθιστόρημά του “Μάρτυς μου ο Θεός”, και σε 12

νέους πεζογράφους από ισάριθμες χώρες που συμμετεί-

χαν στον διαγωνισμό. 

Τα βραβεία, που περιλαμβάνουν χρηματικό έπαθλο και τη

δυνατότητα να επιδοτηθούν μεταφράσεις του βραβευμέ-

νου έργου σε άλλες γλώσσες, δόθηκαν σε νέους πεζο-

γράφους, αλλά με παρουσία ήδη στα Γράμματα, από 13

χώρες που μετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευ-

ρώπη». Οι νικητές των άλλων χωρών είναι οι: Ben Blushi

(Αλβανία), Milen Ruskov (Βουλγαρία), Jan Nemec (Δη-

μοκρατία της Τσεχίας), Oddny Eir (Ισλανδία), Janis

Jonevs (Λετονία), Armin Ohri (Λιχτενστάιν), Pierre J.

Mejlak (Μάλτα), Ognjen Spahic (Μαυροβούνιο), Marente

de Moor (Κάτω Χώρες), Ugljesa Sajtinac (Σερβία), Birgul

Oguz (Τουρκία) και Evie Wyld (Ηνωμένο Βασίλειο).

Έκθεση Τουρισμού 

GREEK TOURISM EXPO

H Έκθεση Τουρισμού GREEK TOURISM EXPO, θα πραγ-

ματοποιηθεί 5-7 Δεκεμβρίου 2014 στο Metropolitan Expo

με περισσότερους από 250 εκθέτες και hosted buyers από

25 χώρες και θα πλαισιωθεί από σημαντικές παράλληλες

εκδηλώσεις απόλυτα στοχευμένες σε επίκαιρα θέματα

που αφορούν τον Ελληνικό Τουρισμό.
― «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: «Ανάπτυξη-Απασχόληση, εμπόδια & απειλές»

― «Θαλάσσιος Τουρισμός & Κρουαζιέρα»

― «Εμπορικά Επιμελητήρια: Πρωτοβουλίες και καινοτόμες δρά-

σεις ανάδειξης της Ελλάδας ως διακεκριμένου τουριστικού προ-

ορισμού. 

― «Υγεία χωρίς Σύνορα»(Health Without Borders), υπό την αιγίδα

του Ελληνοκινεζικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης, της Ελληνοσερβικής Ένω-

σης Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Ελληνορωσικού Συνδέσμου Φι-

λίας και Συνεργασίας. 

Metropolitan Expo, Συνεδριακή Αίθουσα C1

Η είσοδος για τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη με

Online προεγγραφή μέσω του site http://www.digi.travel
Δωρεάν Μεταφορά: Τα πούλμαν του διοργανωτή από Σταθμό

Metro Δουκ. Πλακεντίας και από το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. 

O “Οργανισμός Αστικών

Συγκοινωνιών Αθηνών”

ΟΑΣΣΑ Α.Ε., Γενική Διεύ-

θυνση συγκοινωνιακού

έργου, με απόφασή τους

(24.11) “διαύγεια” (ΑΔΑ:

ΩΓΨΣ46ΨΧΕ3-) ανακοινώ-

νουν την τροποποίηση της

διαδρομής της κυκλικής

λεωφορειακής γραμμής

330.

Το 330 εξυπηρετεί μία τε-

ράστια περιοχή, που μάλι-

στα έχει τη μοναδική, θα

λέγαμε συγκοινωνία και

κάθε αλλαγή ή περικοπή

δημιουργεί τεράστια προ-

βλήματα στους κατοίκους

που το χρησιμοποιούν.

Γράφει λοιπόν στην από-

φαση ότι από Κορωπί προς

Αγ. Μαρίνα καταργεί εντε-

λώς έξη στάσεις [ΘΗΒΩΝ,

ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ, ΠΗΓΑΔΙ,

ΦΥΣΤΙΚΕΣ, ΘΗΡΑΣ &

ΔΗΜΑ (της οδού Ταξιαρ-

χών)].

Αντίστοιχα δημιουργεί έξη

νέες στάσεις.

-«1η ΖΩΙΤΣΑ» και ΚΣ

290236, επί της οδού Ζωί-

τσα. Συγκεκριμένα, ιδρύε-

ται 15μέτρα περίπου μετά

την οδό Αφροδίτης.

- «2η ΖΩΙΤΣΑ» και ΚΣ

290237, επί της οδού Ζωί-

τσα. Συγκεκριμένα, ιδρύε-

ται 30μέτρα περίπου μετά

την οδό Θεμιστοκλέους.

- «3η ΖΩΙΤΣΑ» και ΚΣ

290238, επί της οδού Ζωί-

τσα. Συγκεκριμένα, ιδρύε-

ται στη μεσοτοιχία των

αριθμών 61 και 59.

- «4η ΖΩΙΤΣΑ» και ΚΣ

290239, επί της οδού Ζωί-

τσα. Περίπου 30μέτρα μετά

την οδό Χανίων.

4. Το συνολικό μήκος της

διαδρομής της παραπάνω

λεωφορειακής γραμμής

αυξάνεται κατά περίπου

430 μέτρα.

5. Τα δρομολόγια της κυ-

κλικής λεωφορειακής

γραμμής 330 δε μεταβάλ-

λονται.

www.tfa.gov.gr

Τροποποίηση διαδρομής της κυκλικής 

λεωφορειακής γραμμής 330

Ορίστηκε τιμή μονάδας

για  αποζημιώσεις

στον Ερασείνο ποταμό

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, ενημερώνει ότι εκδόθηκε η

υπ’ αριθμ. 6356/14 απόφαση του Εφετείου Αθηνών,

για τον προσδιορισμό της οριστικής τιμής μονάδας

αποζημίωσης, της απαλλοτριωθείσας έκτασης, στην

περιοχή του «Ερασείνου».

Η Δημοτική Αρχή δεσμεύεται, ότι  θα αναλάβει άμεσα

κάθε σχετική πολιτική πρωτοβουλία, προκειμένου να

ακολουθήσει, η σύντομη και ομαλή παρακατάθεση και

πληρωμή των αποζημιώσεων, του συνόλου των δι-

καιούχων.

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου αποφασίστηκε κατά πλειοψη-

φία ο καθορισμός των ανταποδοτικών

τελών καθαριότητας και φωτισμού για το

έτος 2015. 

Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζοντας το

θέμα αυτό πρόχειρα, επιφανειακά και

χωρίς  μελέτη αποφάσισε τη διατήρησή

τους στο ύψος που ισχύει τα τελευταία 10

χρόνια. 

Δυστυχώς από τα δημοτικά τέλη που απο-

φασίστηκαν απουσιάζουν:

1. Μειωμένες χρεώσεις για:

• Αποδεδειγμένα οικονομικά αδύναμους

• τρίτεκνους

• πολύτεκνους 

• ανάπηρους

• νέους επαγγελματίες

2. Διαφοροποίηση χρέωσης ανάλογα με

τον όγκο των απορριμμάτων. Χαρακτηρι-

στικά ίδια χρέωση υπάρχει για: 

• Εξοχική  και κύρια κατοικία .

• Για οικογένειες που ρίχνουν ανακυκλώ-

σιμα υλικά στους κάδους ανακύκλωσης με

αυτές που αδιαφορούν.

• Για κατάστημα ρουχισμού με μηδαμινή

παραγωγή απορριμμάτων και για εστιατό-

ρια.

Τα παραπάνω σημεία τα επισημάναμε,

αλλά η Δημοτική Αρχή αρνήθηκε να ενσω-

ματώσει τις προτάσεις μας. Δυστυχώς επέ-

μεινε σε τιμολογιακή πολιτική που είναι

άδικη, μη ανταποδοτική και δεν ανταποκρί-

νεται στις οικονομικές συνθήκες και τις πε-

ριβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας.

Η απόφασή της είναι συμβατή μόνο με τη

γενικότερη προχειρότητα και αδράνεια που

τη χαρακτηρίζει στη διοίκηση του Δήμου.

http://www.protoboulia.gr,  

https://www.facebook.com/protoboulia 

Από τις Σπίθες Βούλας, Βάρης, Βου-

λιαγμένης, ανακοινώνεται προς τους

ευσυνείδητους πολίτες που απέδειξαν

έμπρακτα την αντίθεσή τους προς τα

χαράτσια που επιβάλλονται, από το

2011, κατά της ακίνητης περιουσίας,

ακόμη και της πρώτης κατοικίας, που

είναι άδικα, αντισυνταγματικά και μονα-

δικό πραγματικό στόχο έχουν την εξα-

θλίωση των Ελλήνων και τη δήμευση

της περιουσίας τους, ότι δυστυχώς δεν

ανταποκρίθηκε ικανοποιητικός αριθμός

ενδιαφερομένων, για την κατάθεση πρό-

σθετης παρέμβασης στον Αρειο Πάγο,

όπως είχε αποφασιστεί τον παρελθόντα

Μάρτιο και έτσι κρίθηκε σκόπιμο να μην

κατατεθεί από πλευράς μας.

Οφείλω να επισημάνω ότι για την μη

ικανοποιητική συμμετοχή, ευθύνη φέ-

ρουν και τα μέλη ή τα στελέχη κομμά-

των και κινήσεων, που δεν συμμετέχουν

οι ίδιοι και αποτρέπουν και άλλους να

πράξουν το ίδιο, όταν η όποια θετική

προσπάθεια δεν προέρχεται από τον

κομματικό τους φορέα. Αυτό εκτός της

όποιας υποκρυπτόμενης ιδιοτέλειας,

δείχνει έλλειψη διαθέσεως συνεργα-

σίας και αλληλεγγύης, καθώς και ανοίγ-

ματος στην πραγματική κοινωνία των

πολιτών, επιφέροντας εν τέλει ζημιά

τόσο στους κοινούς στόχους, όσο και

στο κόμμα τους. 

Με δυο λόγια, κάποιοι μας μποϊκοτάρι-

σαν. Τούτο δε, παρά την αντίθετη στάση

συνεργασίας που επιδείξαμε και υπο-

στήριξης των όποιων δικών τους προ-

σπαθειών καθώς και της ευθείας

υποστήριξης των πολιτικών τους φο-

ρέων, εκ μέρους μας.

Η δική μας στάση δεν πρόκειται ν’ αλ-

λάξει εξαιτίας τέτοιων κοντόθωρων

πρακτικών κάποιων “κομματικών”. Ελπί-

ζουμε ν’ αλλάξει η δική τους.

Ευθύνες ίσως αναλογούν και σε μένα

προσωπικά, γιατί δεν ήρθα σε προσω-

πική επαφή με 400 άτομα, για να τους

υπενθυμίσω και παροτρύνω.

Αλλά εγώ δεν είμαι κόμμα, για να έχω

την “πολυτέλεια” της γραμματειακής

υποστήριξης και την απαιτούμενη χρη-

ματική άνεση.

Ομως, δεν το βάζουμε κάτω. Την προ-

σπάθεια θα την επαναλάβουμε, με δική

μας προσφυγή κατά του ΕΝΦΙΑ, που

αναγκαστικά θ’ ακολουθήσει, μετά την

απόφαση του Αρείου Πάγου για το ΕΕ-

ΤΗΔΕ.

Οσοι εκ των συμμετασχόντων, όμως,

επιθυμούν ν’ αποσύρουν τη συμμετοχή

τους, παρακαλούνται να προσέλθουν

στο γραφείο μου ή να επικοινωνήσουν

μαζί μου τηλεφωνικά.

Με αγωνιστική συνέπεια

Κώστας Βενετσάνος

Σπίθες Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης

ANAKOINΩΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Aδικα και μη Ανταποδοτικά τα Δημοτικά τέλη 

καθαριότητας - Φωτισμού στο Δήμο Κορωπίου
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α . . .

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων της

Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ-

ΣΤΑΤ) καυτηριάζει πολιτικές της κυβέρνη-

σης για να παραμείνει ο πρόεδρος που

έδωσε ψευδή στοιχεία για να μπούμε στα

μνημόνια. 

Γράφουν:

Σήμερα που οι δανειστές αναμένουν τον

ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, θέλουν να εξα-

σφαλίσουν ότι η ΕΛΣΤΑΤ θα παραμείνει θύ-

λακάς τους με τον κ. Γεωργίου στην ηγεσία

της την επόμενη μέρα. Έτσι ζητούν ως προ-

απαιτούμενο μεταξύ άλλων, ότι τον Αύγου-

στο του ’15 που λήγει η θητεία του κ.

Γεωργίου, ο νέος Πρόεδρος να μην προτα-

θεί από τον τότε Υπουργό Οικονομικών και

να εγκριθεί από τη διάσκεψη των Προέδρων

της Βουλής, αλλά να προτείνεται από μια

«ανεξάρτητη»… επιτροπή που θα συστα-

θεί και θα απαρτίζεται από Ελληνες και ξέ-

νους αγνώστου ταυτότητας.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων της

ΕΛΣΤΑΤ προβλέπει, ότι οι «ανεξαρτησίες»,

της επιτροπής που θα δημιουργηθεί, καθώς

και της υφιστάμενης ανεξάρτητης συμβου-

λευτικής επιτροπής της ΕΛΣΤΑΤ για την

οποία προαπαιτείται η επέκταση της θη-

τείας της, αλλά και η ανεξαρτησία της ίδιας

της ΕΛΣΤΑΤ, «είναι ένας ψευδόκοσμος,

όπου η ονομασία τους εξαπατά την έννοια

τους», όπως θα έλεγε και ο Γκυ Ντεμπόρ

στην κοινωνία του θεάματος.

Η ΕΛΣΤΑΤ σήμερα είναι η μόνη Υπηρεσία

του Ελληνικού κράτους που όχι μόνο ελέγ-

χεται (αυτό γίνεται παντού), αλλά διοικείται

απευθείας από τους δανειστές.

Για την Κυβέρνηση μαθαίνουμε ότι αυτοί οι

προαπαιτούμενοι όροι έγιναν με ευκολία

δεκτοί, διαιωνίζοντας έτσι την κρίση ανε-

ξαρτησίας που βρίσκεται η ΕΛΣΤΑΤ από

τότε που ο πρωθυπουργός και «καπετάνιος

του Τιτανικού» αλλά και ο υπόδικος Υπουρ-

γός με το στικάκι της Λα Γκαρντ, τοποθέτη-

σαν εν ενεργεία υπάλληλο του ΔΝΤ στη

θέση του Προέδρου της, υπονομεύοντας

τον ιδρυτικό της νόμο.

Ο κ. Γεωργίου ως «μισθοφόρος» της τρόικα,

έχοντας την πλήρη στήριξή της και λει-

τουργώντας «υπεράνω» της Κυβέρνησης,

δεν υποβάλει τα αιτήματά του ως θα όφειλε

στο Κοινοβούλιο, αλλά τα επιβάλει δια

μέσου των «αφεντικών» του.

Η ΕΛΣΤΑΤ δεν πρέπει να κατευθύνεται από

πολιτικά φρονήματα και σε καμμία περί-

πτωση δεν πρέπει να έχει εξωτερικές πα-

ρεμβάσεις στο έργο της, όπως προβλέπει

και ο Κώδικας Ορθής Πρακτικής στην αρχή

1.1. Ποιος όμως αφελής σήμερα πιστεύει

ότι δεν υπάρχουν εξωτερικές παρεμβάσεις;

Ζητάμε από την Κυβέρνηση, αφού δεν μπο-

ρεί να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της

ΕΛΣΤΑΤ, τουλάχιστον, να μην υποθηκεύσει

το μέλλον της.

Ζητάμε από όλα τα κόμματα του Ελληνικού

κοινοβουλίου να μην επιτρέψουν στην κυ-

βέρνηση να τροποποιεί επ’ άπειρον το νο-

μικό πλαίσιο της ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με τις

εκάστοτε επιδιώξεις των δανειστών και του

εκπροσώπου της στην υπηρεσία μας.

Ζητάμε να επισπευσθούν οι διαδικασίες της

Δικαιοσύνης έτσι ώστε η υπόθεση του ελ-

λείμματος 2009 να φτάσει επιτέλους στο

ακροατήριο.

Ζητάμε η κυβέρνηση να πάψει να στηρίζει

έναν υπόδικο και να τον απομακρύνει από

την θέση του, όπως ομόφωνα η ολομέλεια

της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της

Βουλής των Ελλήνων, ζήτησε.

Έως τότε η ξεφτίλα συνεχίζεται…

http://syllogos1.wordpress.com/

Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία βορά στους δανειστές
Καταγγελία του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ

Από τη Δημοτική παράταξη Σαρωνικού

«Σαρωνικός 5+» με επικεφαλής τον Μα-

νώλη Τσαλικίδη ελάβαμε ανακοίνωση για

την αποχέτευση στο Δήμο, που τονίζει ότι

ο δήμαρχος προσπαθεί να απεμπολήσει το

έργο της σύνδεσης με την Ψυττάλεια.

Γράφει μεταξύ άλλων:

Δημιουργεί πολλά ερωτηματικά το γεγο-

νός, ότι η νέα διοίκηση του Δήμου αντί να

έχει ως πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα

την άμεση κατασκευή του έργου της απο-

χέτευσης, αναλώνεται σε πρόχειρες,

ανεύθυνες και επικίνδυνες δηλώσεις, σαν

να βιάζεται να δημιουργήσει την εικόνα,

ότι το έργο χάθηκε.

Οφείλουμε λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τα

πράγματα και να θυμίσουμε τι ακριβώς

είχε καταφέρει η προηγούμενη διοίκηση

και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα.

Οφείλουμε δε, να καλέσουμε για μια

ακόμη φορά τη σημερινή διοίκηση, έστω

και τώρα, σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή

για την εξέλιξη του έργου, να κάνει το

χρέος της, να έρθει σε επαφή με όλους

τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΚΑ, ΕΠΠΕ-

ΡΑΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΠΕ, Περιφέρεια Αττικής)

και να αποδείξει ότι έχει τη θέληση αλλά

και την ικανότητα να υλοποιήσει ένα ήδη

εγκεκριμένο έργο.

Διαφορετικά, θα έχει την ΟΛΟΚΛΗΡΩ-

ΤΙΚΗ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ευθύνη για τη

διαγραφή των όσων έχουμε πετύχει, για

την απώλεια της χρηματοδότησης από τη

νέα προγραμματική περίοδο, με τραγική

συνέπεια τη μη υλοποίηση  του έργου. 

A. ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΠΕΡΙΟΔΟ

Είναι σε όλους γνωστό ότι η προηγούμενη

διοίκηση του Δήμου Σαρωνικού, μέσα σε

ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον και με την

ενεργή στήριξη των πολιτών της Π. Φώ-

καιας, κατάφερε : 

THN ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ

Τον Ιανουάριο του 2012, μετά από πολλές

και επίμονες προσπάθειες μας, η ΕΥΔΑΠ

άλλαξε το σχεδιασμό της και με την υπ.

αρ. 17511/16-1-2012 απόφαση της, ακύ-

ρωσε (μετά από 12 και πλέον χρόνια!) την

κατασκευή ΚΕΛ στην Π. Φώκαια, «εγκρί-

νοντας τη σύνδεση του αποχετευτικού δι-

κτύου ακαθάρτων του Δήμου Σαρωνικού

με τον κεντρικό Παραλιακό Συλλεκτήρα

(ΚΠΣ) με τελικό αποδέκτη το Κέντρο Επε-

ξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) της Ψιττάλ-

λειας….». 

ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-

ΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 78.896.945,16 ευρώ

Τον Μάιο του 2012 εντάξαμε το έργο στο

ΕΠΠΕΡΑΑ (ΑΔΑ: Β49Η0-6ΡΜ, και

Β49Η0-ΞΣΧ) και εξασφαλίσαμε τη χρημα-

τοδότηση του έργου με  78.896.945,16 €.

ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΨΙΤΤΑ-

ΛΕΙΑΣ 

Στις 19-4-2013 η ΕΥΔΑΠ υπέβαλλε προς

έγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλ-

λοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ, τη Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την

απαραίτητη τροποποίηση των περιβαλλον-

τικών όρων της Ψιττάλειας.

Σήμερα, με ολοκληρωμένη πλέον τη δια-

βούλευση, οι τροποποιημένοι περιβαλλον-

τικοί όροι βρίσκονται εγκεκριμένοι στην

ΕΥΠΕ έτοιμοι προς δημοσίευση.

ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕ-

ΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2013 η

ΕΥΔΑΠ ενέκρινε τις 2 μελέτες που ο

Δήμος Σαρωνικού έχει αναλάβει να εκπο-

νήσει και αφορούσαν, η 1η τα εσωτερικά

δίκτυα του Λαγονησίου και η 2η τα αντί-

στοιχα της Π. Φώκαιας, της Αναβύσσου και

της Σαρωνίδας. 

Σήμερα οι μελέτες βρίσκονται στο ΕΠΠΕ-

ΡΑΑ ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες σε

αναμονή του διαγωνισμού. 

Β. ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Προεκλογικά όλες οι παρατάξεις, ανα-

γνωρίζοντας τα όσα η προηγούμενη δη-

μοτική αρχή είχε καταφέρει, δεσμεύτηκαν

για την κατασκευή του έργου με το σχε-

διασμό και τις εγκρίσεις που εμείς είχαμε

εξασφαλίσει.

Γ. ΓΙΑΤΙ Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ

ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ; 

ΤΙ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥ-

ΓΟΝΤΑΙ;

Ο νέος Δήμαρχος και οι συνεργάτες του

όμως, όχι μόνο δεν έχουν το έργο ως από-

λυτη προτεραιότητα, αλλά ως απλοί πα-

ρατηρητές κινδυνολογούν και δηλώνουν:

«μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο

μας…, δεν έχουμε επίσημα ενημερωθεί

ότι το έργο έχει απενταχθεί αλλά προφο-

ρικές ενημερώσεις μας λένε ότι τα μηνύ-

ματα δεν είναι ευχάριστα, υπάρχει

πληροφορία ότι το έργο θα απενταχθεί,

καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει, μέχρι

σήμερα δεν μπορέσαμε να δούμε τον κ.

Μανιάτη…».
Το έργο δεν έχει απενταχθεί όπως προκύπτει

από το έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΒΖΤ0-ΙΘΣ). 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

& ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμπολίτες, εργαζόμενοι και άνεργοι,

Βιώνουμε μαζί σας, όπως και με εκατομμύρια άλλους συ-

νανθρώπους μας μία ζοφερή και ανυπόφορη κατάσταση

στην οποία μας έχουν εξαναγκάσει εδώ και πέντε χρόνια

οι πολιτικές των κυβερνήσεων και της τρόικας. Εξοντω-

τικά οικονομικά μέτρα, για την εξυπηρέτηση του χρέους

των ξένων δανειστών, μας οδήγησαν σε αδυναμία πλη-

ρωμής των δανείων μας προς τις τράπεζες, τη διόγκωση

των οφειλών μας προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά τα-

μεία. Κατασχέσεις και πλειστηριασμοί είναι το εφιαλτικό

τοπίο χιλιάδων πολιτών σήμερα στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση με τις γελοίες ρυθμίσεις για τα «κόκκινα»

επιχειρηματικά δάνεια και τις 100 δόσεις, απέδειξε για μια

ακόμη φορά ότι είναι υποχείριο της τρόικας και των

ξένων δανειστών. Από τις αρχές του χρόνου οι πλειστη-

ριασμοί, ακόμα και της πρώτης κατοικίας, απελευθερώ-

νονται. Τι θα γίνει με το πελώριο κοινωνικό αυτό ζήτημα;

... Ιδιαίτερα ανυπεράσπιστοι είναι οι οφειλέτες του  Δη-

μοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, που εξαιτίας των

υπέρογκων φόρων, των σαρωτικών μειώσεων στους μι-

σθούς και στις συντάξεις, των απολύσεων και της κατα-

κόρυφης πτώσης της κατανάλωσης για τους

επαγγελματίες, βλέπουν ανήμποροι τα χρέη τους να φου-

σκώνουν και δεν υπάρχει κάποιος φορέας να αποταθούν

και να αγωνιστούν μαζί του.

Ο Σύλλογός μας έρχεται να εξυπηρετήσει αυτή την

ανάγκη. Ο Σύλλογός μας θα ζητήσει άμεσα από τα πολι-

τικά κόμματα να δεσμευτούν σε δύο βασικά αιτήματα:

1. Απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας με γε-

νική ισχύ. Αφορά τράπεζες

και άλλους ιδιώτες.

2. Απαγόρευση κατασχέσεων καταθέσεων για ποσά κάτω

των 20.000 ευρώ. Απαγόρευση κατασχέσεων για ποσά

που προέρχονται από μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. 

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 από τις 10:30 το πρωί

μέχρι τις 4:30 το απόγευμα ο Σύλλογός μας διεξάγει αρ-

χαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου. Οι

αρχαιρεσίες θα γίνουν στα γραφεία, Μαυρομιχάλη 52

στον 5ο όροφο, Aθήνα. 

«Αδιαφορία και επικίνδυνα παιχνίδια με την αποχέτευση»
καταγγέλει ο Μανώλης Τσαλικίδης στο Δήμο Σαρωνικού
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_ Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρ-

χείου Κρωπίας πραγματοποιήθηκε την Κυ-

ριακή 23 Νοεμβρίου η εκδήλωση με θέμα «Η

αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς των Με-

σογείων», με αφορμή την πρόσφατη έκδοση

του βιβλίου του ΕΚΤ&Π  «Μεσόγεια, οι άν-
θρωποι και ο πολιτισμός τους, η εξέλιξη της
μουσικής και του χορού»
Η διευθύντρια του ΕΚΤ&Π  Βάσω Κιούση

άνοιξε την εκδήλωση με την ομιλία της  στην

οποία επισήμανε το στόχο για ανάδειξη της

σημασίας και της αξίας της Τοπικής Ιστορίας,

τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Είναι  ανάγκη
να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας πόσο ση-
μαντική είναι η παράδοση μας και ο Μεσο-
γείτικος Πολιτισμός, ώστε να προβληθεί, να
γίνει γνωστός και να του δοθεί η θέση που
του αξίζει. Αυτή  την ιστορία είναι ανάγκη να
την γνωρίσουν οι νέοι μας, τα παιδιά που
είναι το μέλλον αυτής της κοινωνίας, αν εν-

διαφερόμαστε να υπάρχει συνέχεια. Και φυ-
σικά δεν εννοώ την προσκόλληση στο
παρελθόν, αλλά να έχουμε σαν βάση αυτό
για να δημιουργήσουμε πάνω σε γερά θεμέ-
λια τη σύγχρονη εποχή μας, παρακολουθών-
τας τις εξελίξεις με σκεπτικισμό  και κριτική
κι όχι δεχόμενοι κάθε τι νέο και ξενόφερτο

χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τι κουβαλάει
μαζί του και ποιος είναι ο σκοπός του…Η  πε-
ριοχή μας έχει πολλά αξιόλογα ιστορικά και
αρχαιολογικά μνημεία και πολλά μνημεία της
φύσης  τα οποία είναι ανάγκη να αναδει-
χτούν και να γίνουν πόλος έλξης επισκεπτών
Ελλήνων και ξένων με όποια οφέλη συνεπά-
γεται αυτό για την περιοχή και τους κατοί-
κους της».

Ο Δήμαρχος Κρωπίας  Δημήτριος Ν. Κιού-

σης στον χαιρετισμό που απηύθυνε  εξέ-

φρασε την ευχαρίστησή του για την

πρωτοβουλία του Ελληνικού Κέντρου Τέχνης

και Πολιτισμού που κατορθώνει και συνενώ-

νει δημοτικούς φορείς και πρόσωπα σε μια

αυτονόητη, κοινή δράση για την ανάδειξη της

τοπικής ιστορίας στο τομέα του πολιτισμού.

Ο Δ. Κιούσης εξήρε την  παρουσία των δύο

αιρετών ομιλητών από τον χώρο της τοπικής

αυτοδιοίκησης,  του αντιπεριφερειάρχη

Ανατ. Αττικής Πέτρου Φιλίππου και του Δη-

μάρχου Λαυρεωτικής Δημητρίου Λουκά,

Πρότεινε να συνεχιστεί αυτή η κοινή δράση

με οργανωμένες εκδηλώσεις για την ανά-

δειξη και προβολή  της πολιτιστικής  μας κλη-

ρονομιάς και εξέφρασε την ανησυχία του για

την «υπερπροβολή  ξένων πολιτιστικών επιρ-

ροών που πολλές φορές επιβάλλονται και εν-
στερνίζονται από την κοινωνία  μας». 

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Ανατ. Αττικής Πέ-

τρος Φιλίππου στην εισήγησή του αναφέρ-

θηκε στην αρχαία εποχή και την εξέλιξη των

Μεσογείων ανά τους αιώνες αρχίζοντας από

την ύστερη εποχή του λίθου (6.000 π.Χ.),

όπου υπήρχαν τα πρώτα δείγματα κατοίκη-

σης. Επίσης, αναφέρθηκε στη δημιουργία

των αρχαίων δήμων  και της ανάπτυξης του

πολιτισμού  σε όλες  τις ιστορικές περιόδους

και τέλος στην διοικητική μεταρρύθμιση των

δήμων και κοινοτήτων της περιοχής κατά

τους νεότατους  χρόνους μέχρι τους σημερι-

νούς καλλικρατικούς δήμους.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής  Δημήτριος Λου-

κάς αναφέρθηκε στον ορισμό   της τοπικής

ιστορίας και στο πόσο απαραίτητη είναι η δι-

δασκαλία της στην εκπαίδευση, ώστε να

υπάρχει μέλλον και να διασωθεί  ο  πολιτι-

σμός  μας. Πρότεινε διαδημοτικές εκδηλώ-

σεις  για την ανάδειξη της πολιτιστικής

κληρονομιάς της περιοχής μας και ζήτησε

την βοήθεια της περιφέρειας Αττικής για έκ-

δοση βιβλίων τοπικής ιστορίας. 

Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν  μικρά δείγ-

ματα από τα τραγούδια και τους χορούς της

περιοχής από το: τμήμα της Παραδοσιακής

Χορωδίας   του Δήμου  Παιανίας-Γλυκών

Νερών με συνοδεία οργάνων, υπό την διεύ-

θυνση  του Κωνσταντίνου Μάρκου, Μεσογεί-

τικοι  Χοροί από τμήμα των Χορευτικών

Ομάδων του Δήμου Κρωπίας υπό την διδα-

σκαλία της Ευαγγελίας Ιερωνυμάκη  και τρα-

γούδια από την χορωδία του ΚΑΠΗ

Κορωπίου, υπό την διεύθυνση της  Σταυ-

ρούλας  Εφραιμίδου.

Πολλοί οι παριστάμενοι, πολίτες και θεσμικά

πρόσωπα. Από βουλευτές ο Γ. Βλάχος, ο δή-

μαρχος Ραφήνας Πικερμίου Βασ. Πιστικίδης,

πάρα πολλοί σύμβουλοι των Δήμων Κρωπίας,

Λαυρεωτικής, Παιανίας καθώς και εκπρόσω-

ποι φορέων.

H αξία Πολιτιστικής κληρονομιάς των Μεσογείων

Προτάσεις για διαδημοτικές εκδηλώσεις

Οπως μας ενημερώνει ο Δήμος Παλλήνης,

σε εξέλιξη είναι οι εργασίες επούλωσης

λακκουβών στο Δήμο Παλλήνης, που δημι-

ουργήθηκαν λόγω των δυσμενών καιρικών

συνθηκών, το προηγούμενο διάστημα. 

Με σχεδιασμό και προγραμματισμό (εκτός

και εντός σχεδίου πόλεως), σταδιακά θα κα-

λυφθούν όλες οι ανάγκες της πόλης, καθώς

ο Δήμος Παλλήνης με ίδια μέσα περπατάει

καθημερινά από γειτονιά σε γειτονιά και

στις τρεις Δημοτικές Ενότητες (Ανθούσα,

Γέρακας, Παλλήνης) για την κλείσιμο λακ-

κουβών και τη βελτίωση της κυκλοφορίας

των οχημάτων στις οδικές αρτηρίες

Ο Δήμος ζητάει τη συμμετοχή των κατοί-

κων, για την ολοκλήρωση του έργου, υπο-

δεικνύοντας με αίτημά τους τηλεφωνικά

στο 210 6600814 ή ηλεκτρονικά:

press@palini.gr τις λακκούβες.

Οι όποιες καθυστερήσεις σημειώθηκαν στο

έργο, οφείλονται αποκλειστικά στην έλ-

λειψη προσωπικού και τις μεγάλες καθυ-

στερήσεις από τον ΑΣΕΠ ως προς την

διεκπεραίωση των σχετικών προκηρύξεων

θέσεων εργασίας εργατικού δυναμικού.

Επούλωση λακκουβών στο Δήμο Παλλήνης



Γιόγκα στη Βάρη  Ασκηση σώματος και νου

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &

Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό και 

σώμα σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Τα Μαθήματα γιόγκα είναι πρωινά και απογευματινά 

για απευθύνονται σε ενήλικες και νέους.

Πληροφορίες 6945377335 & 6982645545
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Θετικός ο απολογισμός της Πολιτικής

προστασίας στην Ανατολική Αττική
Υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Ανα-

τολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου πραγματοποι-

ήθηκε την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014, η

συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτι-

κής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής, με θέματα τον απολογισμό

της αντιπυρικής περιόδου 2014 και το σχεδια-

σμό και τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας

για την πρόληψη και ετοιμότητα των φορέων

στην αντιμετώπιση πλημμηρών, χιονοπτώσεων

και σεισμών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, στην ομιλία του, αρχικά

αναφέρθηκε στην αντιπυρική περίοδο, που ολο-

κληρώθηκε και τόνισε ότι ο απολογισμός είναι

θετικός για την περιοχή της ΠΕΑΑ. Η Δ/νση Πο-

λιτικής Προστασίας ενεργοποιήθηκε για να συν-

δράμει το Πυροσβεστικό Σώμα, με υδροφόρες

και εκσκαφικά μηχανήματα, σε όποιο συμβάν της

ζητήθηκε και σε στάδιο επιφυλακών (δείκτης επι-

κινδυνότητας για φωτιά τέσσερα). Ευχαρίστησε

τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, την

αστυνομία για το πολύτιμο έργο που συντελεί τα

στελέχη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας,

τους υπευθύνους Πολιτικής Προστασίας των

Δήμων και τους εθελοντές που αποτελούν βα-

σικό κρίκο στην αλυσίδα της πυρόσβεσης. 

Σε σχέση με την πρόληψη και την αντιμετώπιση

των πλημμυρών, ο Αντιπεριφερειάρχης μίλησε

για τα έργα και τις μελέτες που εκτελούνται ή

πρόκειται να εκτελεστούν από την Διεύθυνση

Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής. Αναφέρθηκε στον καθαρι-

σμό των ρεμάτων, στην άρση των καταπτώσεων

πρανών ρεμάτων (αφορά το Μέγα ρέμα Ραφή-

νας και τον Ασωπό ποταμό), τον καθαρισμό και

τη συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής – συν-

δετήριων αγωγών στις οδούς, τα αντιπλημμυ-

ρικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην

Παιανία, την Ανάβυσσο, την Αγία Μαρίνα Κρω-

πίας, την Άνοιξη, την ανακατασκευή της

γέφυρας από την οποία διέρχεται το Μέγα Ρέμα

Ραφήνας, στη Λ. Σπάτων, τον αγωγό  ομβρίων

υδάτων που θα κατασκευασθεί στην οδό

Μαρκόπουλο – Πόρτο Ράφτη, στην εκπονηση

μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας για την

περιοχή Βουρλέζα στο Πόρτο Ράφτη καθώς και

για την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης και

διευθέτησης των βασικών ρεμάτων της ΠΕΑΑ.

Ζήτησε δε από τους εκπροσώπους των νέων δι-

οικήσεων των Δήμων να καταθέσουν στη Δ/νση

Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ, ώριμες αντιπλημ-

μυρικές μελέτες εν’ όψει της έγκρισης του νέου

προγράμματος της Περιφέρειας από την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή για τη νέα προγραμματική πε-

ρίοδο.

Αναφέρθηκε στις ενέργειες που έκανε η Περι-

φέρεια ανταποκρινόμενη άμεσα στις πρόσφατες

καταστροφικές πλημμύρες στις Αχαρνές. 

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή το μη-

τρώο των εργοληπτικών επιχειρήσεων της

Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και αναφέρθηκε

στα μηχανήματα έργου της Αντιπεριφέρειας που

έχουν παραχωρηθεί στους Δήμους, προκειμένου

να αντιμετωπίσουν τυχόν έντονες χιονοπτώσεις.

Επίσης προσδιορίστηκαν τα σημεία που θα βρί-

σκεται αλάτι.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Εντεταλμένη Σύμ-

βουλός της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προ-

στασίας της Περιφέρειας Αττικής Ι. Τσούπρα η

οποία αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζει από την έλλειψη προσωπικού η υπηρε-

σία καθώς και για το σχεδιασμό της Δ/νσης που

βρίσκεται σε εξέλιξη εν’ όψει της χειμερινής πε-

ριόδου. 

Τόνισε ιδιαίτερα τη συνεργασία που πρέπει να

υπάρχει μεταξύ των αρμόδιων φορέων και των

εθελοντικών οργανώσεων. 

Για τον απολογισμό της δράσης κατά την αντι-

πυρική περίοδο  μίλησε αναλυτικά ο κ. Γιώτης,

προϊστάμενος του τμήματος

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δ/ντής Τεχνι-

κών Έργων της Π.Ε.Α.Α. κος Ι. Ασπρουλάκης ο

οποίος αναφέρθηκε στις ενέργειες που ήδη υλο-

ποιούνται σχετικά με την κατασκευή αντιπλημ-

μυρικών έργων.

Οι συμμετέχοντες στο ΣΟΠΠ αναγνώρισαν τα

καλά αποτελέσματα κατά την αντιπυρική πε-

ρίοδο και εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για

την μέχρι τώρα συνεργασία με το τμήμα Πολιτι-

κής Προστασίας της Π.Ε. Ανατ. Αττικής και τη

Δ/νση Τεχνικών Έργων.

Τέθηκαν τα ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης

προσοχής και αναφέρθηκαν οι τομείς όπου χρει-

άζεται μεγαλύτερη προσπάθεια και ενίσχυση.

Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθησαν, Περιφε-

ρειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Διοικητής της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Περιφ. Ανατ. Αττικής

Αρχιπύραρχος Α. Τζοϊτης, οι διοικητές από τις

τοπικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ν. Μάκρης,

Λαυρίου, Κορωπίου, 12ου ΠΣ, 9ου ΠΣ, 6ου ΠΣ και

Οινοφύτων, αλλά και γενικότερα εκπρόσωποι

από όλη την Περιφέρεια Αττικής και εκπρόσωποι

από τους ΟΤΑ.

Mέριμνα Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax:  210 899 6543
www.merimna-ygeias.gr

 Υπερηχογραφήματα παίδων
 Γυναικολογικός υπέρηχος

        μαστών
        ενδοκολπικό

 Triplex αγγείων
        αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
        καρωτίδων και σπονδυλικών
        κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών

 Θυρεοειδούς 
 Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
 Μαλακών μορίων
 Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως

        παγκρέατος - σπληνός
 Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως

        Προστάτη
 Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων 

        θήλεως

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Η
Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστα-

σίας και Πυρασφάλειας Βάρης,
στο κλείσιμο της αντιπυρικής περιό-

δου, στέλνει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε

όλους όσους, από τα μέλη τους, συμμε-

τείχαν καθημερινά στις βάρδιες επιφυλα-

κής και λειτουργίας των πυροσβεστικών

οχημάτων, επί 6 μήνες, αλλά και τις οικο-

γένειες, τους φίλους, που τους συμπαρα-

στάθηκαν με το δικό τους τρόπο ο

καθένας.

Ακόμη ευχαριστούν τους χορηγούς, τους

τιμούν και επιβεβαιώνουν ότι, χωρίς την

πολύτιμη συνδρομή τους, ενδεχομένως,

δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. 

Δηλώνουν ότι η Ομάδα λειτούργησε και

αυτήν την χρονιά με ευθύνη, επαγγελμα-

τισμό, σοβαρότητα και ήθος, όπως αυτή

γνωρίζει  και λειτουργεί, όλα αυτά τα χρό-

νια από της ιδρύσεώς της. 
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150 χρόνια από την ίδρυση του νεώτερου Λαυρίου
Διοργάνωση ΙΣΤ΄ Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής

Kάθε δύο χρόνια (εδώ και 30 χρόνια)

στην Ανατολική Αττική πραγματοποιείται

η καθιερωμένη Επιστημονική Συνάντηση,

η οποία οργανώνεται από την Εταιρείας

Μελετών Νοτιοανατολικής, κάθε χρόνο.

Εχει διαφορετικό θέμα και οργανώνεται

σε διαφορετική πόλη.

Ετσι λοιπόν εφέτος  πραγματοποιήθηκε

συνάντηση, το Σάββατο 22/11, στο Πολι-

τιστικό Κέντρο Λαυρίου μεταξύ εκπρο-

σώπων του Ν.Πρ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου

Λαυρεωτικής και της Εταιρείας Μελετών

Νοτιοανατολικής Αττική παρόντος και

του Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής Πέ-

τρου Φιλίππου , ο οποίος έχει προσφέρει

πολλά στην Εταιρεία αυτή ως δήμαρχος.

Κύριο θέμα της διοργάνωσης, η οργά-

νωση εκδηλώσεων για τα 150 χρόνια από

την ίδρυση του νεώτερου Λαυρίου, που

συμπληρώνονται το 2015. 

Επιπλέον, εξετάστηκε η πρόταση να εν-

ταχθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων

αυτών, η διοργάνωση της ΙΣΤ΄ Επιστημο-

νικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττι-

κής στο Λαύριο, ενώ καθορίστηκε ο

Νοέμβριος του 2015 ως χρόνος διεξαγω-

γής της και συζητήθηκαν επιμέρους ζη-

τήματα, όπως είναι ο τρόπος και ο χώρος

διοργάνωσής της και η πραγματοποίηση

παράλληλων εκδηλώσεων.  Επίσης, μαζί

με την Επιστημονική Επιτροπή της ΙΣΤ΄

Επιστημονικής Συνάντησης – που θα έχει

και την ευθύνη του συνεδρίου – συστά-

θηκε και η Οργανωτική Επιτροπή που

αποτελείται από εκπροσώπους του Νομι-

κού Προσώπου «ΘΟΡΙΚΟΣ». 

Οι Επιστημονικές Συναντήσεις πραγμα-

τοποιούνται ανά διετία στην περιοχή της

Ανατ. Αττικής τα τελευταία 30 περίπου

χρόνια. Βασικός στόχος των Επιστημονι-

κών Συναντήσεων είναι να συμβάλουν

στην ανάπτυξη και προώθηση του επι-

στημονικού λόγου και προβληματισμού

για θέματα που αφορούν στην περιοχή. 

Ο  Π. Φιλίππου ζήτησε από τους εκπρο-

σώπους του Δήμου Λαυρεωτικής να υπο-

βάλουν το ταχύτερο δυνατό το

πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον εορ-

τασμό των 150 χρόνων από την ίδρυση

του νεώτερου Λαυρίου, προκειμένου να

μπορέσει η Περιφέρεια να στηρίξει την

όλη διοργάνωση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης από την

Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής

οι  Νίκος Παπαγιαννάκος, Δημήτρης Πρό-

φης και Ελευθερία Λάππα – Παπαδάκη, ο

πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αντώ-

νης Μακρυωνίτης, ο  πρόεδρος της Εται-

ρείας Μελετών Λαυρεωτικής Αναστάσιος

Βλάδος, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος

Λαυρεωτικής Σταύρος Ιατρού και Αθανασία

Μαρκουλή, Κώστας Μάνθος, Άρης Κανα-

τούρης Γιώργος Δερμάτης.

Συγκινητική η ανταπόκριση

των κατοίκων του Δήμου

Παλλήνης στο κάλεσμα για

κάλυψη των αναγκών του

Κοινωνικού Παντοπωλείου,

που προσφέρει βοήθεια σε

360 οικογένειες που τα

φέρνουν δύσκολα..., αλλά

και πλέον των 1200 ωφε-

λουμένων για την κάλυψη

βασικών τους διατροφικών

αναγκών.

Συνολικά 840 τεμάχια σε

τρόφιμα μακράς διάρκειας,

συγκεντρώθηκαν από τη

δράση "Ημέρα Αλληλεγ-

γύης ενίσχυσης του Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου

Δήμου Παλλήνης", που

διοργάνωσε το Δίκτυο Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης του

Δήμου Παλλήνης, με τη

Μη Κυβερνητική Οργά-

νωση "ΔΡΑΣ.Ε.", (Δράσεις

Εθελοντών) στις 22/11.

Τοποθετήθηκαν καλάθια

αλληλεγγύης έξω από

τέσσερα υποκαταστήματα

αλυσίδων supermarkets

που εδρεύουν στα όρια

του Δήμου Παλλήνης, με

στόχο τη συγκέντρωση

τροφίμων μακράς διάρ-

κειας και ειδών πρώτης

ανάγκης για το Κοινωνικό

Παντοπωλείο.

Έτσι, από τις 10:00 έως τις

15:00, εθελοντές του Δι-

κτύου Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης του Δήμου

Παλλήνης και εργαζόμενοι

της ΔΡΑΣ .Ε.  βρίσκονταν

έξω από τα υποκαταστή-

ματα, ενημερώνοντας τον

κόσμο για τη δράση. 

Σε αυτό το πεντάωρο, η

ανταπόκριση των κατοίκων

ήταν καθοριστική, καθώς

με τις 840 συσκευασίες,

διασφαλίζεται η εύρυθμη

λειτουργία του Κοινωνι-

κού Παντοπωλείου για τη

διανομή προϊόντων στους

δικαιούχους το Νοέμβριο.

Οι πολίτες της Παλλήνης,

με την ευαισθησία τους και

την υψηλή τους αξιακή κλί-

μακα, ανέδειξαν για ακόμα

μια φορά το κοινωνικό

τους πρόσωπο.

Στη φωτογραφία ο δήμαρχος ανά-

μεσα στις εθελόντριες με τις προ-

σφορές των πολιτών.

Ευαισθησία και αλληλεγγύη από τους Παλληνιώτες
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ
319/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί
καθορισμού Τελών Καθαριότητας–
Δημοτικού Φωτισμού έτους 2015
Δήμου Παλλήνης». 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
Καθορίζει τα Τέλη Καθαριότητας–
Δημοτικού Φωτισμού έτους 2015
Δήμου Παλλήνης, ως ακολούθως:
Α) Συντελεστές τέλους καθαριότη-
τας και φωτισμού για το έτος 2015
ως εξής:
1. Για στεγασμένους χώρους  έως
100 τ.μ. που χρησιμοποιούνται για
κατοικία ή εγκατάσταση νοσηλευτι-
κών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτι-
κού δικαίου (εξαιρουμένων των
ιδιωτικών κλινικών) ή φιλανθρωπι-
κών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτι-
κού δικαίου 1,25 € ανά τετραγωνικό
μέτρο.
2. Για στεγασμένους χώρους άνω
των 100 τ.μ. που χρησιμοποιούνται
για κατοικία ή εγκατάσταση νοση-
λευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουμένων
των ιδιωτικών κλινικών) ή φιλαν-
θρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου 1,33 € ανά τετρα-
γωνικό μέτρο.
3. Για στεγασμένους χώρους έως
150 τ.μ. άλλης χρήσης (καταστή-
ματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχα-
νίες κ.λ.π.) 3,60 € ανά τετραγωνικό
μέτρο.
4. Για στεγασμένους χώρους άνω
των 150 τ.μ. άλλης χρήσης (κατα-
στήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιο-
μηχανίες κ.λ.π.) εμβαδού μέχρι
6.000 τ.μ 4,30 € ανά τετραγωνικό
μέτρο και  για πέραν των 6.000 τ.μ.
2,58 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
5. Για μη στεγασμένους χώρους
άλλης χρήσης(καταστήματα, βιοτε-
χνίες, βιομηχανίες, ξυλεμπορικά,
μάνδρες υλικών οικοδομών, σιδη-
ρουργεία, μαρμαράδικα, λούνα πάρκ,
αναψυκτήρια, ταπητοκαθαριστήρια,
άνθη–φυτά, φυτώρια, εκθέσεις αυτο-
κινήτων κ.λ.π.) εμβαδού μέχρι 6.000
τ.μ 2,15 € ανά τετραγωνικό μέτρο
και για πέραν των 6.000 τ.μ. 0,645 €
ανά τετραγωνικό μέτρο.
6. Για στεγασμένους χώρους που
χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση
βιομηχανίας παραγωγής μπετόν,
αποθήκης τοποθέτησης μπαζών, κη-
πευτικών χωμάτων, κλπ εμβαδού
μέχρι 6.000 τ.μ 5,75 € ανά τετρα-
γωνικό μέτρο και για πέραν των
6.000 τ.μ. 3,45 € ανά τετραγωνικό
μέτρο.
7. Για μη στεγασμένους χώρους
που χρησιμοποιούνται για εγκατά-
σταση βιομηχανίας παραγωγής
μπετόν, αποθήκης τοποθέτησης
μπαζών, κηπευτικών χωμάτων, κλπ
εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 5,75 € ανά
τετραγωνικό μέτρο και για πέραν
των 6.000 τ.μ. 1,725 € ανά τετρα-
γωνικό μέτρο.
Β) Καθορισμός ενιαίου συντελεστή
τέλους καθαριότητας και φωτισμού,
που θα γνωστοποιηθεί στη Δ.Ε.Η.
για την βεβαίωση και την είσπραξη
του ανωτέρω τέλους, για κατοικίες
και νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουμένων
των ιδιωτικών κλινικών) ή φιλαν-
θρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου 1,25 € ανά τετρα-
γωνικό μέτρο και για άλλης χρήσης
(καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχα-
νίες κ.λ.π.) 3,60 € ανά τετραγωνικό
μέτρο,  με αναγωγή στην τιμή αυτή
της επιφάνειας των ακινήτων των
άνω κατηγοριών περιπτώσεις
2,4,5,6, και 7. 
Γ) ΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
α) Μείωση κατά ποσοστό 50% (από
20%) στις ανωτέρω διαμορφούμε-
νες νέες τιμές για κατοικίες. 
Ειδικότερα: 
α1) για πολύτεκνες οικογένειες
(όπως αναγνωρίζονται από το νόμο

και με ετήσιο οικογενειακό  φορο-
λογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά
τις 25.000,00 €).  
α2) για ΑμεΑ (με ετήσιο οικογενει-
ακό φορολογητέο εισόδημα που
δεν ξεπερνά τις 25.000,00 €) 
α3) για τρίτεκνες μονογονεϊκές οι-
κογένειες (οι έχουσες την ιδιότητα
πολύτεκνης, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις  της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.
3454/2006 και των παρ. 1 & 2 του
άρθρου 6 του Ν. 3631/2008 και με
ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο
εισόδημα που δεν ξεπερνά τις
20.000,00 €).
β) Πλήρη απαλλαγή για:

β1) ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας
80% και άνω, και ετήσιο οικογενει-
ακό  φορολογητέο εισόδημα έως
15.000,00 €, 
β2) Οικογένειες που έχουν δύο
μέλη ΑμεΑ (με τουλάχιστον 67%
ποσοστό αναπηρίας) και με ετήσιο
οικογενειακό  φορολογητέο εισό-
δημα έως 20.000,00 €, 
β3) Πολύτεκνοι με άνω των τριών
ανήλικων παιδιών και με ετήσιο οι-
κογενειακό φορολογητέο  εισό-
δημα έως 15.000,00 € και 
β4) Άποροι (χωρίς ατομική ιδιοκτη-
σία) και με  ετήσιο οικογενειακό
φορολογητέο εισόδημα έως
5.000,00 €.
-Για τις ως άνω ΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΛ-
ΛΑΓΕΣ της περίπτωσης Γ, προκει-
μένου οι κάτοικοι να λάβουν τις
ελαφρύνσεις των δημοτικών τελών
θα πρέπει να προσκομίσουν πρωτό-
τυπα ή νόμιμα επικυρωμένα φωτο-
αντίγραφα των απαιτούμενων, ως
άνω, κατά περίπτωση,  αναφερόμε-
νων δικαιολογητικών 
-Οι ωφελούμενοι σε περίπτωση αλ-
λαγής διεύθυνσης είναι υποχρεω-
μένοι να προσέλθουν στο Δήμο για
να το δηλώσουν. Οι απαλλαγές
αυτές ισχύουν ως ένα χρόνο υπό
τον όρο ότι εξακολουθούν να πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των
οποίων εδόθησαν .                                           

Η ως άνω, κανονιστικού χαρα-
κτήρα, απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης
δημοσιεύεται σε περίληψη στο
παρόν  φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του
άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.   
――――――――――――――――

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
320/2014-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί
καθορισμού συντελεστή Δημοτικού
Φόρου, στους στεγασμένους και μη
στεγασμένους χώρους  και Τέλους
Ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), έτους
2015 Δήμου Παλλήνης». 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
Καθορίζει το Συντελεστή Δημοτικού
Φόρου στους στεγασμένους και μη
στεγασμένους χώρους  και Τέλους
Ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), έτους
2015 Δήμου Παλλήνης, ως ακολού-
θως:
Α) συντελεστής φόρου ηλεκτροδο-
τούμενων χώρων για το έτος 2015
σε 0,31 € (από 0,26 €) ανά τετρα-
γωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφά-
νειας στεγασμένου χώρου και για
τους μη στεγασμένους χώρους σε
0,165 € (από 0,13 €) ανά τετραγω-
νικό μέτρο. Ο ως άνω συντελεστής
επαυξάνεται σε 0,37 € ανά τετρα-
γωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφά-
νειας στεγασμένου χώρου και για
τους μη στεγασμένους χώρους σε
0,185 € και το πρόσθετο ποσό θα
διατίθεται αποκλειστικά για την κά-
λυψη των λειτουργικών δαπανών
των σχολείων.
Β) Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
(Τ.A.Π.) 0,35‰.
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα,
απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημο-
σιεύεται σε περίληψη στο παρόν
φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρ-

θρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.   
――――――――――――――――

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
321/2014-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί
καθορισμού Τελών Ύδρευσης
έτους 2015, Δήμου Παλλήνης».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
1) Καθορίζει τα τέλη ύδρευσης, για
το οικονομικό έτος 2015 και εφε-
ξής, σύμφωνα με το ισχύον τιμολό-
γιο της Ε.Υ.Δ.Α.Π., σε βάρος αυτών
που κάνουν χρήση του δικτύου
ύδρευσης του δήμου ως εξής:

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται
ΦΠΑ 13%

Για ένταξη στην ως άνω κατηγορία
απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμε-
νου με παράλληλη προσκόμιση δι-
καιολογητικών που θα
αποδεικνύουν ότι η χρήση νερού
συνδέεται άμεσα με την επαγγελ-
ματική δραστηριότητα του ενδιαφε-
ρομένου (π.χ. ιατρικές μονάδες,
πλυντήρια αυτοκινήτων, εκπαιδευ-
τήρια, κλπ).  
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται
ΦΠΑ 13%.

1. γ) Τιμολόγιο ύδρευσης για Φι-
λανθρωπικά ιδρύματα, Δημόσια νο-
σοκομεία και Κλινικές (για
τετραμηνιαία κατανάλωση), ανε-
ξαρτήτως κατανάλωσης 0,80 €/κ.μ.
2) Καθορίζει τα ακόλουθα μέτρα για
την ελάφρυνση των ευπαθών και
οικονομικά ασθενέστερων ομάδων:
α) Για πενταμελή οικογένεια (γο-
νείς και τρία παιδιά) ή μονογονεϊ-
κές οικογένειες με τρία παιδιά, η
κατανάλωση από 21 κ.μ. μέχρι 60
κ.μ. ανά τετράμηνο θα υπολογίζε-
ται με 0,65 €/κ.μ. Για κάθε επιπλέον
του τρίτου τέκνου το όριο των 60
κ.μ. θα προσαυξάνεται κατά 12
κ.μ./τετράμηνο.
β) Για ΑμΕΑ η κατανάλωση από 21
κ.μ. μέχρι 60 κ.μ. ανά τετράμηνο θα
υπολογίζεται με 0,65 €/κ.μ.
3) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 10, παρ.11 του Ν. 4071/12
(ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’) για
την κάλυψη μέρους του ελάχιστου
κόστους λειτουργίας του δικτύου
ύδρευσης και αποχέτευσης, μπορεί
να χρεώνεται από τις Δ.Ε.Υ.Α. και
από τους δήμους που παρέχουν τις
υπηρεσίες αυτές, μηνιαίο πάγιο
τέλος, μετά από απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου η οποία εγκρί-

νεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Προτείνεται πάγιο μηνιαίο τέλος
1,25 €
4)  Για τη συντήρηση δικτύου – νέα
έργα, 15%,  επί της καθαρής αξίας
καταναλώσεως το τετράμηνο. Το
ποσό που προκύπτει επιβαρύνεται
με ΦΠΑ 23%

Η ως άνω, κανονιστικού χαρα-
κτήρα, απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης
δημοσιεύεται σε περίληψη στο
παρόν  φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του
άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.   
――――――――――――――――

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
322/2014-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί
καθορισμού Τέλους Δικαιώματος
Ύδρευσης έτους 2015, Δήμου Παλ-
λήνης». 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
Τον καθορισμό του τέλους δικαιώμα-
τος Ύδρευσης (τέλη σύνδεσης και
επανασύνδεσης) έτους 2015, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην εισή-
γησή, ήτοι στο ποσό των 500,00 €.
2.Τη δαπάνη μεταφοράς παροχής
λόγω κινδύνου από λύματα 75,00 €.
3.Τη δαπάνη μετατροπής της παρο-
χής, σύμφωνα κοστολόγηση της Τε-
χνικής Υπηρεσίας του  δήμου.
4.Επί αίτησης διακοπής 60,00 € για
την αφαίρεση υδρομετρητή και για
την επανασύνδεσή του 60,00€. 
5. Άσκοπη μετακίνηση του συνερ-
γείου για έλεγχο υδρομετρητή
25,00 €
6. Αποκάλυψη φρεατίου 25,00 €.
7. Για την επανασύνδεση υδρομε-
τρητή που αφαιρέθηκε λόγω οφει-
λών 100,00 €.
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα,
απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημο-
σιεύεται σε περίληψη στο παρόν
φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρ-
θρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.   
――――――――――――――――

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
323/2014-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί
καθορισμού Τελών Νεκροταφείου
έτους 2015, Δήμου Παλλήνης»
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία 
Καθορίζει τα Τέλη Νεκροταφείου
έτους 2015, Δήμου Παλλήνης, ως
ακολούθως:
 Α. Άνοιγμα τάφου.

Α.1 Άνοιγμα τάφου τριετούς χρή-
σης σε 80,00 € συνεισπραττό-
μενο με το δικαίωμα ταφής.

Α.2 Άνοιγμα οικογενειακού τάφου
σε 170,00 € συνεισπραττόμενο
με το δικαίωμα ταφής  Β. Δι-
καίωμα ταφής

Β.1 Τριετούς χρήσης σε 260,00 € . 
Β.2 Ταφής συγγενών σε οικογενει-

ακό τάφο σε 170,00 €. (Εξαιρου-
μένου του άμεσου δικαιούχου) 

Β.3  Φιλοξενία νεκρού σε οικογενει-
ακό τάφο σε 350,00 €.  

Β.4 Ταφή ανηλίκου μέχρι δύο (2)
ετών ΔΩΡΕΑΝ. Γ. Εκταφή

Γ.1 Εκταφή από τάφο τριετούς χρή-
σης σε 100,00 €.  

Γ.2 Εκταφή από οικογενειακό τάφο
σε 150,00 €.  

Γ.3 Ενταφιασμός αδιάλυτων σε
60,00 €. Δ. Παρατάσεις τριετούς
χρήσης

Δ.1 Παράταση ταφής 4ου έτους σε
8,00 € μηνιαίως.

Δ.2 Παράταση ταφής 5ου έτους σε
25,00 € μηνιαίως. 

Δ.3 Παράταση ταφής 6ου έτους σε
70,00 € μηνιαίως.  

Δ.4 Παράταση ταφής 7ου έτους σε
110,00 € μηνιαίως.  

Δ.5 Παράταση ταφής 8ου έτους και
άνω σε 200,00 μηνιαίως.  

Ε. Φύλαξη Οστών
Ε.1 Φύλαξη οστών σε οστεοφυλά-

κιο 25,00 € ετησίως για μονό και
35,00 € ετησίως για διπλό.  

Ε.2 Φύλαξη οστών σε οικογενειακό
τάφο 80,00 € εφάπαξ.  

Ε.3 Πώληση Οστεοθυρίδων σε
700,00 € με δυνατότητα ρύθμι-
σης του ποσού ως εξής: 200,00 €
προκαταβολή  και τέσσερις διμη-
νιαίες δόσεις των 125,00 €, 

E.4 Για τις υφιστάμενες μισθωμένες
θυρίδες–πενταετίας δίνεται η δυ-
νατότητα αγοράς με συμψηφι-
σμό του ποσού που έχει
καταβληθεί για τα μισθώματα.
Τυχόν επιπλέον καταβληθέν
ποσό δεν επιστρέφεται. 

ΣΤ.  Καθαριότητα και συντήρηση οι-
κογενειακού τάφου σε 40,00 €
ετησίως. 

Ζ.  Χορήγηση οικογενειακού τάφου
σε 5.000,00 €, εφάπαξ.  Η ως
άνω, κανονιστικού χαρακτήρα,
απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δη-
μοσιεύεται σε περίληψη στο
παρόν  φύλλο, κατ΄ εφαρμογή
του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του
Ν. 3463/2006.   

――――――――――――――――

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
324/2014-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Λήψη απόφασης περί
καθορισμού Τελών Διαφήμισης
έτους 2015, Δήμου Παλλήνης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία
Καθορίζει τα Τέλη Διαφήμισης
έτους 2015, Δήμου Παλλήνης, ως
ακολούθως:
Ι. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Α (επικολλώμενες, αναρτώμενες
κ.τ.λ.)
Για διαφημίσεις που αναγράφονται
ή αναρτώνται ή επικολλούνται:
α. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή
προσωρινά και κινητά πλαίσια  τα
οποία τοποθετούνται σε πλατείες,
οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και
κοινόχρηστους γενικά χώρους.
β. Στις περιφράξεις ακαλύπτων
χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκα-
ταλελειμμένων οικοδομών με συ-
ναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του
διαχειριστή αυτών.
γ. Σε χώρους σταδίων και γηπέδων,
που καθορίζονται από τη διοίκηση
των αντίστοιχων φορέων.
δ. Μέσα σε καταστήματα, κινηματο-
γράφους, θέατρα και άλλους δημό-
σιους χώρους και σε περίπτερα,
στέγαστρα αφετηριών και στάσεων
αναμονής επιβατών λεωφορείων
αστικών και υπεραστικών συγκοι-
νωνιών. 
Από  0,62 € /μ2 την εβδομάδα σε
0,50 €/μ2 την εβδομάδα.
ΙΙ. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Β με εφαρμογή διζωνικού συστήμα-
τος το οποίο έχει ως ακολούθως:
ΖΩΝΗ Α: περιλαμβάνει τις οδούς  οι
οποίες έχουν το χαρακτήρα εθνικών
και επαρχιακών οδών ή Δημοτικών
οδών μεγάλης κυκλοφορίας καθώς
και εσωτερικά διακεκριμένα κεν-
τρικά σημεία επιλογής του Δήμου
με ειδικά διαφημιστικά πλαίσια το-
ποθετημένα από τον Δήμο.
ΖΩΝΗ Β: περιλαμβάνει του υπόλοι-
πους χώρους και οδούς που βρί-
σκονται εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου. 
Αναλυτικά το τέλος της κατηγορίας
αυτής καθορίζεται για κάθε ζώνη ως
εξής:
Α. Για τις διαφημίσεις στην ΖΩΝΗ Α:

Αα) Για τις φωτεινές σε στέ-
γες από 74,25€/μ2 σε 50,00€/μ2 το
έτος.

Αβ) Για τις μη φωτεινές σε
στέγες από 20,98 €/μ2 σε 20,00€/μ2

το έτος.
Αγ) Για τις φωτεινές ή μη σε

οποιουσδήποτε άλλους χώρους
από 32,60€/μ2

σε 25,00€/μ2το έτος.
Β.Για τις διαφημίσεις στην ΖΩΝΗ Β:

Βα) Για τις φωτεινές σε στέ-

γες από  67,50€/μ2   σε 40,00€/μ2  το
έτος. 

Ββ) Για τις μη φωτεινές σε
στέγες από 19,08€/μ2 σε 15,00€/μ2

το έτος.
Βγ) Για τις φωτεινές ή μη σε

οποιουσδήποτε άλλους χώρους από
29,64 €/μ2    σε 20,00 €/μ2 το έτος.

ΙΙΙ. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Γ (διαφημίσεις έχουσες σχέση με
δημόσια οχήματα). Πρόκειται για
διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα
οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρό-
μων, ηλεκτροκίνητων οχημάτων και
κάθε τύπου οχήματα δημοσίας χρή-
σης, ή στην εξωτερική επιφάνεια
αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 επί 50
εκατοστόμετρα. Για διαφημίσεις της
κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων
διαστάσεων, καταβάλλεται ανάλογο
πολλαπλάσιο τέλος από 9,83 € σε
8,00 €  το έτος.
ΙV. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Δ (ημερολόγια, δώρα, φέιγ βολάν,
παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλ-
λητα κ.τ.λ.), το τέλος διαφήμισης
ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του τι-
μολογίου δαπάνης της διαφήμισης. 
Τέλος επισημαίνεται ότι:
Για όλες τις διαφημίσεις ορίζεται ως
ελάχιστη διάσταση το  ένα μ2 ανά
όψη.
Στα ανωτέρω τέλη διαφήμισης υπό-
κεινται και οι διαφημιστικές πινακί-
δες που βρίσκονται εντός πρασιάς.
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα,
απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημο-
σιεύεται σε περίληψη στο παρόν
φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρ-
θρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.   
――――――――――――――――

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.
325/2014 - ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Λήψη απόφασης περί
καθορισμού τελών κατάληψης κοι-
νόχρηστων χώρων, έτους 2015
Δήμου Παλλήνης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία 

Καθορίζει τα τέλη κατάληψης κοι-
νόχρηστων χώρων, έτους 2015
Δήμου Παλλήνης, ως ακολούθως:

I. Για την χρήση πεζοδρομίων και
πλατειών για εκθέσεις, τραπέζια,
καρέκλες κ.λ.π. με εφαρμογή διζω-
νικού συστήματος, ως ακολούθως:

ΖΩΝΗ Α: περιλαμβάνει την Πλα-
τεία Μακεδονίας και τα πεζοδρό-
μια των οδών  Θεσσαλονίκης και
Ηρώων Πολυτεχνείου, στη Δ.Ε.
Γέρακα
Κατάληψη πεζοδρομίων και πλα-

τειών σε 25,00 €/τ.μ. ετησίως (από
35,00 € /τ.μ. έτος 2014).

ΖΩΝΗ Β: περιλαμβάνει τους κοι-
νόχρηστους χώρους, πλατείες
και πεζοδρόμια που βρίσκονται
εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου (όλες οι Δημοτικές Ενότη-
τες) πλην της άνω Α ζώνης. 
1 .Κατάληψη πεζοδρομίων. σε
10,00 €/τ.μ. ετησίως. (από 15,00
€/τ.μ. έτος 2014)
2. Κατάληψη πλατειών  σε 15,00
€/τ.μ ετησίως, (από 20,00 €/τ.μ.
έτος 2014).

ΙΙ. Για κατάληψη ή χρήση πεζοδρο-
μίων ή τμήματος οδών από ανοικο-
δομούντες η χρέωση της
κατάληψης πεζοδρομίου για κάθε
φύση τεχνοοικοδομικών εργασιών
επιβάλλεται μηνιαίως,  έστω και αν
το χρονικό διάστημα κατάληψης
είναι μικρότερο του μήνα:

1.Για χρήση χώρου πεζοδρομίων
ή τμήματος οδών σε χωματό-
δρομο σε 3,00€/τ.μ.μηνιαίως
(από 4,00€/τ.μ. έτος  2014)
2.Για χρήση χώρου πεζοδρομίων
ή τμήματος οδών σε ασφαλτο-
στρωμένη οδό χωρίς κράσπεδα
σε 4,00€/τ.μ. μηνιαίως, (από

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

κ.μ. €/κ.μ. Χρέωση 
προηγ. έτους

――――――――――――――――
0 - 20 0,40 0,40

21 – 60 0,80 0,80

61 – 90 1,00 1,00

91 – 120 1,50 1,50

121 – 160 2,00 2,00

161 – 200 2,50 2,50

201 και άνω 3,20 3,20

κ.μ. €/κ.μ. Χρέωση 
προηγ. έτους

――――――――――――――――
0 - 20 0,40 0,40

21 – 60 0,80 0,80

61 – 90 1,00 1,00

91 – 120 1,5 1,5

121 – 160 2,00 2,00

161 – 200 2,5 2,5

201 - 700 3,2 3,2

Ανω των 700 1,20 1,20

1. α) Τιμολόγιο ύδρευσης – οικιακό
(για τετραμηνιαία κατανάλωση):

1.β) Τιμολόγιο ύδρευσης – επαγ-
γελματικό (για τετραμηνιαία κατα-
νάλωση):
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ΑΔΑ: 7Ζ4ΗΩΛ6-ΗΤΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 25757 /25-11-2014
ΕΡΓΟ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΕ
ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2014".
(ΤΥ/36/2014)
ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠΟΛ. : 365.853,66€ εργασίες
+ 11.277,16€ ΦΠΑ
ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει δημοπρασία επιλο-
γής αναδόχου με σφραγισμένες
προσφορές για την εκτέλεση του
έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΩΝ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
2014».
Ο συνολικός προϋπολογισμός Με-
λέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρ-
χεται σε 377.130,82 Ευρώ και
αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 264.928,32 €.
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά-
βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 47.687,10 €.
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί

της δαπάνης εργασιών και του κον-
δυλίου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)) 46.892,31 €.
Απολογιστικές εργασίες Αξίας
5.377,90 €.
Όφελος απολογιστικών εργασιών
Αξίας 968,03 €.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
11.277,16 €.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 16η
του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2014
ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης πα-
ραλαβής των προσφορών 10:00
π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διεξαχθεί η δημοπρασία την προ-
αναφερθείσα ημερομηνία ή αν διε-
ξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί
καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει
με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή
και η οποία θα γνωστοποιηθεί με
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσι-
μες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγω-
νισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).
Η ίδια διαδικασία μπορεί να επανα-
ληφθεί και δεύτερη φορά με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτη-
σης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο
(2) μέρες εργάσιμες προ της ημέ-
ρας διεξαγωγής του διαγωνισμού,

ήτοι μέχρι και την Πέμπτη 11 Δε-
κεμβρίου 2014. Στη δημοπρασία γί-
νονται δεκτές για υποβολή
προσφοράς εργοληπτικές επιχειρή-
σεις ατομικές ή εταιρικές, εγγε-
γραμμένες στα ΜΕΕΠ 1η τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥ-
ΛΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ.
4. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται ο χρό-
νος των εννέα (9) μηνών.
5. Η εγγύηση για την συμμετοχή
στην δημοπρασία ορίζεται σε 2%
επί του δημοπρατούμενου ποσού,
ήτοι 7.317,07 ΕΥΡΩ, πρέπει ν’
απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
και να βεβαιώνεται με την προσκό-
μιση ισόποσου γραμματίου του Τα-
μείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρι-
σμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο
που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται
να έχουν προθεσμία ισχύος που
όμως δεν θα είναι λιγότερη των 9
μηνών και 30
ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

6,00€/τ.μ. έτος 2014).
3. Για χρήση χώρου πεζοδρομίων
ή τμήματος οδών σε ασφαλτο-
στρωμένη οδό με  κράσπεδα σε
6,00€/τ.μ. μηνιαίως, (από
8,00€/τ.μ. έτος 2014)
4. Για χρήση χώρου πεζοδρομίων
ή τμήματος οδών σε ασφαλτο-
στρωμένη οδό με κράσπεδα και
περατωμένο πεζοδρόμιο σε 8,00
€/τ.μ. μηνιαίως, (από 10,00€/τ.μ.
έτος 2014)

ΙΙΙ. Για την κατάληψη πεζοδρομίου
από περίπτερα ως εξής:

1)  σε 60,00€ ετησίως ανά τ.μ.
για επιφάνεια μέχρι 2.00 τ.μ. (από
80,00 € έτος 2014).
2)  σε 100,00 € ετησίως ανά τ.μ.
για επιφάνεια άνω 2.00 τ.μ. (από
120,00 € έτος 2014).

IV. Για την κατάληψη πεζοδρομίων
από μικροπωλητές κατά την πε-
ρίοδο εορτών, πανηγύρεων, εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα κ.λ.π. σε
5,00 €/ τ.μ. εφάπαξ, (από 8,00 €/
τ.μ. έτος 2014)

V. Για την κατάληψη πεζοδρομίων
για τοποθέτηση εμπορευμάτων σε
πεζοδρόμια σε 10,00 €/τ.μ. ετη-
σίως.  (από 15,00 €/τ.μ. έτος 2014).
VI. Για την χρήση κοινόχρηστων
χώρων από στάσιμους, υπαίθριους
μικροπωλητές σε 20,00 €/τ.μ. ετη-
σίως, (από 30,00€/ τ.μ. έτος 2014)
VII. Για την τοποθέτηση αυτόματων
πωλητών και σταθερών παιχνιδοκα-
τασκευών σε 30,00 €/τ.μ. ετησίως,
(από 35,00 €/τ.μ. έτος 2014)

Η ως άνω, κανονιστικού χαρα-
κτήρα, απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης
δημοσιεύεται σε περίληψη στο
παρόν  φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του
άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.   
――――――――――――――――

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
326/2014-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Λήψη απόφαση περί
προσδιορισμού των δόσεων για τα
τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό
δίκτυο και τα τέλη κατασκευής απο-
χετευτικού δικτύου.  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την καταβολή των αναλο-
γούντων τελών ως ακολούθως:
Α. Για τα τέλη σύνδεσης με το απο-
χετευτικό δίκτυο (όπως εκάστοτε
καθορίζονται κατ’ επιμερισμό
του κόστους)
20% προκαταβολή και το υπόλοιπο
σε 3 διμηνιαίες δόσεις αρχόμενες
δύο μήνες μετά την καταβολή της
προκαταβολής.
Β. Για τα τέλη κατασκευής αποχε-
τευτικού δικτύου (όπως εκάστοτε
καθορίζονται κατ’ επιμερισμό του
κόστους)
20% προκαταβολή και το υπόλοιπο
σε 4 εξαμηνιαίες δόσεις αρχόμενες
έξι μήνες μετά την καταβολή της
προκαταβολής.
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα,
απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημο-
σιεύεται σε περίληψη στο παρόν
φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρ-
θρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.   

――――――――――――――――

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
327/2014-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Λήψη απόφασης περί
προσδιορισμού δόσεων για τα τέλη
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων .
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία
Καθορίζει το ποσοστό του ετήσιου
τέλους, από 1/1/2015, για χρήση
κοινόχρηστου χώρου, προ της χο-
ρήγησης της άδειας, στο ύψος του
ποσοστού του τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής οφειλής ως
προκαταβολή.
Η προκαταβολή αυτή ( το 30% της
συνολικής οφειλής) θα πρέπει να
καταβάλλεται μέχρι την 15η Ιανουα-
ρίου εκάστου έτους (σε περίπτωση
αργίας αυτή μεταφέρεται για την
επόμενη πρώτη εργάσιμη ημέρα). 
Το υπόλοιπο της οφειλής θα κατα-
βάλλεται σε 3 ισόποσες τριμηνιαίες
δόσεις, ως εξής : 
Η πρώτη δόση την πρώτη εργάσιμη
ημέρα του μηνός Απριλίου εκάστου
έτους 
Η δεύτερη δόση την πρώτη εργά-
σιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου εκά-
στου έτους και 
Η τρίτη  δόση την πρώτη εργάσιμη
ημέρα του μηνός Οκτωβρίου εκά-
στου έτους.

Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα,
απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημο-
σιεύεται σε περίληψη στο παρόν
φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρ-
θρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.   

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 27/11/2014
Αρ. πρωτ.:717

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-
σμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης, ως φορέας υλο-
ποίησης των προγραμμάτων Μαζι-
κού Αθλητισμού, που θα
πραγματοποιηθούν στο Δήμο Παλ-
λήνης, για την περίοδο 2014-2015
με τη συνεργασία της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, θα προσ-
λάβει 28 καθηγητές  Φυσικής Αγω-
γής, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου με ωρομίσθια αποζημίωση.
• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλι-
κία από 23 έως 65 ετών.
• Να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγω-

γής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και
αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυ-
χίο αλλοδαπής αντίστοιχης  σχολής
και με την ανάλογη ειδικότητα που
ζητείται.
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική
καταλληλότητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσης που επιλέγουν.
• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν
κώλυμα κατά το άρθρο 8 και 9 του
Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση,
δικαστική αντίληψη και απαγό-
ρευση, κλπ.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
και να καταθέσουν όλα τα δικαιο-
λογητικά τους, είτε αυτοπροσώ-
πως, είτε μέσω άλλου νομίμως
εξουσιοδοτημένου από αυτούς
προσώπου στο πρωτόκολλο της
Επιχείρησης στα γραφεία της Δη-
μοτικής Επιχείρησης της

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου &
Αριστείδου, Τηλ. επικοινωνίας:
210-6619937, ώρες από 10.00 π.μ.
έως 14.00 μ.μ., από την Παρασκευή
28-11-2014 και για δέκα (10) ημε-
ρολογιακές  ημέρες με αποκλει-
στική προθεσμία έως και την
Δευτέρα   8-12-2014.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ)
ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε
περίπτωση συστημένης αποστολής
των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ.
διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέ-
ρουν ακέραιη την ευθύνη της έγ-
καιρης παραλαβής τους εντός των
προαναφερόμενων χρονικών περι-
θωρίων.
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με την
μοριοδότηση της Γενικής  Γραμμα-
τείας Αθλητισμού.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος

AΔΑ: 709ΑΩΛΝ-Ω5Υ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Θ. Σκοπελίτη 1
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ19003
Τηλ: 22990 20155
ΦΑΞ : 22990 20015
Μαρκόπουλο   26-11-2014
Αρ. πρωτ.   …21906

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακη-
ρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό
διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη προσφορά, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2015» συνολικού ενδεικτι-
κού προϋπολογισμού 460.323,06 €
πλέον ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα αντι-
μετωπιστεί από τους προϋπολογι-
σμούς του Δήμου Μαρκοπούλου και
των Ν.Π.Δ..Δ. του.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω

προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ
18/2014 μελέτη προμήθειας η οποία
αποτελείν αναπόσπαστο μέρος της
αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλε-
κτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. Ημερομηνία και ώρα
έναρξης υποβολής προσφορών:
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 Δεκεμβρίου 2014 και
ώρα 17:00. Καταληκτική ημερομη-
νία και ώρα υποβολής προσφορών:
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 Δεκεμβρίου 2014 και
ώρα 11:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών μπορεί να γίνεται και
μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέ-
ρες μετά την καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής των προσφορών, ήτοι
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 Ιανουαρίου 2015 και
ώρα 10:00 π.μ.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή
των προσφορών γίνονται δεκτοί φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, γραμμένα
στα οικεία μητρώα του άρθρου 7
του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και
ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πι-
στοποιημένη αρχή παροχής ψηφια-
κής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολου-
θώντας τη σχετική διαδικασία εγ-
γραφής. 
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται
εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του
Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της
προϋπολογισθείσας από την Υπηρε-
σία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προ-

σφερόμενων ειδών και η οποία εκ-
δίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο
157 παρ.4 του Ν.4281/2014.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνα-
τότητα να υποβάλλουν προσφορά
για ένα ή περισσότερα τμήματα της
προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή,
το ύψος της εγγυητικής συμμετο-
χής αναπροσαρμόζεται ανάλογα.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα
γίνει ως εξής:
Α. Για την προμήθεια υγρών καυσί-
μων το κριτήριο κατακύρωσης της
χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
(%), το οποίο υπολογίζεται στη νό-
μιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του εί-
δους κατά την ημέρα παράδοσής
του, για την περιοχή του Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, όπως
αυτή ανακοινώνεται από το Παρα-
τηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αν-
ταγωνιστικότητας. Το ποσοστό
αυτό δεν μπορεί να είναι αρνητικό.
Β. Για τα λιπαντικά, η κατακύρωση
του διαγωνισμού θα γίνει στον προ-
μηθευτή που θα προσφέρει συνο-
λικά τη χαμηλότερη τιμή.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης
των καυσίμων και λιπαντικών είναι
δώδεκα (12) μήνες από την ημερο-
μηνία υπογραφής αυτής.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές
στους οποίους θα γίνει η κατακύ-
ρωση, θα κληθούν να καταθέσουν
προ της υπογραφής της σύμβασης,
εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ
του Δήμου και του κάθε Ν.Π.Δ.Δ.
ξεχωριστά, για ποσό που αντιστοι-
χεί σε ποσοστό 3% επί της συμβα-

τικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων
των καυσίμων και λιπαντικών, ο
Δήμος και το κάθε Νομικό Πρό-
σωπο, διατηρεί το δικαίωμα να
ενεργοποιήσει τη διαδικασία δι-
καιώματος προαίρεσης (option), δη-
λαδή μπορεί να ζητήσει αύξηση των
παραπάνω ποσοτήτων και της προ-
ϋπολογισθείσας αξίας αυτών μέχρι
και 20%, εφόσον τούτο κριθεί σκό-
πιμο και επωφελές. Ο συμβατικός
χρόνος παράδοσης της προμήθειας
καυσίμων και λιπαντικών δύναται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, μετά από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρα-
τείνεται μέχρι το ¼ αυτού.
Λεπτομέρειες των όρων της διακή-
ρυξης και των τεχνικών προδιαγρα-
φών της προμήθειας, δίνονται στα
γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να ενημερώνονται
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
τηλέφωνο 22990 20155, αρμόδιος
υπάλληλος Καμαργιάννης Ευάγγε-
λος. 
Επίσης το σύνολο των τευχών του
διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτη-
μένα στο www.markopoulo.gr, όπου
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση από την ημερο-
μηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
καθώς και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Αποστολή δημοσίευσης στην Υπη-
ρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευ-
ρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε
ηλεκτρονικά στις 6 Νοεμβρίου
2014.

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Βούλα, 26-11-2014
Αριθ. πρωτ. : 57340
Κ. Καραμανλή 18, 166 73 Βούλα
Πληροφορίες: Δ. Τσάκαλης
Τηλ.: 213 2020112
Fax: 2132020119
E-mail: dsimvoulio.gov.gr

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Βάσει του άρθρου 76 του
Ν.3852/10, γνωστοποιείται προς
κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημο-
τικό Συμβούλιο Βάρης – Βούλας -
Βουλιαγμένης, με απόφαση που θα
ληφθεί με την πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) των μελών του, θα προ-
βεί σε σύσταση της Δημοτικής Επι-
τροπής Διαβούλευσης, ενός
οργάνου με συμβουλευτικές αρμο-
διότητες.
Προκειμένου να απαρτιστεί με μέλη
η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευ-
σης Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμέ-
νης, καλούνται να δηλώσουν
ενδιαφέρον εκπρόσωποι των φο-
ρέων της τοπικής κοινωνίας.
Πιο συγκεκριμένα:
α) των τοπικών εμπορικών και
επαγγελματικών συλλόγων και ορ-
γανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων
και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργα-
ζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο Δήμο και
τα νομικά του πρόσωπα

ε) ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστι-
κών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων
και κινήσεων των πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων
της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμ-
βουλίων νέων
Η διάρκεια της θητείας της Δημοτι-
κής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν
υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Ο συ-
νολικός αριθμός των μελών της,
συμπεριλαμβανομένου του προ-
έδρου, μπορεί να είναι από είκοσι
πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.
Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συ-
νολικού αριθμού των μελών εκπρο-
σώπων φορέων ορίζονται επιπλέον
μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς
καταλόγους καθώς και όσοι είναι
εγγεγραμμένοι στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους.
Στη Δημοτική επιτροπή διαβούλευ-
σης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αν-
τιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος
με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις
της επιτροπής καλούνται κατά πε-
ρίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δι-
καίωμα ψήφου και εκπρόσωποι
αρμόδιων κρατικών αρχών, των το-
πικών οργανώσεων πολιτικών κομ-
μάτων, καθώς και οι επικεφαλείς
των δημοτικών παρατάξεων που εκ-
προσωπούνται στο δημοτικό συμ-
βούλιο.
Η δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμ-
βούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά
προγράμματα και τα προγράμματα
δράσης του δήμου, το επιχειρη-

σιακό πρόγραμμα και το τεχνικό
πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότε-
ρου τοπικού ενδιαφέροντος, που
παραπέμπονται σε αυτή από το δη-
μοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα
και τις αναπτυξιακές δυνατότητες
του δήμου και διατυπώνει γνώμη
για την επίλυση των προβλημάτων
και την αξιοποίηση των δυνατοτή-
των αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατη-
ρήσεις επί του περιεχομένου των
κανονιστικού χαρακτήρα αποφά-
σεων οι οποίες εκδίδονται σύμ-
φωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Με επικείμενη ανακοίνωση που θα
αναρτηθεί στο διαδίκτυο
(www.vvv.gov.gr), θα οριστεί το Δη-
μοτικό Συμβούλιο που θα αφορά
στη συγκρότηση της Δημοτικής Επι-
τροπής Διαβούλευσης.
Οι υποψηφιότητες των μελών κα-
τατίθενται στο Γραφείο Δημοτικού
Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημε-
ρών από την επομένη της δημοσί-
ευσης στον τοπικό τύπο, στη
διεύθυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18
Βούλα (1ος όροφος).
Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να
περιλαμβάνουν απαραίτητα σύν-
τομα στοιχεία βιογραφικού, καθώς
και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέ-
φωνο, διεύθυνση, e-mail).
Πιστεύουμε πως η ανταπόκρισή σας
θα είναι θετική, αφού ο ρόλος της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευ-
σης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για
τη δυναμική του δήμου μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Ισολογισμοί

Προσκλήσεις

Προκηρύξεις

Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
τηλέφωνο

210 6030655
6939153052
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτή-
των τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανα-
κοίνωση και το «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιο-
λογητικά, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕ-
ΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του
ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζό-
μενα στο «Παράρτημα ανακοινώ-
σεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την τελευταία
αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρ-
τήματος με σήμανση έκδοσης «6-8-
2014» επισημαίνονται, μεταξύ

άλλων,  τροποποιήσεις-συμπληρώ-
σεις σχετικές με:
-την κατάργηση της υποχρέωσης
υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρω-
μένων   αντιγράφων εγγράφων, 
- την καθιέρωση της Διδακτικής
απασχόλησης ως εμπειρίας,
-την απόδειξη των κριτηρίων της
ανεργίας (για ανέργους που παρα-
κολουθούν προγράμματα του
ΟΑΕΔ, για τα οποία δεν υπάρχει
επιταγή κατάρτισης voucher ), 
-την απόδειξη της πολυτεκνικής
ιδιότητας για αλλοδαπούς, 
- την εφαρμογή του κωλύματος της
υπέρβασης της 24μηνης απασχόλη-
σης του Π.Δ. 164/2004.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνω-
σης, η οποία πρέπει να περιέχει
υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και
όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ.

8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει),
να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερή-
σιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημε-
ρίδες του νομού Αττικής, εφόσον
εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδί-
δεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή
εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει
στην εφημερίδα αυτή δύο (2)
φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοί-
νωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σή-
μανση έκδοσης «06-08-2014»] να
γίνει  στο χώρο των ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος του
δήμου Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας στον οποίο εδρεύει η υπηρε-
σία. Θα συνταχθεί και σχετικό
πρακτικό ανάρτησης στο φορέα
(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9
του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το
οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης Υπηρεσία Εδρα Υπηρεσίας Ειδικότ. σύμβασης Διάρκεια Αριθ. ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

101 Δ/νση Καθαριότητας Μαρκόπουλο ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 8 μήνες 10

(ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
102 Δ/νση Καθαριότητας Μαρκόπουλο ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Δ.Μαρκοπούλου Μεσογαίας ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 8 μήνες 2
(ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ JCB)

(Ομάδας Β΄  τάξης Δ΄) 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

103 Δ/νση Καθαριότητας Μαρκόπουλο ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Δ.Μαρκοπούλου Μεσογαίας    ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 μήνες 14                                            

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
104 Δ/νση Καθαριότητας Μαρκόπουλο ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Δ.Μαρκοπούλου Μεσογαίας ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 μήνες 14
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

105 Δ/νση Καθαριότητας Μαρκόπουλο ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 8 μήνες 1
Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
106 Υπηρεσία Ύδρευσης Μαρκόπουλο ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 8 μήνες 8 

Δ. Μαρκοπουλου Μεσογαίας ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β)
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 
Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγ-
γελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ει-
δικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή 
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχο-
λικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρω-
ματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρω-
ματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφί-
ους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυ-
τήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την
απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου .
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρω-
ματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή άδεια χει-
ριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάτα-
ξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β’ κύκλου σπου-
δών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχο-
λών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδή-
ποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων
της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκε-
κριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή άδεια χει-
ριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάτα-
ξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημε-
δαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος  σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτ-
λος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μη-
χανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και
εμπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή άδεια χει-
ριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάτα-
ξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή  ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  Ν.Δ. 580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ει-
δικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της
παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή άδεια χει-
ριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β, ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάτα-
ξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*),

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου),ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ει-
δικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι  (6) μηνών, μετά την απόκτηση της
παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ. 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή
άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Για τα  θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’). 
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν
δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές
άδειες οδήγησης ημεδαπής».     

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97).

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟ-
ΓΑΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μαρκόπουλο, 03-11-2014                    
Αρ. Πρωτ.: 20510
Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου
190 03 Μαρκόπουλο
Πληροφορίες: Σωτηρίου Βασιλική
Τηλέφωνο : 22990 - 20118
Fax: 22990 - 24009
e-mail: vsotiriou@markopoulo.gr

(Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του

Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης

αρχής για την επιλογή προσωπικού και

ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28

Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και

ισχύoυν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρό-

γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.

4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημο-

σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων

και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δη-

μοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14

του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α) «Ρυθμίσεις

για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοί-

κηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

4. Την υπ΄ αριθμ. 4/05-02-2014 απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Μαρκοπούλου Μεσογαίας περί προ-

γραμματισμού προσλήψεων προσωπι-

κού ορισμένου χρόνου έτους 2014,για

τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρα-

κτήρα.

5. Την υπ΄ αριθμ.7449/6244/10-02-2014

Εισηγητική Έκθεση της Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης Αττικής προς το Υπουρ-

γείο Εσωτερικών που αφορά πρόσληψη

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-

νου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα

στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

6. Την υπ’ αριθμ.15695/17-04-2014

(ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-9ΗΟ) Κοινή Απόφαση των

Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Με-

ταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-

νησης και Οικονομικών με την οποία

εγκρίθηκε η απασχόληση σαράντα

εννέα (49) ατόμων με σχέση εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,

σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρα-

κτήρα του Δήμου μας.

7. Το υπ΄ αριθμ. 5064/17-04-2014 έγ-

γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χα-

ρακτήρα. 

8. Την υπ’ αριθμ. 295/15-10-2014 από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί

καθορισμού των ειδικοτήτων με την

οποία τροποποιήθηκε η 267/29-09-2014

όμοια απόφαση.

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρε-

σίας (ΦΕΚ 788/Β΄/10-06-2005) της υπη-

ρεσίας μας. 

10. Την αριθμ.πρωτ.20530/3-11-2014 βε-

βαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του

Δήμου.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά σαράντα εννέα
(49) ατόμων για την κάλυψη εποχι-
κών ή παροδικών αναγκών αντα-
ποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, που
εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσο-
γαίας του νομού Αττικής, και συγ-
κεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμ-
βασης, αριθμού ατόμων (βλ.  ΠΙ-
ΝΑΚΑ  Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ.  ΠΙ-
ΝΑΚΑ Β):

101

101

103
104
105
106 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΑ

TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά

με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

694 47 41 791

Η Εταιρία MEGA SECURITY A.E.

ΖΗΤΑEI
Γυναίκες και άνδρες από 18 έως 30 ετών

με άδεια Security για πλήρη ή έκτακτη απα-

σχόληση για τις περιοχές Παλλήνη - Γέρακα.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9946.886, 

Fax. 210 9958.627

www.megagroupsecurity.gr

e-mail: info@megagroupsecurity.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα, 24 /11/2014
Α.Π.25330 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Α΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)

Για την υποβολή Δηλώσεων Ιδιο-
κτησίας στη μελέτη: «Μελέτη Κτη-
ματογράφησης, Πολεοδόμησης,
Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’
κατοικίας “Βρωμοπούσι ή Καλοπή-
γαδο” (πρώην) Δήμου Κερατέας»
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των
ακινήτων της περιοχής Β’ κατοικίας
“Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο” της
Δημοτικής ενότητας Κερατέας του
Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλ-
θουν στο Δημοτικό Κατάστημα Κε-
ρατέας (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37,
τηλ. επικοινωνίας 2299320229) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, προ-
κειμένου να υποβάλλουν την προ-
βλεπόμενη από της παρ. 1β του
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.

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

O Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
Δημήτριος Λουκάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 26/11/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 41270

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

πρόχειρου διαγωνισμού για τις
ασφάλειες των μεταφορικών
μέσων (απορριμματοφόρων - αυτο-
κινήτων -μηχανημάτων- μοτοποδη-
λάτων) του Δήμου Παλλήνης για
ένα έτος και συγκεκριμένα από
01/02/2015 – 31/01/2016.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύττει
ότι: Για την ανωτέρω παροχή των
ασφαλειών εκτίθεται σε πρόχειρο
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές συνολικής δαπάνης πε-
νήντα εννέα χιλιάδων εννιακόσια
ενενήντα οχτώ ευρώ (59.998,00 €)
Οι ασφάλειες περιλαμβάνουν όλα
τα οχήματα (απορριμματοφόρα -
αυτοκίνητα – μηχανήματα – μοτο-
ποδήλατα) του Δήμου και κριτήριο
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη
τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3463/2006 και Π.Δ. 28/80.
Για να γίνει κανείς δεκτός στο δια-

γωνισμό οφείλει να προσκομίσει:
α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στους όρους δια-
κήρυξης.
β) Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων ή Τράπεζας 5% επί
της συνολικής δαπάνης.
γ) Ρητή δήλωση του προμηθευτή
ότι έλαβε γνώση των όρων της δια-
κήρυξης της δημοπρασίας και ότι
δέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15η του
μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευ-
τέρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτρο-
πής Διαγωνισμού στο Δημοτικό
Κατάστημα (Ιθάκης 12 - Γέρακας) με
ώρα ενάρξεως την 11:00΄π.μ. και
ώρα λήξης αποδοχής προσφορών
την 12:00 π.μ.
Περισσότερες πληροφορίες θα δί-
νονται στο Γραφείο Κίνησης του
Δήμου τις εργάσιμες μέρες από 08
π.μ. έως 2 μ.μ. και στο τηλέφωνο
210-66.62.143 & 210-66.62.150
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βα-
ρύνει τον ανάδοχο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox @asep.gr
είτε στο fax: 210 - 6467728 ή 213 -
1319188.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κω-
δικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξου-
σιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρε-
σίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,
Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου & Σκο-
πελίτη 1, Τ.Κ.19003- Μαρκόπουλο,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προ-
σωπικού  υπόψη κας Σωτηρίου Βα-
σιλικής ή κας Πέπελη Βασιλικής
(τηλ. επικοινωνίας: 22990-20118 ή
22990-20184).
Στην περίπτωση αποστολής των αι-

τήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθε-
σμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκε-
λος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υπο-
βάλει μία μόνο αίτηση και για θέ-
σεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση
θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως
σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων
των αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω δια-
δικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση
θέσεων δύο κατηγοριών και συγκε-
κριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επι-
τρέπεται μόνο όταν στην
ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέ-
σεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να
καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία
και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.

Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος
της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποι-
ήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα
αναγράψει κατά σειρά προτίμησης
το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών
ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπο-
λογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της πα-
ρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή
της ανάρτησής της στο χώρο ανα-
κοινώσεων του δημοτικού καταστή-
ματος Δήμος Μαρκοπούλου
Μεσογαίας, στον οποίο εδρεύει η
υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσί-
ευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας
και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαι-
ρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργά-
σιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη

ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)
στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκε-
κριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έν-
τυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φο-
ρέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλε-
κτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω
της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανε-
ξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ
θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα
έντυπα μέσω της διαδρομής: Έν-
τυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών
Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 25757 /25-11-2014
ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΕ
ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2014".
(ΤΥ/36/2014)
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠΟΛ.: 365.853,66€ εργασίες
+ 11.277,16€ ΦΠΑ 
ΠΗΓΗ:   ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει δημοπρασία επιλο-
γής αναδόχου με σφραγισμένες
προσφορές για την εκτέλεση του
έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΩΝ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
2014».
Ο συνολικός προϋπολογισμός Με-
λέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρ-
χεται σε 377.130,82 Ευρώ και
αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών
264.928,32 ΕΥΡΩ.
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά-
βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 47.687,10 ευρώ.
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.)) 46.892,31 ευρώ.
Απολογιστικές εργασίες Αξίας
5.377,90 ευρώ.
Όφελος απολογιστικών εργασιών
Αξίας 968,03 ευρώ.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
11.277,16 ευρώ.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 16η
του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2014
ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης πα-
ραλαβής των προσφορών 10:00
π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διεξαχθεί η δημοπρασία την προ-
αναφερθείσα ημερομηνία ή αν διε-
ξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί

καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει
με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή
και η οποία θα γνωστοποιηθεί με
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσι-
μες ημέρες πριν τη νέα ημερομη-
νία, σε όσους έλαβαν τεύχη του
διαγωνισμού και την ίδια ώρα
(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπο-
ρεί να επαναληφθεί και δεύτερη
φορά με τους ίδιους όρους και προ-
ϋποθέσεις. 
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτη-
σης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο
(2) μέρες εργάσιμες προ της ημέ-
ρας διεξαγωγής του διαγωνισμού,
ήτοι μέχρι και την Πέμπτη 11 Δε-
κεμβρίου 2014. Στη δημοπρασία γί-
νονται δεκτές για υποβολή
προσφοράς εργοληπτικές επιχειρή-
σεις ατομικές ή εταιρικές, εγγε-
γραμμένες στα ΜΕΕΠ 1η τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥ-
ΛΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ. 
4. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται ο χρό-
νος των εννέα (9) μηνών. 
5. Η εγγύηση για την συμμετοχή
στην δημοπρασία ορίζεται σε 2%
επί του δημοπρατούμενου ποσού,
ήτοι 7.317,07 ΕΥΡΩ, πρέπει ν’
απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
και να βεβαιώνεται με την προσκό-
μιση ισόποσου γραμματίου του Τα-
μείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρι-
σμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο
που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται
να έχουν προθεσμία ισχύος που
όμως δεν θα είναι λιγότερη των 9
μηνών και 30 ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
A.M.:  15/14
ΚΑ  :  25-7312.0012
Προϋπ.: 2.555.000,00 € 
(με  Φ.Π.Α. 23 %)
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
& ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕ-
ΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ
Π.Ε. ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ Ι & ΙΙ
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Παλλήνης
Πηγή: ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
Χρήση: 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η διεύθυνση τεχνικών υπηρε-
σιών του Δήμου Παλλήνης διενερ-
γεί δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό, για την ανάδειξη ανα-
δόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕ-
ΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ
Π.Ε. ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ Ι & ΙΙ» προϋπολο-
γισμού 2.555.00,00 ευρώ (εκ των
οποίων 4.965,15ευρώ για αναθεώ-
ρηση και 477.764,22 ευρώ για
Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από
την κατηγορία εργασιών: ΥΔΡΑΥ-
ΛΙΚΑ με προϋπολογισμό
2.072.270,63 ευρώ (συνολική δα-
πάνη εργασιών – Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% -
Απρόβλεπτα 15%).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού από τη διεύθυνση
τεχνικών υπηρεσιών του δήμου
Παλλήνης (Ιθάκης 12-Παλλήνη,
1ος Όροφος) μέχρι και τις 04-12-
2014 ημέρα Πέμπτη.
3. Η διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί σύμφωνα με το υπό-

δειγμα τύπου Β’, όπως εγκρίθηκε
με την αρ. 487/2013 (ΦΕΚ 2897/β’
/15-11-2013) απόφαση της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
4. Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις 16-12-2014 ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προ-
σφορών) στο γραφείο της διεύθυν-
σης τεχνικών υπηρεσιών του
δήμου Παλλήνης, και το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι με επί
μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρ-
θρου 6 του ΚΔΕ.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμο-
νωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγε-
γραμμένοι στο ΜΕΕΠ που τηρείται
στη Γ.Γ.Δ.Ε.,  εφόσον ανήκουν
στην Γ’ τάξη και άνω, για έργα κα-
τηγορίας Υδραυλικών και β) αλλο-
δαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατού-
μενο, από ποιοτική και ποσοτική
άποψη.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυη-
τικής επιστολής ύψους 41.544,72
Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον εννέα
μηνών από την ημερομηνία δημο-
πράτησης, μέχρι τις 16-12-2015.
7.  Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι εννέα (9) μήνες.
8.  Το έργο χρηματοδοτείται από
πιστώσεις του Δήμου (Έσοδα
Δήμου) στο προϋπολογισμό του
Δήμου οικονομικού έτους 2014
έχει προβλεφθεί πίστωση
10.000,00 € στο Κ.Α. 25.7312.0012
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή του δήμου
Παλλήνης.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας, 28/11/2014
Αριθμ. Πρωτοκ: 41655

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου
διαγωνισμού «Προμήθεια ελαστι-
κών μεταφορικών μέσων – μηχα-
νημάτων και μοτοποδηλάτων»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή, προμήθειας ελαστι-
κών μεταφορικών μέσων –
μηχανημάτων - μοτοποδηλάτων
συνολικής προϋπολογισθείσης
αξίας 44.421,45 € συμπεριλαμβα-
νομένου Φ.Π.Α. 23%
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 5η Δε-
κεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης προσφο-
ρών). Μετά τη λήξη της καθορι-

σθείσας ώρας λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών. Αμέ-
σως μετά θα ακολουθήσει η διαδι-
κασία της αποσφράγισης των
προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί στο 2%
της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, άνευ του Φ.Π.Α., ήτοι
723,00 €.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέ-
χονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Παλλήνης.
Υπεύθυνος.: Β. Σκουρλής, 
Τηλ: 210.66.04.650.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

Ψυχώσεις - νευρώσεις
Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α. 

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ
τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com
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Η συνύπαρξη έστω και για μία ώρα στο ίδιο αυτοκί-

νητο με έναν καπνιστή μπορεί να κάνει κακό στην

υγεία σας, καθώς εκτίθεστε σε επικίνδυνα επίπεδα

τοξικών χημικών, προειδοποιούν οι ειδικοί.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύεται στο

επιστημονικό περιοδικό Cancer, Epidemiology, Bio-

markers & Prevention, οι μη καπνιστές που εκτέθηκαν

σε παθητικό κάπνισμα μέσα σε αυτοκίνητο εμφάνισαν

αυξημένα επίπεδα καρκινογόνων ουσιών και άλλες

τοξίνες στα ούρα τους.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές ανέλυσαν τις επιπτώσεις

του παθητικού καπνίσματος σε 14 μη καπνιστές, οι
οποίοι κάθισαν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, για μία

ώρα, με οδηγό έναν καπνιστή και τα παράθυρα ανοιχτά

περίπου 10 εκατοστά!

Οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε εξετάσεις πριν από

την έκθεση στον καπνό και οκτώ ώρες μετά, όπως

αναφέρει δημοσίευμα της MailOnline. Οι ερευνητές

ανίχνευσαν στον οργανισμό τους αυξημένα επίπεδα

επτά βιοδεικτών, εξαιτίας της έκθεσης στο παθητικό

κάπνισμα. Ειδικότερα, εμφάνισαν αυξημένα επίπεδα

βουταδιένιου, ακρυλονιτριλίου, βενζολίου, παραγόν-

των μεθυλίωσης και οξειδίων του αιθυλενίου. Αυτή η

«ομάδα» τοξικών χημικών ουσιών θεωρείται ως η πιο

βλαπτική για τον οργανισμό, ανάμεσα στις χιλιάδες

άλλες που υπάρχουν στον καπνό των τσιγάρων και

προκαλούν διάφορες ασθένειες.

«Η έρευνά είναι η πρώτη που μετρά την έκθεση σε

αυτά τα χημικά στους ανθρώπους που υποβάλλονται

σε παθητικό κάπνισμα. Όταν κανείς κάθεται μέσα σε

ένα αυτοκίνητο με έναν καπνιστή, αναπνέει μια σειρά

επικίνδυνων ουσιών, που σχετίζονται με την εμφά-

νιση καρκίνου, καρδιακών ασθενειών και ασθενειών

στους πνεύμονες», αναφέρουν οι συγγραφείς της με-

λέτης.                                                     http://stogiatro.gr

Παθητικό κάπνισμα μέσα σε αυτοκίνητο!

«Μύθοι & Αλήθειες για τα

Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια»

O Δήμος Παλλήνης οργανώνει ενημερωτική ομιλία με

θέμα: «Μύθοι & Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβό-

λια», την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, ώρα 17:30 στην Αίθουσα

Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Παλλήνης, (Ιθάκης

12, Γέρακας).

Η Εκδήλωση υλοποιείται με τη συνδιοργάνωση του

Δήμου Παλλήνης στο πλαίσιο της  Εκστρατείας Ενημέ-

ρωσης για την Ορθή Χρήση των  Αντιβιοτικών & των Εμ-

βολίων που διοργανώνουν: το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο

Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας,  η Ελληνική Εται-

ρεία Λοιμώξεων,  η Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας

και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

«Καρκίνος & καρκίνος μαστού»

O Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος οργανώνει ημερίδα

την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί με θέμα

«Καρκίνος και καρκίνος του μαστού», στο Πνευ-

ματικό Κέντρο “Χρήστος Μπέκας”. 

Θα μιλήσουν

Δρ. Γρηγόριος Ξεπαπαδάκης, χειρουργός μαστού

Δρ. Στυλιανός Γιασσάς, παθολόγος - ογκολόγος

Δρ. Ειρήνη Καΐτσα, Αιματολόγος Νοσοκομείου Μη-

τέρα

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΑΔΑ:ΒΖ8ΕΩΛ6-Ν3Μ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί: 26-11-2014
Αρ. Πρωτ.:  25809 
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ.: Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο:210 6626294 
FAX: 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι: θα γίνει πρόχειρος
διαγωνισμός για την «Προμήθεια
φωτιστικών, λαμπτήρων ηλεκτρο-
λογικού υλικού και Χριστουγεννιά-
τικου διακόσμου 2014».
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον ενδεικτικό προ-
ϋπολογισμό της ΤΥ/35/2014 Μελέ-
της που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα των Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο των ειδών, κάθε άλλη προ-
σφορά απορρίπτεται ως απαράδε-

κτη, εναλλακτικές προσφορές δεν
γίνονται δεκτές, αντιπροσφορές
δεν γίνονται δεκτές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου ή από την
επίσημη ιστοσελίδα του δήμου
www.Koropi.gr.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 05 Δεκεμ-
βρίου 2014 και ώρα 10:00 έως και
10:30, στο σημείο που αναφέρεται
στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Παρασκευή 05 Δεκεμ-
βρίου 2014 ώρα 10:30, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 34.143,20€
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 41.996,14€. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χα-
μηλότερη τιμή προσφοράς.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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Αγώνες Optimist & Laser

Ο Ναυτικός Όμιλος Κέκροψ διοργανώνει διασυλλο-

γικό αγώνα με τίτλο: ΚΕΚΡΟΠΙΑ 2014. 

Ο αγώνας, κατηγορίας σκαφών Optimist και Laser

4.7, θα διεξαχθεί στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2014 στον

κόλπο της Αγίας Μαρίνας. Ο Όμιλος θα είναι ανοι-

κτός το Σαββάτο και Κυριακή 29 και 30 Νοεμβρίου

από τις 9:00 το πρωί για την προσέλευση των αθλη-

τών αλλά και του κοινού για την παρακολούθηση του

αγώνα. 

Καλούν όλους τους φίλους και τα μέλη του Ομίλου

να παρευρεθούν για να  επιβραβεύσουν την προσπά-

θεια των παιδιών που θα αγωνιστούν, για να επιβε-

βαιώσουν για ακόμα μια φορά ότι το αθλητικό πνεύμα

δεν πτοείται από οικονομικές κρίσεις και δυσκολίες. 

Ο Γ.Σ. Γλυκών Νερών

ανταποκρινόμενος στα

αιτήματα πολλών Γυ-

ναικών της ευρύτερης

περιοχής, αποφάσισε

τη δημιουργία Τμήμα-

τος Βόλεϊ Ενηλίκων

Γυναικών. Το Τμήμα

απευθύνεται σε κυρίες

18 ετών & άνω, οι

οποίες θα ήθελαν να

περάσουν ευχάριστα

τον ελεύθερο χρόνο

τους και οι οποίες θα

έχουν τη δυνατότητα

να «μάθουν» τα μυ-

στικά ενός αγαπημέ-

νου αθλήματος, να

διασκεδάσουν παίζον-

τας και γιατί όχι στο

μέλλον να λάβουν

μέρος και σε αγώνες

με αντίστοιχες ομάδες

που το τελευταίο διά-

στημα έχουν δημιουρ-

γηθεί από πολλά

σωματεία! 

Σημαντικό μέρος της

προπόνησης θα κατα-

λαμβάνει «Γενική» Γυ-

μναστική για τη

βελτίωση του καρδιο-

αναπνευστικού, της

δύναμης και γενικό-

τερα της υγείας των

γυναικών. Οι προπονή-

σεις θα γίνονται από

Γυμνάστρια με εδί-

κευση το Βόλεϊ δύο

φορές την εβδομάδα,

σε Κλειστό Γυμναστή-

ριο και θα έχουν διάρ-

κεια μιάμιση ώρα.

Οσες ενδιαφέρονται

ήδη ξεκίνησαν οι προ-

πονήσεις το  περα-

σμένο Σάββατο 22/11

στο Κλειστό Γυμναστή-

ριο Γλυκών Νερών (1ο

Δημοτικό Σχολείο Γλυ-

κών Νερών (Καραϊ-

σκάκη 40). 

Το Τμήμα θα προπονεί

η Νικολέτα Τσουφλί-

δου, Γυμνάστρια - Πτυ-

χιούχος  Γυμναστικής

Ακαδημίας με ειδί-

κευση στο Βόλεϊ & κά-

τοχος διπλώματος Α’

κατηγορίας στην προ-

πονητική Βόλεϊ. Έχει

μεγάλη προπονητική

εμπειρία καθώς επί

σειρά ετών έχει διατε-

λέσει προπονήτρια σε

γυναικείες ομάδες δια-

φόρων ηλικιών και επι-

πέδων.

Για Δηλώσεις Συμμετο-

χής απευθυνθείτε στη

γραμματεία του Γ.Σ.

Γλυκών Νερών: 

Κλειστό Γυμναστήριο

(1ο Δημοτικό Σχολείο

Γλυκών Νερών, ΚΑΡΑΪ-

ΣΚΑΚΗ 40), Τηλ. 210-

6659220 από Δευτέρα

έως Παρασκευή 18.00-

20.00 ή στη Γυμνά-

στρια του τμήματος

της προπονήτριας

Τσουφλίδου Νικολέτας

στο κιν. 6973045041

Ξεκίνησε Τμήμα Βόλεϊ Ενηλίκων 

Γυναικών στα Γλυκά Νερά

Την Δευτέρα (1/12,

20:00) οι Άνδρες του

Πρωτέα Βούλας αγωνί-

ζονται με το Π.Φάληρο

εντός έδρας για την 9η

αγωνιστική ημέρα του

πρωταθλήματος της Α'

ΕΣΚΑΝΑ. 

Η ομάδα του Πρωτέα βρί-

σκεται μόνη πρώτη στην

κορυφή της βαθμολογίας

και θέλει να διατηρήσει

απόσταση ασφαλείας

από τους διώκτες της.

Κατά την διάρκεια του

ημιχρόνου θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός μεταξύ 8 παιδιών, με τον νικητή να αποχωρεί από το γήπεδο

με ένα δώρο. 

Δηλώστε συμμετοχή στο http://www.proteasvoulas.gr/ και τη Δευτέρα, όλοι στο Κλειστό Γ.Γεννηματάς της

Βούλας να δείτε τον Πρωτέα, να διασκεδάσετε και να παίξετε.

Εφόσον ο αριθμός συμμετοχών είναι μεγαλύτερος των 8, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.

Πάρε μέρος στον Διαγωνισμό ημιχρόνου

Πρωτέας Βούλας - Π.Φάληρο 

(Α' ΕΣΚΑΝΑ Ανδρών 1/12, 20:00) 
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Η εφαρμογή του νόμου για το “νέο” Λύκειο, με την τράπεζα θε-

μάτων και το νέο τρόπο προαγωγής των μαθητών παρά τις αντι-

δράσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα, επιβεβαίωσε πως τα

πρώτα θύματα είναι οι μαθητές. 

Τα αποτελέσματα είναι ολέθρια για το δημόσιο σχολείο. 

Με την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νόμου στις εξετάσεις του

Ιουνίου, το 30% περίπου των μαθητών παραπέμφθηκε για το Σε-

πτέμβρη και ένα ποσοστό από τους μαθητές αυτούς επαναλαμ-

βάνει την τάξη.

...Η παιδεία μετατρέπεται σε προνόμιο για λίγους, όταν το φρον-

τιστήριο ξεκινάει από το γυμνάσιο με κόστος στο όποιο πολλές

οικογένειες αδυνατούν να ανταποκριθούν. Όλα αυτά μας γυρί-

ζουν δυστυχώς  πολλά χρόνια πίσω με αποτέλεσμα την υποβάθ-

μιση της παιδείας μας και την απαξίωση του δημόσιου σχολείου. 

Με αφορμή όλα αυτά η Ένωση Γονέων Παλλήνης καλεί μαθη-

τές, εκπαιδευτικούς και γονείς του Δήμου Παλλήνης, στην διορ-

γάνωση ομιλίας και συζήτησης στο Καλλιτεχνικό Σχολειό

Γέρακα  (Σκιάθου και Ηρακλειας) την Κυριακή 30 Νοέμβριου, ώρα

18.00, με σκοπό την ενημέρωση και με διάθεση να αναζητήσουμε

λύσεις θετικές για τα παιδιά μας. 

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Παύλος Χαραμής Πρόεδρος του

Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) της Ομοσπον-

δίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Θα χαιρετήσουν εκπρό-

σωποι του Συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

«Αλ.Δελμούζος», της Ε’ ΕΛΜΕ καθώς και των 15μελών σχολι-

κών συμβουλίων των μαθητών των σχολείων του Δήμου μας. 

Η  παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη 

Με εξαιρετική επιτυχία, αγωνιστική

διάθεση και κέφι, πραγματοποιήθηκε

την περασμένη Κυριακή στην αί-

θουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης

της Βούλας το 1ο Ομαδικό πρωτά-

θλημα για τα παιδιά των Δημοτικών

σχολείων του Δήμου 3Β.

Στο κάλεσμα του Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006,

που διοργάνωσε το πρωτάθλημα σε

συνεργασία με τον Δήμο 3Β και τον

ΟΑΠΠΑ.

Από τη Βούλα ανταποκρίθηκαν και

τα τέσσερα δημοτικά σχολεία με μα-

θητές-αθλητές: 1ο 8 αθλητές, 2ο με

15, το 3ο και το 4ο με 12.  Από τη

Βάρη ανταποκρίθηκαν το 1ο Βάρης

με 12 αθλητές και το Δημοτικό Σχο-

λείο Διλόφου με 4.

Συνολικά, με το ωραίο αλλά πολύ

δύσκολο άθλημα το Πινγκ Πονγκ, τη

μικρή ρακέτα έπιασαν στα χέρια

τους 54 αγόρια και κορίτσια και δια-

σκεδάσανε γνωρίζοντας το άθλημα.

Την πρώτη θέση κατέκτησαν οι Ζα-

ρογιάννης Ιάσωνας με τον Ψαρρά

Ιάκωβο του 2ου Βούλας, τη 2η θέση

οι Ιωαννίδης Δημήτρης και Λιμον-

τζόγλου Στέλιος του 4ου Βούλας και

τις δύο 3ες θέσεις οι Δεβετζή Ελένη

με την Ισαμπάλογλου Λυδία και οι

Παντογιάννης Λευτέρης με την

Στραϊτούρη Καλομοίρα του 1ου

Βούλας.

Παράλληλα με τις προσπάθειες των

μαθητών και μαθητριών, το ταλέντο

τους στο άθλημα έδειξαν (με αρκετή

μαεστρία) και οι μπαμπάδες και μα-

μάδες τους σε ξεχωριστούς ομί-

λους.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στην αί-

θουσα ΙΩΝΙΑ (δίπλα από το Δημαρ-

χείο στη Βούλα), στην καθιερωμένη

πλέον “Γιορτή του Αθλητισμού”

που πραγματοποιεί ο Γυμναστικός

Σύλλογος ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.

1o Ομαδικό πρωτάθλημα Δημοτικών σχολείων 

επιτραπέζιας Αντισφαίρησης στο Δήμο 3Β

KANONIΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
«Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης του
κανονισμού Ύδρευσης της Δ.Ε. Γέρακα (πρώην Δήμου
Γέρακα), όπως ψηφίστηκε με την 200/2007». 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  269/2014
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης για έγκριση
τροποποίησης του κανονισμού Ύδρευσης της Δ.Ε.
Γέρακα (πρώην Δήμου Γέρακα), όπως ψηφίστηκε με
την 200/2007». 

Με την υπ΄ αριθμ. 269/2014, απόφαση το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Παλλήνης εγκρίνει την τροποποίηση του κανο-
νισμού Ύδρευσης της Δ.Ε. Γέρακα (πρώην Δήμου
Γέρακα), υπ΄ αριθμ 200/2007 Δημοτικού Συμβουλίου Γέ-
ρακα, με τα ως κάτωθι άρθρα που αφορούν την λει-
τουργία του δικτύου αποχέτευσης.
Άρθρο 1ο

Ισχύουν τα σχετικά με την διάθεση υγρών αποβλήτων
στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων που προβλέπονται
τόσο στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, στις διατάξεις
καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Απο-
χέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχετεύσεως
Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.).
Άρθρο 2ο

Σύμφωνα με τον Ν.1068/80 και το Π.Δ. 6/86 τα έργα
αποχέτευσης είναι ανταποδοτικά δηλαδή ο ωφελούμε-
νος ιδιοκτήτης υποχρεούται να καταβάλει τέλος στο
φορέα κατασκευής το οποίο αντιστοιχεί στη δαπάνη
που προέκυψε για το τμήμα του αγωγού έμπροσθεν της
ιδιοκτησίας του. Το Π.Δ. 6/86 καθορίζει τις λεπτομέρειες
υπολογισμού και είσπραξης των τελών.
Με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου καθορίζεται
η τιμή μονάδος τόσο για τον κεντρικό αγωγό όσο και για
τη διακλάδωση της σύνδεσης με τις κατοικίες καθώς και
ο τρόπος καταβολής της οφειλής που προκύπτει.
Άρθρο 3ο

Σε κάθε οδό που υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του ορι-
στικού δικτύου ακαθάρτων, οι κύριοι των παρόδιων ακι-
νήτων, υποχρεούνται βάσει νόμου (παρ.1 του άρθ.2 του
Π.Δ.6/1986, ΦΕΚ 3/Α΄/17-1-1986, παρ.1 του άρθ.6 της
Υ.Α. Δ16γ/010/178/Γ/2009, ΦΕΚ 846/Β΄/6-5-2009 καθώς
και αρθ. 3 της Υ.Α. Δ16γ/381/5/44/Γ/2012, ΦΕΚ
286/Β΄/13-2-2012) να μεριμνούν με αίτηση τους για τη
σύνδεση των εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων των ακι-
νήτων τους με τον αγωγό αυτό.
Άρθρο 4ο

Οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων των αποχετευο-
μένων περιοχών απευθύνονται στο αρμόδιο γραφείο
του Δήμου Παλλήνης και καταθέτουν αίτηση συνο-
δευόμενη από: α) αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή
αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτη-

ματολογικού διαγράμματος, β) αντίγραφο οικοδομικής
άδειας ή αποδεικτικό νομιμότητας του κτιρίου από την
πολεοδομία, γ) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος
στο οποίο φαίνεται η πρόσοψη του ακινήτου στο δρόμο
που γίνεται η σύνδεση καθώς και το πλάτος του δρόμου,
δ) αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης καθώς και ε) αντί-
γραφο πρόσφατου λογαριασμού ύδρευσης.
Τα παραπάνω α), β), γ) και δ) αναφερόμενα στοιχεία
καθώς και η έκθεση αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου αποτελούν τη βάση υπολογισμού των τελών
κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και κατασκευής σύν-
δεσης με το δίκτυο αυτό. 
Άρθρο 5ο

Οι ιδιοκτήτες αποχετευόμενων ακινήτων φροντίζουν
ώστε το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων των ακινήτου
τους δεν θα χρησιμεύσει για αποχέτευση όμβριων υδά-
των. Για την αποχέτευση αυτών (όμβριων) οφείλουν να
συμμορφωθούν απόλυτα με τις διατάξεις του άρθρου 2
του Π.Δ. 6/86 (Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύων Υπο-
νόμων-Ακαθάρτων και Βρόχινων Νερών). Ως εκ τούτου
είναι απόλυτα υπεύθυνοι για κάθε ζημιά, που θα προκύ-
ψει σε εκείνους ή σε οποιονδήποτε άλλον εξ αιτίας της
μη εκτέλεσης των έργων διαχωρισμού όμβριων υδάτων.
Άρθρο 6ο

Σε εκείνους τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δε μερί-
μνησαν για σύνδεση των ακινήτων τους με το δίκτυο
ακαθάρτων ο Δήμος Παλλήνης δύναται να προχωρήσει
στη χρέωση κατόπιν αυτοψίας τόσο της αναλογούσας
δαπάνης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης όσο και της
δαπάνης κατασκευής σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.
Ιδιοκτήτες αδόμητων οικοπέδων έμπροσθεν των οποίων
διέρχεται αγωγός ακαθάρτων συμμετέχουν εξίσου στην
αναλογούσα δαπάνη κατασκευής του αγωγού αποχέ-
τευσης.
Άρθρο 7ο

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η υπηρεσία
μπορεί να προβεί σε αποσύνδεση από το αποχετευτικό
δίκτυο εκείνων των ακινήτων που έχουν συνδεθεί σε
αυτό άνευ αίτησης.
Στον ιδιοκτήτη του ακινήτου επιβάλλεται πρόστιμο, το
ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου.
Επίσης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου διακόπτεται
η σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων των
οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έχουν αποπληρώσει ή διακα-
νονίσει το υπόλοιπο της αναλογούσας οφειλής για τη
δαπάνη κατασκευής δικτύου και σύνδεσης αποχέτευσης
μετά και την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος η
διάρκεια του οποίου καθορίζεται στην ίδια απόφαση. 
Άρθρο 8ο

Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρ-
των, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα
και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης
μέσα στην ιδιοκτησία του (βόθρους, παλιούς υπονόμους

κ.λ.π.), σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις
και να αποχετεύεται μέσω της κατασκευασθείσας σύν-
δεσης (άρθρο 8 του Π.Δ. 6/86).
Το περιεχόμενο του υφιστάμενου βόθρου (απορροφητι-
κός, στεγανός κ.λ.π.) μετά την σύνδεση του ακινήτου
με τον αγωγό ακαθάρτων απομακρύνεται και αυτός επι-
χωματώνεται με καθαρό χώμα σύμφωνα με το προανα-
φερθέν άρθρο 8 και το άρθρο 3 παραγρ. 10 του Π.Δ.
6/86.
Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου
των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης.
Άρθρο 9ο

Μέσα από την κατασκευασθείσα αποχετευτική εγκατά-
σταση δεν επιτρέπεται η αποχέτευση άλλου ακινήτου
πέραν αυτού για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση.
Άρθρο 10ο

Μετά τον αρχικό υπολογισμό της αναλογούσας δαπά-
νης κατασκευής δικτύου και σύνδεσης αποχέτευσης,
της χρέωσης στον αιτούντα και της πληρωμής από
πλευράς του τμήματος αυτής, στις περιπτώσεις εκείνες
για τις οποίες έχει επιλεγεί τμηματική καταβολή της
οφειλής, δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός του υπολοί-
που της οφειλής σε άλλους οφειλέτες (π.χ. συνιδιοκτή-
τες, νέους ιδιοκτήτες, κ.λ.π.) χωρίς την έγγραφη
σύμφωνη γνώμη όλων των μερών.  
Άρθρο 11ο

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις
ανωτέρω υποχρεώσεις ο Δήμος Παλλήνης ή η Ε.ΥΔ.Α.Π.
κατά περίπτωση, έχουν το δικαίωμα να προβούν στις
διαδικασίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και της πα-
ραγράφου 11 του άρθρου 3 του Π.Δ. 6/86.
Παραβίαση του παρόντος κανονισμού επισύρει εκτός
των άλλων και τη διακοπή υδροδότησης του ακινήτου
Σε πλήρες κείμενο ο εν λόγω κανονισμός έχει αναρτη-
θεί  ως δημοσίευση, προς γνώση όσων ενδιαφέρονται
στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης. 

Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ.
Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν  φύλλο,
κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.   

…………………………………………………….

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 307/2014-ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Λήψη απόφασης περί  χωροθέτησης κοινοχρήστων
χώρων  στις ΔΕ του Δήμου Παλλήνης για την κατάληψή
τους από τραπεζοκαθίσματα και προϊόντα γενικού εμ-
πορίου». 

Με την υπ΄ αριθμ. 307/2014, απόφαση το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Παλλήνης εγκρίνει τη χωροθέτηση κοινοχρή-
στων χώρων για την κατάληψή τους από
τραπεζοκαθίσματα και προϊόντα γενικού εμπορίου, ως
ακολούθως:

Α) ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕ-
ΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ:   
Α1) Δ.Ε.  Α Ν Θ Ο Υ Σ Α Σ: Επί της πλατείας Ηρώων σε
γειτνίαση με το ευρισκόμενο εκεί δημοτικό ακίνητο. 
Α2) Δ.Ε.  Γ Ε Ρ Α Κ Α: Επί των οδών παραπλεύρως –βο-
ρείως και νοτίως - της πλατείας Μακεδονίας και στους
ειδικά διαμορφωμένους, προς αυτό το σκοπό, χώρους
και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 124/2012 απόφαση
δημοτικού συμβουλίου.    
Α3) Δ.Ε.  Π Α Λ Λ Η Ν Η:
ι)  Επί της πλατείας Ελευθερίας, όπως αυτή οριοθετείται
από το βόρειο άκρο του Δημοτικού  Καταστήματος έως
και την οδό Μ. Αλεξάνδρου και στις παρακείμενες
οδούς. 
ιι) Επί του Άλσους της Κάντζας και στο Νότιο άκρο
αυτού.    
Ιιι) Επί της πλατείας Μεγακλέους της Περιοχής Αγίου
Νικολάου το ΟΤ 156, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθι-
σμάτων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέ-
διο της Περιοχής Αγίου Νικολάου, το ΟΤ 156 (Πλατεία
Αργυράς Σελήνης) χαρακτηρίζεται ως Κ.Χ.
Β) ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟ-
ΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: 
Επί  όλων των πεζοδρομίων του Δήμου, που βρίσκονται
έμπροσθεν καταστημάτων, κατόπιν αίτησης του ενδια-
φερομένου, εφ΄ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της
ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων, και εφ΄
όσον οι ως άνω προϋποθέσεις θα διαπιστώνονται από
σχετική Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής  Υπηρεσίας του
Δήμου μας και κατόπιν γνωμάτευσης της αρμόδιας
Αστυνομικής Αρχής .      
Γ) ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΙ-
ΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗ-
ΓΥΡΕΙΣ. 
Τα πεζοδρόμια των οδών, πέριξ των Ιερών Ναών του
Δήμου μας, με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών  υπό
τις κάτωθι προϋποθέσεις:  
ι) Να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος και έξοδος
από και προς τους Ιερούς Ναούς.
ιι)  Να διασφαλίζεται η ελεύθερη και ασφαλής διέλευση
των πεζών και τροχοφόρων 
ιιι) Οι άδειες κατάληψης θα αντιστοιχούν σε εμβαδόν
χώρου 2τ.μ. έκαστη. Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ικα-
νοποιηθεί όλοι οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τη δια-
δικασία συμμετοχής, θα είναι δυνατή η παραχώρηση και
δεύτερης θέσης στον ίδιο μικροπωλητή σε συνεχόμενη
γραμμή.   

Σε πλήρες κείμενο ο εν λόγω κανονισμός έχει αναρτη-
θεί  ως δημοσίευση, προς γνώση όσων ενδιαφέρονται
στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης. 
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ.
Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν  φύλλο,
κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.   

ENΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Συζήτηση την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 6μ.μ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ -ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ    
Ο  Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων καλεί τα  μέλη του σε τακτική γενική συνέ-

λευση, που θα συνέλθει στην Πνευματική Εστία Βούλας του Δήμου Βάρης -Βούλας-Βου-

λιαγμένης,  Ζεφύρου 4 Βούλα την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014  και ώρα 10.00 π.μ με

τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διατάξεως:

Α)   Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός,

Β)   Αρχαιρεσίες για Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Θα ακο-

λουθήσουν οι αρχαιρεσίες οι οποίες θα διαρκέσουν από 11.00 π.μ έως 14.00 μ.μ

Σημειώνεται ότι: Α)   Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε μπορούν να έχουν  τα ταμει-

ακώς εντάξει τακτικά μέλη του Συλλόγου.

Β)   Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται σε σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων  μία εβδο-

μάδα πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών

Τηλ/Fax Συλλόγου: 210 8952022  Πληροφορίες : Π.Μουρελάτου κιν. 6942465860  




